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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS COMISSÕES 
Carmen Lúcia Costa Brotas .......................................................................................2003 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E VIABILIDADES PROTECIONAIS 
Carolina Salbego Lisowski; Rosane B. M da Rocha Barcelos Terra......................2017 
ENSAIO SOBRE A EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS 
Cinara Palhares ...........................................................................................................2036 
A OMISSÃO ESTATAL EM RELAÇÃO AO DEVER DE CONCRETIZAÇÃO DO 
DIREITO FUNDAMENTAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A RESPONSA-BILIDADE PELA PERDA 
DE UMA CHANCE. 
Claudio José Amaral Bahia........................................................... ............................2060 
A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA COMO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL: PROTEÇÃO E EXIGIBILIDADE. 
Daniela Richter; Marizélia Peglow da Rosa .............................................................2083 
A NOVA PROTEÇÃO CONFERIDA AOS DIREITOS HUMANOS NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PÓS EC 45/2004. 
Danielle Anne Pamplona; Danielle Annoni...............................................................2104 
CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: UM ENFOQUE POLÍTICO E 
SOCIAL 
Enzo Bello.....................................................................................................................2119 
A PRÁTICA DO DIREITO E O DIREITO NA PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A 
SAÚDE 
Felipe Dutra Asensi; Roseni Pinheiro........................................................................2139 
O DIREITO DAS MULHERES: UMA ABORDAGEM CRÍTICA 
Fernando de Brito Alves; Vladimir Brega Filho.......................................................2160 
DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTATUTÁRIO - UMA 
ANÁLISE À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Francisco Gérson Marques de Lima; Germana Parente Neiva Belchior ..............2177 
A OMISSÃO LEGAL COMO FORMA DE EXCLUSÃO 
Gisseli Giovana Pereira de Moraes Bueno; Taís Nader Marta ..............................2199 
LEIS ORÇAMENTÁRIAS E ESCOLHAS DEMOCRÁTICAS: (RE) PENSANDO O 
DIREITO AO LAZER EM UM CONTEXTO DE RECURSOS ESCASSOS 
Gustavo Almeida Paolinelli de Castro; Loyanna de Andrade Miranda. ...............2210 
O ACESSO À TERRA E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL 
João Luís Nogueira Matias; William Paiva Marques Júnior .................................2222 
ESFERA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: POSSÍVEIS DIMENSÕES 
JURÍDICO-POLÍTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CIVIS DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA GESTÃO DOS INTERESSES 
PÚBLICOS NO BRASIL 
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Leandro Konzen Stein; Rogério Gesta Leal .............................................................2243 
A  RELAÇÃO   (NÃO) COMUNICACIONAL   DO   DIREITO   À   SAÚDE 
Liton Lanes Pilau Sobrinho .......................................................................................2263 
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO MEDIADOR DE SUPOSTOS 
CONFLITOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NOS CASOS DE 
TRANSEXUALIDADE: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL. 
Maitê Damé Teixeira Lemos; Mônia Clarissa Hennig Leal ....................................2283 
COTAS CULTURAIS E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE 
ACESSO À CULTURA 
Maria Aparecida Alves De Mello; Saulo José Casali Bahia ...................................2303 
DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E A SEGURANÇA 
ALIMENTAR  E   NUTRICIONAL  DA   CRIANÇA   E  DO   ADOLESCENTE 
Maria da Glória Colucci; Marta Marília Tonin ......................................................2323 
O DIRIGISMO CONSTITUCIONAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas  .........................................................2338 
OS SERVIÇOS DE SAÚDE E O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO 
Natanael Dantas Soares; Serguei Aily Franco De Camargo ..................................2359 
NATUREZA DAS ESCOLHAS ORÇAMENTÁRIAS: POR UMA 
CLASSIFICAÇÃO  CONSTITUCIONAL  DAS  NECESSIDADES  PÚBLICAS 
Pedro Germano dos Anjos .........................................................................................2375 
O DIREITO ECONÔMICO BRASILEIRO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE 
TERCEIRA DIMENSÃO 
Ricardo Hasson Sayeg; Thiago Lopes Matsushita ...................................................2395 
CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA: O 
CASO DO BLINDADO "CAVEIRÃO" 
Taiguara Libano Soares E Souza ..............................................................................2417 
O PODER JUDICIÁRIO COMO INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS SOCIAIS 
Wagner Mello dos Santos ...........................................................................................2437 
A DIMENSÃO POSITIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A ÉTICA E A 
TÉCNICA ENTRE O CETICISMO DESCOMPROMISSADO E O COMPRO-
MISSO IRRESPONSÁVEL 
Wálber Araujo Carneiro ............................................................................................2457 
  
  
 
DIREITOS HUMANOS E TEORIA DA DEMOCRACIA 
 
O TRÁFICO NA UNIÃO EUROPÉIA: MECANISMOS COMUNITÁRIOS DE 
LUTA CONTRA A EXPLORAÇÃO DE IMIGRANTES ILEGAIS. 
Ana Lúcia Brunetta Cardoso; Denise Friedrich; Karina Meneghetti Brendler....2474 
POLÍTICA E DIREITO: UMA REFLEXÃO SOBRE A TEORIA DA VIOLÊNCIA 
E DA JUSTIÇA. 
Bruno Meneses Lorenzetto; Katya Kozicki; Pedro Ribeiro Giamberardino ........2495 
A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS SOCIAIS E A RESERVA DO 
POSSÍVEL. 
Clovis Gorczevski; Marizéli Peglow da Rosa............................................................2513 
DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO: UMA ANÁLISE 
DA TEORIA DE HABERMAS SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA  URBANA DE  NITERÓI E AS  CONFERÊNCIAS  DAS CIDADES 
Córa Hisae Monteiro da Silva Hagino.......................................................................2534 
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A INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS POR SEUS 
DESTINATÁRIOS ESPECÍFICOS. 
Daniel Nicory do Prado...............................................................................................2554 
FUNDAMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS. 
Ernani Contipelli; Vladmir Oliveira da Silveira ......................................................2571 
FIDELIDADE COMO DESAFIO POLÍTICO-PARTIDÁRIO: UMA ARQUEO-
LOGIA DA IDÉIA DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NO ESTADO DEMO-
CRÁTICO BRASILEIRO. 
Gabrielle Bezerra Sales; Gilvan Linhares Lopes .....................................................2589 
DEMOCRACIA TRANSNACIONAL. 
Grazielle Xavier; Paulo Márcio Cruz........................................................................2606 
APROXIMAÇÃO DAS PROPOSTAS SOCIOLÓGICA E PSICANALÍTICA PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO DE SUJEITO APLICADO NO ÂMBITO 
DA TEORIA DA DEMOCRACIA.. 
Gretha Leite Maia; Zaneir Gonçalves Teixeira........................................................2627 
SÚMULA VINCULANTE E DEMOCRACIA NA CONSTITUIÇÃO 
José de Albuquerque Rocha .......................................................................................2643 
ACESSO(S) À JUSTIÇA: DIFERENTES RUMOS, DIFERENTES RESULTADOS. 
Ivanilda Maria Figueiredo de Lyra Ferreira; Rodolfo Liberato de Noronha ......2660 
A DIFÍCIL RELAÇÃO ENTRE IGUALDADE, JUSTIÇA SOCIAL E POLÍTICAS   
PÚBLICAS   NO   SISTEMA   DE   JUSTIÇA   BRASILEIRO 
Marco Aurélio Gonçalves Ferreira ...........................................................................2679 
O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA CONSECUÇÃO DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO DESENVOLVIMENTO. 
Maria Lucia de Paula Oliveira ..................................................................................2700 
DIREITOS HUMANOS E DEMOCRATIZAÇÃO DA CIDADANIA 
Priscila Cavalcane .......................................................................................................2720 
A VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS: UMA ESTRUTURA 
INVISÍVEL  QUE   IMPÕE   A   FRONTEIRA   ENTRE  A  VIDA   E   MORTE 
Rosely Aparecida Stefanes Pacheco ..........................................................................2737 
O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO 
POLÍTICO 
Rubens Beçak ..............................................................................................................2757 
EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO NA ORDEM  
ECONÔMICA JURÍDICA BRASILEIRA. 
Túlio Augusto Tayano Afonso ...................................................................................2773 
 
 
 
EFETIVIDADE E GARANTIAS DO PROCESSO 
 
DIMENSÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA REPRESSÃO À 
MACROCRIMINALIDADE ECONÔMICA 
Adriana Maria Gomes De Souza Spengler ...............................................................2793 
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: SISTEMÁTICA DO 
PRECATÓRIO 
Caroline Duarte Braga..............................................................................................,.2820 
MECANISMOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DE 
SENTENÇAS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 
Cinthia O. de A. Freitas; Claudia Maria Barbosa; Vera Lucia Feil Ponciano .....2841 
O DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS NA 
PERSPECTIVA DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. 
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Felipe de Souza Costa Cola; Elda Coelho de Azevedo Bussinguer ........................2861 
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NO PROCESSO PENAL. 
Felipe Daniel Amorim Machado; Flaviane de Magalhães Barros .........................2877 
A GARANTIA DA PUBLICIDADE DO PROCESSO E A DIVULGAÇÃO DE 
ATOS PROCESSUAIS PELA MÍDIA: LIMITES E PRECAUÇÕES ATINENTES 
AO PROCESSO CIVIL 
Helena Najjar Abdo ....................................................................................................2897 
A EFETIVIDADE DO PROCESSO E A CELERIDADE DO PROCEDIMENTO EM 
DETRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, 
DA AMPLA DEFESA E DA ISONOMIA: O MITO DA URGENCIALIDADE. 
Isabella Saldanha de Sousa; Magno Federici Gomes ..............................................2915 
ASSÉDIO PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
Jeane Sales Alves..........................................................................................................2935 
A VERTICALIZAÇÃO DAS DECISÕES DO STF COMO INSTRUMENTO DE 
DIMINUIÇÃO DO TEPO DO PROCESSO: UMA REENGENHARIA 
NECESSÁRIA. 
José Henrique Mouta Araújo.....................................................................................2950 
CIDADANIA, LEGITIMAÇÃO PARA AGIR E EFETIVIDADE NO PROCESSO 
COLETIVO 
Juliana  Maria Matos  Ferreira; Natalia Chernicharo Guimaraes; Vicente De 
 Paula Maciel Junior ...................................................................................................2965 
O DEVIDO PROCESSO LEGAL À LUZ DE UMA HERMENÊUTICA 
CONSTITUCIONAL PROSPECTIVA. 
Leonardo Costa de Paula ...........................................................................................2983 
PROPORCIONALIDADE E FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS DE URGÊNCIA. 
Marcel Moraes Mota ..................................................................................................2999 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COLEGIALIDADE DAS DECISÕES - 
GARANTIA DE RECORRIBILIDADE DAS LIMINARES EM MANDADOS DE 
SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: ANÁLISE PRETO-RIANA. 
Marcel Vitor de Magalhães e Guerra; Marcia Vitor de Magalhães e Guerra ......3019 
O ARTIGO 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
Mauro  Cerajoli  Iamarino;  Monnalisie  Gimenes  Cesca  Iamarino;  Patrícia  
Persona Chamilete; Sueli Aparecida de Pieri ..........................................................3039 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PARA MITIGAR A IMPE-
NHORABILIDADE DOS BENS DE FAMILIA. 
Michel Pinheiro; Carla Brizzi ....................................................................................3055 
OS ASSENTOS NO DIREITO PORTUGUÊS E AS SÚMULAS NO DIREITO 
BRASILEIRO: EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMOBILIDADE. 
Osly da Silva Ferreira Neto ........................................................................................3068 
TUTELA DIFERENCIADA E ESPECIALIZAÇÃO PROCEDIMENTAL, SOB O 
PRISMA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. 
Ricardo Adriano Massara Brasileiro ........................................................................3083 
 
  
 
ENSINO JURÍDICO E METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA AO 
DIREITO  
 
PROJETO CIDADANIA ATIVA - UM DESAFIO EDUCACIONAL 
Bruna Souza Paula ......................................................................................................3100 
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O PODER DO DISCURSO JURÍDICO NA ÓRBITA EDUCACIONAL: LIMITES E 
LEGITIMIDADE DA ATIVIDADE DOCENTE.. 
Cláudia Albagli Nogueira ...........................................................................................3114 
PRECISÃO DE CONTEÚDO E A RELEVÂNCIA DA HIPÓTESE 
Daniel Nicory do Prado ..............................................................................................3126 
A ANÁLISE HISTÓRICA DO ENSINO JURÍDICO E DE SUA FUNÇÃO 
EDUCACIONAL 
Edinilson Donisete Machado; Flávio Bento ..............................................................3143 
A METODOLOGIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. 
Elma Marilia Vieira de Carvalho ..............................................................................3160 
ENSINO SUPERIOR DO DIREITO, CONCURSOS E A MONOGRAFIA 
JURÍDICA 
Frederico Barbosa; Roberto Freitas Filho ...............................................................3172 
O ENSAIO COMO REFLEXÃO METODOLÓGICA PARA O CAMPO JURÍDICO 
Gabriela Maia Rebouças ............................................................................................3196 
INTERESSES DETERMINANTES NA ESCOLHA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 
DA PESQUISA: CONTRA O MITO DA NEUTRALIDADE METODOLÓGICA 
NA PROBLEMATIZAÇÃO 
Gustavo Cunha Prazeres ............................................................................................3210 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO, VERDADE E MÉTODO 
José Renato Gaziero Cella; Francisco Carlos Duarte; Aires José Rover ..............3231 
A INTERDISCIPLINARIDADE E UMA NOVA PERSPECTIVA DO ENSINO 
JURÍDICO 
Monnalisie Gimenes Cesca Iamarino; Patrícia Persona Chamilete; Suelí A- 
parecida de Pieri .........................................................................................................3253 
DA   FORMAÇÃO   À   DEFORMAÇÃO:   CRISE   NO   ENSINO   JURÍDICO  
Nelson Wanderley Ribeiro Meira ..............................................................................3266 
NOVAS PRÁTICAS JUDICIAIS E PESQUISA JURÍDICA 
Rodolfo  Liberato  de  Noronha; Francisco Ubiratan  Conde Barreto  Júnior;  
Marina Stefânia de Mendonça Ferraz ......................................................................3281 
POR UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA DO ENSINO DO DIREITO PENAL 
BRASILEIRO NO SÉCULO XXI. 
Urbano Félix Pugliese do Bomfim .............................................................................3300 
  
 
 
HERMENÊUTICA, TEORIA E FILOSOFIA DO DIREITO 
 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A LEITURA POLÍTICA DA 
CONSTITUIÇÃO:   ENTRE   O   PERFECCIONISMO   E   O  MINIMALISMO 
Alexandre Garrido da Silva .......................................................................................3321 
A SUSPENSÃO DO JUÍZO CARTESIANA E A FORMULAÇÃO DO 
IMPERATIVO CATEGÓRICO EM KANT. 
Aluizio Rodrigues Lana ..............................................................................................3342 
A CONSTRUçãO DO PROCESSO CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
André Pires Gontijo ....................................................................................................3356 
DOS MÉTODOS INTERPRETATIVOS CLÁSSICOS À HERMENÊUTICA 
FILOSÓFICA: PARA UMA APLICAÇÃO DIALÓGICA E REFLEXIVA DO 
DIREITO 
Bárbara Gonçalves de Araújo Braga; Fernando José Armando Ribeiro .............3376 
A DECISÃO RACIONAL NA TEORIA DOS JOGOS. 
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Cláudia Servilha Monteiro .........................................................................................3395 
HERMENÊUTICA CLÁSSICA VERSUS HERMENEUTICA FILOSÓFICA: 
CONSIDERAÇÕES RELEVANTES ACERCA DO PROCESSO INTERPRE-
TATIVO. 
Eliane Fontana ............................................................................................................3416 
AS ANTINOMIAS E A CONSTITUIÇÃO. 
Emmanuel Teófilo Furtado; Juliana Cristine Diniz Campos .................................3428 
O PÚBLICO E O PRIVADO: DESLIZAMENTOS E RUPTURAS 
Fayga Silveira Bedê .....................................................................................................3448 
LEGITIMIDADE DO DIREITO, SOCIEDADE E ESTADO: TENSIONANDO 
HABERMAS E O PLURALISMO JURÍDICO 
Felipe Dutra Asensi; Natália Pacheco Junior ...........................................................3469 
INTERPRETAÇÃO DO MODELO DE ESTADO BRASILEIRO A PARTIR DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DE 1988: PARADIGMAS 
PARA   A  INTERVENÇÃO  ESTATAL   SOBRE  A  ORDEM   ECONÔMICA 
Fellipe Cianca Fortes; Marlene Kempfer Bassoli ....................................................3490 
ESTADO DE DIREITO NO CONTEXTO DO NEO-CONSTITUCIONALISMO E 
O PAPEL DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. 
Francisco Carlos Duarte; Luiz Henrique Urquhart Cadernartori ........................3510 
SUBJETIVIDADE E METAMORFOSE: PROBLEMATIZANDO OS DIREI-TOS 
SUBJETIVOS 
Gabriela Maia Rebouças; João Freitas de Castro Chaves ......................................3522 
A INESGOTABILIDADE DO SENTIDO E A INAFASTABILIDADE DO TODO. 
Germana Parente Neiva Belchior; Raimundo Bezerra Falcão ...............................3542 
O   PARADOXO   POLÍTICA   E  ÉTICA:   ANTAGONISMO  INVENCÍVEL? 
Gilson Gileno de Sá Oliveira ......................................................................................3563 
DIREITO E POLÃ�TICA EM HABERMAS: BREVES APONTAMENTOS 
SOBRE  OS  ALICERCES  DE UM  PROJETO DE DEMOCRACIA  RADICAL 
Helena Colodetti Gonçalves Silveira .........................................................................3575 
PÓS-POSITIVISMO E HERMENÊUTICA: O NOVO PAPEL DO JUIZ ANTE A 
INTERDISCIPLINARIEDADE E A EFETIVA TUTELA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
Hugo Garcez Duarte; Leonardo Augusto Marinho Marques ................................3593 
INTERPRETAÇÃO JURÍDICA CONTEMPORÂNEA E CÍRCULO HERME-
NÊUTICO: PERCURSO HISTÓRICO-FILOSÓFICO 
Jeferson Antonio Fernandes Bacelar ........................................................................3605 
TEMPO DO DIREITO E O FUTURO EM ABERTO NA CONSTITUIÇÃO DE 
1988: O DESLOCAMENTO TEMPORAL DO DIREITO EM LUHMANN E 
DERRIDA 
Lusia Ribeiro Pereira; Marcelo de Souza Moura ....................................................3625 
A CONSTITUIÇÃO SOB O FIO CONDUTOR DA ONTOLOGIA FUNDA-
MENTAL. 
Marcio Antônio de Paiva; Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha .............................3645 
IMPORTÂNCIA SOCIAL DA ABERTURA DINÂMICA DO DIREITO 
Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho ...................................................................3665 
A INFLUÊNCIA DOS PRECONCEITOS NO PROCESSO DE INTER-PRETAÇÃO 
DA NORMA JURÍDICA PELO JUIZ. 
Nadialice Francischini de Souza; Vinicius Cardona ...............................................3681 
LIMITES DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 
Osmir Antonio Globekner ..........................................................................................3698 
ENTRE OS SISTEMAS E A ESFERA PÚBLICA, UMA REFLEXÃO TEÓRICA 
SOBRE O ESTADO  DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO 
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Pedro Curvello Saavedra Avzaradel .........................................................................3718 
A RECONSTRUÇÃO METÓDICA ESTRUTURANTE DA PESSOA JURÍDICA: 
UMA APROXIMAÇÃO AO DIREITO CONCURSAL. 
Rodrigo Almeida Magalhães; Sérgio de Abreu Ferreira ........................................3738 
NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS? A TEORIA DE OTTO 
BACHOF 
Thais Bandeira Oliveira Passos; Vanessa Vieira Pessanha ....................................3758 
 
 
 
O DISCURSO JURÍDICO E A CRISE DO POSITIVISMO 
 
OS HARD CASES NO DIREITO APLICADO: UMA PERSPECTIVA SOB A 
ÓTICA DO DISCURSO JURÍDICO 
Agenor  de  Souza Santos Sampaio Neto; Carlos Frederico  Guerra Andrade;  
Erica Rush  ..................................................................................................................3780 
NEOCONSTITUCIONALISMO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
Amélia do Carmo Sampaio Rossi ..............................................................................3802 
NORMATIVISMO FORMALISTA DE HANS KELSEN: ABORDAGEM CRÍTICA 
Ana    Katarina    Fonteles    Soares;    Andrine    Oliveira   Nunes;   Martônio 
Mont'Alverne Barreto Lima ......................................................................................3823 
A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO, DA SOCIEDADE E DO ESTADO NO 
SÉC. XXI E A CONTRA PROPOSTA OFERECIDA PELO MÉTODO DIALÉTICO 
Angela Maria Griboggi ...............................................................................................3842 
A TEORIA DAS FONTES DO DIREITO REVISITADA: UMA REFLEXÃO A 
PARTIR  DO  PARADIGMA  DO  ESTADO  DEMOCRÁTICO  DE   DIREITO 
Bárbara Gonçalves de Araújo Braga; Fernando José Armando Ribeiro .............3862 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL SEU PROCESSO DE ELABORAÇÃO E SEUS 
REFLEXOS SOCIAIS: CAUSAS DE UMA CRISE CONSTITUCIONAL 
Carlos Frederico Mares de Souza Filho; Clarissa Bueno Wandscheer .................3879 
A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO NA ATUALIDADE E A EMERGÊNCIA   
DO   PENSAMENTO    CRÍTICO:   BREVES    REFLEXÕES 
Charlene  Maria  de Ávila  Plaza;  Luiz Carlos Bordoni; Nivaldo dos  Santos;  
Viviane Romeiro ..........................................................................................................3895 
SEPARAÇÃO DOS PODERES: UM FRUTO ULTRAPASSADO (?) DO IDEAL 
MODERNO 
Daniel Oitaven Pamponet Miguel ..............................................................................3915 
O PAPEL DA MEMÓRIA NA NARRAÇÃO DO DIREITO: CONTAR O DIREITO 
FUNDAMENTAL À NÃO-DISCRIMINAÇÃO RACIAL 
Daniel Vieira Sarapu ..................................................................................................3933 
O PROCESSO DE DECISãO JUDICIAL DIANTE DO PóS-POSITIVISMO 
Danielle Anne Pamplona; Danielle Annoni ..............................................................3953 
EPISTEMOLOGIA DO CAMPO JURÍDICO: REFLEXÕES ACERCA DO PAPEL 
DA PESQUISA JURÍDICA 
Dirce Mendes da Fonseca; Gilson Ciarallo; Tânia Cristina Cruz .........................3969 
A CRISE DO POSITIVISMO: O DESLOCAMENTO DAS FRONTEIRAS DO 
DIREITO    E   O   DISCURSO    FILOSÓFICO    DA   PÓS - MODERNIDADE 
Fernanda Barbosa dos Santos; Leonardo Augusto Marinho Marques .................3984 
A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO 
Francisco Davi Fernandes Peixoto; Germana Parente Neiva Belchior; Rui  
Verlaine Oliveira Moreira ..........................................................................................4002 
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A DEMOCRACIA FORMAL ANCORADA NA CONSTITUIÇÃO E A PRE-
VALÊNCIA DA CLASSE DOMINANTE 
José Antonio Capelli ...................................................................................................4022 
MUNDIALIZAÇÃO: REDELINEAMENTO DO DIREITO POSITIVO E AS LEIS 
DO MERCADO 
José Pili Cardoso Filho; Luciana Vieira Nascimento ..............................................4038 
  
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANISMO 
 
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Alexandre de Castro Coura; Pedro Ivo de Sousa ....................................................4051 
 SOCIEDADE CIVIL E PODER LOCAL: O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRATICA DA CIDADE – 
ANÁLISE   DAS   EXPERIÊNCIAS   DE  PORTO   ALEGRE  E  FORTALEZA 
Bernardo Brasil Campinho ........................................................................................4071 
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APRESENTAÇÃO 
 
Sediar o XVII Encontro Preparatório proporcionou ao nosso Programa, não somente 
uma maior aproximação com os demais, de todo o Brasil, mas a oportunidade de 
mostrar à comunidade acadêmica a qualidade dos trabalhos desenvolvidos na Pós-
Graduação em Direito da UFBa. 
Troca de idéias, construção conjunta do conhecimento na área jurídica, comparação 
entre as pesquisas em desenvolvimento, consolidação das hipóteses de trabalho contidas 
nas diversas teses e dissertações em curso, possibilitaram a edição destes anais que 
refletem, em grande parte, o trabalho desenvolvido naqueles três dias de profícuo 
encontro. 
Esperamos que todos possam, ao ler ou reler o conjunto ora oferecido ao público, 
relembrar o quão prazeroso foi desfrutarmos da agradável companhia de todos em 
paisagem tão marcante quanto a de Salvador. 
Voltem sempre. 
Mônica Neves Aguiar da Silva 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBa 
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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a reforma do Estado como forma de inclusão social em 

diante da atual conjuntura de faces plurais do mundo hodierno, bem como de seus reflexos 

no desenvolver da cidadania participativa e democrática. Tem como finalidade precípua 

contribuir para uma reflexão em torno da necessidade da ampliação de tal reforma. Para 

tanto, foi preciso traçar algumas premissas sobre o contexto e o conseqüente surgimento do 

terceiro setor, da reconstrução das funções governamentais, devido aos graves problemas 

sociais enfrentados pela sociedade de modo geral. Ao final se expõe algumas inovações na 

Administração Pública diante desses novos contextos, no intuito de contrapô-las com a 

realidade existente. Assim, ponderou-se que um dos caminhos mais corretos para se 

alcançar uma cidadania efetiva, concedendo a população uma vida menos desigual será a 

partir do âmbito local, pois é o contexto municipal o lócus mais apropriado para a 

sociedade se conscientizar do poder de decisão que possui frente à Administração Pública 

e, com isso, começa a fiscalizar sua atuação, tornando-a mais transparente, efetiva, e 

eficiente, trazendo benefícios a coletividade e não somente a uma classe privilegiada. Por 

fim, os resultados dessa relação, já estão sendo notados, exemplificativamente podemos 

citar o caso do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre. Certo é que muito há , 

que ser feito e para tanto, é preciso a conscientização de todos, pois com a união de forças, 

a inclusão social será alcançada gradativamente afim de implantar os direitos contemplados 

explicita ou implicitamente pela Constituição Federal de 1988. 
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RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre a reforma del Estado como forma de inclusión social en 

delante de la actual conjectura de faces plurales del mundo moderno, bien como de sus 

reflejos en lo desarrollar de la ciudadanía participante y democrática. Tiene como finalidad 

fundamental aportar para una ponderación en torno de la necesidad de la ampliación de tal 

reforma. Para tanto, fue necesito plantear algunas premisas sobre el contexto y el 

consecuente surgimiento del tercer sector, de la reconstrucción de las funciones 

gubernamentales, debido a los graves problemas sociales enfrentados por la sociedad de 

modo general. Al final se expone algunas innovaciones en la Administración Pública 

delante dieses nuevos contextos, en el designio de contraponerlas con la realidad existente. 

Así, se ponderó que un de los caminos más correctos para alcanzarse una ciudadanía 

efectiva, concediendo la población una vida menos desigual será desde el ámbito local, 

pues es el contexto municipal el local más apropiado para la sociedad si conciencia del 

poder de decisión que posee frente a la Administración Pública y, con eso, empieza a 

fiscalizar su actuación, tornándola más transparente, efectiva, y eficiente, trayendo 

beneficios la colectividad y no solamente a una clase privilegiada. Por fin, los resultados de 

esa relación, ya están siendo notados, podemos citar el caso del presupuesto por la 

participación de la ciudad de Porto Alegre. Cierto es que muy hay, que ser hecho y para 

tanto, es preciso la concienciación de todos, pues con la unión de fuerzas, la inclusión 

social será alcanzada de forma gradualhija afín de implantar los derechos contemplados 

explicita o implícitamente por la Constitución Federal de 1988. 

PALABRAS-LLAVE: REFORMA – ESTADO – INCLUSIÓN SOCIAL – 

CIUDADANÍA 

 
 
1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

Na atual conjuntura, os problemas sociais e econômicos enfrentados pela sociedade 

contemporânea têm aumentado muito nos últimos anos, devido, sobretudo, às 

conseqüências da globalização. O Estado longe está de ser uma instituição garantidora de 

demandas da sociedade, eximindo-se cada vez mais de seu papel, o que tem corroborado às 

forças do mercado a expandir o  seu espaço. Conseqüentemente, não é comum deparar-se 

com a falta de efetivação de políticas públicas, como a desigualdade e a exclusão social. 
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Com esse intuito e, para que se possa entender a reforma do Estado como meio 

desencadeador do fortalecimento da cidadania e da inclusão social, far-se-á, inicialmente, 

uma abordagem sobre o surgimento do terceiro setor,  sua trajetória e seus principais 

problemas sociais e econômicos, com o fim específico de demonstrar por qual motivo esse 

assunto está sempre em pauta, ressaltando-se, inclusive, os níveis de complexidade de 

nossa sociedade. 

 

Do mesmo modo, também se destacará a crise do Estado, demonstrando que o mesmo 

não tem condições de cumprir as demandas que antigamente a ele cabiam. Na seqüência, 

abordar-se-á a redemocratização no Brasil, a efetivação da democracia por meio da 

participação da sociedade civil nas decisões políticas como forma de fiscalizar e buscar 

novas maneiras de se efetivar os direitos da coletividade. 

 

Nesse ínterim, cumpre ressaltar que a questão a ser tratada é pertinente e complexa, 

pois visa trazer direcionamentos efetivos em busca de uma cidadania plena, buscando a 

partir da participação da comunidade uma maior efetivação da democracia participativa, 

que apesar de inúmeros progressos ainda se encontra em tímida repercussão. É o que se 

passa a evidenciar. 

 
2. O SURGIMENTO DO TERCEIRO SETOR 
  

 Inicialmente, cumpre destacar uma das questões amplamente discutidas no atual 

cenário brasileiro no que diz respeito justamente à redefinição dos papéis dos entes 

governativos, após o período de descentralização, que tem representado um avanço 

irreversível da sociedade atual. Adverte-se que devido aos limites que permeiam este 

trabalho, o assunto será delineado de forma que se presumem, certos conhecimentos 

prévios, a respeito do assunto. 

 

 Nesse sentido, Bresser Pereira1 assegura, primeiramente, que o neoliberalismo, com 

o seu ideal de Estado mínimo provou ser irrealista, pois em país algum, um Estado Mínimo 

tem “legitimidade política”. Depois, percebeu-se, rapidamente que 

                                                 
1 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado. 
In:___.A reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 22-23. 
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a idéia de que as falhas do Estado eram necessariamente piores que as falhas do 
mercado não passava de dogmatismo. As limitações da intervenção estatal são 
evidentes, mas o papel estratégico que as políticas públicas desempenham no 
capitalismo contemporâneo é tão importante que se torna irrealista propor que 
sejam substituídas pela coordenação do mercado, nos termos sugeridos pelo 
pensamento neoliberal 

 

Os especialistas no assunto definem que as grandes causas da crise do Estado foram 

às crises fiscais e a crise do Estado burocrático, que não conseguiu mais se manter em meio 

a globalização.  

 

Bom, uma vez que a “proposta de um Estado mínimo não é realista, e se o fator 

básico subjacente à crise econômica é a crise do Estado, a conclusão só pode ser uma: a 

solução não é provocar o definhamento do Estado, mas reconstruí-lo, reformá-lo. Para 

Pereira2  
A reforma do Estado é um tema amplo. Envolve aspectos políticos – os que se 
relacionam com a promoção da governabilidade -, econômicos e administrativos 
– aqueles que visam aumentar a governança. Dentre as reformas que têm por 
objetivo aumentar a capacidade de governar – a capacidade efetiva de que o 
governo dispõe para transformar suas políticas em realidade -, as que primeiros 
foram iniciadas, ainda nos anos 80, foram aquelas que desenvolvem saúde e 
autonomia financeira ao Estado: particularmente o ajuste fiscal, a privatização. 
Mas igualmente importante é uma reforma administrativa que torne o serviço 
público mais coerente com o capitalismo contemporâneo, que permita aos 
governos corrigir falhas de mercado sem incorrer em falhas menores.   

Para tanto, Fernandes3, com muita propriedade, introduz o assunto da criação de um 

terceiro setor dizendo que   
A idéia de um “terceiro setor” supõe um “primeiro” e um “segundo”, e nesta 
medida faz referência ao Estado e ao Mercado. A referência, no entanto, é 
indireta, obtida pela negação – “nem governamental, nem lucrativo”. Em termos 
explícitos e positivos, o conceito designa simplesmente um conjunto de 
iniciativas particulares com um sentido público. Enquanto a noção de uma 
“sociedade civil” coloca-nos numa oposição complementar e sistêmica ao Estado, 
a idéia de um “terceiro setor” orienta a reflexão para outras direções, sem 
fronteiras definidas. 

 

Nesse sentido, pode-se através dos ensinamentos de Bresser Pereira4 conceituar o que 

são o primeiro e o segundo setor como se refere acima. Dessa forma, “o Estado e Mercado 

são duas instituições criadas pela sociedade: a primeira, para regular ou coordenar toda a 

vida social inclusive estabelecendo as normas do mercado; a segunda, para coordenar a 

produção de bens e serviços realizada por indivíduos e empresas”. Assim, sendo estas 

                                                 
2  Ibidem, p. 23-24. 
3 FERNANDES, Rubem César. Privado porém Público: o terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1994, p. 127. 
4PEREIRA, ibidem, p. 71. 
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instituições - Estado e Mercado - criações da sociedade, extensões de vida social, elas 

precisam, a cada momento histórico ser revistas e reformadas. A questão, portanto, quando 

se discute estas relações entre sociedade, Estado e Mercado, é saber, segundo ele, “dadas as 

condicionantes do momento histórico, quais os agentes sociais com capacidade de 

empreender a reforma”. Portanto, “é preciso ter claro que a sociedade ou sistema social é 

uma categoria sociológica, é um dado da realidade social, enquanto o Estado e o Mercado 

são instituições: o Estado, a instituição política por excelência, e o Mercado, a instituição 

econômica”.  

 

Assim, como se tem demonstrado, nem o Estado, nem o mercado, por si sós, se 

bastam. Isso porque a teoria do Estado tradicional está ultrapassada frente às 

complexidades que se colocam, uma vez que a sociedade, ciente de seus direitos, exige 

respostas mais eficazes, isto significa dizer que os cidadãos clamam do Estado muito mais 

do que este pode oferecer, urge, assim, a necessidade de um terceiro elemento que consiga 

satisfazer as demandas sociais. 

 

Porém, cumpre ressaltar que, mesmo ineficaz, o Estado, nessa nova concepção, 

continuará a existir, porque sem ele não haverá ordem que se sustente. Objetiva-se, assim, o 

fortalecimento do Estado apenas nos setores peculiares a sua atuação, quais sejam, nas 

questões de ordem, eficiência, justiça social, e principalmente, de modo a tornar viável, no 

plano internacional, a afirmação dos interesses nacionais. Logo, necessita-se de um Estado 

reformado, atualizado, redirecionado ao enfrentamento das grandes complexidades que se 

apresentam, que permanece e sempre permanecerá como pressuposto necessário, 

insubstituível. Certamente, o desafio que se colocou a partir da década de 90, foi a reforma 

do Estado, particularmente no que tange a reforma administrativa. A questão central hoje é 

como reconstruir o Estado em um mundo globalizado? 

 

A conseqüência direta disso para Pereira5 é que “a função de uma administração 

pública eficiente passa a ter valor estratégico, ao reduzir a lacuna que separa a demanda 

social e a satisfação dessa demanda”. 

 

Assim, como revide às crises enfrentadas, surge o chamado “Terceiro setor”, que no 

                                                 
5 PEREIRA, ibidem, p.24. 
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dizer de Santos6 significa  
uma designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo 
conjunto de organizações sociais que, por um lado, sendo privadas, não visam 
fins lucrativos,e, por outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos 
ou coletivos, não são estatais. Entre tais organizações podem mencionar-se 
cooperativas, associações mutualistas, associações de solidariedade social, 
organizações não-governamentais, organizações quase-não-governamentais, 
organizações de voluntariado, organizações comunitárias ou de base, etc.  
 

Já, para outros, esse setor pode ser chamado, ainda, de “setor produtivo público não-

estatal”, “setor não-governamental” ou ainda, de “setor sem fins lucrativos”. Assim, pode-

se perceber que a emergência desse terceiro setor significa o reconhecimento de que as 

funções do Estado não estavam sendo realizadas satisfatoriamente, e, com isso, surge a 

necessidade de promoção de políticas sociais, uma vez que o que está em crise é justamente 

o chamado Estado-Providência, responsável pela realização de intermediações entre o 

Estado e a sociedade civil. 

 

Sempre segundo Bresser Pereira7  
nas sociedades democráticas atuais, a relação fundamental entre sociedade civil, 
Estado e Mercado é uma de ação daquela sobre estes. A sociedade civil, situada 
entre a Sociedade e o Estado, deixa de ser passiva dominada pelo Estado ou o 
Mercado, e passa a buscar, ativamente, reformar Estado e Mercado.(...) Mas 
agora é a sociedade civil, independente do Estado, que determina ou busca 
determinar a organização do Estado e do Mercado, e não o contrário. Uma 
sociedade civil que além de autônoma em relação ao Estado, não mais se 
confunde com o Mercado, ou com a burguesia. Uma sociedade civil que não é 
mais a sociedade civil burguesa de Hegel, mas a sociedade civil democrática de 
nossos dias. 

 

É importante ressaltar, ainda conforme Santos8 que o referido setor se origina de uma 

fase de compressão de políticas sociais, em que os Direitos Humanos de 3ª geração 

começam a ser questionados, e não de um contexto de lutas sociais que procuram a 

substituição do Estado-Providência. 

 

Destarte para Pereira e Grau9  que se trata, resumidamente, “de abrir a discussão sobre 

a institucionalidade, que tanto pode favorecer a satisfação de necessidades públicas a partir 

da sociedade, como pressionar a partir dela para que a esfera pública estatal se faça real e 

                                                 
6 SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado. In: 
PEREIRA, L. C. Bresser et al (org.) Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 1999. p.250. 
7 PEREIRA, ibidem, p. 73. 
8 SANTOS, op. cit. , p. 255. 
9 PEREIRA, L.C.B; GRAU, N.C. Entre o Estado e Mercado: o Público não-estatal. In:___. O público não-
estatal na reforma do Estado. Tradução de Noêmia Espíndola. Rio de Janeiro: FGV, 2003p. 20-21. 
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efetivamente pública, ou seja, aberta à participação de todos e possa assim regular 

adequadamente os centros de poder social e econômico, respeitando concomitantemente os 

espaços de liberdade que são crescentemente reclamados 

 

De fato, a utilização do terceiro setor contribui para uma sociedade civil mais 

democrática, uma vez que ele faz o intermédio entre as relações de Mercado e as do próprio 

Estado, proporcionando/assegurando a participação cidadã nos assuntos públicos. 

 

Portanto, o terceiro setor localiza-se no limbo, entre o Estado e o Mercado e segundo 

Saldanha10 nasce a partir da solidariedade e do exercício da cidadania, sem a substituição 

do Estado e sem o choque com o Mercado, representando a capacidade de admitir 

responsabilidades e de agir por si mesmo, por meio das iniciativas dos cidadãos na defesa e 

criação de novos direitos. 

 

A sociedade, por meio do controle social, está apta a exercer o controle sobre as ações 

do Estado. Assim, amplia-se a consciência coletiva de que a democracia participativa, 

assegurada por dispositivos constitucionais, já acima demonstrados, é de extrema valia para 

a devida proteção dos direitos públicos. Nesse sentido, Pereira e Grau11 salientam a 

importância desse instituto 
A noção do público não-estatal contribui para assinalar a importância da 
sociedade como fonte do poder político, atribuindo-lhe papel expresso - bem 
além do Voto – na conformação da vontade política e reivindicando suas funções 
de crítica e controle do Estado, e, em geral, sua preocupação com a res publica. 
Mas o tema do público não-estatal também implica atribuir à sociedade uma 
responsabilidade na satisfação de necessidades coletivas, mostrando que também 
nesse campo o Estado e o mercado não são as únicas opções válidas. 

 

O importante, nesse caso, é reconhecer que tanto o Estado quanto o Mercado carecem 

de certas peculiaridades que o terceiro setor tem demonstrado. Não se trata, aqui, de falar 

de eficiência e sim de outras características importantes na relação do Estado com a 

sociedade civil em geral, quais sejam, confiança e solidariedade. O fato é que mesmo o 

Estado delegando certas funções ao terceiro setor, isso não o exime de continuar tendo 

responsabilidade indireta sobre eles, e, assim, tal delegação, ao mesmo tempo, contribui 

para o fortalecimento do Estado social e da democracia participativa. Segundo Augusto de 

                                                 
10 SALDANHA, Roberto Suarez. O terceiro setor como forma de inclusão social. Revista do Direito, Santa 
Cruz do Sul, n.20, 2004, p. 149. 
11 PEREIRA E GRAU, ibidem, p. 30. 
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Franco12 é possível estabelecer algumas características comuns às instituições pertencentes 

ao terceiro setor. São elas: 
(1) estão fora da estrutura formal do Estado (o que não impede que o estado, em 
alguns casos, regule seu funcionamento, como ocorre em relação aos partidos 
políticos); (2) não têm fins lucrativos (quer dizer, não distribuem eventuais lucros 
auferidos com suas atividades entre os seus diretores ou associados); (3) são 
constituídas por grupos de cidadãos na Sociedade Civil como pessoas de direito 
privado; (4) são de adesão não-compulsória; e (5) produzem bens e/ou serviços 
de uso (ou interesse) coletivo. 

  
Nessa órbita, igualmente, Listz Vieira13 reconhece a necessidade da ação conjunta de 

todas as esferas da sociedade. 
A questão social não pode mais ser enfrentada como subproduto da economia, 
pois esta não está preocupada com os que mais precisam de benefícios: os 
excluídos do sistema. É preciso uma ação que vá além da economia. O Estado 
aparece, então, como responsável por criar, através de uma política social, 
condições dignas de vida para todas as camadas da sociedade.Sozinho, porém, 
não é capaz de pôr em prática tal política. Daí a necessidade de, superando 
conceitos neoliberais e estatistas, promover uma ação conjunta entre Estado, 
Mercado e sociedade civil, em que representantes dessas três esferas discutiriam 
suas propostas, encaminhando soluções. 

 

O terceiro setor constitui, como vimos, uma mudança de paradigma, onde o Estado 

abandona a velha face tradicional e inaugura um período de redefinição do Mercado e do 

próprio Estado, caracterizando-se como a ligação da sociedade ao Estado.  

 

Após essa introdução do debate da redefinição de papéis do Estado como novo 

paradigma através da criação do terceiro setor, cumpre recorrer a Kuhn14 para 

denominarmos hermeneuticamente o que seja o novo paradigma. Segundo ele, a noção de 

paradigma é uma promessa de sucesso, ou seja, a própria sociedade vai atualizar essa 

promessa, ampliando o conhecimento daqueles fatos que o suposto novo paradigma 

considera relevante, vindo a moldar o seu próprio paradigma.  

 
O fato é que o Estado tradicional já não se mostra suficiente para enfrentar as 

situações complexas/caóticas, então, torna-se necessário o deslinde de um novo paradigma, 

qual seja o surgimento do terceiro setor, que oportuniza a possibilidade de lidarmos com as 

situações instáveis sem o enfraquecimento do Estado. 

 
                                                 
12 FRANCO, Augusto de. A reforma do Estado e o Terceiro Setor. In: PEREIRA, L. C. Bresser et al (org.) 
Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 1999. p.284. 
13 VIEIRA, Liszt. Cidadania e controle social. In: PEREIRA, L. C. B.; GRAU, N. C. O Público não-estatal na 
reforma do Estado. Rio de Janeiro, FGV, 2003. p. 241. 
14 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
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Dessa forma, reconhecer um novo paradigma à sociedade, não significa dizer que se 

está abandonando os métodos até então utilizados. Quer dizer, que a própria sociedade, 

através de seus governantes, está descobrindo suas limitações inerentes aos métodos 

anteriormente propostos, e com isso, busca a superação dos desafios impostos através de 

novas explicações/concepções. Nesse contexto, é peculiar a afirmação de Augusto de 

Franco15

A busca da sinergia Estado-Mercado-Sociedade Civil é uma necessidade imediata 
do desenvolvimento e uma exigência do sistema de gestão das políticas públicas 
baseado num novo paradigma de relação Estado-Sociedade, que prevê a 
articulação, a descentralização,a parceria, a transparência, o controle social e a 
participação. Só esta sinergia pode otimizar os esforços e alavancar os recursos 
que o Estado não possui para investir no desenvolvimento, incorporando o capital 
empresarial e o capital social como fatores decisivos na estratégia nacional. Sem 
essa sinergia o Estado jamais poderá ser controlado e o Mercado jamais poderá 
ser orientado pela Sociedade. 

 

Assim, feitas essas considerações, podemos visualizar que certas funções são 

revestidas de novas características que pretendemos demonstrar no seguimento de nosso 

estudo. 

 

 

3. A RECONSTRUÇÃO DAS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

A proposta de democratização do Estado de Direito origina não só uma necessidade 

de redimensionamento do papel das entidades governativas como também da sociedade no 

atuar das decisões políticas. Muda, então, de forma expressiva a correlação de forças entre 

o governo federal, estados e municípios. 

 

Diante dessa nova perspectiva, resumidamente, podemos dizer que os ideais 

neoliberais baseiam-se em duas premissas, quais sejam, Estado mínimo e o Mercado 

controlando toda a economia. Segundo Leal16, essa idéia além de ficcional, mostrou-se 

ilegítima, em face, principalmente do alto grau de complexidade da sociedade 

contemporânea, que não aceita um Estado apático, que apenas acrescente às suas funções, 

as de prover a educação, dar atenção à saúde e às políticas sociais compensatórias. 

 

                                                 
15 FRANCO, Ibidem., p.277. 
16 LEAL, Rogério Gesta. Poder Político, Estado e Sociedade. In: Estado, Administração Pública e Sociedade: 
novos paradigmas. Mímeo, [200?], p. 160-161. 
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Baseado em tais argumentos o governo Fernando Henrique Cardoso provocou a 

reforma do Estado Constitucional, tendo como base epistemológica a Administração 

Gerencial, que emergiu após a segunda metade do século XX, como revide a fragilização 

do Estado Tecno-burocrático, como contra-golpe a crise fiscal e, principalmente no intuito 

de tornar mais eficiente a administração dos serviços cedidos ao Estado17. 

 

Assim, na seqüência histórica do nosso federalismo, pode-se, segundo Magalhães18, 

atualmente, afirmar que a tradicional classificação inicialmente imposta como a forma de 

estado unitário e federal, encontra-se totalmente superada tendo em vista, sobretudo as 

realidades históricas, culturais, sociais e econômicas características de cada local. Assim, 

em suas palavras, tal classificação  
está também absolutamente superada pela evolução das formas de organização 
territorial e repartição de competências, cada vez mais complexas e ricas, 
havendo claramente, em nível mundial, uma valorização crescente da 
descentralização territorial efetiva, como forma de ganhar em agilidade, 
eficiência, e, principalmente, democracia, consagrando o respeito a diversidade 
cultural, que permite sejam encontradas soluções que respeitam o sentimento da 
localidade, da região cultural e principalmente do sentimento de cidadania que se 
constrói na rica diversidade das culturas das cidades, espaço real e não virtual. 

 

Dessa forma, em mantendo-se o respeito aos localismos, podemos também, atacar os 

efeitos da globalização, permitindo, “que possa ocorrer a superação da dicotomia entre 

Estado e Sociedade” criada pelos liberalistas. 

 

Kugelmas19 vai mais além e comenta a ênfase dada pelo governo na tentativa de que 

na resolução dos problemas fiscais, enfrentados à época, estaria a solução de todos os 

problemas vindouros. 
A absoluta prioridade dada pelo governo à busca de um alívio para as questões 
fiscais, no trato deu o tom à busca, ainda em andamento, de um redesenho das 
relações intergovernamentais. O empenho pela redefinição da questão da dívida e 
pelo saneamento dos bancos estaduais foi acentuado no final de 1998 pela 
formalização de um acordo com o FMI e com o compromisso com ambiciosas 
metas de obtenção de um superávit primário.  

 

Nessa órbita, Marta Arretche20 diz que a “descentralização fiscal de 1988 permitiu 

                                                 
17 Ibidem, p. 161. 
18 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Pacto Federativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p.14. 
19KUGELMAS, Eduardo. A evolução recente do regime federativo no Brasil. In HOFMEISTER, W.; 
CARNEIRO, J.M. B. (Org.). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 
Série Debates nº 22, Vol. I, abril de 2001, p. 41.  
20ARRETCHE, Marta Teresa da Silva. Estado Federativo e políticas sociais: determinantes da 
descentralização. Rio de Janeiro: Revan; São Paulo: Fapesp, 2000.P. 26. 
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significativa transferência de recursos – particularmente pela elevação do volume de 

transferências automáticas – e de poder de taxação para Estados e Municípios, operando 

uma efetiva descentralização fiscal”.  Momento em que, não ocorreu um processo pactuado 

de redefinição de funções na área social, capaz de estabelecer, paralelamente à 

descentralização fiscal, “um conjunto minimamente equivalente de atribuições a serem 

desempenhadas pelas unidades de governo beneficiadas pelo novo arranjo tributário”. 

  

Recorrendo mais uma vez a Magalhães21 temos que “a visão de nosso federalismo 

como centrífugo explica nossa federação extremamente centralizada, que para aperfeiçoar-

se deve buscar constantemente a descentralização”. Somos, portanto, um Estado federal 

surgido a partir de um Estado unitário, o que aclara a tradição centralizadora e autoritária 

que devemos, gradativamente, procurar abandonar, a fim de construirmos uma federação 

moderna e um Estado Democrático de Direito efetivo.  

 

Aqui, torna-se relevante destacar que a Constituição de 1891 construiu um modelo 

federal altamente descentralizado, mas artificial, pois não houve União de Estados 

soberanos, mas sim uma divisão para se criar uma União artificial, que, por este mesmo 

motivo, recuou nas Constituições brasileiras posteriores. Ainda segundo Kugelmas “não se 

pode negar a história, mas sim trabalhar com ela para fazer evoluir o nosso Estado para 

modelos mais descentralizados e, logo, mais democrático. Por isso o federalismo de três 

níveis teria que surgir no Brasil, país de tradição municipalista”. 

 

A tradição entre autoritarismo e centralização sempre esteve muito presente na nossa 

história e somente com a Constituição de 1988 é que se instaurou a federação conjunta com 

a democracia procurando inovar através de um novo federalismo que objetiva a 

descentralização através da divisão de poderes em três níveis, inclusive como já ressaltado, 

estendo-se a condição de ente federal aos municípios. 

 

 Donald F. Kettl22 adverte para o fato de que a "delegação de poder" e a 

"descentralização" estão intimamente ligadas”. Esses termos, às vezes, são usados, 

equivocadamente, como sinônimos, mas existem diferenças cruciais tanto na teoria quanto 

                                                 
21MAGALHÃES, Ibidem, p. 18.  
22 KETTL, Donald F. A revolução global: reforma da administração do setor público. In: PEREIRA, L.C.B.; 
SPINK, P. (Org) Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 108. 
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na prática. Vejamos: 
“Delegação de poder” é a transferência da capacidade decisória de níveis 
superiores da organização para os níveis inferiores, ou seja, diz respeito à 
"quem", em uma organização, está em "melhor posição" para "tomar decisões"; 
“Descentralização” é a redistribuição de funções e tarefas de unidades centrais da 
organização para unidades mais periféricas, ou seja, diz respeito a "onde" em uma 
organização as "funções são mais bem desempenhadas".  

 

A partir dessa designação, em outras palavras, pode-se concluir que a delegação de 

poder diz respeito a quem é atribuído o poder de decisão, enquanto que a descentralização 

diz respeito a quem vai executar a função delegada. A isso, pode-se acrescentar que a partir 

da delegação, até mesmo os governantes das esferas mais baixas, possuem um nível maior 

de autonomia, ficando, todavia, ainda, subordinado ao ente federal, uma vez que se exige a 

prestação de contas pelo exercício dessa autoridade. 

 

Porém, a superação desses impasses, por si só, não significou uma consolidação do 

novo pacto federativo, foi preciso enfrentar uma série de fatores para que se chegasse a este 

novo enquadramento. Assim, começou a concretização do redesenho das funções 

governamentais. 

 

Conforme Leal23 a CF de 1988 nos traz a noção de uma cidadania solidária, ou seja, 

co-responsável pela definição de que Estados, serviços e políticas públicas serão 

necessários, visando o atendimento daqueles interesses que objetivam a maior parte da 

população. Dessa forma, temos dois modos de procedimentos: a descentralização da gestão 

propriamente dita e a delegação do poder de gestão. 

 

O que se denota é que a democracia representativa, juntamente com sua 

responsabilidade e eficiência na gestão dos interesses públicos, emergem agora com valores 

renovados, apesar de se tratar de institutos utilizados desde o liberalismo político. Nesse 

contexto, Bolzan de Moraes24 diz que 
é necessário que percebamos que o espaço da democracia, em razão de um 
processo conjunto de desterritorialização e reterritorialização  consectuário da 
complexidade das relações contemporâneas se multiplica, não ficando mais 
restrito aos limites geográficos do Estado-nação, mas incluindo o espaço 
internacional, comunitário, além das experiências locais como, e.g., no caso dos 

                                                 
23 LEAL, Rogério Gesta.Teoria do Estado. Cidadania e Poder Político na Modernidade. 2ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001.  p. 162. 
24 MORAES, José Bolzan de. Direitos Humanos globais de todos, em todos os lugares. In: PIOVESAN, 
Flávia (Coord.). Direitos Humanos, globalização econômica e integração regional. São Paulo, Max Limonad, 
2002, p. 541. 
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projetos de democracia participativa.   
 

Ainda, conforme Kugelmas25, após a avaliação dos problemas recentes do modelo 

federativo brasileiro, é possível afirmar que se formaram “dois tipos de redemocratização”, 

um na relação entre os estados e a União, no que diz respeito a questões financeiras, como 

um jogo “predatório praticado pelas unidades estaduais” e outro, na relação dos estados 

entre si, “vigorando uma competição não cooperativa”. Segundo Lourdes Sola26

É justamente nas formas de intermediação política entre Estado e sociedade, nos 
partidos políticos, que melhor se observa a tensão entre dois princípios que 
voltaram a coexistir, embora redimensionados. Entre nós, as formas de 
estruturação entre Estado e sociedade, função clássica dos partidos em uma 
democracia representativa, tradicionalmente apresentaram feição diversa, na 
medida em que essas instituições e classe política orientavam-se prioritariamente 
por um outro tipo de racionalidade, o da lógica patrimonial. Uma lógica que se 
revela problemática quando a estruturação dos esquemas de financiamento e de 
gastos do Estado deve ser compatibilizada com gestão democrática da economia, 
em particular, com o processo de institucionalização de controles democráticos. 

 

Assim, a reconstrução das funções governativas dá-se no intuito de criar condições 

reais de efetivação das demandas da sociedade, por meio de procedimentos democráticos de 

inclusão social em todos os níveis de governo, jamais se abandonaria a concepção de 

Estado, apenas se troca de paradigma para melhor atender aos anseios da população. 

 

Trata-se, pois, do reconhecimento da existência de três esferas, que possuem 

racionalidades próprias e de que não se pode suprimir nenhuma delas em favor de outra. 

Significa dizer, que embora o Estado e o Mercado possuam uma função importante na 

regulação das relações entre o público e o privado, e, dessa forma, mantém-se 

insubstituível, caberá agora também, à sociedade civil exercer as funções de cidadania, 

ampliando seus conceitos e a função de redemocratizar a si própria. 

 

Assim também pensa Campilongo27. Para ele seria um erro imaginar que o processo 

de internacionalização da vida atual tenha eliminado ou descartado a importância do 

Estado-nação. Mas, reconhecer a importância do Estado-nação não significa que o conceito 

de soberania a ele inerente, por exemplo, não tenha sofrido o forte impacto da globalização. 

 

Na atual conjuntura de reformas e substituição dos paradigmas tradicionais de 
                                                 
25 KUGELMAS, ibidem, p. 41. 
26 SOLA, Lourdes. Reformas do Estado para qual democracia? O lugar da política. In: PEREIRA, L. C. 
Bresser et al (org.) Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 199. p.28. 
27CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 98. 
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centralização, para um novo extremamente descentralizado como revide às complexidades 

que se apresentam, a grande questão é como reconstruir o Estado, como redefini-lo em 

tempos de globalização. 

 

Assim, temos que a soberania una, indivisível, inalienável e imprescritível, apontada 

por praticamente todos os estudiosos28, é incompatível com essa realidade. Qualquer 

concepção de soberania que a tome como uma forma indivisível, ilimitada, exclusiva e 

perpétua do Poder Público está morta29. Logo, não há a negação da Soberania, mas sua 

adequação a algo superior, em busca de uma implementação do bem comum. Isto é o que, 

com muita propriedade, pontua Bresser Pereira30, entramos na fase em que 

obrigatoriamente se faz necessário uma reforma do aparelho do Estado.  Assim, no dizer de 

Bresser Pereira31

a reforma provavelmente significará reduzir o Estado, limitar suas funções como 
produtor de bens e serviços e, em menor extensão, como regulador, mas 
implicará também ampliar suas funções no financiamento de atividades que 
envolvam externalidades ou direitos humanos básicos e na promoção da 
competitividade internacional das indústrias locais.   

 

Logo, retomando a idéia de soberania, os destacados e notáveis paladinos da 

globalização liberal adotaram a expressão (para muitos de cunho pejorativo) “soberanismo” 

com o intuito de estigmatizar as resistências a globalização. A crise de soberania afeta com 

efeito não tão-somente aqueles Estados que não conseguiram se constituir nações 

soberanas, mas outros Estados que não conseguiram manter-se nesse tablado. 

 

Nesse sentido, J Andrade e Nogueira32 preceituam que há uma redefinição do 

conceito de soberania na atualidade, tendo em vista, sobretudo, o fortalecimento da 

comunidade internacional e o seu âmbito de atuação. Logo, ao transformar o contexto e as 

condições de interação e da organização sociais, a globalização reordena também as 

relações dos territórios e dos espaços socioeconômico e políticos, ou seja, eles são 

reinventados e reconfigurados à luz deste novo processo. 

                                                 
28 Ididem, p. 69 
29  CAMPILONGO, loc cit.  
30  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do Poder Público: Estratégia e Estrutura de um novo Estado. In: 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser e SPINK, Peter. Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial .Rio 
de Janeiro:FGV,2003,p.21.        
31 PEREIRA, op. cit., p. 23. 
32 ANDRADE, José H. Fischel de; NOGUEIRA, M.B. B. Deslocados internos e lógica nas relações 
internacionais. In: BALDI, César Augusto (Org.). Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004. p. 537. 
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Porém, o processo de globalização exige, ainda, segundo Philippe Chanial33, uma 

reflexão sobre a definição das formas de cidadania e da própria concepção de democracia, 

uma vez que o enfraquecimento do Estado, enquanto instituição democrática, dá-se também 

pela rapidez e agilidade das transformações: a discussão democrática é incompatível com o 

tempo dos negócios, decorrendo daí o fugimorismo, quando não a defesa pura e simples dos 

regimes autoritários, ou a íntima relação (corrupção) entre autoridades públicas e grupos 

financeiros, pois, afinal, não se pode perder tempo com estéreis discussões democráticas. 

 

Há, também, segundo Santos34, o risco de que a fragilização do Estado-nação pode 

acarretar consigo a fragilização dos direitos humanos. Já para Augusto de Franco35 o tema 

da reforma do Estado é algo inacabado, um ideal a ser atingido. Em suas palavras 

A reforma do Estado é a grande reforma que temos pela frente. Ela deverá ser 
iniciada, mas jamais poderá ser concluída a curto prazo. A médio prazo, ela 
pressupõe quase que uma refundação da res publica, a mudança das relações do 
Estado com a sociedade e a gestação de um novo modelo de Estado. A longo 
prazo, as exigências da radicalização da democracia tendem a transformar a 
reforma política e a reforma do Estado numa verdadeira reforma da política, com 
a instalação de um regime de minorias, a combinação de um sistema 
representativo com o participativo e a introdução do chamado co-governo – o que 
exigirá a completa reformulação dos partidos e dos processos eleitorais e a 
criação de novas instituições políticas. 

 

Por fim, cabe salientar que os problemas de governabilidade democrática, entendidos 

aqui, como a capacidade do governo de resolver problemas através da formulação e da 

implementação de políticas públicas, são estruturais, tendo em vista, sobretudo, a novidade 

do surgimento do terceiro setor na história brasileira e da conseqüente reconstrução das 

relações do Estado, e desse com as demais instituições que se entrelaçam a ele.  
 

Por derradeiro, convém lembrar os ensinamentos de Gorczevski e Simões Pires36  
Não há dúvidas que a busca pela democracia solidária, perpassa pela afirmação da 
igualdade, e para tanto um dos direitos a viabilizar tal equalização dos indivíduos 
é o direito à educação. E ainda, acrescentam mais adiante que “não há sociedade 
democrática sem o respeito ao cidadão como artífice da Democracia. Não há 

                                                 
33  CHANIAL, Philippe. Todos os direitos por todos e para todos: Cidadania, solidariedade social e sociedade 
civil em um mundo globalizado. In: MARTINS, P. H.;NUNES, B. F. et alii. (Org.). A nova ordem social: 
Perspectivas da solidariedade contemporânea. Brasília: Paralelo 15, 2004. p. 61. 
34 SANTOS, Boaventura de Souza. Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos. In: BALDI, 
César Augusto (Org.). Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 243. 
35 FRANCO,op.cit.,  p.273. 
36 GORCZESKI, Clóvis; PIRES, Francisco Luiz da Rocha Simões. Direitos Fundamentais, educação e 
cidadania: tríade inseparável. In:___.GORCZESKI, C.; REIS, J. R. Constitucionalismo Contemporâneo: 
direitos fundamentais em debate. Porto Alegre: Norton Editor, 2005, p. 30-33. 
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Democracia se existirem homens mergulhados na ignorância formal, humanística 
e política. 

 

Diante dos fatos mencionados, faz-se relevante destacar na seqüência, algumas 

inovações no âmbito da Administração Pública.  

 

4 A GESTÃO MUNICIPAL E AS SUAS PRINCIPAIS INOVAÇÕES NO ÂMBITO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FRENTE AOS NOVOS ATORES POLÍTICOS 

 

Depois de muita discussão sobre a não eficiência e da não transparência das 

demandas da Administração Pública de uma forma geral, passou-se a questionar qual seria 

a melhor alternativa. Estudos foram feitos e, a maioria deles, concluiu que se deveria 

repassar mais competências aos Municípios, como dito. 

 

Com a evolução e a expansão do associativismo civil a partir dos anos oitenta, 

devido, principalmente a aceleração da crise econômica e a perplexidade trazida pela 

institucionalização, esse quadro fez com que a sociedade começasse a se organizar no 

âmbito do poder local, causando uma certa confusão quanto à concepção de participação, 

pois houve o fortalecimento de novas instituições na gestão pública, já que a partir daí a 

sociedade começou a se envolver mais, fiscalizando, atuando nos conselhos de saúde, de 

educação, nos mutirões, dentre outros setores que sofreram sua influência37. 

 

Nesse sentido, tem-se que a Constituição concedeu ao município o lugar de maior 

destaque em relação ao desenvolvimento urbano. Com a promulgação das leis orgânicas e 

de alguns mecanismos institucionais, de caráter permanente ou eventual, que contribuem 

para a democratização da gestão nas esferas locais, por exemplo,38 alterando, portanto, o 

perfil federalista brasileiro, descentralizando os recursos e encargos da União para os 

Estados e Municípios. A partir disso, a esfera municipal ampliou significativamente suas 

competências, aumentando assim a participação dos governos locais na repartição dos 

recursos fiscais.39

                                                 
37 FARAH, Maria Ferreira Santos. Inovação e governo local no Brasil contemporâneo. In: JACOBI, Pedro.; 
PINHO, José Antônio. Inovação no campo da gestão pública local. Novos desafios, novos patamares. (orgs). 
Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 43-47. 
38MANTOVANELI JUNIOR, Oklinger. Políticas públicas no século XXI: a perspectiva da gestão 
multicêntrica (a luz da experiência de Porto Alegre). Blumenau: Edifurb, 2006. p. 19. 
39 FARAH, Ibidem, p. 41 
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Apesar das inovações alcançadas, a própria CF possui “algumas ambigüidades na 

definição de competências e na escassez relativa de recursos”, pois ela trouxe em seu bojo 

mais responsabilidades na realização do gasto público e na promoção de políticas sociais, 

trazendo assim, portanto, maior desenvolvimento a esfera local40, muito embora às vezes, 

acabem faltando recursos para sua real implementação.  

 

Dessa forma, faz-se necessário que a sociedade civil participe mais das decisões 

públicas como forma de exercer sua cidadania, buscando minimizar as conseqüências 

trazidas pela globalização no campo social, pois senão, cada vez mais, nossos direitos serão 

restringidos e na mesma proporção se agravará a exclusão e a desigualdade. Assim, vê-se 

que a democracia participativa abre caminhos mais satisfatórios ao poder local, pois 

conforme Leal, a partir desta concepção, a administração pública passa a ser chamada como 

gestão pública compartida, pois conta com a efetiva participação popular em todos os seus 

âmbitos.41

 

Por isso, necessita-se demarcar os novos espaços de comunicação política e dos 

novos instrumentos de participação, pois assim alcançaremos uma melhor eficácia quanto 

ao exercício de gestão dos interesses da coletividade, expandindo a democracia, de forma 

que a construção social alcance a cidadania contemporânea, que passa a ser representada 

por novos sujeitos sociais, muito mais conscientes do papel a ser desempenhado42. 

 

Ressalte-se, nesse contexto, as palavras de Leal43

A gestão pública democrática de direito deve ter como base à participação efetiva 
de todos os membros da sociedade, para que todos tenham capacidade de 
participar, de ser parte do discurso, porque e se assim não for, acorre uma crise de 
identidade, legitimidade e eficácia das instituições representativas do Estado. (...) 
Administração Pública brasileira, fechada em circuitos de poderes institucionais 
(Executivo, legislativo e Judiciário), como únicos espaços legítimos de 
deliberação e execução do interesse público, o que não mais ocorre em razão da 
própria falência do modelo endógeno de representação política tradicional vigente 
até hoje. 

 

Assim, a democracia, nesse diapasão, caracteriza-se como a síntese do exercício do 

                                                 
40 FARAH, ibidem. 
41 LEAL, Rogério Gesta. Estado, administração pública e sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006. 206 p. 57. 
42 LEAL, 2006, ibidem, p. 23. 
43 LEAL, 2006, ibidem, p. 41. 
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poder político exercido pelo povo, através dos princípios da igualdade e liberdade, uma vez 

que a democracia não pode existir desvinculada dos Direitos Fundamentais, porque ela 

própria para ter eficácia necessita deles. 

 

Com as decisões compartilhadas entre a administração pública e a sociedade, o poder 

local estará constituído na cidadania, logo, isso resultará em políticas públicas mais 

eficientes, concretizando desta forma a inclusão social, que surge a partir dessa “capacidade 

de articulação entre os interesses públicos e privados, cujas bases filosóficas e operacionais 

precisam ser pensadas e executadas (...)”.44

 

Nesta seara, o papel das instituições na definição dos rumos de uma nação é de 

grande relevância para que as estratégias de desenvolvimento atendam sua identidade, pois 

organizam a vida em comunidade. Além disso, as “escolhas dos indivíduos e dos atores 

políticos estão baseados nos delineamentos que vinculam o comportamento público a um 

contexto histórico específico”. Desta forma, surge uma nova concepção do contrato social, 

pois aqui dentro deste contexto os direitos fundamentais se tornam referencial de ação do 

Estado na aplicação da lei, como também no âmbito da formatação de políticas públicas.45 

Nesse sentido, é que a Constituição Cidadã de 1988 retrata a importância principiológica e 

a sua conformidade com o princípio da dignidade humana. 

 

Por isso, faz-se extremamente necessário que a Administração Pública seja entendida 

como um processo democrático, no qual os interesses públicos e privados se inter-

relacionem, tornando o processo mais transparente e honesto, tendo como fundamento os 

direitos humanos e fundamentais, assim como a concepção republicana, ou seja, “de uma 

comunidade ética institucionalizada no Estado, em que a deliberação democrática se 

assenta num contexto cultural que garanta a comunhão de valores objetivados”.46

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os apontamentos iniciais prestaram-se a demonstrar a contextualização dos institutos 

                                                 
44 LEAL, 2006, ibidem, p. 56. 
45 RUEDIGER, Marco Aurélio.; RICCIO, Vicente. O novo contrato social: desenvolvimento e justiça em uma 
sociedade complexa. In: CAVALCANTI, B. S.; RUEDIGER,M. A.; SOBREIRA, R. (Orgs). 
Desenvolvimento e construção nacional: políticas publicas. Rio de Janeiro: FGV, 2005. p. 18-19. 
46 LEAL, 2006, ibidem, p. 77. 
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envolvidos, quais sejam, o surgimento do terceiro setor e seus desdobramentos através do 

tempo. Demonstrou-se que a globalização frente ao mundo capitalista se alastrou 

assustadoramente, trazendo consideráveis avanços na ciência, na tecnologia e, ao mesmo 

tempo, trouxe inúmeros problemas sociais. 

 

Igualmente, ressaltou-se que o Estado deixou de ser garantidor das demandas sociais 

e que o mercado expandiu o seu espaço, aprofundando a crise daquele. E no decorrer, 

ponderou-se que a organização do federalismo brasileiro permite a responsabilidade do 

governo para com as pessoas e incentiva a participação e a responsabilidade dos cidadãos, 

permitindo que os governos locais elaborem e administrem suas leis. Seus encargos são, 

portanto, compartilhados e resguardados pela Constituição que delineia o âmbito dessas 

responsabilidades para cada nível de governo. 

 

Essa descentralização de poder adveio com a CF/88 e permite que as leis locais 

possam refletir as preferências dos cidadãos. Dessa forma, como o tema do presente 

trabalho já induz, é necessário o uso da reforma do Estado para tornar eficaz a 

concretização da cidadania em todos os níveis de decisão, promovendo, a longo prazo, uma 

inclusão social. 

 

Asseverou-se, ademais, que há uma crise no modelo do Estado social-burocrático, 

que não mais se sustenta, e que tem sido gradativamente substituído por formas de controle 

social direto sobre a administração pública e do próprio Estado. Essa proteção do direito à 

coisa pública, implica no recriamento do espaço público que torna possível a ligação do 

“princípio da igualdade política” com o da participação popular em prol do interesse 

comum, o que reforça a tese da indissociabilidade do uso da democracia para o conseqüente 

fortalecimento da cidadania frente aos reflexos advindos da crise do estatal. 

 

Portanto, somente com o esforço conjunto de toda a parcela da população, bem como 

dos novos atores sociais e do próprio Estado, é que conseguiremos efetivar, ao menos, num 

nível mínimo, os direitos fundamentais dos cidadãos e a concretização da cidadania. 
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ESCRAVIDÃO, BACHARELISMO E RAZÕES DE ESTADO:  

ELEMENTOS DO PENSAMENTO CONSTITUCIONAL NO IMPÉRIO 
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RESUMO 

O trabalho versa sobre elementos do pensamento constitucional do Brasil Imperial: 

escravidão, bacharelismo e invocação insincera de “razões de estado”. O estudo buscou 

investigar a base socioeconômica do Brasil imperial e o pensamento constitucional da 

época, estabelecendo correlações com problemas sociais contemporâneos.  

O Brasil, recém emancipado, era um país de contradições internas. Herdou forte 

tradição colonial escravista e ruralista, mas precisava de idéias originais para se afirmar 

como Estado e preencher espaços jurídico-administrativos. 

Para realizar a difícil tarefa, era preciso compatibilizar o ideal de ordenamento 

resultante da soberania popular com leis estrangeiras do regime antigo, em que 

sobreviviam costumes. Concluiu-se que, nessa estrutura social anacrônica, escravidão, 

bacharelismo e “razões de Estado” foram causas de hermenêutica insincera e de 

jurisprudência de interesses, essência da cultura jurídica e política da época. 

Além disso, observa-se que a estrutura das relações de produção e o pensamento 

constitucional do Brasil Império têm íntima relação com o atual quadro de 

desigualdades, alienação e violência que se presencia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: BRASIL IMPÉRIO; CONSTITUCIONALISMO; 

ESCRAVIDÃO; BACHARELISMO; RAZÕES DE ESTADO. 

 

ABSTRACT 

This study analyses elements of constitutional thought during Brazil Imperial: slavery, 

predominance of administrative authorities with bachelor's degree and untruthful 

invocation of "reasons of State". The authors also investigate socioeconomic basis of 
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Imperial Brazil and constitutional thinking of the period, setting correlations with 

contemporary social issues. 

Brazil, newly emancipated, was a country full of internal contradictions. Inheritor of 

slavery and agricultural habits from Colonial period, Imperial Brazil needed to develop 

original ideas to organize and fill legal-administrative positions. 

  

Achieving this difficult task required harmonize the idea of popular sovereignty with 

laws inherited from the old regime, in which remained archaic traditions..  

The authors concluded, analyzing the social structure of Imperial Brazil, that slavery, 

predominance of administrative authorities with bachelor's degree and untruthful 

invocation of "reasons of State" were essential factors of the legal culture and politics 

of the period. 

Moreover, it is observed that the economic structure and constitutional thought of 

Imperial Brazil have close relationship with the current situation of inequality, 

alienation and violence. 

  

KEYWORDS: IMPERIAL BRAZIL; CONSTITUTIONALISM; POLITICS; 

SLAVERY; REASONS OF STATE. 

 
 

Defendo vigorosamente a opinião de que aquilo que os historiadores 
investigam é real. O ponto do qual os historiadores devem partir, por 
mais longe dele que possam chegar, é a distinção fundamental e, para 
eles, absolutamente central, entre fato comprovável e ficção, entre 
declarações históricas baseadas em evidências e sujeitas a 
evidenciação e aquelas que não o são. 
[...]  
continuo considerando [...] que a “concepção materialista da história” 
de Marx é, de longe, o melhor guia para a história [...]. 
É certamente o melhor guia para aqueles como eu, cujo campo tem 
sido o da ascensão do capitalismo moderno e as transformações do 
mundo desde o fim da Idade Média européia. 

Eric Hobsbawm 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, parte representativa da doutrina brasileira tem criticado a baixa 

efetividade da Constituição Federal de 1988, atribuída, notadamente, ao papel 

desempenhado pelo Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade. 

Apenas para exemplificar: Streck (2006, p. 306) alerta sobre o que denomina 

  46



  

“hermenêutica de bloqueio”; Martônio Barreto Lima (2006, p. 376) aponta falhas da 

“constitucionalização simbólica” e o equívoco de dissociar jurisdição constitucional e 

atividade política; Bercovici (2005, p. 297) condena o fato de os tribunais pretenderem 

ser o “cume da soberania”; Gisela Maria Bester (2005, p. 337) enumera julgamentos 

escorados em “leitura retrospectiva do texto constitucional”; Willis Santiago Guerra 

Filho (2005, p. 25) defende a instituição de mandato e escolha de juiz constitucional 

por meio de eleições, comparando-o a “emenda constitucional viva” etc. Por todos, 

enfim, colhe-se a crítica de Joaquim Falcão (2002, on-line): 

O prof. Álvaro Jorge analisou, agora em Harvard, as biografias e os 
critérios de indicação dos juízes do Supremo em dois períodos 
distintos: o período do autoritarismo, de 1964 até 1988, e o período 
da democratização, de 1988 até hoje. Dois dados são significativos e 
ajudam a entender melhor essa situação. 
Onde trabalhavam os ministros, perguntou o professor, quando 
indicados pelo presidente? No autoritarismo, cerca de 23% 
trabalhavam diretamente com a Presidência. Hoje, na 
democratização, esse número dobrou. Cerca de 50% dos indicados 
trabalhavam, como Gilmar Mendes agora, diretamente com o 
presidente. Mais ainda. Tanto no autoritarismo quanto na 
democratização, cerca de 40% dos indicados vieram do próprio Poder 
Judiciário. Com importante diferença. No período do autoritarismo, 
cerca de 26 % vieram dos Judiciários estaduais. Na democratização, 
nenhum. Por que esse aumento de vinculação com a Presidência e 
desvinculação com as Justiças estaduais?  

Nesse contexto, entes políticos e grandes grupos econômicos invocam, cada vez 

mais e quase sempre sem fundamentação concreta, privilégios fiscais, processuais e 

razões econômicas – ou reserva do possível – para evitar ou postergar a realização de 

deveres e programas constitucionais prioritários. A tudo, deve-se acrescentar o descaso 

estatal com prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Como 

resultado dessa conjuntura mitigadora da efetividade do texto constitucional, tem-se 

produzido, acentuado e perpetuado desigualdades sociais. 

É esse o ponto em que se enxerga a relevância da reflexão pretendida nesse 

trabalho. O que se tem como objetivo é investigar a base socioeconômica do Brasil 

imperial e o pensamento constitucional da época, estabelecendo, se possível, diálogo 

com a conjuntura atual acima explicitada. É que compreender historicamente o 

surgimento de problemas sociais contemporâneos permite superar obstáculos 

estruturais ao progresso da comunidade e do Estado.  
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Pretende-se analisar o modo de ser do Brasil imperial – tendo como premissa que 

o processo de formação do Estado Brasileiro se consolida ao longo desse período – 

para entender como interagiam os grupos sociais entre si e as relações entre base e 

superestrutura1 naquele sistema social. 

A hipótese a desenvolver, sob prisma retrospectivo, considera escravidão, 

bacharelismo e uso indevido de razões de Estado fatores decisivos no processo de 

formação da sociedade e Estado brasileiros, apontando-os como causas remotas de 

exclusão social, dupla alienação do povo, resistência do poder público à promoção de 

mudanças estruturais e, em síntese, baixa efetividade do texto constitucional. 

O método de investigação consistirá em estabelecer diálogo entre obras clássicas 

e enfoques contemporâneos sobre o Brasil imperial para aprofundar ou dar 

continuidade aos resultados encontrados, a partir de novas perspectivas. Paralelamente, 

procurar-se-á analisar posições controvertidas no intuito de, confirmando-as ou 

refutando-as, contribuir para a solução da controvérsia gerada. 

1 AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO IMPÉRIO 

Como se sabe, o Brasil passou de Colônia a Império através de um movimento de 

emancipação negociada, com participação ativa de classes dominantes, formadas por 

burguesia comercial e elites agrárias, que culminou com a independência. A respeito, 

transcreve-se Carmo e Couto (1997, p. 73 e p. 105): 

[...] os brasileiros optaram por aliarem-se ao príncipe regente para que 
ele fizesse a independência, sem nenhum risco para a situação 
privilegiada dos grandes proprietários. [...] Seu maior temor era de 
que houvesse uma guerra pela independência, com a participação das 
camadas populares e de escravos. Se isso ocorresse, eles temiam 
perder seus privilégios, principalmente se houvesse a abolição da 
escravidão.  
[...] 
A independência do Brasil em 1822 não alterou significativamente a 
situação que existiu durante todo o período colonial: o país continuou 
fornecendo produtos agrícolas para a Europa e adquirindo todas as 
mercadorias manufaturadas por meio de importações. Além disso, 
nada se modificou na organização do trabalho. Como nos primeiros 
tempos coloniais, toda a produção continuou sendo realizada em 
extensos latifúndios, trabalhados por escravos negros. Essas 

                                                 
1 Parece prudente, desde o princípio, esclarecer que os termos base e superestrutura não serão utilizados 

segundo o entendimento da vulgata marxista – não de Marx – de que “o fator econômico é o fator do 
qual dependem os demais”, alinhando-se, a respeito, à crítica formulada por Hobsbawm (2005, p.159).
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características constituíam uma pesada herança colonial para o país 
recém-libertado e teriam grande influência sobre os acontecimentos 
do Brasil imperial [...]. 

As camadas populares ficaram à margem do processo decisório. A independência 

teve limites – políticos, sociais e econômicos – bem demarcados, porque não consagrou 

um projeto de ruptura radical com as relações de poder então vigentes na sociedade 

brasileira. Atendendo a conservadores e elites agrárias, assegurou-se a preservação: (i) 

do sistema de grandes propriedades agrícolas exportadoras; (ii) do trabalho escravo; e 

(iii) do regime monárquico. Para melhor retratar o contexto, examinar-se-ão, 

isoladamente, os principais elementos caracterizadores das relações de produção 

travadas no Império. 

1.1 A propriedade agrícola exportadora 

Sem desconsiderar que se realizavam outras atividades econômicas ao longo do 

território brasileiro (v.g. a pecuária nos sertões), há certa concordância em apontar o 

sistema de exportação agrícola, baseado em latifúndios de monocultura, como o motor 

econômico do Império brasileiro, predominando a produção de açúcar até pouco depois 

da primeira metade do século 19. 

A partir de 1830, começou a se investir na produção de café, mas a expansão da 

atividade ocorreu com maior vigor na segunda metade do século 19. O crescimento das 

lavouras cafeeiras foi acelerado pela concorrência entre a indústria brasileira da cana-

de-açúcar e a produção das Antilhas Holandesas. 

Inicialmente, a produção de café em larga escala ocorreu no Rio de Janeiro, em 

Angra dos Reis e Mangaratiba. Em seguida, com o advento das plantações no vale do 

rio Paraíba, o cultivo de café se voltou para o mercado externo, atingindo o apogeu nas 

condições naturais favoráveis do Oeste paulista. 

Certo é que, tanto a produção de açúcar, quanto a de café eram baseadas em 

sistema produtivo semifeudal, constituído por grandes fazendas. Sobre isso, Sérgio 

Buarque de Holanda (2006, p. 69) assinala: 

Se, conforme opinião sustentada em capítulo anterior, não foi a rigor 
uma civilização agrícola o que os portugueses instauraram no Brasil, 
foi, sem dúvida, uma civilização de raízes rurais. É efetivamente nas 
propriedades rústicas que toda a vida da colônia se concentra durante 
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os séculos iniciais da ocupação européia: as cidades são virtualmente, 
se não de fato, simples dependências delas. Com pouco exagero pode 
dizer-se que tal situação não se modificou essencialmente até à 
Abolição.  

O latifúndio agrícola exportador era constituído, de regra, por extensas áreas de 

florestas (de onde eventualmente se extraía madeira); plantações; capela; casa-grande; e 

senzala. No caso do açúcar, a fabricação se dava no engenho, formado pela moenda, 

casa das caldeiras e casa de purgar. É de Freyre (2005, p. 36) a melhor descrição:  

A casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema 
econômico, social, político: de produção (a monocultura 
latifundiária); de trabalho (a escravidão); de transporte (o carro-de-
boi, o bangüê, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de família, 
com capelão subordinado ao pater familias, culto aos mortos etc); de 
vida sexual e de família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do 
corpo e da casa (o “tigre”, a touceira de bananeira, o banho de rio, o 
banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés); de política (o 
compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco, cemitério, hospedaria, 
escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as viúvas, 
recolhendo órfãos.  

Essa era a estrutura das grandes propriedades rurais voltadas para a exportação, 

centro da economia imperial. 

1.2 O senhor de engenho 

Dotado de grande prestígio social, político e econômico, o senhor de engenho era 

a autoridade maior da comunidade que vivia no latifúndio ou – até mesmo – nas 

proximidades. Geralmente, era homem branco de ascendência lusitana, possuidor de 

alguma riqueza, cuja família recebera a propriedade das terras como recompensa por 

serviços prestados à Coroa, o que reforçava sua influência política. 

O poder que detinha expandia-se pelas vilas, dominando as câmaras municipais e 

quase toda a vida local. Refletia-se também no âmbito privado, já que os senhores 

também eram obedecidos e temidos como chefes incontestáveis. Era, em tudo, 

semelhante à figura do senhor feudal. 

Naturalmente, os senhores de engenho exploravam a força de trabalho do escravo 

africano, sendo que – tal como animais, pois não se lhes reconhecia personalidade 

jurídica – deveria propiciar meios de subsistência, apenas para garantir a preservação 

daquele “patrimônio”. 
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Os grandes proprietários costumavam ser, formal ou informalmente, designados 

“coronéis”, título que refletia patente local ou regional na hierarquia da Guarda 

Nacional, consoante explicação de Barbosa de Lima Sobrinho, no prefácio do clássico 

“Coronelismo, enxada e voto”. A titulação de “coronel” tanto podia ser concedida 

oficialmente, quanto pela comunidade que vivia na dependência das grandes 

propriedades. Em ambos os casos, portanto, em reconhecimento de grande prestígio 

político e econômico do agraciado. 

O latifundiário exportador ocupava o topo da hierarquia social local, seguido por 

correligionários – médios produtores sem engenho próprio – que moíam cana nas 

instalações do “coronel”, pagando com parte do açúcar obtido. As mulheres 

administravam a casa e ordenavam o serviço doméstico, executado por escravos, dentro 

de genuína sociedade patriarcal. Obviamente, o funcionamento da grande propriedade 

dependia de atividades-meio e, abaixo da elite local, estavam trabalhadores livres como 

padre, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, barbeiro, alfaiate e outros artífices que atendiam 

necessidades do “coronel” e seus “compadres”. 

O papel do latifundiário como liderança política local podia autorizar o acesso do 

“coronel” à elite nacional, dependendo também de qualidades pessoais, mas é fato que 

havia, no mínimo, conexões e troca de favores entre os líderes locais e as autoridades 

de prestígio nacional. É nesse sentido o posicionamento de Barman e Barman (1976, p. 

425):  

[...] uma elite Brasileira isolada nunca existiu. A elite nacional, 
geograficamente baseada no Rio de Janeiro, se relacionava com e 
controlava elites locais de relevância variável. O êxito na elite 
nacional era escorado em posições preponderantes nas elites locais.2

Além dessas conexões, o “coronel” exercia função destacada na vida política 

local, chegando até mesmo a responder pelos custos do processo eleitoral, cuja lisura, à 

toda evidência, era extremamente questionável. Paralelamente, o latifundiário 

demonstrava prestígio conseguindo a realização de obras comunitárias, tendo orgulho 

em ser apontado como responsável por ou “dono” de edificação ou serviço, ainda que 

fosse construído ou prestado pelo Estado. 

                                                 
2  Tradução nossa. No original: “[...] a single Brazilian elite never existed. A national elite, based 

geographically on Rio de Janeiro, was linked to and dominated local elites of varying importance. 
Success in the national elite was aided by a strong position in a local elite.” 
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Nessas condições, levando em consideração também a imensa ignorância da 

população, a figura do “coronel” encarnava o ideário de protetor do “seu povo”, de ser 

aquele a quem se recorria para obter assistência efetiva e solução concreta de 

dificuldades locais, ao mesmo tempo em que se reforçava tipo de alienação popular 

refletida na falta de consciência do Estado. Ribeiro (2005, p. 218) percebe a situação da 

seguinte forma:  

Dentro desse contexto social jamais se puderam desenvolver 
instituições democráticas com base em formas locais de autogoverno. 
[...] a mudança de regime jamais afetou o senhorio fazendeiro que, 
dirigindo a seu talante as funções de repressão policial, as instituições 
da propriedade na Colônia, no Império e na República, exerceu desde 
sempre um poderio hegemônico. 

Então, arregimentando, sob sua influência ou seu domínio, toda a gama de 

atividades que eram essenciais para as comunidades, os grandes proprietários 

indicavam os representantes que o povo deveria eleger, aproveitando a alienação acerca 

do Estado e, consequentemente, dos próprios fins do processo eleitoral. 

1.3 O trabalho escravo 

O escravo negro foi, sem dúvida, a base de sustentação da estrutura de poder do 

Brasil imperial, tanto por alimentar o desumano sistema de trabalho em que se produzia 

açúcar e café para o mercado externo, como também sendo relevante fonte geradora de 

riqueza através do tráfico lícito e ilícito de pessoas africanas. 

Após uma experiência mal sucedida com a utilização do indígena, introduziu-se o 

escravo negro africano no desempenho das atividades de plantio, cultivo e produção de 

açúcar e café. A escravidão negra, vista sob os valores atuais, representa brutalidade, 

violência, perversidade que gera repugnância intensa mais fácil de ser intuída que 

descrita com exatidão léxica. Entretanto, à época, não se nutria tamanho repúdio. 

No primeiro momento, o negro africano era capturado em tribos que possuíam 

tradições e dialetos diferentes. As primeiras viagens nos navios negreiros ensinaram os 

traficantes que reunir cativos de uma mesma etnia e idioma favorecia à ocorrência de 

insurreições e, inclusive, o suicídio de negros que se atiravam ao mar. 

Assim, surgiu o cuidado de, nos navios e nas senzalas, mesclar escravos de 

diferentes tribos e tradições, evitando que houvesse uniformidade cultural e lingüística. 
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O negro era jogado à exploração em sociedade estranha, de costumes que desconhecia, 

com outros como ele, sem que, porém, pudesse haver comunicação e estabelecimento 

de alianças, a priori. Além disso, deveria trabalhar exaustivamente e sem descanso, não 

para satisfazer suas necessidades, mas às do senhorio fazendeiro e família. Segundo 

Darcy Ribeiro (2005, p. 120), a rotina do escravo negro: 

[...] era sofrer todo o dia o castigo diário das chicotadas soltas, para 
trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, 
pedagógico, para não pensar em fuga, e, quando chamava atenção, 
recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilações de 
dedos, do furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os 
dentes quebrados criteriosamente, ou dos açoites do pelourinho, sob 
trezentas chicotadas de uma vez, para matar, ou cinqüenta chicotadas 
diárias, para sobreviver. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado 
com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma 
bola de ferro, ser queimado vivo, em dias de agonia, na boca da 
fornalha ou, de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto 
oleoso. 

Outra função do cativo, escolhido preferencialmente entre as mulheres jovens e 

os de aparência mais agradável aos padrões estéticos do senhorio, era servir ao trabalho 

doméstico na casa-grande e aos caprichos sexuais de seus proprietários, sendo vítima 

freqüente do que, com eufemismo, se denominou “trato ilícito”.  

“Trato ilícito” era a violência sexual exercida contra o escravo negro, 

notadamente as mulheres jovens. Abordagens clássicas acerca do assunto têm sido 

contestadas ou aclaradas por enfoques mais atuais. Assim, por exemplo, a observação 

de Pena (2005, p. 197): 

A historiografia social da escravidão está cheia de indícios e 
exemplos sobre a prática do costume, desde a chegada do colonizador 
português à Terra de Santa Cruz, a começar por Gilberto Freyre [...]. 
Pesquisas recentes, ricas em evidências retiradas de processos 
inquisitoriais, inventários, testamentos, cartas de alforria, fontes 
policiais e até processos de divórcio, vêm demolindo as 
interpretações mais genéricas de Freyre, sobre a propensão ibérica à 
miscibilidade; a quase ausência de preconceitos raciais entre os 
portugueses; a leniência do escravismo brasileiro se comparado a 
outra regiões; e a docilidade, submissão e enclausuramento das 
mulheres (não apenas as escravas) desde os idos coloniais. [...] 
Muitas vezes, as escravas [...] foram vítimas das torturas praticadas 
pelas próprias esposas dos proprietários [...]. 

A crítica não parece ser, de todo, justa. De fato, Gilberto Freyre tem forma 

peculiar – um tanto romântica – de escrever e sua obra clássica não é tão rica em 
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evidências documentais como os estudos atuais, entretanto, também registrou a 

resistência ao “ajuntamento ilícito”: 

Não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de 
senhoras de engenho contra escravos inermes. Sinhá-moças que 
mandavam arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-los à 
presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da compoteira de 
doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que 
por ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas de quinze anos a 
velhos libertinos. Outras que espatifavam a salto de botina dentaduras 
de escravas; ou mandavam-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, 
queimar a cara ou as orelhas. Toda uma série de judiarias. 
O motivo, quase sempre, o ciúme do marido. O rancor sexual. A 
rivalidade de mulher com mulher. 
(Freyre, 2005, p. 421) 

Certo é, porém, que o escravo negro era tratado como coisa, porque nem mesmo 

animal recebia tratamento assaz degradante. 

2 A FORMAÇÃO DO PODER ESTATAL 

O poder estatal3 no Brasil imperial era exercido pela elite nacional radicada no 

Rio de Janeiro. O centro administrativo abrangia família Imperial, Conselho de Estado, 

Senado e Conselho de Ministros; integravam a esfera intermediária Câmara dos 

Deputados, alto comando das carreiras militares, Supremo Tribunal de Justiça e 

Presidentes das principais províncias; e, no estamento periférico, estavam juízes dos 

Tribunais de Relação, Presidentes de províncias menores e deputados substitutos.  

O Império costuma ser divido em três períodos: (i) o Primeiro reinado, de 1822 a 

1831, bastante conturbado nos planos social, econômico e político; (ii) a Regência, de 

1831 a 1840, marcada por conflitos e reorganização das correntes políticas; e (iii) o 

Segundo reinado, de 1840 a 1889, caracterizado por pacificação das insurreições, 

desenvolvimento e posterior declínio da monarquia. 

Dado o objetivo deste estudo, serão abordadas apenas as questões mais relevantes 

na formação da estrutura estatal brasileira. 

2.1 A família imperial e o poder estatal 

                                                 
3 Adota-se aqui a divisão de Barman e Barman (1976, p. 424). 
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No Primeiro reinado, havia os partidos Restaurador (Português), Moderado e 

Exaltado. Já na Regência, a morte precoce de Pedro I acarretou o esvaziamento do 

Partido Português, reorganizando-se as forças políticas em grupos Liberais e 

Conservadores. Durante todo o Império, as tendências políticas divergiram sobre 

estrutura e prerrogativas do poder governamental, notadamente no que toca à 

centralização ou descentralização político-administrativa e autonomia das províncias. 

Assim, por exemplo, no episódio envolvendo o Ato Adicional, segundo a observação 

de Victor Nunes Leal (1997, p. 96):  

[...] às forças políticas liberais daquela época o que interessava era 
fortalecer as províncias perante o Governo Geral. [...] Mas a 
indicação mais clara desse propósito encontramos no art. 13 do Ato 
Adicional, que suprimiu a sanção do presidente para as leis 
provinciais que regulassem determinados assuntos. Entre estas 
incluíam-se as leis concernentes à receita e despesa, à fiscalização 
financeira e prestação de contas dos municípios, criação, supressão, 
provimento e remuneração dos empregos municipais. 

A esse avanço liberal, porém, logo adveio reação conservadora consubstanciada 

na edição de uma “Lei de Interpretação do Ato Adicional” e na reforma do Código de 

Processo Criminal, que: 

[...] foram os principais instrumentos que garantiram a preeminência 
dos presidentes de província e, por intermédio deles, a consolidação 
do poder central, sem que se possa esquecer o papel desempenhado 
nesse processo pela mentalidade conservadora do Senado e pela 
precária situação financeira das províncias.  
(Leal, 1997, p. 97) 
 

A elite nacional concordava em relação à manutenção de escravidão e ausência 

de participação popular nas decisões políticas, mas divergia quanto a interesses 

econômicos e políticos locais. 

Os partidos concorriam às eleições para a assembléia-geral, participando de 

processo eleitoral fraudulento e tumultuado, em que buscavam maioria no Parlamento e 

predominância na formação de gabinetes ministeriais. 

Ainda no Primeiro reinado, foi iniciada a organização do Estado brasileiro, 

criando-se órgãos burocráticos, administrativos e exército permanente. Elaborou-se, 

também, a constituição. Após dissolver a Constituinte de 1823, o Imperador instituiu 
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Conselho, integrado por dez membros, atribuindo-lhe a tarefa de escrever a primeira 

Constituição do Brasil, outorgada em 1824. 

A Carta previa centralização do poder, governo monárquico e hereditário, 

catolicismo como religião oficial, poder legislativo bicameral composto por senado 

vitalício (integrantes escolhidos pelo Imperador) e assembléia-geral representativa 

(eleições indiretas e voto censitário). Criou, ainda, original repartição de poderes entre 

Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador (exercido pelo Monarca). Houve, no 

Império, uma ordem jurídica ambivalente, como retratou Lopes (2003, p. 200): 

Assim, como não se fazem as coisas do cotidiano do dia para a noite, 
os primeiros anos de vida independente foram de convivência com 
um ordenamento complexo, que guardava dispositivos estrangeiros 
(portugueses) e coloniais (ou seja, pré-liberais). A complexidade do 
sistema era ampliada porque a rigor, obedecida a teoria política 
constitucional que se instituía, todo o sistema normativo passava a 
depender – logicamente – da constituição política. Essa convivência 
complexa continuou por bom tempo. 

Em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I e a menoridade de seu filho, a 

regência inaugurou nova fase do Brasil Império, marcada por eclosão de rebeliões 

provinciais separatistas.  

O Segundo reinado iniciou com o denominado "golpe da maioridade". Através de 

emenda constitucional de iniciativa do Partido Liberal, que apontava o governo 

regencial (1831-1840) como causa das freqüentes agitações sociais, Dom Pedro II, com 

14 anos e sete meses de idade, teve a maioridade antecipada e foi coroado.  

Nessa derradeira fase do Império, o país experimentou maior estabilidade, 

atribuível, em parte, ao êxito da exportação cafeeira. A partir da segunda metade do 

século 19, a prosperidade econômica advinda da comercialização do café produzido no 

Oeste Paulista estimulou processos de industrialização e urbanização, fazendo surgir 

novas relações de poder, demandas e interesses.  

As forças emergentes passaram a simpatizar com os movimentos republicano e 

abolicionista, porque a monarquia centralizadora – sediada no Rio de Janeiro e 

sustentada por decadentes senhorios nordestinos e produtores de café do vale do 

Paraíba – já não era conveniente. Aos poucos, a monarquia foi perdendo legitimidade e 

sustentação política, até a proclamação da República.  
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2.2 Burocracia administrativa: hegemonia dos bacharéis 

O bacharelismo foi uma característica marcante do Brasil imperial. Com a 

emancipação, o país herdou forte tradição colonial escravista e ruralista, precisando, 

por outro lado, desenvolver idéias próprias para que o Estado recém-nascido pudesse 

ocupar espaços administrativos e jurídicos então vazios. 

Tratava-se de tarefa difícil, porque o antigo regime era protagonizado por duas 

classes antagônicas: a elite proprietária de terras e a grande massa de trabalhadores 

(escravos ou livres miseráveis). Nessa estrutura social anacrônica, faltavam homens 

letrados, pessoas capacitadas para ocupar os cargos da burocracia estatal que precisava 

ser efetivamente constituída. 

A alternativa viável e conveniente foi, inicialmente, utilizar os bacharéis 

formados em Coimbra que, de regra, eram senhorios rurais ou parentes destes.  

No segundo momento, surgiram as escolas de São Paulo e Recife, também 

freqüentadas, de regra, por grandes proprietários de terra ou familiares próximos. A 

respeito Pang e Seckinger4 desenvolveram interessante estudo, que inicia comparando 

bacharéis brasileiros e mandarins chineses. Ambos, segundo os autores, teriam os 

seguintes traços comuns: integravam ou descendiam da elite política nacional, 

provinham de abastado estrato social, obtinham formação superior nas mesmas 

instituições, compartilhavam similares aspirações políticas e eram comprometidos com 

tradições políticas e valores socioeconômicos dominantes. 

No Brasil, contudo, o acesso a postos da cúpula governamental era ainda mais 

restrito, pois: 

A elite social monopolizava as ocupações destinadas às consideradas 
carreiras nobres. Trabalhar em alto cargo do governo, judiciário, 
diplomacia, administração pública, forças armadas ou Igreja 
significava posição profissional destacada. Já Medicina e engenharia, 
embora com equivalente prestígio, eram vocações mais progressistas. 
Como qualquer dessas ocupações demandava extenso período de 
estudos especializados e, por conseguinte, vultosas despesas, apenas 
os filhos de famílias ricas podiam ambicionar carreiras nobres5. 

                                                 
4 PANG, Eul-Soo; SECKINGER, Ron L.. The Mandarins of Imperial Brazil. In: Comparative Studies in 

Society and History, London: Cambridge University Press, v. 14, n. 2, 1972. 
5 Tradução própria. Texto original: “The social elite monopolized the occupations that were considered 

‘gentlemen’s careers’. The highest posts in government, law, diplomacy, public administration, the 
military, and the Church were genteel professions; medicine and engineering were more progressive 
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(Pang e Seckinger, 1972, p. 219) 

Nessa ordem de coisas, os bacharéis, notadamente os juristas, ocuparam quase 

que a integralidade da estrutura estatal. Isso porque, os “Mandarins do Brasil Imperial” 

ocupavam até mesmo os cargos do Legislativo, porquanto os senadores eram 

escolhidos pelo Imperador e o processo eleitoral para a assembléia-geral era 

fraudulento e manipulado por “coronéis”. Em outras palavras – com as escusas pelo 

uso do vocabulário informal – “ficava tudo em família”. 

O diagnóstico pode parecer exagerado, mas a proporção e a diversidade de cargos 

ocupados por bacharéis eram realmente espantosas. Há dados estatísticos concretos nos 

estudos de Pang e Seckinger; e Barman e Barman, dentre outros. 

Dados obtidos em Pang e Seckinger (1972, p. 235) assinalam que, entre 1822 e 

1889, o Brasil teve 219 Ministros Imperiais, com as seguintes origens profissionais: 

direito (147); matemática e engenharia civil (10); medicina (6); carreira militar (49); 

carreira religiosa (1); e sem curso universitário completo (7). 

Da pesquisa de Barman e Barman (1976, p. 427), extrai-se que os 233 Senadores 

escolhidos durante o Brasil imperial tinham a seguinte qualificação: direito (153); 

medicina (11); matemática ou engenharia civil (9); outra graduação (3); carreira militar 

(22); e ausência de ou graduação incompleta (35). 

Portanto, os senhorios fazendeiros encaixavam familiares (bacharéis) nas 

posições mais importantes da estrutura estatal, estabelecendo uma promíscua rede de 

poder e influência, baseada em vínculos de parentesco, favorecimentos pessoais e 

confusão entre público e privado. 

3 O PENSAMENTO CONSTITUCIONAL DO IMPÉRIO 

A passagem do caos para a civilização, onde as condições naturais 
não mais exercem seu poder de maneira imediata, mas através da 
consciência dos homens, nada modificou no princípio da igualdade. 
Aliás, os homens expiaram essa passagem justamente com a adoração 
daquilo a que estavam submetidos como as demais criaturas. Antes os 
fetiches estavam sob a lei da igualdade. Agora, a própria igualdade 
torna-se fetiche. A venda sobre os olhos da Justiça não significa 

                                                                                                                                              
vocations of the same stripe. Since each of these occupations required an extensive period of 
specialized training and, consequently, considerable expense, only the sons of wealthy families could 
aspire to ‘gentlemen’s careers’.” 
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apenas que não se deve interferir no direito, mas que ele não nasceu 
da liberdade. 

Theodor Adorno e Max Horkheimer 

Ambigüidade. Esta é, se há uma palavra que pode sintetizar o direito 

constitucional de uma nação que surgia em meio à herança arcaica da estrutura 

latifundiária escravista e patriarcalista, necessitando se afirmar através do 

desenvolvimento de idéias originais e concretizar a existência do Estado ainda 

incipiente, a mais adequada.  

3.1 Influências: iluminismo, providência divina e direito natural 

Os condutores do processo de independência do Brasil foram educados em 

Coimbra, travando contato com doutrinas importantes, notadamente iluminismo e 

direito natural. Já a tradição da providência divina, embora pudesse também integrar a 

tradição coimbrã, parece ser fruto mesmo do processo de colonização e da forte 

influência do catolicismo. 

A par de tais influências – que povoavam de maneira geral o pensamento do 

Século XIX – era preciso desenvolver cultura jurídica própria e (re)construir o direito 

nacional, porque, anteriormente, os conflitos eram resolvidos sob a tutela das 

ordenações do Reino. José Reinaldo de Lima Lopes (2003, p. 200) diz, então, que: 

O ideal de um direito feito pelo povo (fruto da soberania popular) está 
limitado em dois aspectos: herda um sistema tradicional (de leis feitas 
sem as novas formas de representação, em que sobrevivem os 
costumes) e herda um sistema estrangeiro. 

Como se sabe, o direito natural tinha duas vertentes: uma laica e revolucionária e 

outra conservadora, inspirada em dogmas religiosos. A segunda corrente se afirmou na 

cultura jurídica brasileira, até mesmo por fortes influências do catolicismo. 

Esclarecedora, por exemplo, a manifestação de Silva Lisboa, futuro Visconde de 

Cairu, na sessão de 15 de setembro da Assembléia Geral Constituinte de 1823, 

discutindo o que seria o preâmbulo da futura carta: 

Sr. Presidente, levanto-me para apoiar a emenda do honrado membro 
o Sr. Maia, que requer seja inserida no Preambulo do Projecto da 
Constituição depois das duas primeiras linhas a clausula – Em Nome 
da Santissima Trindade –: eu só acrescento, que esta clausula converá 
por-se como Titulo do mesmo Preambulo. 
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[...] 
Não posso considerar suprida a dita clausula com a Declaração do 
Preambulo – depois de ter religiosamente implorado o auxilio da 
Sabedoria Divina – porque não posso louvar que não se invoque 
directamente a Deus, sendo o termo consagrado para exprimir o 
Grande Espirito Creador do Universo, ou intitulando-se Ente 
Supremo. [...] Nem também acho ser verdade de facto, que esta 
Assembléa tenha religiosamente implorado os auxílios da Sabedoria 
Divina; pois não vi aqui Acto algum de Adoração em Culto Externo, 
como me parecia indispensável com o joelho em terra (O Orador 
ajoelhou). 
(BRASIL. Diário da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do 
Império do Brasil – 1823. Brasília: Senado Federal, Conselho 
Editorial, tomo III, 2003. p. 4). 

O iluminismo, em suas bases européias do século XVIII, acreditava nas 

capacidades do Homem “esclarecido” pelas luzes da razão e do saber. Os filosófos 

iluministas, através da instrução, pregavam liberdade, repartição dos poderes, tolerância 

religiosa, combate às injustiças e desigualdades etc.  

Todas essas idéias faziam parte do repertório dos juristas do Império brasileiro, 

porém, de maneira contraditória, porque era preciso ajustá-las ao compromisso de 

preservar grandes propriedades rurais, escravidão e lideranças locais oligárquicas. 

Daí porque a extrema ambigüidade que caracterizou a cultura jurídica no período 

imperial. Como imaginar, por exemplo, um discurso conciliador da contradição 

essencial entre liberdade e tráfico de escravos; ou que justificasse pais escravizando 

filhos havidos com cativas.  

3.2 Voluntarismo: contradição entre discurso e prática 

A necessidade de ajustar as idéias do iluminismo, do direito natural e da caridade 

cristã à realidade brasileira fez com que os juristas tivessem atuação extremamente 

contraditória. Havia enorme abismo entre pronunciamentos, conforme a platéia ou a 

ocasião em que eram proferidos.  

Mas o maior paradoxo era mesmo entre o discurso emancipatório e a prática 

subserviente dos juristas, considerando que estes ocupavam os mais importantes postos 

da burocracia estatal e, também, posições preponderantes em associações de classe 

(v.g. Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB) e instituições acadêmicas. 
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Ao contrário do que crêem algumas pessoas, os ideais abolicionistas não surgiram 

apenas com a campanha de Joaquim Nabuco.  

Na verdade, desde muito antes, havia manifestações contra a prática escravista, 

através da publicação de memórias ou de discursos em colegiados, assim destacam-se6, 

dentre outras: (a) memória de Luiz Antônio de Oliveira Mendes (1793), sugerindo a 

liberdade a toda escrava – extensiva a filhos – que provasse estar amancebada com seu 

proprietário; (b) pronunciamento de José Bonifácio, no Brasil recém-independente 

(1823), na Constituinte, advertindo os pares “para todos os ´perversos e insensatos` 

que, reduzindo seus escravos a ´brutos animais`, não se davam conta de que, em 

resposta, inoculavam deles ´toda a sua imoralidade e todos os seus vícios`”; (c) 

memória do Marechal de exército Domingos Alves Branco Muniz Barreto (1837), 

defendendo medidas para extinção gradual da escravidão e sugerindo liberdade para 

escravas – com os filhos – que provassem o “ajuntamento ilícito”; e (d) memória de 

Frederico Leopoldo César Burlamaque (1837), contendo as críticas mais contundentes 

ao “trato ilícito” e suas conseqüências como, por exemplo, incesto. As conclusões de 

Burlamaque eram céticas quanto à adoção de medidas abolicionistas, por conta do 

poderio dos latifundiários. 

Além disso, em sessões comemorativas do Instituto dos Advogados Brasileiros, 

juristas de renome – como Caetano Soares7 – se sentiam à vontade para professar 

inflamados discursos emancipatórios, porém, quando chamados a emitir parecer formal 

sobre a questão, adotavam postura escravista. José de Alencar8, em obras teatrais ou 

literárias, manifestou repúdio à escravidão, mas, perante a tribuna, o discurso era 

fervorosamente conservador. 

Em sessão comemorativa do IAB, em 1845, com grande presença de sócios e 

autoridades da burocracia imperial, Caetano Soares proferiu discurso denominado 

“Melhoramentos da sorte dos escravos no Brasil”. Em resumo, considerava a 

escravidão uma força bruta, contrária ao direito e aos desígnios da providência divina, 

                                                 
6 O levantamento é baseado nos dados de Eduardo Spiller Pena (2005, pp. 145-231) e Emília Viotti da 

Costa (1998, pp. 389-438). 
7 Caetano Alberto Soares, jurista e sacerdote de formação, graduou-se em Coimbra (1820) e participou 

da fundação do IAB, chegando a ocupar a presidência. 
8  José Martiniano de Alencar, célebre escritor, formado na academia de São Paulo, foi Chefe da 

Secretaria e Consultor do Ministério da Justiça, Deputado, Ministro da Justiça e membro do Conselho 
de Estado. 
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propondo algumas medidas legais emancipacionistas, tais como concessão de 

liberdade: às mães escravas que concebessem cinco ou mais filhos, mantendo-os vivos 

até a idade de sete anos; às mães escravas que se dedicassem, como verdadeira 

genitora, à amamentação e criação de filho do senhorio; e às escravas que concebessem 

filhos de seus proprietários, estendendo-a aos infantes nascidos do “ajuntamento 

ilícito”.  

Se o próprio discurso de Soares era contraditório, porque, na essência, era contra 

a escravidão e, no desfecho, defendia a continuidade do trabalho servil, a postura mais 

paradoxal estava por vir. Em 1851, elaborando parecer para o periódico Nova Gazeta 

dos Tribunaes, Caetano Soares opinou pela permanência em cativeiro de escrava que 

concebeu filho de seu senhor, contrariando frontalmente o seu discurso de 1845. 

Como os juristas do IAB eram autoridades intelectuais da época, a linha de 

interpretação de Caetano Soares, fundamentou acórdão pioneiro de Tribunal da 

Relação, em 06/02/1855, que serviria de precedente para grande quantidade de 

julgamentos posteriores admitindo o “trato ilícito” dos senhores e negando liberdade às 

vítimas-escravas e seus filhos. 

José de Alencar, por sua vez, em 1859 escreveu a peça “Mãe”, exibida pela 

primeira vez em março de 1860, cujo enredo central tratava da “estupenda imoralidade” 

de um filho escravizar a própria mãe. A obra expressava repúdio à situação, recorrente 

na época, em que o senhor libertava filho concebido com escrava e, posteriormente, 

este filho herdava a própria mãe.  

Já na obra de Costa (1998, pp. 419-420) encontramos conflitante manifestação do 

Alencar parlamentar, em 1871, por ocasião das discussões do projeto de libertação do 

ventre da escrava: 

José Martiniano de Alencar, um dos mais fortes opositores ao projeto 
Rio Branco, dizia, em sessão de 31 de julho de 1871, que este teria 
como resultados a anarquia social [...], acusando o governo de estar 
conspirando e pretender provocar a desordem para decretar por um 
ato de ditadura a extinção da escravidão, mesmo à custa da ruína da 
propriedade, da miséria pública, e “descalabro da sociedade”. 
Mencionava-se a benignidade dos senhores, a suavidade das relações 
domésticas e dizia-se novamente que a escravidão assegurava ao 
escravo situação invejável, superior à do jornaleiro europeu, do 
proletário dos grandes centros industriais. 
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Caetano Soares e José de Alencar não eram exceções dentre os juristas de seu 

tempo, ao invés, representavam o voluntarismo que tomava conta do ideário jurídico 

imperial, em virtude da tensão entre as premissas práticas da estrutura fundiária 

escravista herdada do período colonial e as teses iluministas, jusnaturalistas e cristãs 

que permeavam o referencial teórico jurídico imperial. Por essa razão, Pena (2005, p. 

364) foi categórico: 

Porém, uma coisa é certa: os dispositivos romanos, como as 
ordenações e leis extravagantes portuguesas, como, aliás, qualquer 
dispositivo legal em geral do Brasil império (como também de outras 
sociedade), foram escolhidos e manipulados pelos jurisconsultos de 
acordo com seus objetivos jurídico-políticos previamente traçados. A 
lei neste caso foi realmente uma ficção (com o perdão do trocadilho), 
ficção utilizada como prova absoluta para satisfazer a argumentação 
de quem a lembrasse ou citasse em suas reflexões e sentenças. E,  
como a quantidade de leis era imensa, e algumas delas até 
contraditórias, não foi difícil localizar um mesmo jurisconsulto, ora 
elogiando a boa razão das leis antigas, ora afirmando a 
inconveniência de sua aplicação; ambas as situações tanto para 
favorecer a liberdade ou “melhorar a sorte do escravo”, como para 
manter a escravidão ou o controle social sobre os ex-escravos. 

3.3 Gradualismo: recurso indevido às razões de Estado 

A outra forma que a elite nacional encontrou para justificar a permanência das 

anacrônicas relações de produção coloniais, baseadas em trabalho escravo, latifúndio e 

exportação agrícola, foi, repetidamente, defender soluções graduais a bem da ordem e 

segurança públicas. Em outras palavras, sob o postulado da “Razão de Estado”, 

disfarçava-se a intenção de assegurar a estabilidade econômica e política da elite 

imperial. 

Não seria, de todo, absurdo defender uma transição gradual entre o velho sistema 

de produção e um novo modo de ser das relações de trabalho, nos primeiros anos do 

Brasil imperial, afinal o país dava seus passos iniciais como nação independente. 

Entretanto, pode-se observar que o discurso do gradualismo persistiu, do início ao fim 

do Império, demonstrando mais a intenção de assegurar privilégios à elite latifundiária, 

em declínio a partir da metade do Século 19, e menos a preocupação com a 

incolumidade da ordem estatal. 

Essa postura é apontada como uma das causas da ruína do próprio Império, 

porquanto, sob o escudo do gradualismo e das “Razões de Estado”, o modelo político, 
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econômico e social entrou em colapso, exaurido pela insistência em defender medidas 

graduais que nunca eram, sequer, iniciadas.  

Nesse sentido, a conclusão de Pang e Seckinger (1972, p. 217): 

Após 1850, o emergente setor cafeeiro do centro-sul e a revitalizada 
economia açucareira do nordeste entraram em colisão com a 
ideologia nacional que sustentava o governo dos mandarins. De um 
lado, a ideologia dos mandarins demandava centralização político-
administrativa como instrumento de preservação da unidade nacional 
sob o regime monárquico. De outro, a economia exportadora exigia a 
descentralização como estímulo para crescimento. A incapacidade 
dos mandarins, como grupo, de atender às necessidades do 
desenvolvimento regional evidenciou sua inadequação para conduzir 
questões nacionais. Após 1870, cada vez mais contestada, a 
burocracia imperial permaneceu insensível às demandas do setor 
exportador e contribuiu para a queda da própria monarquia9. 

Muitas vezes, a “salvação do Estado” foi usada como dogma para sustentar a 

continuidade da escravidão, mesmo sem elementos concretos que justificassem o temor 

de insurreições, revoltas e anarquia social. Sob o manto da “Razão de Estado”, as 

posições dos juristas variavam entre a afirmação da legalidade da escravidão e do 

direito à liberdade.  

Por tudo isso, o Brasil foi uma das últimas nações do mundo a abolir a escravidão 

e, quando o fez, a estrutura imperial já era largamente rejeitada e deslegitimada 

enquanto sistema jurídico-político.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De onde vem a indiferença, 
Temperada a ferro e fogo? 
Quem guarda os portões da fábrica? 

Renato Russo 

                                                 
9 Tradução própria. Original: “After 1850, the expanding coffee sector in the center-south and the 

revitalized sugar economy of the north-east disrupted the national ideology by wich the mandarins 
justified their rule. On the one hand, the mandarin ideology called for a political and administrative 
centralization as a means of securing national unity under monarchy. On the other hand, the export 
economy required decentralization as an incentive for growth. The inability of the mandarins, as a 
group, to adjust to the needs of regional economic development manifested their unsuitability for 
directing national affairs. Increasingly under attack after 1870, the official ideology remained 
inflexible to the demands of the export sector and contributed to disaffection with the monarchy itself.” 
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No início deste trabalho, partiu-se de críticas atuais aos poderes estatais 

brasileiros para justificar o estudo dos elementos do pensamento constitucional do 

Império. 

Desde já, é curial esclarecer que a visão crítica, às vezes ácida, não significa que 

o Brasil seja melhor ou pior que outros Estados nacionais. Cada país carrega em si as 

marcas indeléveis – os vícios e as virtudes – de seu processo de formação. 

Assim, a estrutura das relações de produção no Império, caracterizada por 

senhorios poderosos, trabalho escravo e grandes propriedades exportadoras tem grande 

relação com o atual quadro de desigualdades, alienação e violência que se presencia. 

As sistemáticas violência e negação da dignidade a que foram submetidos 

escravo negro e trabalhadores livres miseráveis são causas de um processo de alienação 

que se manifesta em duas perspectivas: na primeira, constata-se que o ser humano, de 

tanto ser tratado como objeto, perde a consciência de si; na segunda, miserável, 

marginalizado e discriminado socialmente, falta-lhe a consciência do Estado. Ambas 

são extremamente graves. 

Perder a consciência da própria existência acarreta, em princípio, certa 

conformação à exploração, exclusão social e falta de dignidade. Em longo prazo, 

porém, conduz o homem à barbarização e perda da capacidade racional de agir 

conforme a representação de leis. Em outras palavras, o ser humano é reduzido a 

condição análoga à de irracional, entregue aos puros instintos. 

Já a falta de consciência do Estado, por conseguinte, conduz à formação de 

organizações paralelas, criminosas ou não, em que se possa ser reconhecido e prover as 

necessidades básicas. Nessa perspectiva, o homem se alheia ao próprio Estado, 

inclusive ao processo eleitoral representativo, conforme constata de Joaquim Falcão 

(2004, on-line): 

Conta-se que, na década de 70, um professor fazia pesquisas sobre o 
direito de propriedade nas favelas do Rio de Janeiro. A certa altura, 
entrevistando um morador, perguntou-lhe: "Mas o senhor não acha 
ilegal construir sua casa no terreno de outro?". O favelado, com a 
tranqüilidade da desesperança, teria respondido: "Doutor, ilegal aqui 
não é meu barraco. Ilegal sou eu". 
Ele provavelmente não tinha carteira assinada, não pagava impostos, 
não recebera educação fundamental como manda a Constituição, a 
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energia elétrica de seu barraco era gato, e por aí caminhava sua 
existência. Como morador, trabalhador, consumidor ou contribuinte, 
ele era ilegal. O barraco sintetizava a ampla ilegalidade que o 
constituía como cidadão. 

Simétrico processo de alienação atinge os detentores das riquezas nacionais e o 

próprio Estado, porque, na verdade, todos estão desconectados do real papel que 

deveriam desempenhar na vida social.  

É certo que “Assim como nas artes, na política, na religião, no direito etc., a 

alienação também se apresenta como mecanismo de guarda de uma dada ordem” 

(Lima, 2006, p. 604). 

Outrossim, também parece correto concluir que, progressivamente, a falta de 

consciência do Estado e a barbarização tendem a ocasionar um processo de 

deslegitimação estatal, associado ao surgimento de poderes ou ordenamentos jurídicos 

paralelos criminosos. 

Noutro enfoque, a escravidão também explica, ao menos em parte, a 

discriminação racial e banalização das atuais violações de direitos humanos, porque: 

A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a 
cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na 
brutalidade racista e classista. Ela é que incandesce, ainda hoje, em 
tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, seviciar e machucar 
os pobres que lhes caem às mãos. 
(Ribeiro, 2005, p. 120) 

De bacharelismo e “coronelismo”, herdou-se a falta de sentimento republicano, 

traduzida em promíscua mistura de vida pública e privada, tráfico de influência, 

patriarcalismo, nepotismo e certa leniência com corrupção e desfalque do patrimônio 

público. 

No plano eleitoral, os efeitos do “coronelismo” ainda são vistos em cores vivas, a 

diferença, agora, é apenas “[...] que o “coronel” tenha passado a doutor [...] Ou que a 

fazenda se tenha transformado em fábrica [...] Ou que os seus auxiliares tenham 

passado a assessores ou a técnicos” (Sobrinho, 1997, p. 18). 

Os socialmente excluídos ainda sucumbem à ilusão da figura protetora do 

“coronel” ou do “doutor”, pois a esmola ou o pequeno favor por que vendem o voto 
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representam algum auxílio concreto, significativo para quem nada tem. O Estado, 

porém, apenas manifesta sua existência repressiva e espoliativa, seja na truculência 

policial, seja na cobrança de tributos cujas contraprestações não se materializam. 

Mesmo no Poder Judiciário, a tradição “coronelista” é ainda forte, como bem 

evidenciou a enorme resistência dos tribunais ao fim do nepotismo e à fixação de 

critérios objetivos para fins de ascensão na carreira, estabelecidas em resoluções do 

CNJ. 

A análise da baixa efetividade do texto constitucional e da hermenêutica 

bloqueadora de direitos fundamentais revela a nítida relação que mantêm com 

voluntarismo, gradualismo e uso indevido das “Razões de Estado”. 

Com o voluntarismo, porque a conjuntura de excesso de leis – inclusive 

contraditórias – ainda permanece, favorecendo que os tribunais adotem interpretações 

casuísticas e insinceras, a depender do interesse que esteja em jogo.  

Se, no Império, censurou-se Caetano Soares e José de Alencar, o que dizer então 

do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI no 3.105, furtou-se a enfrentar a 

impossibilidade de Emenda Constitucional violar direito adquirido, afirmada nos 

julgamentos das ADIs 1.441 e 2.010, para desprestigiar a segurança das relações 

jurídicas, através de interpretação casuísta escorada na tese de que não se pode instituir 

imunidade tributária absoluta em favor de servidores inativos. Daí ser atual a 

observação de Sérgio Buarque de Holanda (2006, pp. 169-270): 

É freqüente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a 
facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos 
mais variados matizes e com que sustentam, simultaneamente, as 
convicções mais díspares. Basta que tais doutrinas e convicções se 
possam impor à imaginação por uma roupagem vistosa: palavras 
bonitas ou argumentos sedutores. 

Permanece, também, o uso indevido das “Razões de Estado” nos dias atuais. 

Basta citar o instituto – de duvidosa constitucionalidade – da suspensão de segurança. 

Este incidente processual, salvo raras exceções, se converte em instrumento puramente 

político pelo qual o poder público costuma postergar ou recusar o cumprimento de 

deveres e programas constitucionais relevantes, amparado em decisões singulares de 

Presidentes ou Vice-Presidentes de tribunais que retiram eficácia de provimentos 

liminares urgentes. 
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O presente estudo não pretendeu apenas retratar fatos históricos do Império. Bem 

ao contrário, o objetivo aqui é estabelecer correlações entre os problemas do processo 

de formação do Brasil e as questões atuais. A meta era abordar, retrospectivamente, a 

consolidação do aparelho estatal brasileiro como forma de entender os anacronismos 

contemporâneos desse Estado. Nesse tocante, tem-se que o resultado foi proveitoso. 

Não se deve conhecer a história para lamentar erros do passado, mas procurar 

apontar se – e porquê – ainda persistem. Caminhos só podem ser mudados quando se 

conhece procedência e destino final pretendido pelo viajante. 

REFERÊNCIAS 

BARMAN, Jean; BARMAN, Roderick. The Role of the Law Graduate in the Political 
Elite of Imperial Brazil. In: Journal of Interamerican Studies and World Affairs. 
London: Sage, v. 18, n. 4, 1972. 

BERCOVICI, Gilberto. O impasse da democracia representativa. In: MORAES, 
Filomeno; ROCHA, Fernando Luiz Ximenes (Org.), Direito Constitucional 
Contemporâneo: Estudos em Homenagem ao Professor Paulo Bonavides. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005. 

BESTER, Gizela Maria. Dezesseis anos de Constituição Federal, STF e interpretação 
retrospectiva: prejuízos aos direitos fundamentais pela falta de vontade de constituição. 
In: MORAES, Filomeno; ROCHA, Fernando Luiz Ximenes (Org.), Direito 
Constitucional Contemporâneo: Estudos em Homenagem ao Professor Paulo 
Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

BRASIL. Assembléia Geral, Constituinte e Legislativa (1823): Diário da Assembléia 
Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil – 1823. Ed. fac-similar. Brasília: 
Senado Federal, 2003. Tomo III. 

CARMO, Sônia Irene Silva do; COUTO, Eliane F. B. A consolidação do capitalismo 
e o Brasil Império. São Paulo: Atual, 1997. 

COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Unesp, 1998. 

FALCÃO, Joaquim (A). A escolha do ministro do Supremo. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 10 mai. 2002. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1005200209.htm>. Acesso em: 15 jan. 
2007. 

_____________(B). O Brasil ilegal. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 fev. 2004. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1402200410.htm>. 
Acesso em: 15 jan. 2007. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. 50. ed. rev. São Paulo: Global, 2005. 

  68



  

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Notas sobre algumas recentes inovações no perfil 
constitucional do Poder Judiciário. In: ALARCON, Pietro de Jesus Lora; LENZA, 
Pedro; TAVARES, André Ramos (Coord.), Reforma do Judiciário: analisada e 
comentada. São Paulo: Método, 2005. 

HOBSBAWN, Eric. Sobre história. Tradução de Cid Knipel Moreira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Ed. rev. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. 

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. Tradução de Waltensir Dutra. 20. 
ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997. 

LIMA (A), Martonio Mont´Alverne Barreto. Alienação e clandestinidade, ou o rumo 
perverso da política. In: ALBUQUERQUE, Paulo Antônio de Menezes; LIMA, 
Martonio Mont´Alverne Barreto (Org.), Democracia, Direito e Política: Estudos 
Internacionais em Homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2006. 

_____________(B). Idealismo e efetivação constitucional: a impossibilidade da 
realização da Constituição sem a política. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 
LIMA, Martonio Mont´Alverne Barreto (Org.), Diálogos Constitucionais: direito, 
neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. 

LOPES, José Reinaldo de Lima. Iluminismo e jusnaturalismo no ideário dos juristas da 
primeira metade do século xix. In: JANCSO, Istvan (Org.), Brasil: formação do 
estado e da nação. São Paulo: Hucitec, 2003. 

NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Brasília: Senado Federal, 2003. 

PANG, Eul-Soo; SECKINGER, Ron L.. The Mandarins of Imperial Brazil. In: 
Comparative Studies in Society and History. London: Cambridge University Press, 
v. 14, n. 2, 1972. 

PENA, Eduardo Spiller. Pajens da casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a Lei de 
1871. Campinas: Editora da Unicamp, 2005. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

SOBRINHO, Barbosa de Lima. Prefácio. In: LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, 
enxada e voto. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica filosófica e a teoria da argumentação na 
ambiência do debate “positivismo (neo)constitucionalismo”. In: COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda; LIMA, Martonio Mont´Alverne Barreto (Org.), Diálogos 

  69



  

Constitucionais: direito, neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006. 

  70



A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SOCIEDADE TRANSNACIONAL: 

O CRITÉRIO DA LAW AND ECONOMICS PARA TOMADA DE DECISÃO 
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RESUMO 

O Direito está inserido em contexto interpretativo interdisciplinar, relacionando-se com 

demais áreas do conhecimento. Este artigo privilegiou o dilema da Administração Pú-

blica quando precisa confrontar o jurídico e o econômico no intuito de verificar a recí-

proca interferência dessas questões relativamente à norma positivada e à realização dos 

Direitos Sociais, sem perder de vista os dilemas transnacionais. (para fazer referência 

aos relacionamentos de ordem econômica, política e jurídica que se espraiam mundial-

mente, ignorando fronteiras). Como pano de fundo, apresentou-se o contexto da globali-

zação econômica. O ritmo global ganhou impulso após a Segunda Guerra Mundial, 

quando se assistiu à desregulamentação financeira, ao incremento das operações de co-

mércio exterior, à perda de eficácia do modo fordista de produção, dentre outros fatores. 

Esse conjunto de acontecimentos implicou fortalecimento do mercado e determinou o 

imperativo da economia acima dos interesses sociais. Para viabilizar solução intermédia, 

trouxe-se a doutrina Law and Economics, no intuito de debater a possibilidade de uma 

interpretação econômica do Direito. Defende-se que a solução local não somente tem 

que estar em consonância com os desafios globais, como a Administração Pública pre-

cisa encontrar alternativas que harmonizem a economia e o Direito, o público e o priva-

do, o interesse do capital e do social, sob risco das iniciativas naufragarem no idealismo. 

O método utilizado foi o indutivo e quanto aos fins, tratou-se de análise exploratória e 

explicativa. 
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PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DIREITOS SOCIAIS; 

TRANSNACIONALISMO. 

 

ABSTRACT 

The Law is part of an interdisciplinary interpretative context and as such, is related to 

other areas of knowledge. This article focuses on the dilemma of Public Administration 

when it needs to confront the legal and the economic in order to verify the mutual inter-

ference of these issues in relation to the positive norm and the practice of Social Rights, 

without losing sight of transnational dilemmas (to refer to the economic, political and 

legal relations which spread globally, ignoring national boundaries). The context of e-

conomic globalization is presented by way of background. The pace of globalization 

increased after World War II, in a context marked by financial deregulation, an increase 

in foreign trade, and loss of efficiency of the Fordist production model, among other 

factors. This context caused the market to become strengthened and determined the im-

perative of the economy above social interests. To make an intermediate solution viable, 

the doctrine of Law and Economics was created, in order to discuss the possibility of an 

economic interpretation of the Law. It defends the idea that the local solution must not 

only be in keeping with the global challenges, but also, that the Public Administration 

needs to find alternatives which bring together the economy and Law, the public and the 

private, capital and social interests, if the initiatives are not to be abandoned due to ex-

cess idealism. The method used was the inductive one, and regarding its ultimate purpo-

ses, it is an exploratory and explanatory analysis. 

 

KEY WORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIAL RIGHTS; 

TRANSNATIONALISM. 

 

Introdução 

 

É inevitável constatar que o Direito, como fenômeno social que é, está intima-

mente relacionado com diversas áreas do conhecimento. De fato, relaciona-se com a 

Política, a Administração Pública, a Educação, a Cultura, a Economia, entre outros. 

Questão crucial, no entanto, é delimitar até que ponto o fato social interfere na norma e, 
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de outra forma, até que ponto a própria norma interfere no fato social. Sob tal ótica, 

analisam-se alguns aspectos inerentes à dificuldade de compatibilidade entre questões 

de Direito Econômico e Direitos Sociais para a Administração Pública no âmbito da 

Transnacionalidade. 

Como pressuposto metodológico para a presente análise, cumpre ter em mente 

que o cientificismo e a apreciação cartesiana de compartimentação do todo esconde uma 

especialização do conhecimento global que lhe serve de mero instrumental didático-

pedagógico. Portanto, no espírito de amplitude e de visão holística é que se deve apreci-

ar o presente estudo, pois está visto que a adoção de uma tendência de simplificação e 

de compartimentação pode deixar a desejar quanto ao estudo das complexas relações 

sociais. Não se condene de todo a possibilidade do filósofo alcançar a totalidade a partir 

das pluralidades de objetos parciais; mas, condene-se o pedantismo científico de tomar-

se pelo todo o que é encontrado como sugerido pela fração.  

Estruturado em três partes, o presente estudo busca evidenciar os difusos contor-

nos nos quais estão envolvidas os dilemas de Direito Econômico, de Direitos Sociais e 

da Administração Pública no âmbito do fenômeno global e da Transnacionalidade. Na 

última parte, oferece-se uma alternativa a partir da doutrina Law and Economics para 

equacionar o dilema do social e do econômico, do fator humano e da prevalência do 

capital, enfim, do público e do privado. Em consonância com a pesquisa qualitativa, a 

investigação serviu-se do meio bibliográfico para colher informações fundamentais. O 

método utilizado é o indutivo e quanto aos fins trata-se de análise exploratória e explica-

tiva. 

 

1 Os Direitos Sociais envolvidos pela teia sócio-econômica: uma complexa trama 

 

Os Direitos Sociais, considerados como “conjunto de direitos que expressam va-

lores da pessoa humana e que se encontram em contínua gestação, exigem uma investi-

gação que se destine, sobretudo, a recuperar a dimensão fundacional dessa categoria de 

direitos.”1 A presente análise, nesse propósito, faz referência à Ciência Jurídica em meio 

                                            
1 BARRETO, Vicente. Ética e Direitos Humanos: aporias preliminares. In: TORRES, Ricardo Lo-
bo.(Org.) Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 509. 
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às demais ciências sociais, especialmente à Escola Sociológica do Direito2, que procura 

entender o fenômeno jurídico através de análises empíricas da realidade e do entendi-

mento teórico-social.3 Embora não se possa reduzir o Direito ao simples fenômeno soci-

al, este é também determinante daquele, na medida em que, através da observação empí-

rica e dentro de um curso histórico-evolutivo, podem ser acompanhadas as transforma-

ções da Ciência jurídica conforme se verifique uma relação dialética fato-norma em que 

um determina e modifica o outro.  

A sociedade, na medida em que toma consciência de si através da maturação po-

lítico-ideológica, através do implemento de uma cidadania ativa e ainda pela evolução 

econômico-material, gera uma ansiedade em relação à norma que, por sua vez, deve 

acompanhar esse evoluir. Do contrário, pode se tornar ineficaz e obsoleta, levando ainda 

ao mal-estar característico do Direito desvirtuado do fato social. 

Muitas vezes, as normas do Direito Econômico4 não correspondem às expectati-

vas no âmbito dos Direitos Sociais, pois derivam do modelo econômico vigente, afas-

tando-se da sociedade civil e legitimando-se em um procedimento sistêmico tecno-

burocrata. O resultado derradeiro é a inobservância de questões fundamentais envolven-

do a pessoa humana. De fato, não há como se esquivar da análise de uma tentativa de 

implementar Direitos Sociais, “tendo como cenário o espectro das transformações das 

relações sócio-econômicas e seus corolários, sobretudo quando visamos instrumentali-

zar para isso as práticas jurídicas e os operadores do Direito por elas responsáveis [...]”.5

O manancial sociológico pode viabilizar a análise de diversas categorias jurídi-

cas, como o conceito sociológico de Direito, a eficácia das normas jurídicas, o perfil dos 

operadores jurídicos, a implementação de novas técnicas no processo judicial, entre 

                                            
2 Veja-se, especialmente: BARROS, Wellington Pacheco. A Interpretação Sociológica do Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1995. 
3 Na qualidade de grandes pensadores, cite-se Franz Von Liszt, Ernest Fuchs, Eugen Erlich, Durkhein, 
Duguit, Maihofer, Ziegert e outros. No Brasil, destacam-se pensadores como: Tobias Barreto (Introdução 
ao Estudo do Direito), Sílvio Romero (Ensaio de Filosofia do Direito), Pedro Lessa (Estudos de Filosofia 
do Direito), Clóvis Beviláqua (Juristas Filósofos) e João Arruda (Filosofia do Direito). 
4 Sendo o Direito ciência social que analisa fenômenos multidisciplinares, cumpre considerar, em seu 
estudo e formação, o instrumental teórico carreado do conhecimento filosófico, econômico, sociológico, 
sem esquecer da própria ciência do Direito. Nessa tentativa de reforma do Direito à luz das considerações 
de cunho econômico, de especial utilidade se revestem os ramos da ciência econômica, como a Teoria 
Macroeconomia, a Teoria Microeconômica, a Economia Internacional, a História do Pensamento Econô-
mico, a Econometria, a Política Econômica, entre outros. 
5 MORAIS, José Luiz Bolzan de. Direitos Humanos “Globais e (Universais)” de todos, em todos os luga-
res. In: PIOVESAN, Flávia. (Org.) Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração 
Regional. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 72. 
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outros. Com isso, abre-se a possibilidade de alcançar um estágio teórico suficientemente 

hábil para abandonar a simples subsunção rígida e gélida do caso à norma em função da 

aplicação de um Direito racionalizado. 

Naturalmente, isso não significa que o operador jurídico ou o jus-filósofo deva, 

obrigatoriamente, imiscuir-se nos diversos meios sociais, tendo que vivenciar amargas 

experiências sofridas pelo povo6, mas, afirmar a necessidade da realidade social ser a-

companhada com interesse e atenção. As ciências sociais, destarte, permitem introduzir 

a realidade na formação dos juristas, fazendo-os perceber o quotidiano e as repercussões 

fáticas do Direito, alcançando uma prática jurídica legitimada pelo social.  

É nesse contexto interpretativo interdisciplinar do Direito, que se encontra a Ci-

ência Econômica, enquanto ciência social, capaz de interferir significativamente nesse 

processo, especialmente quanto à escola americana Law and Economics. A referência 

diz respeito à Escola de Chicago (EUA), através da qual se almeja uma interpretação 

econômica do Direito. 

Extrai-se desse raciocínio a idéia de utilização da sociologia jurídica e de outras 

ciências sociais para investigar a eficácia do Direito. Destarte, sugere-se a seguinte idéia 

para conjectura: se existe a teoria pura da norma poder-se-ia, provavelmente, falar de 

uma eficiência marginal da norma. Parece possível uma análise jurídica que não leve em 

consideração um ângulo ético voltado apenas aos ideais de justiça, mas, também, volta-

do a uma ótica racional embasada na eficiência e na racionalidade técnica. Afinal, se o 

paradigma normativo-dogmático hodiernamente criticado é fruto histórico da ascensão 

hegemônica da burguesia e, conforme Marx afirma, trata-se de produto (superestrutura) 

oriundo da estrutura econômica, emerge necessário assumir esse caráter do Direito.  

Com isso, seria possível, igualmente, verificar qual o papel da Administração 

Pública em relação à ordem econômica, dentro de uma ótica interpretativo-jurídica de 

atuação conforme os ditames da doutrina  Law and Economics, mas sem descuidar dos 

Direitos Sociais que estão sob sua órbita. Considerando a existência de uma teoria eco-

nômica que, simultaneamente, exerce um papel normativo e positivo no estudo dos ins-

titutos do Direito, emerge possível uma interpretação capaz de compreender o universo 

                                            
6 O filósofo  português Boaventura de Souza Santos realizou trabalho de campo interessante em uma 
favela da cidade do Rio de Janeiro verificando, pessoalmente, as dificuldades e as soluções quotidianas de 
um povo marginalizado e desprovido do acesso eficiente ao Judiciário. 
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jurídico, partindo de pressupostos econômicos, mas com a possibilidade de alcançar as 

necessidades sociais. 

Nesse sentido, o Direito Econômico deveria fundamentar-se na nova ordem eco-

nômica global para enfrentar os desafios transnacionais, mas sem descuidar das necessi-

dades básicas da sociedade, de forma intra-sistêmica. Entende-se, a partir do exposto, 

que a Administração Pública no âmbito de uma prática jurídico-econômica deve fazer 

refletir, como fenômeno jurídico-social, realidade inevitável e inarredável da previsão 

legal em meio aos critérios jurídicos embasados na racionalidade normativa que busque 

a eficiência. 

A referência diz respeito ao surgimento de um sistema econômico híbrido carac-

terizado pela diversidade de práticas econômicas líbero-socializantes, qual seja, o siste-

ma líbero-social. Não há mais espaço para a unitarização do pensar e proceder ou, ain-

da, de pensar o econômico e os Direitos Sociais de maneira estanque. Igualmente, não 

há sentido no isolacionismo seja no âmbito individual ou público, na medida em que os 

agentes econômicos inter-reagem em busca da satisfação de suas necessidades e dentro 

da perspectiva máxima de otimização de ganhos e de minimização de prejuízos. Verifi-

ca-se, em verdade, como condição sine qua non dessa fase do desenvolvimento, a defe-

sa dos interesses econômicos pessoais e coletivos.  

Não por outro motivo, é preciso encontrar alternativas que levem em considera-

ção aspectos jurídicos, sociológicos e econômicos, sob pena do homem sucumbir em 

meio à desordem física e espiritual que desarticula sua própria existência e a dos de-

mais. É preciso realizar os Direitos Sociais dentro do sistema econômico mundial, sob 

risco de sucumbir na utopia. 

 

2 Transnacionalismo e globalização econômica: em busca dos Direitos Sociais per-

didos 

 

Contemporaneamente, cumpre pensar a Administração Pública e seu ordena-

mento jurídico em múltiplas dimensões. Especialmente após o fim da Segunda Grande 

Guerra, marcantes mudanças ocorreram no âmbito das comunicações, dos transportes, 

do comércio, entre outros, dificultando análises puras nacionais ou internacionais. Nesse 

sentido, sugere-se o qualificativo Transnacional para fazer referência aos relacionamen-
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tos de ordem econômica, política e jurídica que se espraiam mundialmente, ignorando 

fronteiras.7

A chamada globalização econômica colaborou nesse sentido, por se tratar de um 

fenômeno de alcance mundial, exercendo seus efeitos, em especial, sobre o setor eco-

nômico dos países, além de influenciar a sua cultura e o relacionamento humano, sob 

um ritmo capitalista sem precedentes na história. Octavio Ianni observa, com proprieda-

de, que se trata de um “processo em marcha”
8
, inviabilizando uma rigorosa conceitua-

ção.
9
 Os efeitos do fenômeno global acirraram as discrepâncias sócio-econômicas e en-

fraqueceram as instituições do Estado-nação, enquanto responsáveis pela promoção do 

bem-estar da coletividade e pela repartição do justo,especialmente na esfera da Admi-

nistração Pública. 

O ponto nodal desta investigação encontra espaço em virtude do seguinte dile-

ma: a) a idéia do justo está ligada à igualdade; b) a idéia de igualdade também está liga-

da à globalização, sob o pensamento neo-liberal de que o mercado livre proporcionaria 

uma competitividade entre indivíduos (supostamente) iguais; c) as pessoas (e seus direi-

tos respectivos, especialmente os Direitos Fundamentais), contudo, não são iguais, de 

modo que o livre jogo dos mercados, em verdade, torna ainda mais aguda a situação de 

desigualdade; d) a Administração Pública tem por função restabelecer o equilíbrio; e) a 

força do poder econômico debilitou a atuação estatal, à medida que deslocou os centros 

de decisão para o setor privado. 

O ritmo global ganhou impulso após a Segunda Guerra Mundial, quando se as-

sistiu à desregulamentação financeira, ao incremento das operações de comércio exteri-

or, à perda de eficácia do modo fordista de produção, dentre outros fatores. Esse conjun-

to de acontecimentos implicou fortalecimento do mercado e determinou o imperativo da 

economia acima dos interesses sociais. À margem de todo esse processo, havia (e há) 

todo um farrapo humano que sentiu as danosas conseqüências de um ritmo que, por 

global, somente trouxe a miséria.  

                                            
7 Ou, para utilizar a terminologia de Philip C. Jessup “para incluir todas as normas que regulam atos ou 
fatos que transcendem fronteiras nacionais”. JESSUP, Philip C.. Direito Transnacional. São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965, p. 21. 
8 IANNI, Octavio. A sociedade global. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995, p. 24. 
9 Originalmente, o termo globalização foi utilizado pelos especialistas em management, ao diferenciarem 
as estruturas organizacionais das tradicionais multinacionais e as emergentes  empresas transnacionais. 
Não havendo um entendimento uniforme sobre o conceito enfocado, utilizou-se um que encontra consen-
so na maioria dos autores. 
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O desequilíbrio criado delineou as camadas marginalizadas da sociedade-

mundo
10

 e restou estampado nos jornais, através das manchetes anunciando a fome, o 

desemprego e a desilusão. O proclamado desenvolvimento que os países e as pessoas 

experimentariam, falsamente anunciado pelos detentores de poder econômico, não a-

conteceu e não acontecerá sob o domínio global, enquanto se desenvolver ao abrigo da 

extrema desigualdade na divisão de riquezas. Impõe-se, pois, desmitificar esse fenôme-

no econômico a partir das distorções acarretadas à comunidade mundial, revelando o 

germe da injustiça social que flagela os excluídos da globalização, além de trazer o en-

fraquecimento da Administração Pública diante da transnacionalização do mercado.  

A situação é, destarte, duplamente preocupante, pois de um lado aumentou o 

fosso entre as classes e, por outro, debilitou a Administração Pública que tinha a função 

de manter um equilíbrio para a coletividade, através de suas instituições sociais. O dis-

farce utilizado pela globalização ao sustentar a ardilosa concepção de desenvolvimento 

e produção de riquezas para a coletividade precisa ser desmascarado, de modo a possibi-

litar uma releitura do fenômeno, sob ótica crítica. Algumas concepções, como a explo-

ração do comércio mundial a partir dos negócios intra-empresas, o desemprego e o bai-

xo salário pago aos trabalhadores dos países pobres em relação às nações ricas, o acesso 

à educação reservado às restritas camadas sociais abonadas, a escalada do índice de po-

breza, o aumento do poder (econômico) das Corporações Transnacionais (CTNs) sobre 

o poder (político) dos Estados, entre outros, deflagram a injusta realidade na qual se 

vive. 

 A partir do momento que o fenômeno global ganhou ritmo, muitas decisões 

públicas tentaram adaptar-se, mas recolheram péssimos resultados. Assim, o caso do 

México que, após a desvalorização de sua moeda (1994), registrou uma queda de 5% no 

Produto Interno Bruto, a taxa de inflação alcançou quase 50% e o desemprego abrangeu 

25% da população ativa, além dos salários perderem 55% de seu poder aquisitivo e de 

dois milhões e meio de pessoas caírem abaixo do limite de extrema pobreza. Esse o pre-

ço que os mexicanos pagaram. “Mas os ‘especialistas’ de Washington respondem, é 

                                            
10 A existência de países ricos e países pobres nem sempre é a melhor forma de elucidar o tema da margi-
nalização social porque em muitos países considerados pobres existem camadas sociais que usufruem de 
altíssimo padrão de vida, assim como nos países considerados ricos há uma ampla gama de pessoas que 
vivem em péssimas situações. Evidentemente, há uma tendência maior em encontrar a miséria em países 
pobres e vice-versa, mas o que se observa é a marginalização de camadas desfavorecidas por todo o pla-
neta, independentemente do caráter nacional. 
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claro, que a culpa é só deles, dos mexicanos, que não souberam adaptar-se ‘bem’, que 

não entenderam as regras do jogo e que, junto com os outros países em situação pareci-

da, devem ser submetidos a uma tutela ainda mais severa pelo FMI (termos do comuni-

cado final do G-7, de Halifax, em julho de 1995).”
11

  

Nesse sentido, veja-se também a Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura Re-

gional Sul-Americana (IRSA), implantada no ano 2000 que, “com as bênçãos de Wa-

shington e apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) [...] 

vêm levando adiante um conjunto de obras gigantescas, voltadas para ajustar as econo-

mias da região aos interesses do mercado globalizado e das empresas.”12

Há nítida perda da capacidade pública de administrar e regular a economia pátria 

e as relações sociais desenvolvidas sob sua guarda. A crescente dificuldade dos bancos 

centrais em intervirem no mercado, haja vista o grande fluxo financeiro do sistema pri-

vado, oriundo da transnacionalização da economia mundial, bem ilustra tal situação. 

Nesse sentido, também a privatização de serviços essenciais, como o da saúde que ficou 

à sombra do reduzido controle público, incapaz de atender às necessidades básicas da 

população, comprometendo o alcance da justiça social. De qualquer modo, o Estado 

ainda é destacada referência na solução dos problemas, como não deixa passar desaper-

cebido Hobsbawm: “A globalização avançou em quase todos os aspectos – econômico, 

tecnológico, cultural, até lingüístico – menos um: do ponto de vista político e militar, os 

Estados territoriais continuam a ser as únicas autoridades efetivas.”13

                                            
11 CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xa-
mã, 1996, p. 32. 
12 “O IRSA surgiu como uma iniciativa do BID, em agosto de 2000, em parceria com a Corporação An-
dina de Fomento (CAF) e o Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O então presi-
dente brasileiro Fernando Henrique Cardoso foi o anfitrião do encontro fundador, em Brasília, que contou 
com a adesão de todos os países sul-americanos, exceto a Guiana Francesa. Desde então, muita coisa 
mudou no cenário político regional, mas a iniciativa segue adiante, com o apoio de todos os governos 
participantes e, o que é muito significativo, sem sofrer questionamento sério dos presidentes identificados 
com plataforma de esquerda. Quem tem criticado esse ambicioso esquema de integração física são os 
movimentos sociais, cientistas e entidades não-governamentais ligados à defesa do meio ambiente. As 
críticas se referem tanto ao impacto social, econômico e ambiental dos projetos, traçados sem levar em 
conta as necessidades das populações afetadas pelas obras, quanto à própria estratégia que permeia toda a 
iniciativa.” FUSER, Igor. Infra-estrutura a serviço do grande capital. Le Monde Diplomatique Brasil, 
São Paulo, março 2008, p. 12. 
13 O autor, contudo, acentua: “Temos uma economia mundial em rápida globalização, baseada em empre-
sas privadas transnacionais que se esforçam ao máximo para viver fora do alcance das leis e dos impostos 
do Estado, o que limita fortemente a capacidade dos governos, mesmo os mais poderosos, de controlar as 
economias nacionais.” HOBSBAWM, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. Tradução de José 
Viegas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 28; 41. 
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Sob essas condições, caracterizadas pela pujança do mercado, enfraquecimento 

do poder público, largas camadas da sociedade abaixo da linha de pobreza, enfim, por 

um desequilíbrio de repartição das riquezas extremo, verifica-se com dificuldade o pa-

pel da Administração Pública na promoção dos chamados Direitos Sociais. A respeito 

da dissonância entre as esferas local e global, expõe Bauman: 
 
Tendo escapado de uma sociedade forçosamente aberta pela pressão das for-
ças da globalização negativa, o poder e a política se desenvolvem cada vez 
mais em direções mutuamente opostas. O problema que muito provavelmente 
vai confrontar o século atual como seu principal desafio é aproximar uma vez 
mais o poder e a política, enquanto a tarefa que deve dominar a agenda deste 
século é encontrar uma forma de concretizar esse feito.14

 

Por tudo isso, defende-se que a solução local não somente tem que estar em con-

sonância com os desafios globais, como a Administração Pública precisa encontrar al-

ternativas que harmonizem, necessariamente, o econômico e o social, o poder privado e 

os anseios coletivos, sob risco das iniciativas naufragarem no idealismo. Tendo em 

mente tais circunstâncias, apresenta-se a doutrina Law and Economics para possível via 

intermédia. 

 

3 Alternativas para a Administração Pública sob a ótica da Law and Economics 

 

De maneira genérica, e sob o enfoque cartesiano, muitos objetivos estão capitu-

lados em normas isoladas, no qual são balizados os princípios organizativos do poder 

econômico. O ordenamento de um País, contudo, deve refletir as possibilidades e as 

necessidades inerentes ao processo econômico de tal modo que seja alcançado não so-

mente o desenvolvimento pátrio, mas critérios de eficiência e valor econômico abran-

gentes de todo o contexto social. Dessa maneira, podem ser detectadas soluções tanto 

para as questões sociais, como para as questões econômicas. 

Uma dessas soluções pode ser a aplicação de uma interpretação econômica do 

Direito (como método). Na realidade cotidiana do mercado, não se eliminam as oscila-

ções por intermédio de regras jurídicas. Os diplomas normativos não mudam a realida-

de, embora a influenciem. Em conseqüência, emerge necessário que o Direito guarde 

                                            
14 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2008, p. 166. 
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um mínimo de harmonia com as máximas econômicas, sob risco de trazer a falência aos 

mais idealizados objetivos sociais.  

Não se pode olvidar que toda a forma de pensar o econômico está inserida em 

um contexto de globalização e do transnacionalismo. O que passa, em verdade, é que 

uma nova ordem econômica mundial estrutura-se em função do esgotamento dos siste-

mas tradicionais de acumulação de capital. Verifica-se a procura de economias de escala 

através da institucionalização de grandes mercados (a exemplo da União Européia, do 

Mercosul e dos Tigres Asiáticos), em meio ao não menos presente rompimento de insti-

tuições e práticas tradicionais de unificação social-econômica como no caso da desinte-

gração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Hodiernamente, almeja-se um modelo de superação das crises cíclicas do hege-

mônico sistema capitalista na busca de resultados de prosperidade que, até o presente 

momento, o imperialismo econômico – caracterizado pelo capitalismo ou pelo socialis-

mo real do Leste Europeu – não conseguiu. Afinal, a Economia já não pode mais ser 

analisada como um sistema fechado dentro de fronteiras de um Estado. Não há como 

permanecer indiferente à realidade do outro, pois a alteridade é essencial e traz como 

necessidade um amplo aperto de mãos na tentativa de escapar dos maléficos efeitos a-

carretados pela globalização. As constantes mudanças sócio-político-econômicas de-

monstram que existe uma significativa instabilidade institucional que ronda o mundo. 

Não por outro motivo, muitas vezes emerge uma falsa questão quando se rotula 

um sistema econômico de capitalista ou socialista. Da mesma forma, no âmbito da juri-

dicidade, apresenta-se equivocada a exposição dicotômica de um Direito eminentemente 

burguês comparado com outro chamado Direito Social. Na verdade, é possível perseguir 

uma terceira via que foge à idiossincrasia parcial e tendenciosa em relação a um ou ou-

tro sistema, devendo-se observar o assunto com olhos de isenção para uma compreensão 

científica da realidade existente.  

O padrão jurídico-normativo, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, deve 

refletir um consenso econômico-social que respeite a decisão individual não segundo a 

hegemonia majoritária, mas segundo a interação dialógica dos diversos centros de deci-

são. Dito de outro modo, significa que mediante a aplicação de critérios econômico-

racionais e jurídico-sociais seja possibilitado à Pessoa Humana tomada de decisão no 

âmbito do mercado respaldada pela responsabilidade-social.  
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Diversas são as análises que procuram recriar o Direito, reinterpretando-o para, 

então reconstruí-lo. Acredita-se, portanto, que o método calcado na doutrina Law and 

Economics (método jurídico-persuasivo) é uma dessas possibilidades. Em tal contexto 

inovador, a ordem jurídica precisa estar adaptada e receptiva às progressistas opções de 

desenvolvimento. Repensar a realidade legal e econômica a partir de uma ótica despre-

conceituosa, aberta para a razão e refratária aos extremismos, é uma necessidade que 

bate à porta. 

A temática econômica pode e deve ser analisada em sua justa perspectiva jurídi-

ca. Conforme a Law and Economics, não se trata de atribuir exclusiva hegemonia à efi-

ciência de mercado em detrimento do Direito, senão, pelo contrário, determinar a neces-

sária interação entre a fenomenologia desenvolvida no espaço econômico e sua regula-

ção normativa, de forma a evitar o descompasso entre a realidade econômica dinâmica e 

a realização de condições mínimas no âmbito dos Direitos Sociais. A realidade deve 

estar amparada por um sistema interpretativo-normativo que, antes de entravar os diver-

sos processos sociais, deve estruturá-los e dinamizá-los rumo à superação conjunta dos 

problemas que assolam as sociedades desatendidas. 

Parece desnecessário exemplificar que, com o passar dos anos, a Administração 

Pública inserida no Direito Comunitário desenvolvido na União Européia ultrapassou os 

institutos inerentes às dificuldades jurídicas internas dos Estados-membros. O fenômeno 

da integração econômica ampliou a discussão a respeito dos ordenamentos constitucio-

nais pátrios, que hoje se submetem às necessidades econômicas integracionistas, à me-

dida que os países não podem se manter isolados e, portanto, percebem-se absolutamen-

te inseridos naquele contexto. O Direito não pode ficar alheio à discussão sobre organi-

zação produtiva, participação social, liberdade de iniciativa, organização cooperativo-

social, atuação estatal no domínio econômico, investimentos e problemas dessa ordem, 

pois são inerentes ao bem estar de inúmeros Estados inseridos em uma única malha 

mundial. 

Em evidência também está a real necessidade de análise (e opções de saída) para 

a chamada crise de governabilidade, evidente em diversos países, especialmente no Bra-

sil, cujo sistema econômico estrutura um pseudo-capitalismo muito aquém, obviamente, 

do real socialismo, mas que apresenta um forte intervencionismo estatal, envolto em 

política neo-liberalizante. O Welfare-State, característico do capitalismo monopolista, 
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reorganiza-se também no Brasil, sob a égide da flexibilização global do capital interna-

cional. Justifica, nesse caso, destacar-se quais os ditames ideológicos de um sistema 

interpretativo jurídico-econômico alternativo. “No plano do Direito, o poder na Econo-

mia deve ser atribuído ao povo, entendido este não como uma entidade transcendente, 

mas como gente, de carne e osso. Está aí a mais simples das caracterizações da ‘demo-

cracia’ econômica.”
15

Ocorre que a decisão da vida econômica é tomada por um grande número de a-

gentes, mas nem sempre de forma socialmente justa. A formação de cartéis, os trustes, 

as holdings e o intervencionismo da própria Administração Pública levam à complexa 

situação de desigualdade e de abuso do poder econômico. Mesmo sob uma ótica liberal, 

reconhece-se que o abuso do poder econômico deve ser evitado sob pena de ver-se 

cumprida a idéia marxiana de que o capitalismo é autofágico.16

Urge, pois, em tempos neoliberais, examinar através de uma perspectiva crítico-

racional as possibilidades de influência da doutrina americana Law and Economics so-

bre a ordem econômica. Em especial, deve ser apreciada, sob uma inovadora ótica, as 

regras que envolvem os Direitos Sociais, considerando-se o fato dos Estados estarem 

inseridos em uma ordem econômica mundial dinâmica e interativa, marcada pelo trans-

nacionalismo. Dessa análise, decorre a possibilidade de adequação do novo sistema in-

terpretativo-jurídico-econômico, mediante formulação de novas premissas para os Di-

reitos Sociais, relevando-se e sugerindo-se aplicativos para a doutrina do Law and Eco-

nomics no agir da Administração Pública. 

 

Considerações Finais 

 

Partindo do pressuposto de que os Estados participam em um processo interativo 

no mercado mundial, no âmbito de uma sociedade transnacional, entende-se pela neces-

sidade de desenvolver os Direitos Sociais sem descuidar das questões econômicas. Por 

essa razão, é preciso que a Administração Pública perceba uma necessária convergência 

                                            
15 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Saraiva, 
1990, p. 20. 
16 Veja-se, especialmente: MARX, Karl. Para a Crítica da Economia Política. Tradução de Edgard 
Malagoli. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
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entre os ideais coletivos e os princípios da ordem econômica, sob risco de um ameaçar o 

outro. 

No caso específico do Direito, deve ser aventada a possibilidade de sugerirem-se 

modificações na realidade social exposta a partir de uma pragmática interpretação nor-

mativo-econômica. Necessário se faz um dinâmico Direito interpretado à luz da eficiên-

cia e da racionalidade econômica, mas não se desprezando uma visão social dos fenô-

menos, maxime quando envolve os Direitos Sociais. 

A partir de tais considerações, sugerem-se as seguintes estratégias no intuito de 

habilitar uma sociedade mais justa, dos pontos de vista jurídico, econômico e social. 

a) especificar o papel do Estado, enquanto sujeito inserido dentro do contexto da 

atividade econômica; 

b) demonstrar que, no binômio fato econômico versus norma, as ciências sociais 

gerais interagem com o Direito em um processo dialético; 

c) levantar estratégias que viabilizem um sistema econômico líbero-social dentro 

de uma perspectiva de interação com os Direitos Sociais; 

d) evidenciar que os padrões jurídico-normativos expressam-se como oriundos 

do poder político e econômico, mas, indubitavelmente apresentam-se eficazes desde que 

observadas e consideradas a articulação de valores e anseios sociais; 

e) verificar a crise entre a ineficiência das regras existentes e o respeito pelos Di-

reitos Sociais na busca da eficiência econômica, viabilizando soluções para que a apro-

ximação desses âmbitos não se torne um paradoxo; 

f) constatar a mudança de um paradigma mecanicista-procedimental para um 

modelo holístico-interativo nos diversos campos do conhecimento, em especial entre o 

público e privado, o Direito e a Economia, o nacional e o transnacional. 

Abre-se, pois, uma perspectiva que busca amenizar as angústias que rondam os 

ideais de uma ordem jurídica mundial mais equilibrada. Naturalmente, não se desconhe-

cem as estremas dificuldades que deverão ser vencidas frente a um histórico desequilí-

brio entre o individual e o coletivo, entre o atraso e o desenvolvimento, entre os méto-

dos jurídico-coercitivo e jurídico-persuasivo. De qualquer maneira, o debruçar sobre 

novas soluções precisa ser exercitado para lançar alternativas capazes de fomentar a 

discussão e viabilizar estratégias na busca do bem-estar social, econômico e jurídico. 
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A REGRA DA INDEXAÇÃO SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 
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RESUMO 

Abordagem à luz da Ciência Econômica para uma breve definição de inflação e de seus 

quatro principais tipos, a saber: inflação de demanda, de custos, inercial e estrutural. 

A partir dessas definições, é apresentada uma resumida evolução histórica dos processos 

inflacionários ocorridos no Brasil, focando a análise a partir dos anos 60, com uma 

abordagem à luz da Ciência Econômica e do Direito Econômico. A importância desse 

estudo é apresentar os antecedentes de fato que justificam a existência da regra da 

indexação no Brasil. 

Análise da regra da indexação existente no ordenamento jurídico brasileiro e sua aplicação 

à questão da remuneração do trabalho, sobretudo no que se refere à remuneração do 

trabalho dos servidores públicos. 

A partir dessas análises e demonstrações, é possível justificar a existência da regra 

constitucional prevista no art. 37, X, da Constituição da República de 1988, que preconiza a 

revisão geral anual da remuneração e dos subsídios dos servidores públicos, bem como é 

possível justificar a necessidade de se conferir eficácia ao referido dispositivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INFLAÇÃO. EVOLUÇÃO NO BRASIL. REGRA DA 

INDEXAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. 

REAJUSTE GERAL ANUAL. 
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Economic Sciense approach to a brief definition about inflation and your four main types: 

demand, costs, inertial and structural inflation. 

From these definitions, it’s showed a summarized historical evolution about the inflationary 

processes occurring in Brazil, focusing on the analysis from the 60th, through an approach 

in the light of Economic Sciense and Economic Law. The importance of this study is to 

present the background facts that justifies the existence of the rule of indexing in Brazil. 

Analysis of the rule of indexing existing in the Brazilian legal system and its application to 

the issue of remuneration of work, especially as regards the remuneration of the work of 

public servants. 

From these analyses and demonstrations, it is possible to justify the existence of 

constitutional rule provided for in art. 37, X, of the Republic Constitution of 1988, which 

calls for annual overhaul of the remuneration and allowances of public servants, and it is 

possible to justify the need to give efficiency to that device. 

 

KEYWORDS: INFLATION. EVOLUTION IN BRAZIL. INDEXING RULE. JOB 

REMUNERATION. PUBLIC SERVANTS. GENERAL AND ANNUAL 

READJUSTMENT. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo expor as razões fáticas que justificam a 

existência da norma prevista no art. 37, inciso X, da Constituição da República de 1988, 

por meio da qual está assegurada a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios dos 

servidores públicos. 

O estudo parte do pressuposto de que a existência daquela norma constitucional 

tem por fundamento os sucessivos processos inflacionários aos quais o Brasil 

historicamente sempre esteve submerso, chegando, inclusive, a passar pela experiência da 

hiperinflação no final da década de 80 e início de 90. 

Inicialmente, é importante uma breve noção dos conceitos básicos de quatro 

tipos de processos inflacionários trabalhados pela Ciência Econômica: inflação de 
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demanda, de custos, inercial e estrutural. Não se pretende esgotar a definição desses 

conceitos, pois fugiríamos aos objetivos deste trabalho que se vincula a estudos no campo 

da Ciência Jurídica. Pretende-se, apenas, lançar luz sobre determinados pressupostos 

teóricos necessários à sua compreensão. 

O objetivo da abordagem inicial é compreender os antecedentes da existência da 

indexação na Economia e no Direito brasileiro, nesse último enquadrada como regra 

jurídica. Para tanto, é necessário investigar alguns aspectos da evolução histórica da 

inflação no Brasil com suas causas e efeitos, conforme os estudos da Ciência Econômica, 

sobretudo os relativos aos tipos de processos inflacionários predominantes na história 

brasileira e suas conseqüências para a vida das populações, em especial dos trabalhadores. 

E sujeitos aos efeitos daquelas encontram-se os servidores públicos, cuja remuneração é o 

foco do presente estudo. 

Com o desenvolvimento do trabalho, e considerando que a remuneração dos 

servidores públicos está vinculada à regra da indexação para evitar as perdas inflacionárias 

que ainda se verificam no Brasil, ao final ficará justificada a necessidade da existência da 

norma prevista no art. 37, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, sobretudo a necessidade de imprimir-lhe eficácia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. OS PRINCIPAIS TIPOS DE INFLAÇÃO: BREVES DEFINIÇÕES E DIFERENÇAS 

 

A definição, neste trabalho, dos principais tipos de processos inflacionários 

estudados pela Ciência Econômica visa elucidar conceitos teóricos cuja compreensão é 

pressuposto para se entender a evolução histórica da inflação no Brasil. 

Importante ponderar, entretanto, que essas bases serão lançadas de maneira 

meramente conceitual, pois o artigo não pretende focar sua análise no campo da Ciência 

Econômica, cujos conceitos somente serão conhecidos para poder-se aprofundar o estudo 

do objeto deste trabalho à luz da Ciência Jurídica, em especial do Direito Econômico. 
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Assim, em linhas gerais, entende-se a inflação como o contínuo, persistente e 

generalizado aumento de preços que acarreta perda do poder aquisitivo da população. Esse 

fenômeno pode ser classificado em inflação: de demanda, de custos, inercial e estrutural. 

Dentro deste contexto surge a indexação da economia como forma de eliminar o 

efeito inflacionário ocorrido. 

 

1.1. Inflação de demanda 

 

Para a Economia, demanda ou procura é a quantidade de um bem ou serviço que 

os consumidores desejam adquirir por um preço definido em dado mercado, durante uma 

unidade de tempo. A demanda pode ser interpretada como procura, mas nem sempre como 

consumo, pois é possível demandar (desejar) e não consumir (adquirir) um bem ou serviço. 

Nesse sentido, o processo da inflação de demanda é gerado quando há aumento 

ou excesso da procura em relação à produção disponível de bens e serviços na economia, 

sem um acompanhamento no crescimento da oferta, ou seja, quando se cria uma defasagem 

em que a quantidade de demanda é maior do que a quantidade de oferta, pressionando, 

assim, os preços. É causada pelo crescimento dos meios de pagamento, que não é 

acompanhado pelo crescimento da produção, ou pela redução da produção de bens e 

serviços, por exemplo. 

Dentro desse contexto também haverá igual processo inflacionário quando o 

Poder Público emite moeda, criando na população, em um curto prazo, a idéia do aumento 

do poder aquisitivo. 

No combate a esse tipo de inflação é necessário que a política econômica se 

baseie em instrumentos que provoquem a redução da procura ou o aumento da atividade 

produtiva ou da importação. 

É possível também combater a inflação de demanda abrindo linhas de crédito 

oficiais para setores que possuem capacidade ociosa, ou por intermédio da redução do 

imposto de importação a fim de dilatar a oferta de bens e serviços. Todavia, essa última 

medida, quando descomedida, pode causar quebra da indústria ou do agronegócio nacional, 

devido à concorrência desigual, o que, em conseqüência, leva ao desemprego. 

  90



 

 

1.2. Inflação de Custos 

 

Custos são medidas monetárias resultantes da aplicação de bens e serviços na 

produção de outros bens e serviços durante o processo de fabricação. Observa-se, portanto, 

que esse é um conceito ligado diretamente ao processo produtivo. Qualquer gasto não 

relacionado à produção não é considerado custo, mas despesa; distinguindo-se esses 

conceitos por sua natureza, pela forma como será alocado o recurso e pela finalidade 

proposta. Assim, esse processo inflacionário é gerado pelo aumento dos custos de produção 

de bens e serviços, em que há o repasse para os preços, aumentando-os. 

Esse tipo de inflação caracteriza-se basicamente por uma majoração exógena de 

determinados componentes do produto, tais como matéria prima, salários, impostos e 

combustíveis; além da prática de empresas que aumentam seus lucros acima da elevação 

dos custos de produção. Está associada à inflação de oferta, em que o nível da demanda 

permanece inalterado, mas os custos de certos fatores de produção aumentam, provocando 

a retração da produção e da oferta e o aumento dos preços de mercado. 

 

1.3. Inflação inercial 

 

Inflação inercial é a aquela em que a inflação presente é uma função da passada. 

Deve-se à resistência que os preços oferecem às políticas de estabilização que atacam as 

causa primárias da inflação. A maior justificativa de sua existência é a indexação da 

economia, que é o periódico reajustamento do valor das parcelas de contratos, dos salários e 

dos custos da produção, pela inflação do período passado. 

Segundo informações postadas no artigo “Inflação”, no Site dos Índices (2007), 

a inflação inercial não é rigorosamente um tipo de inflação, mas uma certa conseqüência de 

todo processo inflacionário, sendo a inércia inflacionária entendida como um efeito de 

manutenção da taxa inflacionária. 

 

1.4. Inflação estrutural 
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A inflação estrutural relaciona-se à ineficiência de serviços fornecidos pela 

infra-estrutura de determinada economia, o que eleva os custos dos serviços prestados pelo 

Poder Público, acarretando, dessa maneira, uma majoração dos custos de produção e, 

conseqüentemente, o aumento dos preços no mercado consumidor. Geralmente está 

associada às economias de países em desenvolvimento. 

 

2. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO INFLACIONÁRIO NO BRASIL 

 

Os estudos históricos da economia brasileira mostram que ela sempre 

apresentou uma tendência inflacionária desde o início do século XIX. Entretanto, segundo 

Robock (1977), as razões dessa tendência não são precisas, pois os dados quantitativos não 

são confiáveis e a pesquisa histórica ainda é limitada para a análise do fenômeno. 

Mas Robock (1977) afirma, a partir de uma perspectiva estruturalista, que os 

orçamentos brasileiros fortemente desequilibrados são a mola propulsora da inflação, 

podendo a inflação crônica do Brasil ser explicada como decorrência de deficiências 

econômicas e de estrutura social, além da operação ineficiente do sistema. 

Nessa perspectiva, o processo inflacionário se mantém em movimento circular 

de auto-alimentação. Isso porque, considerando o Brasil um país subdesenvolvido, a busca 

do progresso e da melhoria do bem-estar social produz condições políticas que induzem a 

um esforço para expansão simultânea do consumo e do investimento. Mas devido à pobreza 

do país, a taxa de poupança é baixa, o que impõe o recurso ao financiamento da inflação. 

Enfim, na análise estruturalista é o excesso de despesas sobre receitas a 

principal causa da inflação brasileira devido à emissão de moeda. Entretanto, outras 

fundamentações teóricas procuram explicar os processos inflacionários no Brasil, como o 

poder e os altos lucros do capital internacional no país. 

Partindo-se do período “Entre Guerras”, após 1930, segundo Paul Singer (1982) 

a acumulação do capital no Brasil se orientou para que parte do excedente global se 

encaminhasse às atividades ligadas ao mercado interno, o que se deu por meio da 

manipulação dos preços, elevando-se os preços dos produtos importados, sobretudo dos que 
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foram substituídos por produção nacional. E como, ao mesmo tempo, os preços dos 

produtos agrícolas eram sustentados, a inflação foi inevitável. 

Neste trabalho, entretanto, adota-se um corte metodológico iniciando a análise 

da inflação no Brasil a partir da década de 60, pois esse período representou a mudança, na 

economia nacional, do processo inflacionário de demanda para o de custos. 

Relativamente aos anos 60, Bresser Pereira entende que a inflação não era a 

única causa das crises econômica e política brasileiras, para quem havia outras duas, a 

diminuição das oportunidades de investimento e a limitação da capacidade de exportar e 

importar, todas as três vinculadas entre si em relação circular da causa e efeito. 

Quanto à diminuição das oportunidades de investimentos, seus fatores estão 

implicados com a inflação, referentes à redução das possibilidades de substituição de 

importações, à falta de mercados e redução de salários médios reais e à capacidade ociosa. 

A redução das possibilidades de substituição de importações se deu porque, nos 

anos 60, na pauta de importações do Brasil restaram apenas mercadorias cuja produção não 

era economicamente viável, por exigirem altos investimentos. 

Suprido o mercado tradicional após o processo de substituição de importações, 

ou seja, após todo ele, antes abastecido pelas importações, ser abastecido pela produção 

nacional, o aumento da demanda pelo produto tenderá a crescer à medida que crescerem a 

população e seu poder aquisitivo. Assim, para que as indústrias possam encontrar mercado 

para expandir além da taxa de crescimento da população, é necessário que não haja 

dissociação entre o crescimento da produção e o salário médio real. 

Porém, a partir do fim da década de 50 ocorreu o contrário no Brasil, havendo 

redução salarial e instaurando-se o problema da falta de mercado. “O pano de fundo dessa 

redução salarial, porém, seria a concentração da renda provocada por investimentos cada 

vez mais capital-intensivos, condicionados por uma tecnologia importada dos países 

desenvolvidos” (BRESSER PEREIRA, 1983, p. 138). Enquanto a produção continuava 

crescendo, os salários reais caíam; havia uma distribuição de renda menos favorável para a 

classe consumidora, enquanto aumentava a produção e a capacidade de produção. 

Já o problema da capacidade ociosa relaciona-se à falta de mercado. O 

fenômeno ocorreu porque as empresas, apesar do baixo crescimento do mercado resultante 
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da redução dos salários médios reais, continuaram investindo durante certo tempo. Diante 

disso, para continuarem com a mesma lucratividade, foi necessário que elevassem o preço 

de venda de seus produtos, iniciando, dessa forma, um processo inflacionário. 

Sem adrentrar a questão da limitação da capacidade de exportar e importar, 

passe-se à análise da inflação aberta como causa da crise econômica brasileira nos anos 60. 

Durante a primeira fase da Revolução Industrial Brasileira, findada em 1961, 

não se podia falar em insuficiência de demanda nem em predominância da inflação de 

custos. Mas a partir da década de 60 ficou claro que a inflação brasileira, anteriormente de 

demanda, tornou-se de custos, principalmente devido à crescente capacidade ociosa. 

A inflação de custos da década de 60 é conseqüência, dentre outros fatores, da 

política salarial tendente a reduzir o poder aquisitivo dos assalariados em benefício da 

manutenção da lucratividade da classe capitalista. Segundo Bresser Pereira (1983), esse 

problema foi particularmente agravado pelo surgimento do desemprego industrial de forma 

aberta, não apenas pela incapacidade da economia absorver mão-de-obra, mas também pela 

redução, em termos absolutos, do emprego em diversos setores. Soma-se a isso o fato de 

que, naquele período, à medida que se esgotavam as possibilidades de substituição de 

importações, os diversos setores industriais entravam em capacidade ociosa. E foi isso que 

se tornou um dos pilares da inflação brasileira dos anos 60. 

Quanto à década de 70, Paul Singer (1982) afirma que a inflação de custos se 

manteve naquele período, porém, tornando-se mais intensa a partir do início de 1973, 

mesmo antes da crise mundial do petróleo, que apenas a agravou. 
 

São fatores decorrentes da dinâmica interna da economia que estão gerando 
pressões inflacionárias cada vez maiores, sendo a inflação mundial apenas uma 
perigosa cortina de fumaça a encobrir problemas que a atual estruturação da 
economia não permite enfrentar (SINGER, 1982, 157). 

 

Os fatores a que Paul Singer (1982) se refere decorrem do crescimento 

acelerado da produção. Trata-se da existência de setores produtivos com capacidade ociosa 

na economia brasileira, diretamente determinada pela falta de mercados e pela redução de 

salários médios e que, por sua vez, ocasiona a inflação de custos. Afirma que: 
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(...) uma economia de mercado tem um ritmo máximo de crescimento que é dado 
não propriamente pela disponibilidade de recursos reais – mão-de-obra, 
equipamentos, matérias-primas, fontes de energia etc. -, mas pela capacidade de 
combinar estes recursos de modo a manter os desequilíbrios dentro de limites 
manejáveis. Quando os desequilíbrios ultrapassam estes limites – que são dados 
por parâmetros políticos – o nível geral de preços dispara e o balanço de 
pagamentos torna-se deficitário. É precisamente o que acabou por acontecer à 
economia brasileira. (SINGER, 1982, p. 159). 

 

Com o passar dos anos o Brasil vivenciou, na década de 80 e início de 90, um 

processo inflacionário ainda mais intenso e de difícil controle, culminando, no final desse 

período, com a hiperinflação. Naquela época, a inflação brasileira não era nem moderada e 

nem de demanda; ao contrário, ela “era alta, persistente, impelida pelos custos, indexada, 

formal e informalmente, inercial.” (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 261). 

Alguns fatores explicam a hiperinflação do início dos anos 90, como a dívida 

externa acumulada dos anos 70, o choque externo de 1979 causado pela segunda crise do 

petróleo e a suspensão de novos empréstimos externos a partir de 1982. 

A partir de 1979, quando a inflação disparou, culminando na hiperinflação do 

início dos anos 90, o Brasil adotou diversos planos de estabilização. De acordo com Bresser 

Pereira (1996), alguns deles eram planos de emergência, outros eram programas planejados. 

Alguns foram heterodoxos, adotando o congelamento de preços; mas a maioria optou por 

estratégias ortodoxas1. Alguns utilizaram a estratégia do choque, enquanto outros adotaram 

o gradualismo. Alguns provocaram uma melhora do quadro econômico, sem dominar a 

inflação; outros, entretanto, apenas o agravaram. 

Somente com o Plano Real, em 1994, é que a economia brasileira foi 

estabilizada, cuja sistemática adotada não será desenvolvida neste trabalho por fugir ao 

objetivo proposto. Porém, em termos gerais, pode-se afirmar que ela se fundamentou na 

teoria da inflação inercial. 

A existência de todo esse histórico inflacionário no Brasil naturalmente teve 

como conseqüências sujeitar a população à instabilidade financeira e a crescentes perdas do 

poder aquisitivo, sobretudo a camada de menor renda, ou seja, a dos assalariados. 

                                                 
1 A política heterodoxa é aquela que atua diretamente sobre os preços, salários ou taxa de câmbio, enquanto a 
ortodoxa atua indiretamente sobre os preços, por meio de políticas monetária e fiscal que afetam a demanda, 
mudam as expectativas, ou ambos. 
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Para minimizar esses perversos efeitos, utiliza-se o mecanismo da indexação, 

que, apesar de ser polêmico sob o ponto de vista da Ciência Econômica, é o que melhor 

traduz o ideal de justiça buscado pela Ciência do Direito. 

 

3. REGRA DA INDEXAÇÃO  

 

Indexação é o instrumento da economia pelo qual se aplica certo índice ou fator 

sobre os valores monetários nominais defasados pela inflação, ajustando-os ao valor real de 

seu poder aquisitivo. É impropriamente denominada de correção monetária. 

A razão da existência desse instrumento é minimizar ou mesmo suprimir os 

efeitos inflacionários que dão causa à perda do poder aquisitivo da moeda, decorrente da 

política inflacionária adotada pelo governo. 

A regra da indexação, nas palavras do Professor Washington Peluso Albino de 

Souza, pode ser definida pelo seguinte enunciado: 
 
Quando a política econômica posta em prática pelas autoridades superiores faz 
variar o poder aquisitivo da moeda em índices que ultrapassam os admitidos 
numa economia estabilizada, cabe a essas autoridades assegurar também 
medidas defensivas dos interesses privados capazes de serem atingidos 
diretamente pelos seus efeitos (SOUZA, 2005, p. 128). 

 

Sobre a definição de regra, é bom lembrar que o citado jurista, diferentemente 

de Ronald Dworkin e Robert Alexy, entende que: 
 

Sem se confundir com o ‘princípio’ e especialmente com o ‘princípio geral do 
direito’, na elaboração da ‘regra jurídica’ são trabalhadas as hipóteses 
‘indicadoras’ das soluções, submetendo-as à análise. As possibilidades de 
soluções, tanto coincidentes quanto contraditórias entre si (...), são apreciadas e 
levam às possíveis ‘opções’ na busca do ‘justo’. 
A ‘regra’ define a natureza jurídica da ‘opção’. Diremos que corresponde à 
afirmação do ‘ser jurídico’, ou melhor, como foi dito acima, ela ‘juridifica’ o 
‘fato’. 
Note-se que a ‘regra’ não tem efeito cogente, pois este é reservado à lei 
(SOUZA, 2005, p. 119-120). 

 

Segundo Washington Albino (1980), um dos maiores problemas para o Direito é 

o ajustamento do valor da moeda na liquidação das dívidas, apesar de sua natureza 
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essencialmente econômica. O que circunda a questão é a injustiça que decorre do processo 

inflacionário, ao provocar o enriquecimento do devedor e o empobrecimento do credor 

quando o poder aquisitivo da moeda se deteriora entre a data do surgimento de uma 

obrigação e a data de seu adimplemento. Como afirma, 
 

Tudo se prende, de início, ao valor nominal ou ao valor real da moeda. Alterado 
o valor real, isto é, seu poder aquisitivo, os compromissos assumidos à base do 
valor nominal, uma vez por eles resgatados, prejudicam o vendedor e beneficiam 
o comprador, em caso de inflação, e provocam o contrário, na hipótese de 
deflação. (Souza, 1980, p. 176). 

 

Curioso notar que, como lembra Washington Albino (1980), a regra da 

indexação foi um dos motivos do reconhecimento do Direito Econômico como um novo 

ramo jurídico, assim enunciado por Hedemann ao tratar do Direito das Obrigações diante 

dos efeitos da inflação alemã na Primeira Guerra Mundial. 

Tecendo breve histórico sobre a regra indexação no ordenamento jurídico 

brasileiro, oscilando entre proibi-la e a permiti-la, Washington Albino ensina que: 
 

Levado o assunto para o “Projeto do Código das Obrigações”, de cuja 
elaboração participaram Caio Mário da Silva Pereira e Orlando Gomes, o 
dispositivo proposto no art. 142 descia a cuidados de terminologia, para 
reafirmar a mesma orientação. 
“As dívidas em dinheiro, salvo disposição em contrário, devem ser solvidas em 
moeda dotada de curso legal, e pelo seu valor nominal, não obstante qualquer 
oscilação verificada até a data do pagamento.” 
A expressão valor nominal define a posição do legislador. Mas a exceção 
admitida na expressão salvo disposição em contrário poderia deixar dúvidas 
quanto a opções constantes de cláusulas contratuais, especialmente na linha 
adotada na prática do seu trabalho por esse processo, com a determinação da 
correção à base das modificações do salário mínimo. A prática da correção por 
autorização legal, entretanto, concretiza-se nos arts. 24 e 25 da Lei n. 4.994, de 
25 de novembro de 1964, que tratou dos aluguéis corrigidos, para o que 
estipulou índices de correção fornecidos pelo Conselho Nacional de Economia. 
Oferece, pois, os instrumentos técnicos para a operação corretiva, nos chamados 
fatores de correção, elevando o princípio à condição de regra geral e 
permitindo a aplicação da indexação. Outros diplomas legais também consagram 
o princípio, como a Lei n. 4.728, de 13 de julho de 1965, que disciplina o 
mercado de capitais, apesar de nos parecer uma impropriedade, ao falar do 
emitente da obrigação e ao criar diversificação entre os títulos. Do mesmo modo 
procede a Emenda Constitucional de 1969, que incorpora o disposto na Emenda 
Constitucional n. 10, permitindo a correção monetária dos títulos emitidos na 
desapropriação de terras para efeito de reforma agrária. A prática se generaliza, 
com a sua presença na Lei n. 4.380, de 21 de agosto de 1964, que a institui nos 
contratos imobiliários de interesse social e no Decreto-lei n. 14, de 29 de julho 
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de 1966, permitindo aos Bancos autorizados receber depósitos com correção 
monetária. (SOUZA, 1980, p. 179). 
 

Como se constata, o Brasil, país historicamente inflacionário, desenvolveu uma 

extensa legislação relativa à correção monetária, que, conforme Fábio Nusdeo (2005), foi 

em parte abolida com a estabilidade trazida pela reforma monetária de 1994. Ainda 

segundo referido autor, tem-se que: 

 
Presentemente, a correção monetária não pode ser feita a intervalos inferiores a 
um ano, o que representa uma erosão, ainda que pequena, na renda real dos que 
recebem remunerações estabelecidas por contrato e não têm condições de 
renegociá-los. A finalidade da medida é, porém, compreensível: ela destina-se a 
eliminar o fator inercial da realimentação e contribuir para o abandono da 
cultura inflacionária brasileira. (NUSDEO, 2005, p. 326). 

 

Apesar de admitida a regra da indexação no ordenamento jurídico brasileiro, há 

grande controvérsia sobre se sua prática agrava ou não a inflação. Como já ponderado, para 

a Ciência Econômica esse é um dos fatores que determinam o padrão inercial inflacionário, 

em que a inflação futura é influenciada pela passada por meio da aplicação dos índices de 

reajustamento tendentes a perpetuar a taxa inflacionária anterior. Isso inclusive ocorre 

quando se trata da indexação salarial. 

Mas para Balbinotto - que em dissertação de mestrado cuidou da indexação 

salarial, tema próximo do objeto tratado neste trabalho – a racionalidade da indexação 

salarial, baseada na taxa de inflação passada, se deve “ao fato de que ela seria uma regra 

que minimizaria os custos de informação e transação no estabelecimento dos contratos de 

trabalho, além de estabilizar as relações de trabalho, limitando as oportunidades de 

conflitos trabalhistas” (BALBINOTTO, 1991, p. 132). 

Tal consideração foge do consenso criado entre os economistas, que vêem na 

indexação, inclusive salarial, um fator de perpetuação do processo inflacionário inercial. 

Mas essa é uma discussão da Ciência Econômica, “porque, em relação ao Direito e às 

conseqüências de sua prática, deparamos com manifestações de enriquecimento e de 

empobrecimento ‘sem causa’ e não decorrentes de iniciativas das partes contratantes nesse 

sentido” (SOUZA, 2005, p. 128); claramente injustas e que podem ser minimizados ou 

suprimidos pela aplicação da regra de indexação. 
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De fato, a indexação ou reajustamento do valor nominal da moeda para atingir-

se seu valor real (impropriamente denominado de correção monetária) é medida que denota 

a existência de inflação, daí porque é preferível que não haja necessidade de ser realizada. 

O ideal é eliminar a inflação, restabelecendo, conforme lição de Arnoldo Wald (1983), a 

dupla função da moeda, quais sejam, de medida de valor e de meio de pagamento. 

Mas enquanto houver inflação no país – ainda hoje existente no Brasil, apesar 

do controle do processo inflacionário – o reajustamento ou correção monetária se impõe 

como medida de justiça dada a impossibilidade da ficção quanto à estabilidade do poder 

aquisitivo da moeda. Aliás, a própria Constituição da República de 1988 reconhece a 

existência de alterações do poder aquisitivo da moeda, como é o caso do disposto no seu 

art. 37, inciso X. 

Para o Direito Econômico, portanto, o reajustamento dos valores monetários ou 

indexação deve ser tratado como uma regra jurídica. Isso se justifica como meio necessário 

para “evitar que o poder econômico privado se firme nos contratos, transformando a 

política econômica inflacionária assumida pelo governo em oportunidade de exploração de 

alguns setores da economia em proveito de outros” (SOUZA, 1980, p. 180). 
 
Manda o princípio de justiça que essa esdrúxula conseqüência seja evitada, pois 
a ausência de sua prática apenas representa uma falsa idéia de resultados 
econômicos positivos para o interesse coletivo. Nisso reside o elemento principal 
da injustiça a ser corrigida. A essa tarefa se propõe o Direito Econômico 
(SOUZA, 2005, p. 18). 

 

Outra não é a posição de Arnoldo Wald, para o qual: 
 

O direito não é um mecanismo cego que possa ser utilizado para fins puramente 
econômicos. Ao contrário, ele é um instrumento inspirado numa finalidade ética 
e destinado a atendê-la. Ora, a correção corresponde, na realidade, a um 
imperativo ético baseado na boa-fé das partes e no respeito à vontade real delas 
(WALD, 1983, p. 23). 

 

Como já citado, vários são os textos legais que contemplam a regra da 

indexação no ordenamento jurídico brasileiro. Dentre eles se destaca a Constituição da 

República de 1988, que prevê, no art. 37, inciso X, a revisão geral anual da remuneração 

dos servidores públicos devido à “perda acelerada do valor da moeda”, segundo Cretella 

Júnior (1992). 
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O dispositivo constitucional em apreço institui a obrigatoriedade de aplicação da 

regra da indexação para minimizar os efeitos da perda de poder aquisitivo impostos pelo 

processo inflacionário, conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho: 
 
No que concerne ao realinhamento da remuneração dos servidores, cumpre 
distinguir a revisão geral da revisão específica. Aquela retrata um 
reajustamento genérico, calcado fundamentalmente na perda de poder aquisitivo 
do servidor em decorrência do processo inflacionário; esta atinge apenas 
determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às 
respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada 
defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do 
empregado privado. (CARVALHO FILHO, 2005, p. 52). 

 

O texto constitucional originário de 1988 dispunha, na redação do art. 37, X, 

anterior à Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que “a revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-

se-á sempre na mesma data”. Tal regra estabelecia vinculação entre a remuneração de 

servidores civis e militares, garantindo-lhes paridade nas revisões remuneratórias. 

O dispositivo constitucional, antes da Emenda nº 19, tratava do reajustamento 

da remuneração dos servidores para conformar seu valor nominal ao valor real da moeda, 

em virtude das perdas do poder aquisitivo impostas pela inflação. Em outras palavras, o 

dispositivo cuidava da aplicação da regra da indexação à remuneração dos servidores. 

Em sua redação originária, o art. 37, X, da Constituição da República de 1988 

estendia a revisão (correção monetária) tanto aos servidores civis quanto aos militares. Por 

sua vez, os empregados públicos estavam excluídos da revisão remuneratória “igual” e 

realizada na mesma data, pois já se encontravam abrangidos por dissídios coletivos que 

podiam conduzi-los a índices distintos e a revisões em épocas diferentes. 

Quanto à interpretação jurisprudencial da versão original do art. 37, X da Carta 

de 1988, entendia o Supremo Tribunal Federal que o dispositivo não assegurava a revisão 

(correção monetária) anual da remuneração dos servidores, nem fixava data-base para o 

reajuste, causando a indesejável ineficácia da Constituição. Vejamos: 
 

Até a nova redação do art. 37, X, da Constituição – resultante da EC 19/98 – 
posterior, assim, à MP 1.053/95 – o entendimento do Tribunal se sedimentara no 
sentido de que, em sua versão original, a Constituição nem assegurava revisão 
anual da remuneração dos servidores públicos, nem, via de conseqüência, lhes 
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fixara data-base para o reajuste. É o que basta para confirmar que a eles – 
servidores públicos – que, então, no ponto, não se poderiam entender 
compreendidos na alusão geral aos ‘trabalhadores’ -, não beneficiava o diploma 
legal invocado (RE 412.275-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 
8.10.2004). 

 

Em outra oportunidade, quanto ao tema da recomposição dos vencimentos dos 

servidores em virtude de inflação, porém em face da Constituição Gaúcha de 1989, o STF, 

por vislumbrar inconstitucionalidade, decidiu suspender o dispositivo daquela Carta 

Estadual que previa a correção automática dos vencimentos dos servidores públicos, 

apontando a necessidade de lei ordinária específica para cuidar da revisão remuneratória, 
 
(...) apesar da garantia da irredutibilidade contida na Constituição brasileira de 
1988 porque, se interpretada esta como apta a possibilitar a pronta recomposição 
dos vencimentos em face da inflação, nulificada restaria a iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo para projetos de lei que aumentassem as despesas públicas, 
conseqüência natural de seu papel de gestor das finanças do Estado (...) 
(CAMARGO, 2001, p. 142-143). 

 

Com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, a redação do art. 

37, X, da Constituição de 1988, foi alterada, passando a dispor que “a remuneração dos 

servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 

ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 

Importante esclarecer que o dispositivo constitucional, com a nova redação 

conferida pela Emenda de 1998, não se estende aos servidores militares, ao contrário do 

previsto em sua redação originária. Por outro lado, permanece não se estendendo aos 

empregados públicos regidos pela CLT. Alcança, por sua vez, os servidores de todos os 

entes da Federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Pela nova redação do art. 37, X, da Constituição da República, dois comandos 

se destacam. O primeiro se refere ao fato de que a fixação ou alteração da remuneração dos 

servidores públicos depende de lei específica, observada a iniciativa privativa dos entes da 

Federação em cada caso. 

O segundo comando assegura aos servidores a revisão (correção monetária) 

geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Esse 
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comando, assim como se verificava na redação originária do dispositivo constitucional em 

debate, é exatamente o que visa ao reajustamento da remuneração dos servidores para 

conformar seu valor nominal ao valor real da moeda, em virtude das perdas de poder 

aquisitivo impostas pela inflação. Ou seja, a nova redação também trata da aplicação da 

regra da indexação à remuneração dos servidores. 

Por esse segundo comando, assegurou-se o direito à revisão (correção) que 

alcança o funcionalismo de cada ente federativo, de maneira a garantir-lhes a reposição das 

perdas inflacionárias que, apesar de controladas após o advento do Plano Real, ainda são 

constantes e persistentes no Brasil. Isso se dá mediante a aplicação de percentual único e 

variável a cada período de um ano, contado a partir da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998. 

Com isso, o servidor público conquistou o direito constitucional de correção ou 

reajuste anual de sua remuneração, de maneira a contemplar a inflação do período anterior, 

referente aos últimos doze meses. 

A partir do ano seguinte à promulgação da Emenda em debate, ou seja, a partir 

de 05 de junho de 1999, e daí anualmente, “os funcionários públicos de todos os entes da 

Federação deveriam ter sido contemplados com a correção monetária de suas 

remunerações, em percentual único, que garantisse o valor real dos vencimentos diante da 

inflação verificada no período” (FERRAZ, 2006, p.221-222). 

Isso, entretanto, não é o que ocorre na realidade, pois os reajustes não têm sido 

anuais nas três esferas da Federação. Quanto à União, por exemplo, os servidores não 

foram contemplados com as revisões gerais correspondentes aos anos de 1999, 2000 e 

2001, causando-lhes grandes prejuízos financeiros e econômicos. 

Apesar da determinação constitucional, várias foram as omissões do Estado em 

legislar sobre o reajuste anual da remuneração dos servidores públicos. E a questão é de 

tamanha relevância que merece ser tratada em trabalho específico. 

Neste trabalho, o importante é pontuar que a Constituição da República de 1988 

expressamente contemplou, tanto antes quanto após a Emenda nº 19, de 1998, a regra da 

indexação da remuneração dos servidores públicos, visando ao reajuste de seus 
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vencimentos para evitar a indesejável perda do poder aquisitivo da moeda imposta pela 

inflação, que, apesar de controlada, ainda é constante e renitente no Brasil. 

Daí porque pode-se concluir que somente a adoção da regra da indexação é 

capaz de assegurar um tratamento minimamente justo para os trabalhadores do serviço 

público brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo do trabalho, o Brasil sempre conviveu com processos 

inflacionários, especialmente a partir dos anos de 1960, culminando com a hiperinflação no 

final da década de 1980 e início de 1990. Nesse período, a inflação que inicialmente 

caracterizava-se por ser de demanda, transmudou-se em inflação de custos, além do forte 

padrão inercial apresentado a partir de meados da década de 1970 em diante. 

Tal realidade econômica exigiu que se lançasse mão de instrumentos capazes de 

evitar a perda do poder aquisitivo imposto pela inflação, de maneira a recompor o valor 

nominal da moeda ao seu valor real. O mecanismo hábil a esse fim foi a indexação, que, 

para a Ciência Econômica, não é adequado, pois, apesar de reajustar o valor real da moeda, 

é um dos fatores que perpetuam o padrão inercial da inflação. 

Mas como regra jurídica, a indexação é medida adequada e necessária para se 

evitar o empobrecimento “sem causa” pela diminuição do poder aquisitivo decorrente de 

políticas governamentais inflacionárias, em relação às quais aqueles que sofrem o 

empobrecimento não tenham dado causa. É verdadeira medida de justiça. 

Nesse sentido, no que se refere à política salarial, a regra da indexação é medida 

que minimiza as distorções das relações de trabalho, estabilizando-as e limitando as 

oportunidades de conflitos trabalhistas. 

Decorre dessa regra o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição da 

República de 1988, pelo qual a remuneração dos servidores públicos de todos os entes da 

Federação será reajustada anualmente, de maneira a minimizar ou suprimir a perda do 

poder aquisitivo da moeda imposta pela inflação. Em outras palavras, tem-se a previsão 

constitucional da regra da indexação. 
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Poder-se-ia questionar a aplicação do dispositivo constitucional para revisão dos 

salários dos empregados públicos. Mas essa medida não lhes é cabível, pois os celetistas já 

se encontram abrangidos por dissídios coletivos capazes de lhes assegurar a recomposição 

salarial pela perda inflacionária. 

Em arremate, é importante ponderar que, assim como a revisão remuneratória 

prevista no art. 37, X, também é constitucional a norma impositiva de limites aos gastos 

com servidores públicos, prevista no art. 169 da Constituição da República de 1988 e 

regulamentada pela Lei Complementar nº 101, de 2000. Decorre disso que o aumento das 

despesas pela revisão geral anual da remuneração dos servidores deverá se conformar aos 

limites de gastos da LRF com pessoal, para o que poderá ser necessária a adoção das 

medidas de ajuste previstas nos parágrafos 3º e 4º daquele art. 169. 
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NOVAS FORMAS DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

CONSÓRCIOS REGULADORES INTERMUNICIPAIS 

 

Giovani da Silva Corralo∗

 

RESUMO 

Este trabalho destina-se ao estudo de uma nova forma de atuação da Administração 

Pública Indireta: os consórcios reguladores intermunicipais. Tais instrumentos 

destinam-se à intervenção indireta do Estado mediante a regulação setorial, via gestão 

associada de serviços públicos.  Para esse fim perpassa-se o papel regulador do Estado e 

da Administração Pública contemporânea, analisando-se a crescente complexidade da 

realidade em que esta se encontra inserida, razão pela qual é crucial buscar novas 

formas de atuação.  A união de esforços dos entes federados em ações conjuntas 

constitui-se numa importante alternativa para dar concretude aos princípios 

constitucionais da eficiência e da economicidade.  Por conseguinte, passa-se a uma 

análise contextualizada dos principais instrumentos previstos na Lei 11.107/2005, 

marco regulatório dos consórcios públicos no Estado brasileiro, com vigência para 

todos os entes que integram a Federação, inclusive a União. Em seqüência são tratados 

o protocolo de intenções, o contrato de consórcio e seu estatuto, o contrato de rateio e o 

contrato de programa.  Por fim, discorre-se sobre a possibilidade jurídica da instituição 

de consórcios reguladores intermunicipais, fruto da união de municípios para a gestão 

associada de serviços públicos, via regulação setorial.  Defende-se a total 

compatibilidade desses consórcios com o ordenamento jurídico brasileiro, desde que 

dotados de personalidade jurídica de direito público. 

 

PALAVRAS CHAVES: CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS, REGULAÇÃO,  

GESTÃO ASSOCIADA. 

 

RESUMEN 

Este trabajo se destina al estudio de una nueva forma de actuación de la Administración 

Pública Indirecta: los consorcios de regulación intermunicipales.  Estos instrumentos se 
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destinan a la intervención indirecta del Estado por medio de la regulación sectorial, via 

gestión asociada de servicios públicos.  Para ese fin se hace estudios sobre el papel 

regulador del Estado y de la Administración Pública contemporánea, se analizando la 

cresciente complejidad de la realidad en que está sumergida, donde es crucial nuevas 

formas de actuación.  La unión de esfuerzos de los entes federales en acciones conjuntas 

se constituye en una importante alternativa para la concreción de los princípios 

constitucionales de la eficiencia y economicidad.  De esta manera, se pasa a una análisis 

de los principales instrumentos de la ley 11.107/05, marco regulativo de los consorcios 

públicos en el Estado brasilero, com vigencia para todos los entes que integran la 

Federación, inclusa la Unión.  Asi, son tratados el protocolo de intención, el contrato del 

consorcio y su estatuto, el contrato de rateo y el contrato de programa.  Por fin, se 

estudia la posibilidad juridica de la institución de consorcios de regulación 

intermunicipales, con la unión de municipios para la gestión asociada de servicios 

públicos, via regulación sectorial.  Se defiende la total compatibilidad de esos 

consorcios con el ordenamiento jurídico brasilero, desde que tengam la personalidad 

juridica de derecho público. 

 

PALAVRAS-CLAVE: CONSORCIOS INTERMUNICIPALES, REGULACIÓN, 

GESTIÓN ASOCIADA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre os consórcios reguladores intermunicipais, 

diante da normatização trazida pela Lei 11.107/05 aos consórcios públicos.  O 

consorciamento é uma importante alternativa que reforça o federalismo de cooperação 

na otimização dos recursos públicos. 

Para tanto, discorre-se sobre a Administração Pública e o Estado regulador, 

já que a análise da complexa realidade em que o Estado está inserido é condição 

essencial para a compreensão das mudanças operadas na espacialidade estatal, 

especialmente do fortalecimento do Estado regulador em detrimento do Estado 

meramente interventor ou, em outras palavras, da intervenção direta para a indireta.  A 

fim de dar cabo a uma complexidade crescente é fundamental que a Administração 
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pública se utilize dos novos mecanismos de atuação estatal, da qual os consórcios 

constituem-se em exemplos. 

Em seqüência, perpassa-se o estudo dos consórcios públicos, com fulcro na 

Lei 11.107/05, especialmente dos novos institutos trazidos por esse ordenamento: 

protocolo de intenções, contrato de consórcio, estatuto, contrato de rateio e contrato de 

programa.   

Por fim, analisa-se a possibilidade da constituição de consórcios reguladores 

intermunicipais, fruto da união de municípios em prol do planejamento, regulação e 

fiscalização de serviços públicos e de outras áreas da competência das municipalidades, 

enquanto instrumentos de cooperação e otimização de recursos dos entes que integram a 

Federação. 

 

1 A Administração Pública e o Estado Regulador 

 

O transpassar do séc. XX para o séc. XXI tem descortinado uma realidade 

social cada vez mais complexa, pautada por (in)constantes e implacáveis mudanças.  A 

verdade não se afeiçoa mais a uma simples idéia de adequação, muito pelo contrário, 

incorpora uma concepção polissêmica irredutível a um denominador comum.  Se aceita 

a sua existência, mas não o seu alcance pelo homem, aliás, feliz é a afirmação de 

Francesco Carnelutti “a verdade é demais para o homem.”1  

Na mesma esteira, os alicerces que embasaram a construção do 

conhecimento científico ocidental começaram a entrar em cheque no alvorecer do séc. 

XX, alcançando o colapso no seu crepúsculo.  Princípios antigamente imprescindíveis 

para o ideal da ciência começaram a desmoronar, como o princípio da ordem, da 

separação, da redução e da lógica clássica.2  A suficiência de outrora se demonstrou 

insuficiente para abarcar uma realidade cada vez mais complexa. 

O Estado, fruto de uma construção concebida no despertar da modernidade, 

passou por profundas transformações como forma de adaptação aos novos percursos 

impostos pelas contingências sociais, econômicas, políticas e históricas.  Do 

                                                 
1COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda.  Glosas ao “Verdade, Dúvida e Certeza” de Francesco 
Carnelutti, para os operadores do Direito.  In: RUBIO, David Sánchez, FLORES, Joaquín Herrera e 
CARVALHO, Salo. Anuário Ibero-Americano de Direitos Humano (2001/2002), p. 173-197.   
2 MORIN, Edgar.  Os desafios da complexidade.  In: MORIN, Edgar (coord.). A Religação dos Saberes: o 
desafio do séc. XXI, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 559-567. 
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absolutismo ao Estado de Direito liberal; do Estado liberal ao Estado Social; do Estado 

Social ao Estado Democrático de Direito, salientando-se que este último encontra-se 

presente na Constituição brasileira de 1988.  O discurso dos direitos humanos 

percrustou o constitucionalismo dirigente do séc. XX, solidificando-se em direitos 

fundamentais, que por sua vez assumiram as mais diversas dimensões; ao mesmo tempo 

a modernidade vem se transfigurando, a tal ponto de não ser possível identificar o seu 

fim, se é que é possível falar em um outro fim senão o da pós-modernidade, não 

obstante a dificuldade da sua identificação.  A mudança da condição do saber conduz a 

um processo de mudanças na própria sociedade, somado à tônica da sua crescente 

comercialização.3  Tal quadro assume proporções ainda mais desafiadoras quando se 

tem por escopo sociedades que sequer alcançaram as promessas da fatigante 

modernidade, como a sociedade brasileira...4

A sociedade de massas avança sobre o sujeito, individualizando-o numa 

conseqüente atomização, supervalorizando o prazer e o consumo em detrimento da 

cultura.5    A realidade física se depara com a realidade virtual, tão real que se confunde 

na satisfação paranóica dos desejos.  A internet traduz o paradigma da língua interativa 

e seus respectivos conceitos, como netocracia e plurarquia.6  Nesse ínterim, reafirma-se 

o fenômeno da globalização, destruidora de barreiras geográficas e de grupos culturais 

minoritários.  Perplexamente, observa-se o flexibilizar do tradicional conceito da 

soberania estatal.  E assim caminha a humanidade... 

É nesse contexto que o Estado brasileiro assiste, na década de 90, a um 

importante e intenso processo de transformação, calcado na Constituição de 1988 e em 

sucessivas mudanças constitucionais, das quais se ressalta a Emenda Constitucional 

19/98.  De um Estado burocrático para um Estado gerencial; de um Estado interventor 

para um Estado regulador; de uma sociedade passiva para uma sociedade ativa na 

denominada espacialidade pública não-estatal; de um Estado concentrador para um 

Estado que consolida parcerias com a iniciativa privada.  Esses são os paradigmas 

fundantes de um novo modelo estatal que começou a se erigir no Estado brasileiro e que 

                                                 
3 LYOTARD, Jean-François.  A Condição Pós-Moderna.  Rio de Janeiro: José Olympio, 1998, p. 3-10. 
4 STRECK, Lênio. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
direito.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 215. 
5 RENAULT, Alain.  O Indivíduo: reflexões acerca da filosofia do sujeito.  Rio de Janeiro: Difel, 1998. 
6 SÖDERQVIST, Jan, BARD, Alexander. Netocracia e o conceito de plurarquia.  Palestra realizada no 
dia 16 de fevereiro, às 11h, na Conferência das Cidades, em Porto Alegre. 

110



  

se encontra em implementação, como fruto de uma imperiosa necessidade do Estado se 

adequar às novas realidades. 

Nessa esteira esculpi-se no caput do art. 37 da Constituição o princípio da 

eficiência.  Da mesma forma erigem-se novos instrumentos de pactuação com a 

sociedade organizada, como os termos de parceria com as organizações da sociedade 

civil de interesse público e os contratos de gestão com as organizações sociais, que se 

somam aos disseminados convênios.  Fortalece-se e estimula-se a espacialidade pública 

não-estatal.7

Paradoxalmente, o Estado, ao diminuir o seu tamanho com a supressão da 

intervenção direta em determinadas atividades econômicas via desestatização, se 

fortalece, a fim de exercer um forte papel de regulação.  É o empoderamento do Estado 

regulador consignado no art. 174 da Constituição Federal,8 com a missão de estatelecer 

políticas setoriais sob a vigília da polícia administrativa, conforme preceitua Marçal 

Justen Filho: 
 

A regulação econômico-social consiste na atividade estatal de intervenção indireta sobre a 

conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo permanente e sistemático, para 

implementar as políticos de governo e a realização dos direitos fundamentais. (...) É possível 

afirmar que o Estado de Bem-Estar Social evoluiu para transformar-se num Estado 

Regulador.9

 

Para a persecução desse desiderato surgem importantes instrumentos da 

atuação estatal, como as agências reguladoras, caracterizadas pela sua natureza de 

autarquias especiais, com ampla autonomia para o exercício da regulação setorial.  Esse 

                                                 
7 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser, GRAU, Nuria Cunill.  Entre o Estado e o Mercado: o público não-
estatal.  In: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser, GRAU, Nuria Cunill (org.). O Público não-estatal na 
Reforma do Estado. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999, pag. 15-48.  Esta obra apresenta 
importantes aportes teóricos que fundamentam a reforma do Estado brasileiro, especialmente diante da 
espacialidade pública não-estatal.  
8 Constituição Federal: “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da Lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado. § 1º - A Lei estabelecerá as diretrizes e bases do 
planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos 
nacionais e regionais de desenvolvimento. § 2º - A Lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 
formas de associativismo. § 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos 
garimpeiros. § 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 
atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da Lei.”  
9 JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de Direito Administrativo.  São Paulo: Saraiva, 2005, p. 447 e 451. 
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plexo de autonomias está calcado: a) autonomia política: investidura dos seus 

administradores através da indicação do Chefe do Executivo e aprovação do 

parlamento, com prazo estipulado, sem possibilidade de demissão antes de o seu findar, 

salvo nos casos expressamente previstos em Lei; b) autonomia administrativa: 

competência para dirimir os conflitos da área sob regulação, com uma ampla 

discricionariedade técnica, sem a possibilidade de revisão dos atos praticados pela 

Administração direta; c) autonomia financeira: existência de recursos próprios das 

autarquias, muitas vezes oriundos do próprio setor regulado, o que diminui ou elimina 

quaisquer vínculos de dependência com a Administração direita.10

A partir de meados da década de 90 as agências reguladoras passaram a 

desempenhar um importante papel regulatório na esfera federal, nas mais diversas áreas, 

como nos serviços públicos (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,11 Agência 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL,12 Agência Nacional dos Transportes 

Terrestres - ANTT,13 Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC,14 Agência Nacional 

dos Transportes Aquoviário - ANTAQ15), fomento e fiscalização da atividade privada 

(Agência Nacional do Cinema - ANCINE16), indústria do petróleo (Agência Nacional 

do Petróleo - ANP), atividades estatais e dos particulares (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA17, Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS18) e 

uso de bens públicos (Agência Nacional de Águas - ANA19).  A esses modelos podem-

se somar a Comissão de Valores Mobiliários e o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica que há muito desempenham um importante papel de regulação e 

fiscalização da atividade privada.  

As agências reguladoras, configuradas sob inspiração do modelo norte-

americano, significam a autonomização regulatória de instrumentos eminentemente 

técnicos, menos vulneráveis às influências e pressões políticas do que quando exercidas 

pela Administração Direta.  É por essa razão que uma das condições para a indicação 

dos seus administradores é a detenção de um notório conhecimento da área regulada, o 
                                                 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 447-477. 
11 Lei 9.427/96. 
12 Lei 9.472/97. 
13 Lei 10.233/2001. 
14 Lei 11.182/2005. 
15 Lei 10.233/2001 
16 Medida Provisória 2.228-1/2001. 
17 Lei 9.782/99. 
18 Lei 9.961/2000. 
19 Lei 9.984/2000. 
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que deve ser aferido pelo Senado ou colegiado legislativo nos Estados e Municípios.  

Além disso, as particularidades e singularidades setoriais fazem com que cada agência 

reguladora possua dispositivos normativos próprios, distintos das demais, como 

resultado das diferenças das áreas sob regulação.  Trata-se de mais um importante 

instrumento, dinâmico e ágil, para abarcar a complexa realidade no qual o Estado está 

inserido: 
 
A cada dia, em grande medida pela evolução tecnológica, verifica-se: i) o 
surgimento de novos setores a clamar pautas normativas; ii) a compexização 
das questões merecedoras de regulamentação e, por tabela, a necessidade de 
mais intrincados e específicos instrumentos normativos; iii) a notável 
separação entre os diversos campos do Direito, pautada pela edificação de 
princípios e conceitos próprios a cada setor e não facilmente aproveitáveis 
para os demais.  Todos estes fatores apontam para a dificuldade de se manter 
a Lei como instrumento exclusivo da ação regulatória e fonte única do 
arcabouço regulamentar.20

 

Nessa quadra da história, reforçando-se os compromissos do Estado 

brasileiro com os direitos sociais, requer-se o fortalecimento dos instrumentos de 

intervenção indireta do Estado, também como forma de efetivação dos direitos 

fundamentais.  As agências reguladoras, de natureza autárquica, integrantes da 

administração indireta como expressão da atuação estatal, somente se justificam diante 

da persecução dos direitos fundamentais consignados no ordenamento constitucional. 

Afinal de contas, o Estado e sua respectiva estrutura administrativa direta e indireta 

encontram-se vinculados a esses fins, definidos nos art. 5º a 7º da Constituição e em 

demais dispositivos constitucionais. 

Os modelos das agências reguladoras instituídas em nível federal começaram 

a sofrer adaptações em âmbito estadual, como é o exemplo gaúcho da Agência Estadual 

de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul.  Por mais que 

ainda não disseminadas em nível municipal, a possibilidade jurídica da sua instituição 

nos municípios é pacificamente aceita pela doutrina, em função do amplo feixe de 

autonomias que os municípios brasileiros desfrutam. 

A Administração Pública, nos tempos atuais, não pode prescindir das novas 

formas de atuação, especialmente diante do mister constitucional de regular as mais 

diversas áreas sociais e econômicas, no âmbito da sua competência.  O poder regulador 

                                                 
20 MARQUES NETO, Floriano Azevedo.  A Nova Regulação Estatal e as Agências Independentes.  In: 
SUNDFELD, Carlos Ari (cood.). Direito Administrativo Econômico, São Paulo: Malheiros, 2006. p. 72-
98. 
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do Estado configura-se num imperativo, essencial para a efetivação dos direitos 

fundamentais, para o qual as agências reguladoras exsurgem como uma importante 

alternativa.  Não pode a Administração ficar empedernida em estátua ao contemplar as 

profundas transformações porque passa a sociedade.  É preciso se apoderar dos novos 

instrumentos de atuação estatal.  Corrobora esse entendimento Dalmo de Abreu Dallari: 

“O arcabouço administrativo do Estado brasileiro foi sendo bastante alterado, surgindo 

figuras novas, o pelo exercício da criatividade dos legisladores e administradores 

públicos ou pela adoção de instituições já existentes em outras partes do mundo.”21

 

2 Os Consórcios Públicos 

 

Os consórcios públicos advêm do art. 241 da Constituição Federal, 

recentemente regulado pela Lei 11.107/2005.22  Até  o advento desta Lei, os consórcios 

eram constituídos das mais diversas formas,23 observando-se as normas das 

Constituições Estaduais e as orientações dos Tribunais de Contas.24 A doutrina, por sua 

vez, concebia estes instrumentos como próprios de pessoas políticas ou entes da 

administração indireta do mesmo nível (somente entre municípios ou entre estados ou 

entre entes da administração indireta), sem a correspondente necessidade da criação de 

uma pessoa jurídica.25  Tal entendimento restou mudado pela Lei 11.107/05 que 

                                                 
21 DALLARI, Dalmo de Abreu.  Parecer. Revista Jurídica, Brasília, v. 9, nº88, p. 19, dez/jan 2008. Nesse 
trabalho o autor também se refere às agencies existentes nos Estados Unidos, dotadas de grande 
autonomia através do desempenho de funções quase-legislativas e quase-jurisdicionais, como resultado da 
adaptação do Estado aos novos tempos. 
22 Constituição Federal: “Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão 
por meio de Lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” A regulação dos 
consórcios ocorreu com a Lei 11.107/2005 que “dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos e dá outras providências.” 
23 No decorrer dos anos algumas centenas de consórcios foram constituídos, para os mais diversos fins – 
saúde, educação, turismo, meio ambiente, desenvolvimento econômico, dentre outros.  Desses, ressaltam-
se o consórcio da Grande ABC, criado em 1997, focado no planejamento e execução integrada do 
desenvolvimento dos municípios do ABC paulista e o consórcio Tietê-Paraná, criado em 1986, para a 
unificação de esforços de 86 municípios dos Estados do Paraná e São Paulo no estímulo ao 
desenvolvimento através da navegação dos Rios Tietê e Paraná. 
24 O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, através da informação nº 07/2001, orientou as 
municipalidades acerca da constituição dos consórcios, especialmente a fim  de ressaltar a incidência do 
regime jurídico-administrativo.  As Constituições do Estado do Paraná, do Rio de Janeiro e do Rio 
Grande do Sul também dispuseram acerca dos consórcios. 
25 MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1995, p. 356-
357:”Consórcios administrativos  são acordos firmados entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais 
ou paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos de interesse comum dos 
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possibilita a formação de consórcios somente por entes federados, incluindo-se a União, 

resultando na criação de uma nova pessoa jurídica, ou de direito público, ou de direito 

privado. 

A possibilidade alternativa da constituição de consórcios com personalidade 

jurídica de direito público ou de direito privado, conforme preceitua a Lei 11.107/05, 

tem sido alvo de grandes debates doutrinários, prevalecendo o entendimento de que os 

consórcios possuem personalidade jurídica de direito público: 

 
O consórcio público se caracteriza, primeiramente, por deter personalidade 
jurídica de direito público. Esse dado o diferencia de figuras societárias 
clássicas, tais como a empresa pública, a sociedade de economia mista. 
(...)Ser dotada de personalidade jurídica de direito público significa a 
atribuição à entidade de competências, funções e regimes próprios dos entes 
estatais.  Equivale a afirmar que o ente, embora dotado de personalidade 
autônoma, é um instrumento de realização das funções propriamente 
públicas.  Isso importa a ausência de aplicação dos princípios inerentes á 
organização privada.26   

 

Por óbvio, os consórcios públicos não podem ser confundidos com os 

consórcios previstos à espacialidade privada, seja os provenientes da Lei das Sociedades 

Anôninas (art. 278), seja os oriundos da Lei das Licitações (art. 33, V).  Em ambas as 

situações não há o surgimento de uma nova pessoa jurídica, mas sim a vinculação 

temporária de mais de duas pessoas jurídicas de direito privado.  Também não se 

confundem com os convênios, já que estes também podem ser firmados com pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e não originam uma nova pessoa 

jurídica.27

Os fins dos consórcios são múltiplos, abrangendo todos os interesses comuns 

dos entes partícipes da pactuação, nos termos das suas competências constitucionais.  O 

                                                                                                                                               
partícipes. (...) Não se confundam os nossos consórcios administrativos,despersonalizados, com os  
consorzi intercomunali italianos, personaliados (...)”; DI PIETRO, Maria Zylvia, Direito Administrativo, 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 288: “Consórcio administrativo é o acordo de vontades entre duas ou mais 
pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível de governo ou entre entidades da 
administração indireta para a consecução de objetivos comuns.” 
26 JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a proposta legislativa de criação de consórcios públicos. 
Revista Jurídica, Brasília, v. 9, nº88, p. 33, dez/jan 2008.  Nesse mesmo trabalho o autor aproxima os 
consórcios das autarquias, chegando até a considera-los como espécies de autarquias.  O mesmo 
entendimento é desposado por Benedicto do Porto Neto. 
27 Os convênios caracterizam-se pela associação de pessoas jurídicas para a consecução de fins comuns.  
O poder público pode firmar convênios com outras pessoas jurídicas de direito público como também 
com pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, integrantes da denominada espacialidade 
pública não-estatal. Os convênios normalmente são bilaterais e não há o surgimento de uma nova pessoa 
jurídica. 
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Decreto 6.017/07, no seu art. 3º, apresenta 13 incisos, de caráter meramente 

exemplificativo, de finalidades para as quais os consórcios públicos podem ser 

constituídos.  Ao se tratar de consorciamento de municípios limítrofes pode-se trabalhar 

em torno da existência de um interesse público regional para a indentificação dos fins 

possíveis ao consórcio. 

O instrumento inicialmente utilizado para a criação de um consórcio é o 

protocolo de intenções, firmado pelos representantes dos entes federados (Chefes do 

Executivo), que deve possuir as cláusulas necessárias definidas no art. 4º da Lei dos 

consórcios.  Tais cláusulas devem apresentar uma conformação bastante minuciosa do 

futuro consórcio, com pouca margem para definições posteriores.  Após, deve ocorrer a 

ratificação dessas disposições pelo parlamento dos entes signatários, assinalando-se a 

possibilidade de consorciamento parcial ou da estipulação de cláusulas de reserva.28

Uma vez ratificado o protocolo de intenções será subscrito o contrato de 

consórcio, que acarretará a existência jurídica do consórcio e possibilitará a construção 

do seu Estatuto.  A particularidade da existência de vários signatários não desnatura a 

instrumentalização contratual do consórcio, ao contrário, faz com que a pactuação seja 

compreendida como um contrato plurilateral. 

De acordo com as finalidades do consórcio poderá haver a subscrição de 

contrato de rateio e de contrato de programa.  O contrato de rateio destina-se ao repasse 

de recursos dos entes consorciados ao consórcio, com validade anual, com exceção da 

vinculação a projetos previstos no Plano Plurianual e da gestão associada de serviços 

públicos.29

O contrato de programa, por sua vez, tanto pode ser constituído no âmbito de 

um consórcio público, quanto em convênio de cooperação, com o objeto de disciplinar a 

gestão associada de serviços públicos.  Aliás, a gestão associadas somente será válida, 

em qualquer circunstância, se disciplinada por contrato de programa.  Tal gestão poderá 

ser total ou parcial, com ou sem a transferência de encargos, o que será definido em 

razão das particularidades do consórcio. Poderá abranger a execução de serviços ou o 

seu planejamento, regulação e fiscalização, porém, como decorrência lógica, não poderá 

exercer essas atividades cumulativamente.30

                                                 
28 Ver o art. 5º da Lei 11.107/05. 
29 Art. 8 da Lei 11.107/05. 
30 Art. 4º e 13 da Lei 1.107/05. 
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A retirada de ente consorciado dependerá da sua formalização em 

Assembléia Geral, podendo haver a sua exclusão se este não dispuser na sua legislação 

orçamentária dos recursos necessários para suportar o contrato de rateio.  Já a alteração 

e a extinção do contrato de consórcio dependerão de aprovação da assembléia geral e da 

aquiescência dos parlamentos dos entes signatários, tal qual na sua constituição.31

Por fim, registra-se a existência de um número considerável de imprecisões 

conceituais, lógicas e de técnica legislativa na Lei 11.107/05, como se observa nos seus 

art. 10, par. 4º do art. 13, art. 15, dentre outros.  Entretanto, também se deve salientar a 

necessidade e a importância de tal regulação para a Administração Pública brasileira, 

empoderando os entes federados para utilização de mais um importante instrumento de 

concretização do federalismo de cooperação consignado no ordenamento constitucional 

brasileiro. 

 

3 Consórcios Reguladores Intermunicipais 

 

Discorrer sobre os consórcios reguladores intermunicipais requer uma 

compreensão preliminar acerca do Estado Federal brasileiro. Aliás, ressalta-se a 

particularidade da Federação brasileira, composta pela união indissolúvel dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios.32  Discorrer sobre uma Federação significa analisar as 

particularidades da intensa incidência dos princípios do federalismo33 em um 

determinado Estado, que se caracteriza: a) Constituição escrita que defina as 

competências dos entes federados, em situação de igualdade; b) pluralidade de ordens 

jurídicas e esferas governamentais autônomas, pautadas pela não-centralização; c) 

                                                 
31 Art. 8º, 11 e 12 da Lei 11.107/05. 
32 A Federação brasileira possui a particularidade de alçar as municipalidades à condição de entes 
federados, o que não existe similar me nenhum outro ordenamento constitucional. 
33 “Há uma relação direta entre o federalismo e a efetividade dos princípios do Estado democrático de 
direito, da república, da não-centralização, da subsidiariedade, da liberdade e do pluralismo. Aliás, tais 
princípios comumente encontram-se estampados, expressa ou implicitamente, nos ordenamentos 
constitucionais dos Estados democráticos de direito, corroborando com a efetivação da máxima 
federalista: a unidade na diversidade. Aliás, tais princípios se apóiam mutua e recursivamente, 
constituindo um feixe principiológico alicerçador do federalismo.” CORRALO, Giovani da Silva.  A 
Autonomia Municipal como um Direito Fundamental na Constituição Brasileira. 2006. Tese de 
Doutorado em Direito do Estado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.  Deve-se cuidar para 
não confundir federalismo com Federação.  Federalismo é um conjunto de princípios e valores que 
buscam a unidade na diversidade, enquanto que a Federação é uma das formas que o federalismo pode 
assumir quando incidente numa determinada espacialidade estatal, aliás, comumentemente é a forma onde 
a incidência dos seus princípios e valores ocorrem com maior intensidade. 
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participação dos entes federados na formação da vontade nacional; d) órgão judicial 

para a defesa da Constituição; e) vedação de secessão.34

Por conseqüência, confere-se aos entes que integram a Federação brasileira 

um plexo de autonomias, com base nas competências consignadas na Constituição 

Federal:35 a) autônoma política: abrange a escolha pelos respectivos cidadãos dos seus 

governantes, como também a possibilidade de cassação dos seus mandatos; b) 

autonomia auto-organizatória: elaboração da sua Constituição ou Lei Orgânica; c) 

autonomia legislativa: instituição de um sistema normativo próprio, cuja unidade 

repousa na Constituição; d) autonomia administrativa: organização das atividades 

administrativas da sua competência, dentre as quais ressaltam-se os serviços públicos, a 

polícia administrativa, a intervenção direta e indireta e o fomento; e c) autonomia 

financeira: instituição e arrecadação dos tributos da sua competência, como a elaboração 

autônoma das leis orçamentárias necessárias à sua aplicação e dos demais recursos 

oriundos de transferências constitucionais. 

Nessa perspectiva, tratando-se de consórcios públicos, à União compete a 

instituição de normas gerais para contratação, conforme o art. 22, XXVII da 

Constituição, o que confere validade à Lei 11.107/05.  Entretanto, cada ente federado 

poderá dispor de normas próprias para tal pactuação, desde que não contrarie esse 

regramento geral. 

Quanto à constituição de consórcios reguladores intermunicipais, ou seja, de 

pessoa jurídica fruto do consorciamento de entes municipais para o planejamento, 

regulação e fiscalização de serviços públicos concedidos ou permitidos, há a 

possibilidade jurídica de tal empreendimento, como também para a regulação de outras 

áreas, com o exercício da polícia administrativa.  Isso desde que tais serviços públicos 

ou áreas de regulação encontrem-se sob a competência municipal. 

Às municipalidades, pela sua condição de partícipes do pacto federal, há o 

gozo do plexo de autonomias conferidas aos entes federados, das quais se salientam a 

autonomia auto-organizatória, a autonomia legislativa e a autonomia administrativa.  

Concretizar ou não um consorciamento para os fins da competência constitucional das 

                                                 
34 CORRALO, Giovani da Silva.  Município: autonomia na Federação brasileira.  Curitiba: Juruá, 2006, 
p. 142. 
35 A coluna vertebral da repartição de competências na Federação brasileira encontra-se nos art. 21 a 30 
da Constituição, ressalvando-se que o texto constitucional também impõe competências aos entes 
federados em outros dispositivos constitucionais.   
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municipalidades é uma decisão que compete aos próprios municípios, no gozo da sua 

autonomia.   

No caso dos consórcios reguladores intermunicipais tratar-se-á, por 

conseguinte, da gestão associada plena de serviços públicos, quando abranger o 

planejamento, a regulação e a fiscalização de serviços públicos, cuja pormenorização 

será alvo de contrato de programa, conforme dispositivos da Lei 11.107/05.  Ressalta-se 

a amplitude do poder que é concedido a quem exerce funções regulatórias, oriundo da 

Constituição e próprio das pessoas políticas por ela definidas como competentes, razão 

pela qual os consórcios reguladores intermunicipais deverão possuir personalidade 

jurídica de direito público, em regime autárquico, análogo ao das agências reguladoras: 

 
A conferência de personalidade jurídica de direito público ao consórcio 
público, formado por dois ou mais entes da Federação, é medida 
imprescindível para que ele possa assumir as competências de regulação e 
fiscalização de serviço público. Como afirmei acima, as competências 
constitucionais atribuídas às pessoas político-administrativas são deveres 
que lhe são confiados. Ao reservar determinado serviço a ente da Federação, 
a Constituição Federal lhe impõe o dever de assegurar o permanente 
atendimento dos usuários na sua fruição, o que importa no encargo de 
regulá-lo e de fiscalizar sua prestação. Bem por isso, as competências 
constitucionais são indelegáveis e irrenunciáveis, exceto nas hipóteses 
expressamente admitidas no próprio texto constitucional.36

 

O exercício dos poderes públicos conferidos à Administração requerem a 

personalidade jurídica de direito público: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão 

recente, considerou que esse elemento, a natureza da personalidade, é fundamental para 

que um ente possa exercer poderes de autoridade pública.”37  Por essa razão, não é 

admissível a constituição de consórcios com personalidade jurídica de direito privado 

para fins regulatórios, aliás, reforça-se o entendimento de que os consórcios públicos 

devem possuir personalidade jurídica de direito público, não obstante a facultatividade 

da Lei 11.107/05.38

                                                 
36 PORTO NETO, Benedicto. Parecer. Revista Jurídica, Brasília, v. 9, nº88, dez/jan 2008. Esse 
posicionamento também é defendido por Floriano Marques Neto. 
37 SUNDFELD, Carlos Ari.  Serviços Públicos e Regulação Estatal: introdução às Agências Reguladoras.  
In: SUNDFELD, Carlos Ari (cood.). Direito Administrativo Econômico, São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
17-38. 
38 Praticamente inexistirá diferenças quanto à incidência do regime jurídico-administrativo se o consórcio 
possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado.  Além disso, o campo de atuação 
do consórcio, se detentor de personalidade de direito privado, ficará restrito, pois não poderá abarcar 
determinadas matérias, como é o caso da regulação de serviços públicos. 
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Ademais, a configuração autárquica traduz uma extensão do próprio Estado 

e da máquina administrativa, permitindo o pleno uso dos deveres-poderes 

administrativos de que dispõe a espacialidade pública.  A regulação de serviços públicos 

ou demais áreas via consórcios com feitio autárquico não significa a simples delegação 

de competência a terceiros, mas o seu próprio exercício via pessoa jurídica que se 

caracteriza por ser uma longa manus do próprio Estado. 

O regime jurídico aplicado às autarquias reguladoras deverá estar presente 

nos consórcios reguladores intermunicipais, especialmente a autonomia política, 

administrativa e financeira.  Entretanto, registra-se a conformação singular que cada 

Agência Reguladora possui no ordenamento jurídico, fruto das especificidades da Lei 

instituidora, com conformações bastante distintas.  Assim, esses consórcios possuirão 

uma natureza jurídica híbrida, ora enquanto consórcios públicos, ora enquanto agências 

reguladoras. 

A criação de consórcios públicos se constitui numa importante alternativa 

para a melhor otimização dos recursos públicos, resultado na união de esforços de entes 

federados para a persecução de objetivos comuns.  Reforça e consolida o federalismo de 

cooperação esculpido no texto constitucional, cuja marca está na atuação conjunta das 

pessoas políticas oriunda da Constituição.  Rompe e supera o solipsismo institucional, 

especialmente na órbita municipal, quando se tem por enfoque pequenas e médias 

municipalidades, cujos recursos são insuficientes para abarcar uma realidade cada vez 

mais complexa. 

Os consórcios reguladores intermunicipais se inserem nesse contexto de 

otimização e cooperação, constituindo-se, também, em importantíssimo instrumento de 

atuação estatal no planejamento, regulação e fiscalização de serviços públicos e de áreas 

da sua competência.  Além do mais, diante da escassez de recursos dos pequenos e 

médios municípios, possibilitam a concretização do mister constitucional de planejar, 

regular e fiscalizar os serviços e áreas sob a sua competência constitucional, que muitas 

vezes requerem um cabedal de recursos e conhecimentos indisponíveis e inacessíveis às 

municipalidades, individualmente.39

                                                 
39 Podem-se citar os serviços municipais de água e esgoto, o transporte coletivo, os serviços funerários, 
dentre outros serviços que poderão ser abarcados pelos consórcios reguladores intermunicipais.  Além 
desses, as municipalidades podem regular outras áreas de atuação, como o meio ambiente e o 
planejamento urbano, exemplificativamente, com o exercício da polícia administrativa. 
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Está-se diante do descortinar de um novo instrumento de atuação estatal, 

calcado na cooperação e possibilitador de uma melhor inserção da espacialidade pública 

em áreas marcadas por uma complexidade cada vez maior, fruto das grandes 

transformações porque passa a sociedade hiderna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou estudar as condições de possibilidade deste novo 

instrumento que exsurge à espacialidade pública: os consórcios públicos.  Para tanto, 

restringiu-se à espacialidade local, especialmente no exercício do poder regulador do 

Estado, fruto das transformações porque esse tem passado no decorrer das últimas 

décadas para se adequar às complexidades da sociedade contemporânea. 

A análise dos consórcios públicos intermunicipais requer tanto a 

compreensão do Estado Federal brasileiro, como também da Lei 11.107/05, que 

disciplina o consorciamento entre os entes federados e apresenta os mais diversos 

instrumentos para a sua efetivação: protocolo de intenções, contrato de consórcio, 

estatuto, contrato de rateio e contrato de programa. 

Assim, conclui-se pela possibilidade da constituição de consórcios 

reguladores intermunicipais, enquanto um importante instrumento de cooperação e 

otimização de recursos das municipalidades, seja para o planejamento, regulação e 

fiscalização de serviços públicos, seja para a regulação de outras áreas da competência 

municipal.  Entretanto, tais consórcios deverão revestir-se da personalidade jurídica de 

direito público, uma vez que utilizarão dos poderes próprios da espacialidade estatal.   

Está-se diante de um novo instrumento de ação das municipalidades, 

potencializador da atuação estatal diante de uma sociedade cada vez mais complexa e 

que requer mecanismos adequados para o exercício do poder regulador do Estado. 
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A ADMINISTRAÇÃO CONSENSUAL COMO A NOVA FACE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SÉC. XXI: FUNDAMENTOS 

DOGMÁTICOS, FORMAS DE EXPRESSÃO E INSTRUMENTOS DE AÇÃO 

 

Gustavo Justino de Oliveira* 

       Cristiane Schwanka* * 

 

RESUMO 

Inserida no contexto de Estado em rede e de Governança Pública, a Administração 

Consensual revela-se como a nova face da Administração Pública no século XXI. 

Segundo CASTELLS, Estado em rede é o Estado caracterizado pelo compartilhamento 

de autoridade em uma rede. Para LÖFFLER, governança pública encerra uma nova 

geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação conjunta, 

levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas 

empresas e pela sociedade civil, visando uma solução inovadora dos problemas sociais e 

criando possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos 

os participantes. Um tema inserido nos movimentos reformadores e modernizadores do 

Estado é o emprego em larga escala de métodos e técnicas negociais no âmbito das 

atividades perpetradas pelos órgãos e entidades públicas. Tais atividades podem 

envolver unicamente a participação de órgãos e entidades públicas, como também 

contemplar a sua interação com organizações de finalidade lucrativa (setor privado) ou 

desprovidas de finalidade lucrativa (Terceiro Setor). Este trabalho pretende discutir a 

relevância do consensualismo na Administração Pública, apontando os fundamentos 

dogmáticos da Administração Consensual. Colocando em destaque algumas de suas 

formas de expressão e de seus instrumentos de ação – concertação administrativa, 

contratualização administrativa, acordos administrativos, conciliação e transação 

administrativas - o trabalho tem por finalidade principal ressaltar a importância do 

                                                 
* Pós-Doutor em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Bolsa 
CAPES). Doutor em Direito do Estado pela USP. Professor do Mestrado em Direitos Fundamentais e 
Democracia da UNIBRASIL (Curitiba). Advogado (gustavo@joliveira.adv.br). 
** Mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil – 
UNIBRASIL (Curitiba). Especialista em Gerenciamento de Obras pelo CEFET/PR (Curitiba). Advogada 
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consensualismo como linha de evolução e de transformação da Administração Pública 

no século XXI. 

 
PALAVRAS-CHAVES: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ESTADO EM REDE; 

GOVERNANÇA PÚBLICA; ADMINISTRAÇÃO CONSENSUAL; ACORDOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

ABSTRACT 

Inserted into the context of State in network and the public governance, the Consensual 

Administration appears as a new face of the Public Administration in the 21st century. 

According to CASTELLS, State in network is the State which the principal 

characteristic is that it is able to share the power of authority in the network. To 

LÖFFLER, the public governance indicates a new generation of administrative reforms 

and State, whose objective is the effectively and conjunct action, transparent and shared 

by the State, by the companies and by the civil society. The final goal is to obtain new 

solutions of the social problems and create possibilities and chances that result in a 

sustainable development of the future for all sides. One theme inserted in modernization 

and reformation of the State, is the use in big scale of the methods and negociation 

techniques in departments and public entities actions. These activities could represent 

the participation of the public entities and also its interaction with lucrative (private 

sector) or non-lucrative activities (third sector). This text intends to discuss the 

importance of the consensus in Public Administration and indicate the dogmatic 

fundaments of Consensual Administration. Emphasizing its forms of expressions and 

instruments of action – concerted administration; administrative engagement; 

administrative deals; conciliation and administrative transaction – this text intends to 

emphasize the importance of consensualism and show the way it has developed and 

transformed the Public Administration in the 21st century.  

 

 

KEYWORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; STATE IN NETWORK; PUBLIC 

GOVERNANCE; CONSENSUAL ADMINISTRATION; ADMINISTRATIVE 

DEALS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Afirmando que “a idéia do Estado é a consciência da Administração”, 

Woodrow WILSON destacou em 1887: “observando-se, cada dia, os novos encargos 

que o Estado é compelido a assumir, cumpre ao mesmo tempo distinguir claramente 

como lhe caberá desincumbir-se dêles”.1  

Inúmeras construções teóricas que intentam explicar o papel do Estado no atual 

cenário mundial poderiam ser arroladas.2 Por via de conseqüência, diversas seriam as 

novas configurações jurídico-institucionais da Administração Pública, possivelmente 

mais adequadas a fazer frente aos novos fins e tarefas estatais.  

No entanto, como ponto de partida para a reflexão que ora se pretende realizar, 

importa colocar em relevo o pensamento de Norberto BOBBIO expressado em 1985, 

para quem “o Estado de hoje está muito mais propenso a exercer uma função de 

mediador e de garante, mais do que a de detentor do poder de império”.3 

Com efeito, a função de garantia do Estado contemporâneo emerge de sua 

consolidada obrigação constitucional de protagonizar a efetivação de um extenso 

catálogo de direitos fundamentais. Entretanto, evidencia-se claramente que o Estado 

garantidor é diverso do Estado prestador, pois os serviços públicos - assim como as 

demais atividades que integram a dinâmica da Administração Pública (p. ex., a 

regulação e o fomento) - são indistintamente compreendidos como meios de efetivação 

dos direitos fundamentais.4 Por isso, parece correto sustentar que a um Estado 

garantidor corresponde uma Administração Pública garantidora. Nesse cenário emerge o 

“direito fundamental a uma boa administração”, previsto no art. 41 da Carta dos Direito 

Fundamentais da União Européia (Carta de Nice, 2000), em que os cidadãos europeus 
                                                 
1WILSON, Woodrow. O estudo da administração. Cadernos de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 
16, p. 1-35, 1955. p. 16.  
2 Uma direção na busca pelo realinhamento do Estado é defendida por Francis FUKUYAMA: “para o 
período posterior a 11 de setembro, a principal questão para a política global não será como reduzir a 
estatidade, mas sim como aumentá-la. Para as sociedades individuais e para a comunidade global, o 
enfraquecimento do Estado não é um prelúdio para a utopia, mas para o desastre. (...) Embora não 
desejemos retornar a um mundo de grandes potências em choque, precisamos estar atentos para a 
necessidade de poder. Aquilo que somente os Estados são capazes de fazer é agregar e distribuir poder 
legítimo” (FUKUYAMA, Francis. Construção de Estados: governo e organização mundial no século 
XXI. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. p. 155-156.).  
3 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 26. 
4 Cf. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos 
fundamentais. Trabalho apresentado no XVI Congresso Nacional do CONPEDI (Belo Horizonte, 2007). 
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têm direito de exigir dos órgãos e entidades da União um conjunto de posturas, tais 

como a garantia do contraditório em processos que digam respeito a seus interesses e a 

efetiva reparação de danos  eventualmente causados a si.5 

A função estatal de mediação emana da propagação do ideal democrático para 

além do quadrante da política, resultado da busca do alargamento das bases de 

legitimação do exercício do poder estatal, por meio da democratização da democracia. 

Incumbências do Estado mediador passam a ser, não somente as de estabelecer e de 

conferir eficácia aos canais de participação e de interlocução com os indivíduos e 

grupos sociais, mas a de com eles constantemente interagir, instituindo e mantendo 

vínculos robustos e duradouros. Tais vínculos são tidos hodiernamente como 

indispensáveis para a atribuição de eficácia e de efetividade às ações estatais, as quais 

vêm sendo amplamente desenvolvidas em espaços de forte interseção entre Estado e 

sociedade civil, esferas em processo contínuo de recíproca interpenetração. Ademais 

disso, cabe notar que a principal tarefa da Administração mediadora passa a ser a de 

compor conflitos envolvendo interesses estatais e interesses privados, definitivamente 

incluindo os cidadãos no processo de determinação e densificação do interesse público, 

o qual deixa de ser visto como um monopólio estatal, com participação exclusiva de 

autoridades, órgãos e entidades públicos. 

Eis os aspectos em que reside a relevância do consensualismo na 

Administração Pública, inserido em um contexto de Estado em rede e de Governança 

Pública, manifestado em fenômenos como a concertação administrativa e a 

contratualização das administrativas, e exercido por meio de instrumentos como os 

acordos administrativos, a conciliação e a transação administrativas. 

Este trabalho pretende contextualizar e apontar fundamentos da Administração 

Pública Consensual, colocando em destaque algumas de suas formas de expressão e de 

seus instrumentos de ação, ressaltando sua importância como linha de evolução e de 

transformação da Administração Pública no século XXI. 

 

1 ESTADO EM REDE E GOVERNANÇA PÚBLICA 

 
                                                 
5 No Brasil, cf. FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa 
administração pública. São Paulo: Malheiros, 2007.   
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As concepções de Estado em rede e de Governança Pública revelam-se 

adequadas para a contextualização da Administração Consensual como a nova face da 

Administração Pública no século XXI. 

As formulações “sociedade em rede” e “Estado em rede” são de elaboração 

originária de Manuel CASTELLS, e têm como cenário a Era da Informação, com 

surgimento a partir do fim dos anos 60 e início da década de 70 “na coincidência 

histórica de três processos independentes: revolução da tecnologia da informação; crise 

econômica do capitalismo e do estatismo e a conseqüente reestruturação de ambos; e 

apogeu de movimentos sociais culturais, tais como libertarismo, direitos humanos, 

feminismo e ambientalismo”. Segundo o autor, “A interação entre esses processos e as 

reações por eles desencadeadas fizeram surgir uma nova estrutura social dominante, a 

sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global; e uma nova 

cultura, a cultura da virtualidade real. A lógica inserida nessa economia, nessa 

sociedade e nessa cultura está subjacente à ação e às instituições sociais em um mundo 

interdependente”.6 

Na visão de CASTELLS, a organização política Estado não desaparece na Era 

da informação, mas é redimensionada, proliferando “sob a forma de governos locais e 

regionais que se espalham pelo mundo com seus projetos, formam eleitorados e 

negociam com governos nacionais, empresas multinacionais e órgãos internacionais”.7 

Prossegue o autor, sustentando que “o que os governos locais e regionais não têm em 

termos de poder e recursos é compensado pela flexibilidade e atuação em redes”.8  

Da construção teórica erigida por CASTELLS, é possível destacar três 

importantes ilações. 

A primeira ilação diz respeito à presença cada vez mais intensa, nas formas de 

organização da sociedade contemporânea, da denominada lógica difusa da sociedade 

em rede, “cuja expansão dinâmica aos poucos absorve e supera as formas sociais 

preexistentes”.9 A principal conseqüência na organização estatal é a premência de nela 

serem instituídos canais e mecanismos de percepção e participação social, sob pena de 

                                                 
6 CASTELLS, Manuel. A era da informação: fim de milênio. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. v. 3, p. 
412.  
7 Ibid., p. 435.  
8 Id. Rede é definida pelo autor como um conjunto de nós interconectados; por seu turno, nó é o ponto no 
qual uma curva se entrecorta (CASTELLS, Manuel. A era da informação, 2001. , v. 1. p. 498). 
9 CASTELLS, Manuel. A era da informação, 2002. v. 3, p. 427.  
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tornar insubsistente toda e qualquer ação estatal que ao final possa resultar, direta ou 

indiretamente, em benefícios à população. A constatação de que o corpo social 

encontra-se ordenado em redes exige que o Estado imprima maior capilaridade aos 

órgãos e entidades integrantes da arquitetura administrativa. Urge que isso ocorra, 

notadamente com o intuito de facilitar a absorção e a internalização das demandas 

oriundas da sociedade, processo que tornará mais qualificadas as políticas públicas, os 

programas, os projetos e demais ações de Estado, as quais visam satisfazer tais 

demandas.   

A segunda ilação é que a própria organização político-administrativa Estado 

passa a ser compreendida a partir dessa lógica difusa, não mais sendo possível imaginar-

se uma organização autocentrada, hermética e incomunicável, com rígida e inabalável 

partilha de competências legislativas e administrativas. Características como 

descentralização, policentria, horizontalidade, cooperação, gestão integrada e 

compartilhada entre departamentos de Estados unitários e de esferas federativas, bem 

como entre órgãos e entidades administrativas, estão presentes na composição e 

organização do Estado contemporâneo.  

Embora elaborada a partir da experiência comunitária européia, Manuel 

CASTELLS apresenta sua noção de Estado em rede, cujo significado é “o Estado 

caracterizado pelo compartilhamento de autoridade (ou seja, em última instância, a 

capacidade de impor violência legitimada) em uma rede”.10 

A terceira ilação a ser ressaltada é um dos resultados da aplicação das noções 

de sociedade em rede e de Estado em rede em um mundo cuja feição é configurada pelo 

movimento da globalização: o governo global. Concebido como a convergência 

negociada de interesses e políticas dos governos nacionais, para Manuel CASTELLS o 

governo global é resultado de “um processo irreversível de soberania compartilhada na 

abordagem das principais questões de ordem econômica, ambiental e de segurança e 

[do] o entrincheiramento dos Estados-Nação como os componentes básicos desses 

complexo emaranhado de instituições políticas”.11  

Como noção complementar e interdependente do Estado em rede, surge a 

Governança Pública.  

                                                 
10 Op. cit., p. 406-407.  
11 CASTELLS, Manuel. A era da informação: o poder da identidade. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
v. 2, p. 313. 
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Embora trate-se de uma expressão polissêmica, a Governança pode ser 

entendida como um modelo alternativo a estruturas hierarquizadas de Governo, e 

implica que os Governos sejam mais eficazes em um marco de economia globalizada, 

atuando com capacidade máxima e garantindo e respeitando as normas e valores 

próprios de uma sociedade democrática.  

A finalidade precípua da Governança Pública é a de alcançar a estabilidade das 

instituições políticas e sociais por meio do fortalecimento do Estado de Direito e do 

fortalecimento da sociedade civil, mediante o fomento de uma participação e de um 

pluralismo de dimensões múltiplas. 

Joan PRATS I CATALÀ revela que as origens do fenômeno datam de meados 

da década de 90 do séc. XX, especialmente na Europa, e traduzem um “consenso 

crescente de que a eficácia e a legitimidade da atuação pública se fundamenta na 

qualidade da interação entre os distintos níveis de Governo e entre estes e as 

organizações empresariais e da sociedade civil”. Esclarece o autor que “a reforma das 

estruturas e procedimentos das Administrações Públicas passam a ser consideradas a 

partir da lógica da sua contribuição às redes de interação ou estruturas e processos de 

governança”.12  

Explicita J. J. Gomes CANOTILHO, ao aludir à expressão Good Governance, 

cujo significado normativo seria “a condução responsável dos assuntos do Estado”:  
Trata-se, pois, não apenas da direcção de assuntos do governo/administração mas também da 
prática responsável de actos por parte de outros poderes do Estado como o poder legislativo e 
o poder jurisdicional. Em segundo lugar, a good governance acentua a interdependência 
internacional dos estados, colocando as questões de governo como problema de 
multilateralismo dos estados e de regulações internacionais. Em terceiro lugar, a ‘boa 
governança’ recupera algumas dimensões do New Public Management como mecanismo de 
articulação de parcerias público-privadas, mas sem enfatização unilateral das dimensões 
económicas. Por último, a good governance insiste novamente em questões politicamente 
fortes como as da governabilidade, da responsabilidade (accountability) e da legitimação”.13 

                                                 
12 PRATS I CATALÀ, Joan. La construcción social de la gobernanza. In: PRATS I CATALÀ, Joan; 
VIDAL BELTRÀN, José María (Coords.). Gobernanza: DIÁLOGO Euro-Iberoamericano sobre el buen 
gobierno. Madrid: INAP: Colex, 2005. p. 21-76. p. 65. No mesmo sentido,  Elke LÖFFLER sintetiza que 
governança pública encerra “uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como 
objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas 
empresas e pela sociedade civil, visando uma solução inovadora dos problemas sociais e criando 
possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos os participantes” (Apud 
KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Governança pública: novo modelo regulatório para as 
relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, vol. 40,  n. 3, Rio de 
Janeiro, mai/jun. 2006.). 
13 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constitucionalismo e geologia da good governance. In: _____. 
“Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2006. p. 325-334. p. 327 
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Condensando os principais aspectos da temática ora enfocada, a Comissão 

Européia editou em 2001 o Livro Branco da Governança, sinalizando que governança 

designa o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do 

exercício do poder em nível europeu, essencialmente no que se refere à 

responsabilidade, transparência coerência, eficiência e eficácia.   

Evidente que a solidificação das concepções acima delineadas -  Estado em 

rede e Governança Pública - provoca mudanças significativas na organização, na gestão 

e na atuação da Administração Pública. Indubitavelmente, é a Administração 

Consensual que mais perfeitamente harmoniza-se com os novos desafios com que se 

deparam os órgãos e entidades administrativas no séc. XXI, razão pela qual seus 

fundamentos serão apresentados a seguir.  

 

3 ADMINISTRAÇÃO CONSENSUAL: CONCEPÇÃO TEÓRICA E 

FUNDAMENTOS DOGMÁTICOS 

 

Um tema recorrente, inserido nos movimentos reformadores e modernizadores 

do Estado, é o emprego em larga escala de métodos e técnicas negociais ou 

contratualizadas no campo das atividades perpetradas pelos órgãos e entidades públicas. 

Tais atividades podem envolver unicamente a participação de órgãos e entidades 

públicas, como também contemplar a sua interação com organizações de finalidade 

lucrativa (setor privado) ou desprovidas de finalidade lucrativa (Terceiro Setor).  

Insta afirmar que vem ganhando prestígio mundial a discussão acerca de uma 

cultura do diálogo, em que o Estado há de conformar suas ações em face das emanações 

da diversidade social.14 Alude-se à figura de um Estado “que conduz sua ação pública 

segundo outros princípios, favorecendo o diálogo da sociedade consigo mesma”.15  

Nesse cenário, aponta-se para o surgimento de uma Administração pública 

dialógica, a qual contrastaria com a Administração pública monológica, refratária à 

instituição e ao desenvolvimento de processos comunicacionais com a sociedade.  

Jean-Pierre GAUDIN refere-se a expansão de uma política de contratualização, a 

qual ensejaria a contratualização da ação pública. Esclarecendo que na França 
                                                 
14 BELLOUBET-FRIER, Nicole; TIMSIT, Gérard. L’administration en chantiers, 1994.  p. 303.  
15 Ibid., p. 314.  
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contratualização e descentralização são fenômenos imbricados, afirma que nesse país a 

difusão de métodos contratuais operou-se em um enfoque de dupla renovação: (i) 

formas de participação e consulta pública e (ii) formas de coordenação entre instituições 

e atores sociais que participam da ação pública.16 Daí a expressão governar por 

contrato, a qual evocaria a necessidade do Estado continuamente estabelecer vínculos 

com a sociedade, como meio para a melhor consecução de suas ações.  

Convém ressaltar que vínculos são criados mediante um prévio e necessário 

processo de negociação, em que são discutidas as bases sobre as quais eventualmente 

serão firmados acordos e contratos. O conteúdo desses ajustes será o objeto do 

entendimento, do possível consenso entre as partes; será o resultado das concessões e 

dos intercâmbios realizados no transcurso do processo de negociação que antecedeu ao 

compromisso. Por isso, convém ressaltar que as posturas assumidas pelo Estado 

mediador são distintas das posições tradicionalmente ostentadas pelo Estado impositor, 

cuja nota característica encontra-se justamente no poder de impor obrigações, exercido 

em razão do atributo da autoridade, imanente ao poder político ou estatal.  

A análise do fenômeno do consensualismo que se pretende empreender neste 

trabalho obviamente ultrapassa o emprego do contrato para a obtenção de resultados 

meramente econômicos ou patrimoniais. 

O ponto em destaque diz respeito à extensão e à intensidade com que técnicas 

consensuais vêm sendo empregadas, como soluções preferenciais - e não unicamente 

alternativas - à utilização de métodos estatais que veiculem unilateral e impositivamente 

comandos para os cidadãos, empresas e organizações da sociedade civil. Por isso, uma 

das linhas de transformação do direito administrativo consiste em evidenciar que, no 

âmbito estatal, em campos habitualmente ocupados pela imperatividade há a abertura de 

consideráveis espaços para  a consensualidade.  

Aplicada ao terreno da Administração pública, essa orientação gerou expressões 

como Administrar por contrato, Administrar por acordos, Administração paritária 

Administração dialógica, e mais recentemente, Administração consensual. Cumpre 

notar que tal diversidade terminológica acaba tendo efeitos positivos, principalmente 

porque evoca o fato de que administrar por meio de métodos ou instrumentos 

                                                 
16 GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat: l’action publique en question. Paris: Presses de 
Sciences Politiques, 1999. p. 28-29.  
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consensuais não significa, necessariamente, lançar mão da figura clássica do contrato 

administrativo.  

O sentido das expressões elencadas sinalizam um novo caminho, no qual a 

Administração pública passa a valorizar (e por vezes privilegiar) uma forma de gestão 

cujas referências são o acordo, a negociação, a coordenação, a cooperação, a 

colaboração, a conciliação, a transação. Isso em setores e atividades preferencial ou 

exclusivamente reservados ao tradicional modo de administrar: a administração por via 

impositiva ou autoritária.   

O direito administrativo foi originado nas bases do modelo liberal de Estado, 

vigente a partir do séc. XIX, período em que a imperatividade (noção que expressava a 

autoridade do Estado frente aos indivíduos, decorrente da soberania) acabou por 

conformar os institutos e categorias desse ramo jurídico. Em virtude desse poder de 

império, forjou-se a ação administrativa típica, a qual era manifestada por meio de atos 

administrativos, cujos atributos essenciais sujeitavam-se à noção de autoridade. O 

binômio autoridade-liberdade - matizador do direito administrativo desde sua origem - 

tem fundamento no surgimento da Administração pública; é o momento da 

Administração autoritária, com seus traços característicos de (i) desigualdade entre a 

Administração e os indivíduos e (ii) atribuição aos órgãos e entes administrativos de 

poderes de autoridade sobre os mesmos.  

Nas palavras de Giorgio BERTI, isso ocorreu sobretudo com o fito de conferir-

se proteção a um poder político “que pretendia garantir-se por meio de uma apropriada e 

especial juridicidade”.17 E segundo o autor, a configuração do ato imperativo da 

Administração pública não beneficiava ambas as partes segundo a lógica do 

consensualismo, mas tinha por referência tão-somente a entidade administrativa. Tal 

configuração autoritária e unilateral extrapolava o momento da gênese do ato, 

predominando por toda a relação por ele instaurada, inclusive tornando possível à 

Administração unilateralmente modificar-lo ou mesmo restringir os seus efeitos.18   

Entretanto, como bem salienta José Casalta NABAIS, “a ideia de que o direito 

público, nas relações entre o indivíduo e o Estado, tem como campo de aplicação os 

                                                 
17 BERTI, Giorgio. Il principio contrattuale nell´attività amministrativa. In: SCRITTI in onore di Massimo 
Severo Giannini. Milano: Giuffrè, 1988. v. 02, p. 47-65. p. 49.  
18 Ibid., p. 50. O autor faz alusão a um “espírito do contrato”, o qual atualmente permearia a 
administração pública (Ibid., p. 59.). No mesmo sentido, MASUCCI, Alfonso. Trasformazione 
dell’amministrazione e moduli convenzionali: il contratto di diritto pubblico. Napoli: Jovene, 1988. p. 29.  
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actos de autoridade (actos em que o Estado manifesta o seu imperium e impõe a sua 

autoridade ao administrado) está, desde há muito tempo, ultrapassada”.19   

Odete MEDAUAR destaca a importância do consensualismo no âmbito da 

Administração contemporânea:  
 

A atividade de consenso-negociação entre Poder Público e particulares, mesmo informal, passa 
a assumir papel importante no processo de identificação de interesses públicos e privados, 
tutelados pela Administração. Esta não mais detém exclusividade no estabelecimento do 
interesse público; a discricionariedade se reduz, atenua-se a prática de imposição unilateral e 
autoritária de decisões. A Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer 
melhor os problemas e aspirações da sociedade. A Administração passa a ter atividade de 
mediação para dirimir e compor conflitos de interesses entre várias partes ou entre estas e a 
Administração. Daí decorre um novo modo de agir, não mais centrado sobre o ato como 
instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse público, mas como atividade 
aberta à colaboração dos indivíduos. Passa a ter relevo o momento do consenso e da 
participação.20  

 
Em monografia dedicada ao tema, Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO 

assevera que “pela consensualidade, o Poder Público vai além de estimular a prática de 

condutas privadas de interesse público, passando a estimular a criação de soluções 

privadas de interesse público, concorrendo para enriquecer seus modos e formas de 

atendimento”.21 

Odete MEDAUAR apresenta uma síntese dos principais fatores que provocaram 

a abertura da Administração pública para as variações consensuais como forma de 

exercício de suas atividades:  

 
Um conjunto de fatores propiciou esse modo de atuar, dentre os quais: a afirmação pluralista, a 
heterogeneidade de interesses detectados numa sociedade complexa; a maior proximidade entre 
Estado e sociedade, portanto, entre Administração e sociedade. Aponta-se o desenvolvimento, 
ao lado dos mecanismos democráticos clássicos, de “formas mais autênticas de direção jurídica 
autônoma das condutas”, que abrangem, de um lado, a conduta do Poder Público no sentido de 
debater e negociar periodicamente com interessados as medidas ou reformas que pretende 
adotar, e de outro, o interesse dos indivíduos, isolados ou em grupos, na tomada de decisões da 
autoridade administrativa, seja sob a forma de atuação em conselhos, comissões, grupos de 
trabalho no interior dos órgãos públicos, seja sob a forma de múltiplos acordos celebrados. 
Associa-se o florescimento de módulos contratuais também à crise da lei formal como 
ordenadora de interesses, em virtude de que esta passa a enunciar os objetivos da ação 

                                                 
19 NABAIS, José Casalta. Contratos fiscais, 1994. p. 24.       
20 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed., 2003. p. 211.  
21 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa, 2003. p. 
156. No Brasil, o autor vem dedicando grande atenção ao tema do consensualismo no direito 
administrativo. Em trabalho diverso, sustenta que a consensualidade é uma alternativa preferível se 
comparada à imperatividade, “sempre que possível, ou em outros termos, sempre que não seja necessário 
aplicar o poder coercitivo ...” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração pública 
consensual. In: _____. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. p. 37-48. p. 
41).  
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administrativa e os interesses protegidos. E, ainda: ao processo de deregulation; à emersão de 
interesses metaindividuais; à exigência de racionalidade, modernização e simplificação da 
atividade administrativa, assim como de maior eficiência e produtividade, alcançados de modo 
mais fácil quando há consenso sobre o teor das decisões.22  

 

Nesse enfoque, Jean RIVERO alude a uma forma de atividade administrativa 

“na qual o acordo contratual ganha um lugar crescente”.23 Embora reconhecendo que o 

recurso a módulos convencionais por parte da Administração pública pode levar à 

“colusão e mesmo a situações em que é fácil que interesses individuais ou de grupo se 

sobreponham aos interesses da colectividade”,24 Enzo ROPPO vislumbra 

potencialidades positivas para o emprego do consensualimo administrativo, “porque a 

procura e a promoção do ‘consenso’ dos ‘administrados’ significam desenvolvimento da 

sua activa e consciente ‘participação’, na qual, por sua vez, se encontra um pressuposto 

de democracia e, ao mesmo tempo de eficiência do procedimento administrativo. Neste 

sentido, o contrato, com os valores que exprime, coloca-se, de certo modo, com símbolo 

e suporte de um novo e mais avançado modelo de relação entre autoridade e 

liberdade”.25 

Nesse contexto, insta ressaltar a opinião abalizada de Sabino CASSESE, quando 

elenca novos paradigmas do Estado, os quais “colocam em discussão todas as noções, 

temas e problemas clássicos do direito público, da natureza do poder público e de sua 

atuação legal-racional orientada pela superioridade da lei, do lugar reservado à lei e de 

suas implicações (legalidade e tipicidade) para as relações público-privadas”.26 Um 

desses novos paradigmas é o fortalecimento da negociação na esfera da Administração 

pública, expressada por via de acordos. 

Para CASSESE, “passam ao primeiro plano a negociação em lugar do 

procedimento, a liberdade das formas em lugar da tipicidade, a permuta em lugar da 

ponderação”.27 O paradigma bipolar Estado-cidadão daria lugar ao paradigma 

multipolar, e por isso afirma o autor que “interesses privados coincidentes com 

interesses públicos comunitários estão em conflito com outros interesses públicos, de 

natureza nacional. Não há distinção ou oposição público-privado, assim como não há 

                                                 
22 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed., 2003. p. 210.  
23 RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. p. 131.  
24 Ibid., p. 346.  
25 Ibid., p. 346-347.  
26 CASSESE, Sabino. La arena pública, 2003. p. 159.  
27 Ibid., p. 157.  
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uma superioridade do momento público sobre o privado”.28 E inerente ao paradigma 

multipolar é a presença de múltiplos agentes e interessados na discussão de assuntos 

públicos, fato que eventualmente redunda em acordos, exigindo para tanto “permutas 

recíprocas, fundadas sobre a negociação”.29  

Configurada a Administração Consensual e apresentados os seus fundamentos 

dogmáticos, abaixo serão expostas algumas de suas formas de expressão e de seus 

instrumentos de ação.  

 

4 FORMAS DE EXPRESSÃO E INSTRUMENTOS DE AÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO CONSENSUAL 

 

Entende-se como formas de expressão da Administração Consensual o modo 

de atuação dos órgãos e entidades administrativas a partir de bases e de procedimentos 

que privilegiam o emprego de técnicas, métodos e instrumentos negociais, visando 

atingir resultados que normalmente poderiam ser alcançados por meio da ação 

impositiva e unilateral da Administração Pública.  

A concertação administrativa e a contratualização administrativa podem ser 

arroladas como formas de expressão da Administração Consensual. 

Alude-se à concertação administrativa para designar um fenômeno “em que a 

Administração renunciaria ao emprego de seus poderes com base na imperatividade e 

unilateralidade, aceitando realizar acordos com os particulares destinatários da aplicação 

concreta desses poderes, ganhando assim uma colaboração ativa dos administrados...”.30  

Para João Baptista MACHADO, ação concertada ou concertação é “um método 

flexível de governar ou de administrar em que os representantes do Governo ou da 

Administração participam em debates conjuntos com representantes doutros corpos 

sociais autónomos (...) com vista à formação de um consenso sobre medidas de política 

económica e social a adotar”.31 E arremata: 
 

                                                 
28 Ibid., p. 159.  
29 Ibid., p. 106.  
30 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de derecho administrativo. 
9. ed., 1999. v. 1, p. 661.   
31 MACHADO, João Baptista. Participação e descentralização, 1982. p. 45-46. Parece claro que o 
fenômeno da concertação é derivado do incremento da atividade de intervenção do Estado no domínio 
econômico, acarretando inclusive mutações na concepção tradicional de contrato.  
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Nesta forma de participação trata-se de conciliar o princípio da liberdade das partes 
interessadas, isto é, dos parceiros sociais do Governo ou da Administração, com determinadas 
directivas de política económica global. Verifica-se uma troca de informações, de opiniões e de 
previsões entre as entidades administrativas e os referidos parceiros sociais (associações de 
interesses, como sindicatos, organizações de empresários, câmaras do comércio e da indústria, 
etc.). Espera-se que, através desta troca de opiniões e em face dos dados orientadores 
fornecidos pela Administração, seja possível chegar a um consenso, p. ex., quanto às medidas 
anticíclicas e de correcção da conjuntura a adoptar, de modo a conseguir-se a estabilidade dos 
preços, um elevado grau de emprego, o equilíbrio da balança de pagamentos e um 
desenvolvimento económico equilibrado. Uma vez alcançado o consenso, espera-se lealdade 
dos parceiros que as medidas acordadas com vista a uma “actuação concertada” nos vários 
sectores económicos e sociais sejam efectivamente adoptadas por eles - e que designadamente 
os parceiros sociais da Administração pública actuem junto dos respectivos associados em 
defesa de tais medidas.32  

 

Consoante Vital MOREIRA, “concertação é o esquema que consiste em as 

decisões serem apuradas como resultado de negociações e do consenso estabelecido 

entre o Estado e as forças sociais interessadas, limitando-se o Governo e a 

Administração a dar força oficial às conclusões alcançadas”.33  

Importa destacar que na concertação não há uma relação de subordinação entre a 

Administração e as entidades parceiras, pois subjacente a ela reside um processo de 

negociação para a composição de eventuais dissensos entre as partes, aspecto que 

pressupõe o reconhecimento da autonomia dos parceiros envolvidos. Daí empregar-se 

comumente a locução Administração paritária para caracterizar esta forma de 

administrar, fundada em módulos negociais.34 

 A contratualização administrativa retrata a substituição das relações 

administrativas baseadas na unilateralidade, na imposição e na subordinação por 

relações fundadas no diálogo, na negociação e na troca.    

Jacques CHEVALLIER explicita que “de um modo geral, a contratualização 

implica a substituição das relações baseadas na imposição e na autoridade por relações 

fundadas sobre o diálogo e na busca do consenso”.35 Por isso, para o autor a 

contratualização “supõe a aceitação (ao menos tendencialmente) do pluralismo 

administrativo, do fato que existe no aparelho administrativo atores, individuais e 

                                                 
32 Ibid., p. 46.  
33 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública, 1997. p. 57.  
34 Na doutrina italiana há estudos acerca de um direito administrativo paritário. Cf. MASUCCI, Alfonso. 
Trasformazione dell’amministrazione e moduli convenzionali, 1988. p. 65-67.    
35 CHEVALLIER, Jacques. Synthèse. In: FORTIN, Yvonne (Dir.) La contractualisation dans le secteur 
public des pays industrialisés depuis 1980. Paris: L’Harmattan, 1999. p. 397-414. p. 403. 
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coletivos, dotados de uma capacidade de ação e de decisão autônoma (...), dos quais é 

necessário obter a cooperação e a adesão”.36 

É a expansão do consensualismo administrativo que confere novos usos à 

categoria jurídica contrato no setor público. E em virtude da amplitude desse fenômeno, 

defende-se a existência de um módulo consensual da administração pública, o qual 

englobaria todos os ajustes - não somente o contrato administrativo - passíveis de serem 

empregados pela Administração Pública na consecução de suas atividades e atingimento 

de seus fins. 

Jean-Pierre GAUDIN alude à idéia de parceria, por ele genericamente 

compreendida como ”convenções múltiplas que ligam os poderes públicos, o setor 

privado e, outras vezes, o que denomina-se associações da ‘sociedade civil’”.37 Para 

Jacques CHEVALLIER “o termo ‘contrato’ não remete a uma realidade jurídica 

precisa, e sim evoca um novo estilo de gestão pública, baseado na negociação e não 

mais na autoridade”. Por isso, o autor enfatiza ser preferível falar não propriamente em 

contrato, mas de um “movimento de ‘contratualização’”,38 o qual é “indissociável de 

um conjunto de mutações mais globais que afetam as formas tradicionais de exercício 

da autoridade nas organizações sociais de toda a natureza”.39 

                                                

No entanto, como bem aponta Allan R. BREWER-CARIAS, certo é que o 

vínculo jurídico estabelecido e disciplinado por essas novas formas contratuais “não 

supõem colaboração patrimonial entre partes, e sim um acordo para fixar a medida de 

uma sujeição jurídico-pública ou de uma vantagem também jurídico pública, 

estabelecida legalmente”.40 

Jean-Pierre GAUDIN apresenta três critérios formais para identificar o que 

denomina contratos de ação pública. O primeiro critério seria a presença de um acordo 

negociado sobre os objetivos de uma ação pública. O segundo, um compromisso de 

desenvolvimento dessas ações a partir de um cronograma de realização inserido entre as 

realidades do orçamento e o horizonte do planejamento. O terceiro critério relaciona-se 

com a presença de contribuições recíprocas (v.g. financeiras, de gestão de pessoas, 
 

36 Id.  
37 GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat, 1999. p. 14.  
38 CHEVALLIER, Jacques. Synthèse. In: FORTIN, Yvonne (Dir.) La contractualisation dans le secteur 
public des pays industrialisés depuis 1980, 1999. p. 403. 
39 Ibid., p. 404.  
40 BREWER-CARIAS, Allan R. Contratos administrativos. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1992. 
p. 24.  
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técnicas) das partes visando à realização dos objetivos acordados. Finalizando, aduz que 

todos esses critérios devem ser aferidos a partir de um “texto de compromisso assinado 

pelos diferentes participantes”.41    

Com efeito, o reconhecimento cumulativo dos critérios assinalados em 

técnicas, medidas ou experiências negociais permite demonstrar que estar-se-ia perante 

modelos correspondentes à nova contratualização administrativa, ou seja, de espécies do 

gênero módulo convencional da Administração pública. Eis a acepção do termo contrato 

quando o mesmo é empregado para retratar a base consensual dessas novas relações, as 

quais desenvolvem-se no cenário ora apresentado. 

Insta assinalar que a aplicação dos possíveis novos empregos do contrato no 

âmbito administrativo encontra-se ainda em fase de experimentação,42 sendo prematuro 

empreender tentativas de homogeneização dessas práticas, ou mesmo envidar esforços 

visando uma excessiva teorização sobre a temática.  

Como instrumentos de ação da Administração Consensual pretende-se referir 

aos institutos e mecanismos utilizados pelos órgãos e entidades administrativas para o 

desenvolvimento de suas atividades a partir de uma perspectiva que privilegia o 

emprego de técnicas e métodos negociais. 

O acordo administrativo constitui, em suas mais variadas vertentes, o 

instrumento de ação da Administração Consensual, razão pela qual esta também pode 

ser denominada como Administração por acordos.43 Inclusive, cabe notar que a 

conciliação e a transação administrativa consubstanciam-se por meio de acordos 

administrativos. 

Acordo, portanto, é uma noção mais ampla se comparada à de contrato; acordo 

é gênero, do qual contrato é espécie.  

Eis a principal conseqüência da ampliação do consensualismo na 

Administração pública de hoje, levando Ernesto Sticchi DAMIANI a sustentar que: 
... antes de ser uma categoria jurídica o acordo é uma categoria lógica, dado que tal categoria 
juridiciza-se em species distintas, sendo que em algumas delas, como o contrato, encontra-se 
em destaque a patrimonialidade da relação objeto do acordo; em outras, como nos acordos 
administrativos, está em evidência o interesse público, sendo juridicamente indiferente o 
aspecto da patrimonialidade. Nessa perspectiva, realiza-se uma radical inversão das teses 

                                                 
41 GAUDIN, Jean-Pierre. Gouverner par contrat, 1999. p. 28.  
42 Cf. RIVERO, Jean. Direito administrativo, 1981. p. 131. 
43 Para aprofundar as temáticas da contratualização administrativa e da teoria geral dos acordos 
administrativos no direito brasileiro, cf. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: 
RT, 2008 (no prelo). 
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tradicionais. O acordo publicístico não mais é encarado como espécie do gênero contratual, 
mas o contrato é visto como espécie positivada, de conteúdo patrimonial, do gênero acordo 
(categoria lógica geral), diversa de outra espécie positivada, qual seja, a dos acordos 
administrativos.44    
 

Arrematando, Ernesto Sticchi DAMIANI propõe um quadro sistemático do 

qual faria parte (i) a noção lógica de acordo, entendida como “expressão do consenso de 

vários sujeitos em torno de um determinado objeto”,45 (ii) a noção lógico-jurídica de 

acordo, por meio da qual “ao consenso formado uma norma jurídica reconhece efeito 

vinculante”,46 (iii) a noção de contrato, compreendido como “acordo cujo objeto são 

relações patrimoniais”,47 e finalmente (iv) a noção de acordo administrativo, “ato 

bilateral por meio do qual a Administração pública atua, exercendo poderes não 

negociais, tendo por objeto relações de direito público”.48 

Na há uma regra geral no direito brasileiro determinante da competência dos 

órgãos e entidades administrativas para a realização de acordos administrativos. 

Entretanto, é possível elencar, entre diversas autorizações legais, (i) o art. 10 do 

Decreto-lei n. 3.365/41, segundo o qual “a desapropriação deverá efetivar-se mediante 

acordo ou intentar-se judicialmente ...”; (ii) o compromisso de ajustamento de conduta, 

previsto no § 6° do art. 5° da Lei federal n. 7.347/85 (Ação Civil Pública); (iii) os 

acordos no âmbito da execução dos contratos administrativos, nos termos da Lei federal 

n. 8.666/93, 8.987/95, 11.079/04 e 11.107/05;49 (iv) o compromisso de cessação de 

prática sob investigação, nos processos em trâmite na órbita do CADE (art. 53 da Lei 

                                                 
44 DAMIANI, Ernesto Sticchi. Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, 1992. p. 
112-113.   
45 Ibid., p. 124. 
46 Id. 
47 Id. 
48 Id. 
49 Enfatiza Juarez FREITAS que “o Estado há de ser o primeiro, não o último, a observar as normas e 
zelar pela credibilidade da palavra dos que o representam” (FREITAS, Juarez. O controle dos atos 
administrativos e os princípios fundamentais. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 37.). 
Freqüentemente, Administrações mal orientadas, buscam tirar o máximo de vantagem nas contratações, à 
custa dos contratados, obrigando-os à recorrer à via judicial para obter o pagamento de seus créditos, cuja 
demanda judicial pode levar anos para chegar à solução final, acarretando inúmeras vezes a ruína do 
colaborador. Esse procedimento, danoso e violador do princípio da boa-fé, ainda é utilizado, 
freqüentemente, de forma autoritária e em nome da defesa dos interesses públicos, quando, na verdade, o 
interesse público tem condições de ser realizado com maior eficiência em um contexto de harmonia e, 
simultaneamente, com a satisfação dos interesses privados. Por outro turno, é preciso que o Estado 
mantenha a sua disposição todos os meios de concretização possíveis para que, se necessário, possa impor 
segundo as disposições legais, o interesse público sobre os privados que com ele não sejam compatíveis. 
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federal n. 8.884/ 94), e (v) o contrato de gestão, previsto no § 8º do art. 37 da 

Constituição de 1988 (preceito inserido com a EC n. 19/98).  

A transação administrativa representa uma estratégia de negociação por meio 

da qual as partes envolvidas na relação jurídica administrativa controvertida, mediante 

concessões recíprocas, previnem ou terminam litígio. Assim, para ocorrer a transação é 

essencial a existência de uma relação jurídica controvertida, na qual a solução é 

estabelecida pelas próprias partes, devendo resultar, não da vontade unilateral, mas da 

vontade das partes litigantes de estabelecerem, de comum acordo, a solução para o 

conflito. 

Por outro lado, se a solução do conflito é conferida por terceiro alheio ao 

litígio, o qual procura aproximar as partes e promover a busca do entendimento entre 

elas, estar-se-á diante da conciliação, e não da transação. Todavia, a manifestação de 

vontade das partes é condição necessária para que se opere a conciliação 

administrativa.50 

Assim sendo, parece ser pertinente apontar a existência de um módulo 

consensual da Administração Pública, como gênero que abrange todos os ajustes 

negociais e pré-negociais, formais e informais, vinculantes e não-vinculantes, tais como 

os protocolos de intenção, protocolos administrativos, os acordos administrativos, os 

contratos administrativos, os convênios, os consórcios públicos, os contratos de gestão, 

os contratos de parceria público-privada, entre diversas outras figuras de base 

consensual passíveis de serem empregadas pela Administração Pública brasileira na 

consecução de suas atividades e atingimento de seus fins.  

A utilização de meios consensuais pela Administração ganha relevância na 

medida em que estes se transformam em instrumentos da participação dos particulares  - 

diretamente envolvidos ou simplesmente interessados – no processo de tomada das 

decisões administrativas, possibilitando mais aceitação do que imposição, especialmente 

no âmbito das relações contratuais administrativas.  
                                                 
50 Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do 
contrato administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e como alternativa à 
atuação administrativa autoritária, no contexto de uma administração pública mais democrática. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 310. Selma Lemes descreve a existência, no Chile, de comissões 
conciliadoras para a solução de controvérsias nos contratos de obras públicas (LEMES, Selma. 
Arbitragem na Administração Pública. São Paulo: Quartier Latin, pp. 229 e ss.). Cabe assinalar que 
encontra-se em discussão uma minuta de anteprojeto de lei geral de transação tributária, o que reforça a 
busca por soluções consensuais para a resolução de conflitos de direito público, na própria esfera 
administrativa (cf. http://www.apet.org.br/projeto_lei/pdf/pro.fede19.04-7.pdf.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas três décadas, os movimentos transformadores do Estado 

contemporâneo visaram não somente à reavaliação dos fins do Estado, mas também ao 

reexame das funções típicas do modelo estatal providencialista e da forma como tais 

funções eram comumente desempenhadas.  

Com a ascensão de fenômenos como o Estado em rede e a Governança Pública, 

emerge uma nova forma de administrar, cujas referências são o diálogo, a negociação, o 

acordo, a coordenação, a descentralização, a cooperação e a colaboração. Assim, o 

processo de determinação do interesse público passa a ser desenvolvido a partir de uma 

perspectiva consensual e dialógica, a qual contrasta com a dominante perspectiva 

imperativa e  monológica, avessa à utilização de mecanismos comunicacionais internos 

e externos à organização administrativa 

Trata-se da Administração Consensual, a qual marca a evolução de um modelo 

centrado no ato administrativo (unilateralidade) para um modelo que passa a contemplar 

os acordos administrativos (bilateralidade e multilateralidade). Sua disseminação tem 

por fim nortear a transição de um modelo de gestão pública fechado e autoritário para 

um modelo aberto e democrático, habilitando o Estado contemporâneo a bem 

desempenhar suas tarefas e atingir os seus objetivos, preferencialmente, de modo 

compartilhado com os cidadãos. 
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E A NOVA 
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INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA 

SEGURANÇA JURÍDICA. 

  

Hugo Zaher•

 

RESUMO 

O presente estudo abordará a nova visão do Supremo Tribunal Federal acerca da criação 

de Municípios, à luz da Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996, que 

reformulou o artigo 18, § 4º, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo como um 

dos requisitos a edição de lei estadual, em período que seria fixado pela lei 

complementar federal. Note-se que até hoje essa lei complementar não foi promulgada, 

inviabilizando o surgimento de novos Municípios. Mesmo diante dessa situação, 

diversos Municípios foram criados, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade 

das respectivas leis estaduais. Ocorre que, desde o julgamento das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nºs 2240, 3316 e 3489, o Supremo Tribunal Federal, diante do 

princípio da segurança jurídica, tem reconhecido a existência de fato do Município, ao 

declarar inconstitucional a lei estadual de criação, mas sem nulificá-la por determinado 

prazo, interregno esse em que o Congresso Nacional deverá editar a lei complementar 

federal, diante do desfecho da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão nº 

3682, que reconheceu a inconstitucionalidade dessa omissão do Poder Legislativo. Por 

derradeiro, será analisado se o reconhecimento da omissão inconstitucional autoriza 

automaticamente a criação de Municípios, e o que pode ocorrer se a lei federal não for 

editada. 
 

 

PALAVRAS CHAVES: PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA; OMISSÃO 

INCONSTITUCIONAL; CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS; EXISTÊNCIA DE FATO. 
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The present paper will discuss the new Federal Supreme Court’s view regarding the 

creation of the countys, based on the Constitutional Amendment (No 15) dated 

September 12, 1996, that reformulated the Article 18, 4th paragraph, of the Federal 

Constitution of 1988, which established its origin through a State Law as one of the 

claims, in a period that would be defined by the complementary federal law. Note that, 

so far, this legislative decision has not been created, what makes impossible the creation 

of new Municipals. Even facing this situation, many countys have been created, what 

made the occurrence of the declaration of non-constitutionality of these State Laws. 

Concerning this, since the arising of the Direct Actions of non-constitutionality (No 

2240, 3316 and 3489), that Federal Supreme Court, according to the Principle of 

Juridical Safety, has acknowledged the true existence of the county, by decreeing the  

non-constitutionality law, however, without making its nullity for a determined 

deadline, for what the National Congress must create the complementary federal law, 

according to the decision of the Direct Action of non-constitutionality of omission (No 

3682), that has recognized the non-constitutionality of this omission of the Legislative 

Power. For last, will be reviewed if the recognition of non-constitutionality of the 

omission automatically authorizes the creation of Countys, and what can happen if the 

federal law does not be edited. 

 

 KEY-WORDS: PRINCIPLE OF JURIDICAL SAFETY; NON-

CONSTITUTIONALITY OMISSION; COUNTYS’ CREATION; TRUE EXISTENCE. 

 

 

1 INTRODUÇÃO. 

 

O princípio constitucional da segurança jurídica é um dos temas que mais 

preocupam os constitucionalistas pátrios, na medida em que permeia a condição de 

certeza das relações jurídicas, seja no âmbito do direito privado ou do direito público. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal promoveu o julgamento de diversas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade que abordaram sobremaneira o tema da 

segurança jurídica, mais especificamente no âmbito da criação de Municípios, quais 
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sejam: ADIn por omissão 3682 e ADIns 2240, 3316 e 34891, aquela primeira de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes e as outras relatadas pelo Ministro Eros Grau 2. 

Todo esse questionamento em sede de jurisdição constitucional foi devido às 

alterações deflagradas pela Emenda Constitucional nº 15/96, especialmente na 

reformulação do disposto no artigo 18, § 4º, da Constituição Federal, prevendo que lei 

complementar federal definirá o período em que os municípios poderão ser criados. 

Destarte, aquelas ações abordaram um caso difícil em que não só se valeram os 

Ministros da ponderação de princípios constitucionais, como também da modulação dos 

efeitos da decisão no controle de constitucionalidade. Tudo isso para reconhecer a 

existência jurídica de Municípios criados por leis estaduais inconstitucionais, já que 

editadas na ausência da lei complementar federal de que trata o referido dispositivo 

constitucional, pois conseqüências negativas poderiam decorrer da declaração da 

nulidade da lei estadual com efeitos ex tunc, diante de uma mera técnica de subsunção e 

interpretação filológica do texto constitucional. 

Dessa feita, o presente artigo tem por fito o novo posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal em relação à criação de Municípios, em plena consonância com o 

princípio da segurança jurídica, enquanto o artigo 18, § 4º, da CF, não adquire a 

aplicabilidade plena. 

 

 

2 O PROCEDIMENTO DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS À LUZ DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006. 

 

O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro prevê como forma de Estado a 

federação, que, nos termos do artigo 1º do Diploma Maior, é formada pela união 

indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

                                                 
1 Todas essas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, inclusive a por omissão, foram julgadas na Sessão 
Plenária de 9 de maio de 2007, embora a publicação no Diário de Justiça não tenha ocorrido na mesma 
data: a ADin 3316 foi publicada em 29 de junho de 2007, as ADIns 2240 e 3489 em 3 de agosto de 2007, 
e a ADIn por omissão 3682 no dia 6 de setembro de 2007. 
2 Frise-se que, embora as três últimas ADIns citadas tenham observado o mesmo desfecho e sido 
fundamentadas da mesma forma, a ADIn 2240 merecerá maior atenção no presente estudo, haja vista ter 
sido a primeira dentre elas a ser distribuída – julho de 2000 –, bem como o lapso entre a criação da lei 
cuja constitucionalidade foi questionada e a propositura da ADIn ter sido o menor, de apenas 4 (quatro) 
meses, o que demonstra a mudança de interpretação frente a outros casos abordados pelo Supremo 
Tribunal Federal, como será demonstrado nos tópicos ulteriores. 
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Afigurando-se o Município, pois, como uma entidade estatal que compõe a 

Federação brasileira, são-lhe outorgadas diversas capacidades, tais como a de auto-

organização, autogoverno, normatividade própria e auto-administração3. 

Não cabendo aprofundar o presente estudo na seara do Direito Municipal que é 

sobremaneira vasto, importante se faz a abordagem do processo de criação de 

Município.  

Para a criação, a fusão e o desmembramento4 de Municípios, era necessária uma 

lei do Estado-membro em que tal ente surgiria, editada à luz de lei complementar 

estadual que estabeleceria os requisitos, sem prejuízo de consulta pública prévia, via 

plebiscito, das populações diretamente interessadas5. 

Dentre esses requisitos previstos na redação anterior do art. 18, § 4º, da CF, 

merece destaque o plebiscito realizado para apurar os anseios populares com vistas à 

criação do novo Município, em total consonância com o princípio democrático. 

Todavia, são os dois lados da moeda que merecem a necessária aferição, tendo 

em vista que as paixões locais poderiam contaminar a consulta prévia. Isso de fato 

ocorreu no Brasil durante oito anos contados da promulgação da Constituição de 1988, 

tendo em vista que em torno de 1.600 Municípios foram criados sem maiores 

dificuldades, muitos sem quaisquer perspectivas de se manter6. 

                                                 
3 “A autonomia municipal está assegurada nos arts. 18, 29 e 30 da CF, como poder de gerir seus 
próprios negócios dentro do círculo nela prefixado, que compreende as capacidades de: a) auto-
organização, mediante a elaboração de lei orgânica própria; b) autogoverno pela eletividade do prefeito 
e dos vereadores; c) normatividade própria, ou capacidade de autolegislação, mediante a competência 
de legislar sobre áreas que lhe são reservadas; d) auto-administração, administração própria, para 
organizar, manter e prestar os serviços de interesse local.” (SILVA, 1991, p.11) 
4 Cabe aqui relembrar de forma perfunctória os inesquecíveis ensinamentos do saudoso administrativista 
Hely Lopes Meirelles, que enriquecia a Ciência do Direito com a especificação das diferenças entre as 
formas de surgimento do Município. Para ele “Desmembramento é a separação de parte de um 
Município para se integrar noutro ou construir um novo Município. Anexação é a junção da parte 
desmembrada de um território a Município já existente, que continua com sua personalidade anterior. 
Incorporação é a reunião de um Município a outro, perdendo um deles a personalidade, que se integra 
na do território incorporador. Fusão é a união de dois ou mais Municípios, que perdem, todos eles, sua 
primitiva personalidade, surgindo um novo Município” (2001, p. 69). 
5 Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, no original artigo 18, § 4º, previa o seguinte: “A 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a 
unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos 
previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações diretamente interessadas.” 
6 Assim observou Ives Gandra da Silva Martins (2001, p. 32), ao apontar que “foram criados inúmeros 
municípios sem condições de se sustentarem, pois bastava, para criá-los, lei estadual após plebiscito das 
populações locais, segundo regime definido por lei complementar”. 
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Diante da irresignação perante essa realidade que só tinha o fito de degradar a 

federação, editou-se a Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996, medida 

essa que reformulou a redação daquele dispositivo, alterando os requisitos acima 

aventados, bem como introduzindo novos.7

É possível depreender da nova redação do dispositivo em referência que o 

surgimento do Município hoje depende não só de lei estadual e de consulta prévia aos 

Municípios envolvidos – que são os diretamente interessados no surgimento do novo 

ente –, mas também do Estudo de Viabilidade Municipal prévio à realização do 

plebiscito, apresentado na forma da lei. 

Outra modificação de nodal importância, inclusive para a consecução dos fins 

deste trabalho, cinge-se à determinação expressa, para criação do Município, da edição 

de lei complementar federal que estabeleça o período em que o ato normativo estadual 

possa ser editado para criar, incorporar, fundir ou desmembrar o Município. 

Dentro da tipologia clássica das normas jurídico-constitucionais preconizada por 

José Afonso da Silva (2007, p. 118), verifica-se, pois, que a nova redação do artigo 18, 

§ 4º, da CF, embora tenha mantido sua eficácia limitada, já que o nascimento dos 

Municípios continua dependente da edição de lei infraconstitucional, alterou a 

competência para a elaboração da lei complementar: antes competia ao Estado-membro, 

atualmente cabe à União Federal.  

Todavia, um dispositivo que parecia um instrumento de necessária contenção 

para frear criações insustentáveis de Municípios, acabou por se tornar ao longo do 

tempo uma providência dilatória, haja vista que desde 1996 a lei complementar federal 

que definiria o período em que os Municípios seriam criados até o presente momento 

não foi editada8. 

E desse fato resultou que, desde 1996, inúmeras leis foram editadas pelos 

Estados-membros, não obstante a omissão do legislador federal, o que acarretou a 

                                                 
7 Este é o teor do “novo” artigo 18, § 4º: “§4.º  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.” 
8 O alerta de Luís Roberto Barroso se fez presente na hipótese ora estudada, já que “não é incomum a 
existência formal e inútil de Constituições que invocam o que não está presente, afirmam o que não é 
verdade e prometem o que não será cumprido” (2007, p. 61). 
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apreciação e procedência de Ações Diretas de Inconstitucionalidade9, em razão da 

inexistência de lei complementar federal que amparasse o processo de criação dos 

Municípios. 

No caso em comento, o Procurador-Geral da República propôs, no ano de 2002, 

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual paranaense nº 12.949/00, que 

alterava os limites territoriais do Município de Moreira Sales no Estado do Paraná, sem 

a realização do plebiscito no âmbito populacional dos Municípios envolvidos, bem 

como sem observância à edição da lei complementar federal de que trata o art. 18, § 4º, 

da CF. 

Em seu voto, o Ministro Relator Maurício Corrêa deixa claro que a alteração de 

limites territoriais deveria respeitar o citado dispositivo constitucional. Assim, não 

havendo a lei complementar federal, o ato de desmembramento foi ilegítimo no seu 

entendimento, motivo pelo qual declarou a inconstitucionalidade da lei: 

 
Como visto, a lei estadual impugnada, editada em 25/09/2000, promoveu 
alterações nos limites territoriais do Município de Moreira Sales e autorizou o 
desmembramento de área legalmente afeta ao Município de Goierê-PR, 
deixando de lado não apenas a realização do necessário plebiscito das 
populações diretamente envolvidas, mas igualmente a inexistência de lei 
complementar federal, requisitos esses definidos no § 4º do artigo 18 da 
Constituição Federal. Resta clara, em conseqüência, a ilegitimidade do 
ato. (grifo nosso) 

 

Logo, a mera interpretação literal do art. 18, § 4º, da CF conduziu os votos da 

maioria dos Ministros da Corte Suprema pátria, vencido o Ministro Marco Aurélio10, no 

sentido de extirpar do sistema aquele ato normativo estadual quatro anos após a 

alteração dos limites territoriais do Município de Moreira Sales-PR, à revelia da lei 

                                                 
9 EMENTA: (...) 2. Desmembramento de município. Necessidade de consulta prévia à população 
interessada. Inobservância. Afronta ao artigo 18, § 4o, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Emenda 
Constitucional 15/96. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, nos termos da lei 
estadual, dentro do período determinado por lei complementar e após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal. Inexistência da lei complementar exigida pela Constituição Federal. 
Desmembramento de município com base somente em lei estadual. Impossibilidade. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 12949, de 25 de setembro 
de 2000, do Estado do Paraná. (STF, ADIn 2702/PR, rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 
06.02.04)Vide também ADI-MC n° 2.381/RS; ADI n° 3.149/SC; ADI n° 2.967/BA.  
10 O Ministro Marco Aurélio entendeu ser improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, embora 
tenha assim se posicionado por outros fundamentos que não o referente ao objeto deste trabalho, qual 
seja: criação de municípios sem o respaldo da lei complementar federal integradora do art. 18, § 4º, da 
CF. Entendeu aquele Ministro que o caso concreto não encerrava hipótese de criação, incorporação, fusão 
ou desmembramento de Município (art. 18, § 4º, da CF), razão pela qual dispensável o plebiscito. 
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complementar federal reclamada por aquele dispositivo constitucional, mesmo que no 

município tenham ocorrido atos e relações jurídicas levando em conta sua existência 

fática, de onde adviriam, por exemplo, casamentos, nascimentos, eleições, arrecadação 

de tributos, concursos públicos, participação na repartição tributária etc. 

Porém cabe uma reflexão neste ponto do trabalho. Considere-se um Município 

criado por lei estadual sem o respaldo da lei complementar federal (inexistente até hoje). 

Seria razoável a extinção de todos os atos praticados por conta do novo Município? Não 

obstante a inconstitucionalidade, a declaração da nulidade da lei ab ovo não feriria 

princípios jurídicos e direitos subjetivos adquiridos? 

Essas indagações foram dirimidas em quatro Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade – ADIns 3682, 2240, 3316 e 3489 – sendo a primeira delas por 

omissão, tendo todas elas representado uma nítida evolução no entendimento do STF 

em relação à criação de Municípios sem o amparo da lei complementar federal de que 

trata o artigo 18, § 4º, da CF.  

 

 

3 A SEGURANÇA JURÍDICA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. 

 

O princípio da segurança jurídica é um tema do Direito Constitucional que 

freqüentemente suscita debates acalorados na doutrina e na jurisprudência, 

principalmente na abordagem dos casos difíceis como é o da criação dos Municípios 

sob a égide da Emenda Constitucional nº 15/96.  

Princípio jurídico, como é cediço, adota a feição de fundamento das normas 

jurídicas hierarquicamente inferiores, motivo pelo qual a Constituição do Estado se 

torna o Diploma nitidamente preenchido por princípios jurídicos explícitos e implícitos, 

de sorte que são normas jurídicas que, além de fundamentar o ordenamento jurídico, 

integram o rol de instrumentos jurídicos reguladores das condutas humanas, isto é, 

fazem parte do mundo do dever-ser, tendo o condão, portanto, de influenciar a realidade 

social, devendo ser observadas e cumpridas. 
 

Os princípios são diferentes das regras, por isso também apresentam-se de 
forma diversa, atuam (incidem) diferentemente e desempenham funções 
distintas. E porque se exteriorizam e atuam papéis de modo díspar, é que não 
são idênticos. (ROTHENBURG, 1999, p. 49). 

150



  

 

José Joaquim Gomes Canotilho (1997, p. 1160-1161) também identifica como 

característica dos princípios jurídicos o grau de abstração, o grau de determinabilidade, 

e a proximidade da idéia de direito 11. 

Ademais, retomando-se a noção de que os princípios jurídicos, em razão de sua 

baixa densidade normativa, não se submetem ao esquema do tudo-ou-nada das regras 

jurídicas, destaque-se que sua aplicação se dá à vista das “circunstâncias representadas 

por outras normas ou por situações de fato”, o que enseja uma freqüente “tensão 

dialética” entre os princípios jurídicos, em função da ponderação dos princípios 

realizada pelo intérprete frente ao caso concreto objeto de sua análise, no intuito de 

realizar o ideal de justiça, sem prejuízo ao manejo dos princípios interpretativos da 

proporcionalidade (BARROSO; BARCELLOS, 2003, p.110)12. 

Nessa toada, muitos juristas já trataram acerca do princípio da segurança 

jurídica, instituto cuja discussão é sempre atualíssima. Essa preocupação da comunidade 

jurídica repousa no fato de que a certeza é uma necessidade humana básica que precisa 

ser tutelada, sendo o direito um mecanismo eficaz para se operacionalizar esse desejo. 

Desde já, é possível destacar que a segurança jurídica se manifesta sob diversos 

aspectos, já que o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro não prevê nenhum 

dispositivo constitucional expresso que faça remissão a esse princípio. Portanto, trata-se 

de uma norma principiológica implícita, cuja concepção é extraída do sistema jurídico a 

partir da interpretação constitucional dos diversos dispositivos contidos na Lei Maior. 

Um primeiro aspecto pode ser inferido da própria idéia de Estado de Direito, 

principalmente o Democrático, que acolhem os ordenamentos jurídicos hodiernos, 

dentre os quais se encaixa a Constituição da República Federativa do Brasil. O Estado 

                                                 
11 A primeira estabelece que norma principiológica possui maior grau de abstração, isto é, reflete seus 
efeitos sobre uma maior categoria de fatos jurídicos. É o caso do princípio da segurança jurídica, que 
pode abarcar diversas questões fáticas, reguladas, v.g., pelo direito tributário, previdenciário, civil, penal 
etc. - “os princípios podem servir diretamente para a solução dos casos concretos, com o que é de se 
reconhecer-lhes aplicabilidade imediata (eficácia plena)” (ROTHENBURG, 1999, p. 86).A segunda 
aventada pelo jurista coimbrão diz respeito ao maior grau de indeterminabilidade dos princípios jurídicos 
em relação às regras. A noção de proximidade da idéia de direito, por fim, leva ao entendimento de que 
“princípios são ‘standards’ juridicamente vinculantes radicados nas exigências de ‘justiça’ (Dworkin) ou 
na ‘idéia de direito’ (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente 
funcional” (CANOTILHO, 1997, p. 1160). 
12 “A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos difíceis, em 
relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, especialmente quando uma situação concreta dá 
ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas.” (BARROSO; 
BARCELLOS, 2003, p.117). 
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Democrático de Direito prevê o arcabouço jurídico protetor dos direitos fundamentais, 

trazendo em si uma enorme carga histórica de proteção contra a ilegalidade, abuso de 

poder, dentre outras vicissitudes. 

Situando-se a Constituição Federal no ápice da pirâmide normativa estatal, e, 

portanto, instrumento básico do qual as demais normas extraem o fundamento de 

validade, é nela que se concentra o princípio do Estado Democrático de Direito, 

garantindo-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas. E é nesse sentido que 

Cármen Lúcia Antunes Rocha (2005, p. 172) expõe seu entendimento: 
 
A idéia de segurança jurídica está ligada à concepção de Estado de Direito, 
isto é, com a noção de que em um determinado estado, a lei nasce por todos 
e para todos e submete todos, inclusive os governantes, ao Poder Público, ou 
seja, a legitimidade do exercício do poder repousa na legalidade, na sua 
juridicidade, porém, não basta para que a segurança jurídica esteja protegida 
a simples submissão à lei, é necessário que as leis decorram da vontade livre 
do povo, representada no Legislativo, e que o Judiciário seja composto por 
juízes independentes, ‘que não temam contrariar, com suas decisões, o 
interesse do Estado’.  

 

Nessa esteira de pensamento, remete-se às lições de José Afonso da Silva (2005, 

p. 17) o qual, além de diferenciar segurança jurídica e segurança do direito13, afirma 

que a segurança jurídica pode ser entendida num duplo sentido: o amplo e o estrito 14. 

Num primeiro aspecto (sentido amplo), a segurança jurídica se revela como uma 

proteção, podendo abranger todos os campos do direito, em especial os direitos e 

liberdades individuais. Cite-se, como exemplo, a inviolabilidade do domicílio e o sigilo 

da correspondência e das comunicações telegráficas, normas estas estampadas 

respectivamente nos incisos XI e XII do artigo 5º, da Constituição Federal. 

Assim sendo, sob esse prisma a segurança jurídica pode ser abordada como um 

princípio do Estado Democrático de Direito. “A segurança jurídica – idéia que nutre, 

informa e justifica a proteção constitucional do direito adquirido – é (...) um valor de 

grande relevância no Estado Democrático de Direito”. (SARMENTO, 2006, p.18) 

                                                 
13 “A segurança do direito (...) é um valor jurídico que exige a positividade do direito, enquanto a 
segurança jurídica é já uma garantia que decorre dessa positividade.” (SILVA, 2005, p. 17). 
14 “No primeiro, ela assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em 
vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica. Em sentido estrito, a segurança jurídica consiste 
na garantia de estabilidade e de certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam de 
antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se mantém estável, mesmo se 
modificar a base legal sob a qual se estabeleceu.” (SILVA, 2005, p. 17) 
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Partindo para a outra concepção de segurança jurídica, com arrimo na lição 

acima transcrita de SILVA, vislumbra-se um sentido estrito no qual pode esse princípio 

ser encarado. Trata-se da previsibilidade dos fatos futuros diante das regras 

estabelecidas no sistema jurídico válido. Aqui o princípio da segurança acompanha o 

princípio da legalidade, de forma que as pessoas sabem, ou mesmo prevêem, as 

conseqüências das condutas praticadas, já que terão acesso ao conhecimento a respeito 

de sua proibição ou permissão. 

No entanto, um cuidado que se deve ter em vista quando do tratamento do 

princípio da segurança jurídica nessa visão é que, embora sua relação com o princípio 

da legalidade seja imanente ao Estado de Direito, aquele mandamento principiológico 

vai além, pois não perde de vista o conteúdo material das normas que devem atender 

parâmetros mínimos de justiça 15.  

Uma terceira compreensão é a proteção dos indivíduos quanto aos fatos 

pretéritos, entendimento este que está escorado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal, o qual estabelece que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada” 16. 

Por derradeiro, note-se que existe também, como medida de proteção ao 

princípio da segurança jurídica, a admissão da força normativa dos fatos. Não se discute 

que a legislação brasileira admita expressamente casos excepcionais, tais como o 

casamento putativo e a sociedade de fato. 

Contudo, trata-se de medida excepcional não só a força normativa dos fatos 

prevista no direito positivo. Da mesma forma, fatos tutelados por normas jurídicas 

                                                 
15 O equívoco do positivismo jurídico, cuja mais acabada formulação se depreende da tese de Hans 
Kelsen, reside em haver identificado a segurança e o Estado de Direito com a noção de legalidade. 
Segundo a explicação kelseniana a centralização legislativa e a legalidade das leis compreendem o 
princípio do Estado de Direito, que é essencialmente o princípio da segurança jurídica (...). Porém o 
Estado de Direito não é só um Estado de Legalidade formal, mas sim aquele Estado no qual a legalidade 
se funda na soberania popular e se dirige à tutela dos direitos fundamentais. O Estado de Direito é, 
portanto, uma expressão de legitimidade política e precisamente por ser-lo se identifica com esse 
princípio de legitimidade jurídica que representa a segurança. (PÉREZ LUÑO, 1991, p. 58-59). 
16 Ato jurídico perfeito, na lição de Maria Helena Diniz, “é o consumado segundo a norma vigente ao 
tempo em que se efetuou, produzindo seus efeitos jurídicos, uma vez que o direito gerado foi exercido.” 
(2005a, p. 385). Com relação à coisa julgada, explica que “é uma qualidade dos efeitos do julgamento, 
constituindo um fenômeno processual consistente na imutabilidade e indiscutibilidade da sentença posta 
ao abrigo dos recursos então definitivamente preclusos e dos efeitos por ela produzidos, uma vez que os 
consolida(...)” (2005a, p. 766). Direito adquirido, por fim, “é o que já se incorporou definitivamente ao 
patrimônio e à personalidade de seu titular, de modo que nem a lei nem um fato posterior pode alterar 
tal situação jurídica, pois há direito concreto, ou seja, subjetivo, e não direito potencial ou abstrato.” 
(2005b, p. 161).  

153



  

inválidas podem e devem em determinadas circunstâncias receber o respaldo do 

ordenamento jurídico-constitucional. 

Torna-se visível tal adução em situações claras nas quais normas jurídicas sobre 

as quais a sociedade deposita uma crença fundada e obedece-as como se válidas fossem. 

Caso expungidas do ordenamento jurídico pelos mecanismos de controle de 

constitucionalidade, haverá margem à ocorrência de efeitos desagradáveis não só para 

aqueles que observaram tais regras, mas para a própria estabilidade do Estado. 

Por isso não se pode defender uma aplicação mecânica e puramente formalista 

da Constituição, sob pena de se cometerem iniqüidades. Nessa esteira, Pérez Luño 

(1991, p. 105) deixa claro que a segurança jurídica deve ser compreendida também 

como uma medida de justiça, encontrando sua potencialidade máxima no Estado de 

Direito. 

 
O que está em jogo por trás da invocação da segurança jurídica é, 
definitivamente, a consecução de bens e valores jurídicos antes que critérios 
lógicos referidos na estrutura formal das normas, ou situações inerentes a 
todo o ordenamento jurídico. 

 

Dessa maneira, para tutelar a força normativa dos fatos em casos de excepcional 

interesse social, como expressão máxima do princípio da segurança jurídica, no Brasil a 

Lei nº 9.868/99, que disciplina o procedimento das Ações Diretas de 

Constitucionalidade e de Inconstitucionalidade, possibilita em seu art. 27 a adoção de 

efeitos prospectivos das sentenças oriundas do controle concentrado de 

constitucionalidade, observados os requisitos prescritos17. 

Dessa maneira, não seria razoável a regra de que todo ato contrário à 

Constituição deve ser declarado nulo ab ovo18, à luz do princípio da supremacia da 

constituição, tendo em vista que os fatos de excepcional interesse social restariam 

carentes de tutela, ocasionando-se, pois, instabilidade e insegurança. 

                                                 
17 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria 
de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 
18 A decisão judicial, segundo a doutrina consagrada, é declaratória (declara um estado preexistente) e não 
constitutiva-negativa. O ato judicial não desconstitui (puro efeito revogatório) a lei tal como ocorre, por 
exemplo, em outros modelos de fiscalização da constitucionalidade, mas apenas reconhece a existência de 
um ato viciado. E, por esse motivo, a decisão produz efeitos ex tunc, retroagindo até o nascimento da 
norma impugnada. (CLÈVE, 2000, p. 244). 
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Cumpre aduzir que antes mesmo da adoção formal pelo ordenamento jurídico 

brasileiro da eficácia pro futuro das sentenças no controle concentrado de 

constitucionalidade, Eduardo García de Enterría (1989, p.13) já defendia que a 

inconstitucionalidade prospectiva é medida indispensável, pois a não admissibilidade 

desse pronunciamento inviabilizaria a declaração de inconstitucionalidade de um grande 

número de normas. 

 
É, justamente, a relação estreita entre ambos os conceitos (nulidade = 
catástrofe) que motivou a busca no ordenamento constitucional de outra 
solução, sendo crível já ter sido encontrada na adoção do critério da 
inconstitucionalidade prospectiva, hoje estabelecida e admitida pelos mais 
importantes sistemas de justiça constitucional e internacional do mundo 
inteiro. (ENTERRÍA, 1989, p. 14). 

 

Atento à sensibilidade que a Constituição deve adotar em relação ao mundo 

fenomênico, Zeno Veloso (1999, p. 207) garante que: 

 
(...) a inclinação mais importante do controle jurisdicional da 
constitucionalidade, quanto aos efeitos da declaração, é fugir do rigorismo 
técnico-jurídico, das posições inflexíveis e dogmáticas, considerando as 
conseqüências práticas e políticas, a justiça do caso concreto, permitindo que o 
Tribunal, com prudência e cautela, exerça um poder normativo, determinando 
a eficácia da decisão a respeito da inconstitucionalidade. 

 

A tutela desses fatos dotados de carga normativa pode ser encontrada na 

modulação dos efeitos da sentença, prescrita pelo art. 27, da Lei nº 9.868/99, 

instrumento este responsável pela estabilidade jurídica do sistema, pois “a eficácia 

retroativa da sentença de nulidade importaria a reversão de um estado de fato 

consolidado, muitas vezes, sem culpa do interessado, que sofreria prejuízo 

desmesurado e desproporcional.” (ZAVASCKI, p. 50) 

 

 

4 A EVOLUÇÃO DO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL DIANTE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 

 

Como demonstrado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal colecionou 

julgados na esteira de se declarar a inconstitucionalidade, com a conseqüente decretação 
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de nulidade, da lei estadual que criou Municípios após a Emenda Constitucional nº 

15/96, em vista da inexistência de lei complementar federal. 

Demonstrar-se-á, porém, que o julgamento das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 3682 e 2240 – tendo esta última ADIn por caudatárias as ADIns 

3316 e 3489 – representou uma evolução na jurisprudência da Corte Suprema brasileira, 

garantindo-se uma nova e mais razoável interpretação da Constituição Federal.  

A primeira Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADIn por omissão 3682, 

proposta pela Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso, teve por objeto a 

alegação da ausência de norma infraconstitucional para tornar efetiva a Emenda 

Constitucional nº 15/96. 

 
EMENTA: (...) 1. A Emenda Constitucional n° 15, que alterou a redação do § 
4º do art. 18 da Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. 
Passados mais de 10 (dez) anos, não foi editada a lei complementar federal 
definidora do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos 
tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. 
Existência de notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador 
em relação ao cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar, 
decorrente do comando do art. 18, § 4º, da Constituição. 2. Apesar de 
existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando 
à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é possível constatar a 
omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei 
complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que 
afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, não justificam uma conduta 
manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta 
que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A inertia deliberandi 
das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão. 3. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, 
§ 4º, da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de 
estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador 
na elaboração da lei complementar federal. 4. Ação julgada procedente para 
declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de 
que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas as providências 
legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo 
art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações 
imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela 
omissão. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do 
Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal 
razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas 
ADI n°s 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam 
municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei 
complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses 
municípios. (STF, ADIn 3682/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJ 06.09.07) 

 

Como se extrai da análise da ementa do julgado acima transcrita, observou-se 

que, em razão da não edição de norma pelo legislador subconstitucional, operou-se a 
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indesejável omissão inconstitucional19. Dessa forma, não restou ao guardião da 

Constituição alternativa outra senão o reconhecimento dessa lacuna inconstitucional 

indevida, já que por mais de dez anos o Congresso Nacional permaneceu inerte.  

Paralelamente, importante frisar que a edição de leis estaduais posteriores ao 

desfecho da ADIn por omissão está condicionada a criação da medida legislativa 

federal. O STF certamente não deu carta branca para que os Estados descumpram a 

Constituição, tendo em vista que o princípio da nulidade de lei inconstitucional não foi 

derrogado em nenhum momento, inclusive quando do julgamento das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, consoante será abordado oportunamente. 

Considerando o instrumento utilizado na espécie, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, pode-se salientar que essa medida ainda hoje não é 

eficiente, pois o artigo 103, § 2º, da Constituição Federal, prescreve que, não sendo caso 

de omissão de órgão administrativo, é cabível apenas a cientificação do órgão 

responsável pela inércia inconstitucional para tomada de providências para a colmatação 

da lacuna constitucional 20. 

E foi essa a decisão proferida na ADIn 3682, inclusive com a fixação de prazo 

de 18 meses para o preenchimento da lacuna pelo legislador infraconstitucional. Essa 

decisão foi publicada no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2007. Contudo, nosso 

ordenamento não prevê nenhuma penalidade que compila o órgão legislativo a legislar, 

nem mesmo via Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Embora não seja o objetivo do presente trabalho o aprofundamento acerca do 

assunto, é possível depreender que a manutenção da inércia do Congresso Nacional, 

mesmo diante da recomendação do STF, poderia acarretar os efeitos práticos deletérios 

que a Corte Suprema evitou por força do julgamento das ADIns nº 2240, 3316 e 3489. 

Isso evidenciaria a perda de legitimidade do Congresso Nacional, tendo em vista o não 

exercício de sua competência constitucional de regulamentar a Constituição Federal, 

mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a omissão 

                                                 
19 “A omissão inconstitucional pressupõe um dever constitucional de legislar, que tanto pode ser 
derivado de ordens concretas contidas na Lei Fundamental quanto de princípios desenvolvidos mediante 
interpretação.” (MENDES, 2005, p. 274) 
20 “(...) quando a inconstitucionalidade se manifesta de um non-facere, a ordem jurídica não se encontra 
eficientemente aparelhada para sancionar e sanar a omissão ou inércia dos órgãos estatais. Sem 
embargo, a doutrina vem se dedicando ao tema, buscando soluções que, embora timidamente, já se 
incorporam ao direito positivo ou à prática jurisprudencial de alguns países”. (BARROSO, 2006, p. 
154). 
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legislativa inconstitucional. Nessas hipóteses, Walter Claudius Rothenburg vislumbra 

como sanção a troca do sujeito competente por outro, a fim de praticar o ato que não 

existe, e que gera conseqüências danosas no âmbito fenomênico, reinterpretando-se, 

pois, a vontade do poder constituinte21. 

Note-se que paralelamente à questão da ADIn 3682, foi apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal a ADIn 2240, cujos parâmetros da fundamentação foram os mesmos 

em relação às ADIns 3316 e 3489. Esta é a ementa do Acórdão na ADIn 2240:  
 
EMENTA: (...) 1. O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de 
fato, há mais de seis anos, como ente federativo. 2. Existência de fato do 
Município, decorrente da decisão política que importou na sua instalação como 
ente federativo dotado de autonomia. Situação excepcional consolidada, de 
caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e 
acolhimento da força normativa dos fatos. (...) 4. A exceção resulta de 
omissão do Poder Legislativo, visto que o impedimento de criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, desde a promulgação 
da Emenda Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se à 
ausência de lei complementar federal. 5. Omissão do Congresso Nacional que 
inviabiliza o que a Constituição autoriza: a criação de Município. A não edição 
da lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia autêntica 
violação da ordem constitucional. 6. A criação do Município de Luís Eduardo 
Magalhães importa, tal como se deu, uma situação excepcional não prevista 
pelo direito positivo. (...) 8. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir 
regulando também essas situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, 
ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a 
da exceção. 9. Cumpre verificar o que menos compromete a força normativa 
futura da Constituição e sua função de estabilização. No aparente conflito de 
inconstitucionalidades impor-se-ia o reconhecimento da existência válida do 
Município, a fim de que se afaste a agressão à federação. 10. O princípio da 
segurança jurídica prospera em benefício da preservação do Município. 
(...) 13. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, 
mas não pronunciar a nulidade pelo prazo de 24 meses, da Lei n. 7.619, de 30 
de março de 2000, do Estado da Bahia. (STF, ADIn 2240/BA, rel. Min. Eros 
Grau, Tribunal Pleno, DJ 03.08.07) (Destaques nossos) 

 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos 

Trabalhadores e distribuída em 6 de julho de 2000, para aferição da 

inconstitucionalidade da lei baiana nº 7.619 de 30 de março de 2000, que criou o 

Município de Luís Eduardo Magalhães no Estado da Bahia. Ou seja, pouco mais de 3 

                                                 
21 “(...) a atribuição conferida para a realização de determinações constitucionais, ou seja, a investidura 
constitucional na condição de sujeitos de competências, deve estar sempre presa a uma legitimidade. A 
legitimidade originária, que fundamentou a investidura constitucional (e que remonta ao momento 
constituinte), pode, no entanto, perder-se total ou parcialmente, temporária ou definitivamente, 
justificando então uma alteração (troca) de sujeito constitucionalmente competente.” (ROTHENBURG, 
2005, p. 99) 
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(três meses) depois da criação daquele ente federativo, a aferição da constitucionalidade 

da lei foi posta ao crivo do Supremo Tribunal Federal. 

Frise-se que esse Município foi efetivamente criado, embora o tenha sido por 

uma lei em desacordo com a Constituição. Todavia, passou a ser um ente federativo 

dotado das características abordadas anteriormente, chegando a existir, mesmo sob 

contestação em juízo, durante mais de sete anos. 

Nesse Município foram promulgadas diversas leis e prestados serviços públicos 

no âmbito do interesse local, elegeram-se prefeito, vice-prefeito e demais agentes 

políticos, arrecadaram-se tributos, celebraram-se casamentos, registraram-se 

nascimentos e óbitos, enfim, o Município de Luís Eduardo Magalhães efetivamente 

existiu, embora sob o pálio de uma lei inválida que gerava um grau de certeza e de 

segurança internamente e externamente, enquanto reconhecido como ente federativo.  

Portanto, o conflito principiológico acabou sendo submetido ao crivo do 

Supremo Tribunal Federal. De um lado o princípio da segurança jurídica, que representa 

objetivamente o respeito e a integridade do pacto federativo, e subjetivamente os 

direitos adquiridos pelos munícipes e, de outro, o princípio da nulidade da lei 

inconstitucional, do qual se infere que para haver a criação de Municípios é necessária 

lei complementar federal, inexistente até hoje. 

A saída foi a ponderação de interesses, já que a mera atividade de subsunção 

seria extremamente prejudicial para o Município baiano, bem como aos munícipes e a 

toda a estabilidade normativa. Isso porque a declaração pura de inconstitucionalidade 

produziria efeitos ex tunc, haja vista o caráter declaratório da sentença prolatada nessa 

espécie de ação. 

Assim sendo, como nos precedentes da Corte já mencionados que defendiam a 

inconstitucionalidade do ato normativo estadual em desacordo com o artigo 18, § 4º, da 

CF, os Ministros do Supremo Tribunal Federal se posicionaram num primeiro momento 

declarando a inconstitucionalidade da lei estadual. Entretanto, nos termos do artigo 27, 

da Lei nº 9.868/99, deixou-se de declarar a nulidade daquela lei com efeitos ex tunc, 

mantendo-se sua vigência, a partir da publicação do Acórdão nas Ações de n°s 2.240, 

3.316, 3.489, por mais 24 meses à luz do princípio da segurança jurídica. 

Logo, o ato normativo passará a ser nulo com a expiração do prazo, salvo se 

ocorrer o que se objetivou no julgamento conjunto com a ADIn por omissão nº 3682: a 
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edição de lei complementar federal no prazo de 18 meses, garantindo-se, pois, 

supedâneo de validade para a norma declarada inconstitucional, o que afastará 

logicamente a possibilidade de sua nulidade vir a efeito. 

Essa modulação dos efeitos da decisão serviu como instrumento básico para 

garantia da unidade da Constituição e proteção dos direitos fundamentais, em salutar 

consonância com o princípio da segurança jurídica. 

Na passagem a seguir transcrita, extraída do voto proferido na ADIn nº 2240 

pelo relator Ministro Eros Grau, fica bem nítida a ponderação de interesses atuando no 

controle de constitucionalidade da lei baiana: 

 
Na tarefa de concretização da Constituição, a Corte aplica-se a prover a sua 
força normativa e sua função estabilizadora, reportando-se à integridade da 
ordem concreta da qual ela é a representação mais elevada no plano do direito 
posto. A sua mais prudente aplicação, nas situações de exceção, pode 
corresponder exatamente à desaplicação de suas normas a essas situações. A 
tanto leva a prática da interpretação da Constituição, que supõe caminharmos 
de um ponto a outro, do universal ao singular, através do particular, conferindo 
a carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial 
o singular. Daí que ela exige a consideração não apenas dos textos normativos, 
mas também de elementos do mundo do ser, os fatos do caso e a realidade no 
seio e âmbito da qual a decisão em cada situação há de ser tomada. (2007, l. 
24-25) 

 

Nesse mesmo sentido o fundamento do voto foi acompanhado pelo Ministro 

Gilmar Ferreira Mendes22: 

 
De fato, há toda uma situação consolidada que não pode ser ignorada pelo 
Tribunal. Com o surgimento, no plano as normas, de uma nova entidade 
federativa, emergiu, no plano dos fatos, uma gama de situações decorrentes da 
prática de atos próprios do exercício da autonomia municipal. (2007, l. 33) 

                                                 
22 Oportuno salientar que o Ministro Gilmar Mendes proferiu voto-vista que serviu de base para o 
Ministro Relator Eros Grau alterar o dispositivo do Acórdão, pois este último entendia pela pura 
improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ao passo que o Ministro Gilmar Mendes 
capitaneou a fundamentação pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a produção 
de efeitos prospectivos (24 meses). Inegavelmente a posição do Ministro Gilmar Mendes, e que persuadiu 
unanimemente todos os componentes do Supremo Tribunal Federal, foi responsável pela manutenção da 
integridade da Constituição ao mesmo tempo em que garantiu o Princípio da Segurança Jurídica 
decorrente da força normativa dos fatos, isto é, da criação dos Municípios sem o respaldo da lei 
complementar federal de que trata a Constituição Federal em seu artigo 18, § 4º. Assim fundamentou o 
Ministro Gilmar Mendes: “A solução para o problema, a meu ver, não pode advir da simples decisão de 
improcedência da ação. Seria como se o Tribunal, focando toda sua atenção na necessidade de se 
assegurar realidades concretas que não podem mais ser desfeitas e, portanto, reconhecendo plena 
aplicabilidade ao princípio da segurança jurídica, deixasse de contemplar, na devida medida, o princípio 
da nulidade da lei inconstitucional. Não se pode negar a relevância do princípio da segurança jurídica 
neste caso. Porém, estou convicto de que é possível primar pela otimização de ambos os princípios, 
tentando aplicá-los, na maior medida possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas que o caso 
concreto pode nos apresentar.” (2007, l. 33) 
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É imperioso salientar que essa alteração de posicionamentos do órgão judiciário, 

mormente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que detém a guarda da Lex Legum 

(art. 102, da CF), não é incomum na realidade pátria como em nenhum ordenamento 

alienígena, tendo em vista a evolução da sociedade e a preconização de novos valores 

no transcurso histórico-cultural. 

Essa constatação é consentânea ao magistério de Anna Cândida da Cunha 

Ferraz, que assevera que “a Constituição de um Estado, por consubstanciar sua 

estrutura fundamental, presume-se estável. Estabilidade, todavia, não significa 

imutabilidade” (1986, p. 5) 23. 

Ademais, no presente estudo verifica-se tal evolução em vista do 

questionamento da lei baiana de 2000 ter sido efetuado apenas três meses após sua 

criação, embora o julgamento só tenha sido promovido sete anos depois, ao passo que a 

ADIn nº 2702 abordada no segundo tópico, que declarou a inconstitucionalidade da lei 

de 2002 que alterou os limites do Município paranaense, foi ajuizada vinte e três meses 

após a edição da lei.  

Logo, mesmo tendo esta última lei surtido efeitos sem questionamento judicial 

vinte meses a mais do que a lei baiana, o entendimento que prevaleceu sobre aquela – 

mas que hoje resta superado pelo julgamento da ADIn 2240 – era o de que não fora 

criada dentro dos parâmetros do artigo 18, § 4º, da CF, resultando em sua pura 

inconstitucionalidade, julgado este que se fosse utilizado como base para a decisão 

acerca da ADIn 2240 acarretaria transtornos indiscutíveis à ordem jurídica e a violação 

de direitos fundamentais exercitados sob égide da lei criadora do município. 

Assim sendo, não há dúvidas de que a evolução da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal foi louvável, pois foi atenta às situações concretas consolidadas, sem 

perder de vistas o Princípio do Estado de Direito, da Legalidade e da Segurança 

Jurídica, fazendo atuar e tornar efetivo o Direito e a Justiça na espécie, pois teve o 

condão de garantir direitos surgidos no âmbito dos Municípios criados sob o pálio de 

leis inconstitucionais, bem como a integridade do ordenamento jurídico pátrio, sendo 

                                                 
23 Nesse diapasão, ao abordar o processo de mudança da Constituição por meio da interpretação judicial, 
alinhavou com pena de ouro o seguinte entendimento: “(...) pela interpretação constitucional, 
desenvolvida pelos tribunais, transforma-se o significado e o alcance da Constituição; evolui o sentido 
das normas e disposições constitucionais, adapta-se a constituição ao momento presente, à realidade 
social existente.” (FERRAZ, 1986, p. 126). 
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essa a devida aspiração do Princípio da Segurança Jurídica no Estado Social e 

Democrático de Direito. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Nota-se, portanto, que a lacuna do artigo 18, § 4º, da Constituição Federal, 

gradativamente está sendo preenchida. Isso se deve à atuação desempenhada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2240, dentre outras, reconhecendo a existência de Municípios criados por leis estaduais 

inconstitucionais, com fulcro no princípio da segurança jurídica. 

Basta agora o Congresso Nacional promover a edição da lei complementar 

federal até 6 de março de 2009, executando a recomendação expedida nos autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 3682, já que, na remota hipótese 

da não promulgação da lei complementar federal no prazo de 24 meses, poderão ser 

extintos os Municípios, cujas leis que os instituíram foram declaradas inconstitucionais 

pelas ADIns nºs 2240, 3316 e 3489, coroando a perda de legitimidade do Congresso. 

Contudo, é forçoso reconhecer que a criação de Municípios ainda não é possível, 

mesmo diante da decisão do STF, pois se faz necessária a edição da medida legislativa 

complementar, a qual, por ainda não ter sido criada, configura omissão inconstitucional, 

inclusive de acordo com o entendimento daquela Corte, alinhavado na ADIn por 

Omissão nº 3682. 

Mesmo sob a preocupação de que o Poder Legislativo possa lamentavelmente 

manter-se inerte no que tange à colmatação da lacuna aberta pelo artigo 18, § 4º, da 

Constituição Federal, ao menos se demonstra que o STF atuou positivamente à luz do 

princípio da segurança jurídica, e evitou que direitos individuais e coletivos dos 

munícipes, e mesmo a estabilidade jurídica do ordenamento, fossem feridos, haja vista o 

reconhecimento fático dos Municípios, em cujos limites foram praticados diversos atos 

sob a certeza e a confiança de que a lei que os criou eram válidas e eficazes. 
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A ADMINISTRAÇÃO PÚBICA E O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA 
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RESUMO 

O princípio da confiança legítima decorre diretamente da idéia de Estado de Direito e 

possui fundamental papel hermenêutico. Traz em si a necessidade de manutenção de 

atos administrativos, ainda que antijurídicos, desde que verificada a expectativa 

legítima, por parte do administrado, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta 

administrativa. Pode, ainda, ser concretizado pela via reparatória, de caráter pecuniário, 

após a invalidação dos atos administrativos que se perpetraram no tempo. Embora não 

se encontre positivado expressamente, pode ser deduzido dos princípios fundamentais 

do ordenamento jurídico pátrio. A prevalência do princípio da confiança, em casos 

pontuais, mesmo quando ponderado em relação ao princípio da legalidade, não significa 

o fim do Estado vinculado à lei. Neste artigo, realiza-se a análise da relação do princípio 

da confiança com institutos correlatos, como a segurança jurídica e a boa-fé. Ademais, 

segue-se uma verificação, em sede de direito comparado, do leading case do princípio 

da confiança no Tribunal Administrativo de Berlim, em 1956. Após considerações 

relativas à delimitação conceitual do princípio da confiança, são objeto de análise 

decisões dos Tribunais Superiores brasileiros que adotaram fundamentos inerentes ao 

princípio em causa. O enfoque principal do presente trabalho é, antes de tudo, a 

determinação conceptual do princípio da confiança e, em segundo lugar, discutir a sua 

aplicação nos procedimentos administrativos com sede no âmbito da União, Estados e 

Municípios.  
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ABSTRACT 

The principle of legitimate trust has special position when it is derived as a mediate 

form from the State of Law. It bases its fundaments upon the protection over 

administrative acts, even though the anti-juridical ones. However the legitimate 

expectance of stabilization of the consequent effects by the administrative conduct must 

have been verified by the citizen. Moreover this principle can be built by the reparatory 

way, such as in a pecuniary meaning, after the invalidation of those administrative acts 

which had happened before. Even though, this principle has not been stated in a legal 

statute, it deserves a special consideration because its occurrence has been recognized 

by the national juridical system. In fact, this principle is understood as a directive 

principle with a fundamental hermeneutic role. As a principle, there is no obstacle that it 

works in a State where the principle of legality is also present, besides that it can be 

considered and limited by this other principle. The prevalence of the principle of 

legitimate trust in some specific cases does not mean the end of a legal basis State. 

Then, an analysis of the relation of this principle with other correlate institutes, such as 

the juridical security and the good faith, has been made. Furthermore, there is a 

consideration, in a comparative law basis, of the leading case of the principle of 

legitimate trust at the Berlin´s Administrative Tribunal of 1956. After these statements 

related to the conceptual definition of this principle, there is the analysis of decisions 

released by Brazilian Superior Courts upon their core and fundaments linked with the 

mentioned principle. Indeed, the main focus of this paper is to realize that the principle 

of legitimate trust must have be embraced by the administrative proceedings in any 

sphere of the Brazilian Administration, such as the Federal, State or Municipal 

Administration.  

 

KEYWORDS: PRINCIPLE OF LEGITIMATE TRUST; PUBLIC 

ADMINISTRATION;  

 
 
INTRODUÇÃO 

 

O princípio da confiança legítima pode ser visto como ampliação do 

princípio da segurança jurídica ou como um novo princípio autônomo. Independente de 

que posição se adote, importa explicar sua origem e extensão. 
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O princípio da confiança tem como leading case1 situação ocorrida na 

Alemanha, na década de 50, do século passado. Depois de reconhecido nos tribunais 

passou a ser tratado na doutrina para, só então, ser positivado. A Espanha também 

cuidou deste princípio de forma pioneira. Hoje em toda Europa há ampla aceitação do 

seu uso. 

 

A idéia de confiança legítima defende a manutenção de atos administrativos, 

cujos efeitos se prolongaram no tempo, gerando no administrado uma expectativa 

legítima de continuidade, ainda que estes atos sejam eivados de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade. A proteção da confiança tem por pano de fundo a necessidade de 

estabilização das relações ente a administração pública e os administrados. 

 

Não é difícil perceber que o Direito possui diversos mecanismos de 

estabilização das relações. Isto ocorre nas diversas searas. São exemplos: o ato jurídico 

perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, a irretroatividade das leis, a não-surpresa 

tributária, entre outros. 

 

O alcance da estabilização das relações jurídicas abrange o Legislativo, o 

Judiciário e o Executivo. A tendência moderna é de ampliação das garantias ligadas à 

previsibilidade. No âmbito nacional houve, recentemente, a instituição das súmulas 

vinculantes com as quais, a tendência é que haja uma uniformização das decisões o que 

contribui, não só para uma “antecipação” dos resultados, como também para a 

efetivação do princípio da igualdade. 

 

Seguindo esta tendência de aumento dos mecanismos de estabilização das 

relações é que o princípio da confiança ganha força. No Brasil, o princípio não se 

encontra expressamente positivado, porém, a discussão no nível acadêmico pode levar à 

difusão do conceito e ajudar no processo de consolidação na seara administrativa. 

Ademais, há previsão de decadência contra a Fazenda Pública na Lei do Processo 

                                                 
1 Será objeto de comentários no primeiro tópico. 
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Administrativo Federal que tem sido indicada pela doutrina e jurisprudência com 

fundamento na confiança. 

 

Pretende-se com este trabalho, avaliar os preceitos do instituto no âmbito do 

Direito Administrativo brasileiro. A veiculação do mesmo já vem ocorrendo na via 

pretoriana, porém, importa que seja amplamente debatido na seara acadêmica para, 

quem sabe, a exemplo, do processo ocorrido na Alemanha o legislativo pátrio o 

reconheça e venha a tratá-lo de forma ampla, avançando para além da previsão de 

decadência de atos administrativos. 

 

Entende-se que a utilização do princípio no âmbito administrativo, por meio 

das consultorias jurídicas, representa uma série de benefícios tanto para a Administração 

como para o administrado. Ambos ganham, em tempo e em dinheiro. Além disto, 

evitam-se demandas desnecessárias. 

 

No tópico seguinte será abordado o conceito do princípio da confiança, 

traçando as diferenças com institutos correlatos além da indicação de seu surgimento. 

No subseqüente, verificar-se-á a aplicação pretoriana do princípio no Brasil. No tópico 

posterior, indicar-se-ão as razões pelas quais é imprescindível a aplicação no âmbito da 

Administração Pública. 

 

 

1. Princípio da proteção da confiança 

 

Para alguns autores o princípio da proteção da confiança não passa de uma 

acepção do princípio da segurança jurídica. Há também aqueles que o identificam com o 

conceito de boa-fé. Não obstante, hodiernamente, o princípio da confiança deve ser tido 

como princípio de conteúdo autônomo, que apesar de ter fundamentos inerentes aos 

dois institutos acima citados, com eles não se confunde. 

 

Almiro do Couto e Silva há quase uma década já esclarecia: 
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“Por vezes encontramos, em obras contemporâneas de Direito Público, 
referências a <<boa fé>>, <<segurança jurídica>>, <<proteção à confiança>> 
como se fossem conceitos intercambiáveis ou expressões sinônimas. Não é 
assim ou não é mais assim. Por certo, boa fé, segurança jurídica e proteção à 
confiança são idéias que pertencem à mesma constelação de valores. 
Contudo, no curso do tempo, foram se particularizando e ganhando nuances 
que de algum modo as diferenciam, sem que, no entanto, umas se afastem 
completamente das outras.”2

 

 

1.1 Princípio da confiança e a boa-fé 

 

O princípio da boa-fé tem expressivo reconhecimento no âmbito do Direito 

Privado, sobretudo, nas relações contratuais. Possui uma acepção subjetiva e uma 

acepção objetiva. A subjetiva diz respeito à intenção dos contratantes, reflete-se no 

“sentimento pessoal de atuação conforme a ordem jurídica”3. A boa-fé objetiva se 

revela satisfeita quando o comportamento das partes respeita, reciprocamente, o 

comportamento esperado para uma determinada relação jurídica. 

 

Vale destacar que há uma aproximação entre os conceitos do princípio da 

confiança e da boa-fé se considerada esta em sua acepção objetiva. O traço distintivo, 

seria que na boa-fé, a reciprocidade figuraria como indispensável. Enquanto na 

confiança, o ato administrativo, em algumas hipóteses deveria ser mantido independente 

da apuração das intenções do administrado.4  

 

 

1.2 Princípio da confiança e o princípio da segurança jurídica 

 

Convém ainda, fazer a correlação entre o princípio da confiança e a 

segurança jurídica. A segurança jurídica pode estar ligada a aspectos objetivos do 
                                                 
2 COUTO e SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à 
Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de 
Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do 
processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 2, abril/maio/junho, 2005. 
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 10 de 
março de 2008.  
3 MAFFINI, Rafael. Princípio da Proteção Substancial da Confiança no Direito 
Administrativo Brasileiro. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 58. 
4 Ibidem, p. 61. 
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ordenamento ou a aspectos subjetivos do indivíduo (previsibilidade dos efeitos dos atos 

administrativos). A proteção da confiança seria o despontar da acepção subjetiva. 

Segundo Canotilho: 

 
O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, 
pois, a ideia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: 
o indivíduo têm do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões 
públicas incidentes sobre os seus direito, posições ou relações jurídicas 
alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos 
deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos 
jurídico previstos e prescritos no ordenamento. 

 

Mister novamente evocar o professor Couto e Silva:  

  
Modernamente, no direito comparado, a doutrina prefere admitir a existência 
de dois princípios distintos, apesar das estreitas correlações existentes entre 
eles. Falam os autores, assim, em princípio da segurança jurídica quando 
designam o que prestigia o aspecto objetivo da estabilidade das relações 
jurídicas, e em princípio da proteção à confiança, quando aludem ao que 
atenta para o aspecto subjetivo.5

 

A proteção da confiança surge a partir de dedução imediata da segurança 

jurídica6. Como visto, o princípio da proteção da confiança possui estreita ligação com a 

segurança jurídica e para parte da doutrina este seria o gênero do qual aquele seria 

espécie. Porém, a tendência no âmbito jurídico é, sem olvidar as raízes comuns, 

dissociá-los, elevando a proteção da confiança à condição de princípio autônomo. Esta 

ligação, entretanto, é importante, pois revela a conexão da confiança com o próprio 

Estado de Direito como será esclarecido a seguir. 

 

 

1.3 Origem do princípio da confiança 

 

Aponta-se a Alemanha como o primeiro país a propagar a concepção 

moderna e autônoma do princípio da confiança. Como dito alhures, a origem do 

princípio é pretoriana. 

 

                                                 
5 COUTO E SILVA, Almiro do, op. cit., loc. cit. 
6 MAFFINI, Rafael, op. cit., p. 55. 
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Ainda durante a separação entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental 

uma decisão do Tribunal Administrativo Superior de Berlim, em 14/11/1956 é apontada 

como leading case na proteção à confiança. Uma viúva que residia na República 

Democrática Alemã, sob a promessa de percepção de pensão se mudou para a Berlim-

ocidental, onde percebeu o benefício prometido, durante um ano. Passado este tempo, a 

administração revogou o ato concessivo em razão de ter verificado que a viúva não 

preenchia os requisitos para ser incluída como beneficiária. Além de suspender o 

pagamento, cobrou todos os valores que já haviam sido pagos. 7 8

 

Submetida a questão ao Tribunal Administrativo Superior de Berlim, este 

decidiu que o princípio da confiança deveria prevalecer frente à legalidade e, mesmo 

não havendo fundamento normativo que subsidiasse a concessão do benefício este não 

poderia ser revogado. Esta decisão foi confirmada pelo Tribunal Administrativo 

Federal. 

 

Hartmut Maurer esclarece os fundamentos para a decisão e para o novo 

entendimento adotado a partir daí: 

 
Ponto de partida foi o entendimento que a questão sobre a retratabilidade de 
atos administrativos beneficentes antijurídicos é dominada por dois 
princípios, ou seja, por um lado, pelo princípio da legalidade da 
administração, que exige a eliminação de atos administrativos antijurídicos e, 
por outro, pelo princípio de proteção à confiança, que pede a manutenção do 
ato administrativo beneficente. Como ambos os princípios requerem validez, 
mas também estão em conflito um com o outro, deve segundo a opinião do 
Tribunal Administrativo Federal, ser ponderado e examinado, no caso 
particular, a qual interesse – ao interesse público na retratação ou ao interesse 
individual na existência do ato administrativo – é devido a primazia. Nisso 
também são possíveis soluções que diferenciam, por exemplo, uma retratação 
limitada objetiva ou temporalmente.9

 

Após a consolidação da jurisprudência pela proteção à confiança, a Lei do 

Processo Administrativo Federal germânico, de 1976, nos §§48 e 49 positivou regras 

relativas ao princípio, sobretudo, no tocante aos efeitos e à possibilidade de revogação 

de atos administrativos beneficentes. 

                                                 
7 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo Alemão. Tradução de Luís 
Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2001, p. 70-71.  
8 MAFFINI, Rafael, op. cit., p. 81-83. 
9 MAURER, Hartmut, op. cit, p. 71-72. 
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1.4 Princípio da Confiança e o Estado de Direito 

 

O princípio da proteção da confiança se encontra ligado ao próprio Estado 

de Direito. Este é visto como conseqüência das próprias regras que balizam o Estado de 

Direito.  

 

Segundo Canotilho os princípios da segurança jurídica e da proteção da 

confiança dos cidadãos se encontram no mesmo patamar do princípio da legalidade da 

administração, do princípio da proibição do excesso e do princípio da proteção jurídica 

e das garantias processuais e, consistem em subprincípios concretizadores do Estado de 

Direito. 

 
O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar 
autónoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideram 
os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança como 
elementos constitutivos do Estado de Direito.10

 
 

O próprio STF ao tratar das balizas do Estado de Direito, aponta a segurança 

jurídica. Em recente julgado se destacou em sede de ementa que “...o princípio da 

segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e 

elemento conceitual do Estado de Direito”11. 

 

Se a confiança é aduzida e está interligada ao próprio conceito de segurança 

jurídica, depreendendo-se desta imediatamente. Deve ser realizada a análise dedutiva 

mediata entre Confiança e Estado de Direito. 

 

Considerando a realidade brasileira, Maffini é preciso sobre o tema: 

 

                                                 
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2000, p. 257. 
11 MS 24448 / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. Carlos Britto.  Julgamento: 
27/09/2007. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
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Embora não tenha previsão explícita no texto da Constituição Federal, há de 
ser reconhecido o status de princípio constitucional à proteção substancial da 
confiança, em face da necessária dedução ‘Estado de Direito/segurança 
jurídica/proteção da confiança.12

 

 “Preponderantemente, a proteção da confiança é fundamentada com o 

princípio do estado de direito, ancorado jurídico-constitucionalmente, e com o 

princípio, desse resultante, da certeza jurídica.”13 Assim, numa realidade em que esteja 

vigente um Estado de Direito, há que se atentar para a aplicação do princípio da 

confiança, decorrência mediata daquele. 

 

Depois de diferenciar o princípio da confiança da boa-fé e da segurança 

jurídica. Indicaram-se as origens do princípio aludido, bem como, qual a relação com o 

Estado de Direito. A seguir discorrer-se-á propriamente acerca das acepções que pode 

tomar. 

 

1.5 Delimitação conceitual do princípio da confiança 

 

Segundo o princípio da confiança, se um ato administrativo, aparentemente 

legítimo, é perpetrado pela Administração Pública, gerando, no administrado a 

expectativa de continuidade, dada a manutenção das condições nas quais surgiu, o ato 

deve ser estabilizado, ainda que tenha por fundamento lei inconstitucional ou ato 

normativo ilegal. 

 

É privilegiado o conceito de expectativa legítima. “A proteção da confiança 

parte da perspectiva do cidadão. Ela exige a proteção da confiança do cidadão que 

contou, e dispôs em conformidade com isso, com a existência de determinadas 

regulações estatais e outras medidas estatais”. 14

 

O princípio da confiança, enquanto ligado à função administrativa do 

Estado, possui três perspectivas15: 

                                                 
12 MAFFINI, Rafael, op. cit., p. 224. 
13 MAURER, Hartmut, op. cit., p. 84. 
14 Ibidem, p. 68. 
15 Esta citação é de Rafael Maffini, que de acordo com a visão de Soren Schonberg, 
traça a classificação acima apontada. Maffini escreveu sobre o princípio da 
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a) de um lado, tem-se a proteção procedimental da confiança ou das 
expectativas legítimas, consubstanciada na necessidade de uma atividade 
administrativa processualizada, em que se assegure a participação dos 
destinatários da função administrativa; b) de outro lado, tem-se a proteção 
compensatória da confiança, compreendida como o dever do Estado de 
ressarcir os prejuízos decorrentes da frustração de expectativas nele 
legitimamente depositadas pelos cidadãos; c) por fim, destaca-se a proteção 
substancial ou material da confiança, cujo significado pode ser sumarizado 
como sendo um conjunto de normas jurídicas emergentes da ação 
administrativas do Estado, em face de expectativas que, por razões especiais, 
apresentam-se legítimas e, assim, dignas de proteção.16

 

O princípio da confiança possui assim, três acepções. A primeira ligada ao 

procedimento administrativo. A segunda, relacionada a uma compensação oriunda da 

quebra das expectativas legitimas depositadas nos atos administrativos. A terceira 

cuidaria propriamente da necessidade de manutenção dos atos da administração pública. 

 

Cronologicamente a fórmula indicada no item c, teria surgido primeiro. Não 

obstante, todas as acepções são importantes e contribuem para o avanço do Direito 

Administrativo. A seguir, novamente, considerações de Hartmut Maurer: 

 
...a proteção da confiança visa, em primeiro lugar, à proteção da existência. 
Contudo, também são possíveis soluções mediadoras que, por um lado, 
possibilitam a correção ou adaptação necessária, mas também, por outro, 
consideram o interesse da confiança do afetado. Em consideração entram 
soluções transitórias de tipos diferentes, ademais, indenizações para o 
prejuízo que o cidadão sofreu pela revogação de uma regulação estatal ou 
decisão.17

 

O professor alemão indica exatamente duas acepções possíveis ao princípio 

da confiança, a da manutenção dos atos, tida como opção preferencial e a de 

ressarcimento em virtude da revogação do ato administrativo. Esta escolha deverá ser 

tomada na verificação do caso concreto, mas de antemão, a hipótese que melhor realiza 

a confiança é a continuidade do ato, pois reflete a legítima expectativa que se tem 

perante a Administração Pública. 

 
                                                                                                                                         
proteção substancial da confiança em sua tese de doutorado junto à Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Ele privilegiou na obra, a acepção descrita no item 
“c” retrotranscrito. A tese merece destaque por contribuir de forma ímpar para a 
difusão do princípio ora discutido. 
16 MAFFINI, Rafael, op. cit., p. 32. 
17 MAURER, Hartmut, op. cit., p. 86. 
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A Administração Pública possui o dever de cumprir o interesse público e, se 

este fosse objeto de discussão verticalizada, um viés inafastável deste seria que o Estado 

possa traduzir a sensação de lealdade para com os administrados. Daí porque, a 

importância da manutenção dos atos que gozam do manto da legalidade, embora 

traduzam situações antijurídicas. Se verificada a impossibilidade de estabilização destes 

atos, a função reparadora daria lugar à minimização dos efeitos da invalidação do ato. 

 

A outra acepção da confiança se demonstra na conformação de um 

procedimento administrativo no qual o administrado tome parte de suas fases, fique 

ciente paulatinamente às tomadas de decisão. Desta forma, o interessado poderá adotar 

uma postura proativa. E, ainda que obtenha um resultado desfavorável à pretensão não 

tenha havido preterição no acesso às informações e fases ocorridas durante o trâmite do 

procedimento. 

 

Atendidas estas três formas de efetivação do princípio da confiança, não há 

que se falar em preterição das expectativas legítimas do administrado. E o Estado estará 

se conformando, não só à legalidade, como também corroborando para que não haja 

uma abrupta quebra da previsibilidade da atuação administrativa. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Princípio da Confiança e a relação com o princípio da legalidade 

 

Pode parecer estranho o que se pretende18 com a efetivação do princípio da 

confiança, sobretudo se considerado o princípio da legalidade. Não obstante, sob a luz 

da hermenêutica moderna, aplicável aos princípios, a convivência entre legalidade e 

confiança não se apresenta impossível. Isto porque, hoje não há que se cogitar de 

                                                 
18 A manutenção de atos antijurídicos é, conforme se demonstrou no item anterior, 
uma de suas conseqüências. 
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princípios absolutos. Há na verdade, uma necessária ponderação, no caso concreto, dos 

valores que os mesmos representam. 

 

Esta questão foi objeto de análise por Hartmut Maurer: 

 
...a proteção à confiança pode entrar em conflito com  outros bens jurídicos e 
interesses, em particular, com o princípio da legalidade e da 
constitucionalidade, que exige a correção de atos antijurídicos, e com os 
interesses legítimos do Estado de adaptar o direito às circunstâncias alteradas 
ou aos novos conhecimentos ou de introduzir, até com o auxílio do direito, 
novos desenvolvimentos. Em tais casos de conflito deve ser ponderado entre 
o interesse da confiança do particular e o interesse da modificação do Estado 
e, sob consideração de todos os pontos de vista relevantes, esforçar-se por 
uma compensação ótima...19

 

Rafael Maffini também enfrenta este ponto: 
 
 

A legalidade administrativa não pode ser considerada como um óbice à 
incidência do princípio da proteção substancial da confiança, mesmo quando 
se trata de preservação de condutas – ou seus efeitos – inválidas. Isso porque, 
as noções de Estado de Direito e de segurança jurídica não estão sob, mas 
sobre ou ao lado do princípio da legalidade, impondo-se a ponderação entre a 
legalidade e a segurança jurídica para que, em alguns casos, essa ceda à 
proteção da confiança com a estabilidade das relações jurídicas, ainda que 
inválidas. Ademais, o fundamento material da legalidade consiste justamente 
na busca por segurança jurídica, não se apresentando, pois, num fim em si 
mesmo. Dessa forma, sempre que a legalidade implicar em conseqüências 
que se contraponham ao seu próprio fim material, qual seja, a segurança 
jurídica, terá de ser ponderada com outros valores, como é o caso da proteção 
substancial da confiança, ensejando tal ponderação a possibilidade de 
preservação de atos ou efeitos decorrentes de comportamentos inválidos.20

 

Não se pode olvidar justamente a necessidade de ponderação entre os 

princípios. Se o princípio da confiança e o princípio da legalidade fossem apenas regras, 

não haveria como a idéia de confiança legítima, que concretiza uma idéia ainda mais 

ampla – a de justiça - conviver com a necessidade de segurança jurídica, que em 

determinados casos se lhe opõe, mas não a contradiz..21

 
                                                 
19 MAURER, Hartmut, op. cit., p. 86. 
20 MAFFINI, Rafael, op. cit., p. 223. 
21 “The difference between principles and legal rules is a logical distinction. Both sets of standards 
point to particular decisions about legal obligation in particular circumstances, but they differ in the 
character of the direction they give. Rules are applicable in all-or-nothing fashion. If the facts a rule 
stipulates are given, then either the rule is valid, in wich case the answer it supplies must be accepted, 
or it is not, in wich case it contributes nothing to the decision”. DOWRKIN, Ronald. Taking rights 
seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1978, p. 24.  
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2. Princípio da confiança nos Tribunais Superiores pátrios 

 

A jurisprudência brasileira sinaliza avanços no tocante ao princípio da 

confiança e têm propagado decisões balizadas neste. Ocorrem, entretanto, hipóteses em 

que o rigor conceitual não é adotado. Quer dizer, embora o cerne da decisão se 

concentre nos fundamentos da confiança, indicam-se outros termos, ora consigna-se a 

segurança jurídica, ora destaca-se a boa-fé.22

 

Como visto alhures, estes institutos possuem conexões e a delimitação de 

cada um não costuma ser tão precisa. No entanto, a natureza jurídica não pode ser 

definida pela nomenclatura atribuída, daí porque, sugere-se a verificação das decisões a 

seguir, cujos fundamentos devem prevalecer para a caracterização do avanço do 

princípio da confiança. 
 
Analisando-se a jurisprudência do STF e do STJ, é possível encontrar várias 
decisões que deram concreção ao princípio da proteção substancial da 
confiança, mesmo que não se o referisse explicitamente. Relegando-se a 
questão terminológica a um plano secundário, é possível encontrar decisões 
exaradas com base na proteção da confiança ora sob a designação da boa-fé, 
ora com referência à segurança jurídica.23

 

Os tribunais têm proferido decisões favoráveis em hipóteses cuja base legal 

é questionável, em respeito à teoria do fato consumado. Não raro ligam esta à confiança 

legítima sob a denominação de segurança jurídica.24

 

Em recente julgado, proferido no RE 370682/SC, através da questão de 

ordem suscitada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, o STF decidiu modular 

temporalmente a decisão, dando-lhe efeitos prospectivos.25 Impõe citar as razões para 

tanto já que fiadas no princípio da segurança jurídica em sua vertente confiança: 

                                                 
22 Almiro Couto e Silva indica e analisa três precedentes do STF: MS 22.357/DF, MS 
24.268/MG e MC 2.900-3/RS v. op. cit., p. 19. 
23 MAFFINI, Rafael, op. cit., p.. 224-225. 
24 STF: MC 2.900-RS. STJ: REsp 709.934/RJ : “EMENTA: (...) 4. Se impõe a aplicação da 
Teoria do Fato Consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo 
decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, 
em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.” 
(Rel. Ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 21.06.2007, DJ 
29.06.2007, p. 531) 
25 Rel. Min. Ilmar Galvão, Julgamento: 25/06/2007. 
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…considerando que não houve modificação no contexto fático e nem 
mudança legislativa, mas sobreveio uma alteração substancial no 
entendimento do STF sobre a matéria, possivelmente em face de sua nova 
composição, entendo ser conveniente evitar que um câmbio abrupto de rumos 
acarrete prejuízos aos jurisdicionados que pautaram suas ações pelo 
entendimento pretoriano até agora dominante. 
Isso, sobretudo, em respeito ao princípio da segurança jurídica que, no dizer 
de Celso Antonio Bandeira de Mello, tem por escopo ‘evitar alterações 
surpreendentes que instabilizem a situação dos administrados’, bem como 
‘minorar os efeitos traumáticos que resultam de novas disposições jurídicas 
que alcançaram situações em curso’. 
Não se propugna com isso, é evidente, a cristalização da jurisprudência ou a 
paralisia da atividade legislativa, pois as decisões judiciais e as leis não 
podem ficar alheias à evolução social e ao devir histórico. Não se pode 
olvidar, contudo, que cumpre, como sabiamente apontou a Ministra Cármen 
Lúcia... conferir ‘segurança’ ao processo de transformação. 
Por estas razões entendo que convém emprestar-se efeitos prospectivos às 
decisões em tela, sob pena de impor-se pesados ônus aos contribuintes que se 
fiaram na tendência jurisprudencial indicada nas decisões anteriores desta 
Corte sobre o tema, com todas as conseqüências negativas que isso acarretará 
nos planos econômico e social. (Voto s/ questão de ordem. Ministro Ricardo 
Lewandowski) 

 

Outro julgado passível de citação no presente estudo refere-se à manutenção 

de ascensão funcional26 sem concurso público. O ato de ascensão, aprovado pelo 

Tribunal de Contas da União há mais de 10 anos estava sendo objeto de revisão pelo 

próprio TCU. 

 
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário (s) da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT. Cargo. Ascensão funcional sem concurso 
público. Anulação pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 
Inadmissibilidade. Ato aprovado pelo TCU há mais de cinco (5) anos. 
Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Consumação, ademais, da 
decadência administrativa após o qüinqüênio legal. Ofensa a direito líquido e 
certo. Cassação dos acórdãos. Segurança concedida para esse fim. Aplicação 
do art. 5º, inc. LV, da CF, e art. 54 da Lei federal nº 9.784/99. Não pode o 
Tribunal de Contas da União, sob fundamento ou pretexto algum, anular 
ascensão funcional de servidor operada e aprovada há mais de 5 (cinco) anos, 
sobretudo em procedimento que lhe não assegura o contraditório e a ampla 
defesa. (MS 26782 / DF. Rel.  Min. Cezar Peluso. Julgamento:  17/12/2007. 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) 

 

Apesar de a decisão fazer referência aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, há especifico respaldo no princípio da confiança. Trecho do voto 

                                                 
26 A ascensão funcional referida no julgado consiste, propriamente, na figura da 
transformação de cargo, na qual servidores passam a exercer funções para as quais 
não houve concurso público específico. No caso dos autos, servidores de nível 
médio passaram para funções nas quais seria exigível o nível superior. 
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esclarece o reconhecimento explícito do princípio da confiança: “Tais ascensões 

funcionais são, pois, atos perfeitos, que já não podem alcançados pela revisão do 

Tribunal de Contas... por força da decadência, nem ademais, sem ofensa aos 

subprincípios da confiança e da segurança jurídicas...”27

 

3. Da aplicação do princípio no âmbito do processo administrativo brasileiro 

 

Os atos administrativos, segundo a doutrina nacional, possuem três 

atributos: presunção de legitimidade, auto executoriedade e imperatividade. Estas 

características os diferenciam dos atos jurídicos privados. 

 

Da imperatividade decorre a imposição de obrigatoriedade aos atos 

administrativos. A auto executoriedade significa que os atos administrativos podem ser 

executados pela própria Administração Pública, prescindindo de intervenção do Poder 

Judiciário. 

 

A presunção de legitimidade é válida para ambos os lados, isto é, para a 

Administração e para o administrado.28 Ampara os dois atributos anteriores, sendo, 

ainda, o fundamento para que se deposite a confiança legítima de que os atos praticados 

se encontram em conformidade com o ordenamento e, tenderão a se estabilizar. Esta é a 

base para que o particular confie, de forma legítima, na continuidade dos atos 

administrativos.  

 

A confiança também merece ser preservada nas hipóteses de mudança de 

interpretação. Esta hipótese é clara em procedimentos administrativos que se prolongam 

no tempo. Quando vários administrados iniciam pleitos perante a Administração, no 

momento em que prevalece certa interpretação benéfica e esta é posteriormente alterada 

pode ocorrer de alguns obterem decisões favoráveis e outros, cujo processo se 

encontrava ainda pendente no momento da mudança serem prejudicados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
27 MS 26782. 
28 STF: RE 158.543; RE 199.733. 
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O princípio da confiança se apresenta dia após dia de forma mais autônoma. 

Ainda assim, possui estreita relação com o princípio da segurança jurídica, 

representando, para parte da doutrina, o braço subjetivo deste princípio.  

 

Ele compreende a possibilidade de manutenção de atos administrativos 

antijurídicos, perpetrados com aparência de legitimidade e cujos efeitos se prolongaram 

no tempo gerando uma expectativa legítima de estabilização. 

 

Verificada dissonância destes atos com o ordenamento jurídico vigente, 

cumpre ao jurista, adotando o princípio em comento e sopesando-o com a legalidade, 

adotar uma das seguintes posturas: manter o ato, a despeito de sua irregularidade ou, 

ressarcir o prejudicado pela invalidação do ato como forma de minimizar os efeitos do 

equívoco da Administração. 

 

Apesar de o princípio da confiança ser decorrência do Estado de Direito há 

certa resistência em sua aplicação. Seguir a legalidade parece a postura mais segura pelo 

aplicador e intérprete da lei. 

 

No entanto, convém advertir para os riscos desta postura arraigada no 

legalismo puro. Primeiro, nem sempre a legalidade aponta para a justiça material ou 

para a própria razoabilidade. Segundo, o princípio da confiança está no mesmo patamar 

que a legalidade, e merece idêntico tratamento. Ambos são vetores hermenêuticos. E, 

por serem princípios permitem uma ponderação no caso concreto sem afetar os valores 

que representam.  

 

Em suma, sacrificar a confiança em nome da legalidade, antes afasta o 

Estado de Direito que o concretiza. Assim, resta patente a necessidade verticalização do 

uso deste princípio no Brasil. 

 

Já houve avanços no país. Entretanto, há que se chamar a atenção cada vez 

mais para a importância do princípio em tela, sobretudo no âmbito da própria 
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Administração. O papel do judiciário também se revela imprescindível nesse processo, 

sendo forçoso reconhecer que alguns julgados trazem em seu bojo avanços nesta seara. 

 

Se a Administração Pública, por meio, sobretudo das Consultorias jurídicas, 

passar a atuar de forma menos legalista, preocupando-se mais com a efetiva tradução do 

Estado de Direito a partir da implementação de medidas com base no princípio da 

confiança aí sim as expectativas legítimas do administrado restarão resguardadas. Deve 

ser verificado, no caso concreto, o que menos ofende os ditames da justiça social: a 

manutenção de um ato nascido com espeque na presunção de veracidade e cujos efeitos 

se perpetuaram ou; o afastamento destes ao arrepio de uma situação fática constituída 

por ato da própria Administração, sob o manto da legalidade. 
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CONTROLE JURISDICIONAL DA DISCRICIONARIEDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO AUMENTO DO PREÇO DA TARIFA 

DE ENERGIA ELÉTRICA 
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RESUMO 

Na década de 90, em conseqüência do acelerado processo de globalização, diversos 

Estados sofreram transformações em suas estruturas. No Brasil também não foi 

diferente. O Estado que antes intervia diretamente na economia através de empresas 

estatais e dava preferência aos investimentos com capital nacional, passou a abrir a 

economia para a entrada de capital estrangeiro e optou por vender as empresas de sua 

propriedade. Com a venda ao capital privado, das empresas estatais responsáveis pela 

realização de determinados serviços públicos fundamentais a sociedade, o Poder 

Público se viu na obrigação de instituir órgãos responsáveis em fiscalizar e regular estes 

setores da economia fundamentais à coletividade. Foi neste momento que surgiram as 

Agências Reguladoras, com a função de preservar o equilíbrio do setor econômico por 

elas regulado, assim como, resguardar, incondicionalmente, o interesse público. Estas 

agências possuem características peculiares, dentre elas a sua autonomia de decisão e a 

ausência de subordinação hierárquica. No entanto, apesar desta autonomia decisória ser 

dotada de certo grau de discricionariedade, esta discricionariedade tem seus limites. 

Estes limites são impostos pelo próprio sistema jurídico, em especial os princípios 

constitucionais e a lei infraconstitucional instituidora de cada agência. Desta forma, os 

atos administrativos emanados dos entes regulatórios, ao extrapolarem os limites 

impostos pelo sistema jurídico, ou seja, sua margem de discricionariedade, podem ser 

revisados pelo Poder Judiciário. É o que ocorre com o setor energético, no que pertine 

                                                 
* Doutor em Direito e Professor da UFRN. 
** Mestranda em Direito Constitucional na UFRN. 
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aos atos homologatórios da ANEEL referentes aos aumentos de preços das tarifas de 

energia impostos arbitrariamente pelas concessionárias desse setor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: REGULAÇÃO – CONTROLE DE DISCRICIONARIEDADE 

– TARIFAS DE ENERGIA 

 

ABSTRACT 

In the decade of 90, as a result of accelerated globalization process, several States have 

experienced changes in their structures. In Brazil was also not different. The state that 

before act directly in the economy through state enterprises and gave preference to 

investments with national capital, has opened the economy for the entry of foreign 

capital and opted to sell their enterprises. With the sale to private capital, the state 

enterprises responsible for the conduct of certain fundamental public services to society, 

the Government was the obligation of establishing organs responsible for supervising, 

monitor and regulate these sectors of the economy crucial to the community. It this 

moment the Regulatory Agencies, with the task of preserving the balance of the 

economic sector governed by them, and, unconditionally, the public interest. These 

agencies have peculiar characteristics, including its autonomy of decision and the 

absence of hierarchical subordination. However, despite this autonomy being endowed 

with certain degree of discretion, that discretion has its limits. These limits are imposed 

by the legal system, in particular the constitutional principles and infraconstitucional 

law, responsible for each agency. Thus, the administrative acts emanating of organs 

regulatory, excess the limits imposed by the legal system, or its margin of discretion, 

can be reviewed by the Judiciary. It is what happens with the energy sector, as pertine to 

confirmatory acts of ANEEL relating to increases in prices of energy fees imposed 

arbitrarily by the dealerships of this sector. 

 

KEYWORDS: REGULATION - CONTROL OF DISCRETION – ENERGY FEES 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Estado brasileiro sofreu na década de 90, em conseqüência do processo de 

globalização, uma reforma em sua estrutura. Reforma esta que acarretou o afastamento 

do ente estatal da realização direta de alguns serviços públicos e a entrada do capital 

estrangeiro no país, seguido da privatização de empresas estatais.  

Com o afastamento do Estado da realização desses serviços públicos, a execução 

dos mesmos teve de ser concedida para alguns particulares, necessitando assim da 

criação de órgãos responsáveis pela sua fiscalização e regulação. Tais órgãos foram 

denominados de Agências Reguladoras.   

Estas agências são autarquias de regime especial, dotadas de grande autonomia. 

Esta autonomia se reflete, principalmente, no grau de discricionariedade auferido a estes 

entes com relação à sua produção normativa.  

Tal discricionariedade das Agências Reguladoras é um tema muito discutido 

atualmente no Direito. Perquire-se até que ponto tal prerrogativa deve ser aceita, 

questionando-se quais são os seus limites e como deve ser feito o controle dos atos 

originados desta discricionariedade. 

 O presente trabalho busca, inicialmente, percorrer as características gerais das 

agências reguladoras e a discricionariedade no exercício de seu poder normativo.  

 Mais adiante tentar-se-á abordar a questão do controle destes atos discricionários 

e em especial os referentes ao aumento dos preços das tarifas de energia elétrica.  

 

2. A INSERÇÃO DA REGULAÇÃO NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

Com o movimento de globalização visto nos anos 80, ocorreram diversas 

transformações no setor econômico e nas formas de intervenção do Estado na economia, 

sendo inserida, neste momento, a atividade regulatória.1  

                                                 
1 Bandeira de Mello: “Em rigor,autarquias com funções reguladoras não se constituem em novidade 
alguma. O termo com que ora foram batizadas é que é novo no Brasil. Apareceu ao ensejo da tal 
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No Brasil, a regulação através de agências, veio à tona a partir da reforma do 

Estado, ocorrida nos anos 902. Nesse momento, deixou de ocorrer a intervenção direta 

na economia por parte do Estado, passando este a atuar indiretamente3, principalmente 

nos setores previdenciário e da administração pública4. 

Essa intervenção indireta na economia se deu através da implementação 

agências reguladoras, encarregadas de regular o setor econômico, proporcionando um 

ambiente mais equilibrado e sadio. A instauração desse ambiente regulatório foi 

precedida de um denso processo de privatizações das empresas estatais5. 

Tais privatizações ocorreram associadas à abertura da economia brasileira ao 

capital internacional e à promoção de incentivos fiscais, destinados a estimular a 

realização de investimentos no setor econômico do país6.  

Assim, com o objetivo de auferir capital, o Governo brasileiro transferiu o 

domínio de empresas estatais para a iniciativa privada, utilizando-se do argumento de 

que as privatizações serviriam para financiar o déficit orçamentário e fortalecer a moeda 

nacional. Com essa transferência de propriedade, foi transferido também o dever de 

execução de determinados serviços públicos pela iniciativa privada7. Essa execução, no 

                                                                                                                                               
“Reforma Administrativa”, provavelmente para dar sabor de novidade ao que é muito antigo, 
atribuindo-lhe, ademais, o suposto prestigio de ostentar uma terminologia norte-americana (“agência”). 
A autarquia Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica –DNAEE, por exemplo, cumpria 
exatamente a finalidade ora irrogada à ANEEL, tanto que o art. 31 da lei transfere à nova pessoa todo o 
acervo técnico, patrimonial, obrigações, direito e receitas do DNAEE”. (BANDEIRA DE MELLO,Celso 
Antonio. Curso de Direito Administrativo. 14ªed.. Malheiros:2002.)     
2PACHECO, Regina Silvia. Regulação no Brasil: desenho das Agências e formas de controle. Disponível 
em: http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-6-SETEMBRO-2006-REGINA%20PACHECO.pdf, 
Acesso em: 12/12/2007. 
3 Álvaro Augusto Mesquita: “A partir de 1995, tem lugar entre nós o fortalecimento do papel regulador 
do Estado. Note-se que não houve um desaparecimento absoluto da intervenção direta; apenas, esta foi 
reduzida como por exemplo nos setores de energia elétrica e de petróleo e gás em que, apesar da 
participação de capital privado, continuaram a atuar as empresas estatais. A exceção é o setor de 
telecomunicações, totalmente operado por empresas privadas mediante os instrumentos da concessão, 
autorização e permissão.” (MESQUITA, Álvaro Augusto Pereira. O papel e o funcionamento das 
Agências Reguladoras no contexto do Estado brasileiro. Problemas e soluções. Disponível em:  
http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_166/R166-02.pdf .  Acesso em: 12/12/2007.) 
4 FARIA, José Eduardo. Regulação Direito e Democracia. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2002.  
5 Idem. 
6 Idem. Ibidem. 
7 DE CARVALHO, Vinicius Marques. Desregulação e reforma do Estado no Brasil: Impacto sobre a 
prestação de serviços públicos. Pág. 155-157. In: Direito Regulatório: temas polêmicos. Coordenadora: 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2004. 
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entanto, teria de ser regulada pelas agências responsáveis por setores econômicos 

específicos. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

  

As agências reguladoras são consideradas autarquias especiais pelo fato de 

possuírem características que lhes são peculiares. 

Dentre estas características podemos citar: poder normativo regulador; 

independência política dos seus dirigentes; independência decisória, na medida em que 

suas decisões não são passíveis de recursos hierárquicos; ausência de subordinação 

hierárquica; função de poder concedente8. 

 A primeira característica, poder regulador, diz respeito à prerrogativa dada às 

agências reguladoras de produzir normas ou regulamentos e de fiscalizar determinado 

setor especifico da economia. 

A independência política de seus dirigentes diz respeito a liberdade que estes 

possuem com relação a outros órgãos do executivo no que pertine à tomada de decisões. 

Além disso, o mandato destes dirigentes tem prazo determinado, possuindo ampla 

estabilidade durante o decurso deste mandato. Serão eles nomeados pelo Presidente da 

República após aprovação pelo Senado Federal9. Este mandato só terminará em caso de 

renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo 

disciplinar, podendo a lei de criação de cada agência prever outras condições para a 

perda do cargo10. 

A característica de independência decisória diz respeito à prerrogativa que 

possuem estas agências acerca da impossibilidade de revisão de suas decisões por outro 
                                                 
8 MESQUITA, Álvaro Augusto Pereira. O papel e o funcionamento das Agências Reguladoras no 
contexto do Estado brasileiro. Problemas e soluções. Disponível em:  
http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_166/R166-02.pdf .  Acesso em: 12/12/2007. 
9 Lei 9986, de  18 de julho de 2000: “Art. 5o O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD 
I) e os demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação 
ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais 
serão nomeados, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após 
aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.”  
10 Lei 9986: “Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de 
condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.” 
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órgão hierarquicamente superior. A revisão destas decisões, no entanto, poderá ser 

realizada pelo poder Judiciário11. 

Com relação à ausência de subordinação hierárquica, esta está intimamente 

ligada com a característica mencionada no parágrafo acima. Não havendo subordinação 

hierárquica entre órgãos reguladores, não será possível a revisão das decisões de um 

pelo outro, ou seja, há total independência nas decisões tomadas12.  

E por fim, a função de poder concedente. Esta função consiste em conceder por 

delegação, nos processos de outorgas de concessão, autorização e permissão, a prática 

de determinado serviço público, que a princípio, teria de ser realizado pelo Estado. 

 

3.1 Funções das agências 

  

Com a transferência da execução dos serviços públicos para os particulares, 

estas atividades de natureza essencial para a sociedade, tiveram que ganhar determinado 

grau de controle pelo Estado. As agências reguladoras surgem neste momento com o 

papel controle da atuação dos particulares na execução de atividades estatais de 

interesse de toda a coletividade.13

As agências reguladoras (autarquias de regime especial) foram criadas para 

atuarem em setores específicos da economia, como por exemplo, o setor elétrico 

brasileiro, sendo criada para regulamentar e controlar tal setor a ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica), objeto de estudo do presente trabalho. 

Elas fazem parte da Administração Pública indireta, devendo seguir o ditado 

pelo art. 37, caput, da Constituição Federal no que pertine a obediência aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de terem a 

                                                 
11 FARIA, José Eduardo. Regulação Direito e Democracia. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2002. Pág 58 
12 Idem. Ibidem 
13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. In: O poder 
normativo das agências reguladoras. Alexandre Santos de Aragão, coordenador – Rio de Janeiro: Forense, 
2006. 
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obrigação de seguir os parâmetros e objetivos gerais ditados pela lei que as instituiu e o 

dever de sempre agir em busca da concretização do interesse social14. 

Portanto, podemos dizer que a atuação das agências reguladoras nos setores que 

lhes é competente é limitada pelos princípios constitucionais e pelas diretrizes presentes 

nas leis que as instituem. Esta questão dos limites impostos à atuação das agências será 

discutida mais adiante. 

 

3.2 Autonomia das agências 

 

 As agências reguladoras são dotadas de certa autonomia. Esta autonomia pode 

ser orçamentária, financeira, técnica, funcional, administrativa e de fiscalização15. Tal 

prerrogativa tem como finalidade dar uma certa margem de liberdade para tais agências 

regularem, controlarem e fiscalizarem determinado setor de maneira ideal. 

 O ponto que nos interessa aqui é a autonomia técnica que as agências possuem 

no que pertine a possibilidade de elaborarem resoluções e portarias destinadas a gerir o 

setor que é de sua competência. Esta autonomia tem como finalidade a definição de 

regras e parâmetros técnicos ideais para o funcionamento equilibrado do setor no qual a 

agência é destinada a atuar. 

 Este poder normativo das agências permite que estas realizem a elaboração de 

portarias e resoluções que disciplinam determinado setor. Estes atos administrativos 

expedidos por aquelas têm caráter complementar, ou seja, pressupõe-se que haja uma 

norma de hierarquia superior que necessite de complementação. No caso, as normas 

técnicas expedidas pelas agências têm a função de ordenar o ambiente do setor regulado 

diante da complementação de sua legislação instituidora, dotada de certo grau de 

generalidade.16

                                                 
14 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
15 ARAUJO, Edmir Netto de. A Aparente Autonomia Das Agencias Reguladoras.. Pag. 44. In: Agências 
Reguladoras. Alexandre de Moraes, organizador – São Paulo: Atlas. 2002. 
16 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências reguladoras e poder normativo. In: O poder 
normativo das agências reguladoras. Alexandre Santos de Aragão, coordenador – Rio de Janeiro: Forense, 
2006. 
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 Estes atos administrativos expedidos são dotados de certo grau de 

discricionariedade, pois o Poder Público lhes permite elaborá-los com base em situação 

fática observada, ou seja, são elaborados de acordo com a realidade social do momento. 

 Com relação a esta discricionariedade que possuem as agencias para exercitar 

seu poder normativo, devemos salientar que a mesma não deve ser confundida com 

arbitrariedade, pois tal liberdade de agir não é absoluta17. Tal discricionariedade tem de 

estar dentro dos limites impostos pela Constituição Federal no que pertine a atuação da 

Administração direta e indireta, ou seja, tem que seguir o que está preceituado no texto 

constitucional, em especial o que dispõe o caput do art. 37, além de estarem obrigadas a 

seguir as regras gerais impostas por suas leis instituidoras. 

 Desta forma, a não observância destes limites, impostos à autonomia e a 

discricionariedade técnica dos atos normativos das agências, pode vir a configurar 

desvio de finalidade ou abuso de poder por parte da autoridade competente para a 

edição destes atos, tendo em vista a não observância do interesse público e dos limites 

impostos pelo ordenamento jurídico para sua atuação. 

Assim, a margem de discricionariedade dada às agências reguladoras, como dito 

acima, não é absoluta. Esta discricionariedade consiste na possibilidade de escolha das 

várias possibilidades de atuação que o ordenamento jurídico dá para a atuação dos 

agentes. Em outras palavras, no momento de edição do ato normativo, o agente 

responsável por esta edição se depara com alguns comportamentos possíveis18, previsto 

pelo ordenamento jurídico, cabendo ao agente apenas a escolha de um deles e não 

cabendo assim a adoção de postura que exorbite os limites impostos pelo sistema 

jurídico.   

 

4. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DISCRICIONARIOS DAS 

AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

                                                 
17 BANDEIRA DE MELLO,Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 14ªed.. Malheiros:2002.. 
Pág. 382. 
18 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle Jurisdicional. São Paulo: 
Malheiros: 2000. 
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A tripartição dos poderes é fato no Estado Democrático de Direito. As funções 

do Estado são divididas para possibilitar um maior controle da concentração de poderes 

nas mãos dos dirigentes estatais, além de proporcionar uma maior eficiência na 

realização de suas atividades19. 

No entanto, ressalte-se que apesar desta tripartição de poderes não podemos 

esquecer do sistema de checks and balances, responsável em equilibrar a atuação destas 

três searas do poder20.  

Desta forma, a revisão dos atos administrativos das agencias reguladoras por 

parte do Judiciário é imprescindível para garantir um maior sentimento de segurança aos 

administrados. Além disso, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, deixa 

claro que a lei não poderá afastar em hipótese alguma da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito21. 

Portanto, percebendo os destinatários dos atos emitidos pelos agentes 

administrativos, que aqueles possuem vícios, seja de forma ou vícios relacionados aos 

motivos que determinam a sua edição, podem procurar o poder Judiciário para que este 

realize a revisão dos citados atos, analisando se os mesmo preenchem os requisitos de 

legalidade e se estão de acordo com o que preceitua o sistema normativo. 

O Poder Judiciário deverá conferir se os atos administrativos estão de acordo 

com os requisitos de legalidade, ou seja, se os requisitos legais mínimos exigidos pela 

lei para a edição de determinado ato estão presentes22. Além disso, o Judiciário poderá 

também averiguar, não a conveniência e oportunidade do mérito administrativo, assunto 

este que diz respeito apenas ao Poder Executivo, mas também se os motivos que 

ensejaram a decisão em editar determinado ato são condizentes com os limites impostos 

pelo ordenamento jurídico (Constituição e leis instituidoras das próprias agências) e se 

buscam satisfazer o interesse público e os objetivos traçados para tais agencias. 

                                                 
19 GOMES CANOTILHO, J.J.. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª ed. Livraria 
Almedina. Pág. 563 
20 Idem. Ibidem. 
21 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...)XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)”  
22 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5ª edição. 
Rio de Janeiro: Forense, 1979. Pág. 99 
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Assim, é papel do Judiciário verificar não só a presença de requisitos formais 

nos atos emanados das agências reguladoras, mas também é papel daquele perquirir se 

tais atos foram editados dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico como 

um todo e dos objetivos traçados para a atuação das agências reguladoras.23

 

5. O CONTROLE DA DISCRICIONARIEDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS RESPONSAEIS PELO AUMENTO DOS PREÇOS DAS 

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. 

 

O serviço público de fornecimento de energia elétrica é um serviço de caráter 

essencial para a vida dos cidadãos, além de ser de suma importância para a indústria e 

outras atividades econômicas de um modo geral. 

Desta forma, podemos considerar o assunto referente ao aumento do preço das 

tarifas do fornecimento destes serviços como algo de grande interesse público.  A 

ANEEL, agência reguladora responsável pela regulação do setor energético brasileiro, 

entra aqui com o papel de disciplinadora e controladora destes serviços, atuando na 

tentativa de impedir que ocorram excessos por parte das concessionárias responsáveis 

pela prestação deste serviço essencial à sociedade, e também com a função de proteger 

os destinatários desses serviços, os consumidores24. 

Assim, podemos dizer que um dos principais papéis da ANEEL é evitar que 

ocorram abusos por parte do poder econômico e atuar no interesse direto dos 

consumidores, buscando alcançar a satisfação do interesse coletivo25. 

Devemos destacar que a atuação desta agência, assim como das demais, deve 

ocorrer sempre com base nos princípios constitucionais, em especial os que norteiam a 

Administração Pública (art. 37, caput, CF), visando a realização do interesse público. 

Além disso, devem ser observados os limites impostos pelo ordenamento jurídico pátrio 

como um todo, este visto como um sistema - lógico – integrado, sem esquecer da 

                                                 
23 Idem. Ibidem. 
24 Cf. Lei 9.427, de 26 de Dezembro de 1996. Arts. 2º e 3º. 
25 Idem.  
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observância aos objetivos, limites e diretrizes de atuação, elencados na lei instituidora 

da ANEEL. 

Outrossim, a lei 8.987 de 1995 dispõe que os serviços públicos em geral, objetos 

de concessões ou permissões, incluindo-se aí o de fornecimento de energia elétrica deve 

ser realizado de forma adequada, respeitando-se os princípios da generalidade (serviço 

para todos), da continuidade (serviço perene), da eficiência (serviço de ótima qualidade 

e quantidade), da cortesia (serviço humanizado) e da modicidade (preços razoáveis 

cobrados pelos serviços)26.  

Com relação, especificamente à prestação de serviços de energia elétrica, a 

legislação pertinente (Lei 9.427/96) dispõe que a atuação do agente regulador deve 

ocorrer em prol da sociedade e atendendo às necessidades dos consumidores.  

As empresas concessionárias, outrossim, atuação desta agência reguladora, 

assim como, de todas  deve ser baseada na simplicidade, na modicidade de tarifas e na 

transparência de seus atos.27

Portanto, podemos aferir que ao se permitir certa margem de discricionariedade 

na atuação das agências reguladoras não significa que estamos admitindo a prática de 

atitudes abusivas que se configurem desvio de finalidade ou abuso de poder. Embora 

elas possuam certa autonomia para decidir e utilizar-se de seu poder normativo, não 

quer dizer que seus dirigentes possam extrapolar os limites do interesse público 

delineados no ordenamento jurídico, assim como os objetivos fixados nas leis que as 

instituíram. 

 No que pertine a questão dos preços, não podemos admitir que as 

concessionárias de energia elétrica ajam como se possuíssem liberdade irrestrita para 

determinar o preço das tarifas e que as agencias reguladoras, responsáveis em 

homologar tais reajustes atuem de encontro aos interesses da sociedade e em prol dos 

detentores de poder econômico, aceitando a cobrança de preços excessivos sem motivo 

que o justifique. 

 Podemos então perceber diante de todo o exposto que caso sejam expedidos 

atos administrativos por parte da Agencia Nacional de Energia Elétrica, que objetivem o 
                                                 
26 Cf. Lei 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995. Art. 6º, §1º. 
27 Idem. 
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aumento do preço das tarifas de energia elétrica sem motivo plausível que os 

justifiquem, estes atos poderão passar pelo crivo do poder Judiciário, devendo este 

analisar não apenas os requisitos de legalidade, mas também a consonância destes atos 

com os limites impostos pelo ordenamento jurídico como um todo e com a observância.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos concluir diante de todo o exposto nas linhas acima que as agências 

reguladoras possuem autonomia para decidir e utilizar-se de seu poder normativo na 

elaboração de portarias e regulamentos. No entanto, esta discricionariedade que lhes é 

conferida não é absoluta.  

 A discricionariedade que é conferida às agencias reguladoras deve levar em 

consideração os limites impostos pelo ordenamento jurídico como um todo e pelo 

interesse público que norteia a execução dos serviços públicos, concedida aos 

particulares. 

 Assim, podemos afirmar que tal discricionariedade possui limites. Não apenas 

limites formais, observando-se se tais atos seguiram rigorosamente os procedimentos 

legais pertinentes, mas também limites contidos no ordenamento jurídico, seja na 

Constituição Federal, seja na lei que deu origem às agencias reguladoras especificas de 

cada setor, contendo os objetivos a serem perseguidos por estas, e limites impostos pela 

noção de interesse publico e pelos princípios basilares da Administração Pública. 

 Assim, percebendo-se que tais limites não foram respeitados, pode o 

administrado, se sentindo lesado por tal ato abusivo, procurar o Poder Judiciário para 

que este revise os atos emanados pela Administração Pública no intuito de verificar a 

sua legalidade e a consonância com tais limites acima mencionados. 

 No caso especifico do setor elétrico, em especial nos atos destinados a aumentar 

o preço das tarifas de energia elétrica, esta discricionariedade também deve ser 

manuseada com cautela para evitar abusos e desvios de poder por parte das autoridades 

que compõem as agencias reguladoras e dos concessionários responsáveis pelos 

serviços. 
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 O Poder Judiciário também poderá ai intervir, realizando a análise, não da 

conveniência e oportunidade do mérito administrativo, mas do respeito aos limites 

firmados pelo sistema jurídico, referentes à imposição do aumento dos preços destas 

tarifas.  
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RESUMO 

Com a crise do Estado Social foi iniciada a procura por uma nova forma de governo 

menos burocrático e mais eficiente. Esta mudança foi observada após pra promulgação 

da Constituição de 1988, se intensificando a partir da segunda metade da década de 

noventa. O Estado intervencionista que vigorou até então esta se modificando para um 

Estado Regulador através de mudanças que levaram desde a abertura de vários 

mercados, antes dominados pelo Estado, até mudanças profundas na máquina 

administrativa com a criação de agencias reguladoras e executivas e novos meios de 

delegação de autonomia e controle. Dentro deste novo contexto procura-se observar os 

novos paradigmas para a concretização de direitos sociais, que dependem da criação de 

políticas públicas, e que deverão se adequar aos novos instrumentos administrativos. 

Ainda na vigência do Estado Social a questão do desenvolvimento entrou na pauta dos 

debates internacionais, em concomitância com a evolução dos direito fundamentais de 

segunda e terceira geração, ele se tornou o objetivo das nações ditas subdesenvolvidas, e 

com a mudança do Estado tal meta não foi abandonada. O desenvolvimento não se 

resume ao simples crescimento, deve acarretar na melhora da condição de vida da 

sociedade, ocasionando a melhor distribuição dos recursos gerados, o que necessita de 

políticas específicas. As políticas públicas, sejam elas para efetivar direitos sociais, ou 

implementar políticas econômicas, devem ser direcionadas para o desenvolvimento.  
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ABSTRACT 

State the search for a new form of less bureaucratic and more efficient government was 

initiated. This change was observed after promulgation of the Constitution of 1988, and 

it was intensified from the second half of the decade of ninety. The interventionist State 

was modified for a Regulating State through changes that had led since the opening of 

some markets, before dominated by the State, until deep changes in the administrative 

machine with the creation of regulating and executive agencies and new ways of 

delegation of autonomy and control. Inside of this new context it must observe the new 

paradigms for the concretion of social rights, that depend on the creation of public 

policies, and that they will have to be adjusted to the new administrative instruments. 

Still in the validity of the Social State the question of the development entered in the 

guideline of the international debates, in concurrence with the evolution of the right 

basic of second and third generation, and it became the objective of nations said 

underdeveloped.  With the State changes such goal was not abandoned. The 

development shouldn’t bet summarize to the simple growth, it must cause the 

improvement of the condition of life of the society, causing the best distribution of the 

generated resources, and that needs specific policies. The public policies, or to 

accomplish social right, or to implement economic policies, they must be directed for 

the development 

 

KEYWORDS: PUBLIC POLICIES; DEVELOPMENT; SOCIAL RIGHTS 

 

 

1 INTRODUÇÃO: EVOLUÇÃO DO ESTADO SOCIAL, SUA CRISE E ESTADO 

REGULADOR 

O Estado e sua evolução até chegara a crise do Estado Social pode ser 

analisada a através do conflito entre os princípios da igualdade e liberdade, logo que 

para o Estado liberal o princípio norteador era a liberdade - o que é reforçado pela noção 

de igualdade perante a lei - e o princípio da igualdade material que norteia o Estado 

Social calcado em prestações com o intuito de sanar desigualdades.  

Um Estado voltado para aplicação de diversas metas busca ampliar a igualdade 

entre os seus cidadãos de forma a redistribuir e corrigir até chegar-se em um equilíbrio. 
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Ainda o Estado pós-social busca a implementação das idéias de seu precursor, mas 

compreende que os meios outrora utilizados para tanto não obtiveram o resultado 

previsto. O Estado pós-social, ou neoliberal, busca a aplicação de métodos muitas vezes 

importados do setor privado, como o ideal de eficiência e a busca por resultados, e 

pretende também descentralizar o poder estatal para torná-lo mais eficaz diante dos 

desafios que se construíram a partir da segunda guerra mundial. Busca-se até certo 

ponto conciliar a liberdade e manter a igualdade formal, aplicar políticas públicas ao 

mesmo tempo em que interfere menos no campo privado, por isso é importante nortear 

os princípios que fundamentaram desde o Estado Liberal até os dias hodiernos.     

Para os ideais revolucionários da época do nascimento do Estado Liberal e 

limitado, a igualdade significava a paridade de oportunidades para todos, o fim dos 

privilégios da nobreza absolutista. A igualdade foi moldada como uma arma contra o 

sistema que tinha o objetivo permitir o desenvolvimento da burguesia que tinha poder 

econômico, mas era subjugada politicamente pelo sistema de nobreza por nascimento. A 

partir daquele momento não haveria diferenciações de origem e ter sangue nobre não 

tinha mais importância para a ascensão social. Para o liberalismo que se desenvolvia na 

época, o Estado seria o mesmo para todos os cidadãos, direitos iguais e 

responsabilidades iguais, melhor dizendo, todos seriam iguais perante a lei. Esta última 

sentença vem sendo repetida nas cartas políticas, influenciadas pelo constitucionalismo 

Francês e Americano, permeados pelo ideal liberal.  

A igualdade era, em sua origem, extensão da liberdade. Ao Estado cabia não 

criar diferenciações, para que partindo de um mesmo ponto todos teriam liberdade para 

agirem para proporcionar sua felicidade, sob a crença de o equilíbrio entre os indivíduos 

seria alcançado naturalmente respeitando o direito do outro. A liberdade significava 

fazer tudo que a lei permite e se o cidadão pudesse fazer o que a lei proíbe, todos teriam 

o mesmo poder1. A igualdade perante as leis é o limite concreto da liberdade e somente 

as leis poderiam cercear os direitos dos cidadãos, por isso elas não devem criar 

privilégios pessoais de qualquer espécie.   

Este patamar era criado através da idéia de Contrato Social, em que os 

membros da sociedade eram equiparados, destituindo-se de todos seus direitos em prol 

da comunidade, pois isso seria necessário para evitar a opressão de um individuo pelo 

                                                 
1 MONSTEQUIEU. Do Espírito das Leis. p 164 

199



outro, o que era a garantia de liberdade. Em um meio de entes iguais não há como um 

subjugar o outro2.   

Para a nova classe social era por demais interessante que o Estado protegesse a 

ascensão por merecimento, assim àqueles que já detinham o poder econômico 

transformavam esta característica em meio para sua ascensão ao poder. Por isso que o 

conteúdo primário da igualdade era negativo, ele visava somente desestruturar os 

privilégios já estabelecidos e impedir que outros fossem criados. A figura do Estado era 

compreendida como algo perigoso para uma sociedade livre, necessitava de regras 

rígidas e controle. O Estado deveria ser diminuído para atuar somente como meio de 

garantia da liberdade e da propriedade.  

Domar o Estado foi a vitória do movimento constitucionalista, sendo ele o 

francês, o americano ou o inglês. Fundamentar o Estado com o princípio da igualdade 

era o meio de limitar o poder do Estado e obrigá-lo a oferecer paridade de garantias aos 

cidadãos. 

Mas a igualdade somente perante as leis não era suficiente. Limitar a igualdade 

somente ao conteúdo negativo de eliminar as regalias, colaborava para acentuar as 

desigualdades reais. A teoria liberal se baseava na sociedade ideal. Rousseau acreditava 

que os homens destituídos de bens e direitos seriam iguais e, mesmo assim, o contrato 

social era uma abstração, a situação que baseava a sua idéia de igualdade não era 

possível de verificar na realidade.  

Restringir a criação de tratamentos distintos foge da própria finalidade da 

norma, ela diferencia e separa grupos3. O indivíduo que tem um direito, ou comete um 

ilícito, recebe um tratamento diferenciado dos demais, conforme a aplicação do direito.  

A evolução da igualdade refletiu as críticas destinadas ao preceito original. O 

primeiro passo foi estender a igualdade para além da atividade legislativa, passa a servir 

como limite para a aplicação do direito pelo executivo e judiciário, era vedado 

diferenciar aqueles que a constituição concebeu como iguais. 

Mesmo com o alargamento do princípio, este ainda não era preparado para 

verificar o conteúdo das normas criadas e aplicadas, e não tem ação alguma para 

eliminar as desigualdades sociais. A sociedade passa a demandar uma atitude positiva 

do Estado do que a simples vedação das disparidades. 
                                                 
2 ROUSSEAU. Os Grandes Filósofos do Direito. p 216 
3 Vide: BOBBIO, Teoria da Norma Jurídica.  

200



Mas essa atitude não é compatível com a teoria do Estado liberal, seria exigida 

a modificação conceitual do seu fundamento mor, a liberdade, conforme ela foi 

elaborada.  Temos que quanto menor a presença do Estado nos atos da vida humana, 

maior a esfera de liberdades outorgadas ao indivíduo, este, assim podia fazer ou deixar 

de fazer o que lhe aprouvesse.4 

A ação do Estado era desnecessária por que toda a base teórica liberal foi 

fundada na idéia de que todos teriam a mesma capacidade, e este modelo estatal só 

funcionaria nestas condições. O que foi visto na realidade foi a criação de uma 

sociedade de dessemelhantes, protegida pela regra de que todos receberiam o mesmo 

tratamento. A era contemporânea foi marcada principalmente pelos maus tratos e 

teratologias cometidas contra homens, mulheres e crianças. As condições de vida de boa 

parte da população européia eram sub-humanas, a miséria obrigava crianças a 

trabalharem nas fabricas, os acidentes eram freqüentes e as condições ultrajantes. 

O desenvolvimento industrial trouxe desemprego, e a concorrência para uma 

vaga de trabalho era tanta, que permitia salários baixíssimos para a subsistência de uma 

família. A situação era insustentável e demonstrava os efeitos da aplicação da liberdade 

e da igualdade desenhada pela filosofia liberal, os privilégios se perpetuavam através da 

concentração do poder econômico. Para o resto da sociedade, o governo liberal não 

diferia do Ancien Régime. O que se seguiu nos séculos que separam a revolução 

industrial e os tempos hodiernos é a forma de limitar a liberdade sem descambar para o 

totalitarismo. O Estado Democrático de Direito foi criado, mas ainda se discute qual a 

medida de sua intervenção na sociedade. Até que ponto o Estado pode atuar garantindo 

direitos e estabelecendo deveres sem ferir a liberdade na sua forma iluminista?  

A igualdade jurídica alcançava novos paradigmas, voltava-se à idéia de 

igualdade proporcional aristotélica, em que os desiguais seriam tratados conforme suas 

desigualdades. O Estado deveria atuar efetivamente para exterminar as disparidades, 

intervindo na sociedade para corrigi-las. 

Os paradigmas do Estado Liberal seriam paulatinamente quebrados, defendia-

se a ação do Estado para limitar as liberdades e fazia-se necessário a criação de meios 

de criar tratamentos jurídicos diferenciados que buscassem estabelecer a igualdade entre 

desiguais. Essa modificação nasce com a criação dos direitos sociais, que visavam 

                                                 
4 BONAVIDES. Do Estado Liberal ao Estado Social. p 60  
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atender os trabalhadores explorados por uma mínima parcela da população, garantindo-

lhes condições mínimas de trabalho digno.  

Tais direitos sociais baseiam uma forma Estatal que se caracteriza pela forte 

intervenção no setor privado, um modelo que influi diretamente, muitas vezes 

substituindo aquele em áreas que lhe seriam exclusivas. Tal Estado procura fornecer 

diretamente prestações que são normas com força constitucional. Cabe a este Estado 

implementar políticas públicas com a finalidade de prestas os direitos sociais e 

econômicos contidos na constituição. Juntamente com essa obrigação cabe ao Estado 

planejar e agir para atingir as diretrizes constitucionais.  

Ademais o explicitado acima, o Estado Intervencionista não atentou para o 

fator que seus recursos são limitados, a criação de políticas públicas depende da 

disponibilidade dos recursos disponíveis contra as demandas exigidas pelos diversos 

grupos sociais contidos na sociedade, deste modo as políticas públicas acabam se 

tornando o cálculo do dissenso tolerável, logo que é impossível ao mesmo tempo 

conseguir atender a todos, as satisfações e insatisfações não serão distribuídas 

igualitariamente5. Neste diapasão surge a problemática de onde alocar as verbas 

disponíveis, em um caso em que há recursos disponíveis para uma demanda social. 

Assim o Poder Público deverá atender as necessidades da sociedade, logo que essas 

demandas são previstas na Carta Magna.  

As cartas constitucionais exigem prestações e estabelecem metas para o Estado 

que muitas vezes o Estado, por diversas razões não é apto a cumprir. As políticas 

públicas são finitas, muitas vezes, em proporção menor que as demandas sociais. Por 

essa razão é grade o desafio do Estado conseguir manejar as prestação e as demandas de 

modo a buscar o bem comum, que, a despeito de qualquer definição, ultrapassa a 

concepção de somatório dos interesses individuais. O momento posterior do Estado 

Social não é o retrocesso ao Estado Liberal de antes. Ainda que observada a falência do 

modelo de intervenção forte as normas que estabelecem programas e direitos sociais 

ainda permanecem no Texto Constitucional esperando implementação.  

No que tange as políticas públicas temos o fortalecimento da função executiva 

do Estado em detrimento da supremacia do poder legislativo que ocorre no modelo 

constitucional clássico. No modelo de Estado Social, que perdura, de certa forma, neste 

                                                 
5 FARIA. Direito e Economia na Democratização Brasileira. p. 159 
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modelo posterior, a legitimidade do estado está inserida na sua capacidade de 

concretizar as finalidades coletivas ainda dispostas no texto constitucional, ainda que 

indiretamente.6 Cabe o Estado gerenciar e planejar o desenvolvimento e cabe a ele agir 

para efetivar os direitos sociais previstos na Constituição.  

Nos parâmetros da crise do Estado Social, busca-se uma nova forma de Estado, 

menos burocrático e mais eficiente. No Brasil, na década de noventa foi observada a 

mudança gradual de um Estado Intervencionista para um Estado Regulador através de 

mudanças que levaram desde a abertura de vários mercados, antes dominados pelo 

Estado, até mudanças profundas na máquina administrativa com a criação de agencias 

reguladoras e executivas e novas meios de delegação de autonomia e controle. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

2.1 Definição de Políticas Públicas 

Como percebemos do tópico anterior a concepção de política entendida como 

programa de ação do Estado é resultado do modelo de Estado Social, já que o Estado 

Liberal necessitava da ação de defesa e mais tínhamos a preponderância do legislativo, 

tendo em vista que o estado deveria ser limitado pela lei geral e abstrata pautada pela 

isonomia7.  

A política pública tende a estabelecer uma finalidade o que diferenciaria dos 

princípios, pois estes tendem a estabelecer um direito individual8, ainda assim a 

concepção de Política Pública resta vaga. É necessário tornar este conceito algo que 

possibilite a interpretação do disposto no ordenamento sobre o assunto. Elas chegam a 

ser definidas como Programas de ação governamental com a finalidade de coordenar os 

meio à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos 

importantes para a sociedade e politicamente determinados9 

Vemos que essa concepção elimina o aspecto jurídico, contudo deve-se 

observar, que as políticas públicas tem fundamentação normativas já que estes fins, com 

                                                 
6 COMPARATO, Ensaio Sobre o Juízo de Constitucionalidade de Políticas Públicas. p. 17 
7 COMPARATO, Ob. Cit. p. 17 
8 DWORKIN, Levando os Direitos a sério. p, 142 e ss 
9 BUCCI, Direito Administrativo e Políticas Públicas. p. 241 
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a evolução do Estado, passaram a constar como norma constitucional. é patente que a 

normas programáticas e os direitos sociais positivados aproximaram o direito e a 

política de forma até possivelmente perigosa. Contudo, a falência do modelo positivista 

do estado liberal mostra que é daninho afastar a constituição dos reais fatores de poder, 

com o resultado de criar um sistema sem efetividade. A aproximação entre a política e o 

direito é notória no direito constitucional, já que este é o estatuto jurídico do político.    

Devem-se diferenciar as Políticas Públicas dos entes jurídicos, a Política 

Pública a priori não é nem somente norma, nem somente ato da administração. Tal 

reflexão é de suma importância para afastar o entendimento clássico, já que a política 

transborda a realidade jurídica na ótica positivista.10 Para este autor as Políticas Públicas 

consistiriam no conjunto entre as normas e os atos para atingir uma finalidade proposta 

no texto constitucional, ou ainda disposta em legislação ordinária com fundamento em 

uma norma da Carta Magna.   

Deve-se advertir que em um modelo de Estado em que a legitimidade é 

conferida pela capacidade de alcançar os fins de normas diretrizes a lei perde sua 

majestade sendo considerada mais um instrumento de governo. A lei visa, 

hodiernamente, a solução de situações sociais ou intervir na economia de modo a 

coordenar o âmbito privado, o que mostra o alargamento da competência normativa do 

estado11 o que é observável com o crescimento de órgãos da administração direta e 

indireta tratando de prestações típicas do Estado.  

A década de 90 apresentou para o direito pátrio a modificação da forma do 

Estado atuar da seara econômica. As reformas sucessivas da constituição 

implementaram o Estado Regulador, que se caracteriza pela atuação indireta na 

economia. A Regulação seria uma forma de atuação mais técnica do que política, 

diferenciando-se assim da Administração Direta. Espera-se que a atuação das Agencias 

Reguladoras seja independente do poder Estatal de forma a dar mais segurança aos 

participantes do mercado a que se propõe regular. 

Contudo a regulação não mais se resume à regulação da economia e a estrutura 

técnica e neutra da Agencia Reguladora foi estendida à aplicação de políticas públicas 

de implementação dos Direitos Sociais de Prestação, procurando corrigir as falhas do 

serviço prestado diretamente. O Estado passaria aos entes privados a prestação destes 
                                                 
10 COMPARATO, Ob. Cit. p. 18  
11 COMPARATO, Ob. Cit. p. 19 
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serviços e sua eventual exploração econômica e o Ente Regulador cuidaria para a 

satisfação dos usuários dos serviços prestados.  

O Estado ainda esta incumbido de executar as políticas necessárias ao bem 

publico, mas ao invés de atuar diretamente para aplicar as políticas públicas, ele 

direciona a ação dos particulares com instrumentos normativos e fiscalizatórios. Este 

meio indireto de tratar inclusive as prestações do Estado e ainda direcionar a economia 

deve ser tratado com cuidado, pois os direitos prestacionais e ainda as normas 

programáticas tem raízes fincadas na Constituição Federal e tais normas devem ser 

respeitadas12.  

As políticas públicas têm essa dupla função, alem de instituir direitos sociais, 

tem a função de exteriorizar a função planejadora do Estado. Pode-se considedar que as 

políticas públicas na realidade têm seu principal razão de existência pelos próprios 

direitos sociais, logo que o alicerce mediato das políticas públicas, o que justifica o sua 

criação, é a própria existência dos direitos sociais – aqueles, dentre o rol de direitos 

fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do 

Estado.13 

Contudo as políticas públicas são inegáveis meios de aplicar políticas 

econômicas e intervir na economia em seus mais diversos meios. Tais políticas 

interventivas são ainda mais importantes no Estado Regulador como se demonstra 

atualmente. O Estado rege e direciona a economia muitas vezes impondo a execução 

dessas políticas aos entes privados. Deste modo o estudo das políticas públicas deve 

atender essas duas vertentes constitucionais. Primeiro explicitar tais políticas como 

meio do estado agir para dar vida às diretrizes que a constituição impõe. 

As políticas públicas decorrem da exigência que as normas programáticas 

trazem de ser vertidas em ações afirmativas e até mesmo limitas as omissões do Estado 

para que estejam contidas no planejamento que se espera para a eficácia dessas normas. 

Ainda vemos que a função clássica das políticas públicas é implementar os direitos 

sociais a prestações com a finalidade de enfim retirar esses direitos do papel. Conduto 

                                                 
12 Acerca do assunto recomenda-se a leitura MONCADA, Luís S. Cabral de.  Ensaio sobre a Lei.  
Coimbra: Coimbra Editora, 2002 e FARIA, José Eduardo.  Direito e economia na democratização 
brasileira.  São Paulo: Malheiros Editores, 1993. 
13 BUCCI, Políticas públicas e direito administrativo. p. 90 
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não pode separar as normas programáticas dos direitos sociais já que muitos deles são 

considerados por parte da doutrina como normas deste tipo.  

 

2.2 Políticas Públicas Sociais e Políticas Públicas Econômicas 

Deste modo as constituições sociais que continham normas programáticas que 

não possuíam positividade, apenas estabeleciam metas para o Estado acabaram por 

acabar com o aspecto jurídico da constituição. Os direitos sociais não possuíam meios 

de aplicação e por isso constituíam somente programas vazios.14 

As normas programáticas, ainda que sem normatividade teriam relevância 

política, e, deste modo pressionar os órgãos competentes a realizar as metas por essas 

normas impostas15. Mas na realidade as normas programáticas têm papel relevante para 

a não eficácia dos direitos sociais.   

Contudo o mesmo autor assevera que as normas programáticas podem servir 

como base para a regulamentação dos direitos sociais, e, ainda apresentar os princípios 

conformadores da matéria, úteis no momento de concretização dos direitos sociais.  

Deste modo é aceitável que os direitos sociais como normas programáticas, 

ainda que não possuam máxima efetividade, não são destituídos de efeitos assegurava a 

doutrina das normas self-executing e not self-executing16. Mesmo na teoria das normas 

com eficácia limitada temos um elenco de efeitos imediatos das normas programáticas. 

Efeitos esses que condicionam o legislador, administrador e o judiciário, e cria limites 

interpretativos para os direitos sociais17.  O reconhecimento de efetividade das normas 

programáticas já esvazia seu conteúdo simplesmente político e teleológico, a partir do 

momento que ela possui efeitos vinculativos ao Estado e aos órgãos concretizadores já 

se pode considerar que hipóteses de aplicabilidade direta das normas programáticas.   

Contudo, a positivação dos direitos sociais não se restringe a classificação das 

normas programáticas, pode-se considerar essa classe de direitos fundamentais como 

normas de organização, logo que impõem a competência de realização de prestações 

sociais, contudo a não execução dessas prestações pelo órgão competente não impõe 

nenhuma sanção política.18 As normas sociais ainda podem ser consideradas como 

                                                 
14 BONAVIDES, Ob. cit. p 233 
15 CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p 445 
16 SILVA. Ob. Cit.. p. 73.       
17 SILVA. Ob. Cit.. p. 164.       
18 CANOTILHO, Ob. cit. p. 445 

206



normas de garantia institucional, no momento que as garantias institucionais são 

traduzidas como uma imposição ao legislador para observar o cerne da instituição e 

assegurá-la tendo como parâmetro as informações econômicas, sociais e políticas. 

Entretanto isso não significa que os direitos subjetivos aos direitos sociais são 

assegurados. 19   

O reconhecimento dos direitos subjetivos a direitos sociais é um tema 

controverso, logo que os direitos sociais são dependentes de ações do Estado através da 

complementação do Legislador e da implementação de políticas públicas pelo Poder 

Executivo. A possibilidade de exigência do prestação através de requerimento a justiça 

representa uma interferência aos demais poderes afrontando a separação dos poderes. A 

interferência do Judiciário deve se restringir ao controle de razoabilidade das políticas 

de implementação dos direitos sociais.20  

Entretanto, em situações limites como a que passa o Estado Brasileiro, a 

interferência do judiciário, ainda que extrapolando suas atribuições, se faz necessária 

como forma de fazer cumprir o disposto na Constituição evitando que os dispositivos 

acerca dos direitos sociais, econômicos e culturais sejam letra morta.21  

Como já foi afirmado, os direitos de natureza social, considerados na doutrina 

portuguesa como direitos econômicos, sociais e culturais22, dependem de ações 

positivas do Estado, ou melhor dizendo, dependem de prestações. 

A priori pode-se confundir que os direitos as prestações correspondem aos 

direitos sociais e os direitos de defesa são equivalentes aos direitos, liberdades e 

garantias. Contudo tal afirmação é simplista por que tanto os direitos sociais como os 

direitos de liberdade dependem de ações positivas e negativas do estado.  

Os direitos fundamentais não devem ser divididos em direitos tendo liberdade e 

igualdade como valores. As liberdades e igualdades não devem ser vistas como 

conteúdo, mas sim como propriedade. Elas são para alguma coisa ou de alguma 

                                                 
19 CANOTILHO, Ob. cit. p. 445 
20 Vide AMARAL, Gustavo.  Interpretação dos direitos fundamentais e conflito entre Poderes.  In: 
TORRES, Ricardo Lobo (Org.).  Teoria dos direitos fundamentais.  Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  p. 
95-118. 
21 Sobre o assunto recomenda-se a obra de Andréas J. Krell, Direitos Sociais e controle Judicial no Brasil 
e na Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editora, 2002. 
22 Sobre direitos sociais em portugal ver CANOTILHO. Direito Constitucional. e Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição. Ver também MIRANDA, Manual de Direitos Constitucional. Tomo IV 
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coisa.23 Deste modo antes de analisar o caráter prestacional dos direitos sociais deve-se 

alertar que os direitos sociais possuem também um caráter negativo, logo que a 

prestação que constitui o seu objeto não pode ser atribuída ao titular em potencial do 

direito, assim como os próprios direitos de defesa podem, reclamar uma conduta 

positiva por parte do Estado.24  

Cabe diferenciar os direitos de prestação dos direitos de defesa sem a 

perspectiva de separá-los como direitos de liberdade e direitos de igualdade. Tal 

distinção pode ser feita a partir da concepção de que os direitos de defesa são aqueles 

que exigem uma abstenção do Estado como garantia de proteção a sua esfera individual.  

Os direitos de prestação exigem uma postura positiva estatal e exige uma ação 

fática e não jurídica frente aos propósitos econômicos e sociais25.  Para outros autores 

os direitos a prestações significam de forma estrita, o direito do individuo conseguir 

alguma prestação social como saúde e educação, etc. através da ação do Estado26. Os 

direitos a prestação segundo o mesmo autor não deve excluir a liberdade do particular 

em conseguir no campo privado as mesmas prestações, devendo ser também livre a 

iniciativa de fornecer tais prestações, dentro dos limites oponíveis aos entes privados.  

Como vimos as políticas públicas ao aplicar normas programáticas e 

possibilitar a implementação de direitos sociais prestacionais, temos que tais políticas, 

muitas vezes, por conseqüência do próprio perfil da nossa Carta Magna, se perfazem em 

políticas de intervenção na seara econômica.  

As políticas públicas dá o alcance de perceber a proteção da totalidade dos 

direitos ditos sociais no que tange os direitos fundamentais econômicos, as políticas 

públicas, mesmo que não diretamente ligadas aos direitos sociais que as originaram 

servem para concretizar as finalidades dispostas no texto constitucional, não só no titulo 

da ordem econômica como nos demais artigos da constituição. As políticas públicas 

econômicas procuram atender diversos interesses diversos e até mesmo antagônicos da 

sociedade, mas por fim visa a atingir um interesse público comum.  

Ao tratar de políticas públicas como meio de implementar essas metas não 

podemos separar radicalmente a busca pela efetivação dos direitos sociais e políticas 

                                                 
23 KOLM. Teorias Modernas da Justiça. P585 
24 SARLET. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. p 261 
25 SARLET.Ob cit.. p 261 
26 CANOTILHO, Ob. cit. P 384  
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ditas econômicas, logo que, nesse sentido, a adoção dessas políticas expressa o meio de 

execução do Estado nas funções de coordenação e fiscalização dos agentes públicos e 

privados para a realização de certos objetivos. Estes são conectados aos direitos sociais, 

em que podemos inclui os econômicos.  Logo, as políticas econômicas e sociais não 

podem ser dissociadas, quando analisamos as políticas públicas, nos aproximamos das 

políticas econômicas, por que, em última análise, a faceta econômica abrange uma 

grande parte das políticas implantadas pela administração.27 

No modelo de Estado atual, a sua efetividade se apresenta pelas políticas que 

consegue implementar, políticas essas que conjugam a ação legislativa com a ação 

executiva. Outra forma de perceber essa dualidade de criação e aplicação das políticas 

públicas é vista no modelo de reforma do estado proposto no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. A proposta de estado gerencial vê-se um núcleo estratégico, que cria 

políticas e leis, que ainda mantêm um pouco da estrutura burocrática e as demais 

instituições descentralizadas que possuem forma administrativa gerencial. 28 

O estado dentro do modelo apresentado é finalístico e a inserção do principio 

da eficiência só faz ressaltar essa qualidade e as políticas públicas aplicadas na 

administração gerencial devem se mostrar eficientes para serem consideradas, em 

especial por seus destinatários, efetivas. 

 

2.3 O Princípio da Eficiência e as Políticas Públicas 

Os princípios são formulados em uma linguagem optativa ou valorativa ao 

contrario das normas que se apresentam em linguagem prescritiva. Por isso interferem 

no comportamento de forma indireta. Ou seja, ainda que o princípio seja somente 

mencionado ele é apto a direcionar a política legislativa. 

Por isso os princípios não se adequam a forma deôntica e não se adequam a 

também a forma. Eles devem ser formulados na forma de declaração, pois externam os 

valores de uma sociedade. Tem a função de enunciados que criam novas situações 

jurídicas e outras vezes tem a função de reconhecer valores que existem a priori em uma 

sociedade.29 

                                                 
27 SANTOS. Políticas públicas (econômicas) e controle. p. 267 e ss 
28 BRESSER, Ob. Cit. p. 103 
29 GUASTINI, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. p. 148 
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Eles têm importante função na interpretação do. De acordo com a interpretação 

dada é que o significado de um dispositivo legal é adequado ao um principio. Essa 

interpretação é que conserva a validade dos textos legais logo que a interpretação de 

estar de acordo com os princípios constitucionais. Os princípios dão ligam as normas 

inferiores as superiores quando se adapta o significado das normas aos princípios 

constitucionais.30 Após analisar por alto a normatividade dos princípios e sua função na 

constituição, pode-se discutir com maior propriedade a inserção do Princípio da 

Eficiência Administrativa, seu conteúdo e sua função no ordenamento.  

O principio da eficiência foi adicionado ao rol de princípios que norteiam a 

administração pública com a emenda constitucional 19/98, contudo é certo que sua 

presença no direito pátrio é anterior a reforma administrativa ou conhecida como 

“emendão”, logo que, desde antes das referidas emendas, os agentes públicos deveriam 

realizar suas tarefas com presteza, perfeição e rendimento funcional31. 

Decerto a inclusão no texto da carta magna não criou o princípio 

constitucional, pois bem se sabe que os princípios podem ser implícitos, não 

necessitando de expressão legal explicita. Contudo a modificação da constituição 

possibilitou o acirramento do debate acerca da eficiência e seu conteúdo jurídico. A 

eficiência pode ser confundida com outras figuras como a eficácia e a economicidade. 

Esta última impõe o dever de empregar o uso adequado dos recursos disponíveis para a 

administração. Já a eficácia mostra a necessidade de se utilizar meios idôneos para 

atingir seus fins32.     

Por fim a eficiência administrativa deve ser entendida como o dever da 

administração pública de melhor atender os fins de interesse público, com o menor 

custo possível. O conteúdo da eficiência engloba a eficácia e a economicidade, pois para 

ser eficiente ela precisa atender estes dois requisitos.  

A eficiência por ter fundamento na ciência da econômica, recebeu criticas 

severas de parte da doutrina que não percebe conteúdo jurídico, não a considerando 

princípio. Autores como Celso Antonio Bandeira de Mello vêem que a inclusão da 

eficiência no art. 37 e incisos, algo meramente ilustrativo, pois seu conteúdo, segundo 

                                                 
30 GUASTINI, Ob. Cit. p. 164 
31 NOBRE apud MEIRELLES, Administração Pública e o Princípio da Eficiência. In Revista de Direito 
Administrativo. p. 224 
32 Ob. Cit. 219 
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este autor, é fluido demais e dificultoso de ser controlado juridicamente33. Mello insere 

a eficiência dentro do princípio da legalidade, por considerar que a busca pela eficiência 

não pode contrapor o dever da administração de seguir o princípio referido34. Ademais 

temos que a eficiência administrativa só é atingida quando o administrador atinge a 

finalidade da ação administrativa que é a concretização material e efetiva da finalidade 

imposta legalmente35. Desta feita a legalidade não engloba nem se contrapõe a 

eficiência, ambas de coadunam para obter os fins da administração de forma mais 

prestativa ao destinatário e menos onerosa para o Estado.  

 Adotar um postulado de outra ciência não empobrece o direito, pelo contrário, 

quando positivado o princípio da eficiência, em conjunto com os demais princípios 

relativos a administração, impõe ao Estado o dever da “boa administração”36 e mais que 

isso não somente a eficiência pauta os atos administrativo, como serve de esteio para a 

produção de normas e controle normativo, as leis que servem de entrave a boa 

administração deverão ser invalidadas com base neste princípio37. 

 A capacidade de invalidar ato administrativo contrário ao seu conteúdo sem 

necessidade de regra dispondo sobre a matéria, é o que caracteriza o princípio38. E deste 

modo a ação da administração pública deve obrigatoriamente, podendo ser invalidada 

caso não se coadune com o princípio da eficiência. Mesmo tendo origens em outras 

áreas de conhecimento, este fato por si só não tem o condão de esvaziar a eficiência de 

seu conteúdo normativo, como foi explicitado. E ainda cabe salientar que há princípios 

do direito administrativo que advêm das exigências da sociedade39, e não somente do 

ideal de justiça. 

  Desta feita, observa-se que a eficiência é um princípio que deve nortear os atos 

do Estado na seara executiva, não obstante também as políticas públicas, servindo para 

as mesmas como parâmetro para a confecção normativa e como parâmetro para sua 

execução, tendo em vista que as políticas públicas são o conjunto de atos e normas com 

o intuito de atingir uma finalidade constitucional ou ainda implementar um direito 

                                                 
33 MELLO. Curso de Direito Administrativo. p. 109 
34 MELLO. Ob. Cit. p. 110 
35 FRANÇA. Eficiência Administrativa na Constituição Federal. In Revista de Constitucional 
Internacional. p. 185 
36 FRANÇA. Ob. Cit p. 186 
37 ESPINDOLA. Princípios Constitucionais e Atividade Jurídico-Administrativa. p. 283 
38 FRANÇA. Ob. Cit. p. 187 
39 NOBRE. Ob. Cit. p. 223 
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social.  O modelo administrativo proposto pelo autor citado divide as políticas em uma 

fase de criação e outra fase de execução, ligados por contrato que estabelece as metas e 

objetivos estratégicos a serem atingidos e estabelece as formas de controle caso as 

metas não sejam atingidas e também estabelecem possibilidade de maior autonomia dos 

entes da administração buscando a descentralização. 

 
3 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

A partir da segunda guerra mundial, entrou na pauta dos debates internacionais 

a questão do desenvolvimento, em concomitância com a evolução dos direito 

fundamentais de segunda e terceira geração. O desenvolvimento se tornou o objetivo 

das nações ditas subdesenvolvidas, e dá azo para a intervenção dos organismos 

internacionais na seara destes países. Talvez uma das questões mais intrigantes sobre o 

desenvolvimento é que poucos Estados chegaram ao estágio mais elevado, o que leva as 

indagações, como se o desenvolvimento seria possível para todos, ou algo reservados 

para os poucos povos que já possuem esta característica. 

O subdesenvolvimento não se trata de uma fase, ou melhor dizendo, não há 

países em desenvolvimento, há sim um processo histórico próprio de determinadas 

nações.40 O ideal neoclássico de desenvolvimento coloca que o acumulo de riqueza e 

assim o desenvolvimento, é decorrente da ação do mercado, e percebida no contexto 

macroeconômico. Para tal teoria o desenvolvimento não necessitaria de redistribuição 

dos recursos obtidos, já que não haveria por que duvidar da capacidade do mercado de 

resolver os problemas econômicos. 41 

Ainda os críticos do pensamento neoclássico não se desvencilharam de seus 

ideais, os “teóricos das imperfeições” procuraram encontrar e corrigir as falhas do 

mercado, e seu afastamento da teoria neoclássico seria somente considerar que existem 

falhas a serem corrigidas e não negar o mercado42.   

Autores como D. North procuraram vincular o desenvolvimento econômico ao 

desenvolvimento das instituições e já autores como A. Sen procuram aderir valores ao 

desenvolvimento econômico, separando o desenvolvimento da será somente econômica, 

propondo que este processo deve ser diferente para cada nação. 

                                                 
40 BERCOVICI. Constituição Econômica e Desenvolvimento. p. 53 
41 SALOMÃO. Regulação e Desenvolvimento. p. 30 
42 Ob. Cit. p. 30 
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3.1 Conceito de Desenvolvimento 

Para a análise do desenvolvimento é necessário traçar sua definição, separando 

da modernização ou crescimento econômico. O crescimento da economia sem nenhuma 

mudança nas estruturas sociais, se trata de simples modernização, o que apesar dos 

índices de crescimento elevados e o aumento da produtividade, não acarreta 

transformações profundas e agrava a concentração de renda43.    

A evolução dos índices de medição mostra como a idéia de desenvolvimento 

ultrapassou o simples crescimento demandando noções de sustentabilidade e 

transformação das estruturas sociais. Primeiramente o índice usado foi a medição a 

quantidade de bens e serviços de que uma sociedade utiliza cresce em contraposição ao 

crescimento demográfico. Este índice é chamado PIB. Contudo, este índice, ainda na 

sua forma per capita, somente mostra a modernização da economia, já que as 

transformações, as quais o desenvolvimento busca, necessita de outros fatores aqui 

analisados. Foi criado o índice Gini, que tem a função de estudar a distribuição da 

renda, algo que o PIB é incapaz de examinar mais a fundo.  

Apesar do que defende a teoria neoclássica, o crescimento somente é capaz de 

levar ao desenvolvimento quando há modificações, que abrangem não apenas o setor 

econômico, mas também as instituições, a cultura, a política e etc. Tais modificações é 

que asseguram a sustentabilidade do processo, logo que, as modificações estruturais é 

que possibilita a continuidade do crescimento nos períodos posteriores.44 Somente o 

crescimento, ou modernização, só significam desenvolvimento quando o país já sofreu 

as transformações necessárias, se isso não ocorreu, trata-se apenas de um surto.  

Quando o crescimento desassociado de transformações profundas cessa, volta-

se ao estágio anterior, por causa da falta de estabilidade dos ganhos com bens e 

serviços, mantendo-se o estado de subdesenvolvimento. 

Desta feita temos que o desenvolvimento não é somente o crescimento da 

economia, mas este crescimento aliado a modificações estruturais em todas as searas da 

sociedade, de modo que ele seja principalmente sustentável. O desenvolvimento deve 

                                                 
43 Sobre o assunto recomenda-se as seguintes obras, Fabio Nusdeo, Desenvolvimento Econômico – Um 
Retrospecto e Algumas Perspectivas, in Regulação e Desenvolvimento e Gilberto Bercovici, Constituição 
Econômica e Desenvolvimento. 
44 NUSDEO, Desenvolvimento Econômico – Um Retrospecto e Algumas Perspectivas, in Regulação e 
Desenvolvimento. p. 17 
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acarretar na melhora da condição de vida da sociedade, ocasionando a melhor 

distribuição dos recursos gerados, o que necessita de políticas específicas, já que o 

mercado por si só não é apto a gerar o desenvolvimento.  

Como fora outrora dito, o subdesenvolvimento é um processo histórico 

autônomo, contra a qual o Estado, através de diversas políticas coordenadas, deve 

romper, logo que se trata de fenômeno de dominação cultural, política e econômica.  

 

3.2 Conteúdo das Políticas Públicas Desenvolvimentistas 

Conforme foi explicitado no capítulo anterior, a legitimidade do Estado é 

conferida através da capacidade de fornecer prestações, ou melhor dizendo, aplicar os 

programas contidos na Constituição. É avaliada a capacidade de governar através de 

políticas e não somente por leis, o órgão prevalente deixa de ser o legislativo e passa a 

ser o executivo.  

Estas políticas para obter algum sucesso dentro os objetivos constitucionais, 

devem procurar resultados a longo prazo, as políticas devem mais do gerenciar o 

presente, devem construir o futuro. Apesar das duras criticas a Constituição Dirigente, 

como foi abordado anteriormente, as normas programas e os direitos sociais contidos na 

Carta Magna devem ser objeto maior das políticas públicas, logo que estas disposições 

necessitam das ações da administração pública para se efetivarem. No estado social, e 

após ele, a constituição para ter efetividade precisa de políticas públicas, sobretudo 

eficientes.  

Sobre o desenvolvimento as políticas públicas para a sua efetivação devem ser 

vistas em conjunto, logo que as políticas públicas têm objetos setoriais e o conjunto 

destes é que levam ao desenvolvimento.  Deste modo as políticas públicas que visam o 

desenvolvimento devem ser enxergadas dentro de um planejamento, principalmente 

realizado pelo Estado. 45 

O desenvolvimento deve ser visto como a principal política pública, aquela que 

conformará as demais, logo que o objetivo maior do Estão deve ser promover o 

desenvolvimento.  É importante salientar que o planejamento das políticas é necessário, 

pois isso é essencial para os resultados esperados pelas políticas públicas,sejam elas 

quais forem. As políticas econômicas devem ultrapassar a simples contingência e atuar 

                                                 
45 BERCOVICI, Constituição Econômica e Desenvolvimento. p. 61 e ss 
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para fomentar as modificações necessárias para se escapar dos simples ciclos de 

crescimento46.  

As prestações que visam a efetivações tanto de direitos fundamentais, como de 

normas objetivos, necessitam de direcionamento, pois o desenvolvimento é, também, 

um objetivo contido na Carta Magna. Um elemento essencial sobre as políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento advem da idéia de que este não é um processo único, ele é 

diferente em cada nação, pois cada uma possui necessidades próprias, que devem ser 

considerada.  

Desta feita as políticas públicas devem objetivar a democracia econômica, logo 

que cada um deve anunciar suas preferências econômicas, pois os valores, mais 

importantes devem nortear o desenvolvimento para que este consiga ser o melhor para 

uma determinada sociedade.  

Outra função importante é a redistribuição, ainda mais no Brasil, onde a 

concentração de renda é teratológica. Como vimos o crescimento sem redistribuição 

somente aumenta a concentração de riquezas, o que revela que para o desenvolvimento 

é mister haver a distribuição equânime dessas riquezas visando menoscabar as 

desigualdades.  

 

4 CONCLUSÃO    

As políticas públicas, sejam elas para efetivar direitos sociais, ou implementar 

políticas econômicas, devem ser direcionadas para o desenvolvimento. No Brasil 

sempre tivemos (e ainda temos) políticas voltadas para o crescimento econômico, sem a 

preocupação com a redistribuição dos recursos, ou a procura de fornecer à sociedade a 

possibilidade de escolher os valores que devem nortear o desenvolvimento.  As ações do 

Estado, como um todo devem ser planejadas para uma única meta, o que demanda 

prestações com o intuito de fomentar as transformações necessárias para quebrar o 

paradigma do subdesenvolvimento.  

Sem mudanças estruturais por toda a malha social, como vimos, atingir o 

desenvolvimento não será possível, pois continuar-se-ia a aplicar os preceitos criados 

para países já desenvolvidos, e que atingiram tal status em detrimento de outras nações 

que muitas vezes padecem do atraso por este motivo. Isso mostra que o papel de 

                                                 
46 BERCOVICI, Ob Cit e GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988. p. 347 e ss 
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fomentar o desenvolvimento não pode ser relegado ao mercado somente, esperando que 

a geração de riqueza seja aplicada da forma mais benéfica, por que o exemplo histórico 

ressalta os erros desta visão. O mercado não é capaz de perceber a necessidade de certas 

políticas, em especial aquelas que tratam de direitos fundamentais.  

Contudo, estas políticas são preciosas para atingir o desenvolvimento por 

possibilitar que um maior número de indivíduos da sociedade possa participar do 

processo econômico e social, para estabelecer os valores importantes ao 

desenvolvimento, de uma determinada nação. 
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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a função e caracterização, de forma sucinta, da 

Administração Pública, pelo seu (re)estudo hodierno que se faz imperioso e pela 

caracterização de sua reestruturação, de tal forma que é inevitável a busca de novos 

instrumentos, tais como a instrumentalização  do Terceiro Setor como coadjuvante neste 

processo e como meio de fortalecer e sedimentar a inclusão social, pelo prisma de Direitos 

fundamentais-cidadãos, bem como, em segunda análise de forma indireta perpassar pelos 

reflexos frente à crise do Estado. Assim sendo, a finalidade precípua é contribuir para uma 

ponderação em torno da necessidade desse tipo de implementação enquanto instituto de 

fortalecimento da Administração e dos Direitos Fundamentais de cidadania. Para tanto, foi 

necessário traçar-se algumas linhas mestras sobre a Administração e reforma estatal e suas 

subseqüentes necessidades de justificação, o imbricamento com os Direitos Fundamentais 

como forma de inclusão e fortalecimento dos mesmos, para ao final expor-se o viés do 

Terceiro Setor. 
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RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre la función y caracterización, de forma sucinta, de la 

Administración Pública, por suyo (se ríe)estudio hodierno que se hace imperioso y por la 

caracterización de su reestructuración, de tal forma que es inevitable la busca de nuevos 

instrumentos, tales como la instrumentalización del Tercer Sector como coautor en este 

proceso y como medio de fortalecer y sedimentar la inclusión social, por el prisma de 

Derechos fundamentales-ciudadanos, bien como, en segundo análisis de forma indirecta 

volver a pasar por los reflejos frente a la crisis del Estado. Así siendo, la finalidad 

fundamental es aportar para una ponderación en torno de la necesidad de ese tipo de 

implementación mientras instituto de fortalecimiento de la Administración y de los Derechos 

Fundamentales de ciudadanía. Para tanto, fue necesario plantearse algunas líneas maestras 

sobre la Administración y reforma estatal y sus subsiguientes necesidades de justificación, el 

entrelaziamiento con los Derechos Fundamentales como forma de inclusión y 

fortalecimiento de los mismos, para al final exponerse el bies del Tercer Sector. 

 

PALABRAS-LLAVES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – TERCER SECTOR – 

INCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES (FORTALECIMIENTO DE 

LA CIUDADANÍA). 

 
1. INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo pesquisar a respeito da Administração Pública seja no seu 

papel precípuo e centralizador, seja no reconhecimento da necessidade premente de fomentar 

as entidades e pessoas correlatas ao seu papel administrativo, como o é o terceiro Setor. 

Ademais, procurar-se-á deixar este trabalho sempre imbricado com a relevância dos aspectos 

de direitos fundamentais e a criação do referido terceiro setor correlacionados e 

intrinsecamente vinculados à reforma do Estado para que se possa demonstrar, seu papel por 

demais relevante, uma vez que o desdobramento desse se dá no tocante a questões de cunho 

político, social e econômico, em especial a seara das políticas de inclusão social e a efetiva 

participação social nesse processo de reformulação da Administração Pública pelo viés da 

cidadania. 

Como conjunto de elementos que se fazem imperiosos nesta contenda, afirmar-se-á 

que da análise das relações existentes entre Estado, Sociedade e Administração Pública no 

Brasil, passa-se necessariamente pelo cotejo dos aspectos de cunho político, social, cultural e 
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econômico, buscando-se sempre o objetivo maior desse que é o enquadramento e a 

vinculação de todos esses aspectos com a idéia de um Estado Democrático de Direito, 

pautado por princípios de uma Sociedade Democrática e Políticas de Inclusão e de justiça 

social.  

Desta feita, o artigo sobre esse assunto pode trazer contribuições doutrinárias, 

instrumentais e acadêmicas, em especial, no tocante aos direitos fundamentais (e de 

cidadania) e ao Terceiro Setor, especificamente por que o que se busca é o efetivo ajuste 

desses como participantes ativos no processo de reforma do Estado Brasileiro, conceituando-

os e delimitando seus papéis e, vinculando-os de forma a fortalecer a Administração Pública, 

como seguimento da sociedade democrática, cada vez mais promotora de políticas de justiça 

e inclusão social.  

Enfim, o artigo está disposto em quatro subitens distintos. O primeiro faz uma sucinta 

releitura da Administração Pública, nesta incluíndo-se noções introdutórias, sua organização 

e aspectos de centralização, descentralização e desconcentração, para fins de sedimentação 

do trabalho, o segundo trata da caracterização e justificação da reforma estatal; o terceiro, 

das reflexões sobre direitos fundamentais e o quarto, relativo ao terceiro setor. 

 
2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NOÇÕES INTRODUTÓRIAS: 

Falar em Administração Pública é antes de mais nada aclarar o que venha ser a sua 

própria designação, mesmo que o objeto deste não seja o exaurimento do assunto, mas de 

forma introdutória para a melhor compreensão do pleito do mesmo. Dessa forma, pode-se 

visualizá-la de dois modos, quais sejam em sentido amplo e, em sentido restrito. 

* SENTIDO AMPLO: referindo-se ao próprio Estado, ou seja, como um conjunto de 

órgãos e entidades incumbidos da realização da atividade administrativa, no intuito real de 

cumprimento das finalidades do Estado. Aqui sim, fala-se, em “Administração Pública”, 

enquanto modelo estrutural. Ademais, tecnicamente, o termo Administração encerra 

qualquer dos Poderes do Estado no cumprimento de sua função administrativa. Para 

Alexandrino e Paulo esse enfoque “abrange tanto os órgãos governamentais (Governo), aos 

quais cabe traçar os planos e diretrizes de ação, quanto os órgãos administrativos, 

subordinados, de execução (Administração Pública em sentido estrito)”, a quem compete 

executar os planos governamentais. “A Administração Pública em sentido amplo, portanto, 

compreende tanto a função política, que estabelece as diretrizes governamentais, quanto a 

função administrativa, que as executa”1; 

                                                 
1 ALEXANDRINO, M. ; PAULO, V. Direito Administrativo. 8 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 14. 
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* SENTIDO ESTRITO: aludindo-se ao exercício da atividade administrativa 

exercida pelos entes da Administração, ou seja, é o Estado agindo, administrando. Aqui 

temos administração pública, como atividade desenvolvida pelo Estado. Em outras palavras, 

significa dizer que o conceito de Administração Pública em sentido estrito “não alcança a 

função política de Governo, de fixação de planos e diretrizes governamentais, mas tão 

somente a função propriamente administrativa, de execução de atividades administrativas”, 

ou seja, ela é  voltada para os órgãos que desempenham funções administrativas2. 

 
2. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: ENTIDADES POLÍTICAS E 

ENTIDADES ADMINISTRATIVAS.  

As Entidades Políticas são aquelas que auferem suas competências da própria 

Constituição, exercendo-as com plena autonomia. “São pessoas jurídicas de direito público 

interno, possuidoras de poderes políticos e administrativos”3. São elas: a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios. 

Já as Entidades Administrativas não são detentoras de tais poderes, mas tão-somente 

de autonomia administrativa. Ao revés, elas não legislam, acabam exercendo sua 

competência de acordo com a lei que as instituiu. Podemos citar como exemplos: as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, 

integrantes da chamada Administração Indireta e por via de conseqüência o nome prisma 

administrativo que é o então denominado Terceiro Setor. 

 
3. NOÇÕES DE CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E 

DESCONCENTRAÇÃO. 

 
Como vimos, o Estado desenvolve sua função administrativa por meio de órgãos, 

agentes e pessoas jurídicas. Para tanto, ele (Estado) adota duas formas de organização 

administrativas: centralização e descentralização. A primeira ocorre sempre que ele executa 

suas tarefas diretamente, por meio dos órgãos e agentes integrantes da Administração Direta, 

ou seja, os serviços são prestados por aqueles órgãos do Estado despersonalizados (União, 

Distrito Federal, Estados ou Municípios). 

A segunda acontece quando o Estado (União, Distrito Federal, Estados ou Municípios) 

desenvolve uma ou mais funções por meio de outras pessoas jurídicas. Dessa forma, a 

descentralização pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas distintas: o Estado e a 
                                                 
2 Ibidem. p. 15. 
3 ALEXANDRINO, M. ; PAULO, V. Direito Administrativo. 8 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p.16. 
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entidade que executará o serviço. Os doutrinadores têm dividido sob dois aspectos: outorga 

(quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço público, 

por prazo indeterminado; é o caso das entidades de administração indireta – autarquias, 

empresas públicas, etc.) e delegação (“quando o Estado transfere, por contrato ou ato 

unilateral, unicamente a execução do serviço, para que o ente delegado o preste ao público 

em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado, entretanto”4, 

geralmente por prazo determinado, ocorre nos contratos de concessão ou nos atos de 

permissão). 

Salienta-se que não se deve confundir as duas modalidades de organização 

administrativa com a denominada desconcentração administrativa, que é utilizada em ambas, 

já que se trata de simples técnica administrativa, que ocorre sempre quando a entidade da 

Administração, encarregada de executar um ou mais serviços, distribui competências, no 

âmbito de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços. 

Por exemplo, podemos citar a delegação de competências da União aos seus Ministérios.  

 Dessa forma, portanto, um serviço poderá ser prestado por intermédio da 

desconcentração independentemente de ser centralizador, se o for por um órgão da 

Administração Direta, ou de ser prestado descentralizadamente, se o for por uma divisão, 

departamento ou seção integrante da estrutura de uma mesma pessoa jurídica da 

Administração Indireta (autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de 

economia mista) ou até mesmo nas parcerias estabelecidas com os demandantes e 

caracterizantes do terceiro setor. 

 
4. O ENTORNO E AS BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A REFORMA 

ESTATAL 

Nesse diapasão, valendo-se dos ensinamentos de inúmeros cientistas políticos e 

exponenciais do mundo jurídico que, sem dúvida, trazem elementos bastantes para dirimir 

esse questionamento, procura-se, de forma muito breve, enfrentar e pontuar alguns aspectos 

julgados de suma importância a respeito da intrigante questão, reforma do Estado, e, a razão 

de ser desta. 

É de Luiz Bresser Pereira5 que vem o primeiro argumento, didaticamente falando, com 

relação à crescente atenção dada à reforma do Estado: 

                                                 
4 ALEXANDRINO, M. ; PAULO, V. Direito Administrativo. 8 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2005, p. 16-17. 
5 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado. In: 
LEAL, Rogério Gesta. A reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 
24. 
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(...) os cidadãos estão se tornando cada vez mais conscientes de que a 
administração pública burocrática não corresponde às demandas que a sociedade 
civil apresenta aos governos no capitalismo contemporâneo. Os cidadãos exigem 
do Estado muito mais do que o Estado pode oferecer.  

Da lição colacionada, é possível afirmar que a reforma faz-se necessária, não só no 

contexto político, mas também no contexto fiscal e administrativo, eis que se necessita 

encontrar a melhor forma de superação da lacuna abordada anteriormente, e é aqui, 

justamente, que se coaduna com o entendimento de Pereira (2003) de que a administração 

pública há de ter uma função estrategicamente eficiente, a fim de reduzir-se esse vácuo que 

separa a demanda social e a satisfação de tal demanda.  

Para tal intento, parte-se do princípio de que é velha e ultrapassada a idéia de que as 

relações entre o Estado e a Sociedade dividem-se somente na duplicidade de espaços 

públicos e privados e que o espaço público deve reservar-se tão-somente a exercer aquilo 

que as normas cogentes lhe permitem fazer, ou seja, ao Estado só cabe fazer o que a lei 

permite, ao passo que quanto ao espaço privado, este deve ater-se tão-somente a questões de 

Sociedade civil e Mercado e, sobretudo, que à esfera privada é proibida sua ingerência no 

campo do público. 

Em assim sendo, o norte desenvolvido refere-se ao cotejo e ao contexto do debate 

sobre a reforma do Estado, no sentido de que se faz necessária uma nova reconceitualização 

desse espaço público. Nessa conjuntura, convém asseverar que a esfera pública não deve 

esgotar-se pura e simplesmente no estatal e que o processo de reforma do nosso Estado 

Brasileiro requer necessariamente uma inter-relação e uma parceria com os organismos 

formadores da sociedade civil. 

Luiz Carlos Bresser Pereira6, em sua obra Reforma do Estado e Administração Pública 

Gerencial, pontua com muita propriedade que  
A reforma provavelmente significará reduzir o Estado, limitar suas funções como 
produtor de bens e serviços e, em menor extensão, como regulador, mas implicará 
também ampliar suas funções no financiamento de atividades que envolvam 
externalidades ou direitos humanos básicos e na promoção da competitividade 
internacional das indústrias locais. A reforma do Estado é um tema amplo. Envolve 
aspectos políticos[...]–promoção da governabilidade-, econômicos e 
administrativos [...] visam aumentar a governança.  

Retomando o enfoque inicial, é relevante assinalar que, sociedade e mercado não se 

encontram em linhas diametralmente opostas em termos de interesses e objetivos, quando 

muito de justaposição, vez que as relações oriundas, tanto da ótica social como da 

mercadológica, assim como a do aspecto público, devem convergir para uma harmonização e 

                                                 
6 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado. In: 
LEAL, Rogério Gesta. A reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 
23. 
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uma integração com o intuito de se buscar, no seio dos direitos sociais, os instrumentos 

válidos para essa efetiva integração e uma posteriori construção, de “um novo espaço 

público” e uma “nova sociedade civil” voltada à formação de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito. 

Da leitura e apreensão dos ensinamentos de Bresser Pereira, insigne doutrinador, 

extrai-se a compreensão de que a reforma do Estado busca uma melhoria quanto à gestão 

pública e que esta busca não se encerra na simples redução do Estado ao seu papel mínimo, 

mas sim na necessidade da construção de um Estado consciente e eficaz.  

Traçadas essa linhas caracterizadoras, mister se faz colacionarmos a questão dos 

direitos sociais nessa temática, vez que por meio dos direitos sociais esculpidos na Carta 

Magna é que poderemos ampliar a atuação dos atores sociais de forma articulada, imbuídos 

na regulação, integração, redefinição de papéis que busquem conjuntamente – Sociedade e 

Estado – o fortalecimento dos meios e instrumentos democráticos à promoção da inclusão 

social. 

Segundo Bolzan7: 
(...) se pode depreender da leitura de Gurvitch, quando manifesta de forma clara, 
que o direito constitucional de um Estado Democrático é penetrado pelo direito 
social que se observa na comunidade política subjacente [...] É justamente o texto 
constitucional e seus princípios informativos fundamentais, destacando-se a idéia 
de cidadania e democracia como direitos fundamentais, que constituem a base do 
relacionamento entre Estado e comunidade política subjacente... 

 
Diante disso, acredita-se que é possível deduzir que o direito social, como forma de 

ampliação dos poderes e de papéis dos atores sociais para com o processo de decisões 

políticas, não caracteriza e sequer pretende afastar as garantias constitucionais inerentes ao 

papel do Estado enquanto instituição. Ao revés, ele surge justamente para fortalecer esse elo 

de relação/integração existente entre os referidos institutos. 

Conforme Hermany  
(...) esta nova abordagem das relações entre Estado e Sociedade supera a lógica 
tradicional de dominação, ou seja, de um direito baseado na subordinação e coação 
decorrentes da sanção estatal. Ao contrário, o direito social condensado, numa 
ordem estatal democrática, não encontra sua legitimação na coerção, mas no 
efetivo grau de integração entre Estado e sociedade.8  

 

                                                 
7 MORAES, José Luiz Bolzan de. Globalização, direitos humanos e transformação social. In: Anais do II 
Seminário Internacional sobre Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. Porto 
Alegre: Evangraf, 2005, p. 71. 
8 HERMANY, Ricardo. O direito social condensado de Gurvitch e o papel da sociedade na construção 
democrática das decisões públicas. In: Anais do II Seminário Internacional sobre Demandas Sociais e Políticas 
Públicas na Sociedade Contemporânea. Porto Alegre: Evangraf, 2005, p. 105. 
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Já em linhas finais, ao lermos o texto de Bresser Pereira e Núria Grau9, poderíamos 

trazer inúmeras passagens que nos auxiliaram na compreensão do motivo pelo qual o Estado 

necessita de uma reforma. Mas, não obstante, da citação de apenas duas delas nos valeremos, 

para concluir pela concordância da necessidade de tal reformismo.  

A primeira delas é a advinda da idéia bastante conhecida, principalmente nos meios 

acadêmicos e políticos, que é a crise gerada pela globalização, a qual exigiu um modelo de 

Estado mais eficiente e o implemento de novas modalidades de administração pública. Já a 

segunda, tem a necessidade de uma reforma que busque conduzir o Estado de forma 

fortalecida, não só em termos de saneamento de finanças, mas também critérios gerenciais 

de eficiência, eis que pautado na condição de que um Estado, além de social e liberal, 

necessita ser também mais democrático, uma vez que suas atividades devem ser submetidas 

permanente e diretamente ao controle social.10

Para que se alcance tal desiderato, são necessários os mecanismos de participação 

cidadã, através da democracia participativa, vinculada a critérios de controle social nas mais 

variadas esferas das políticas setoriais, tais como saúde e educação. Esses mecanismos 

constituem a forma, através da qual a sociedade pode e deve exercer seu papel direto de 

controle do Estado, juntamente com a forma representativa clássica de controle. 

Segundo o professor e cientista político Rogério Gesta Leal11, em sua obra Direitos 

Sociais & Políticas Públicas: 
(...) o Estado não mais pode ser concebido como uma entidade monolítica – ou 
neutral – a serviço de um projeto político invariável, mas deve ser visualizado 
como um sistema em permanente fluxo, internamente diferenciado, sobre o qual 
repercutem também diferencialmente demandas e contradições da sociedade civil e 
do mercado [...] Decorre disso, inexoravelmente, a emergência freqüente de uma 
crise de legitimação [...] A crise de legitimação surge quando as demandas crescem 
mais rapidamente do que as recompensas ou respostas. 

Ainda, segundo o mesmo doutrinador, acompanham a essa crise de legitimidade: a de 

identidade estatal e a de eficácia. A primeira dá-se em função do Estado não mais conseguir 

distinguir suas atribuições originárias e efetivamente públicas, tornando-se mero instrumento 

de efetivação de interesses de classes específicas, enquanto que a última caracteriza-se pelo 

fato de que o Estado não consegue atender às verdadeiras e pungentes demandas sociais, as 

quais efetivamente deveria atender e representar.12

                                                 
9 PEREIRA, L. C. B; GRAU, N. C. Entre o Estado e Mercado: o Público não-estatal. In: LEAL, Rogério Gesta. 
O público não-estatal na reforma do Estado. Trad. Noêmia Espíndola. Rio de Janeiro: FGV, 2003.  
10 Ibidem. 
11 LEAL, Rogério Gesta. Direitos Sociais & Políticas Públicas: desafios contemporâneos. Tomo 3. Santa Cruz: 
EDUNISC, 2003, p. 681. 
12 Ibidem. 
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Esse entendimento corrobora o que fora abordado anteriormente e vem acertadamente 

pontuar a necessária reformulação do Estado, vez que ele, sozinho, já não basta para o 

atendimento das necessidades básicas da sociedade.  

Por fim, antes de adentrar especificamente na caracterização dos mecanismos e 

sujeitos ativos presentes nessa reforma e nos propósitos a serem abordados, é imperioso 

afirmar-se que a reformulação da estrutura estatal deve passar necessariamente por uma 

mudança na sua estratégia de gerência, o que Pereira denominou de Administração pública 

gerencial, na qual se objetiva construir um Estado apto a responder e atender às necessidades 

básicas de seus cidadãos, um Estado democrático, no qual os eleitores possam fiscalizar a 

atuação dos políticos e da própria máquina administrativa, uma reforma política e também 

administrativa - que dêem maior legitimidade aos governantes, realize o ajuste fiscal, etc.13  

Para tanto, podemos enumerar dois dispositivos legais, dentre tantos outros do 

ordenamento que contemplam no seu bojo normativo mecanismos que resguardam, 

constitucionalmente, as oportunidades de efetiva participação popular disponíveis a todos os 

cidadãos, os quais são: artigos 14 e 29 da Constituição Federal de 1988, sendo que, no 

primeiro, encontramos instrumentos que possibilitam a participação popular como 

iniciadores do processo legislativo e no artigo 29, inciso XII, a cooperação de associações 

representativas no planejamento municipal.  

Disso se extrai que o fenômeno reformador estatal deve estar sempre coadunado e 

respaldado pelo conteúdo constitucional, principalmente no que tange ao quesito primazia de 

respeito pelos Direitos Fundamentais, razão pela qual este será o conteúdo tratado no tópico 

subseqüente, em específico a análise e o cotejo da imprescindibilidade da observância de tais 

direitos para a concretude da reforma estatal.  

 
5 DIREITOS FUNDAMENTAIS ENQUANTO PAPEL CIDADÃO 

O artigo 5º da CF/88 enumera o rol de direitos e garantias fundamentais, individuais e 

coletivos, direitos esses consignados e que abrangem tanto as pessoas físicas quanto as 

jurídicas, a depender do inciso em tela.   

Nesse tocante, sustenta-se que as garantias constitucionalmente reconhecidas, em 

especial as que dizem respeito aos Direitos Humanos e Fundamentais e que inseridas em 

instituições conformadoras da organização sócio-econômica, política e cultural encontram-se 

                                                 
13 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado. In: 
LEAL, Rogério Gesta. Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 2003, pp. 
21-38. 
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não só nos princípios formulados constitucionalmente, mas também esparsamente dentre 

outros da nossa atual Constituição, assim como também nos princípios que preparam o 

próprio poder e, portanto, nesse sentido, pode-se dizer que configuram uma Sociedade 

democrática e, por conseguinte, contribuem e auxiliam na conformação do modelo de 

democracia social e de acepção cidadã. 

Aliás, de forma bastante breve, colaciona-se um dos milhares entendimentos correlatos 

a esta peculiar e fulcral questão da cidadania, neste espectro de idéias. Assim sendo, 

apropria-se das idéias de Costa e Terra14

O conteúdo atual de cidadania abarca, de forma significativa, a participação 
política e também cultural cívica. Com as mudanças sofridas pelo Estado, ela 
também acabou sendo redefinida, pois se fez necessária a ampliação de seu 
significado para que ela pudesse se integrar em meio a todas as instabilidades 
decorrentes desse processo.  

 
E prosseguem,15  

Corroborando a esse entendimento, dizem os ensinamentos de Borja que “a 
construção da cidadania, portanto, tem sido um processo vinculado à consolidação 
do chamado Estado-nação e ao progressivo estabelecimento, neste marco, da 
democracia representativa”.  

    A leitura atenta que se deve dedicar a este dispositivo tem razão de ser no sentido de 

que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, por 

consistirem em regras de eficácia plena, ou seja, não necessitam de leis infraconstitucionais 

para serem imediatamente exigíveis: “Parágrafo 1º: As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Ultrapassada essa relevante caracterização, a novidade é que os direitos fundamentais, 

mais do que nunca, devem ser observados quando da efetividade da reforma estatal, uma vez 

que se evidencia, assim, a grande importância e o imprescindível dever de se descrever e 

analisar a marcha evolutiva da proteção social. Ademais, não se pode deslembrar que os 

direitos e garantias fundamentais, tal como postos na visão do constitucionalismo moderno, 

têm obtido força normativa suprema e como tal devem ser observados.  

 
5.1 CONCEITUANDO DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Em decorrência do atual cenário jurídico brasileiro e com o advento da Constituição 

Federal de 1988, a compreensão do conceito de direitos fundamentais merece um detalhado 

estudo e uma efetiva dedicação, a fim de que não o releguemos a um conceito simplista e, 

outrossim, não nos distanciemos de seu real significado e de sua suma importância para a 

                                                 
14 COSTA, Marli; TERRA, Rosane. A educação Fundamental para a cidadania. In: Gorczevski, Clovis. 
Direitos humanos, educação e meio ambiente.Porto Alegre: Evangraf, 2007. p. 38-39.   
15 Ibidem, p. 40. 
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efetivação da formação do Estado Democrático de Direito e sua contribuição como 

mecanismo de auxílio na reforma do Estado, enquanto política de inclusão social. 

Com base nos ensinamentos do Mestre Clóvis Gorczevski, para a compreensão da 

formação do conceito de Direitos Fundamentais são valiosas as contribuições de Hart e José 

Afonso da Silva, no sentido de que este último traz o entendimento do Direito como uma 

expressão cultural que evidencia e reflete as vicissitudes de dado momento histórico ocorrido 

em determinada comunidade,16 ao passo que Afonso da Silva aponta no qualitativo 

fundamentais, a indicação de que são situações jurídicas umbilicalmente ligadas a todos os 

seres humanos, sem as quais esses seres, por vezes sequer podem sobreviver e que a 

expressão “fundamentais” está para todas as pessoas de forma igualitária, ou seja, não só no 

sentido formal, mas também concreta e materialmente efetivados.17  

Oportunas, são, pois, as conceituações de direitos fundamentais que trataremos de 

expor a seguir. Segundo Canotilho, “as expressões ‘direitos do homem’ e ‘direitos 

fundamentais’ são freqüentemente utilizadas como sinônimas”.18 No entanto, assevera ele 

que segundo a sua origem e significado, é possível distingui-las. Assim, por direitos do 

homem, entende-se que “são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos – 

numa dimensão jusnaturalista e universalista -; enquanto que os direitos fundamentais são os 

direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-

temporalmente”.19  

Os Direitos Fundamentais, na concepção de Paulo Bonavides20, almejam “criar e 

manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade da pessoa 

humana”. E prossegue dizendo que consistem, os mesmos, naqueles direitos que expressam 

e contêm as condições básicas da pessoa humana, ou seja, qualquer indivíduo, de per si, é 

portador de tais direitos. 

José Afonso da Silva21 entende que os direitos fundamentais do homem constituem a 

expressão mais adequada, porque referem os princípios resumidores da concepção de 

                                                 
16 Hart apud FISCHER, Eduardo; REIS, Jorge Renato dos. Direitos fundamentais nas relações interprivadas: 
Construindo um Novo Direito das Obrigações. In: GORCZEVSKI, Clovis; REIS, Jorge Renato dos (coords.). 
Direito Constitucional – Constitucionalismo Contemporâneo. Porto Alegre: Norton Editor, 2005.  
17 Silva apud GORCZEVSKI, Clovis; PIRES, Francisco Luiz da Rocha Simões. Direitos Fundamentais, 
Educação e Cidadania: Tríade Inseparável. In: Ibidem. 
18 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 4a. ed. 
2000, p. 350. 
19 Ibidem. p. 352. 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 514-524. 
21 Silva apud GORCZEVSKI, Clovis; PIRES, Francisco Luiz da Rocha Simões. Direitos Fundamentais, 
Educação e Cidadania: Tríade Inseparável. In: GORCZEVSKI, Clovis; REIS, Jorge Renato dos (coords.). 
Direito Constitucional – Constitucionalismo Contemporâneo. Porto Alegre: Norton Editor, 2005. 
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mundo; porque informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico e também 

porque servem igualmente para designar, no nível do direito positivo, prerrogativas e 

instituições garantidoras de convivência digna, livre e igual para todas as pessoas. 

No entender de Schäfer Júnior22: 

Os direitos fundamentais, então, são considerados como direitos subjetivos, ou 
seja, posições jurídicas ocupadas pelo indivíduo de fazer valer suas pretensões 
frente ao Estado (reforçando o direito a que o Estado não elimine determinadas 
posições jurídicas do titular do direito).  
 

Após essa conceitualização, é necessário, sem maiores delongas, fazer uma superficial 

viagem por sobre a classificação dos direitos fundamentais. Superficial no sentido de que 

não se pretende subtrair sua inegável importância, mas visto que o objetivo deste não é tratar 

especificamente da evolução/classificação histórica dos direitos fundamentais, mas sim o 

que a moderna concepção dos direitos fundamentais busca, que é a possibilidade de discutir 

e pleitear frente à máquina estatal, entre outros objetivos, o dever dele, Estado, nessa árdua 

caminhada reformista, vir a ser compelido a chamar a sociedade a participar desse processo 

de democratização e que o Estado crie os pressupostos fáticos necessários ao exercício dos 

direitos fundamentais constitucionalmente garantidos e a possibilidade dos titulares desse 

direito subjetivo exercerem suas pretensões frente ao Estado, independentemente da 

existência ou não desses pressupostos. 

Em assim sendo, antes de passarmos à classificação propriamente dita, é oportuno 

ressalvar-se que os direitos fundamentais são abordados e concebidos sob diferentes formas 

e nesse caso pode-se referir o fato de que os direitos fundamentais dividem-se em 

dimensões, na visão de Robert Alexy23, e Willis Santiago Guerra Filho24, ou sob a forma de 

gerações, como o faz Paulo Bonavides25, Norberto Bobbio26 e outros doutrinadores, ou ainda 

estudados conforme são protocolados na Constituição. 

Eis, pois, a classificação que numa visão moderna pode se apresentar sob a seguinte 

estrutura: direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta gerações. Os direitos 

de primeira geração, aqueles inicialmente considerados na Magna Carta de João Sem-terra 

(1215), ou seja, são os direitos e garantias individuais e políticos clássicos (liberdades 

                                                 
22 SCHÄFER apud GORCZEVSKI, Clovis; PIRES, Francisco Luiz da Rocha Simões. Direitos Fundamentais, 
Educação e Cidadania: Tríade Inseparável. In: Ibidem. p. 10. 
23 Alexy apud LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou mesmo deminesões) dos direitos 
fundamentais. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4666>. Acesso em: 30 jun. 
2005. 
24 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 1999. 
25 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 
26 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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públicas) que contemplam o princípio da liberdade. 

Os direitos fundamentais de segunda geração são respectivamente os direitos sociais, 

econômicos e culturais,27 surgidos no início do século e tendo como marco o 

constitucionalismo social. Pode-se citar aqui os direitos relacionados ao trabalho, ao seguro 

social, à subsistência, etc. 

Ao passo que os direitos fundamentais de terceira geração abrangem os direitos de 

solidariedade ou fraternidade e contemplam também o direito a um meio ambiente 

equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, etc. 

Por último, é Paulo Bonavides28 que faz referência à existência de direitos 

fundamentais de quarta geração, os quais são: direito à democracia, direito à informação e 

direito ao pluralismo. 

A moderna concepção dos direitos fundamentais discute a possibilidade e o dever de o 

Estado vir a ser obrigado a criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício dos direitos 

constitucionalmente garantidos e a possibilidade do titular desse direito subjetivo debelar sua 

pretensão frente ao Estado, independentemente da existência desses pressupostos. 

Não obstante esses principais marcos de evolução dos direitos fundamentais, deve-se 

frisar a importância da ingerência do Estado, assim como a revisão dessa ingerência de 

forma a concretizar o Estado Democrático de Direito. 

Validamente, os Direitos fundamentais imprescindem do princípio do Estado 

Democrático de Direito para a sua eficácia prática, consistindo em fundamento para a sua 

consolidação. Daí a relação de interdependência entre os conceitos de Direitos Fundamentais 

e reformulação do Estado. 

Convém ressaltar, ainda, que a reforma do Estado, como já se vem destacando, está 

diretamente ligada à redefinição dos papéis na sociedade brasileira. Dessa forma, podemos 

vislumbrar que o terceiro setor surge justamente quando se reconhece que as funções do 

Estado não estão sendo realizadas satisfatoriamente. É o que se passa a demonstrar. 

  
6 A RELAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM A REFORMA DO ESTADO 

 
6.1 Enfim, um Terceiro Setor: historicidade  

Na Europa, o que se denomina Terceiro Setor teve seu surgimento pontuado no século 
                                                 
27 “Tais direitos humanos, ampliados agora para sociais, econômicos e culturais, não são proclamados com o 
intuito de limitar a intervenção e o poder do Estado, mas para exigir uma ação positiva do poder estatal, criando 
condições institucionais para o seu exercício” (LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil. Desafios à 
Democracia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997, pp. 82-83).  
28 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 
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XIX, como alternativa ao capitalismo, enquanto que no Brasil, historiadores assinalam que já 

no Brasil Colonial era possível vislumbrar-se instituições católicas que desenvolviam 

atividades de assistência às classes mais desprovidas, como um prenúncio do que hoje 

denominamos Terceiro Setor. 

Numa abordagem inicial, a idéia de reforma do Estado sinaliza de antemão que há 

necessidade de mudanças, mudanças essas no que tange às relações do Estado com a 

Sociedade e, pois, a gestação de um novo paradigma para a criação de um outro modelo 

estatal. 

Anteriormente, já havíamos colacionado sobre a dificuldade do Estado, sozinho, dar 

atendimento às demandas contemporâneas, isto é, os cidadãos estão a exigir mais do que o 

Estado tem para oferecer. Logo, convém assinalar alguns quesitos que julgamos 

fundamentais no objetivo precípuo de transformação da sociedade civil, suas ações e a 

contribuição destas para com o construto daquele modelo numa visão contemporânea. São 

eles: 

Décadas de 70 e 80 – a sociedade civil pronunciou-se pela participação política em 

prol da redemocratização, isto é, pós-período do autoritarismo; a sociedade depara-se com o 

desabrochamento de experimentos e tentativas de construção de um novo modelo de 

cidadania; organizações coletivas e movimentos sociais mobilizaram-se pela política 

emancipável fundamentada nos direitos sociais e humanos. 

Na década de 90, a mobilização ocorrida em 70 e 80, contamina a sociedade civil que 

passa a questionar suas ações coletivas em torno da realização, como forma complementar, 

dos serviços públicos estatais. As ações coletivas passaram a preocupar-se em reestruturar-se 

na busca do atendimento de suas demandas sociais específicas não supridas.  

Algumas empresas passaram a envolver-se em projetos sociais de tal forma que muitos 

atribuem a esse envolvimento empresarial o fortalecimento do Terceiro Setor. Segundo 

Fernando Henrique Cardoso29, ao discursar na cerimônia da sanção da Lei do Voluntariado, 

disse: 
nós estamos assistindo à formação do que se costuma chamar de terceiro setor: 
formas de associação, formas de sociabilidade que não se restringem à dicotomia 
clássica entre Estado e sociedade civil, à antiga. É a sociedade civil à moderna, ou 
seja, não contando apenas os setores produtores da sociedade civil. São novas 
formas de sociabilidade [...] Embora seja absolutamente cego imaginar uma 
sociedade moderna sem Estado, também é cego imaginar que corresponderá ao 
Estado a organização da produção e também o monopólio da alocação de recursos 

                                                 
29 Cardoso apud FRANCO, Augusto de. A reforma do estado e o terceiro setor. In: PEREIRA, L. C. Bresser; 
WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (orgs.). Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: UNESP. 
Brasília: ENAP, 1999, p. 274. 
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produzidos, e que a distribuição, portanto, seja limitada ao Estado [...] imaginar 
que o Estado vai suprir as lacunas existentes nessa matéria está tão equivocado 
quanto aqueles que imaginarem que o mercado é suficiente para definir as regras 
de organização da sociedade contemporânea. Nem o Estado é suficiente, nem o 
mercado. 

O emergir dessa nova realidade social, não pode, em absoluto, reger-se tão somente 

pelo Estado, como um primeiro setor ou pelo Mercado, como um segundo setor, nem 

somente por ambos. Eis que aqui cabe à Sociedade civil a tarefa da mediação dessas 

atuações.  

 
6.2 CONCEITUAÇÃO 

No decorrer deste trabalho, deparamo-nos com a indagação que dizia respeito a qual 

motivo conceituar o Terceiro Setor. Alguns que levantavam tal questionamento alegavam 

que a própria mobilidade e inquietação da sociedade civil na busca da satisfação de suas 

necessidades, já era suficiente para caracterizar seu propósito e a razão pela qual se criou. No 

entanto, entendemos que a conceituação faz-se deveras necessária, para que possamos 

visualizar os limites existentes entre a atuação do Terceiro Setor, o Mercado e o Estado. 

Ademais, a conceituação e definição do papel a ser exercido pelo Terceiro Setor nos 

auxiliará, inclusive, para uma melhor compreensão das próprias transformações da sociedade 

civil, seus anseios e o modo pelo qual almejam ver suas demandas e necessidades atendidas. 

Corrobora esse entendimento Miguel Darcy Oliveira30, quando escreve: 
Entender o que são, de onde vem, o que querem, como cresceram e se 
multiplicaram, como atuam as organizações de cidadãos implica retomar os fios de 
uma história que combina valores e práticas ancestrais com fenômenos 
contemporâneos e, em boa medida, anunciadores de profundas mudanças no perfil 
das sociedades e da ordem internacional. 

 Para concluir essa abordagem inicial, convém ainda ressalvar-se uma característica 

bastante importante, que é o fato de que, durante esse processo de solidificação do Terceiro 

Setor, a sociedade civil brasileira passa por uma revisão cultural cívica, promovida 

justamente por esse processo, ou seja, questiona-se o papel do Estado e do Mercado e a 

forma de participação do cidadão na esfera pública.  

 Assim, vencida a justificativa proposta, e em continuidade, destacamos alguns 

conceitos e algumas ponderações de efetivação do Terceiro Setor. Boaventura31 identifica o 

Terceiro Setor como: 
uma designação residual e vaga com que se pretende dar conta de vastíssimo 

                                                 
30 OLIVEIRA, Miguel Darcy. O protagonismo dos cidadãos e de suas organizações: um fenômeno recente, 
massivo e global. Disponível em: <http://idac.rits.org.br/prtag/idac_ptrotag_1.html>. Acesso em: 30 jun. 2005. 
31 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado. In: PEREIRA, L. 
C. Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (orgs.). Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: 
UNESP. Brasília: ENAP, 1999, p. 250. 
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conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, 
organizações sociais que, por um lado, sendo privadas, não visam fins lucrativos, e, 
por outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não 
são estatais. 

 
 Ainda no entender de Boaventura32: 

... uma das novidades mais notórias do novo Terceiro Setor é o fato de ele ter 
emergido com igual pujança nos países periféricos e semiperiféricos do sistema 
mundial sob a forma de organizações não-governamentais, quer nacionais, quer 
transnacionais.  

 
 Sem dúvida, o papel do Terceiro setor é crucial no objetivo de reformulação do 

Estado e na efetiva democratização da administração pública. Ruth Cardoso33 observa que: 

“O conceito de Terceiro Setor descreve um espaço de participação e experimentação de 

novos modos de pensar e fazer sobre a realidade social...É um campo marcado por uma 

irredutível diversidade de atores e formas de organização”. 

Ultrapassadas as conceituações e caracterizações, é oportuno dizer que estamos 

tratando de um evento de co-responsabilização da sociedade civil com o Estado, sem 

contudo eximi-lo de sua primária responsabilidade e de suas funções intrínsecas de 

organizador e coordenador das políticas públicas.  

Com o advento do Terceiro Setor, é possível perceber-se a alteração postural do Estado 

paternalista e providente. A procura pela sinergia Estado-Mercado-Sociedade Civil 

configura-se como uma premente necessidade para o próprio desenvolvimento, bem como 

caracteriza-se como uma das exigências que deve pautar um Estado gestor de políticas 

públicas de inclusão social, o qual busca mudanças de articulação, descentralização, 

parceria, transparência, participação e controle social. Logo, o Terceiro Setor vem 

representando o elo entre o Estado e o Mercado com a Sociedade Civil.  

Em assim sendo, o Terceiro setor vem atuar como mecanismo de exercício da 

solidariedade e da cidadania, visando à promoção de uma qualidade de vida comunitária, a 

inclusão social, a defesa de direitos sociais fundamentais e o fortalecimento da democracia 

participativa. 

Rogério Gesta Leal34 assevera que é fundamental a participação cidadã no desempenho 

                                                 
32 Ibidem. 
33 Cardoso apud PEREIRA, L. C. B; GRAU, N. C. Entre o Estado e Mercado: o Público não-estatal. In: LEAL, 
Rogério Gesta. O público não-estatal na reforma do Estado. Trad. Noêmia Espíndola. Rio de Janeiro: FGV, 
2003, p. 37. 
34 “Notadamente, tanto a perspectiva do Estado como a do Mercado – no liberalismo – não se mostram 
suficientes para dar conta da complexidade das relações sociais e políticas da modernidade, marcadas que estão 
por multifacetados ambientes e cenários (culturais, religiosos, raciais, etc.), deixando pois a descoberto 
expectativas e carências as mais diversas (educação, saúde, habitação, trabalho, lazer, previdência, segurança, 
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das funções do Estado.  O fundamento último do reforço que o Terceiro Setor vem dar 

é, sem sombra de dúvidas, a tentativa de construir um Estado Democrático de Direito, onde a 

cidadania se opere na amplitude de sua dimensão material e política e que igualmente venha 

possibilitar o resguardo e a efetivação constitucional dos Direitos Fundamentais positivados 

no nosso ordenamento maior, que é a Constituição Federal.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse trabalho, procuramos fazer um cotejo da reforma do Estado, a criação 

do Terceiro Setor, como instrumento de exercício de cidadania e de busca para uma 

democracia plena, e um resgate do estudo dos Direitos Fundamentais como imprescindíveis 

para a formação do Estado Democrático de Direito e sua eficácia prática. 

Nessa linha de raciocínio, percebe-se que o Estado necessita abandonar sua 

performance paternalista e intentar na construção de um novo modelo de Estado, onde a 

participação da Sociedade Civil consistirá em um mecanismo bastante ativo para a 

implementação de políticas públicas de inclusão social. Sociedade esta que juntamente com 

o Terceiro Setor intermediará esse processo de democratização do Estado Brasileiro, 

redefinindo e compartilhando tarefas e responsabilidades com o Estado e o Mercado.  

A formatação ou reformulação do Estado Democrático Brasileiro passa pela 

indissociável observância, respeito e cumprimento dos Direitos Fundamentais, pois são eles 

instrumentos de aperfeiçoamento máximo de uma sociedade democrática. 

Por suposto, os Direitos Fundamentais, tal qual postos no ordenamento maior, buscam 

a efetivação da participação cidadã, não em oposição à atuação do Estado ou do Mercado, 

mas sim numa simbiose de parceria. 

A nosso ver, o fortalecimento dos Direitos Fundamentais como um instrumento que os 

cidadãos têm de fazer valerem suas pretensões frente ao Estado, amparados pela atuação do 

Terceiro Setor como uma estrutura organizada, capacitada para realizar os assuntos sociais 

que o Estado, quer por sua ineficiência, quer por falta de recursos financeiros, não conseguiu 

prover, denota a indiscutível relevância e contribuição desses para com a renovação do 

tecido social e a construção da Sociedade Democrática de Direito. 

Assim, o Terceiro Setor coroa-se de irrefutável importância, porque consiste em uma 

verdadeira configuração do exercício de cidadania e da plena e eficaz democracia. Enfim, se 

o Estado apresenta-se incapacitado para o devido atendimento das necessidades básicas da 
                                                                                                                                                       
etc.)” (Leal apud SALDANHA, Roberto Suarez. O terceiro setor como forma de inclusão social. In: Revista do 
Direito. n. 20. Santa Cruz do Sul: UNISC, jul./dez. 2003, p. 150. 

234



sociedade e com ela passa a digladiar-se, será através da atuação de organizações de 

participação cidadã que buscaremos uma nova relação entre Estado e Sociedade, de tal sorte 

que somente isso poderá contribuir para a superação desse dilema. 
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PÓS-MODERNIDADE E DIREITO: A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA NA LÓGICA 

DO MERCADO E SUAS CONSEQÜENCAIS SOCIAIS. 

                                                                

 Maurício Gonçalves Saliba∗

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o funcionamento da parceria/terceirização 

FUNDAÇÃO CASA (FEBEM)/ONG. Parte-se da hipótese que as parcerias ou 

terceirização dos atendimentos às crianças e adolescentes em conflito com a lei, por meio 

da lógica do mercado, promovidas pela Fundação Casa, antiga FEBEM, e as organizações 

do Terceiro Setor - ONGs  trazem graves distorções nas aplicações das medidas 

socioeducativas, preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Distorções 

essas que alteram suas finalidades e trazem conseqüências perversas aos adolescentes 

submetidos às medidas. Como forma de evidenciar as distorções das aplicações das 

medidas socioeducativas e suas conseqüências foram analisadas as atividades de uma 

organização do Terceiro Setor - ONG, em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, 

parceira da “Fundação Casa” na aplicação das medidas. A fim de comparação entre a 

atividade executada pelo Poder Público e pela instituição privada, também foram 

analisados alguns dados de medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário, da 

Vara da Infância e da Juventude, da cidade sede da ONG, em período anterior ao convênio 

FUNDAÇÃO CASA/ONG, e efetuado a comparação dos dados. Pode-se concluir, por 

meio da análise dos dados levantados na instituição, que a parceria entre a ONG 

responsável pela aplicação das medidas socioeducativas acarreta uma distorção na 

aplicação das medidas, uma vez que a estrutura funcional das organizações do Terceiro 

Setor, aplicadoras das medidas, obedece a lógica do mercado e se organiza fundamentado-

se nas práticas de gestão mercantil. Conforme demonstrado na pesquisa, a terceirização da 

                                                 
∗ graduado em história, mestre e doutor em Educação pela UNESP/Marília, professor de sociologia e política 
de IES, e professor e assessor de pesquisa do Programa de Mestrado da Faculdade Estadual de Direito do 
Norte Pioneiro – FUNDINOPI-UENP. 
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aplicação das medidas socioeducativas pela ONG analisada transformam os adolescentes 

em números e cifras e, quando considerados os dados estatísticos, das aplicações das 

medidas, antes e depois da terceirização um aumento brutal da aplicação da medida de 

Liberdade Assistida, ou seja, da diminuição da tolerância.  

 

PALAVRAS CHAVES: EDUCAÇÃO; CONTROLE; PODER 

ABSTRACT 

Analyzing the utilization of educational scope is the goal of this work of research, that was 

used in the modern proposals of partnership of the FEBEM along with the ONGS, by the 

renowned and seductive term education as a way to legitimize violence practices and 

social control. It starts on the hypothesis that the role of education with its noble civilizing 

and emancipating ideal can smoothly ascribe a larger dominant power and make stronger 

the strategies of social vigilance. At this point, one intended to verify how the education 

and citizenship concepts have been applied to strategies for repression extinction and for 

dominance upon the misadjusted adolescents. However, once the social vigilance is extinct 

into the noble ideal of education, by taking advantage of its divulged capacity of 

promoting the citizenship, autonomy, and the freedom, its effectiveness is maximized 

through invisibility of the strategies of power. For so much, a research was carried out in 

the ONG of Santa Cruz do Rio Pardo city, which provides occupations to misadjusted 

adolescents by the partnership deal with the FEBEM. The study has been divided into 

three steps in order to permit a deeper analysis and wider understanding of the strategy. As 

the first step study of the research, we have got the exam of the processes of application of 

the social educative measures of Watched Freedom; in the second study an interview with 

the educators, psychologists, and teachers of the project through the application of a list of 

semi-structured questions, concerned to all technicians of the project; in the third study, 

we sought to analyze the consequences of the partnership ONG/FEBEM to the adolescents 

through the verification of the quantity of adolescents who have been punished within the 

social educative measures of Watched Freedom before and after the celebration of the 

partnership ONG/FEBEM. Based on the theoretical reference and on the analyses carried 
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out, we could conclude that the educational purpose cancel and hide a strategy of 

vigilance, control, and normalization. 

 

KEY WORDS: EDUCATION; CONTROL; POWER           

 
INTRODUÇÃO 

 

Refletindo as mudanças econômicas com as novas estratégias organizacionais da 

globalização surgiu no Estado de São Paulo, no início de 2004, uma nova modalidade de 

atuação e de aplicação das medidas socioeducativas. A partir desse ano foi implementado 

um projeto pela antiga FEBEM (Fundação para o Bem-Estar do Menor), atual Fundação 

Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) de compartilhar a gestão 

das unidades de internação com entidades do Terceiro Setor. Ou seja, o trabalho 

pedagógico, cultural, psicológico e social, efetuado pelo Estado, através do Poder 

Judiciário, às crianças e adolescentes em conflito com a lei, está sendo terceirizado ou 

compartilhado com a iniciativa privada e as instituições do Terceiro Setor.  

 Verifica-se que o projeto de terceirização se insere no novo paradigma 

econômico da pós-modernidade, uma vez que se evidencia o desmantelamento do Estado e 

da centralidade do poder. Diferentemente da sociedade disciplinar de Foucault (1987), em 

que a prisão impôs seu modelo panóptico a todas as instituições e ao corpo social, por 

meio da vigilância, da disciplina e do exame, na sociedade de controle definida por 

Deleuze (1992) a lógica que se impõe é a da empresa, ou seja, a do “consumidor 

controlado”. A terceirização deve ser analisada dentro modelo de reestruturação produtiva, 

promovido pelo capital como parte do receituário neoliberal preconizado pelo “Consenso 

de Washington” que diagnosticou o Estado como fonte de todos os problemas do sistema. 

Afirma-se que o Estado, por sua estrutura organizacional rígida, não tem a flexibilidade 

das empresas privadas, porquanto não pode aplicar as estratégias produtivas típicas do 

mercado, tais como o programa de qualidade total e a estrutura enxuta, entre outras, que as 

tornam competitivas e eficientes. Portanto, o argumento a favor da terceirização está na 
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sua possibilidade de redução de custos e eficiência e a essência desse argumento é a atual 

consagração do sistema de mercado como antídoto à ineficiência do Poder Público.  

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar o funcionamento da 

parceria/terceirização FUNDAÇÃO CASA (FEBEM)/ONG. Parte-se da hipótese que as 

parcerias ou terceirização dos atendimentos às crianças e adolescentes em conflito com a 

lei, por meio da lógica do mercado, promovidas pela Fundação Casa, antiga FEBEM, e as 

organizações do Terceiro Setor - ONGs  trazem graves distorções nas aplicações das 

medidas socioeducativas, preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Distorções essas que alteram suas finalidades e trazem conseqüências perversas aos 

adolescentes submetidos às medidas. 

Como forma de evidenciar as distorções das aplicações das medidas 

socioeducativas e suas conseqüências foram analisadas as atividades de uma organização 

do Terceiro Setor - ONG, em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, parceira da 

“Fundação Casa” na aplicação das medidas. A fim de comparação entre a atividade 

executada pelo Poder Público e pela instituição privada, também foram analisados alguns 

dados de medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário, da Vara da Infância e 

da Juventude, da cidade sede da ONG, em período anterior ao convênio FUNDAÇÃO 

CASA/ONG, e efetuado a comparação dos dados. A ONG analisada representa um dos 

projetos de parceria, desenvolvido pela “FUNDAÇÃO CASA”, desde 2004, que busca nos 

municípios parceiros para a aplicação das medidas socioeducativas e a promoção da 

escolarização, da cultura, do esporte e da profissionalização. Tem como intenção a 

municipalização das medidas socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade e de 

Liberdade Assistida. 

É importante frisar que este trabalho não tem a pretensão de generalização absoluta 

de seus resultados, mas pode demonstrar as conseqüências das relações mercantis das 

parcerias promovidas pelo Estado e as organizações do Terceiro Setor, no âmbito da 

Justiça. 

A ONG, objeto da pesquisa, possui projeto de atendimento a adolescentes 

infratores inseridos nas medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviços à Comunidade. Os adolescentes são encaminhados ao projeto (ONG) pelo Juiz da 
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Infância e Juventude, após a aplicação da medida. Pelo contrato de parceria, o trabalho 

desenvolvido pela ONG deve ser avaliado sistematicamente por uma equipe executiva de 

adolescentes, familiares, técnicos do Posto da Fundação Casa de Marília, Estado de São 

Paulo, conselhos, Poder Judiciário e Ministério Público. A meta, estipulada em contrato1, é 

o atendimento de sessenta adolescentes de ambos os sexos, sendo quinze através da 

medida de Prestação de Serviços e quarenta e cinco por meio da medida de Liberdade 

Assistida.  

Pode-se concluir, por meio da análise dos dados levantados na instituição, que a 

parceria entre a ONG responsável pela aplicação das medidas socioeducativas acarreta 

uma distorção na aplicação das medidas, uma vez que a estrutura funcional das 

organizações do Terceiro Setor, aplicadoras das medidas, obedece a lógica do mercado e 

se organiza fundamentado-se nas práticas de gestão mercantil. Conforme demonstrado na 

pesquisa, a terceirização da aplicação das medidas socioeducativas pela ONG analisada 

transformam os adolescentes em números e cifras e, quando considerados os dados 

estatísticos, das aplicações das medidas, antes e depois da terceirização um aumento brutal 

da aplicação da medida de Liberdade Assistida, ou seja, da diminuição da tolerância dos 

pequenos desvios, exclusivamente para a manutenção do projeto. A conseqüência nefasta 

é o aumento da exclusão dos adolescentes infratores em razão do estigma de “marginal”. 

 

1 - “ADMIRÁVEL MUNDO NOVO”: PÓS-MODERNIDADE, 
SOCIEDADE DE CONTROLE E LÓGICA DO MERCADO. 

 
 
 
 Se a sociedade disciplinar se desenvolveu na modernidade, ou seja, se 

constituiu durante o século XIX e teve seu ápice durante o século XX, a partir da segunda 

metade desse século ocorre uma transição, que ainda se verifica, para um novo regime 

social que está determinando novas formas de controle. Em poucas palavras pode-se 

                                                 
1 Esses números fazem parte do contrato de 2006, época da pesquisa, celebrado entre a ONG e a FEBEM. A 
partir de 2007 o convênio é celebrado entre a Fundação Casa e o Município que deve fazer a contratação e a 
prestação de contas. 
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definir seus pilares fundamentais como: Estado-Nação, centralizado e laico; crença no 

poder libertador da ciência, da razão e do conhecimento humano; linearidade histórica.   

 Lyotard (1989) trata a pós-modernidade como uma “mudança geral na 

condição humana”. A sua emergência está ligada ao surgimento de uma sociedade pós-

industrial, que afeta diretamente a produção de mercadorias e o mundo do trabalho. O 

conhecimento está se transformando na principal força econômica de produção. Afirma 

que se pode definir a condição pós-moderna pela perda das utopias iluministas originárias 

na revolução francesa, que acreditavam na libertação do homem pelo avanço da ciência. 

Sua expressão social seria a tendência para o contrato social em todas as instâncias 

humanas: a econômica, a emocional, a sexual, a política e a ocupacional.  

 Ianni (1995) faz uma relação entre a pós-modernidade e a globalização 

econômica e todas as suas implicações culturais, econômicas e humanas. Para ele, as 

mudanças significam a imposição da “lógica do mercado” sobre todos os aspectos e 

dimensões da vida humana.  

        Como conseqüência tem-se a fragmentação das relações sociais e do 

trabalho, destruídas pela crescente informatização das indústrias. O trabalho perde sua 

centralidade tornando-se flexível e precário. Para Ianni (2004, p. 217) é “no contexto do 

globalismo que o liberalismo se transfigura em neoliberalismo”, cuja ideologia se 

fundamenta na reforma do Estado; na desestatização da economia; na privatização de 

empresas produtivas e lucrativas governamentais; na abertura de mercados; na redução de 

encargos sociais e relativos aos assalariados por parte do poder público, entre outros. 

Ressalta ainda que, fundamentado nos princípios de liberdade e de igualdade econômica, 

por meio da escolha racional dos indivíduos, a convicção da superioridade do mercado 

sobre o planejamento é um dos seus argumentos ideológicos mais fortes. O corolário desse 

ideário é que o planejamento e a centralização estatal são nocivos à sociedade.  

 Já para Hardt e Negri (2001) é possível verificar essas transformações 

através da análise da alteração do modelo fordista2 para o modelo toyotista3, do trabalho 

fabril da indústria automobilística. A grande novidade está na qualidade da informação, ou 

                                                 
2  Método de produção caracterizado pela produção em série, sendo um aperfeiçoamento do taylorismo. 
3 Sistema cujas características opõe-se ao fordismo: flexibilidade; multifuncionalização; estoques mínimos e 
terceirização.  
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seja, na possibilidade de respostas imediatas entre a produção e o consumo. O 

planejamento de produção se comunica com os mercados de forma constante e 

instantânea, permitindo as fábricas manter estoque zero e a produção na medida exata, 

reguladas pela demanda. Muitas empresas só produzem o produto após ser efetivada a 

compra. Já no setor de serviços, a comunicação produtiva é ainda mais eficaz, pois permite 

a troca contínua de informações e conhecimentos. Além disso, o fator preponderante na 

agilidade desse setor é o seu caráter imaterial, pois produz serviço, comunicação e cultura, 

entre outros.        

       
         Para Bauman (2001) a pós-modernidade possui uma diferença estrutural da 

modernidade. Enquanto uma é fixa, sólida e com um projeto bem delimitado a outra é 

frágil, alterada e desconstituída de seu projeto, enfim, a pós-modernidade é líquida. Para o 

autor (2001, p. 36), a sociedade moderna do século XXI não é menos moderna do que a do 

século passado, mas é moderna de uma maneira diferente. O que a distingue das outras 

formas de convívio humano é a “compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre 

incompleta modernização; a opressiva, inerradicável e insaciável sede de destruição 

criativa (...); de ‘desmantelar’, ‘cortar’, ‘desfazer’, ‘reunir’ (...) em nome da produtividade 

ou da competitividade”.  

        De forma lenta e contínua a pós-modernidade vai esculpindo os novos 

valores e substituindo antigas crenças, concepções de mundo e moral. Em razão dessa 

desestruturação de antigas crenças e valores, que fundamentavam as relações sociais, as 

mudanças acontecem em diversos níveis, tais como econômico, social, familiar, trabalho, 

político e no relacionamento humano. Ainda é muito cedo para apontar definitivamente os 

novos valores emergentes, mas já é possível observar como algumas alterações, já visíveis, 

alteram e abalam a modernidade provocando um panorama assustador.  

 Conforme se pode observar, a pós-modernidade provoca mudanças em 

diversos níveis, culturais, econômicos, políticos social, familiar etc. Na esfera do direito a 

pós-modernidade tem apresentado mudanças significativas. 

  Para Bittar (2005, p. 139/40) é muito difícil definir quais são exatamente 

esses novos valores, mas algumas mudanças das crenças modernas e pós-modernas já se 

manifestam e já podem ser delineadas e caracterizadas. Para ele é visível o 
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desaparecimento das idéias de progresso e ordem, associando o conceito de “ordem como 

garantidora-instrumental do progresso”. Esse conceito definia uma confiança própria do 

modelo fordista/taylorista, que tinha como valor máximo à supervalorização do lucro. 

Para o autor, vivemos numa fase de transição onde pode-se observar a convivência de 

aspectos progressistas e antiquados, em que é possível observar aspectos positivos e 

negativos. Delineia-se na pós-modernidade uma nova ideologia do desenvolvimento, 

muito mais maleável e flexível, de desenvolvimento sustentável e responsável e da 

ideologia da punição para a da recuperação e reinserção, que pode ser sintetizada por 

Bittar (2005, p. 139/40) como:  

a “defesa da razão instrumental”, que estava a serviço do crescimento e do 
progresso, com estratégias mecanicistas de planejamento se tornam indefensáveis 
e cedem lugar a “ética do consenso e da deliberação” como modelos de decisões 
corporativas e empresariais; a “crença na justiça do mercado” que atuando 
livremente poderia resolver todos os problemas e promoveria a justiça e o 
igualitarismo através da premiação dos méritos individuais vem sendo substituída 
pelo conceito de justiça social, tais como a falta de educação para todos, as 
deficiências no ensino e suas precárias condições como predeterminantes na 
demonstração do valor pessoal; a “aposta no investimento de indústria”, com 
baixa remuneração e longas jornadas de trabalho, e sua substituição pelo 
“investimento de serviços”, com perfis de maior nível de interação e participação 
nas políticas industriais, com redução de horas de trabalho dedicadas ao local de 
trabalho, condições informatizadas e mecanizadas com prevalência das atividades 
intelectuais sobre as físicas. Todas essa mudanças permitem uma maior 
mobilidade do trabalho, por meio do trabalho à distancia, com horários flexíveis e 
teletrabalho; a “centralização das atividades sociais na atuação do Estado”, sendo 
o Estado o principal gerenciador das atividades sociais, o que, segundo o autor, 
envolve uma crença na boa articulação entre Estado, burocracia, governo e 
sociedade. O que deixa de ocorrer quando as políticas públicas se tornam 
ineficientes para o atendimento das necessidades sociais. Tem-se, nesse momento, 
uma mudança nessa relação, desaparecendo a dicotomia entre sociedade 
civil/Estado, para uma realidade nova onde com o surgimento de uma tripartição 
“sociedade civil/Estado/terceiro setor. O aumento da delegação do Estado ao 
terceiro setor, para o controle de certas atividades de interesse público e social, 
considerado mais bem equipado, mais bem treinado e mais próximo das demandas 
sociais que pretende atender. 
 

Portanto, a pós-modernidade difunde-se pelo mundo enquanto fenômeno 

cultural. Essa propagação não se dá de modo homogêneo, principalmente em países 

continentais como o Brasil: enquanto fenômeno econômico atinge todas as comunidades 

do planeta, sejam elas desenvolvidas ou subdesenvolvidas, socialistas ou capitalistas, pela 
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globalização; enquanto fenômeno político faz das economias nacionais “instrumentos de 

um processo maior, de abrangência internacional”, joguetes de interesses políticos supra-

nacionais. É importante observar em sua síntese o processo universal de enfraquecimento 

do papel do Estado como figura central na ordenação das políticas sociais.  

 Se a pós-modernidade é um movimento cultural, político e econômico que 

se propaga pelo mundo causando a desintegração dos modos tradicionais de vida, cultura, 

política e economia, pode-se observar no Brasil um colapso no plano jurídico. Bittar 

(2005, p. 237/251) faz um interessante quadro da erosão do ordenamento jurídico 

brasileiro que, de forma resumida, pode-se citar:  

 o “surgimento de uma contracultura do direito inoficial”, como forma alternativa 
de resolução dos conflitos e que aponta para uma revolução no formalismo 
jurídico brasileiro;  o “número excessivo de leis e decretos em vigor”, próprios do 
modelo do Estado keynesiano ou intervencionista4, com um número excessivo de 
leis, decretos, portarias, instituições, medidas provisórias etc;  a “erosão do 
judiciário”, em razão de inúmeros problemas, tais como, a carência de 
funcionários e juízes, número excessivo de processos, carências orçamentárias, 
entre outras, dificultando e desmantelando a possibilidade de garantia dos direitos, 
criando uma completa descrença no funcionamento da justiça e da legalidade 
como um todo no país; a “deficiência da máquina burocrática”, com a utilização de 
engessados modelos burocráticos de Administração Pública incapazes de absorver 
as demandas sociais, gerando a inoperância da maquina estatal; a “impunidade e 
ineficiência acentuam a inoperância do sistema normativo, bem como a 
mentalidade de descrédito institucional no povo”, com a falta de celeridade na 
aplicação da legislação vigente, por diversas carências, gerando um generalizado 
sentimento coletivo de impunidade e de inconsistência do sistema, causando maior 
descrédito às políticas públicas, sobretudo num contexto de franco crescimento e 
alarmantes taxas de homicídios; a “falta de planejamento na estruturação das 
políticas públicas que criam a desordem racional do sistema do decréscimo de 
legitimidade do poder”, em razão da falta de ações coordenadas de esforços entre 
os diversos setores do governo e da administração;  

 
 
 Dessa forma, fica evidente que o judiciário (como as demais instituições) 

atravessa um momento de crise, cuja principal causa é o desmantelamento do Estado e de 

sua centralidade de poder, pois: 

                                                 
4 Conjunto de idéias e conceitos de John Maynard Keynes (1883-1946) que propunha a intervenção do 
Estado na economia e a política do pleno emprego como forma de resolver as crises cíclicas do capitalismo. 
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 Verifica-se, portanto, uma crise generalizada de legitimidade do Estado 

que, no caso do direito, se expressa em aumento da violência e da criminalidade, uma vez 

que a falta de credibilidade resulta na perda da sua eficácia social.  

 Para uma maior compreensão das mudanças provocadas pelo 

desmoronamento do mundo moderno é fundamental compreender as análises de Gilles 

Deleuze (1992). Para ele, as relações sócio-políticas e econômicas estão em 

transformações, pronunciando uma nova sociedade. Como conseqüência, a implantação de 

um novo regime de poder-saber. Deleuze analisa as novas estratégias de funcionamento 

da sociedade pós-moderna e sinaliza para a transformação da sociedade disciplinar em 

sociedade do controle. Para Deleuze, o eixo econômico desloca-se da produção para a 

circulação e para os serviços, afirmando que a empresa (sistema aberto) substitui a fábrica 

(sistema fechado). A escola é um exemplo emblemático da teoria de Deleuze, pois como 

instituição disciplinar na modernidade fundamentada no confinamento, tem sua lógica 

transformada para o controle contínuo, pela tendência a abertura, através dos cursos à 

distância e dos empreendimentos de formação permanente.  Computadores, telefones 

móveis, câmeras, redes de comunicação e satélites permitem a maximização da vigilância 

e do controle em tempo integral. Toda essa miríade de comunicação, diferentemente das 

estratégias de controle anteriores, possibilita uma nova forma de produção da 

subjetividade e de corpos dóceis.  

 A sociedade pós-moderna ou pós-industrial se estrutura sob bases distintas 

da sociedade industrial moderna e, dessa forma, tem seus próprios meios e formas de 

subjetivação. As estratégias de controle migram das massas para o consumidor, avaliado e 

estudado em campanhas de marketing, nichos de mercado e banco de dados.

 Diferentemente da sociedade disciplinar de Foucault (1987), em que a 

prisão impôs seu modelo panóptico a todas as instituições e ao corpo social, por meio da 

vigilância, da disciplina e do exame, na sociedade de controle definida por Deleuze (1992) 

a lógica que se impõe é a da empresa, ou seja, a do consumidor controlado.  

 Para Deleuze (1992) a característica essencial da sociedade emergente é 

uma maior ilusão de liberdade e autonomia, mesmo sendo ainda mais totalitária. Um 

exemplo constantemente repetido, mas que pela sua clareza é sempre importante, é o da 
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utilização da internet para fazer diversas atividades cotidianas. Não preciso mais ir ao 

banco, pois posso acessá-lo de casa. Aparentemente, tenho mais autonomia e liberdade, 

mas na verdade, essa liberdade é ainda mais limitada pela possibilidade de maior controle 

do próprio banco e do governo sobre minha vida. A lógica desse controle é a sua 

continuidade, pois nunca nada termina. “Nas sociedades de disciplina não se parava de 

recomeçar (da escola à caserna, da caserna à fábrica), enquanto nas sociedades de controle 

nunca se termina nada, a empresa, a formação, o serviço (...)” (DELEUZE, 1992, p. 221). 

Do mesmo modo na educação observa-se mudanças significativas na lógica do poder. Se 

todas as instituições disciplinares estão sofrendo modificações, com escola não seria 

diferente. Deleuze (1992) examina a mudança no programa dessas instituições e aponta 

como as mais significativas do aparelho escolar a avaliação contínua, a idéia de formação 

permanente, a introdução dos conceitos empresarias na educação. Aponta também a 

tecnificação da escola na sociedade de controle e sua aproximação cada vez maior com as 

empresas. Multiplicam-se termos como “educação de qualidade”, “qualidade total na 

educação”, entre outros, que propõem justamente a formação contínua e permanente, sem 

a reprovação e a parceria com empresas.  A lógica empresarial domina a sociedade e se 

impõe em todos os setores.  

 A respeito das transformações dos modelos jurídicos, Bauman (1999, 

p.118), afirma que é possível verificar a mudança na estratégia de controle social pela 

análise dos novos modelos das prisões do século XXI. Para ele, no século XX, o controle 

panóptico teve importância fundamental na organização social pela sua capacidade de 

adestramento dos corpos e do poder disciplinar, que se realizava através da vigilância total 

e da fabricação do trabalho disciplinado. O panóptico pertence ao período da ética do 

trabalho e tinha como pressuposto o conceito de que a ascensão social era possível por 

meio do trabalho duro, constante, estável e rígido, pois expressava uma vida valorosa, útil 

e lucrativa. Se a correção ou a reabilitação dos detentos era, sempre posta em dúvida, há 

uma certeza de que o que fizeram foi “aprisionar os internos, encorajando-os a adotar 

hábitos e costumes típicos do ambiente penitenciário”. Correção e a reabilitação geravam 

calorosas discussões ideológicas, Bauman (1999, p.119) afirma que, no pensamento 

contemporâneo, há um abandono dessas intenções reabilitadoras dos que praticam o 
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sistema penal. A razão é que só há sentido em trazer o detento de volta ao trabalho se 

houvesse trabalho para fazer, o que não existe na atual sociedade. Diferentemente do 

século XX, o capital premia as empresas que conseguem diminuir e enxugar postos de 

trabalho.       

 No bojo dessas transformações econômicas, com reflexos inevitáveis nas 

questões econômicas, sociais e jurídicas, surgem mudanças nas estratégias produtivas, 

sendo a terceirização uma de suas expressões.  A racionalidade dessas transformações 

atinge a tecnocracia do Estado que passou, a partir da década de noventa, eivados pelos 

conceitos dos ajustes neoliberais, a “recomendar” a diminuição do tamanho do Estado 

através de privatizações, incorporações de conceitos mercadológicos e a organização de 

parcerias com o Terceiro Setor, como forma de dinamização e eficiência da prestação dos 

Serviços. Em síntese, a nova racionalidade do Estado pressupõe o apoio à iniciativa 

privada na execução de serviços que já foram de sua responsabilidade. As premissas 

dessas transformações estão fundamentadas nos conceitos mercadológicos de redução do 

gasto público e, conseqüentemente, na renúncia ou terceirização dos programas que não 

são considerados investimentos, mas gastos. Definem o mercado como setor mais versátil 

e eficiente em relação aos custos do oferecimento de serviços pelo Estado. 

    

                       2 - AS APLICAÇÕES DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS ATRAVÉS DO MODELO DE PARCERIA. 

 

A ONG, objeto desta pesquisa, foi fundada em 15 de abril de 2002, e possui 

projeto de atendimento aos adolescentes para aplicação das medidas socioeducativas e 

Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. É um dos projetos de 

parceria, desenvolvido pela FEBEM, que busca, nos municípios, parceiros para aplicação 

das medidas socioeducativas, ligadas à escolarização, à cultura, ao esporte e a 

profissionalização. Tem como intenção a municipalização das medidas socioeducativas de 

prestação de serviço à comunidade e de Liberdade Assistida. A determinação dessas 

medidas cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, porém sua aplicação é de competência, 

segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, do município, não podendo ocorrer 
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isoladas do contexto social, político e econômico. Os adolescentes são encaminhados ao 

projeto pelo Juiz da Infância e Juventude, após a aplicação da medida. O projeto deve ser 

avaliado sistematicamente pela equipe executiva, adolescentes, famílias e técnicos do 

Posto da FEBEM/Marília, outros parceiros, Conselhos, Poder Judiciário e Ministério 

Público. 

No o projeto, conforme documentos anexos, os jovens inseridos nas 

medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade 

são atendidos semanalmente e quinzenalmente, respectivamente, por uma equipe técnica 

composta por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Suas famílias também são 

atendidas e contam com o apoio desses técnicos. Tem como meta o atendimento de 

sessenta adolescentes em ambos os sexos, sendo quinze através da medida de Prestação 

de Serviços e quarenta e cinco por meio da medida de Liberdade Assistida. Ou seja, as 

parcerias têm por escopo evitar a internação, e desobstruir o carregado sistema Judiciário 

entregando a sociedade civil sua implementação.  

Após ser firmada a parceria FEBEM/ONG todos os adolescentes 

condenados à medidas devem apresentar-se aos técnicos da ONG, para a advertência 

inicial e a fim de que se inicie o acompanhamento da medida à qual foi condenado. 

Destarte, o acompanhamento dessas medidas deixou de ser feito pelos técnicos do 

judiciário (assistente-social e psicólogo) e passou aos técnicos da ONG da cidade em que 

reside o adolescente.  

                 Primeiramente, evidencia-se no bojo desta modalidade de parceria a 

tendência atual de afastamento do Estado na gestão dos problemas sociais. O Terceiro 

Setor se impõe na lacuna deixada pelo Estado em resolver esses problemas, tendo este se 

transformado em mediador da relação público/privado. É evidente a realização do ideal de 

tripartição entre sociedade/Estado/terceiro setor, com a delegação de poder por parte do 

Estado para a aplicação e controle de atividades de interesse público. Com esse 

procedimento se evita a contratação de funcionários e do conseqüente aumento do déficit 

público. A tendência atual e empresarial de parcerias para a melhoria da qualificação do 

operário por meio das “avaliações contínuas e formação permanente” ultrapassa esses 

limites e chega até às instituições públicas.  

249



  O que está sendo implantado, às cegas, são novos tipos de 
sanções, de educação, de tratamento. Os hospitais abertos, o 
atendimento em domicílio etc., já surgiram há muito tempo. Pode-
se prever que a educação será cada vez menos em um meio 
fechado, distinto do meio profissional — um outro meio fechado 
—, mas que os dois desaparecerão em favor de uma terrível 
formação permanente, de um controle contínuo se exercendo 
sobre o operário-aluno ou o executivo-universitário. Tentam nos 
fazer acreditar numa reforma da escola, quando se trata de uma 
liquidação (DELEUZE, 1992, p. 216).    

 Essa tendência nasce no ambiente de superação do modelo fordista-

keynesiano de horas de trabalho, legislação trabalhista e consumo massificado e 

surgimento do pós-industrialização que sugere o surgimento da sociedade da informação e 

da informatização, do teletrabalho, da flexibilização e da desindustrialização.  

   Aceito plenamente a visão de que o longo período de expansão do 
pós-guerra, que se estendeu de 1945 a 1973, teve como base um 
conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos e 
consumo e configurações de poder político-econômico, e de que 
esse conjunto pode com razão ser chamado de fordismo-
keynesianismo. O colapso desse sistema a partir de 1973 iniciou 
um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza 
(HARVEY, 2001, p. 119). 

 Nessa perspectiva de mudança de cenário, as novas estratégias de 

transferência de controle para parceiros demonstram a incapacidade do Estado de gerir as 

questões sociais e o desmantelamento das antigas estratégias disciplinares das instituições 

fechadas. As parcerias com as ONGs têm como pressuposto o desenvolvimento de projetos 

socioeducativos ligados à escolarização, a cultura, ao esporte e a profissionalização para 

um mercado de trabalho inexistente, principalmente para adolescente estigmatizados com 

a marca de infrator, se resumem a controle e vigilância. Segundo informações colhidas 

com os técnicos do projeto há, aproximadamente, 150 parcerias em todo o Estado de São 

Paulo. A diferença entre elas se dá unicamente na infra-estrutura e na capacidade física. 

Por exemplo, alguns possuem quadras poli esportivas, oficinas para trabalhos manuais, 

etc. Como os modelos e os procedimentos das parcerias são os mesmos em todo os Estado 
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de São Paulo, pode-se acompanhar sua execução através da análise da parceria 

FEBEM/PREFEITURA/ONG. 

  

  Promover ação eficaz com o adolescente infrator consiste em 
grande desafio para a sociedade. É imprescindível para a concreta 
efetivação deste objetivo o envolvimento e trabalho sincronizado 
de Poder Público, empresas privadas e organizações não 
governamentais. A superação do mito da periculosidade do jovem 
autor de ato infracional no ideário da sociedade desvia a atenção 
da problemática social e reforça o processo de exclusão social à 
qual ele já estava submetido antes de cometer o ato infracional. A 
inserção social através da educação e da oportunidade de trabalho 
é um dos objetivos da FEBEM-SP. A FEBEM-SP, desta forma, 
busca parceiros para desenvolver projetos sócio-educativos ligados 
à escolarização, a cultura, ao esporte e a profissionalização. 
Procura, também, a inserir o adolescente no mercado de trabalho, 
por meio de estágios e até contratação formal. Vários são as 
parcerias em andamento que apresentam ótimos resultados para o 
adolescente e para a sociedade. A FEBEM-SP necessita aumenta o 
número de parceiros e os interessados devem entrar em contato 
para obter maiores informações e participar de projeto social de 
grande relevância (site: FEBEM-SP).    

 Verificando os termos do projeto de parceria, pode-se observa, 

resumidamente que: 

  Compete a ONG atender as medidas socioeducativas aplicadas aos 
adolescentes infratores pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude, de 
ambos os sexos de 12 a 18 anos, excepcionalmente até 21 anos que estejam 
inseridos nas medidas de Liberdade Assistida ou Prestação de Serviços à 
Comunidade, através de um centro de apoio que possibilite as condições de 
reabilitação, em privação de liberdade e afastamento do convívio familiar e 
comunitário, promovendo cursos (pintura, música, informática..) e palestras 
(higiene), cujos objetivos e dar oportunidade ao adolescente de desenvolver 
atividades construtivas, de solidariedade e de consciência social, tornando 
sua família e comunidade co-responsável no processo de reeducação e de 
ressocialização. As metas a serem atingidas são: atender 60 adolescentes 
de ambos os sexos das seguintes formas: 15 adolescentes com medida de 
Prestação de Serviços à Comunidade; 45 adolescentes com medida de 
Liberdade Assistida; envolver 100% dos familiares.   A equipe de técnicos 
é composta por duas assistentes sociais, dois psicólogos e uma pedagoga. A 
meta proposta é: atender 100% da demanda de adolescentes inseridos nas 
medidas previstas nos artigos 112-III e IV. Os resultados esperados são: 
contribuir para que o adolescente, autor de ato infracional e sua família, 
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superem a condição de exclusão através de sua inserção nas Políticas 
Sociais, auxiliando-o na formulação de valores positivos de participação da 
vida social; contribuir para haja mudanças no enfrentamento das 
dificuldades apresentadas pelos adolescentes autores de ato infracional e 
seus familiares; contribuir para a educação do número de reincidência de 
atos infracionais.  

                             Pelos termos do convênio, a conveniada fica obrigada a manter em seu 

quadro de funcionários técnicos que atendam o objeto deste convênio, sendo um 

Orientador para, no máximo, vinte adolescentes. Da periodicidade do atendimento: a 

conveniada fica obrigada, ao menos uma vez por semana, atender de forma personalizada 

os adolescentes inseridos na medida de Liberdade Assistida e quinzenalmente em 

prestação de serviços à comunidade. Do valor: a conveniada receberá da convenente, pelo 

atendimento ao objeto descrito na cláusula primeira, o valor per capta de R$120,00, 

perfazendo o valor mensal de R$7.200,00. Obrigações da conveniada: (...) comunicar por 

escrito a CONVENENTE todas as entradas e saídas de adolescentes para atendimento do 

objeto desse convênio; a comunicação deverá ser feita à FEBEM-SP no prazo de dois dias, 

por fax, contendo todos os dados de identificação do adolescente, inclusive o número do 

processo ou do atendimento; permitir o livre acesso, a qualquer momento, dos 

funcionários da CONVENENTE devidamente identificados, na área relativa ao 

desenvolvimento das atividades deste convênio para efetuar inspeção, sem restrição de 

tempo de permanência.   

 Nesses termos as parcerias definem as ONGs como local de aplicação de 

todas as medidas de Liberdade Assistida ou Prestação de Serviços à Comunidade 

determinadas em sentença pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. A FEBEM 

determina no contrato que o número de atendidos deverá ser no total de sessenta (60) 

adolescentes, sendo 45 de Liberdade Assistida e 15 de prestação de serviços à 

comunidade.  

 3 – A EDUCAÇÃO COMO VIGILÂNCIA E ESTIGMA 

  Analisando as conseqüências da parceria aos adolescentes infratores, pode-

se fazer a seguinte análise: 
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Verifica-se no contrato de parceria mais precisamente no item 2.4 – “metas 

a serem atingidas”, que o número de atendimento convencionado entre as partes é de 

sessenta (60) adolescentes de ambos os sexos, sendo “15 adolescentes com medida de 

Prestação de Serviços à Comunidade e 45 adolescente com medida de Liberdade 

Assistida”. Partindo da premissa de que a sustentação do projeto depende da manutenção 

de um numero x de jovens cumprindo a medida, pode-se levantar a hipótese de que isso 

determinaria um maior recrudescimento das penas. O que levaria a um aumento da 

penalização com a finalidade de preservação do convênio e de seus números.  

As análises dos dados indicam uma tendência de aumento de aplicação de 

medidas socioeducativas para a manutenção do projeto. Confirma-se a existência de um 

número mínimo de atendimento que permita o funcionamento do convênio. Ou seja, 

quando estipulado o número mínimo de atendimento aos infratores para a manutenção do 

projeto, pressupões que a manutenção do sistema será conseguida através de um número 

cada vez maior de adolescentes criminalizados. Sobre isso, pode inferir que é necessário o 

recrudescimento da penalização contra os adolescentes infratores e das aplicações das 

medidas. Assim sendo, alguns atos que eram anteriormente solucionados sem denúncia ou 

por simples advertência, passam a ser punidos. Isso pode ser considerado algo condenável 

quando se sabe das conseqüências sociais negativas e estigmatizantes do atributo 

adolescente infrator ou delinqüente atribuído aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas.  

Os gráficos e ilustrações abaixo permitem a compreensão do processo de 

recrudescimento das penalizações para manutenção do projeto: 

 
 

 

 

 

Gráfico 1: Aplicações da medida de Liberdade antes do convênio: 
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   Ilustração 1: Primários e reincidentes do ano 2000/2002: 
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 Gráfico 2: número de aplicações da medida de Liberdade depois do convênio: 
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                        Ilustração 2: Primários e reincidentes do ano 2005/2006: 
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Os gráficos mostram um crescimento significativo, após a celebração do 

convênio, na quantidade de adolescentes infratores punidos com medidas socioeducativas. 

Antes do convênio, nos anos 2000, 2001 e 2002, o número total de aplicação da medida de 

Liberdade Assistida foi de 24. Após a celebração do convênio, nos anos de 2005 e 2006, o 

número total de medidas sobe para 197. Ou seja, houve um aumento brutal! Dessa forma, 

para a manutenção do convênio, percebe-se que se criminaliza um número muito maior de 

adolescentes. Essa criminalização traz conseqüências trágicas para a vida do adolescente.  

Em segundo lugar é perceptível, na atuação da ONG, como os mecanismos 

de mercado inerentes aos princípios das parcerias público/privado, tais como a busca de 

eficiência, a relação custo/benefício e o rigoroso cálculo de resultados (que funcionam 

perfeitamente quando a motivação é o lucro) causam uma distorção nos propósitos e 

objetivos do projeto. Destarte, a necessidade de manutenção do projeto interessa a todos, 

menos aos adolescentes: ao Poder Judiciário, pois desonera essa instituição de grande 

quantidade de trabalho; aos técnicos e funcionários, pela garantia do emprego; e ao Estado 

pela redução dos custos. Todos esses pressupostos implicam em grande distorção, pois, ao 

contrário de seu desígnio, acarretam um aumento constante de punição e um aumento da 

marginalização. 

Em terceiro lugar, pelos gráficos e tabelas apresentados, revela-se o 

problema que pode ser considerado o mais grave. Comparando a quantidade de 

adolescentes condenados à medida de Liberdade Assistida na primeira infração 

(primários) e o número de adolescentes condenados à mesma medida na condição de 

reincidente, antes e depois do convênio, pode-se afirmar que:  

Como a manutenção do convênio necessita de um número pré-fixado para o 

seu funcionamento, além de aumentar o rigor dos atos passíveis de punição, praticamente 

todos que são indiciados por ter cometido ato infracional, independentemente de serem 

primários ou não foram condenados à medida de Liberdade Assistida.  

Verifica-se pelas tabelas e gráficos do terceiro estudo que, antes do 

convênio de parceria, dentro de um universo muito menor de adolescentes processados, 

apenas 35,45% dos que eram condenados à medida eram primários. Ou seja, antes de 

256



serem condenados a uma medida estigmatizante e violenta, do ponto de vista da auto-

estima, os adolescentes eram formalmente advertidos dos problemas e dificuldades 

advindos de uma condenação e recebiam uma segunda oportunidade. Também se levava 

em consideração, na primeira infração, o ato em si. Ou seja, para a condenação à media, 

ponderava-se a significância do ato cometido. Atos insignificantes eram desprezados e 

resolvidos com a advertência do adolescente na presença de seu responsável legal.   

Através das tabelas e gráficos, observa-se que após a celebração do 

convênio o número de adolescentes primários condenados à medida de Liberdade 

Assistida ascendeu para a média de 76,7%. Pode-se compreender que, para a manutenção 

do convênio, adotou-se a política de tolerância zero. Novamente se observa o escopo 

educativo sendo utilizado para uma expansão das práticas de controle e vigilância e para a 

justificativa de manutenção do projeto. Ao mesmo tempo, verifica-se, outra vez, um 

descompasso das práticas com os objetivos do programa. A partir da entrada do jovem na 

engrenagem judicial pelas aplicações das medidas, já se constrói a figura do delinqüente. 

Portanto, pode-se dizer que se verifica aqui o Poder Judiciário fabricando delinqüentes. 

Não há dúvidas de que os objetivos da autonomia, da liberdade e da 

reinserção social são afetados pela política de tolerância zero determinada pela 

necessidade de manutenção do projeto. No momento que em o nível de emprego se retrai e 

que, como conseqüência, o acesso ao trabalho se torna mais difícil, esses adolescentes 

estarão marcados pelo resto de suas vidas com o estigma da delinqüência. É fácil observar 

na descrição dos processos de acompanhamento (anexo) a dificuldade de inserção em 

razão do estigma: “o jovem disse estar desanimado de procurar emprego (...)”; “o 

adolescente (...) não está saindo muito de casa, quando sai vem ao projeto. Disse que está 

muito difícil conseguir trabalho (...)”. Os adolescentes têm dificuldade até mesmo para 

serem aceitos nas escolas: “ofício nº 177 de 29/11/05 para a diretora da Escola (...): 

solicitamos as providências que se fizerem necessárias para que os adolescentes abaixo 

relacionados sejam matriculados nessa conceituada escola (...)”; observa-se no ano 

posterior (17/01/2006) o adolescente ainda era rejeitado nas escolas: “ofício nº 11/06, de 

17/01/2006 para o presidente do conselho tutelar: solicitamos as providências 
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necessárias no sentido de inserir os adolescentes abaixo relacionados em unidades 

escolares, seguindo as orientações da supervisora de ensino”.  

   Pela análise da tabela 3, pode-se confirmar a gravidade do aumento de 

condenações. Enquanto em todo o ano de 1992 foram aplicadas 6 medidas de Liberdade 

Assistida, somente em cinco meses dos anos de 2005/6 foram aplicadas 197 condenações. 

Elucida-se a grande distorção promovida pela parceria quando, na relação público/privado, 

abandona-se a questão do controle da criminalidade de adolescentes como obrigação do 

Estado (da mesma forma que a educação) e a submete aos critérios 

econômicos/estatísticos.  

  Dessa forma, fica evidente a utilização do conceito de educação como 

forma de atenuar o impacto das punições. Toda a organização física da ONG tem o 

aspecto escolar que anuncia aos adolescentes e sua família o propósito educativo e 

profissionalizante. O conceito educativo, presente na propaganda oficial do município, nas 

propostas de trabalho e nos objetivos do trabalho dissimula as práticas de controle, 

vigilância e exame. O compromisso alegadamente educativo é, de fato, estratégia de 

normalização e pressuposto de vigilância social. Ao contrário do apregoado, quando o 

adolescente encerra seu período de cumprimento da medida, terá muito mais dificuldade 

para ingressar no mercado, uma vez que recebeu a marca social indelével de delinqüente. 

Essa marca não é apenas externa, mas interna, pois a partir da passagem pelas engrenagens 

da punição, o jovem interioriza a sua diferença dos demais e condição de marginalizado. 

A constante busca de uma escola que o aceite, de uma pessoa que lhe dê trabalho, com a 

necessidade de comunicar a todos que cumpre pena como adolescente infrator, significará 

uma série de constrangimentos sociais que lhe deixará marcas.      

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dessa forma, longe de proporcionar autonomia e liberdade, o cumprimento 

da pena socioeducativa inculca no adolescente sua diferença frente aos normais, revelando 

sua deficiência moral frente à sociedade e, ao mesmo tempo, implanta-lhe a marca social 

de delinqüente. Portanto, estigmatizado e sem auto-estima, o trabalho efetuado pela 
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parceria está distante de libertá-lo de sua de condição de marginalizado, contrariamente, o 

excluí ainda mais.  

O grande problema é que a base da criminalidade e da violência é em razão 

da exclusão e da desigualdade social. Problemas que os técnicos não podem resolver. 

Dessa maneira, sob o escopo da educação, não fazem mais do que vigiar e examinar. 

Preparar para o mercado, nesse momento histórico, é uma tarefa estéril numa sociedade de 

tecnologia avançada, com seus robôs e computadores, que aprofundam o desemprego e a 

precarização do trabalho. A maioria das pessoas jamais será incorporada ao mercado 

formal de trabalho.  

Analisando a forma de atuação da parceria FEBEM/ONG percebe-se o 

afastamento do Estado e a precariedade dos atendimentos aos adolescentes. 

Modernamente, em todas as áreas de atuação do Estado estão se adotando os princípios da 

lógica do mercado. Defende-se a necessidade de criação de padrões de eficiência na gestão 

dos recursos financeiros, a incompetência do Estado e a virtude da concorrência. 

Observar-se que o modelo de parceria promovido pela FEBEM se insere nesse novo 

contexto. Cabe a ela a avaliação dos trabalhos efetuados e o direcionamento das 

estratégias. Por outro lado, sob o manto do trabalho educativo e a preparação do 

adolescente para o mercado de trabalho, a ONG perscruta a vida do adolescente em busca 

de sinais de subserviência e submissão. 

Em toda a análise o lado mais cruel dessa estratégia é a transformação dos 

adolescentes em números e cifras. Quando se analisa os quadros dos anos anteriores 

percebemos um aumento atroz e intolerável dos adolescentes que estão sendo punidos com 

as medidas de Liberdade Assistida em favor da manutenção do projeto. Observando essas 

distorções de objetivos, não há dúvidas de que a lógica do mercado não pode ser aplicada 

em todos os setores. Essa lógica será sempre dirigida para a finalidade do lucro. E, como o 

lucro não pode ser o objetivo da educação e das políticas públicas, é fundamental a 

presença do Estado. Ou seja, não é interesse do capital uma educação de qualidade ou um 

projeto social desvinculado da lucratividade.  

Da mesma forma, mostra-se o funcionamento da ONG, que mesmo não 

tendo fins lucrativos, organiza-se pela lógica do mercado. O convênio é mantido enquanto 
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houver um mínimo de adolescente infrator que garanta sua necessidade. Os técnicos são 

contratados por tempo determinado. Esse procedimento enxuga a folha do Estado, garante 

os princípios do custo/benefícios.  

O que se observa na estratégia do projeto e nos trabalhos dos técnicos é um 

a grande incoerência entre o que é prometido e o que é oferecido. Aos adolescentes e sua 

família é oferecido, em troca da submissão à medida, a possibilidade de rompimento com 

a marginalização e a exclusão, mas, ao contrário esses aspectos são majorados.  
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ÉTICA, CORRUPÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO AGENTE 

PÚBLICO 

 

Oswaldo Pereira de Lima Junior*

 

RESUMO 

Buscamos no presente texto construir um pensamento contemporâneo sobre a ética e a 

Administração Pública. Para isso, foi preciso destacar os elementos políticos e sociais 

que cercam a atuação deontológica do agente público com vistas a confrontá-los com as 

ações ontológicas que prevalecem no cotidiano do Poder Público. Frisamos a relevância 

do interesse coletivo e do pluralismo, social e político, na construção de uma moral que 

mais bem se encaixe na importante função do administrador e tentamos haurir dos 

ensinamentos éticos clássicos e modernos um novo raciocínio que possa destacar a ética 

voltada ao serviço e ao agente público. Nesse caminhar tivemos de discorrer acerca dos 

conceitos de agente público e interesse público como elementos básicos para a 

construção de um pensamento moral voltado ao setor administrativo governamental. Em 

seguida, foi necessário frisar a existência de uma moral específica ao administrador que 

não pode agir em seu interesse particular, ou no interesse de uma minoria, mas deve 

pautar suas ações no interesse geral ou coletivo. A ética deve ser vista, então, nos seus 

contornos gerais para deste surgir um preceito moral que seja válido e racional a ser 

adotado pelo agente público. Buscamos esse conceito específico da própria evolução do 

pensamento ético humano, trazendo à baila os preceitos de ética teleológica e 

deontológica para deles extrairmos o entendimento do que vem a ser a ética pública. Por 

fim, confrontamos essa moral pública com os atos de corrupção hodiernamente tão 

presentes no nosso cotidiano para desta maneira percebemos se a ética pública pode 

coibir a corrupção imperante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA; ÉTICA PÚBLICA; AGENTE PÚBLICO; 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; PLURALISMO; INTERESSE COLETIVO; 

CORRUPÇÃO. 
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RESUMEN 

 En el presente texto buscamos construir un pensamiento contemporáneo sobre la ética y 

la Administración Pública. Para eso, fue preciso destacar los elementos políticos y 

sociales que definen la actuación deontológica del administrador público con el objetivo 

de confrontarlos con las acciones ontológicas que prevalecen en el cotidiano del Poder 

Público. Mostramos la relevancia del interese colectivo y del pluralismo, social y 

político, en la construcción de una moral que mas bien se encaje en la importante 

función del administrador y tentamos resaltar los enseñamientos éticos clásicos y 

modernos, un nuevo raciocinio que permita destacar la ética en los servicios públicos. 

En ese sentido, discursamos acerca de los conceptos de agente público e interés público 

como elementos básicos para la construcción de un pensamiento moral para el sector 

administrativo gubernamental. Así, fue necesario determinar la existencia de una moral 

específica del administrador que no puede actuar en interés particular, o en interés de 

una minoría, mas debe pautar sus acciones en interés general o colectivo. La ética debe 

ser vista en sus contornos generales para, de esta forma, emerger un precepto moral que 

sea válido y racional a ser adoptado pelo agente público. Buscamos ese concepto 

específico da propia evolución del pensamiento ético humano, rescatando los preceptos 

de ética teleológica y deontológica para, a partir de ahí, extraer el entendimiento de lo 

que vendría a ser la ética pública. Finalmente, confrontamos la moral pública con los 

actos de corrupción actualmente presentes en nuestro cotidiano para, de esta manera, 

verificar se la ética pública puede cohibir la corrupción imperante. 

 

PALABRAS-LLAVE: ÉTICA; ÉTICA PÚBLICA; AGENTE PÚBLICO; 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; PLURALISMO; INTERÉS COLECTIVO; 

CORRUPCIÓN. 
 
 
 

Introdução 

 

Fizemos deste labor uma tentativa de estabelecer, nas sólidas bases do 

pensamento racional, a delimitação da noção daquilo que vem a ser a ética ou moral 

administrativa.  
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Para atingirmos esse desiderato, precisamos introduzir o leitor em universo de 

cunho administrativista no qual iremos perquirir os motivos que levaram o homem a 

agregar-se em vida coletiva e, conseqüentemente, a formar a organização social e 

política que denominamos Estado.  

Identificaremos, portanto, a ligação necessária entre a administração pública e o 

interesse social, bem como o as razões que embalam o confronto perene entre o público 

e o privado e as conseqüências que o pensamento individualista pode acarretar na 

consciência social da população. 

Corolário desta integração entre a ética pública e a sociedade em que esta deverá 

imperar é a noção social e política pluralista. Verdadeiramente, vivemos em integração 

com pessoas das mais diversas origens e raças, possuidoras de pensamentos e interesses 

heterogêneos que são, muitas vezes, antagônicos.  

Como constituir um pensamento político e sociológico legítimo sem a 

consciência de que o organismo social não é um todo homogêneo e nem somente a 

manifestação multiplicada de varias visões individuais?  Apenas poderemos entender e 

responder a esta e a outras indagações por meio do estudo das noções de pluralismo e 

seus vários conceitos integrativos que se voltam ao reconhecimento dos interesses dos 

vários grupos que coabitam uma mesma sociedade. 

Esse pluralismo é a verdadeira face de uma sociedade que não cria barreiras 

raciais, cronológicas ou sexuais e que sabe respeitar os micro e macro interesses 

coletivos que existem por detrás de seu tecido populacional. Esse pluralismo tem 

importante participação da conformação do interesse público e, assim, da própria ética 

pública. 

Seguidamente, estabelecemos um critério de classificação do agente público e 

procuramos iluminar o seu relevante papel nas engrenagens que movimentam esse 

singular mecanismo que é o Estado.  Revisamos suas ações e procuramos vinculá-las ao 

sentido final do Estado, o que nos levou à imersão novamente nos conceitos de interesse 

coletivo dentro de uma sociedade plural e da função social do agente público. 

Finalmente, na segunda e derradeira partição deste ensaio, buscamos focar a 

ética e seus fundamentos mais aceitos. Passamos, então, a discutir sobre as 

diferenciações entre ética e moral, entre ética de bens e ética formalista, entre o 

pensamento grego e o racionalismo iluminista, enfim, tencionamos construir sólidos 

fundamentos para que destes venha a surgir, espontaneamente, a noção de ética pública. 
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Em finais considerações buscamos um conceito próprio de ética pública por 

meio dos elementos e das necessidades anteriormente aventados e assim terminamos 

esse nosso gratificante labor com uma digressão acerca das motivações que cercam o 

comportamento ético e o corrupto.  Com esses elementos esperamos contribuir para a 

seleção de novas idéias que venham a auxiliar o nascer de um novo comportamento nas 

pessoas, em especial no agente público do séc. XXI, profissional de seu tempo, 

consciente de suas atribuições e responsabilidades. 

   

1. Administração pública e interesse social 

 

O homem vive em agregação com seus compares em um contexto social, 

econômico e político que tem por maior objetivo a força e a prosperidade da própria 

raça humana. Não havemos de existir apenas por simples imposição de uma força 

sobrenatural que tudo nos provém, mas pelo esforço conjunto de nossos semelhantes, de 

nossa família e, enfim, da comunidade que nos cerca e que também um dia precisará de 

nosso valor como indivíduo produtivo. O espiritual é relevante enquanto alimenta a 

alma, implementa esperança e fé no pensamento humano e nos torna menos egoístas, 

mas é pelo trabalho e integração social que vemos concretizados nossos anseios de 

segurança, alimentação, habitação etc. 

Para que essa organização, de início rudimentar e contida apenas nos seios 

familiares, se tornasse grande o suficiente para comportar a realização dos sonhos, das 

conquistas e dos ideais da espécie humana logo se necessitou de sua sistematização em 

um elemento de existência jurídica que é o Estado. O Estado se forma com vistas a 

promover o bem coletivo: “é uma organização destinada a manter, pela aplicação do 

Direito, as condições universais de ordem social. E o Direito é o conjunto das condições 

existenciais da sociedade, que ao Estado cumpre assegurar”. 1

E o Estado assim organizado assume hoje, como sabemos, um aspecto tripartido, 

decerto que se subdivide em três funções essenciais à melhor administração do bem 

comum. Tais funções são as bem conhecidas função legislativa, executiva e 

jurisdicional. Destas, aquela que mais se encontra ligada ao dever de reconhecer os 

percalços da população a fim de suprimi-los ou minorar seus efeitos na comunidade, é 

justamente a que exerce a função executiva, vale lembrar, o Poder Executivo.  

                                                 
1 MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 1. 
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Este, por seu turno, tem no Direito Administrativo o cabedal de regras e normas 

jurídicas pelo qual deve se pautar na condução dos negócios estatais, ações estas que 

estão completamente voltadas à busca do interesse público. O interesse público é 

compreendido como sendo a razão de ser do Estado, uma vez que nos regimes 

democráticos contemporâneos o Estado não mais se forma por intermédio da força 

humana ou em razão do poder divino, mas em prol do interesse da coletividade que 

transfere seu poder aos governantes com o fito de que este venha a atender aos seus 

interesses. 

O interesse público é o interesse da sociedade, que normalmente se contrapõe ao 

interesse privado ou individual. Dizemos que normalmente se contrapõe porque hoje em 

dia não é necessário que verse sobre a vontade da maioria para que o interesse seja 

declarado público. Isso importa reconhecer que muitas vezes o interesse público pode 

confundir-se com o interesse particular e nem por isso deixa de ser público. Tampouco 

podemos imaginar o interesse público como sendo o interesse do governante, ou do 

corpo político que controla o Estado, haja vista nem sempre o que é melhor ao 

governante ou mesmo ao Estado – aquilo que busca sua hegemonia e fortalecimento – 

necessariamente será o melhor para os indivíduos que nele habitam.  

Dentro desse prisma, podemos visualizar uma amálgama existente entre 

interesse particular e o público que, na realidade, por ser predominantemente mais forte, 

contém o primeiro e o respeita, na medida em que não se revele prejudicial à 

coletividade. Em razão disso, é crível assentir que (grifos originais) 2

Embora seja claro que pode haver um interesse público contraposto a um 
dado interesse individual, sem embargo, a toda evidência, não pode existir 
um interesse público que se choque com os interesses de cada um dos 
membros da sociedade. Esta simples e intuitiva percepção basta para exibir a 
existência de uma relação íntima, indissolúvel, entre o chamado interesse 
público e os interesses ditos individuais. (...) Donde, o interesse público deve 
ser considerado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que 
os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de 
membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem. 

 

1.1 Sociedade pluralista 

 

É verdade irrefutável que a organização política brasileira, bem como a mundial, 

está hoje assentada em bases extremamente complexas e diversificadas. Os grupos 

sociais participantes da voz de cada nação estão, neste momento histórico, com a sua 

                                                 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. rev. e atual. 2004, 
p. 51-53. 
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maior expressão de força. É tema cada vez mais visto e discutido nos meios acadêmicos 

e políticos a necessidade de criação de meios que permitam a verdadeira inclusão social 

das minorias, vale ressaltar, daquelas pessoas que não conseguem (ou não conseguiam) 

concretizar suas pretensões por serem constantemente esquecidas pelo Estado. 

De fato, o Estado moderno costuma erigir sua legitimidade na comunicação que 

possui com os centros autônomos de poder criados em seu interior. Em um Estado cuja 

população se constitua exclusivamente de pastores, por exemplo, os pleitos de um 

comerciante em pouco mudarão os fundamentos da política econômica e as metas 

administrativas dessa nação, que estará sempre preocupada em assegurar sua 

legitimidade diante daqueles que constituem os principais grupos de apoio. 

Contudo, como atualmente vivemos em um organismo social complexo, no qual 

existem esferas particulares3 de poder que detêm força suficiente para deixar de ser 

minorias – sem capacidade de manifestação – e se colocar na condição de centros 

autônomos – que têm força para impor a oitiva de seus interesses –, não há como o 

Estado marginalizar nenhum dos grupos independentes que se formam em seu seio, sob 

pena de perder toda a sua legitimidade. Eis, assim, a noção mestra de pluralismo, 

consistente, em linhas gerais, na consciência de que existem centros particulares 

autônomos de poder dentro do Estado que, para satisfazer sua função social e 

democrática, deve reconhecê-los como mecanismos necessários à manifestação social 

do indivíduo. 

O reconhecimento das tais esferas particulares, feito por Hegel, se deve à 

inspiração que aquele autor teve das idéias originais de Montesquieu, para quem o 

Estado despótico se distinguia do moderado pela inexistência daquilo que chamou de 

corpos intermediários.4 A respeito da teoria dos corpos intermediários é possível 

concordar que deve ser reconhecida sob os dois aspectos, um positivo e outro negativo. 

O positivo nos coloca que o reconhecimento de tais grupos particulares detentores de 

poder refreia a atuação arbitrária do Estado, atuando em benefício dos interesses da 

coletividade. O lado negativo está na degeneração ética dos grupos e da sua influência 

no Estado, uma vez que podem causar a sua divisão e enfraquecimento, bem como a 

constituição de categorias de pessoas com privilégios específicos em relação às demais, 

                                                 
3 Cfr. HEGEL apud BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Universidade 
de Brasília, 1999, p. 15. 
4 Ibid., p. 14. 
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o que substituiria o interesse público por interesses parciais, acarretando inegável 

quadro de desigualdade social.5

O interesse do Estado está interligado à consciência daquilo que é melhor à 

coletividade, pois essa é a concepção mais acertada de interesse público. Entretanto, o 

interesse da coletividade não é apenas aquele que se forma do agrupamento das causas e 

desejos individuais, e sim o que provém da manifestação racional e razoável dos grupos 

particulares que nela se localizam. A ação desses grupos influenciando de maneira ética 

a manifestação do interesse coletivo impede que o Estado substitua a vontade do povo 

pela sua própria vontade e se torne, assim, um Estado totalitário. Podemos divisar, desta 

maneira, que a formação de um pensamento ético na administração pública deverá 

passar pela consciência, por parte do Estado, de que ele se forma sob os auspícios de 

uma sociedade pluralista.  

E é por isso que Bobbio, refletindo a relevância da lucidez de que a sociedade 

em que vivemos é pluralista, aponta a existência de três fatos que estão presentes na 

sociedade atual que nos fazem olhar com mais atenção ao pluralismo: 6

(...) nossas sociedades são sociedades complexas. Nelas se formaram esferas 
particulares relativamente autônomas, desde os sindicatos até os partidos, 
desde os grupos organizados até os grupos não-organizados, etc. Em segundo 
lugar, uma preferência: o melhor modo para organizar uma sociedade desse 
tipo é fazer com que o sistema político permita aos vários grupos ou camadas 
sociais que se expressem politicamente, participem, direta ou indiretamente, 
na formação da vontade coletiva. Em terceiro lugar, uma refutação: uma 
sociedade política assim constituída é a antítese de toda forma de despotismo, 
em particular daquela versão moderna do despotismo a que se costuma 
chamar totalitarismo. 

 

1.2 O agente público e sua função social 

 

Depois de entender a importância do conceito de interesse público à 

Administração Pública, e ao próprio cidadão, é relevante que passemos a vislumbrar 

aquelas pessoas que operacionalizam o Poder Público, isto é, seus agentes que tornam 

(ou deveriam tornar) efetiva a concretização do bem comum. Somente assim poderemos 

sopesar os argumentos éticos que podem ser exigidos do agente público como valores 

que melhor se coordenam com o interesse público assinalado. 

Primeiramente, devemos estabelecer uma definição perfeita sobre qual a 

nomenclatura mais correta a nomear as diversas funções que uma pessoa pode exercer 
                                                 
5 Cfr. BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 14. 
reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 322. 
6 Ibid., p. 15.  

269



 
 

atuando no Poder Público. Nesse sentido, é interessante passarmos em revista a noção 

de órgãos públicos exposta por José Afonso da Silva, 7 assim definidos como sendo um 

meio jurídico de expressão do Estado, é dizer, através de seus órgãos o Estado se faz 

vivo e demonstra sua capacidade de agir: trata-se de um centro de competências 

delimitado por normas legais.  

Em sua constituição interna podemos distinguir dois elementos estruturais: a) o 

primeiro, de natureza subjetiva, pessoal e variável, consubstancia-se nas pessoas que 

exercem as funções públicas e, assim, expressam a vontade estatal; e b) o segundo, de 

natureza objetiva, abstrata, institucional e contínua, se concretiza em um centro de 

distribuição de competências ou de atribuições por meio das quais os agentes devem 

pautar suas atividades. 

Podemos, portanto, assentir que órgãos públicos, também chamados de órgãos 

administrativos, “são unidades de atuação, que englobam um conjunto de pessoas e 

meios materiais ordenados para realizar uma atuação predeterminada”. 8 Sua função é 

operacionalizar o funcionamento do todo, são entidades descentralizadas de distribuição 

do poder estatal, por meio das quais, através da atribuição de competências, os agentes 

públicos podem exercer suas atividades. Representam a pessoa jurídica de direito 

público a que fazem parte e, destarte, não possuem personalidade jurídica própria. 

Dentro desse sistema de entendimento denominamos genericamente agente 

público o elemento subjetivo do órgão público, o titular, temporário ou não, de 

determinada função pública. É perceptível que o conceito de agente público se faz da 

forma mais geral que se pode, de maneira a abranger qualquer pessoa que exercite, em 

dado momento, alguma função estatal.  

Em suma, é correto afirmar que enceta tanto os titulares de funções políticas, 

como o Presidente da República, Governadores e Prefeitos, quanto os titulares de cargos 

ou empregos públicos, bem como os que não pertencem aos quadros da administração 

pública mas que, em dado momento, prestam algum tipo de serviço de natureza pública 

(particulares em colaboração com a administração pública). 

Mas o agente público, então, acaba sendo um conceito por demais abrangente, 

razão pela qual podemos classificar seu conteúdo dividindo-o em várias espécies, das 

quais o agente público torna-se o gênero. E, ainda, em cada uma dessas espécies, 

                                                 
7 Cfr. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 658 
8 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 57. 
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também com importante objetivo pedagógico e didático, vislumbramos outras 

subdivisões. 9  

Feitos estes enlaces, podemos afirmar que, para os fins do presente artigo, 

consideraremos o tema da ética pública como sendo uma ordem moral que deve 

açambarcar todas as espécies e subespécies que se enquadram dentro do conceito de 

agente público.  

A ética na administrativa, de fato, é aplicável ao agente público em geral, pois 

este possui a relevante função de expressar a vontade do Estado. É o seu elemento 

subjetivo, deve estar de acordo com o ideal coletivo que instrui o governo. O agente 

público, por seu turno, tem importante papel na realização desses objetivos estatais, é o 

operário que coloca em execução as idéias mestras do Poder Público. 

Daí se entender que possui uma função social, decerto que é através de sua 

atuação proba que o Poder Público irá manifestar-se concretamente perante os seus, 

assim como diante das demais nações independentes que o cercam. Sua função social 

está interconectada ao interesse público, à realização do bem comum, e para tanto é 

preciso haver o reconhecimento de quais valores se expressam nesse bem coletivo para 

que o pensamento ético do agente público seja compatível com essa noção geral 

inerente à matéria. 

 

2. Ética e administração pública 

 

A Administração Pública, representada por seus agentes públicos, tem em seu 

poder a capacidade de gerir o Estado e, conseqüentemente, de ditar as regras e os 

caminhos que serão tomados para que se perfaçam os seus objetivos institucionais. A 

consecução do bem comum passa, portanto, pela noção de quais são valores adotados e 

entendidos como corretos pela população em geral,  bem também por aquilo que pode 

ser considerado como ações corretas à Administração na qualidade de gestora de 

patrimônio alheio. 

Essa valoração de condutas nada mais é do que uma avaliação moral, ora 

compreendida como sendo o objeto de estudo da Ética. De vere, podemos situar a Ética 

como sendo uma disciplina voltada à análise das regras de conduta que o ser humano 

deve adotar com a finalidade de atingir o melhor nível de convivência social. A ética 

                                                 
9 BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 229. 
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tem seu campo de atuação no estudo da moral. Seu objetivo maior é levar o indivíduo a 

uma situação de crescimento pessoal e coletiva, permitindo que possa conviver melhor 

consigo mesmo e com a sociedade que o cerca. 

Devemos, no entanto, lembrar que por detrás da administração há um interesse 

que não pode ser olvidado. Tal interesse não depende das vontades do administrador, 

dos seus subalternos, de sua família, amigos, eleitores ou quaisquer grupos que lhes 

sejam de alguma forma ligados, mas sim do que vem a ser o melhor para todos:10

 
Convém deixar claro que a Administração Pública vai além do que pode ser 
considerado justo ou injusto, pois administrar o bem público é distinguir o 
que é conveniente para todos é conduzir a vida (uso de recursos, 
desenvolvimento econômico e cultural etc. de um país) procurando atingir 
um fim superior a qualquer interesse individual. Observa-se, assim, como 
relevante a moralidade dentro do regime jurídico de administração pública, 
aspecto que indica como deveria-se conduzir o “agente público” no 
desempenho de sua função. 

 

2.1 Ética 

 

A ética (do grego ethos) e a moral (do latim mos) são termos que, 

etimologicamente, significam a mesma coisa, isto é, denotam um conceito similar a 

costume ou hábito.11 Mas, como marco de estudo científico, haveremos de situar a ética 

como uma das disciplinas, ou ramos, da filosofia geral que tem por objeto o estudo da 

moral. Essa concepção, portadora de maior apelo técnico e científico, é percebida 

inclusive nas definições usadas hodiernamente por nossos dicionários, que estabelecem 

ser a ética a “Parte da filosofia que aborda os fundamentos da moral” 12 e a moral como 

sendo aquilo que “está de acordo com os bons costumes”. 13

A ética é, dessarte, o ramo da filosofia que tem por meta discutir as regras 

deontológicas da conduta social humana e a elas atribuir um certo valor. Esse valor, que 

também pode ser concebido como sendo uma moral, é o aspecto filosófico da ética no 

qual mais encontramos divergências, decerto que os diversos autores que se deitaram 

sobre o tema procuraram estabelecer seus sistemas éticos com amparo nos mais 
                                                 
10 SERRANO, Pablo Jiménez. Tratado de ética Pública: curso de ética administrativa. São Paulo: 
Jurismestre, 2007, p. 18. 
11 Cfr. MAYNEZ, Eduardo Garcia. Ética: ética empírica, ética de bienes, ética formal, ética valorativa. 
México: Universidade Nacional de México, 1944. Disponível em: 
<http://www.latosensu.com.br/viewbva.asp?id=511&secao=Filosofia%20Geral>. Acesso em: 29 jan. 
2008, p. 13. 
12 ÉTICA. In: GRANDE Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 
1999, p. 405.  
13 Ibid., p. 637.  
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variados axiomas, tudo na tentativa de conhecer o sentido verdadeiro e puro da moral. 

Podemos concluir, pois, que norma moral para ser perseguida precisa ser valiosa e 

necessária ao desenvolvimento do caráter e da conduta do ser humano em sociedade.  

 Diante dessas reflexões podemos consentir que (grifos originais)14

O objeto que a ética, enquanto disciplina filosófica, se propõe definir e 
explicar, é a moralidade positiva, ou seja o conjunto de regras de 
comportamento e formas de vida através das quais tende o homem a 
realizar um dos valores fundamentais de sua existência. Essas regras não 
têm permanecido idênticas em si mesmas, mas têm variado ao longo do 
tempo e em diferentes lugares do espaço. Apesar de sua diversidade, de suas 
contradições e incongruências, tais regras têm, sem embargo, uma aspiração 
comum, um mesmo sentido. Trata-se em todo caso de formas de vida e 
regras de conduta orientadas à realização do valor do bem. 

Frente a esse problema que a ética nos coloca, é dizer, da perscrutação das 

normas necessárias ao bem-viver do homem com seus semelhantes, é que colhemos a 

sua natureza e conceito. Trata-se da manifestação racional do pensamento metafísico 

dos costumes,15 que é o estudo de conceitos a priori das normas pensadas pelo homem 

em proveito do bem-estar universal.  

Dessa natureza especial da ética, ou da metafísica dos costumes, é possível 

divisar a proximidade que o Poder Público deve ter com a matéria, pois sua atuação é 

igualmente em prol do bem-estar coletivo. Seus padrões éticos devem pautar-se pelo 

reconhecimento ético como instrumento de universalização do pensamento moral 

humano, quando poderemos perceber maior grau de justiça em seus órgãos. 

Verificamos, em resumo, que a ética aplicada ao agente público deve partir de 

um conceito racional, isto é, de regras práticas pensadas de maneira apriorística em prol 

do chamado interesse público. Para isso, entendemos relevante estudar as duas 

principais doutrinas éticas que se fazem presente nas idéias atuais da comunidade 

acadêmica: o pensamento ético aristotélico, de cunho teleológico, e o pensamento 

kantiano, de fundo deontológico. 

 

2.1.1 Ética em Aristóteles 

 

                                                 
14 Ibid., p. 14-15. Tradução livre de: El objeto que la ética, en cuanto disciplina filosófica, se propone a 
definir y explicar, es la moralid positiva, o sea el conjunto de reglas de comportamiento y formas de 
vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar uno de los valores fundamentales de la 
existencia. Esas reglas no han permanecido idénticas a sí mismas, sino que han ido variando a lo largo 
del tiempo y en diferentes lugares del espacio. A pesar de sua diversidad, sus contradicciones e 
incongruencia, tales reglas tienem, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido. Trátase en 
todo caso de formas de vida y reglas de conducta orientadas hacia la realización del valor de lo bueno. 
15 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin 
Claret, 2005, p. 14. 
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No que concerne ao pensamento ético do estagirita, é comum a sua vinculação 

com o termo ética de bens, comum às doutrinas filosóficas que estabelecem uma relação 

entre a conduta do homem e um bem supremo a ser perseguido como valor maior. A 

ética de bens estabelece seus lindes em uma consideração finalística ou teleológica da 

conduta humana que deve sempre estar voltada para um fim nobre ou virtuoso. 

A discussão em torno dos conceitos éticos de bem tem, realmente, seu maior 

destaque na doutrina helênica, mormente na filosofia aristotélica a qual proclama a 

maior virtude a ser perseguida pela humanidade a felicidade.  As pessoas possuem um 

sentido especial na vida, nenhuma ação é dirigida ao nada, pelo contrário, o agir 

humano é direcionado a um fim, isto é, à perseguição dos bens que lhes sejam caros.  

Com isso desnudamos uma outra faceta da doutrina ética aristotélica: a sua 

orientação teleológica, é dizer, finalística, voltada para determinado fim que deve ser o 

chamado sumo bem.16

A ética, para Aristóteles, é apoiada na busca por um fim supremo que é a 

felicidade. Seu raciocínio não se volta, portanto, para elementos morais concebidos 

como necessários por si mesmos, mas para concepções que, racionalmente, são as mais 

queridas pelo homem. Não trata, portanto, da moral como um dever ser, mas na 

qualidade de conduta prática voltada para um fim correspondente à maior virtude 

racionalmente querida pelo indivíduo. Esse bem é a felicidade: 17

Retomando a nossa investigação, tendo em vista o fato de que todo 
conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, procuremos determinar o 
que consideramos ser os objetivos da ciência política e o mais alto de todos 
os bens que se podem alcançar pela ação. Em palavras, quase todos estão de 
acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem que 
esse bem supremo é a felicidade e consideram que o bem viver e o bem agir 
equivalem a ser feliz;  

 

Mas a felicidade é um termo de difícil estabelecimento, pois expõe conteúdo 

variável de acordo com a pessoa, o lugar e a época vistos. Aristóteles mesmo alerta para 

essa variabilidade que faz, por exemplo, que o doente a encontre na saúde, o pobre na 

riqueza, os ignorantes na sabedoria, e assim por diante.  

Reflete, porém, o filosofo, a existência de apenas um bem que pode ser 

considerado bom por si mesmo e que poderia ser considerado, assim, a causa da 

bondade dos demais. Tendo em mente que o homem é um ser racional, e que essa 

mesma razão é a característica que nos diferencia dos demais animais, a felicidade tem 

                                                 
16 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 17. 
17 Ibid., p. 19. 
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de estar relacionada à razão. Para Aristóteles a felicidade suprema consiste no exercício 

do pensar (voltado a um fim):18

A auto-suficiência de que falamos deve relacionar-se principalmente com a 
atividade contemplativa. Porque, embora um filósofo, assim como um 
homem justo, ou o que possui qualquer outra virtude, necessite das coisas 
básicas da vida, o homem justo, enquanto está suficientemente provido de 
coisas dessa espécie, necessita de outras pessoas com as quais possa agir 
justamente, e o homem temperante, o corajoso e cada um dos demais se 
encontram no mesmo caso; o filósofo, porém, mesmo quando está sozinho 
pode contemplar a verdade, e tanto melhor o fará quanto mais sábio for. Ele 
talvez possa fazê-lo melhor se tiver colaboradores, mas ainda assim é ele o 
mais auto-suficiente dos homens. E essa atividade parece ser a única que é 
estimada por si mesma, pois nada decorre dela além da própria 
contemplação, ao passo que, no caso das atividades práticas, sempre obtemos 
vantagens – maiores ou menores – além da própria ação. 

Está, pois, caracterizado o pensamento ético de Aristóteles, fundado em uma 

hierarquia de bens na qual o mais relevante é a felicidade, apenas atingida na plena 

atividade contemplativa, isto é, racional. Sua estrutura de pensamento é, como 

dissemos, voltada a um bem de maior relevância e reflete que “Os defensores da ética 

de bens partem do exame da estrutura teleológica da atividade humana. O homem obra 

teleologicamente, é dizer, propõe fins, elege meios, e põe em prática estes últimos, para 

a realização dos primeiros”.19

De grande auxilio pode ter o pensamento ético vinculado à felicidade e a razão 

quando da criação de um padrão ético público. Isto é verdade em virtude da apreciação 

que podemos erigir sobre os fins da atividade administrativa em confronto com a moral 

que o agente público deve possuir quando age nessa especial qualidade. O fim último 

das ações do administrador é proceder, de forma racional e razoável, à materialização 

dos interesses da coletividade, isto é, operacionalizar elementos administrativos em prol 

da felicidade de todos. 

A grande crítica que se faz ao pensamento ético escorado nos bens se consuma 

na inserção da ação humana como singelo meio de se conseguir o fim maior (ou bem 

supremo). Pela óptica finalística presente na ética de bens “se mede o mérito dos atos 

humanos atendendo à sua relação com o fim último ou bem supremo, degradando-os a 

categoria de simples meios, e seu valor resulta puramente instrumental”.20 Por demais, 

podemos ainda assentir que nem todo homem que age de modo racional é feliz, pois a 

                                                 
18 Ibid., p. 229. 
19 Cfr. MAYNEZ, Eduardo Garcia. Ética: ética empírica, ética de bienes, ética formal, ética valorativa. 
México: Universidade Nacional de México, 1944. Disponível em: 
<http://www.latosensu.com.br/viewbva.asp?id=511&secao=Filosofia%20Geral>. Acesso em: 29 jan. 
2008, p. 41. 
20 Ibid. p. 119. 
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felicidade é um estado de espírito muito pessoal e que pode variar de pessoa para 

pessoa.  

Mesmo no caso do agente público podemos concordar que a razão os 

encaminhe para atos que limitem a sua conduta profissional àquilo que se relacione ao 

interesse público. Entretanto, embora saiba que a atenção e respeito ao interesse público 

lhe seja conduta racional esperada, é possível concordar que nem sempre representará 

ao agente um estado de felicidade, pois seu interesse pessoal não está sendo aplacado. 

Caso interliguemos a ética pública ao pensamento teleológico certo será que as pessoas 

buscarão seus interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos, pois pensarão 

que assim serão mais felizes. Essa ação trará como conseqüência o desvirtuamento da 

ética aristotélica e a criação de um governo corrupto. 

Por essas premissas devemos pesar bem a forma como a ética aristotélica pode 

contribuir para a fundamentação da ética pública. Seus elementos teleológicos podem 

nos trazer um modelo pelo qual orientamos o interesse coletivo como o fim do agente 

público, mas suas ações devem ser consideradas meios a se atingir as condições 

mínimas de felicidade para todos, e não como um meio a consecução de minha própria 

felicidade ou a dos governantes. A esse entendimento haveremos de acrescentar um 

outro de grande importância que é o aspecto deontológico das ações administrativas: a 

ética administrativa tem um fim bastante nítido, mas deve ser perseguida por dever e 

não apenas em função das recompensas oferece aos nossos apetites sensíveis. 

 

2.1.2 Ética kantiana 

 

A filosofia moral de Kant está baseada nas obras Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes (1785), Crítica da Razão Prática (1788) e Metafísica dos Costumes 

(1797). É considerada pelos estudiosos como uma concepção de ética de natureza 

formal (ética formal), pois centra seus esforços na visão da ação humana como um agir 

necessário – dever-ser – em função de uma proposição racional e não como um meio 

para a concreção de um fim. Para Kant devemos analisar o valor de uma ação pela 

investigação das causas íntimas que levaram o sujeito a tomá-la e não apenas em função 

de seus resultados exteriores.21

                                                 
21 Ibid. p. 43.  
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Entende Kant o ser humano como sendo um ente livre e racional que toma as 

decisões de acordo com o seu arbítrio. Suas posições críticas denotam bem os valores de 

sua época (iluminismo) e procuram vincular a independência do pensamento humano à 

construção própria e pessoal da verdade racional, que somente se atinge com o estudo 

crítico das proposições ideais que nos afligem.  

A ética deve, portanto, ter seus alicerces construídos pela razão refletida, é 

dizer, ser estruturada através do estabelecimento de um conceito formal haurido por 

intermédio da faculdade cognitiva do homem. Para Kant, 22

Pessoa crítica é a que tem posições independentes e refletidas, é capaz de 
pensar por si própria e não aceita como verdadeiro o simplesmente 
estabelecido por outros como tal, mas só após o seu exame livre e 
fundamentado. (...) Os homens atingem essa etapa por si sós, lentamente, 
desde que não cedam à covardia e à preguiça, não se deixem tutorar, nem 
sejam impelidos a atingi-la mediante artifícios e pelo emprego da força. A 
liberdade é o espaço adequado ao esclarecimento.  

No campo do pensamento moral, procura fundamentar seu postulado no 

pensamento dualista de que o homem vive em um mundo dividido entre os apetites 

sensíveis e os argumentos da razão. Nesse ponto seu pensamento é tão dualista quanto o 

de Platão e Santo Agostinho e, destarte, afasta-se da concepção unitária que procura 

conciliar tais universos, como ocorre na filosofia de Aristóteles, São Tomás de Aquino e 

na filosofia cristã como um todo.23 A moral reside dentro da chamada razão prática – 

pertence ao mundo intelectivo – e se encontra constantemente em confronto às vontades 

e inclinações biológicas naturais da espécie humana, relativas ao mundo sensível. 

Esse conflito dualista gera aquilo que Kant denomina de mal radical, tema 

intrinsecamente conectado à liberdade que desnuda o conflito entre a razão e os apetites 

biológicos. Para Kant o homem possui natural inclinação a ceder aos seus desejos 

instintivos, aos seus apetites sensíveis. Em conseqüência, a pessoa que guia seus atos 

pela moral tem sua ação permeada pela liberdade de escolha fundada na razão, no 

entanto, aquela que fixa sua conduta na meta de algum bem – mesmo que este bem seja 

a felicidade – não é livre, uma vez que tem a sua ação aprisionada pela necessidade de 

consecução de tal bem. Por isso se dizer que a vontade livre é autônoma, isto é, vale em 

                                                 
22 ROHDEN, Valério. O criticismo kantiano. In: REZENDE, Antonio (Org.). Curso de filosofia: para 
professores e alunos dos cursos de segundo grau e de graduação. 13. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2005, p. 127. 
23 Cfr. PEGORARO, Olinto. Ética dos maiores mestres através da história.  Petrópolis: Vozes, 2006, 
p. 103. 
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si mesma pela razão, enquanto que a vontade não livre se caracteriza pela ligação a um 

fim externo, ou seja, é heterônoma.24

O princípio moral presente no pensamento kantiano deve seguir, em resumo, às 

premissas da razão humana que se fundamenta singularmente na capacidade do homem 

em autodeterminar-se de conformidade à sua inteligência. A construção do filósofo 

foge, assim, dos padrões helenísticos, que se pautam pelo objeto que o homem bom 

deve almejar, para fincar suas raízes no mundo da cognição, de onde tira suas bases para 

o emergir de um ideal ético subjetivo aplicável a todos. Sem embargo,25

Por tudo isso é que um ser racional deve considerar-se a si mesmo como 
inteligência (isto é, não pela parte de suas forças inferiores), não como 
pertencendo ao mundo sensível, mas ao inteligível; ter, portanto, dois pontos 
de vista dos quais pode considerar-se a si próprio e reconhecer o uso de suas 
forças e, por conseguinte, de todas as suas ações: o primeiro, enquanto 
pertence ao mundo sensível, sob leis naturais (heteronomia); o segundo, 
como pertencente ao mundo inteligível, sob o domínio de leis que, 
independentes da natureza, não são empíricas, mas se fundamentam apenas 
na razão. 

Inserto nesse pensamento dualista está o querer ou a vontade humana como 

símbolo da liberdade do homem frente à possibilidade, diante do conflito moral,  de 

poder orientar-se em favor da razão ou da sensibilidade. Vemos assim que a liberdade 

só é plena quando o homem pode optar entre as condutas que se lhes apresentam por 

aquela que lhe seja mais racional e que se apresente como um dever de conduta. 

Para Kant, a vontade humana deve orientar nossos pensamentos àquilo que é 

racionalmente melhor para todos e, quando assim procede, não o faz com vistas a atingir 

a um fim, mas age em consonância a um dever. A vontade é tida como boa quando se 

orienta de maneira autônoma pelo querer refletido (pensado), sem ingerências de fatores 

externos. Portanto, afirma Kant que 26

A boa vontade não é boa pelo que promove ou realiza, pela aptidão para 
alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão-somente pelo querer, isto é, 
em si mesma. E considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito 
mais elevado do que tudo o que por meio dela puder ser alcançado em 
proveito de qualquer inclinação ou, se quiser, da soma de todas as 
inclinações. 

Aventamos, então, no pensamento kantiano a existência de três elementos 

estruturais que são a (boa) vontade, o dever e a liberdade, de onde extraímos a ilação de 

                                                 
24 Cfr. CORREIA, Adriano. O conceito de mal radical. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/trans/v28n2/29415.pdf>. Acesso em 28 fev. 2008, p. 84. 
25 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin 
Claret, 2005, p. 85. 
26 Ibid., p. 22. 
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que “A moral kantiana está na passagem do ser humano biológico e sensível para o ser 

humano racional, onde vigora o primado da razão prática”. 27

A seguir, é possível distinguir a existência dos denominados princípios 

práticos, voltados a uma regra de conduta pessoal (subjetiva), que não necessariamente 

é a mesma em cada um de nós, e dos princípios imperativos que possuem conotação 

subjetiva e se aplicam a todos os seres humanos.28  Os princípios imperativos,29 por sua 

vez, são divididos em imperativos hipotéticos (condicionais) e categóricos (absolutos) 

conforme expressem em seu conteúdo, lato sensu, a idéia de finalidade ou de dever, 

respectivamente. 

Realmente, no imperativo hipotético temos a vontade do agente voltada para 

algum fim, de modo que seu agir direcionado é meio necessário para que a finalidade 

pretendida seja conquistada. Já o imperativo categórico “seria o que nos representasse 

uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com nenhum outro 

fim”.30 O fundamento da moral kantiana é, portanto, essa idéia de dever-ser expressa 

pelo imperativo categórico que se apresenta textualmente no princípio da 

universalização da conduta proposto pelo autor: “age só segundo máxima tal que 

possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”.31

Através disso, por uma ação individual e subjetiva de cada um, criamos uma 

ação que, guiada pela vontade, tornar-se-á norma de caráter ético universal. Em 

verdade, caso todos adotemos a máxima universal proposta chegaremos a um meio 

racional que deve ser querido como lei interna subjetiva, isto é, livre da inclinação 

humana e voltada apenas para o sentido deontológico da ação. E, caso cada pessoa adote 

esse pensamento moral subjetivo, seu conteúdo se transmutará para o pensamento 

coletivo e, assim, tornar-se-á  objetivo e presente a todos. O fim da ação humana 

racional está, pois, voltado a ela mesma. 

Transposta a fórmula para o regramento diário do agente público, temos que 

este possui o dever de agir de acordo com um comportamento tal qual se esperaria de 

outra pessoa que ocupasse o seu lugar. Desta forma, considerando-se que as pessoas que 

não estão no serviço público esperam dele (ou deveriam esperar) uma atuação em prol 

                                                 
27 Cfr. PEGORARO, Olinto. Op. cit., p. 104. 
28 Ibid., loc. cit. 
29 Segundo Kant, “os imperativos não são mais do que fórmulas para exprimir a relação entre as leis 
objetivas do querer em geral e a imperfeição subjetiva desse ou daquele ser racional – da vontade 
humana, por exemplo” (Ibid., p. 45). 
30 Ibid., p. 45. 
31 Ibid., p, 51. 
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do bem coletivo, é correto concluir que o agente público tem o dever de atuar nesse 

sentido. 

Percebemos que a noção finalista de ética pode prejudicar o conceito de ética 

administrativa, na medida em que inspira a adoção de ações que são apenas meios para 

a consecução de um fim que se encerra no pensamento do agente. Já na ética formalista 

temos uma ação racional como fim em si mesma, o que garante o agir em obediência ao 

dever e não em função das recompensas sensitivas que dele poderão advir. 

Entretanto, devemos, ainda, rememorar que a ética em Kant é criticada por seu 

caráter solipsista e intimista 32, isto é, seu conteúdo acaba apoiando-se apenas em “(...) 

uma pura forma sem matéria, isto é, sem prescrever nenhum ato, por exemplo, de 

temperança ou de busca de prazeres, finalidades e, mesmo, a felicidade eterna”.33  

A essa crítica buscamos apoiar o pensamento ético da administração pública no 

que há de melhor na teoria helênica – o bem comum como fim maior – e da teoria 

kantiana – o dever de cumprimento da lei moral. Assim, edificaremos uma moral 

administrativa voltada para um fim que é o bem estar de todos e que deve ser cumprida 

pelo administrador por ser plena de dever moral e, exatamente por isso, ser racional a 

sua observância. 

 

2.2 Ética administrativa e corrupção 

 

Transportando-se os valores éticos ressaltados no presente trabalho à lógica 

profissional administrativa podemos vislumbrar a construção de um modelo ético 

próprio ao Poder Público com esteio na premissa de atender e observar sempre o bem-

comum. O agente público tem por objetivo, conforme ressaltamos, laborar em prol do 

interesse coletivo. E o interesse coletivo é respeitado em uma sociedade pluralista como 

a nossa por meio da concretização de atos que venham da melhor forma estabelecer a 

harmonia entre os diversos grupos que fazem parte do Estado. A ética na óptica 

formalista de Kant se presta, pois, a fornecer um importante elemento de embasamento 

às condutas do agente público, decerto que prega como imperativo categórico a 

universalização da conduta. 

                                                 
32 32 Cfr. PEGORARO, Olinto. Ética dos maiores mestres através da história.  Petrópolis: Vozes, 2006, 
p. 117. 
33 Ibid. p. 118. 
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Assim, sempre que universalizamos nossa conduta através da máxima kantiana 

de preocupação com os interesses do próximo desenvolvemos um pensamento 

inteiramente voltado ao enaltecimento dos valores de cada pessoa como indivíduo e, a 

um só tempo, da própria coletividade que respeita esse elemento e o exige como 

conduta moralmente aceitável a todos. O ideal de respeito aos bens que não são nossos, 

mas coletivos, parte da preservação pelo dever de preservar, o agente público deve 

entender que age em nome da coletividade, que os bens que gere pertence a todos e não 

possuem finalidade particular, mas coletiva e qualificada pelo bem comum. Percebemos 

aqui um fim e um dever, a teleologia que está por trás da idéia moral pública que se 

vincula, conforme dissemos, ao interesse de todos. 

Agindo de forma deontológica o agente público poderá compreender que o ato 

que reputa ser inaceitável por parte de um companheiro seu o será também em relação a 

sua pessoa. Isso importa reconhecer que deve abster-se de  todas e quaisquer ações que 

possam ser consideradas abusivas contra sua pessoa caso praticadas por outrem. 

Sendo teleológico, o agente público, por dever e por ser a principal finalidade 

de sua função, buscará como fim de seu labor o bem-estar da sociedade e adotará 

posturas que impliquem na preservação do interesse público. 

Sempre que os agentes da administração se esquecem de que agem em nome 

coletivo, acabam praticando ações em proveito particular, com um sentido finalístico 

errado, quebrando assim a confiança entre o povo e seus representantes. A ação das 

partes sofre, com isso, um abalo que se faz presente nas democracias do mundo todo, 

resultando na descrença cada vez maior das pessoas em seus agentes públicos 

(especialmente políticos) que são vistos como pessoas corruptas.34

Conseguimos, em suma, divisar que a ética formalista e a ética de bens podem 

unir seus elementos para a construção de um ideal moral que melhor convenha ao 

interesse público. Em contrapartida, resta nítido que a permuta do interesse geral pelo 

individual, do dever de atuar em proveito da sociedade pela intenção teleológica falsa de 

atender aos anseios pessoais, são atitudes que fomentam a deturpação da moral e que 

direcionam o agente público às rinhas odiosas da corrupção.  

 

Conclusão 

                                                 
34 MENDIETA. Villoria Manuel. Corrupción y liderazgo público. Disponível em: 
<http://www.aecpa.es/congreso_07/archivos/area6/GT-24/VILLORIA-MENDIETA-Manuel(URJC).pdf> 
Acesso em: 25 jan. 2008. 
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Em breves considerações finais podemos crer que a consciência pessoal e 

coletiva de moral pública precisa ser modificada no intuito de tornar as ações do agente 

público e do individuo particular mais conformes com uma moral hoje cada vez mais 

voltada ao bem de todos.  

Não basta a criação de normas repressivas, de códigos de condutas e estatutos 

que buscam impor suas soluções eticamente duvidosas sem justificar seu conteúdo ou 

sem que exista nas pessoas uma consciência jurídico-moral 35 que venha a reger os seus 

atos. 

A construção de um pensamento moral que melhor se adapte ao interesse 

público deve ser feita com base na concepção pluralista de sociedade na qual estamos 

inseridos. Isso equivale dizer que o bem-estar geral compreende o conhecimento das 

necessidades particulares dos indivíduos e dos grupos sociais que coabitam uma mesma 

comunidade.  

De outra feita, não basta o conhecimento das necessidades particulares e 

coletivas para induzirmos daí um conceito de moral perfeita e apta a ser aplicado na 

valoração do ato administrativo. Precisamos mais, devemos desenvolver uma concepção 

própria de moral que se revele a um só tempo racional a ponto de ser considerada um 

dever e finalística, mas em um finalismo direcionado, voltado ao bem-comum. 

Pensamos então que, com base nos ensinamentos de Aristóteles, o agente 

público opera de acordo com a moral proba sempre que age em função do maior fim de 

sua função, que é o interesse público. Mas não basta que o agente saiba ser esta a 

finalidade de sua atuação se não pode divisá-la como um dever racional a ser 

espontaneamente cumprido. Devemos agir de maneira ética por ser correto assim 

proceder em virtude mesmo do que é racional para nós mesmos. 

Ousamos, desta forma, propor uma máxima que poderia ser ofertada ao agente 

como direcional de suas condutas e que poderia servir como paradigma para a 

construção de todo um sistema ético público: age em conformidade àquilo que 

esperarias de outro agente que se colocasse em idêntica posição a tua e persigas o fim 

de tua profissão como meio racional e livre de buscar o melhor para todos. 

                                                 
35 SERRANO, Pablo Jiménez. Tratado de ética Pública: curso de ética administrativa. São Paulo: 
Jurismestre, 2007, p. 129. Conforme o autor, “Definimos a consciência jurídico-moral como sendo o 
respeito, involuntário e desinteressado, ao conjunto de regras externas e internas conhecidas. É 
sentimento que define o agir distinguido o bem do mal, sentimento do dever perante um poder que se sabe 
prescrito pela moral e pelo direito”. 
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Esperamos, através dessas singelas considerações, haver contribuído para o 

erigir de um conceito de ética adaptado ao interesse social e que, ao mesmo tempo, 

reconheça e respeite os interesses individuais das pessoas conforme aquilo que possa ser 

considerado razoável. 
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AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E SUA ÁREA DE INCIDÊNCIA NO 

ÂMBITO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE 

PARTICULARES E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Thalita Lopes Motta•

RESUMO 

Com o advento da Lei nº 11.079/2004, a qual institui normas gerais para contratos de 

parcerias público-privadas para os entes federados, proporcionou-se à Administração 

Pública um novo modelo de captação de recursos para investimentos em determinadas 

searas. O presente trabalho se propõe, através do estudo da legislação pátria e dos 

antecedentes mundiais, a verificar a verdadeira área de incidência dos contratos em 

apreço, a despeito de alguns posicionamentos equivocados de administrativistas 

brasileiros, os quais defendem a sua aplicação em casos nos quais podem ser firmados 

simples convênios, consórcios públicos, concessão de serviço público ou contrato de 

serviço ou obra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÃO, 

CONRATOS  

 

ABSTRACT 

With the arrival of Law no. 11.079/2004, which establishes general rules for public-

private partnership contracts towards federate parts, a novel model of collecting 

resources to investments in certain areas was provided to the Public Administration. The 

present work proposes itself to verify, through the study of the national legislation and 

global antecedents, the contracts' at issue actual area of incidence, despite of some 

Brazilian administrative instructors' equivocal assessments, who defend its application 

in cases in which can be settled simple covenants, public consortiums, public service 

concession or service/work contract. 

 

KEYWORDS: PUBLIC PRIVATE-PARTNERSHIPS, CONCESSION, CONTRACT 

                                                 
• Acadêmica do 8º Período de Direito da Universidade do Estado do Amazonas. Bolsista da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, no projeto “As Parcerias Público-Privadas no Estado do 
Amazonas: atual conjuntura e perspectivas”, sob a orientação da Prof. Msc. Heloysa Simonetti Teixeira. 
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1. Introdução 
 
 

Não obstante o atual contexto de disseminação da reforma 

administrativa implantada no seio da Administração Pública nos diversos entes da 

federação, a escassez de recursos orçamentários e, em decorrência disso, o 

engessamento de políticas públicas em determinados setores, deram propulsão à 

criação de novas alternativas a fim de atender às demandas sociais. Nesse contexto, 

editou-se a Lei nº 11.079/2004, a qual contém normas gerais para licitação e 

contratações em matéria de parcerias público-privadas, oriunda a partir do Projeto 

de Lei nº 2.546/2003. 

O diploma normativo supramencionado, em contraposição ao temido 

modelo de privatização dos serviços públicos, instituiu a colaboração entre o Poder 

Público e a iniciativa privada no financiamento de obras em setores como infra-

estrutura rodoviária, energética, entre outros, mediante o compartilhamento objetivo 

de riscos entre os parceiros. A lei define a Parceria Público-Privada em seu artigo 2º, 

in verbis: 

 
Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 
 

O dispositivo em comento, porém, fornece uma exígua definição do 

modelo, se comparado às suas complexas características intrínsecas e extrínsecas. 

Assim sendo, convém transcrever o conceito lecionado pela eminente professora 

Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

 
Para englobar as duas modalidades em um conceito único, 
pode-se dizer que a parceria público-privada é o contrato 
administrativo de concessão que tem por objeto (a) a execução 
de serviço público, precedida ou não de obra pública, 
remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e 
contraprestação pecuniária do parceiro público, ou (b) a 
prestação de serviço de que a Administração Pública seja a 
usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e 
fornecimento e instalação de bens, mediante contraprestação 
do parceiro público. (DI PIETRO, 2005, p 83) 
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Diante da inevitável tendência neoliberal de reduzir a presença estatal 

em atividades econômicas e serviços públicos não-essenciais, o presente estudo 

versará, primeiramente, sobre o contexto histórico de desenvolvimento do modelo 

das parcerias público-privadas, em consonância com os antecedentes ao redor da 

esfera global (Inglaterra, Espanha, Portugal e Chile). Finalizar-se-á com uma síntese 

acerca dos requisitos para opção do modelo, em consonância com o ordenamento 

jurídico pátrio. 

  

2. Contexto histórico de desenvolvimento das PPPs no Brasil 

 

O surgimento da conjugação de interesses entre o Poder Público e a 

iniciativa privada atinente ao modelo em estudo emana não somente de uma opção 

de natureza político-ideológica da crise do Estado brasileiro, mas também da 

realidade na qual o setor público queda ineficaz no atendimento de demandas sociais 

e os conglomerados empresariais se mostram em uma voraz busca por mercados 

alternativos em benefício de suas capacidades econômico-financeira e 

administrativa ociosa. O instituto em apreço atine intrinsecamente à conjuntura de 

crise do aparelho estatal em meados da década de 1980, em consonância com as 

idéias neoliberais difundidas a partir das políticas desenvolvidas por Margaret 

Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, na Inglaterra, quais sejam, as condutas 

referentes ao Estado Mínimo, com o provimento apenas das necessidades básicas da 

população (serviços públicos essenciais), as quais não podem ser objeto de 

delegação a outros atores não-estatais. 

Nessa esteira, implementou-se o modelo da privatização da década de 

1990, devidamente respaldado nos ditames constitucionais e da legislação 

extravagante. Transferiram-se empresas públicas responsáveis por atividades de 

natureza econômica à iniciativa privada, de modo a reduzir a ingerência do Estado 

paternalista e imbuir de maior eficiência os serviços a que estavam responsáveis. 

Mesmo com o aparente êxito de tal política, o amadurecimento desse instituto 

sedimentou os seus equívocos. Destaca-se, por conseguinte, a sobressalente crise 

fiscal na qual se manteve a estrutura estatal, com uma grande dívida pública interna 

e externa taxada com juros de relevante magnitude, obstaculizando a consecução de 
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preceitos inerentes à ordem social brasileira. Ademais, os países subdesenvolvidos 

urgem por uma infra-estrutura capaz de conduzir à expansão econômica da região. 

 

3. Antecedentes das parcerias público-privadas no mundo 

 

A avaliação dos resultados da aplicação de parcerias público-privadas 

ao longo do mundo se mostra indubitavelmente eficaz, no sentido de conjugar os 

pontos positivos e moldá-los ao contexto brasileiro. Nesse diapasão, tecer-se-ão 

alguns comentários sobre os exemplos paradigmáticos nessa matéria, quais sejam: 

Reino Unido, Espanha e Portugal. 

 

3.1. Reino Unido 

 

A experiência inglesa é pioneira e possui os projetos mais antigos e 

vultosos no âmbito das parcerias público-privadas. Estima-se atualmente que o 

governo britânico celebra aproximadamente 48 contratos do gênero por ano. 

Instituiu-se o modelo em apreço em 1992, sob a denominação de 

Public Finance Iniciative, durante a gestão de Margaret Thatcher, com o fim de 

contornar a ausência de investimentos do Poder Público em áreas estratégicas. A 

rapidez e falta de coordenação dos projetos prejudicaram inicialmente a gestão das 

parcerias público-privadas, aparentemente conduzindo-as ao fracasso. 

Diante do quadro insatisfatório, o governo de Tony Blair se propôs a 

reestruturar o programa, redefinindo-o como Public Private Partnership, nos 

seguintes moldes: 
A correção de rumos incluiu a formação de uma 
força-tarefa do Tesouro para coordenar os projetos, a 
definição de prioridades, a remoção de obstáculos 
técnicos e uma abordagem flexível que permitiu que 
as PPPs admitissem outros modelos além do modelo 
típico “conceber, construir, financiar e operar.1

  

  

3. 2. Espanha 

 
                                                 
1 CNI. Experiência internacional das Parcerias Público-Privadas: o exemplo inglês. P. 2 
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A escassez de recursos provenientes dos mecanismos tradicionais de 

financiamento, os quais englobam a diminuição da arrecadação tributária pela 

Administração Geral do Estado e uma menor quantidade de repasses da União 

Européia estimularam o desenvolvimento do instituto na Espanha, lá denominado de 

Colaboración Público-Privada (CPP), não apenas como meio para a realização de 

investimentos em políticas públicas, mas também como mecanismo de superávit da 

balança comercial. As menores dimensões da renda per capita espanhola implicam 

em, necessariamente, menores transferências financeiras do Mercado Comum para o 

país.  

Apesar de a definição espanhola para as parcerias público-privadas 

ainda trazer consigo uma natureza muito genérica, por vezes se confundindo com a 

tradicional concessão, e adotar as diretrizes estabelecidas pela Comissão Européia, o 

instituto conquistou êxitos de grande relevância para os países emergentes. Desde a 

promulgação da Lei nº 13/1996, o governo espanhol firmou contratos de concessão 

na modalidade de CPP em 114 projetos, para obras de autopistas, túneis de carretas 

e pontes, aeroportos e operações portuárias, portos e terminais de contêineres, 

transporte de trens de mercadoria e sistemas de trânsito rápido.  

A Administração Pública da Espanha sanou as lacunas de aplicação 

do instituto em análise através de instrumentos os quais se assemelham aos decretos 

regulamentares do Poder Executivo, em comparação com a legislação brasileira. As 

disposições desses documentos normativos coíbem e propõem um gerenciamento de 

maneira a não comprometer as finanças públicas a longo prazo com a 

contraprestação pecuniária inerente às parcerias público-privadas. Impõe-se também 

como um dos requisitos prévios à adjudicação do contrato que se analise a estrutura 

da empresa contratada, em elementos como o controle efetivo, a capacidade de 

integração com o Poder Público, a natureza estratégica de suas atividades e o seu 

contrato social ou afins. Segue-se como corolária a elaboração anual de um 

inventário no qual o governo indica todo o arcabouço institucional da Administração 

Direta e Indireta em associação com o empresariado nacional. 

Roberto Fernández Llera cita as condições para cumprimento do 

contrato: 
- El socio privado soporta el riesgo de construcción, es decir, 
toma las decisiones clave sobre el diseño y la construcción del 
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activo, haciéndose cargo también de los sobrecostes y del 
posterior mantenimiento; 
- El socio privado soporta, al menos, uno de los riesgos 
siguientes: el de disponibilidad (el socio privado se verá 
afectado en sus ingresos si el servicio no se ajusta a unos 
estándares de calidad) o el riesgo vinculado a la demanda 
futura de la infraestructura o el servicio. (LLERA 2006, p. 433-
434) 

 

A emblemática experiência prática de CPP é o caso da construção do 

Hospital Universitário Central de Astúrias. O projeto inicialmente desenvolvido para 

reforma e construção da referida unidade médica ultrapassava o montante de 200 

milhões de euros. Diante da impossibilidade financeira-orçamentária de o Poder 

Público custear a obra em sua integralidade, semeou-se o debate de instrumentos 

alternativos para a sua consecução. A concessão de obra pública se mostrou 

inviável, em vista do caráter estritamente sanitário do trabalho, não indicado para 

um operador privado com exclusividade. Instituiu-se, então, a sociedade Gestión de 

Infraestructuras Sanitárias del Principado de Astúrias, Sociedad Anônima 

(GISPASA), a qual se encarregou da provisão da infra-estrutura e equipamentos 

necessários, permanecendo a Administração do ente em destaque responsável pela 

coordenação geral do investimento. 

 

3.3.Portugal 

 

Na mesma esteira dos demais países europeus, o Estado português 

demonstrou a falta de capacidade de investimento público para acompanhar o 

crescimento econômico. Comprometeram-se obras e serviços públicos de infra-

estrutura de relevância para a população, motivo pelo qual emanou a instituição do 

modelo das parcerias público-privadas em Portugal. 

De todas as experiências internacionais na seara da associação entre o 

Poder Público e os conglomerados empresariais, há uma forte conotação de que 

Portugal tenha sido o país que lançou o modelo sem qualquer estudo prévio de 

viabilidade econômico-financeira, sem atribuir às contraprestações pecuniárias a 

observância às restrições fiscais e orçamentárias do Estado. Além disso, 

estimaram-se os projetos apenas nos aspectos individual e de custo total, quando 

deveria haver uma estimativa do custo anual. 
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Jacqueline Baptista de Souza Lima, Luciane Maria Argenta de 

Mattes Paula e Rogério Carvalho de Paula apontam como as razões do insucesso 

das parcerias público-privadas em Portugal: 

 
Porém, os contratos sob a modalidade de PPPs em Portugal 
foram norteados de falhas que comprometeram 
significativamente os resultados alcançados, dentre as falhas 
mais latentes, podemos citar: a. o lançamento independente dos 
projetos; b. composição contratual dos concessionários; c. 
menosprezo das possíveis desvantagem e riscos, como por 
exemplo, os riscos ambientais ( LIMA; MATTES PAULA; 
CARVALHO PAULA, 2005, p. 127) 

 

Cumpre mencionar que as parcerias público-privadas denotam 

programas de longo prazo de execução. Assim sendo, demandam esforços de 

sucessivos governos no sentido de contemplar os cidadãos com uma eficiente obra. 

Em Portugal, indicou-se a consciência das autoridades como um dos primeiros 

passos para resgatar o modelo, além da coordenação entre os diversos órgãos da 

Administração Pública a fim de realizar os cálculos financeiros e orçamentários 

necessários para a publicação de editais e afins. 

 

4. Áreas de implementação de parcerias público-privadas 

 

Diante da institucionalização do instituto em comento no 

ordenamento jurídico pátrio brasileiro, os estudiosos do Direito Administrativo 

começaram a indagar os setores nos quais é conveniente a aplicação de uma parceria 

público-privada. O presente estudo aventará nos tópicos seguintes, a título 

exemplificativo e não-taxativo, as áreas às quais recai a possibilidade jurídica de 

celebração de contratos de concessão na modalidade administrativa ou patrocinada. 

 

4.1. Saúde 

 

Os investimentos conjuntos no setor da saúde são objeto de estudo de 

Rosa Costa: 
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Parcerias entre hospitais públicos e privados, envolvendo 
universidades e/ou faculdades das áreas biomédica, 
odontológica e tecnológica, que viabilizem, além de usuais 
estágios de seus estudantes e residentes, uma alternativa de 
Hospital Universitário Público-Privado, pelo qual haverá 
investimentos mútuos de recursos físicos, humanos e 
tecnológicos para atender gratuitamente a pacientes de baixa 
renda e remunerado por preços justos e módicos a demais 
pacientes privados que não atinjam a definição de baixa renda. 
(COSTA, 2007, p. 374) 

 

Convém discordar da opinião em epígrafe. Tal hipótese se mostra 

deveras sonhadora se analisados os dispositivos concernentes ao Direito 

Administrativo Brasileiro e instituiria uma verdadeira celeuma jurídica. Sem 

dúvidas, é conveniente a participação da iniciativa privada nesse setor, mas trazer à 

baila a parceria público-privada em matéria de saúde, nesse momento, será 

contemplar a desregulamentação prevista no Estado neoliberal com uma nova 

roupagem ainda não conhecida ao longo do globo e que pode ser perigosa. A 

desestatização implica a transferência e delegação de atividades eminentemente 

econômicas e não da ordem social, nos moldes previstos na Constituição Federal de 

1988. 

As considerações acima mencionadas não excluem, contudo, as 

hipóteses de contratação de cooperativas, a celebração de convênios entre 

universidades públicas e particulares com o objetivo de alavancar o número de 

estágios profissionalizantes e intercâmbio de professores. A legislação pátria 

certamente fornece outros institutos alternativos à aplicação de parcerias público-

privadas. 

 

4.2. Estabelecimentos prisionais 

 

Transcreve-se novamente o pronunciamento de Rosa Costa, agora 

aplicado à área das penitenciárias: 

 
Parcerias entre presídios e entes privados com interesse em 
investimentos de infra-estrutura de presídios já construídos ou 
a construir, viabilizando obras civis, recursos físicos, 
laborativos e educacionais para inserção de presidiários que 
inicialmente já cumpriram mais de 1/3 da pena e demonstram 
boa conduta em sua vida carcerária, facultando ao detento a 
oportunidade de prestar serviços na construção e melhorias do 
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presídio, mediante sistema eficaz de vigilância, que poderá 
reverter em benefícios do detento colaborador, com a 
utilização das dependências reformadas ou novas, com oficinas 
de trabalho e de aprendizado de ensino básico – fundamental e 
cursos profissionalizantes (à distância ou no próprio local, por 
profissionais educadores colaboradores da parceria e inclusão 
dos detentos). (COSTA, 2007, p. 375) 

 

No exemplo acima elucidado, caber-se-ia a aplicação, em última 

ratio, de concessão na modalidade administrativa. Não é oportuno, contudo, suscitar 

o amoldamento do instituto das parcerias público-privadas à construção de 

penitenciárias se o Estado Brasileiro ainda não atingiu uma posição pacífica quanto 

à constitucionalidade da privatização e terceirização na esfera da execução penal. 

Insta primeiramente reestruturar o sistema carcerário do país, seja em nível federal 

ou estadual, para posteriormente aventar a discussão sobre os institutos 

administrativos a serem utilizados na construção de novas obras nessa seara. 

Quanto à remição dos dias trabalhados pelo sentenciado em relação a 

pena a ser aplicada, o panorama atual indica a presença quase nula da iniciativa 

privada nas penitenciárias, tornando o dispositivo da Lei de Execuções Penais o qual 

prevê o trabalho do preso como letra morta. Nesse caso, agigantam-se questões de 

natureza sociológica em relação à crença da sociedade na ressocialização do 

condenado, as quais se refletem no momento em que uma empresa decide implantar 

seus serviços em um estabelecimento prisional. A situação em apreço encontra 

guarida nas disposições referentes a convênios administrativos, conforme a 

definição do insigne Marçal Justen Filho, in verbis: 
 

Convênio é um acordo de vontades, em que pelo menos uma 
das partes integra a Administração Pública, por meio do qual 
são conjugados esforços e (ou) recursos, visando disciplinar a 
atuação harmônica e sem intuito lucrativo das partes, para o 
desempenho de competências administrativas. (JUSTEN 
FILHO, 2005, P. 661) 
 

Como já salientado anteriormente, a parceria público-privada, por 

abranger investimentos de elevada monta e estudos de alta complexidade, deve ser 

aplicada após a verificação de incongruência do caso concreto com outros institutos 

administrativos. Se a iniciativa privada não apresenta interesses em obter lucros com 

o trabalho dos presos por questões as quais transcendem à seara jurídica e possui 
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mão-de-obra qualificada a seu dispor fora dos estabelecimentos prisionais, 

certamente não será ela que revolucionará essa conjuntura brasileira. Se o Poder 

Público não logra êxito em estabelecer convênios com as empresas para a 

consecução do referido diploma normativo, inevitavelmente não alcançará o sucesso 

almejado com concessões na modalidade administrativa ou patrocinada. Trata-se, 

portanto, de um debate o qual não se circunscreve apenas ao Direito. 

 

4.3. Infra-estrutura 

 

Concebe-se o termo infra-estrutura em sentido lato sensu para fins 

deste estudo, para ampliar os serviços de energia elétrica, telecomunicações, entre 

outros. 

O setor elétrico brasileiro possui natureza ímpar. O Poder Público 

ainda não encontrou a melhor forma de prover os cidadãos de energia e, enquanto 

isso, o setor carece de investimentos, em detrimento da população brasileira. As 

parcerias público-privadas viabilizariam um maior nível de produção de energia 

elétrica, em suas mais variadas fontes, atuando decisivamente na aceleração do 

desenvolvimento brasileiro. Mostram-se inadequadas, entretanto, na área de 

transmissão de energia elétrica aos estabelecimentos, a ser melhor realizada por 

empresas públicas federais ou pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público nos 

moldes da Lei nº 8.987/95. 

Quanto à área de telecomunicações, assim se posiciona Rosa Costa: 
Por exemplo, no segmento de telecomunicações é essencial 
crescer o mercado de forma ordenada, equilibrada e com 
previsão e perspectivas de futuro a longo prazo, sendo 
recomendável, portanto, estimar o crescimento com o uso das 
redes e com as tecnologias existentes e futuras, sendo 
imperioso ao Estado assegurar o crescimento desse segmento, 
com maior segurança, mais capacidade e velocidade para os 
meios de acesso que sustentam as redes e sistemas de 
telecomunicações que interligam o país e viabilizam a maior 
parte das operações nacionais e internacionais de todos os 
setores públicos e privados. 

Da mesma forma, não há como imaginar e exigir das empresas 
privadas prestadoras de serviços de telecomunicações 
(concessionárias e/ou autorizatárias), diante de sua baixa 
rentabilidade, considerando a vasta oferta de produtos 
decorrentes de um sistema completamente globalizado e 
competitivo, que façam investimentos de grande vulto e de 
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longo prazo, a exemplo de contingenciar (back-up) dos meios 
de acessos, das redes e sistemas de operação e segurança aos 
serviços atualmente prestados, embora de relevante 
importância para seus usuários. (COSTA, 2007, P. 376) 

 

A autoria se olvidou, na transcrição supra, do amplo processo de 

privatização do sistema Telebrás. O Estado Brasileiro procurou se desencarregar da 

telefonia, transferindo esse ônus de investimentos à iniciativa privada praticamente 

em sua totalidade, incumbindo-a de prover a população dos instrumentos 

necessários à qualidade dos serviços de telecomunicação. Cabe ao Poder Público, 

através das agências reguladoras (in casu, ANATEL), a fiscalização da consecução 

dos contratos estabelecidos junto às concessionárias.  

 

4.3.1. A situação emblemática das rodovias 

 

Antes de adentrar precisamente no tema deste tópico, impende 

especificar as fontes dos recursos financeiros aplicados nos investimentos no setor 

rodoviário, sob o prisma histórico. 

A alta inflação e grandes projetos os quais demandavam recursos 

superiores às disponibilidades dos empreendedores, providos por bancos comerciais, 

caracterizaram a década de 1970. O capital privado internacional ingressou em 

território brasileiro em grande escala, em um processo de superávit financeiro 

jamais visto pela economia nacional. 

As companhias seguradoras, fundos de pensão e investidores 

institucionais controlaram o período de inflação baixa protagonizado pelos anos de 

1980. O Brasil não compartilhou tal cenário com os demais países, vivenciando a 

denominada década perdida, com a conseqüente crise decorrente da quebra 

financeira e operacional do setor público. 

Construiu-se a maior parte das rodovias brasileiras a partir de 

recursos do Fundo Rodoviário Nacional (FRN), instituído em 1945, formado 

inicialmente com a arrecadação de um imposto sobre combustíveis e lubrificantes e, 

posteriormente, de um imposto sobre os serviços rodoviários de transporte de cargas 

e passageiros e uma taxa incidente sobre a propriedade dos veículos. A União 

arrecadava tais valores e os destinava à implementação do Plano Rodoviário 
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Nacional e ao auxílio financeiro aos Estados na execução dos seus investimentos 

rodoviários. 

Os recursos da arrecadação do imposto sobre combustíveis foram 

progressivamente transferidos a partir de 1997 para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FND), culminando com a extinção da vinculação de receitas e 

substituindo algumas atribuições do FRN para o ICMS e IPVA, cuja competência 

para arrecadação incide sobre os Estados e Municípios quanto ao primeiro e apenas 

ao aparelho estadual no que concerne ao segundo. Eliminou-se, por conseguinte, a 

participação da União. Tais políticas, associadas à crise fiscal dos governos 

brasileiros de então, conduziram o sistema rodoviário a baixos níveis de 

investimentos públicos para sua conservação e expansão. 

Para agravar ainda mais tal panorama, a Constituição Federal de 

1988 expurgou do ordenamento jurídico pátrio qualquer vinculação de receita de 

impostos a órgão, fundo ou despesa. A Carta Magna, contudo, não proíbe a 

instituição de contribuições sobre o domínio econômico, sob certas circunstâncias, e 

a vinculação de seus recursos a finalidades específicas. 

Persistindo a escassez de recursos destinados à conservação e 

construção de novas rodovias, adveio a Lei nº 9.277/96. Esse diploma normativo 

autorizou a União a delegar aos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul a administração e exploração de 

trechos de estradas ou obras rodoviárias. Em São Paulo, transferiu-se um grande 

trecho à iniciativa privada. 

O processo de globalização expandiu internacionalmente os projetos 

de infra-estrutura, com uma vasta área de influência e parceiros oriundos de diversos 

países. Obtinham-se os fundos, em nível mundial, através de agências de crédito à 

exportação, agentes multilaterais, bancos comerciais, seguradoras e mercados de 

capitais. O Brasil, entretanto, não aproveitou o momento de estabilidade para 

investir na malha rodoviária e a crise asiática interrompeu esse período de segurança 

econômica. 

Nessa esteira, implementou-se em 2001 a Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a qual incide sobre a importação e 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e afins e álcool 
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combustível. Um de seus três objetivos inclui o financiamento de infra-estrutura de 

transportes. Mesmo com sua destinação para fins peculiares, as receitas vêm sendo 

aplicadas no adimplemento de dívidas, pagamento de servidores e custeio da 

administração federal. 

Ante o exposto, implementava-se, por conseguinte, um grande 

programa de concessões, visando primordialmente à operação e manutenção da 

malha. Em 2004, o Ministério dos Transportes anunciou o lançamento da segunda 

etapa do programa federal de concessões, o qual previa a transferência de três mil e 

trinta e nova quilômetros de rodovias federais para a administração privada, 

mediante o reajuste anual de tarifas em consonância com a variação do IPCA e a 

observância do procedimento licitatório adequado. 

De acordo com o entendimento do economista Sander Magalhães 

Lacerda, persiste a conveniência a vinculação de receitas ao setor, diante dos 

desníveis de investimentos: 

 
Por outro lado, o financiamento das rodovias através de 
recursos vinculados oferece vantagens em relação à alternativa 
de utilização de receitas tributárias sem vinculação, ou seja, 
dos impostos em geral. Quando os recursos para as rodovias 
têm origem nas receitas tributárias sem vinculação, a relação 
entre o quanto cada usuário das rodovias contribui para sua 
manutenção, através do pagamento de tributos, e o quanto ele 
impõe de desgaste às rodovias torna-se imprecisa. Se é 
possível usufruir das rodovias sem arcar com os seus custos, 
então existe incentivo para utilizá-las em excesso e em 
detrimento de modais de transporte alternativos. 
A vinculação de recursos tributários para a infra-estrutura 
rodoviária é tão mais eficiente quanto maior a capacidade de 
fazer incidir o tributo sobre quem mais consome os serviços de 
infra-estrutura rodoviária. (LACERDA, 2005, p. 150) 
 

As parcerias público-privadas emanam como alternativa para 

minimização dos subsídios públicos para as rodovias. Diferem das concessões 

rodoviárias porque estas geram necessariamente receitas tarifárias aptas a cobrir os 

custos da manutenção da estrada, enquanto naquelas a densidade de tráfego não se 

mostra suficiente para cobrir os seus custos, de forma a que os governos realizem 

transferências para os operadores. 
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Aplicam-se também as parcerias público-privadas ao contexto da 

reestruturação do sistema ferroviário nacional. Não se trata de uma mera analogia, 

mas sim de enquadramento aos ditames legais. 

 

4.4. Serviços de coleta de lixo 

 

A inexistência de lei federal versando especificamente sobre o tema e 

as obscuridades dos diplomas legislativos municipais dificultam a precisão sobre a 

possibilidade ou não de aplicação das parcerias público-privadas em matéria de 

serviços públicos de limpeza urbana, a despeito da posição de Gustavo Justino de 

Oliveira e Ana Carolina Hohmann2. Qualificam-se, contudo, como serviços 

públicos, de acordo com o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
(...) toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo 
Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
direito público – portanto consagrador de prerrogativas de 
supremacia e de restrições especiais – instituído pelo Estado 
em favor de interesses que houver definido como próprios no 
sistema normativo. (BANDEIRA DE MELLO, 2007, p. 357) 
 

A respeito do tema, dispõem os arts. 175 e 241, da Constituição 

Federal: 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
 
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 
bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos. 

 

O vocábulo concessão permite a alusão equivocada à incidência de 

parcerias público-privadas. Os serviços de coleta de lixo, entretanto, se enquadram 

                                                 
2 OLIVEIRA, Gustavo Justino de; HOHMANN, Ana Carolina. Reestruturação dos Serviços Municipais 
de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo. In: Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. Out. 2006. p. 
863. 
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especificamente nos dispositivos da Lei nº 8.987/95, ou mesmo na gestão associada 

entre entes federativos por meio dos consórcios públicos, e não na modalidade de 

concessão administrativa ou patrocinada. As tarifas cobradas aos usuários através 

dos tributos pertinentes possuem como escopo evitar qualquer contraprestação 

pecuniária do Estado para manter a consecução da atividade.  

 

5. Considerações finais 

 

Apesar dos resultados satisfatórios de parcerias público-privadas em 

diversos países, a complexidade do instituto remete o gestor público a uma cautela 

além da celebração de diversos contratos administrativos. Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes defende que a Administração Pública somente deve optar pelo modelo 

após o preenchimento de uma série de requisitos, tais como: a eleição de projetos 

necessários e indispensáveis para os quais o erário não possui recursos financeiros e 

sua captação com maiores garantias; repartição de riscos; não-incidência em 

atividades típicas estatais insuscetíveis de delegação.3

Uma vez disponibilizados os recursos orçamentários imprescindíveis 

à para a realização de um serviço ou obra, o gestor público possui ao seu alcance 

instrumentos tais como o contrato de serviço ou obra, a concessão de serviço 

público (precedido ou não de obra pública), convênios e consórcios públicos, para 

operacionalizar a atividade estatal. Os referidos institutos guardam entre suas 

características requisitos legais de contratação e execução mais simples do que as 

parcerias público-privadas, cuja opção deve ser somente em última ratio. 

A competência para verificação da possibilidade ou não de 

celebração de contratos de concessão administrativa ou patrocinada em casos os 

quais remontem à atividade estatal insuscetível de delegação é do Tribunal de 

Contas do ente responsável pela obra ou serviço e exige a remissão a hipóteses 

concretas. Deve-se combater, contudo, o uso indiscriminado das parcerias público-

privadas, em detrimento de outros institutos do Direito Administrativo Brasileiro 

que preencham os requisitos da legislação pátria para sua efetivação.  

 

                                                 
3 JACOBY. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. P. 755 a 762. set. 2005. 
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RESUMO 

O presente artigo se propõe a entender a proteção jurídica incidente sobre os embriões não 

implantados, produzidos mediante fertilização in vitro, e as atividades que lhe são 

conexas, como a crioconservação e a transferência de embriões, e desenvolver pesquisa 

que contemple tanto a realidade fática como os princípios axiológicos, em direção a uma 

compreensão da complexidade do problema frente à liberdade individual e a 

indisponibilidade dos direitos de personalidade. Para tanto, analisa-se a necessidade do 

Direito em moldar-se às novas demandas e avanços da biotecnologia e biomedicina, 

especificamente os decorrentes da reprodução assistida e da questão dos embriões 

excedentes - aqueles que fertilizados em laboratório não chegam a ser implantados no 

útero, e são congelados. Apesar de toda repercussão alcançada, a legislação brasileira 

ainda é incipiente. Há anos somente a resolução n°. 1.358, de 11 de novembro de 1992, 

editada pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, estabelece normas éticas para a classe 

médica no tocante à matéria e sem ater-se especificamente à questão da reprodução 

assistida. Editou-se em 24 de março de 2005, a Lei n°. 11.105 - Lei de Biossegurança, que 

disciplina inclusive a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos, produzidos mediante fertilização in vitro, não implantados no útero materno, 

para fins de pesquisa e terapia. Desse modo, embora parcamente regulado, observa-se 
                                                           
* Doutorando em Direito Civil na UERJ. Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de Campos. 
** Graduando pela Faculdade de Direito de Campos – FDC. Integrante do Grupo Institucional de Pesquisa em 
Direito Privado. Bolsista da FENORTE/TECNORTE. 
*** Graduando pela Faculdade de Direito de Campos – FDC. Integrante do Grupo Institucional de Pesquisa em 
Direito Privado. Bolsista da FENORTE/TECNORTE. 
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restrições a mercantilização do corpo humano ou de suas partes, embora suas práticas 

concretas estejam informadas por aspectos comerciais. Partindo do reconhecimento da 

CFRB/88 como diretriz normativa das pretensões de regulação e soluções exigíveis dessas 

situações, conclui-se pelo reconhecimento da autonomia privada nesta seara sem que isso 

signifique instrumentalizar o ser humano ou submeter os direitos de personalidade aos 

direitos patrimoniais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: REPRODUÇÃO ASSISTIDA; PRÁTICAS; AUTONOMIA 

PRIVADA; CONSENTIMENTO INFORMADO; BIODIREITO. 

 

ABSTRACT 

This article aims to understand the legal protection over embryos not implanted, produced 

by in vitro fertilization, and connecting activities, such as crioconservation and transfer of 

embryos,s well as to develop research that addresses both the factual reality and basic 

principles, toward an understanding of the complexity of the problem in the face of 

individual freedom and personality rights. Thus, it analyses the need of the law in adapting 

to the new demands and advances in biotechnology and biomedicine, especially those 

resulting from assisted reproduction and the issue of surplus embryos - those fertilized in 

the laboratory but not implanted in the womb, being frozen. Despite all repercussion of the 

issue, the Brazilian legislation is still incipient. For years only the resolution no. 1358, of 

November 11, 1992, edited by the Federal Council of Medicine - CFM, which sets ethical 

standards for the medical profession regarding the matter without specifically concerns 

with the issue of assisted reproduction. On March 24, 2005, Law no. 11,105 - Law on 

Biosafety, which discipline including the use of embryonic stem cells obtained from human 

embryos produced by in vitro fertilization, not implanted in the maternal womb, for 

research and therapy, was enacted. Thus, although barely regulated, there are restrictions on 

the commodification of the human body or its parts, however their practices are informed 

by specific commercial aspects. Based on the recognition of CFRB/88 as normative 

guideline of the claims of regulation and solutions required in these situations, it is 
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concluded for the recognition of the private decision making, without meaning the 

exploitation of human beings or submission of personality to patromonial rights. 

 

KEY-WORDS: ASSISTED REPRODUCTION; PRACTICES; PRIVATE AUTONOMY; 

INFORMED CONSENT; BIOLAW. 

 

Introdução 
 
Para esta análise, parte-se dos casos de utilização de técnicas de reprodução 

assistida, em especial a fertilização in vitro, a crioconservação e a transferência de 

embriões, para efetuar uma pesquisa que considere tanto as circunstâncias fáticas como os 

princípios axiológicos, em direção a uma compreensão da complexidade do problema 

frente à liberdade individual e a indisponibilidade dos direitos de personalidade. 

Analisando os preceitos constitucionais nacionais sobre estas questões, observa-se 

que, a despeito da localização no texto constitucional dos princípios gerais de proteção e 

promoção da pessoa humana e muitos princípios e regras constitucionais que se aplicam 

perfeitamente aos temas relacionados à biotecnologia, enquadram-se tais questões 

seguramente no campo do direito privado, que, de acordo com as premissas aqui aceitas, 

exigem a devida observância aos direitos fundamentais, que ocupam, sem dúvida, o mais 

alto posto na escala normativa, sendo essa superioridade hierárquica dos princípios 

constitucionais fundamentais justificada pelos valores supremos que expressam. 

A regulamentação do uso das tecnologias reprodutivas e o mercado que elas geram 

incide sobre questões nodais de vida social, sobremodo, nas áreas afetas a afirmação da 

autonomia reprodutiva e do papel de destaque que o consentimento assume na sua 

caracterização. 

Apesar de ser o direito à reprodução humana reconhecidamente como fundamental, 

dado ao fato de ser essencialmente inerente à pessoa humana, cuja dignidade intrínseca foi 

estabelecida como um dos primados da Constituição de 1988, vê-se que o embrião, que é 

fruto e parte integrante de todo esse processo, possui significação jurídica com 

características próprias, ainda não pacificada dentre os autores contemporâneos. 

 Dessa forma, independentemente da configuração do embrião como “coisa” ou 
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“ser”, é relevante notar que as relações daí advindas estão eivadas pela liberdade 

consensual tanto quanto pela sua configuração especial por tratar-se de vida humana em 

potencial. Assim este trabalho busca sugerir entendimentos acerca da proteção incidente 

sobre os embriões não implantados e as atividades que os envolvem. 

 

1. O direito e a biotecnologia 
 

As inovações oriundas do desenvolvimento acelerado das ciências biotecnológicas e 

biomédicas, principalmente a partir da segunda metade do século XX, marcaram 

profundamente as relações sociais, sobretudo as familiares, e pressionaram a ciência do 

Direito a repensar e reformular institutos que se encontravam sedimentados no “mundo 

natural”, restando, assim, ao campo jurídico tentar acompanhar esse progresso de modo a 

proporcionar segurança nessas relações emergentes. 

Dentre as diversas inovações provocadas pelos avanços científicos, as técnicas de 

reprodução humana assistida, com efeito, têm suscitado importantes e intrigantes reflexões, 

e que ainda urgem por esclarecimento por parte do Direito. Desse modo, com o fito de 

proporcionar os subsídios necessários a normatização da matéria, no intuito de projetar o 

Direito, é imprescindível que anteriormente se realize uma análise profunda das situações 

fáticas decorrentes da procriação artificial, tendo por objetivo proceder ao enquadramento 

jurídico dessas questões da forma mais adequada.  

Como processo de adaptação social, o Direito deve sempre estar se refazendo, em 

face da mobilidade social. Nesse sentido, ensina Paulo Nader que: “apesar de possuir um 

substrato axiológico permanente, que reflete a estabilidade da ’natureza humana’, o Direito 

é um engenho à mercê da sociedade e deve ter a sua direção de acordo com os rumos 

sociais” 1. Assim, observado os novos valores assimilados pelo meio social, deve o Direito 

se renovar, moldando-se às novas demandas e avanços da biotecnologia e biomedicina. 

É bem provável que um dos problemas mais contundentes desse conjunto de 

relações derivadas das técnicas de reprodução assistida consista na existência de um 

velamento acerca dessas questões, que acarretem a falta de atuação eficaz do Direito. Na 

                                                           
1  NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed., ver. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 17. 
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busca pela regulamentação do universo fático, o ordenamento jurídico não pode valer-se de 

concepções padronizadas e à margem do consenso social, devendo, para tanto, observar as 

peculiaridades dessa nova tecnologia e sua utilização. Nessa linha, “o Direito deve 

apresentar duas realidades essenciais: a fática e a axiológica. Algumas correntes do 

pensamento jurídico tentaram definir ‘direito’ utilizando-se apenas de uma dessas 

realidades. A conseqüência desse tipo de visão foi a incompletude do fenômeno jurídico”.2   

 Essa indispensável ligação entre direito e meio social é fundamental para que se 

caracterizem todas as implicações jurídicas advindas com o progresso da biotecnologia e da 

biomedicina, marcadamente as novas tecnologias reprodutivas, em virtude da necessidade 

de se compatibilizar a reestruturação do tecido normativo com o objetivo precípuo de 

encontrar soluções convincentes e que reflitam factualmente os conflitos biojurídicos, os 

quais “descortinam de forma acelerada um cenário desconhecido e imprevisível, no qual o 

ser humano e simultaneamente ator e espectador” 3.  

 Decerto que o desenvolvimento avultante nessas áreas detém como conseqüência, 

que os tornam singulares na reflexão jurídica, a influência que tais avanços possuem 

diretamente sobre o próprio homem. Por isso, ponderar entre o direito ao desenvolvimento 

científico e sua observância a valores maiores consagrados pelo mundo jurídico, como a 

dignidade humana, traz em seu bojo uma dificuldade latente em se delimitar precisamente 

quais são os limites que devem ser impostos a ciência, evitando, contudo, o seu 

cerceamento. Sob essa via, Heloisa Helena Barboza discorre que “o ponto de harmonização 

entre essas duas necessidades, aparentemente conflitantes, há de ser encontrado pela Ética e 

pelo Direito” 4.  De pronto, na tentativa de abarcar tais tarefas, a Filosofia dedicou-lhe uma 

área específica, a Bioética5, sendo acompanhada de perto pelo Direito, que também 

                                                           
2 PEREIRA, Renata Braga da Silva. DNA: Análise biojurídica da identidade humana. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paula (orgs.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 259. 
3 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética x Biodireito: Insuficiência dos Conceitos Jurídicos. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paula (orgs.). Op. cit., p. 2.   
4 Id. Ibid., p. 2. 
5 Os princípios bioéticos básicos são: (i) a autonomia, (ii) a beneficência e (iii) a justiça. Vicente de Paulo 
Barreto expõe que: “O primeiro desses princípios, o princípio da autonomia, considera como base das 
decisões a serem tomadas relativas ao uso de terapias e o desenvolvimento das pesquisas, o respeito à 
autonomia do ser humano, que serve para determinar os limites a aplicação terapêutica e na utilização do 
corpo humano, como objeto de pesquisas científicas (Declaração universal do Genoma Humano da UNESCO, 
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reservou-lhe ramo próprio, o Biodireito.6

 Os benefícios que a construção de um novo ramo – o Biodireito – traz consigo é 

inestimável, sob o ponto de vista de que relações tão heterogêneas clamam por uma 

sistematização e princípios constitutivos específicos que se espraiarão por toda matéria sob 

sua incidência. Contudo, há de se considerar que foram atingidos notadamente institutos 

tipicamente privados e que mesmo que tenha surgido uma disciplina própria, grande parte 

das implicações decorrentes da biotecnologia, principalmente da reprodução assistida, 

continuam a figurar dentre os temas de direito privado. Como bem anotou Heloisa Helena 

Barboza, “atingido fortemente foi o Direito Civil, sede por excelência da disciplina do que 

podemos denominar 'fenômenos da vida'” 7. 

 Em suma, tratar as implicações das novas tecnologias reprodutivas, sob o manto do 

direito constitucional é dar-lhes um regime em consonância com os valores maiores da 

República brasileira, no entanto, dispensar a aplicação de instrumentos e regras advindos do 

direito privado, especificamente o direito civil, é olvidar que tais questões derivam e são 

originadas de relações inter-pessoais, e que, por mais, que tangem a aspectos que 

interessem a toda humanidade e a despeito da atual tendência doutrinária de superação da 

summa divisio, a proteção ao âmbito privado deve ser preservado e enaltecido, sob pena de 

ferir a liberdade dos sujeitos de direito, principal foco do turbilhonamento pelo qual vem 

sofrendo o sistema normativo. 

 Centrando no desenvolvimento tecnológico, observa-se que as ciências biomédicas 

se desenvolveram de forma extraordinária, marcadamente no âmbito da reprodução 

assistida, que se difundiu velozmente no Brasil. Para que essas técnicas provocassem no 
                                                                                                                                                                                 
1997); o segundo princípio, o da beneficência, enfatiza a busca do bem-estar do paciente, incluindo a 
proibição de prejudicar o doente, sendo o mais antigo e tradicional, constituindo-se no núcleo do juramento 
hipócratico; o terceiro princípio, estabelece o tratamento justo e equânime de todas as pessoas, expressando, 
mais do que os outros, os valores morais implicados na dimensão social do estado democrático de direito”. 
BARRETO, Vicente de Paulo. As Relações da Bioética com o Biodireito. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 
BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Op. cit., p. 50. 
6 Judith Martins-Costa define Biodireito como o “termo que indica a disciplina, ainda que nascente, que visa 
determinar os limites de licitude do progresso científico, notadamente da biomedicina, não do ponto de vista 
das ‘exigências máximas’ da fundação e da aplicação dos valores morais na práxis biomédica - isto é, a busca 
do que se ‘deve’ fazer para atuar o ‘bem’ - mas do ponto de vista da exigência ética ‘mínima’ de estabelecer 
normas para a convivência social”. MARTINS-COSTA, Judith. Bioética e dignidade da pessoa humana: rumo 
à construção de um biodireito. In: Revista Trimestral de Direito Civil. n. 3., Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 
64. 
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Direito a necessidade de reestruturação e releitura de institutos já tradicionais, foi preciso 

que houvesse a ampliação de sua recepção pela sociedade e dos usos que se passou a fazer 

delas, de modo que se constatasse a popularização da procriação artificial e o conseqüente 

aprofundamento dos dilemas éticos e jurídicos decorrentes dessas relações.  

 A segunda metade do século XX marca o período propício à convergência entre a 

evolução da ciência e a mudança dos costumes, sem a qual provavelmente não seria 

possível a disseminação de tais técnicas da maneira como ocorreu. Segundo Bruno 

Lewicki, é indispensável para essa análise, o que ele denominou de duplo estímulo8 – 

cultural e tecnológico -, fator determinante para a explosão do uso das técnicas de 

reprodução humana assistida pelo mundo afora. Esse entrelaçamento se fez crucial porque a 

reprodução, como todas as atividades humanas, nunca foi um fenômeno puramente 

biológico, mas também cultural, pois nela se encontram presentes aspectos emocionais e 

sociais, sem, contudo, se esgotar apenas nestes. 9

 Contribuiu decisivamente para a crescente incorporação da reprodução assistida 

pela sociedade, o constante aperfeiçoamento dessas práticas médicas que objetivam 

solucionar o desejo de filhos de casais com baixa fertilidade ou mesmo infertilidade. No 

entanto, ressalva Bruno Lewicki que “[...] não seria a evolução da técnica o único motivo 

que impulsionaria a multiplicação das possibilidades no campo da reprodução assistida, 

bem como a sua ampla aceitação pela sociedade”10, mas a crescente disponibilidade de 

serviços ligados à reprodução assistida no mercado e o desejo de realização do projeto 

parental via artificial se coadunam em favor de sua elevada incorporação sócio-cultural.11

 Diante disso, é necessário destacar alguns aspectos técnicos essenciais para a 

compreensão dos efeitos que elas provocam no meio social e jurídico.  

Em primeiro lugar, convém expor algumas anotações sobre o termo reprodução 

                                                                                                                                                                                 
7 BARBOZA, Heloisa Helena. Op Cit., p. 3. 
8 LEWICKI, Bruno. O Homem Construtível: Responsabilidade e Reprodução assistida. In: BARBOZA, 
Heloisa Helena; BARRETO, Vicente de Paula (orgs.). Op. Cit., p. 100.  
9 BRAZ, Marlene; SCHRAMM, Fermin Roland. O ninho vazio: a desigualdade no acesso à procriação no 
Brasil e a Bioética. In: Revista Brasileira de Bioética. v. 1., n. 2., Brasília: Sociedade Brasileira de Bioética, p. 
181. 
10 LEWICKI, Bruno. Op. cit., p. 103. 
11 Id. Ibid., pp. 103-104. 

 
 

308



 
 

assistida (RA)12, que comporta um conjunto de técnicas de tratamento médico paliativo, que 

visam superar às condições de in/hipofertilidade humana, com fins a obtenção da 

fecundação13. Elas objetivam substituir a relação sexual da reprodução biológica e 

envolvem a intervenção, no ato da fecundação, de no mínimo um terceiro sujeito, o médico, 

e em alguns casos há a existência de um quarto, representado pela figura do doador de 

material reprodutivo humano.   

 Inicialmente, costuma-se separar esses métodos em função de o ato ocorrer dentro 

ou fora do corpo da mulher. Assim, há técnicas intracorpóreas, em que a fecundação ocorre 

no interior do corpo da mulher, compreendendo as hipóteses de inseminação artificial (AI), 

mais antigas e simples, consistem na introdução do sêmen no aparelho reprodutivo 

feminino. E, há também, as extracorpóreas, nas quais a fertilização do embrião se dá em 

laboratório, fora do corpo da mulher, caso da fertilização in vitro14 (FIV), sendo que nesta 

modalidade as controvérsias jurídicas costumam ser mais aguda, visto que seu 

desenvolvimento descortinou novas perspectivas, acarretando um aumento significativo no 

número de procedimentos de RA. 

 Na FIV as pacientes são submetidas a procedimentos de estimulação da ovulação, 

com o objetivo de se retirarem diversos óvulos para serem fecundados simultaneamente, e 

de modo a conseguir material reprodutivo suficiente para as prováveis tentativas de 

fertilização que se seguirão. Procura-se evitar também que a mulher se submeta a 

sucessivos procedimentos de hiperestimulação hormonal15 a cada tentativa. Além disso, as 

                                                           
12  Segundo Marilena C. D. V. Corrêa “a literatura não médica refere-se a esse conjunto de técnicas como 
novas tecnologias reprodutivas e conceptivas (NTRc)”. CORRÊA, Marilena C. D. V. Bioética e reprodução 
assistida. Infertilidade, produção e uso de embriões humanos. In: LOYOLA, Maria Andréa (Organizadora). 
Bioética, reprodução e gênero na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais (ABEP); Brasília: LetrasLivres, 2005, p. 56 
13 CORRÊA, Marilena Villela. Novas tecnologias reprodutivas: limites da biologia ou biologia sem limites?. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 11. 
14 Esse método é utilizado com sucesso desde 1978 quando nasceu o primeiro “bebê de proveta” do mundo, 
Louise Joy Brown, que concretizou a possibilidade da concepção de um ser humano in vitro. BARBOZA, 
Heloisa Helena.  Proteção jurídica do embrião humano. In: CASABONA, Carlos Maria Romeo; QUEIROZ, 
Juliane Fernandes. Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 248. 
15 Nessa primeira etapa da FIV, de hiperestimulação hormonal, Roseli Gomes Costa expõe que existem 
efeitos colaterais, por exemplo, tais como: “formação de cistos e hipertrofia ovariana, distensão abdominal, 
diarréia, vômitos, ascite, hidrotérax, desequilíbrio hidro-eletrolítico, hemoconcentração, hipovolemia, 
oligúria, fenômenos tromboembólicos e morte”. COSTA, Rosely Gomes. Aspectos comerciais da doação de 
gametas: um problema ético. In: Série Anis 46, Brasília: LetrasLivres, nov., 2006, p. 4.  
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possibilidades de êxito na obtenção da gravidez aumentam em função do número de 

embriões transferidos. No entanto, para limitar os riscos de gravidez múltipla, a Resolução 

n°. 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, no item I-6, orienta a transferência de, no 

máximo, quatro embriões16. Os embriões excedentes - aqueles que fertilizados em 

laboratório não chegam a ser implantados no útero – são congelados.17.  

 Outro ponto a ser ressaltado é a participação de terceiros para fins de doação de 

gametas, que pode gerar diversas questões, de acordo com a origem do material fecundante. 

Desse modo, haverá a inseminação artificial ou a fertilização in vitro homóloga quando a 

técnica utiliza os gametas do casal interessado em ter um filho, e, definirá a hipótese de ser 

heteróloga se o material genético, geralmente os masculinos, pertencer a um doador 

estranho ao casal. A participação de terceiro alheio ao casal na técnica pode ocorrer 

também nos casos de haver uma mulher que levará a gestação no lugar de outrem, 

denominada mãe de substituição ou mão gestacional, ou como popularmente se difundiu o 

termo “barriga de aluguel”. Nesta hipótese, ambos os gametas podem ou não pertencer aos 

cônjuges ou companheiros.18

 Diante das situações descritas, a utilização das técnicas de reprodução humana 

assistida e suas repercussões jurídicas têm gerado uma série de questões ainda não 

contempladas em nenhuma norma específica. Além das conseqüentes modificações ungidas 

com a interferência do homem num fenômeno que era exclusivamente da natureza, as 

práticas decorrentes dela apontam para um crescente afastamento de suas ações dos 

preceitos bioéticos dominantes e das discussões e pretensões normativas. 

  
2. Reprodução assistida: práticas e regulamentação 
 
                                                           
16 In verbis: “O número ideal de oócitos e pré-embriões a serem transferidos para a receptora não deve ser 
superior a quatro, com o intuito de não aumentar os riscos já existentes de multiparidade”.  
17  Esses embriões ficaram conhecidos ainda como excedentários ou supranumerários.  
18  No Brasil, atualmente, a única regra sobre mães substitutas é o item VIII da Resolução n. 1358/1992, do 
Conselho Federal de Medicina, in verbis: “VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO 
TEMPORÁRIA DO ÚTERO) As Clínicas, Centros ou Serviços de Reprodução Humana podem usar técnicas 
de RA para criarem a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um problema 
médico que impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética. 1 - As doadoras temporárias do útero 
devem pertencer à família da doadora genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos 
sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina. 2 - A doação temporária do útero não poderá ter 
caráter lucrativo ou comercial”. 
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 A proliferação de clínicas e hospitais que se dedicam à prestação de serviços de 

reprodução assistida decorre tanto da popularização dessas técnicas no meio social quanto 

pela presença do grande volume de profissionais que atuam nessa área, em razão da 

perspectiva de lucros elevados. Vislumbra-se que o aumento da oferta desses serviços 

encontra respaldo na elevada demanda que a busca pela realização do desejo de ter filhos 

adquire nas sociedades contemporâneas, ora tratando o assunto de uma perspectiva liberal, 

como nos Estados Unidos, ora regendo-o de forma mais restritiva, a exemplo na maioria 

dos países europeus. A despeito do diferenciado tratamento dispensado a esse ramo, é 

marcante, desde seu surgimento, a crescente mercantilização que as práticas propiciadas 

por essas tecnologias revelam.      

 Em 1994, causou assombro a publicação no Times londrino de uma propaganda de 

uma clínica de fertilização in vitro sediada nos Estados Unidos, cujo conteúdo de promessa 

de fecundação rápida e seletiva, preocupou as autoridades britânicas, pelo fato dos riscos e 

conseqüências da prática não terem sido divulgados pelo instituto. Na Itália, no mesmo ano, 

provocou impacto semelhante anúncio publicitário de um centro especializado em 

reprodução artificial que propunha a venda de esperma por correspondência através de um 

catálogo.19 Em 2002, uma clínica privada de RA localizada na cidade de São Paulo, por 

intermédio de meios de comunicação, ofereceu planos de pagamento do tratamento que 

mais se assemelhavam aos usados por instituições financeiras de empréstimo. 20

 Mesmo com a forte vedação da “coisificação” do ser humano, é notório que as 

práticas comerciais permeiam os domínios sobre os quais incidem toda a gama de práticas e 

técnicas que a RA comporta. Em pesquisa sobre o assunto, Rosely Gomes Costa expõe o 

caráter sui generis dessa situação ao afirmar que “o sonho de ter um bebê é tratado de 

forma semelhante ao sonho de ter um carro zero quilômetro ou uma casa própria. Realizar o 

                                                           
19 BERLINGUER, Giovanni; GARRAFA, Volnei. O mercado humano: estudo bioético da compra e venda de 
partes do corpo. Brasília: UnB, 1996, p. 70. 
20 O exemplo é relatado por Martha Celia Ramírez-Gálvez, no qual a propaganda de uma clínica em 
reprodução assistida mostra que “[...] além de contar com alta tecnologia e equipe especializada, você tem 
também planos de parcelamento em até 12 (doze) pagamentos, com ou sem entrada através de instituição 
financeira. É muito fácil. Basta preencher o cadastro e o seu sonho de ter um bebê poderá se realizar. Obs.: 
sujeito à aprovação de crédito”. RAMÍREZ-GÁLVEZ, Martha Célia. Novas tecnologias reprodutivas 
conceptivas: fabricando a vida, fabricado o futuro. Tese de Doutorado. Campinas: Universidade Estadual de 
Campinas, 2003, p. 168. 
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sonho de ter um filho aparece equiparado ao consumo de bens duráveis”. 21

 No Brasil, embora atualmente a reprodução assistida seja oferecida tanto por 

clínicas públicas quanto particulares, essa nova tecnologia chegou ao país e permanece 

sendo oferecida quase que exclusivamente pelo setor de medicina privada até os dias de 

hoje22, o que favorece a influência cada vez maior do mercado na relação entre genitores e 

clínicas de RA. Somente com a edição da Portaria n. 426/GM, de 22 de março de 2005, que 

instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção 

Integral em Reprodução Humana Assistida, é que tal situação começou a esboçar algumas 

perspectivas de mudanças desse quadro, ainda que principiantes. 

 As disparidades são notáveis quando os serviços de RA são oferecidos por clinicas 

públicas ou particulares, e isso, gera uma série de particularidades que influenciam no 

mercado que se formou em torno dessa nova tecnologia. Em pesquisa sobre o assunto, 

constata Rosely Gomes Costa que, além da diferenciada atenção empregada a pacientes dos 

serviços públicos e dos privados ser um dado extensivo a todo sistema de saúde no país, 

existe um desrespeito evidente a alguns princípios éticos básicos, entre eles o da 

privacidade e da igualdade, cuja observância se submete à condição financeira do casal. 23

 Sobre todo esse contexto de introdução da RA no país e sua consolidação, Marilena 

Corrêa e Debora Diniz ressaltam a forma paradoxal como esse fenômeno ganhou 

visibilidade social e difundiu-se. Assim, se de um lado, detecta-se a falta de transparência 

na sua aplicação, devido a: “[...] pobreza de registro dessas atividades e, [...] a inadequada 

avaliação de seus resultados no âmbito científico, evidenciada pela escassez de estudos 

comparativos e controlados do sucesso/insucesso na aplicação de cada uma das diferentes 

técnicas e procedimentos” 24, sob outro ângulo, afirmam as autoras que: 
[...] essa tecnologia e seus produtos tais como bebês de proveta, diagnóstico pré-
implantatório ou possibilidades de intervenção genética em células germinativas e 
embriões são monumentalmente expostos pela mídia, o que conta para o 
encobrimento de efeitos controversos, que permanecem obscuramente avaliados 

                                                           
21 COSTA, Rosely Gomes. Op. cit.,  p. 2 
22 CORRÊA, Marilena; DINIZ, Debora. Novas Tecnologias Reprodutivas no Brasil: Um debate à espera de 
Regulação. In: Carneiro F. & Emerick (Orgs.) LIMITE – A Ética e o Debate Jurídico sobre Acesso e Uso do 
Genoma Humano, Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2000, p. 103. 
23 COSTA, Rosely Gomes. Op. cit., p. 4.  
24 CORRÊA, Marilena; DINIZ, Debora. Novas Tecnologias Reprodutivas no Brasil: Um debate à espera de 
Regulação. In: Carneiro F. & Emerick (Orgs.). Op. cit., p. 103. 
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no plano científico. [...] Tal dificuldade não pode deixar de ser interrogada 
quando se pretende iniciar, já tardiamente, uma discussão sobre a regulação 
(normalização e/ou controle) ligada à eticidade (ou não) da aplicação das NTRs 
no Brasil. A inexistência de instâncias de licenciamento de clínicas, de controle 
de seus resultados sob a forma de registros, a ausência de estudos científicos que 
informem a real eficácia da aplicação desta tecnologia são pontos cegos. 25

 
 Apesar de toda repercussão alcançada, a legislação brasileira que regula a utilização 

das técnicas de RA e o mercado gerado por elas ainda é incipiente. Há muitos anos somente 

a resolução n°. 1.358, de 11 de novembro de 1992, editada pelo Conselho Federal de 

Medicina - CFM, que estabelece normas éticas para a classe médica no tocante à matéria, 

ainda é a principal diretriz nesse tema, embora careça de força normativa apropriada. Ainda 

sem ater-se especificamente à questão da RA, editou-se em 24 de março de 2005, a Lei n°. 

11.105 - Lei de Biossegurança, que disciplina inclusive a utilização de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos, produzidos mediante fertilização in vitro, não 

implantados no útero materno, para fins de pesquisa e terapia. Além disso, foi emitida a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, a qual propõe normas relativas à 

pesquisa que envolve seres humanos, dentre as quais tem destaque a pesquisa em 

reprodução humana. 26  

 É possível que, no campo da RA, a questão da doação de gametas seja a que 

comporte o aspecto comercial mais avultante. Com o fito de neutralizar o temor de se criar 

um mercado de embriões e tecidos humanos, a Lei 11.105/2005 proíbe e criminaliza a 

comercialização de material biológico, também a Resolução 1358/1992 veda a obtenção de 

lucro na doação de gametas, bem como de pré-embriões27. Embora não se refira 

                                                           
25 Id. Ibid., p. 104. 
26 Em julho de 2000, o Ministro da Saúde, homologou a Resolução n° 303/2000, do Conselho Nacional de 
Saúde, uma regulamentação complementar à Resolução CNS 196/96 para a área especial da Reprodução 
Humana. Define “Pesquisas em Reprodução Humana são aquelas que se ocupam com o funcionamento do 
aparelho reprodutor; procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva da pessoa humana (...) com a 
intenção de reprodução assistida, anticoncepção, manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e fetos e 
medicina fetal (...)”. 
27 A Lei nº 11.105/05, art. 5º, § 3º, diz que: “É vedada a comercialização do material biológico a que se refere 
este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997”. Lei 
9.434/97, art. 15: “Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: Pena - reclusão, de três a 
oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, 
intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação”. A comercialização de embriões já era 
vedada pela Resolução n. 1.358/92, do Conselho Federal de Medicina, que determinava em IV(1): “A doação 
[de gametas ou de pré-embriões] nunca terá caráter lucrativo ou comercial.” 
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diretamente à doação de gametas, a Constituição brasileira de 1988 proíbe, no art. 199, § 

4°, toda comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas.28 

 Existem casos de transgressão a essas normas reiteradamente, já que as formas de 

obtenção estão envoltas, ainda que indiretamente, por um aspecto comercial. Rosely Gomes 

Costa demonstra que: “No caso dos bancos de sêmen, a dose inseminante é comprada. Uma 

vez que o sêmen é doado, a justificativa dos bancos para vendê-lo é a de que o que é 

cobrado não é o sêmen, mas os exames realizados com os doadores e a seleção e 

preparação do sêmen”29. 

 Já no caso da doação de óvulos, as práticas consistem no que se denomina de 

“doação compartilhada”, na qual pacientes de hospitais públicos doam os óvulos que 

sobraram para pacientes de clinicas privadas, e estas dividem com as doadoras seu 

tratamento. Tal é possível, pois os medicamentos são pagos nos tratamentos realizados pelo 

serviço público e porque a maioria dos médicos trabalham tanto no setor público quanto no 

privado30. Diante dessa prática é que Rosely Gomes Costa firma que “[...] não deixa de 

haver uma relação comercial na doação de óvulos, ainda que mascarada”31. Há ainda, no 

Brasil, notícias de compra de óvulos sem o artifício da “doação compartilhada”, a despeito 

da proibição legal.32

 Vê-se que a legislação nacional estabelece diversas restrições a mercantilização do 

corpo humano ou de suas partes, no entanto, no campo da reprodução assistida observa-se 

que suas práticas estão informadas por aspectos comerciais, que aliadas à falta de 

fiscalização governamental nessa área e a inexistência de uma lei específica sobre a 

matéria, só fazem aumentar as lacunas entre as principiantes e esparsas disposições 

                                                           
28 In verbis: “§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos 
e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização”. 
29 COSTA, Rosely Gomes. Op. cit., p. 2. 
30 Id. Ibid., p. 1. 
31 Id. Ibid., p. 2. 
32 Alexandra Osório de Almeida e Cláudia Bexiga noticiam a compra de óvulos de uma brasileira de uma 
norte-americana, em 1999, por cinco mil dólares. Relatam: “O contrato de ‘doação de óvulos’ firmado pelas 
duas é apenas um exemplo de um novo mercado que está surgindo impulsionado pelo aperfeiçoamento das 
técnicas de fertilização artificial. Nos EUA, único país do mundo onde é legal vender óvulos, calcula-se que 
5.000 doações serão feitas só este ano”. ALMEIDA, Alexandra Osório de; BEXIGA, Cláudia. Métodos de 
fertilização artificial criam um novo mercado, no qual óvulo pode valer até US$ 50 mil. Folha de São Paulo, 
Cotidiano, 29/09/1999. 
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regulamentares, as pretensões normativas e a realidade fática. 

 
3. Embrião: entre a inalienabilidade e a disponibilidade 
 

Declarações Internacionais, Códigos de Ética, Resoluções e Leis específicas, 

recomendam a utilização, na prática cotidiana em saúde e na realização de pesquisas 

envolvendo seres humanos, de Termos de Consentimento33. Na legislação brasileira, a 

Resolução do CFM n. 1.358/92, ao dispor sobre normas éticas para a prática clínica da 

reprodução humana assistida, emprega a terminologia consentimento informado, que 

aborda, basicamente, os riscos, benefícios e alternativas do tratamento34.  

Funda-se este termo na essencialidade da autonomia dos partícipes do tratamento, 

servindo como uma forma de resguardar os profissionais e outros integrantes dessa relação 

advinda da aplicação dos métodos conceptivos artificiais, na tentativa de antever todos os 

seus possíveis efeitos. O consentimento informado espelha a esfera de liberdade dos 

indivíduos - a autonomia privada, constituindo o principal instrumento jurídico posto à 

disposição das pessoas envolvidas nessas práticas para o seu reconhecimento legítimo. 

Verifica-se que, nos EUA os embriões e as relações conseqüentes, pelo fato de 

estarem ligados a uma perspectiva liberal, são tratados quase que exclusivamente sob a 

ótica das relações patrimoniais pela jurisprudência estadunidense. Em vários julgados como 

Hecht v. Superior Court e York v. Jones, as cortes firmaram explicitamente serem os 

embriões propriedade daqueles que os geraram, possuindo livre disponibilidade para 

contratar, sendo eles o objeto.35

Em sentido contrário, observe-se que o direcionamento dado pela doutrina brasileira 

aos embriões tende a tomar os mesmos passos da européia36, pois vislumbra-se que o 

tratamento legal do nascituro, bem como do embrião, deve ser analisado pelo ordenamento 

jurídico em conformidade com os princípios constitucionais, os quais privilegiam a 

                                                           
33 MENEGON, Vera Mincoff. Consentindo ambigüidades: uma análise documental dos termos de 
consentimento informado, utilizados em clínicas de reprodução humana assistida. In: Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, mai./jun., 2004, p. 845. 
34 Id. Ibid., p. 847. 
35ALBANO, Suzana Stoffel Martins. Reprodução Assistida: os Direitos dos Embriões Congelados e Daqueles 
que os Geram. In: Revista Brasileira de Direito de Família, v. 7, n. 34, Porto Alegre: SÍNTESE, IBDFAM, 
fev./mar., 2006,  p. 82. 
36 Id. Ibid., p. 85. 
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extrapatrimonialidade, não sendo cabível a ótica patrimonialista, característica tradicional 

do direito civil, demonstrando o seu real receio de instrumentalização daquele.37

 Contudo, apesar da linha seguida pela doutrina, inúmeros questionamentos ainda 

perpassam o âmbito jurídico como “os embriões congelados são seres humanos? Há alguma 

diferença entre pré-embrião e embrião? Os embriões congelados são alguma espécie de 

ser?”38, o que é também demonstrado pela discussão sobre a constitucionalidade da íntegra 

art. 5° da Lei de Biossegurança. 

 Os debates a respeito do marco inicial da vida, e assim do grau de incidibilidade dos 

direitos da personalidade, ganharam certo fôlego com a ADIN 3510/2005. Afastando os 

questionamentos sobre o momento em que se iniciaria a vida, Heloisa Helena Barboza, 

embora defenda a completa vedação do tratamento do embrião de forma patrimonial, 

assume que é “difícil sustentar sua qualidade humana”39, e com isso, sustenta que seria 

preciso conferir a ele uma “tutela particular, desvinculada dos conceitos existentes, mas que 

impeça, de modo eficaz, sua instrumentalização.”40Sob outra via, Débora Diniz sustenta 

que, diante dos estágios biológicos do ciclo de vida humana, não há óbice para que o 

ordenamento e a moral reconheçam maior proteção a alguns do que a outros.41

Assim, nesta seara, a ótica dos direitos da personalidade deve conviver com 

perspectivas patrimonias, uma vez que a fertilização in vitro e o congelamento e doação de 

material genético são objetos de inúmeras relações sociais, algumas de conteúdo 

econômico, sobre os quais o exercício da autonomia da vontade é destacado quando das 

convenções pelas partes integrantes.  

Embora possa causar estranheza à doutrina a idéia de patrimonialidade e 

disponibilidade atribuída aos embriões e seus componentes, vê-se que a utilização de seus 

                                                           
37 BARBOZA, Heloisa Helena. Proteção jurídica do embrião humano. In: CASABONA, Carlos Maria 
Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. Op.cit., p. 542. 
38 ALBANO, Suzana Stoffel Martins. Op.cit., p. 73. 
39 BARBOZA, Heloisa Helena. O Estatuto Ético do Embrião Humano. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, 
Flavio. (Org.). Direitos Fundamentais: Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p.530. 
40BARBOZA, Heloisa Helena. Proteção jurídica do embrião humano. In: CASABONA, Carlos Maria Romeo; 
QUEIROZ, Juliane Fernandes. Op.cit.,  p. 266. 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 3.510, Distrito Federal, 5 mar. 2008. (Voto do Min. Relator 
Carlos Ayres Britto, p. 27). Disponível em: <http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ 
adi3510relator.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2008. 
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preceitos deriva diretamente de relações socialmente edificadas. Desse modo, 

primordialmente diante das práticas comerciais que ocorrem continuamente na realidade, 

inclusive brasileira, negligente seria o sistema normativo que à margem desta constatação 

se colocasse.  

O reconhecimento da autonomia privada no âmbito do Biodireito, especificamente 

na reprodução assistida, deve ser analisado em razão dos conflitos entre a primazia do seu 

humano, suas liberdades individuais e a eticidade majoritária social, juridicizada ou não, 

impondo uma ponderação entre a vontade daqueles que desejam gerar e as demandas éticas 

da sociedade, sem que isso signifique instrumentalizar o ser humano – pois não estamos 

tratando de seres humanos, mas de células reprodutivas – ou submeter os direitos de 

personalidade aos direitos patrimoniais – pois não há personalidade fora da humanidade. 

A própria Lei 11.105/2005 exige, em qualquer caso, o “consentimento dos 

genitores”42, em consonância com a afirmação da autonomia privada nessas questões. Sob 

esse aspecto, Luis Roberto Barroso discorre que: “Após amplo debate, por deliberação 

majoritária expressiva, o Congresso Nacional assegurou o direito de cada um decidir, de 

acordo com seus valores pessoais”.43  

Portanto, discutir se o art. 5° da Lei de Biossegurança encontra-se em consonância 

com os preceitos ditados pela Constituição brasileira de 1988, sobretudo ao direito à vida e 

ao valor fundante da República - dignidade da pessoa humana - importa na perspectiva 

colaboracionista de incitar a sociedade e as instâncias jurídicas a discutirem o tema a 

contento, mas elaborar normas mais próximas da realidade e hábeis a proporcionar 

efetividade deveria ser o fim maior de todo o ordenamento, respeitando a esfera decisória 

privada.  

Os comandos constitucionais permeiam todas as novas controvérsias jurídicas 

parcamente reguladas, inclusive a reprodução assistida e a questão dos embriões que a 

fertilização in vitro gera. Sua abrangente extensão normativa deriva da densa carga 

                                                           
42 Rememore-se a letra expressa do § 1º do art. 5º da Lei: “Em qualquer caso, é necessário o consentimento 
dos genitores”. 
43BARROSO, Luís Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células-tronco: dois temas 
acerca da vida e da dignidade na Constituição. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flavio. (Org.) Direitos 
Fundamentais: Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
677. 

 
 

317



 
 

principiológica que permite tal projeção, ainda mais nas situações sem regulamentação 

específica. Desse modo, a CRFB/1988, diante da sua atual e plena supremacia assume 

primordial papel de diretriz normativa às pretensões de regulação, e, com efeito, 

notadamente os direitos fundamentais embasam a construção do Biodireito e norteiam as 

soluções exigíveis às diversificadas situações decorrentes da reprodução assistida e dos 

embriões humanos produzidos em laboratório, que necessitam de uma tutela jurídica 

particular, sem o alcance da condição de pessoa, mas compatível com os valores 

constitucionais. 

 
Conclusão 
 

É fato incontestável que as inovações biotecnológicas e biomédicas, sobretudo as 

técnicas de reprodução humana assistida, impuseram à sociedade uma nova postura 

reflexiva desses acontecimentos. Inexoravelmente, o progresso científico colocou o homem 

novamente no epicentro das discussões seja no âmbito jurídico ou nos demais campos do 

conhecimento que tenham o ser humano ou suas relações como objeto de análise. Essas 

áreas se depararam com novas possibilidades, antes tidas como impossíveis, improváveis 

ou, no mínimo, distantes de uma realização concreta, provocando profundas transformações 

sociais, e, conseqüentemente, a necessidade de releitura e reconstrução de diversos 

institutos jurídicos, seja pela insuficiência ou inexistência de conceitos e dispositivos 

adequados no tecido normativo. 

Diante do fato social concreto, há de se pautar pelo conjunto de interesses 

envolvidos e direitos fundamentais protegidos, para uma análise jurídica ampla do alcance 

e validação dos efeitos gerados por uma situação decorrente das relações dos sujeitos 

envolvidos numa reprodução assistida, uma vez que imperiosa se faz à utilização de 

princípios próprios do direito patrimonial para a possibilidade de entendimento dos mais 

variados “casos” que se descortinam, desde os vedados expressamente pelo ordenamento, 

como a comercialização, passando pelos camuflados, a exemplo as “doações 

compartilhadas“, e culminando na prática do Termo de Consentimento Informado nas 

clínicas prestadoras do serviço, sem, contudo desconsiderar os postulados dos direitos de 

personalidade e a máxima e integral proteção conferida ao ser humano nos sistemas 
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jurídicos ocidentais contemporâneos, inclusive o nacional através da princípio da dignidade 

humana. 

A doação, o congelamento de embriões ou a sua utilização em pesquisas científicas 

ou terapêuticas, observados certas condicionantes, são pautadas, nos dias de hoje, 

simplesmente por decisões privadas das pessoas envolvidas, o que de per si já configura 

uma forma de proteção que o Direito assegura a essas relações e seus “produtos”. Assim, 

quando o art. 5°, § 1° da lei de Biosegurança, considera como indispensável o 

“consentimento dos genitores”, está o Estado-Legislador custodiando os embriões 

excedentes e reconhecendo e afirmando a autonomia privada daqueles que os geraram, mas 

que pela sua “potencialidade de vida” – ainda que abstrata e distante – merece a 

observância de certas condicionantes legais e aos direitos fundamentais, precipuamente à 

dignidade humana, aqui não considerada como um conceito petrificado, pelo contrário 

impõe dizer que uma de suas vertentes é o respeito à esfera privada. 

Desse modo, nas controvérsias jurídicas decorrentes da reprodução assistida, a 

interpretação e aplicação das normas (ainda que esparsas e principiantes) ao caso concreto 

não deve partir de prévias formulações estanques, principalmente, mas não só, em razão da 

transitoriedade das descobertas científicas, e, conseqüentemente, das certezas jurídicas. 

Deve-se reconhecer, portanto, a autonomia privada como fundamento construtivo de todo 

regramento específico atinente à matéria, desde que conciliada com a Bioética e os 

comandos constitucionais fundamentais. 

Compatibilizar valores éticos com um tecido normativo que não se encontra 

preparado a atuar em questões tão complexas e singulares é tarefa árdua, mas que necessita 

que se seja feito logo, pois enquanto se discute se utilizar embriões in vitro, mediante certas 

condicionantes, é constitucional para fins científicos e terapêuticos, com o objetivo de 

oferecer a ciência os meios às pesquisas que visam encontrar cura a doenças através da 

terapia com células-tronco, as práticas de reprodução assistida são recorrentes em mostrar 

que comandos legais genéricos e desatentos aos usos sociais são ineficazes e inaplicáveis, 

na sua grande maioria das vezes. 

Conforme se viu, os caminhos possíveis e os personagens envolvidos na produção 

dos embriões através da fertilização in vitro são muitos e suas relações complexas. O trajeto 
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entre as células reprodutivas individuais e a conformação do ser humano admite etapas 

variadas, resultando em uma elaboração jurídica particular a cada etapa. 
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APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 231 E 232 DO CÓDIGO CIVIL NAS AÇÕES DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E CONHECIMENTO DE ASCENDÊNCIA 

GENÉTICA. 

 

Ana Carolina Fernandes Mascarenhas∗

 

RESMO 

O tema do presente artigo é a aplicação dos artigos 231 e 232 nas ações de investigação 

de paternidade e conhecimento de ascendência genética. Essas regras foram inseridas no 

ordenamento jurídico com o advento da Lei 10406 de 2002, atual Código Civil brasileiro, 

com intuito de regulamentar a perícia médica e conseqüente recusa injustificada da parte 

em submeter-se à sua realização. O objetivo da pesquisa é demonstrar de que modo os 

artigos supramencionados podem ser aplicados nas ações de investigação de paternidade 

e conhecimento da ascendência genética. Vale ressaltar que, nos dias de hoje, o Código 

Civil não prevê, através desses artigos, a possibilidade de condução coercitiva do 

demandado em caso de recusa injustificada. Esse entendimento pode e deve ser aplicado 

nas ações de investigação de paternidade, de modo a consagrar os princípios da dignidade 

da pessoa humana, intimidade e intangibilidade do corpo humano. O mesmo 

entendimento, porém, não é cabível para as ações de conhecimento de ascendência 

genética, porque o que se pretende é o direito à identificação da origem genética, 

intimamente relacionado aos direitos da personalidade e sem vínculo com o estado de 

filiação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE; ASCENDÊNCIA 

GENÉTICA; ESTADO DE FILIAÇÃO 

 

 

ABSTRACT 

The theme of this article is the application of articles 231 and 232 on the actions of 

investigation of paternity and knowledge of genetic ancestry. These rules were inserted in 
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the legal system with the advent of Law 10406 of 2002, current Brazilian Civil Code, in 

order to regulate the medical expertise and consequent unjustified refusal to submit to its 

application. The objective of the research is to demonstrate how the above articles can be 

applied in the actions of investigation of paternity and knowledge of genetic ancestry. It 

is noteworthy that nowadays, the Civil Code does not provide, through these articles, the 

possibility of coercive conduct of the investigated in case of refusal unjustified. This 

understanding can and should be applied in the actions of investigation of paternity in 

order to enshrine the principles of human dignity, privacy and inviolability of the human 

body. Meanwhile, the same understanding is not appropriate for the actions of knowledge 

of genetic ancestry, because what is sought is the right to identify the genetic origin, 

closely related to the rights of the personality and without connection to the affiliation 

state. 

 

KEYWORDS: INVESTIGATION OF PATERNITY; KNOWLEDGE OF GENETIC 

ANCESTRY 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Lei 10406/02, atual Código Civil Brasileiro, inúmeras 

alterações e inovações foram constatadas no tocante à matéria probatória. Exemplo disso 

são os artigos 231 e 232, normas legais sem precedentes na legislação brasileira, que 

regulam a perícia médica e a conseqüente recusa injustificada da parte em submeter-se à 

sua realização. 

 Essas regras disciplinadoras, conquanto sejam inovações, há muito 

suscitam profundas discussões na doutrina e jurisprudência, principalmente nas ações de 

conhecimento de ascendência genética e investigação de paternidade. 

Esse trabalho, pois, tem o escopo de analisar a prova pericial, fornecendo 

subsídios para uma crítica interpretação dessas regras legais e sua possível aplicação nas 

ações supramencionadas. 

Para tanto, necessária a análise da definição e natureza jurídica da prova 

pericial, espécies de perícia, bem como demonstrar as diferenças entre as referidas ações 

e qual a medida a ser adotada, em cada uma delas, no caso de recusa injustificada da parte 

em submeter-se à realização do médico pericial, visando sempre o atendimento de 
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garantias asseguradas na Constituição Federal, tais como os direitos à dignidade da 

pessoa humana, à liberdade, à intimidade, à personalidade. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÃO DA PROVA PERICIAL 

 

A perícia, conquanto com regras diversas, é encontrada em todas as 

instituições judiciárias antigas, mas em Roma é que o exame de pessoas e coisas – exame 

pericial – assume posição de meio de prova judiciária.  

Na primeira fase do processo civil romano, segundo lição de Moacyr 

Amaral Santos (1949, p.15 e ss, vol.V), a perícia era ato exclusivo e pessoal do juiz e só 

excepcionalmente, nas causas que reclamavam conhecimentos especiais, o magistrado 

delegava a terceiros o encargo de inspecionar. 

Na Idade Média esse instituto caiu em desuso, porque o meio de 

comprovação da verdade dos fatos ocorria com os juízos de Deus1. 

A partir do século XI, com a influência da Igreja, a perícia volta a assumir 

elevada importância, não sendo mais possível exigir dos juízes conhecimentos universais 

e, por isso, a lei passou a admitir o exame de pessoas e coisas por um terceiro, diverso da 

figura do juiz. Nesse momento, houve a separação do exame judicial e do exame pericial 

(aquele realizado pelo juiz e este realizado por terceiro – perito – conhecedor das artes e 

da ciência). 

O instituto da perícia foi regulado na legislação brasileira pelo 

Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, sob a denominação arbitramento (a 

perícia era espécie desse). Posteriormente, com a unificação processual, o Código de 

Processo também passou a regular o instituto. 

Hodiernamente, o Código de Processo Civil de 1973 regula o instituto sob 

o nomen juris  de prova pericial. Entretanto, no dizer de João Carlos Pestana de Aguiar 

Silva (2003, p.280), a natureza jurídica de meio de prova não está no nomen juris  de 

prova pericial, mas na perícia. 

                                            
1 Neste período a lei era a própria religião, que influenciava diretamente sobre a conduta dos homens e da 
coletividade. Na lição de Moacyr Amaral Santos (196-?, p.19, vol.I) ,“a ordália ou julgamento de Deus, 
consistia em submeter alguém a uma prova, na esperança de que Deus não a deixaria sair com vida, ou sem 
um sinal evidente, se não dissesse a verdade ou fosse culpado. Prova de caráter eminentemente religioso, 
numa época em que tudo, o lar, a família, a cidade, o governo, a justiça era presidida por um deus, ou por 
Deus, a sua aplicação se enquadrava exatamente ao sistema jurídico daqueles povos, conseqüência lógica 
que tinham de direito e de justiça”.   
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Segundo Moacyr Amaral Santos (1949, p.41, vol.V), seguindo a natureza 

jurídica do autor supracitado, “a perícia consiste no meio pelo qual, no processo, pessoas 

entendidas e sob compromisso verificam fatos interessantes à causa, transmitindo ao juiz 

o respectivo parecer”. 

Assim, a perícia tem por finalidade a declaração de ciência e/ou afirmação 

de um juízo. Na lição de Moacyr Amaral Santos (1949, p.34, vol.V), como declaração de 

ciência, “a função é supletiva e auxiliar da função verificadora do juiz”, que se socorre 

das especiais aptidões do perito2 para melhor examinar coisas e fenômenos. Já como 

afirmação de um juízo, o referido autor afirma que a “perícia corresponde à função 

auxiliar da atividade judicial”, em que os peritos oferecem ao magistrado regras técnicas 

ou de experiência, colaborando para avaliação e interpretação dos fatos3 e 4. 

A prova pericial é admissível sempre que se pretenda demonstrar fatos que 

dependam de conhecimentos especiais5, fora do alcance do homem e do juiz de cultura 

média6. 

                                            
2 Não há que confundir a prova testemunhal e a prova pericial, haja vista que o perito não leva ao 
conhecimento do juiz fatos, mas opiniões técnicas e científicas a respeito dos fatos. A prova testemunhal, 
por sua vez, se reporta aos fatos presenciados pela testemunha, ou seja, esta relata ao juiz os fatos segundo 
suas impressões.  
3 Vale ressaltar que o perito é essencialmente um auxiliar do juízo, exercendo atividade que muito se 
aproxima à do juiz, haja vista que também colhe informações e percepções das pessoas ou coisas, objeto da 
perícia. Por conta disso, alguns doutrinadores, a exemplo de Carnelutti negam à perícia o caráter de meio 
probatório, por acreditarem que a perícia é uma “elaboração de provas, feita pelo perito em lugar do juiz” 
(SANTOS, 1949, p.36, vol.V). Entretanto, não se pode negar à perícia o caráter de meio de prova, uma vez 
que através dela “se oferecem ao juiz  informações, resultantes da percepção pelos peritos, de coisas, 
lugares e pessoas, ou regras de natureza técnica ou científica úteis à interpretação dos fatos, e de tal forma, 
elementos pelos quais o juiz adquire conhecimentos e estabelece convicção quanto aos fatos da causa” 
(SANTOS, 1949, p.37, vol.V).   
4 Nesse segundo sentido, o perito também se distingue do amicus curiae. Este, na lição de Mirella de 
Carvalho Aguiar (2005, p.5), tem a “função de prestar auxílio ao órgão julgador através da apresentação de 
informações sobre questões jurídicas, esclarecimentos fáticos ou mesmo interpretações normativas”, 
ampliando a discussão em pauta e proporcionando ao julgador uma visão mais completa da decisão a ser 
decidida. Auxilia o magistrado, pois, no aprimoramento das suas decisões. Nas palavras de Fredie Didier 
Júnior (2005, p.346) é esta característica que o diferencia dos peritos, uma vez que esses “têm a função 
clara de servir como instrumento de prova e, pois, averiguação do substrato fático”.  Ademais, o autor 
elenca outros elementos de distinção, a saber: a) sua intervenção pode dar-se a partir da sua solicitação; 
b)não se submete a exceção de suspeição e impedimento; c) não tem direito a honorários profissionais; d) 
não tem prazo para entrega do laudo (na verdade o amicus curiae entrega memoriais).  
5 E.D. Moniz Aragão (1984, p.149-150, vol.IV, tomo II) citando Ennio Amodia vaticina que “a perícia 
torna-se, assim, o antídoto contra o enciclopedismo. Também o juiz que conhece bem a disciplina não-
jurídica da qual deve tratar no caso tem de socorrer-se do parecer do perito, de modo que as partes possam 
contribuir para a escolha e a fixação da regra a assentar como premissa do julgamento. É inaceitável que o 
julgador seja também “o perito”, incompatibilidade que a própria lei sugere e realça”. 
6 Cândido Rangel Dinamarco (2004, p.586) informa que o critério central para admissibilidade da perícia 
está na conjugação dos dispositivos 145 do CPC, segundo o qual “quando a prova depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito” e do art. 335, também do CPC, “que 
autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também da eventual experiência razoavelmente 
acessível a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva os casos em que é de 
rigor a prova pericial.” 
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Conforme vaticinam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart 

(2005a, p.567, vol. 5, tomo II),  
não importa que o magistrado que está tratando da causa, em virtude de 
capacitação técnica individual e específica (porque é, por exemplo, formado em 
engenharia civil), tenha qualificação para analisar a situação concreta. Se a 
capacitação requerida por essa situação não estiver dentro dos parâmetros 
daquilo que se pode esperar de um juiz, não há como dispensar a prova pericial, 
ou seja, a elucidação do fato por prova em que participe o perito – nomeado 
pelo juiz – e em que possam atuar assistentes técnicos indicados pelas partes, a 
qual deve resultar em laudo técnico pericial que, por essas, poderá ser 
discutido. O fato que requer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, 
mas fundamentalmente às partes, que têm o direito de discuti-lo de forma 
adequada mediante, se for o caso, a indicação de assistentes técnicos. 
 

Ademais, as partes podem levar o litígio à apreciação do Tribunal e o 

segundo julgador pode não deter os mesmos conhecimentos técnicos do juiz que 

inicialmente apreciou a causa. Nesse diapasão, não há como dispensar a prova pericial, 

apenas pelo fato do primeiro julgador possuir conhecimento técnico especial7. Contrariar 

esse entendimento seria negar às partes as garantias constitucionais do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do artigo 5°, LV8.  

Outrossim, como todo meio de prova, a perícia está adstrita à valoração 

pelo juiz, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece o sistema do livre 

convencimento motivado. A redação do artigo 436 do CPC  também dispõe nesse 

sentido, in verbis: “o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos9”. 

 

 

3 ESPÉCIES DE PERÍCIA 

 
                                            
7 Permitir ao juiz utilizar seus conhecimentos técnicos, afastando a disposição legal constante no art. 145 do 
CPC seria “acobertar o sistema do convencimento moral ou íntimo que gera total insegurança, derrubando 
pilares do Estado Democrático de Direito, em que o magistrado decidiria pelas suas próprias reflexões 
pessoais, inclusive podendo socorrer-se da ciência privada, desde que tivesse conhecimentos estranhos aos 
autos. Aplicar esse sistema levaria o juiz a poder julgar com esteio em elementos que não constam dos 
autos, violando-se frontalmente o artigo 131 do diploma processual civil brasileiro” (GÓES, 2005a, p.36). 
8 Não é possível o juiz, ao deter conhecimento técnico necessário para o deslinde da causa, acumular a 
função de perito. Nesse sentido preleciona Adroaldo Furtado Fabrício (2004, p.9):”ao negar às partes esse 
meio de prova e surpreendê-las com conclusões próprias, o juiz impede-as de participar da instrução, 
formulando quesitos, discutindo as respostas, propondo outras, criticando o laudo ou o próprio perito etc. 
Tanto o juiz testemunha quanto o juiz perito é recusado pelo sistema”. 
9 Gisele Góes citando Hernando Devis Echandía (2005a, p.101-102) dispõe nesse sentido: “es absurdo 
ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos, sea que lo convezan o que le 
parezcan absurdas o duvidosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiria a éstos em 
jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle el 
conocimiento sobre hechos, como actividad probatória, debe ser éste quien decida si acoge o no sus 
conclusiones”.   
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Segundo prevê o artigo 420 do CPC  “a prova pericial consiste em exame, 

vistoria ou avaliação”. 

Moacyr Amaral Santos (1989, p.478, vol. II) conceitua as espécies nos 

seguintes termos: 
Por exame pericial, no sentido estrito, ou simplesmente exame, se entende a 
inspeção, por meio de perito, sobre a pessoa, coisas, móveis e semoventes, 
para verificação de fatos ou circunstâncias que interessam à causa. Vistoria é a 
mesma inspeção relativamente a imóveis. Dá-se o nome de avaliação ao 
exame pericial destinado à estimação do valor, em moeda, de coisas, direitos 
ou obrigações [...] De modo geral, se a estimação incide sobre coisas móveis 
ou imóveis, visa a apurar-lhes o valor, ou o preço. Nesses casos, é bem a 
avaliação a determinação do justo preço de alguma coisa. 

 

Calcado no direito português, o arbitramento era gênero, que abarcava as 

espécies exame, vistoria e avaliação10. 

O Código Civil de 1916, no artigo 136, modificou a linha dos meios de 

prova e trouxe, no inciso VI, os exames e a vistoria e, no inciso VII, o arbitramento. 

Nesse momento, arbitramento não é mais gênero, que compreendia as espécies exame e 

vistoria11. 

O Código Civil de 200212, em consonância com o CPC/73, simplificou o 

CC/16 e reuniu no gênero perícia (art. 212, V) as espécies exames, vistoria e arbitramento 

(no CPC/73 não mais existe referência ao arbitramento, mas à avaliação, embora, ainda 

hoje, conforme entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart 

(2005a, p.574, vol.5, tomo II) se utilize aquela expressão para estabelecer “o valor de 

determinada coisa – obrigação, direito, serviço – corpórea ou incorpórea”). 

                                            
10 Francisco Neves e Castro (2000, p.189 e ss) viu no arbitramento um gênero probatório, cujas espécies 
eram a vistoria, o exame e a avaliação. Vistoria, segundo o autor, seria “o ato judicial que tinha por fim 
tornar certo o fato que se controverte, usando da inspecção ocular sobre imóveis”; o exame seria o parecer 
dado por louvados ou peritos sobre os fatos controvertidos em juízo e que tinha por fim qualquer objeto a 
que não se fosse aplicável a vistoria; a avaliação seria a estimação do valor das coisas. Aliás essa era a 
terminologia aceita no direito anterior, que veio a ser mantida no Código de Processo Português vigente . 
11 Pelo Código Civil de 1916, o arbitramento consistia no parecer sobre quantidade ou qualidade da coisa 
ou fato sujeito ao conhecimento do juiz. Exames seriam as averiguações sobre pessoas, coisas móveis e 
documentos e, vistoria seria averiguações relativas a imóveis. 
12 “O art. 212 faz menção expressa à perícia (inciso V); silencia acerca da inspeção judicial, entretanto, é 
regulada nos arts. 440 a 443 do Código de Processo Civil. Mal se justifica a desigualdade de tratamento, 
desde que se atente na similitude substancial entre ambas. [...] Pois bem. Às vezes, basta para fornecer a 
informação desejada o exercício pessoal, pelo próprio juiz, do sentido pertinente. [...]Outras vezes, para 
captar a informação, torna-se necessário algo mais: um conhecimento científico ou técnico que o juiz não 
tem, ou a utilização de métodos especializados, cujo manejo requer preparação também especializada, para 
revelar, na pessoa, na coisa ou no fenômeno, a realidade só perceptível por meio deles. È então que tem 
lugar  a perícia, qualificada com acerto “como meio de integração da atividade do juiz”. [...] Meio de prova 
será, conforme o caso, a inspeção judicial ou a perícia. [...] Seja como for, visto que mencionou a perícia, 
deveria o art. 212, por questão de coerência, mencionar também a inspeção judicial” (MOREIRA, 2005, 
p.215-216). 
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Com efeito, na legislação civil brasileira, a perícia é gênero que abarca as 

espécies exame, vistoria e avaliação, representando, na lição de Fredie Didier Júnior 

(2004), um avanço em relação ao Código Civil de 1916. 

 No entanto, em que pese a legislação processual no artigo 420 tratar da 

referidas espécies, não há consenso na doutrina quanto à diferenciação entre exames e 

vistorias. 

Bem expõem o problema Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhart (2005a, p.573, vol.5, tomo II) 
essa discordância é reflexo de o CPC utilizar inadequada e irrefletidamente tais 
vocábulos em suas normas. Perceba-se que não há base para distinguir os dois 
vocábulos supondo o seu objeto, e afirmando, sem nenhuma base normativa, 
que a vistoria recai sobre imóvel e exame não. Também não procede, para 
efeito da pretendida diferenciação, afirmar que vistoria é a atividade de quem 
vê, e relata algo – seja na forma oral ou por escrito – realiza exame ou vistoria. 
Como o CPC utiliza, sem significação precisa, as duas expressões, é melhor 
requerer simplesmente prova pericial, precisando-se o objeto sobre o qual deve 
recair e a sua finalidade. 
 

Os referidos autores, em entendimento acertado, utilizando-se do princípio 

da fungibilidade13, concluem no sentido de que não há diferenciação entre as espécies 

exames e vistoria, devendo as partes, pois, requererem prova pericial em sentido amplo, 

apenas indicando o objeto e finalidade da perícia. 

 

4 RECUSA À PERÍCIA MÉDICA 

 

Inovações sem precedentes na legislação brasileira são as regras 

disciplinadoras da perícia médica e da conseqüente recusa injustificada da parte em 

submeter-se à sua realização. 

Eis o que dispõem os artigos 231 e 232 do Código Civil brasileiro: 

“Art. 231: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário 

não pode aproveitar-se de sua recusa”. 

                                            
13 Esse princípio é bastante utilizado nas ações possessórias, com fulcro no art. 920 do CPC. Arnaldo 
Rizzardo (2004, p.120) informa que “três são as ações possessórias que se estendem à proteção da posse 
[...]. De forma geral, o erro na denominação correta do interdito provém, às vezes, do erro do interessado 
quanto ao fato em si, ou de equívoco no referente à qualificação do fato, ou mesmo de uma modificação 
quanto a apresentação do fato [...]. Assim, interessa considerar se o petitum é de proteção possessória, ou se 
o possuidor se dirigiu ao juiz para buscar amparo à sua posse. Cumpre que caracterize uma das formas de 
ataque à posse – ameaça, turbação ou perda. A denominação que utilizar é irrelevante”. 
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“Art. 232: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a 

prova que se pretendia obter com o exame”14. 

Essas regras, conquanto sejam inovações na legislação brasileira, há muito 

suscitam, na doutrina e jurisprudência, profundas e sérias questões, principalmente no 

tocante às ações de investigação de paternidade e ações de reconhecimento de 

ascendência genética. 

Vale ressaltar que a aplicação dos artigos 231 e 232 da legislação civil não 

vale apenas para os casos de investigação de paternidade e ascendência genética. A 

necessidade de perícia médica pode ocorrer em diversas hipóteses, a exemplo das 

demandas de ressarcimento de danos pelos prejuízos sofridos com atropelo, das 

demandas de interdição, dentre outras. No entanto, na ação de investigação de 

paternidade e origem genética é que a aplicação das normas legais suscita maiores 

debates doutrinários e, portanto, são nessas ações que a presente pesquisa tem seu escopo.  

A priori, parte dos tribunais pátrios admitiam a condução coercitiva do 

demandado para realizar exame genético. Porém, o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Habeas Corpus n° 71.373 (BRASIL, 1994), por maioria dos votos, negou 

a possibilidade de compelir o demandado, em ação de investigação de paternidade, a 

submeter-se ao exame de DNA15, nos seguintes termos: 
Investigação de Paternidade – Exame DNA – Condução do Réu “debaixo de 
vara”. Discrepa, a mais não poder, das garantias constitucionais implícitas e 
explícitas – preservação da dignidade humana, da intimidade, da 
intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica 
da obrigação de fazer – provimento judicial que, em ação de investigação de 
paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao 
laboratório, “debaixo de vara”, para coleta do material indispensável à feitura 
do exame DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, 
consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao 
deslinde das questões ligadas à prova dos fatos. 
 

Com efeito, o Código Civil de 2002, seguindo a linha de pensamento 

consagradora da preservação da dignidade humana, da intimidade e da intangibilidade do 

                                            
14 Segundo as lições de José Carlos Barbosa Moreira (2004, p.121) “no se comprende la razón de la 
dualidad de disposiciones com idêntico supuesto (la negativa de la parte) y consecuencias jurídicas 
distintas. Aun más grave es la circunstancia de que la primeira solo será aplicable cuando no lo sea la 
segunda. Fuera mejor unificar las disposiciones e decir algo así como ‘A recusa à perícia médica ordenada 
pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame, e, ainda quando não a supra, não 
poderá aproveitar à parte que se recusou’”. 
15 Segundo Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes (2004, p.487, 
vol.I) as origens desse entendimento parecem remotar à 5ª emenda da Constituição Norte Americana, que 
afirmava, “em outra ambientação, não ser possível compelir ninguém a prestar testemunho contra si mesmo 
em processos criminais”. 
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corpo humano, não prevê a possibilidade de condução coercitiva do demandado16. Pela 

dicção dos artigos, a recusa injustificada tem “força de prova indiciária17, para formar 

presunção suficiente a fundamentar a sentença de procedência do pedido de 

reconhecimento de paternidade” (THEODORO JÚNIOR, 2003, p.571, vol.III, tomo II). 

José Carlos Barbosa Moreira (2004, p.120), entretanto, adverte que mesmo 

com a recusa do demandado, podem existir outros elementos de convicção, “bastantes 

para contrabalancear el peso del indicio em la mente del juzgador”. 

Portanto, mesmo com a recusa à perícia médica, se existir outras provas 

capazes de contestar persuasivamente a alegação do autor, deverá o juiz, na motivação da 

sentença, buscar apoio nessas provas e decidir desfavoravelmente ao pedido formulado 

na inicial. 

Bem expõe Humberto Theodoro Júnior (2003, p.562-563, vol.III, tomo II): 
Mesmo que o fato litigioso seja daqueles que o juiz somente pode avaliar com 
o concurso de prova pericial médica, a inviabilização da perícia por ato de uma 
das partes não poderá reverter em vantagem processual própria. Ou seja, aquele 
que se nega a submeter-se a exame médico, necessário, não poderá pretender 
tirar vantagem de sua própria recusa, como dispõe o art. 231. Do contrário 
franquear-se-ia ao faltoso locupletamento da própria torpeza, o que 
notoriamente ao direito repugna18. 
 

Trata-se, pois, a recusa à perícia médica de forte indício, base para 

presunção judiciária19, isto é, presunção da veracidade das alegações do autor20, mas o 

                                            
16 Questão ainda mais tormentosa diz respeito à recusa de terceiro  (e não da parte) em submeter-se à 
perícia médica. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2005a, p.574-575) dispõem que não é 
possível a recusa do terceiro gerar presunção. Entretanto, preceituam que “a falta de colaboração não gera 
automática impossibilidade de realização da perícia. O sistema processual atualmente confere ao 
magistrado vários instrumentos para lograr convencer o terceiro a cumprir a decisão judicial. Para coagir a 
parte ao exame pericial, pode o juiz valer-se de várias medidas coercitivas, como a multa”. 
17 “La consecuencia más grave de su negativa consistirá en que el juez estime suplida la prueba y acoja la 
demanda, declarando que el demandado es padre del actor. Ello es posible, pero no necesario: la ley no 
emple a la forma suprirá, sino a la forma poderá suprir; y le competirá al órgano judicial decidir si se 
debe ver en la negativa um indicio suficientemente grave para dar lugar a una presunción que por sí 
justifique su conclusión.” (MOREIRA, 2004, p.120). 
18 “A norma do art. 231 (em conjugação com o art. 232) deverá ser aplicada em prejuízo da parte que 
impediu o exame médico nas ações de paternidade, quando a possibilidade de sua realização tiver sido 
completamente frustrada, não havendo como remediar o ocorrido, e podendo o juiz contar com outros 
elementos indiciários de prova capazes de permitir-lhe, juntamente com a presunção decorrente da recusa 
do demandado de submeter-se à perícia, um razoável convencimento em torno da veracidade dos 
fundamentos fáticos da petição inicial. (THEODORO JÚNIOR, 2003, p. 565, vol.III, tomo II). 
19 Alguns autores afirmam que se trata de presunção juris tantum, isto é, presunção legal relativa da 
veracidade das alegações do autor. Ocorre, todavia, que o art. 232 do CC/02 apenas autoriza o magistrado a 
tomar a recusa como indício, que poderá ensejar em uma presunção judiciária (conclusão de raciocínio 
favorável à alegação do autor). Não se trata, pois, de presunção legal (somente esta pode ser absoluta – iuris 
et iure ou relativa – iuis tantum).    
20 Antônio Magalhães Gomes Filho (1997, p.119), disciplina, no tocante às intervenções corporais, que “no 
âmbito criminal, diante da presunção de inocência, não se pode constranger o acusado ao fornecimento 
dessas provas, nem de sua negativa inferir a veracidade do fato”.  
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demandado, entretanto, poderá sair vencedor, na medida em que demonstrar, através de 

outros meios e fontes de prova, que mesmo com sua recusa não assiste razão o autor21 em 

suas alegações22. 

Segundo Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina 

Bodin de Moraes (2004, p.488-489, vol.I) salta aos olhos a desnecessidade do dispositivo 

legal que apenas autoriza o juiz a pensar, não admitindo a possibilidade de presunção 

legal de veracidade das alegações do autor, nos seguintes termos: 
Ora, se o magistrado é livre e soberano na análise das provas produzidas, é 
inútil afirmar, como faz o artigo em análise, que a recusa em submeter-se à 
prova pericial poderá ser considerada no ato de julgar. Não parece persistir 
dúvida alguma, decorrendo mesmo do sistema, que a recusa na realização de 
exame médico – assim como todas as demais provas, indícios e presunções – 
será considerada, conjuntamente, pelo julgador no momento do veredito. Em 
outras palavras, a afirmação de que o juiz pode considerar a recusa á perícia 
médica no bojo do acervo probatório apenas repete o princípio do livre 
convencimento motivado.[...]O legislador perdeu, segundo alguns, a 
oportunidade de afirmar a existência de uma verdadeira presunção legal, 
contrária àquele que se recusa a submeter-se ao exame pericial, preferindo, 
tímida e desnecessariamente, repetir a possibilidade do juiz considerar tal no 
conjunto probatório. 
   

Outrossim, é importante que o demandado seja advertido das possíveis 

conseqüências em se recusar a submeter-se à perícia médica, conforme sintetiza José 

Carlos Barbosa Moreira (2004, p.122-123): 
Cuando el órgano judicial, ex officio o a petición del outro litigante, ordena 
la realización de la pericia, debe agregar la advertencia de que, si la parte se 
niega a someterse al exame, su negativa podrá ser tomada como um indicio 
en su contra y hasta fundar una conclusión desfavorable a ella, equivalente a 
la conclusión a la cual llegaría el juez, si la pericia se realizara y tuviera el 
resultado esperado por el adversario [...]. Es menester que ella misma esté 
perfectamente consciente del riesgo que una negativa le acarreará y poe ende 
apta para elegir libremente y manifestar, si lo quiere, las razones de su 
elección. Por conseguiente, aunque ninguna disposición legal lo imponga en 
términos expresos, la notificación será obligatoriamente personal; en su falta, 
no podrá el juez atribuir a la negativa los efectos previstos en el art. 232. 
 

                                            
21 Nas lições de Cristiano Chaves de Farias (2005, p.586) o que não é admissível é a parte, mesmo com a 
recusa injustificada, possa beneficiar-se, vale dizer, “se a prova pericial não foi realizada pela recusa 
imotivada da parte, de fato, não é crível, nem admissível, possa ela, mais adiante, alegar insuficiência ou 
inexistência de prova em seu benefício, buscando favorecimento da sua própria negativa”.  
22 Caio Mário da Silva Pereira (2004, p.368) citando Arnoldo Medeiros da Fonseca, assim declara: “vemos 
com reserva a presunção de paternidade diante da recusa à realização de provas médico-legais pelo 
investigado. Sempre alertamos no sentido de que “a recusa pode ser interpretada desfavoravelmente, jamais 
traduzida em prova cabal, ou confissão, tendo em vista que a perícia hematológica é apenas uma prova 
complementar, e não fundamento da sentença. Considerando os recursos científicos e o princípio do 
“melhor interesse da criança”, esta presunção deverá ser considerada no conjunto das provas”. [...] 
Sugerimos que, caso mantenha a presunção da paternidade diante da recusa injustificada do investigado, 
seja a mesma considerada relativa, cabendo ao pretenso pai fazer prova suficiente para afasta-la”. Como 
dito alhures, a recusa injustificada não se trata de presunção relativa, mas de indício, base para presunção 
judicial.    
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Em que pese entendimento jurisprudencial e legislativo no sentido de 

proibir a condução coercitiva do réu, apenas resolvendo-se a recusa injustificada no plano 

jurídico, parte da doutrina, nos casos de ações conhecimento da origem genética – ações 

que suscitam maiores debates - defende a utilização de meios coercitivos, inclusive a 

condução compulsiva do réu para realização do exame de DNA. 

Antes de tecer comentários sobre a possibilidade de utilização desses 

meios, necessária é a distinção entre o direito ao estado de filiação e o direito à origem 

genética. 

Bem expõe Paulo Luiz Netto Lobo (2003, p.151-153): 
O estado de filiação, que decorre da estabilidade dos laços afetivos 
construídos no cotidiano de pai e filho, constitui fundamento essencial da 
atribuição de paternidade ou maternidade. Nada tem a ver com o direito de 
cada pessoa ao reconhecimento de sua origem genética. São duas situações 
distintas, tendo a primeira natureza de direito de família e a segunda de direito 
da personalidade. As normas de regência e os efeitos jurídicos não se 
confundem nem se interpenetram. [...] Uma coisa é vindicar a origem 
genética, outra a investigação da paternidade. A paternidade deriva do estado 
de filiação, independentemente da origem (biológica ou não). 

   

Assim, não há que confundir estado de filiação e origem genética. 

Hodiernamente, a origem genética não mais determina o estado de filiação, haja vista que 

este engloba não só a filiação biológica, mas a filiação não biológica. Vale dizer, o estado 

de filiação não apenas se constrói com base na origem biológica, mas também por força 

da convivência familiar23, consolidada na afetividade24. 

A origem genética, portanto, tem papel fundamental nas ações de 

investigação de paternidade apenas quando não existam laços constituídos, pois, toda 

pessoa tem direito inalienável ao estado de filiação. Entretanto, não é cabível que a 

origem biológica sirva de base para vindicar novo estado de filiação (uma vez constituído 

o estado de filiação só é possível requerer o reconhecimento da origem genética, sem  

“fixação de vínculo sucessório ou patrimonial de qualquer ordem”, conforme preleciona 

Luiz Edson Fachin (2002, p.169). 

Nesse contexto, a investigação de paternidade deve ser utilizada para 

assegurar o estado de filiação, quando ainda não constituído e, caso o suposto pai se 
                                            
23 Nesse sentido, Alessandra Morais Alves de Souza e Furtado citando Paulo Luiz Netto Lobo (2002, p.17): 
“a filiação não é um determinismo biológico, ainda que seja da natureza humana o impulso à procriação. 
Na maioria dos casos, a filiação deriva da relação biológica; todavia, ela emerge da construção cultural e 
efetiva permanente, que se faz na convivência e na responsabilidade”.  
24 È possível, nos dias atuais, a filiação oriunda da adoção, inseminação artificial heteróloga. Nesses casos, 
os estados de filiação não biológica são irreversíveis, não podendo ser contraditados por investigação de 
paternidade ou maternidade, com fundamento na origem biológica (apenas poderão ser objeto de pretensão 
se fundados na tutela dos direitos da personalidade). 
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recuse a submeter-se à perícia médica não é possível conduzi-lo coercitivamente, apenas 

resolvendo o deslinde no plano instrumental, isto é, é possível a aplicação da presunção 

legal, no sentido de reputar como verdadeira a alegação do autor e atribuir paternidade ao 

pai, com todos os efeitos daí  decorrentes25. 

Bem expõe Cristiano Chaves de Farias: 
Sendo a prova pericial do DNA decisiva para a afirmação do estado de filho, a 
recusa na sua realização, sem qualquer justificativa plausível, revela o temor 
da descoberta da verdade, dela decorrendo a presunção legal de verdade dos 
fatos, sob pena de repristinar-se tempos felizmente passados de discriminação 
entre filhos e dificultar sobremaneira o exercício da vida digna26. 
  

Também nesse sentido Humberto Theodoro Júnior (2003, p.575-578, 

vol.III, tomo II): 
Se a intimidade é tutelada como garantia fundamental, também goza do mesmo 
status a garantia de pleno acesso à justiça. Impedir o demandado que a verdade 
seja esclarecida em juízo é conduta que implicaria negativa ao direito 
fundamental de ter a justa e adequada prestação de tutela jurídica a que o 
Estado se obrigou perante todos, no terreno dos direitos fundamentais. [...]. E 
tem sido justamente dentro dessa ótica que o STF tem resguardado o direito da 
parte de se recusar ao exame de DNA, ao mesmo tempo em que atribui a outra 
parte o direito de se valer das técnicas probatórias para extrair efeitos 
processuais da subtração da primeira aos esclarecimentos da prova técnica, 
terreno em que a sistemática das presunções legais pode socorrer aquele que se 
acha no exercício do direito também fundamental de acesso amplo á Justiça, 
sem atritar com a garantia da intangibilidade corporal da pessoa humana. 

 

O Superior Tribunal de Justiça prelecionando o entendimento da 

impossibilidade de condução coercitiva do demandado, nas ações de filiação, editou 

enunciado 301, in verbis: “em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se 

ao exame de DNA induz presunção ‘juris tantum’ de paternidade”.  

Ocorre que, segundo Fredie Didier Júnior (2005, p.484),  não andou bem o 

STJ ao redigir o enunciado, porque a presunção de paternidade que decorre da recusa de 

fazer o exame, conforme o art. 232 do CC/02, é judicial (o texto normativo apenas 

autoriza o juiz a tomar a recusa como indício) e, assim sendo,  “as presunções judiciais ou 

                                            
25 Note-se que o artigo 232 do CC/02 apenas trata a recusa à perícia como forte indício, base para uma 
presunção judiciária. Entretanto, seguindo a linha de pensamento de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena 
Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, o legislador perdeu a oportunidade de afirmar a existência de 
uma presunção legal contrária àquele que se recusou a realizar o exame, vale dizer, o art. 232 deveria ser 
trazido, pelo legislador pátrio, como uma hipótese de presunção iuris tantum.  
26 Em sentido contrário entende Gisele Góes (2005b, p.237), haja vista que “seria um retrocesso no 
ordenamento jurídico pátrio deliberar em prol da presunção  legal relativa, em virtude de que a presunção 
judicial engrandece a função da Magistratura, não engessando o Poder Judiciário nas trilhas do legislativo”. 
Data máxima vênia, discordo desse entendimento porque o legislador, ao estabelecer uma presunção 
relativa, não “engessa” o Poder Judiciário, permitindo ao magistrado admitir prova em contrário, mesmo 
nos casos de recusa à realização do exame. 
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são feitas pelo juiz ou não o são, e, se o juiz as fizer, não se poderá dizer que elas serão 

absolutas ou relativas” (apenas as presunções legais, estabelecidas pelo legislador, podem 

ser absolutas ou relativas, não sendo possível um enunciado do STJ estabelecer qualquer 

hipótese de presunção legal)27. 

A impossibilidade de condução coercitiva, entretanto, não merece ser 

acolhida para as ações em que se busca o direito à identificação da origem genética, que 

está ligado aos direitos da personalidade, sem vínculo com o estado de filiação. 

  Com efeito,  
a personalidade é direito natural e constitucional, que precede a mera negativa 
do investigado, pois o direito de ser reconhecido como filho é um destes 
poucos direitos aos quais se pode aplicar, sem excesso, e sem hipérbole, a 
qualidade de ‘sagrado’, [...] trata-se da própria identidade biológica e pessoal – 
uma das expressões concretas do direito à verdade pessoal. Pelo mesmo 
fundamento, o investigado também tem o direito de humanidade que é o de não 
ser responsabilizado pela paternidade se de fato não for pai. [...] Seria por 
demais desumano e vexatório admitir-se que o direito material ou processual – 
que não são um direito natural e imutável, e sim circunstancial – pudessem 
impedir a verdadeira paternidade pela insuficiência de provas, justamente 
devido à negativa do investigado em se submeter à perícia.  (WELTER, 2001, 
p.25). 
 

O direito ao conhecimento da origem genética visa assegurar os direitos da 

personalidade, bem como identificar os ascendentes genéticos para adoção de medidas 

preventivas à saúde.  

Nesse sentido, vaticina Paulo Luiz Netto Lôbo (2003, p.151): 
Para garantir a tutela do direito da personalidade não há necessidade de 
investigar a paternidade. O objeto da tutela do direito ao conhecimento da 
origem genética é assegurar o direito da personalidade, na espécie do direito à 
vida, pois os dados da ciência apontam para a necessidade de cada indivíduo 
saber a história de saúde de seus parentes biológicos próximos para a 
prevenção da própria vida. Não há necessidade de se atribuir a paternidade a 
alguém para se ter o direito da personalidade de conhecer, por exemplo, os 
ascendentes biológicos paternos do que foi gerado por doador anônimo de 
sêmen, ou do que foi adotado, ou do que foi concebido por inseminação 
artificial heteróloga. São exemplos como esses que demonstram o equívoco 
em que laboram decisões que confundem investigação de paternidade com 
direito à origem genética. 
 

                                            
27 Esposando o entendimento de que a recusa à perícia médica deve ser vista como presunção judicial, 
diferente do entendimento de Cristiano Chaves de Farias, Gisele Góes (2005b, p.237) dispõe no seguinte 
sentido: “a avaliação deve ser efetuada caso a caso e, para isto, o instrumento não pode ser outro que não o 
da presunção  judicial. O juiz prover-se-á das normas-princípio do sistema – razoabilidade e 
proporcionalidade – perante os subsídios constantes dos autos, edificando sua fundamentação sobre todo 
um conjunto probatório e não singularmente somente decalcado numa recusa á perícia médica [...]. Pelo 
esposado, somos a favor da revogação do Enunciado 301 do STJ, para que não se corra o risco de uma 
interpretação procedente da magistratura na rota de que, em havendo recusa à perícia médica, não importa 
mais nada, o investigado é o “suposto” pai”.  
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 Trata-se, pois, de obrigação de fazer28, que não tem o condão de atribuir a 

paternidade ao genitor biológico, ou até mesmo interferir nas relações de família. O cerne 

da prestação a ser efetivada pelo réu é a realização do exame de DNA, decorrendo, de 

modo reflexo e instrumental, a simples entrega do material genético29. 

A imposição de realização do exame genético pelo demandado será feita 

através dos mecanismos de indução, que se prestam a “influenciar psicologicamente o 

sancionado, para que ele adote a conduta pretendida pela ordem jurídica” (TALAMINI, 

2003, p.171). São também chamados meios coercitivos indiretos, permitidos 

genericamente no artigo 46130 do Código de Processo Civil, em que o juiz poderá 

determinar medidas necessárias, tais como aplicação de multa diária e, se necessário, a 

utilização de força policial.  

Com efeito, deverá o juiz utilizar meios de indução psicológica para 

compelir o demandado a realizar o exame de DNA. A princípio, a aplicação das 

astreintes, estabelecida no §4° do supracitado artigo, é uma forma eficaz e menos 

sacrificante para compelir o demandado a realizar o exame de DNA. Noutros casos, a 

aplicação da multa pode revelar-se insuficiente ou inadequada, sendo necessário recorrer 

a outras formas de pressão, inclusive com a condução coercitiva do demandado, mediante 

utilização de força policial. Essa medida, em que pese ser mais sacrificante e atingir o 

direito à liberdade do réu, pode e deve ser utilizada quando o direito discutido for mais 

importante.   

Nas ações de conhecimento da ascendência genética, portanto,  deve 

prevalecer o direito constitucional à personalidade, calcado no princípio da dignidade 

humana (elevado à categoria de fundamento da República), até mesmo em detrimento ao 

direito à intimidade e integridade física, haja vista que a indução à presunção de 

paternidade, pela recusa injustificada em submeter-se ao exame pericial, não resolve o 

                                            
28 Nas lições de Marcelo Abelha Rodrigues (2003, p.227, vol.2), trata-se de uma obrigação de fazer 
infungível,  vale dizer, a respectiva obrigação deve ser executada pelo próprio demandado, não podendo um 
terceiro executar a prestação e obter resultado prático equivalente.  
29 Eduardo Talamini (2003, p.132-134) informa que nem sempre é clara a distinção entre o dever de fazer e 
o dever de dar. “Há casos em que em um mesmo dever reúnem-se a imposição de uma atividade (que não 
se confunde com a simples entrega da coisa ou pagamento) com a imposição de entrega ou transferência 
patrimonial de uma coisa corpórea ou de dinheiro”. Para melhor diferenciar os diversos aspectos da 
prestação deve-se buscar o núcleo de interesse objetivo. O cerne da prestação, in casu, é a realização do 
exame genético e, por via oblíqua, a entrega de material genético. 
30 O parágrafo 5° do artigo 461 do CPC estabelece algumas medidas que podem ser utilizadas pelo juiz para 
compelir o réu a realizar a obrigação de fazer. Necessário, porém, esclarecer que o rol do parágrafo não é 
exaustivo, podendo o juiz eleger medidas coercitivas atípicas, mediante a aplicação dos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, as “providências adotadas deverão guardar relação de 
adequação com o fim perseguido” (TALAMINI, 2003, p.270). 
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problema da identificação dos ascendentes genéticos. Além do mais, com a evolução 

científica, o exame de DNA pode ser realizado através da análise de um fio de cabelo, 

gota de saliva, de qualquer vestígio de sangue ou sêmen e marca digital, não 

representando violação à integridade física do investigado ou à sua dignidade. 

Maria Celina Bodin de Moraes citando o Ministro Carlos Velloso (2002, 

p.227) preleciona esse entendimento, nos seguintes termos: 
O direito de conhecer seu pai biológico se insere naquilo que a Constituição 
assegura à criança e ao adolescente: o direito à dignidade pessoal. [...] A 
conseqüência da não submissão ao exame seria emprestar a essa resistência o 
caráter de confissão ficta31. Isso, entretanto, se tem importância para a 
satisfação de meros interesses patrimoniais, não se resolve, não é bastante e 
suficiente quando estamos diante de interesses morais, como o direito à 
dignidade que a Constituição assegura. 

 

Nesse diapasão, impedir a condução coercitiva do demandado para 

realizar o exame de DNA, nas ações de identificação da ascendência genética, é um 

retrocesso injustificável, uma vez que o Direito moderno, nesses casos, e com fulcro no 

artigo 227 da Constituição Federal, pugna pela verdade biológica, não podendo o 

reconhecimento da ascendência genética do filho ficar adstrito ao liame jurídico 

estabelecido nos arts. 231 e 232 do Código Civil, qual seja, presunção de paternidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, algumas conclusões são extraídas, senão vejamos: 

a) A prova pericial é admissível sempre que se pretenda demonstrar fatos que 

dependam de conhecimentos especiais, fora do alcance do homem e do juiz de 

cultura média. Contrariar esse entendimento seria negar às partes participar da 

instrução, violando frontalmente os princípios do contraditório e ampla defesa. 

b) O Código Civil de 2002, no artigo 212, V, em consonância com o Código Civil de 

1973, inovou no regramento da prova pericial ao reunir no gênero perícia as 

espécies exames, vistoria e arbitramento, representando um avanço em relação ao 

Código Civil de 1916. 

c) Os artigos 231 e 232 do Código Civil, que tratam da perícia médica e da 

conseqüente recusa injustificada da parte em submeter-se à sua realização, são 

inovações na legislação brasileira, fruto de sérias discussões doutrinárias e 

                                            
31 Não se trata de confissão ficta, mas de indício que pode servir de base para presunção, pelo órgão 
julgador, da paternidade. 
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jurisprudenciais, especialmente em relação ás ações de investigação de 

paternidade e ascendência genética. 

d) O Código Civil, consagrando os princípios da dignidade da pessoa humana, 

intimidade e intangibilidade do corpo humano, não prevê, através desses artigos, a 

possibilidade de condução coercitiva do demandado em caso de recusa 

injustificada. Esta, só tem força de prova indiciária, base para presunção de 

veracidade das alegações do autor. 

e) O legislador perdeu a singular oportunidade de afirmar a existência de uma 

presunção legal iuris tantum, haja vista que é inócua qualquer regra legal que 

autorize o juiz a pensar. 

f) O STJ, prelecionando o entendimento da impossibilidade de condução coercitiva, 

permite a aplicação de presunção legal relativa em caso de recusa injustificada da 

parte. Ocorre que não andou bem a redação do enunciado, porque a presunção 

estabelecida pelo artigo 232 é judicial e não pode a jurisprudência estabelecer 

qualquer hipótese de presunção legal (estas apenas podem ser reguladas pelo 

legislador). 

g) Apenas nas ações de investigação de paternidade é possível a aplicação das regras 

do Código Civil que tratam da recusa à perícia médica. Nas ações de 

conhecimento da origem genética, entretanto, não é cabível a aplicação de 

presunção, devendo o réu ser compelido à realização da perícia em caso de recusa 

injustificada. Isso porque nessas ações o que se busca é o direito à identificação da 

origem genética, intimamente relacionado aos direitos da personalidade e sem 

vínculo com o estado de filiação. 

Enfim, a pesquisa teve o escopo de analisar os artigos 231 e 232 do Código 

Civil, verificando que aplicação dos referidos dispositivos, ou seja, que a impossibilidade 

de condução coercitiva em caso de recusa injustificada da parte em submeter-se ao exame 

pericial só é cabível nas ações de investigação de paternidade, sob pena de violação aos 

princípios da intimidade e intangibilidade do corpo humano.  

O mesmo entendimento, entretanto, não pode ser aplicado nas ações de 

conhecimento de ascendência genética, haja vista que nessas ações os direitos da 

personalidade e de identificação da origem genética devem sobrepujar ao direito à 

integridade física, por se tratar de interesse jurídico mais relevante.    
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RESUMO 

O texto analisa aspectos da possibilidade jurídica de patenteamento do genoma humano, 

por meio de uma revisão histórica da concessão das primeiras patentes da matéria viva - 

vegetal e animal -, enfatizando os principais marcos jurídicos desta área - como o Plant 

Act, o caso “Chakrabarty” e o caso “Moore” - e nas discussões sobre a possibilidade de 

patenteamento do genoma humano que atualmente se travam, tudo à luz do princípio de 

proteção da dignidade da pessoa humana. Enumera alguns campos em que a concessão 

de patentes do genoma humano está sendo intentada – mapa físico do genoma, de 

coleções de ESTs (expressed sequence tags) e do uso de coleções de ESTs. Discute 

alguns limites jurídicos à apropriação privada do genoma humano impostos por atos 

normativos internacionais e nacionais. Nos que se refere aos atos normativos 

internacionais, discute especialmente a Declaração Universal do Genoma Humano e dos 

Direitos Humanos, abordando o princípio cogente da dignidade da pessoa humana, a 

determinação que o genoma humano em estado natural não pode dar causa a pedido de 

patentes e que a pessoa não pode ser reduzida a seus caracteres genéticos. Sobre os atos 

normativos nacionais, apresenta os requisitos da Lei nº 9279/96 para patenteamento da 

matéria viva - novidade, inventividade e aplicação industrial -, bem como as disposições 

constitucionais brasileiras acerca do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.  
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ABSTRACT 

 

The text analyzes aspects of the legal possibility to patent the human genome, making a 

historical revision about the firsts concession of patents to the alive substance - vegetal 

and animal – emphasizing the most important juridical marcs on this area – such the 

Pant Act, the “Chakrabarty Case” and the “Moore Case” - and on the quarrels on the 

possibility to patent the human genome, that currently are in course, all on to the light to 

the principle of the dignity of the human person. It enumerates some fields where the 

concession of patents of the human genome is being intended- physical map of the 

genome, collections of ESTs (expressed sequence tags) and the use of collections of 

ESTs. It argues some legal limits to the private appropriation of the human genome 

taxes by international and national normative acts. About the international normative 

acts, discuss especially The Universal Declaration of the Human Genome and the 

Human Rights, taking notes about the cogent principle of the dignity of the human 

person, the prescribing that the human genome in his natural form can’t give reason of 

asking for a patent and that the person can’t be reduced on his genetic characters. About 

national normative acts, shows the requirements of the Law n. 9279/96 to patent the 

alive substance- newness, inventiveness and industrial application – as well the brazilian 

constitutional dispositives about the ecological environment equilibrate right, prescripts 

on the article 225 of the Federal Constitution of 1988. 

 

KEYWORDS: PATENTS; BIOTECHNOLOGY; HUMAN GENOME 

 

INTRODUÇÃO 

No decorrer do século XX o mundo passou pelo que se costumou denominar  

“revolução” biotecnológica. Desde o surgimento de remédios como a penicilina e as 

descobertas das técnicas de transplantes até o mapeamento do genoma humano, as 

ciências biológicas evoluíram assombrosamente. A sociedade já demonstra que tem o 

conhecimento científico para reinventar o homem e a natureza. Porém, há que se refletir 

sobre as conseqüências de tais descobertas e, nesse contexto, os juristas têm o desafio de 

enfrentar o novo e harmonizar conflitos ou perplexidades deles decorrentes.  

A problemática torna-se ainda mais extremada, pela diversidade de 

legislações sobre o tema. Destaque-se que profissionais da área biotecnológica 

procuram instalar-se em países cuja legislação permita, não proíba ou silencie sobre a 
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pesquisa com seres humanos e a aplicação dos conhecimentos assim obtidos. 

Concomitantemente, está se descortinando a corrida pela obtenção de patentes da 

matéria viva. Desde microrganismos, passando por vegetais e animais, até se chegar ao 

ser humano, são inúmeros os casos de requerimento. A ciência avança rapidamente, 

trazendo consigo muitos benefícios e, também, conflitos de ordem ética, moral e 

jurídica. Talvez não exista, ainda, o preparo suficiente e necessário para resolver todos 

os problemas jurídicos advindos dessas novas situações – e nem pode haver tal 

pretensão - mas a discussão do tema se impõe. 

Ainda, é de se ressaltar que as pesquisas científicas que envolvem 

conhecimentos acerca do ser humano – seja na Medicina em geral, seja especificamente 

na Genética, ou, em suma, tomando-se o termo na sua acepção mais ampla, na 

Biotecnologia, carecem, no mais das vezes, de fontes seguras de informação. Desse 

modo, não podem partir de uma certeza, a qual é buscada no processo de investigação e 

experimentação. Parte-se de uma situação indeterminada, incumbindo-se o cientista da 

delimitação do problema e o caminho para a busca de sua resolução. Ocorre que, por 

envolver pesquisas com seres humanos e a possibilidade de haver modificação ou 

danificação de sua estrutura genética, a aquisição do conhecimento que envolve as 

pesquisas com o genoma humano não pode ficar apenas ao arbítrio do pesquisador.  

Marcos Roberto Pereira reflete que “pelo nível de desenvolvimento 

científico atingido, sobretudo envolvendo o genoma humano, nunca foi tão necessário 

uma forma de controle com eficácia, mas que, obviamente, não obstrua a evolução 

científica em todos os campos, porém possa monitorá-la não de forma isolada, ao revés, 

como um suporte ao mesmo tempo ético, jurídico, político, econômico e social1”.  

Por fim, quando se discute a questão da possibilidade de patenteamento de 

material genético humano, não é admissível perder-se de vista a dignidade da pessoa 

humana, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro e da própria Declaração 

Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos. Desse modo, impossibilita-se 

que o ser humano e seu genoma sejam tomados apenas como “objetos” de pesquisa – o 

que autorizaria serem reinventados e patenteados, exigindo-se que sejam considerados e 

respeitados pelo seu papel axiológico essencial. 

 

                                                 
1PEREIRA, Marcos Roberto. A possibilidade e a necessidade de resgate da perspectiva ético-
científica.in: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (org.). Biodireito: ciência da vida, os novos 
desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 208.  
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1. BREVE REVISÃO HISTÓRICA DA CONCESSÃO DAS PRIMEIRAS 

PATENTES DE MATÉRIA VIVA: 

Tradicionalmente se entende que a concessão de patentes dizia respeito única 

e exclusivamente a idéias inventivas industriais, que se materializavam em objetos 

inanimados, sejam estes métodos ou produtos que fossem obtidos por meio da 

intervenção da inventividade humana nas leis da física. Somente com o amadurecimento 

da Revolução Industrial e o aprofundamento dos conhecimentos científicos relativos à 

química e biologia, na metade do século XIX, é que se passou a entender que a matéria 

viva ou animada poderia ser objeto de patenteamento2. 

A primeira patente de um organismo vivo foi concedida a Louis Pasteur, em 

1871, na França. Tratava-se de uma levedura livre de germes patogênico, obtida por 

meio de aperfeiçoamento do processo de fabricação da cerveja3, Porém, muito se 

resistiu em conceder patentes de matéria viva e somente a partir da década de 1930 é 

que, na Europa, se iniciou a concessão de patentes relativas à agricultura e, só em 1969 

é que se forneceu a primeira patente para um processo de seleção animal4.  

No que se refere à concessão de patentes da matéria viva, são marcantes dois 

episódios ocorridos no EUA. Laymert Garcia dos Santos5 explica que o primeiro foi o 

Plant Act, de 1930, no qual o congresso norte-americano reconhece que plantas 

melhoradas são artificiais e, portanto, invenções do homem.  

O segundo episódio é o da concessão da primeira patente a um 

microorganismo engenheirado - uma bactéria modificada geneticamente para consumir 

petróleo em algas marinhas -, o caso Diamond X Chakrabarty. Havia uma discussão 

judicial onde se debatiam duas idéias: a de que os pesquisadores não haviam feito 

nenhuma invenção, apenas interferiu-se em processos normais, alterando-se o processo 

metabólico. A outra corrente entendia que a possibilidade de patenteamento deve se 

centrar exclusivamente na transformação da matéria pela atividade humana, entendendo 

a matéria manipulada apenas em seu sentido químico e mecânico, independente do fato 

                                                 
2 MARQUES, J.P. Patentes de genes Humanos? Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 17-20.  
3Cf. ALBAGI, Sarita. Ciência da informação – da biodiversidade à biotecnologia: a nova fronteira 
da informação.  Artigo elaborado a partir da tese de doutorado Dimensão Geopolítica da Biodiversidade, 
FIOCRUZ, 2007. 
4 Cf. BARBOSA, Denis Borges. Biotencologia e Propriedade industrial. Palestra na FIOCRUZ em 
1995.  
5SANTOS, Laymert Garcia. Invenção, descoberta e dignidade humana. In: PROJETO GHENTE. 
Limite, 2000. 
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de que esta seja uma matéria viva. A Corte norte-americana decidiu pelo patenteamento, 

entendendo que a bactéria se tratava de um produto ou uma composição material 

fabricado pela inventividade humana, ou seja, foi obra do próprio homem6.  

Nesta mesma época, em 1980, o Congresso norte-americano aprovou a Lei 

de Patentes e Marcas, com o objetivo de unir esforços para desenvolver uma política 

homogênea de patentes, que viesse a estimular relações cooperativas entre universidades 

e indústrias.  

O primeiro caso de patenteamento de plantas ocorreu em 1985, concedendo-

se a Kenneth Hibbert uma patente de utilidade7. Em 1990 foi patenteado o primeiro 

animal geneticamente modificado, o oncomouse, que possui células capazes de 

desenvolver câncer de mama.  

 

2. PATENTES E MATERIAL GENÉTICO HUMANO: 

Em 1989, no contexto das mudanças de relacionamento entre universidade e 

indústria, uma grande questão polêmica acerca do patenteamento de material genético 

vivo surge nos tribunais norte-americanos: o Caso Moore. Com este caso pela primeira 

vez, nos EUA, se discutiu a possibilidade de apropriação privada do material genético 

humano. 

John Moore foi diagnosticado como portador de um tipo raro de leucemia. 

Procurou aconselhamento médico junto a Universidade da Califórnia, com o especialista 

em hematologia-oncológica e professor da universidade, Dr. David W. Golde. Teve seu 

diagnóstico confirmado, em agosto de 1976, se tornou paciente do Centro Médico de 

UCLA. Para tratamento da doença, o médico sugeriu a retirada do baço, pois tal 

procedimento parecia prolongar a vida do paciente. Moore concordou e assinou 

formulário padrão para consentimento com a cirurgia e o procedimento foi realizado em 

outubro de 1976. A partir de então seu estado clínico se estabilizou. Após isto, voltou 

periodicamente ao Centro Médico, entre 1976 e 1983, sendo sempre colhidas amostras 

                                                 
6 Cf. RABINOV, Paul. Cortando as amarras: fragmentação e dignidade na modernidade hoje.  
Paul Rabnov comenta sobre o caso Chakerabarty: “A decisão Chakrabarty foi menos um marco legal que 
um evento simbólico da ocorrência de alterações econômicas, políticas e culturais mais amplas. A 
retumbante declaração do Supremo Tribunal (de que o Congresso pretendia que o material estatutário 
incluísse tudo o que estivesse sob o sol feito pelo homem), tendo sido feita, como foi, no mesmo ano da 
eleição de Ronald Reagan para presidente dos Estados Unidos e da injeção maciça de capital de risco no 
mundo da tecnologia, pode ser legitimamente considerada uma data marco para uma nova constelação 
emergente de conhecimento e poder.” 
7Cf. FARIA, Rachel S. M. Patentes Biológicas. 
http://www.senado.gov.br/conleg/artigos/politicasocial/Patentesbiologicas.pdf. 
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de seu sangue, soro sanguíneo, pele, medula óssea e esperma. A justificativa 

apresentada pelo médico foi a de que seus os elementos corpóreos tinham 

“características únicas”, que interessavam a sua pesquisa, bem como para a “melhora da 

humanidade”.  

Ocorreu que, em 1983, Moore recebeu outro formulário para assinar, onde 

cederia à UCLA os direitos de suas linhagens de células e de seus produtos corpóreos. 

Isto seria necessário porque o médico queria amostras de sangue, não só para tratamento 

médico, mas para fins de pesquisa. Desconfiado, recusou-se a assinar o requerimento. 

Contratou um advogado e somente então descobriu que, após o procedimento de 

retirada do baço, o Dr. Golde determinou que sua assistente de pesquisa obtivesse uma 

amostra, “para estudar as características das células e de suas substância”, antes da 

destruição. Em 1979, estes pesquisadores imortalizaram as células extraídas do baço, 

numa nova linhagem, que denominaram “linhagem de células Mo”. Em agosto de 1979, 

Golde requereu o patenteamento de subprodutos da linhagem de células Mo. O pedido 

de patente foi emendado em 1983 e concedido em 1984, pelo Conselho da Universidade 

da Califórnia.  O médico passou a ser consultor remunerado do Instituto de Genética, 

recebendo ações e outros benefícios desta empresa, em troca do aceso exclusivo desta 

aos resultados de sua pesquisa.  

Indignado com a situação, porque entendia ter recebido tratamento médico 

não apenas pelos fins terapêuticos, mas devido aos interesses financeiros do médico, 

Moore buscou a Corte da Califórnia, alegando que Golde tinha se apropriado 

indevidamente de suas células.  

Em primeira instância, a Justiça norte-americana deu razão a UCLA, 

entendendo que não havia qualquer ressalva no consentimento dado por Moore, 

baseando-se sua decisão nos documentos assinados pelo paciente e que permitiam a 

realização de intervenções médicas num hospital universitário de pesquisa. Assim, 

numa interpretação ultra-extensiva, entenderam que as autorizações genéricas teriam o 

condão de autorizar qualquer procedimento. Ainda, destacaram que Moore teria se 

beneficiado com o tratamento gratuito e auxiliado nas pesquisas.  

No segundo nível, um Tribunal de Apelações, por maioria, inverteu a 

decisão, dando razão a Moore. A opinião majoritária foi a de que o tecido humano, 

removido cirurgicamente, era propriedade privada corpórea do paciente. Deste modo, 

para que o médico pudesse utilizar-se do material genético, teria de obter o 
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consentimento expresso de Moore. Concluíram que a utilização de seu tecido pela 

Universidade constituía uma apropriação indébita.  

Na Corte Suprema prevaleceu um terceiro entendimento. Sobre a 

apropriação indébita, concluíram que não há precedente para responsabilização de 

profissionais médicos por apropriação indébita, quando houver uso, com fins de 

pesquisa, de células humanas. Desta maneira, entender pelo contrário, significaria 

prejudicar a pesquisa, restringindo o acesso às matérias-primas necessárias, impondo 

aos cientistas um dever de investigar a genealogia consensual de cada amostra de célula 

humana utilizada na pesquisa. Mas algo mais perigoso estava em jogo: a possibilidade 

de determinar de quem é a titularidade do genoma humano. Assim, caso se entendesse 

pela apropriação indébita, se determinaria que o titular do material era Moore, ou seja, 

lhe seria atribuída à propriedade do código genético de linfocinas, que têm a mesma 

constituição bioquímica em todos os seres humanos. Como saída a esse tema, o Tribunal 

entendeu que Moore não era titular do material genético utilizado pelo médico, pois este 

havia sido retirado do paciente e descartado, vale dizer, tornou-se res nulIius.  

Por fim, foi indeferido seu pedido. Porém, encontrando uma solução 

“alternativa” para a questão da determinação da titularidade do código genético, o 

Supremo Tribunal decidiu que, embora Moore não tivesse direitos relativos à alegada 

apropriação indébita, poderia acionar o médico pelo descumprimento de suas obrigações 

de revelação, ou seja, por não ter comunicado o paciente que possuía interesses pessoais 

no caso, além dos interesses terapêuticos. Em conseqüência, Golde foi acionado por 

abuso da confiança fiduciária do paciente e por não ter obtido o consentimento 

informado de Moore. Este caso ainda está em curso, dependendo de julgamento. 

Na década de 1990, as discussões acerca da possibilidade de patenteamento 

de material genético humano se acirraram após o inicio das atividades do Projeto 

Genoma Humano - PGH – e a corrida pelo mapeamento de genoma desenvolvida entre 

o projeto financiado pelo consórcio internacional - que torna públicas todas as suas 

descobertas - e uma empresa privada - que buscava o patenteamento de seqüências do 

genoma. Isto ocorreu porque, em 1994, Craig Venter - pesquisador dissidente do HUGO 

- criou um instituto para desenvolver, com financiamento particular, pesquisas de 

mapeamento e seqüenciamento do genoma humano, o TIGR (The Institute for 

Genomics Research) e a empresa de biotecnologia, Celera Genomics.  
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Frijop Capra8 analisa que, em 1999, o projeto da Celera Genomics 

ultrapassava o da HUGO, pois era dotado de computadores superiores e maior 

financiamento, tentando patentear seus dados e garantir a exclusividade de direitos 

comerciais sobre a manipulação dos genes humanos. Até este ano o consórcio 

internacional já decodificara 4.000.000 fragmentos de DNA, mas não tinham condições 

de juntar as informações e formular uma seqüência. David Haussler, pesquisador da 

HUGO e professor da área de Informática, buscava formular um programa de 

computador que montasse corretamente as seqüências e, em maio de 2000, um de seus 

alunos, James Kent, reformulou o programa já existente, baseando-o em uma 

composição estratégica superior e mais simples, completando a primeiro a seqüência do 

genoma humano. Criou, ainda, um programa que permite que pesquisadores visualizem 

gratuitamente esta seqüência do genoma. Assim, as seqüências do genoma humano 

caíram em domínio público. Mas, este não foi o fim das discussões sobre sua 

patenteabilidade, apenas o começo.   

Para Paulo Oliveira9 a problemática do patenteamento surgiu como uma 

extensão do HUGO quando, em 1991, o projeto passou à fase de isolamento de coleção 

e seqüência de genes expressas em cada tipo celular, tecido ou órgão, por meio da 

tecnologia EST (expressed sequence tags), que possibilitou o desvendamento das 

funções de um gene desconhecido e de sua localização em determinado cromossomo. 

Isto fez despertar o interesse das empresas de biotecnologia, que viram nisto 

possibilidades de patentear coleções de ESTs, procedimentos médicos e terapêuticos 

(genéticos e celulares) e medicamentos. Entretanto, simplesmente conhecer as 

seqüências do genoma não significou automaticamente esclarecer a função que lhe está 

associada em um gene, do qual também não se sabe quase nada. Neste contexto, as 

formas mais comuns de apropriação privada do genoma humano direcionam-se ao 

patenteamento de coleções de ESTs, que são usados como join ventures entre centros de 

investigação do genoma humana e a indústria farmacêutica e patenteamento do uso de 

ESTs – é nesta área de utilidade que se tem concentrado os pedidos atuais de patentes. 

 

 

3. LIMITES JURÍDICOS AO PATENTEAMENTO: 
                                                 
8 CAPRA, Frijop; As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 2002. p. 
169-172. 
9OLIVEIRA, Paulo. O projecto genoma humano.  
http://home.uevora.pt/~oliveira/Imprensa/genoma.htm 
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A questão da possibilidade de patenteamento de matéria genética humana 

encontra-se em plena efervescência e o foco jurídico do debate centra-se na questão 

sobre ser o material genético uma descoberta (não-patenteáveis) ou uma invenção 

(patenteáveis). 

Os defensores da impossibilidade de patenteamento de material genético 

humano afirmam que os genes e células não são invenções do intelecto humano, 

ocorrem naturalmente, portanto não podem ser patenteados. Além disto, argumentam 

que o conhecimento genético não pode ser confiscado, deve estar disponível sem 

quaisquer restrições legais ou obrigações financeiras. Em favor do patenteamento, 

questiona-se porque as informações genéticas devem ser gratuitas, se são necessários 

investimentos milionários para desvendar o código genético das mais diversas espécies.  

Sarita Albagli10 analisa que os direitos de patente sobre seres vivos, 

quaisquer que sejam, dizem respeito somente à informação contida em seus genes e não 

ao organismo em si, diferenciando-se da propriedade física ou corpórea de uma espécie. 

Destaca que, apesar das resistências ao patenteamento de seqüência gênicas humanas, 

ganha espaço a possibilidade disto ocorrer, com vistas ao seu uso em pesquisas 

terapêuticas. Este fato gera graves controvérsias e pode contribuir para restringir o 

acesso aos recursos biogenéticos advindos de seu uso e diminuir o fluxo de intercâmbio 

de material genético, podendo afetar áreas estratégicas11.  

Concorda-se com J. P. Remédio Marques12 quando argumenta que a 

possibilidade de patenteamento de genes e de seqüências parciais dos genes que foram 

simplesmente isolados do corpo humano pelo pesquisador pode ser definitivamente 

afastada, porque está ausente o efeito técnico que possa tornar isto uma invenção de 

produto, uma vez que o cientista limita-se a sequenciar a totalidade ou o segmento de 

                                                 
10 ALBAGRLI, Sarita. Op. Cit. 
11 Sobre esta problemática escreve: 
“Uma primeira dificuldade reside na diferenciação entre um ser vivo natural e um produto biotecnológico, 
ou entre uma descoberta e uma invenção, quando se trata de um produto genético novo. Existe toda uma 
linha argumentativa segundo a qual as pesquisas biológicas e de engenharia genética geram, na verdade, 
descobertas e não invenções, já que nada mais fazem do que recombinar materiais preexistentes, ou isolar 
substâncias que ocorrem na natureza. Uma segunda dificuldade da aplicação das leis de propriedade 
intelectual nas áreas biológicas e biotecnológicas consiste no atendimento ao requisito de plena descrição 
do objeto da patente, em particular quando se trata de descrição de todo ou de parte de um ser vivo...  
...Um terceiro aspecto, associado ao anterior, refere-se ao cada vez mais freqüente desrespeito ao requisito 
de aplicação industrial quando da solicitação de uma patente em biotecnologia, o que pode levar ao 
exercício de monopólio sobre materiais genéticos essenciais ao avanço da pesquisa e do conhecimento 
científico nessa área. Esse problema tem sido recorrente no caso da solicitação de patenteamento de 
seqüência gênicas. O escopo e a delimitação do objeto da patente são também um ponto controvertido 
nesses casos.”   
12 Idem. P. 34. 
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um gene, à semelhança do geólogo que encontra, a partir de certa profundidade 

mediante o uso de determinadas máquinas e processos técnicos, um determinado 

mineral ou hidrocarboneto. 

Frise-se, conforme pensamento do Carmem Rachel Faria13, que para que se 

obtenha a propriedade intelectual, por meio da patente, o produto ou processo deve ser 

novo, possuir caráter inventivo e ser passível de inserção em um processo industrial 

determinado. Estes critérios – invenção, novidade e interesse industrial – devem ser 

simultaneamente satisfeitos, ou não se apresenta o direito a patente.  

Sobre o critério da criação humana, a descoberta de elementos, forças e leis 

existentes na natureza não são suscetíveis de proteção patentearia. Deste modo, a 

descoberta de um microorganismo, sua identificação e, em determinados casos, sua 

obtenção em meio adequado não é suscetível de patenteamento. Precisa tratar-se de um 

produto biológico novo, que não existia anteriormente na natureza. Neste contexto, 

simplesmente descobrir o funcionamento de uma célula, de seu mecanismo de 

reprodução ou diferenciação não dá causa a concessão de qualquer patente14.  

No que se refere ao critério da novidade, é difícil avaliar se esta se encontra 

presente nos microorganismos, em parte devido à não disponibilidade de documentos 

técnicos sobre o caso e, em parte, pelo fato de que o simples acesso físico ao objeto não 

assegura se ele se conforma às reivindicações ou se sofreu algum tipo de mutação. 

Assim, a mera obtenção de uma célula-tronco, por exemplo, não significa a criação de 

algo novo, é preciso que aquilo que seja criado, não exista deste modo, normalmente, na 

natureza.  

Sobre a utilidade industrial, para que se obtenha a patente é preciso 

demonstrar qual o problema técnico específico a ser resolvido pela informação sobre a 

seqüência genética. Não basta definir, num procedimento de pesquisa, um conjunto 

novo de objetos ou informações, é necessário especificar qual o problema técnico que 

será resolvido com esta definição. Deste modo, simplesmente recolher informações 

sobre como determinada célula funciona ou que determinada aplicação de células-

troncos, por exemplo, pode ser útil ao tratamento de enfermidades não configura direito 

a patentes. É necessário que a terapia resolva problemas concretos, responda a uma 

indagação específica sobre doença, doenças ou degeneração específicas. Não basta a 

simples utilização da terapia, sem que se descreva quais os mecanismos que levaram a 
                                                 
13 Idem. 
14 BARBOSA, Denis Borges. Biotecnologia e Propriedade Inustrial. 1995. 
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cura ou melhora na condição de vida do paciente. É preciso se ter o completo 

entendimento daquilo que se está realizando, desde qual o problema que se busca 

resolver, como isto será solucionado e os procedimentos para tal questão. 

Entretanto, conforme destaca Antônio P. Carvalho15 é importante não 

cairmos na armadilha de que tudo que é biológico é natural e não pode ser patenteado. 

Entende que toda invenção - produto da engenhosidade humana - deve ser patenteada, 

desde que tenha finalidades claras de produção de bens e serviços, mesmo que se use 

uma seqüência modificada de DNA, sua inclusão num vetor de expressão ou outra 

estratégia efetivamente criativa de geração de um novo serviço ou produto. Analisa que, 

utilizando-se os critérios apresentados em lei, pode determinar em que casos poderia 

haver patenteamento do genoma humano. Os genes ou fragmentos gênicos utilizados 

em sistemas de diagnósticos não são patenteáveis, mas os sistemas de diagnósticos 

baseados em tais genes ou fragmentos gênicos o são, na medida em que sejam 

radicalmente originais e/ou constituam um avanço tecnológico, em relação aos métodos 

anteriormente disponíveis. Seriam patenteáveis os instrumentos e procedimentos que 

permitam descrever, inventar novos objetos biológicos ou parte destes e modificar a 

estrutura natural que resultem em mudanças específicas, previsíveis e presumidamente 

úteis. Assim, seria impossível patentear algo cuja utilidade se desconhece16.  

Porém, não se pode aceitar o patenteamento de organismos biológicos 

naturais ou seus sistemas de regulação gênica e bioquímica, suas partes e moléculas 

constituintes, tal como se encontram na natureza17. Do mesmo modo, não se pode 

aceitar o patenteamento de modificação puramente cosméticas dessas estruturas 

naturais. O patenteável tem de ser inédito e não trivial, ter potencialidade tecnológica 

definida. Assim, tudo que existente enquanto resultado de processo evolutivo e 

                                                 
15 CARVALHO, Antonio P.In: Biotecnologias  de terceira geração. FIOCRUZ, 2007. 
16 Sobre este tema, destaca: 
“...invenções úteis podem e devem ser protegidas por patentes...A conseqüência mais imediata do 
patenteamento é assegurar ao inventor (pessoa física) e ao detentor da patente (o próprio inventor ou seu 
empregador) o direito de industrializar e explorar comercialmente sua invenção sema interferência de 
terceiros ‘copistas’, que não investiram esforços, dinheiro e massa cinzenta para inventar. O segundo 
efeito da patente é assegurar a divulgação da informação técnico-científica necessária para que o processo 
produtivo possa ser repetido por terceiros especialistas, bem como permitir-lhes utilizar esse 
conhecimento como base para novas descobertas (não patenteáveis) e novas invenções (patenteáveis, 
dependendo da adição de originalidade e de inventividade com relação a invenção original). O terceiro 
efeito é obrigar o inventor a ‘exercer’ sua patente, ou seja, industrializa-la e comercializa-la em escala 
suficiente para tender a demanda do mercado – ou, se entender conveniente, licenciar a sua patente para 
quem possa faze-lo... se o serviço/produto é de natureza essencial e há pouca oferta para muita demanda,  
criam-se condições legais e sociais para a licença compulsória de fabricação por terceiros, em benéfico da 
sociedade”.  
17 Cf. GOLDSTEIM, Daniel. In: Biotecnologias de terceira geração. FIOCRUZ, 2007. 
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conseqüência de mecanismos de seleção natural não é patenteável; tudo que provém do 

engenho humano e que reúne as características de originalidade, reprodutividade e 

utilidade é patenteável18.  

Antônio P. Carvalho19 relembrar a que a conseqüência mais imediata do 

patenteamento é assegurar ao inventor e ao detentor da patente o direito de industrializar 

e explorar comercialmente sua invenção sem interferência de terceiros “copistas”. A 

segunda é assegurar a divulgação da informação técnico-científica necessária para que o 

processo produtivo possa ser repetido por terceiros especialistas, bem como permitir-

lhes utilizar esse conhecimento como base para novas descobertas, não patenteáveis e 

novas invenções, patenteáveis, dependendo da adição de originalidade e inventividade à 

invenção original. O terceiro é obrigar o inventor a “exercer” sua patente, ou seja, 

industrializá-la e comercializá-la em escala suficiente para atender à demanda de 

mercado ou licenciar a sua patente para quem possa fazê-lo. Significa ofertar à 

sociedade um resultado prático da invenção, socializando os seus benefícios. Entende 

ser a questão de preço menos relevante do que a de oferta, pois se a estão equilibradas, 

os preços se ajustam e se o serviço/produto é de natureza essencial e há pouca oferta 

para muita demanda, criam-se as condições legais e sociais para a licença compulsória 

de fabricação por terceiros, em benefício da sociedade. 

Destaca-se, seguindo Adriana Diaféria20, que a função do sistema de patente 

é o de contemporizar interesses, que não se restringem aos de natureza individual ou 

coletiva. São englobados, também, interesses difusos, ou seja, que não se referem 

apenas a um grupo de pessoas, mas a todos que podem ser afetados pelo resultado das 

ações que venham a configurar lesões de direito. Assim devem ser equilibrados: os 

interesses do inventor, da categoria de concorrentes, dos consumidores, dos 

trabalhadores e de toda a coletividade. O inventor tem o interesse no reconhecimento da 

                                                 
18 Escreve: 
“Aplicando estes critérios podemos definir o eu é e o que não patenteável: os genes, tal como se 
encontram nos cromossomas, não são patenteáveis. Os sistemas de regulação gênica em si mesmos não 
são patenteáveis. Os cDNAs são patenteáveis se e somente se tiverem valor de uso tecnológico, quer 
dizer, se a função dos elementos que codificam tal definibilidade com precisão em termos moleculares 
são a base de aplicações tecnológicas radicalmente originais, explícitas e precisas. Os fragmentos gênicos 
e os elementos regulatórios ativos em si mesmos não são patenteáveis, porque são partes de estruturas 
naturais, mas o são quando modificados – tanto em composição quanto em localização – para otimizar seu 
funcionamento em sistemas in vitro inventados, inéditos e úteis. Qualquer tipo de organismo transgênico 
é patenteável, pois se trata de uma invenção que pode ser definida com a precisão de uma máquina. Neste 
sentido, os métodos criados para realizar a terapêutica gênica em seres humanos são patenteáveis, porque 
se trata de criar um organismo transgênico capaz de fazer coisas que antes não fazia” 
19 CARVALHO, Antonio P. Op. Cit., 2007. 
20 DIAFÉRIA, Adriana. Patentes de genes humanos e a tutela dos interesses difusos. 2003. 
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autoria da invenção, no exercício de exclusividade e na liberdade de escolha de 

possíveis utilizações da invenção. As categoriais concorrentes têm o interesse na 

divulgação do resultado de outras pesquisas industriais, na utilização lícita destas 

patentes e que o inventor não utilize a invenção para desenvolver uma concorrência que 

leve a eliminação da concorrência. Os consumidores têm interesse em pesquisas e 

produtos, que diminuam riscos inerentes à circulação de produtos conhecidos, que o 

proprietário da patente ofereça o produto em quantidade suficiente para a demanda, que 

não sejam colocadas no mercado tecnologias nocivas ou perigosas ao consumo e que 

sejam adotadas as medidas de segurança necessárias para evitar a circulação de produtos 

que possam ter conseqüências nocivas irreversíveis para as futuras gerações. Os 

trabalhadores têm o interesse em impedir que tecnologias nocivas ao meio ambiente do 

trabalho e a saúde ocupacional sejam colocadas em prática. Por fim, a coletividade tem 

o interesse em que as pesquisas sejam realizadas, que seus resultados estejam à 

disposição de todos e que não se permitam pesquisas ou concessão de patentes para 

tecnologias que causem riscos ou coloquem em perigo a vida, saúde e bem estar das 

atuais e das futuras gerações. 

Desse modo, é possível concluir que contemporizar interesses significa que 

a patente biotecnológica tem a função jurídica de promover o progresso científico, 

econômico e social abrangente, ou seja, possibilitar o incremento constante do bem estar 

de toda a coletividade, mediante a participação ativa e livre no desenvolvimento e na 

distribuição justa dos benefícios daí resultantes.  

Além da legislação específica sobre a propriedade intelectual, não se pode 

deixar de analisar o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do 

Genoma Humano. Esta declaração tem por norma fundamental a proteção da dignidade 

da pessoa humana21,que limita a autonomia da vontade do profissional que desenvolve 

pesquisas como o genoma -, seja na manipulação, tratamento de enfermidades 

genéticas, experiências que causem modificações no genoma ou requisição de patentes 

                                                 
21 Vide: SARLET, Ingo Wolfgan. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado: 2001, p. 60. 
Sarlet escreve: 
“A qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveras fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições de existência mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos.” 
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–, com a obrigatoriamente de respeito à pessoa, pela necessidade de seu pleno 

desenvolvimento, pela busca da melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.  

Ainda, a Declaração determina que o genoma humano, em estado natural, 

não deve dar lugar a ganhos financeiros. O genoma não pode dar causa a exploração 

econômica, por uma empresa ou país, com base em um bem cuja titularidade pertence à 

humanidade. José Antônio Peres Gediel22 critica esta escolha legislativa, afirmando 

haver uma contradição, pois os conflitos de interesse que “a Declaração pretende regular 

se exteriorizam em várias esferas das sociedades contemporâneas e se acentuam em 

virtude de um modelo que permite a apropriação privada de ganhos obtidos pela 

circulação onerosa de produtos biotecnológicos no mercado, contrastando com a forma 

gratuita com que os elementos orgânicos comuns a toda a humanidade são cedidos pelos 

sujeitos pesquisados “. Com este dispositivo busca-se se limitar às possibilidades de 

patenteamento sobre o material genético humano, se estabelecendo que a simples 

seqüenciação ou mapeamento não dão causa a propriedade intelectual.  

Além desta questão explícita sobre patentes, a Declaração limita a realização 

de pesquisas ou de terapia genética, assim como o requerimento de patentes, proibindo 

aquelas que analisem o ser humana baseado apenas em seus caracteres genéticos, 

determinando que se leve em conta suas características pessoais, o meio ambiente em 

que este vive e suas condições de vida. Os estudos devem desenvolver-se de maneira 

adequada e diferenciada em cada parte do planeta, respeitando as diversidades de cada 

região e as variadas expressões que o genoma produz, em virtude das inúmeras 

características do ser humano e do ambiente em que este se insere.  

Sobre a Constituição Federal Brasileira, não se pode deixar de destacar que 

seu artigo 225 determina que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser 

preservado para as presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado consiste-se na prerrogativa que o ser humano tem de gozar 

da natureza original ou artificial de forma que seja plenamente possibilitada existência, 

proteção e desenvolvimento da pessoa humana e dos demais organismos vivos 

existentes, nas suas presentes e futuras gerações. Além disto, envolve tanto o dever de 

preservação da diversidade genética existente, quanto à prerrogativa da manutenção 

deste como ora se apresenta sem que se insiram modificações que causem alterações 

                                                 
22 GEDIEL, José Antônio Peres. A Declaração Universal sobre o Genoma e Direitos Humanos: um 
Novo Modelo Jurídico para a Natureza? in: Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná. vol. 34. Porto Alegre: Síntese, 2000. p.51-52. 
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irreversíveis ou descaracterizem o meio ambiente conforme conhecido pelas gerações 

atuais.  Assim impõe-se o dever de preservação do patrimônio genético brasileiro, ou 

seja, um conjunto de obrigações que as presentes gerações possuem de conservar a 

variedade e totalidade das características genéticas da natureza de modo a garantir um 

meio ambiente sadio e a existência com qualidade de vida para as futuras gerações. Esta 

disposição constitucional impõe um princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, 

de que se estabeleça um quadro orientador da tutela com o objetivo de evitar o 

surgimento de atentados contra o meio ambiente. Quer dizer, as atuações devem ser 

consideradas de maneira antecipada e dar-se prioridade àquelas que evitem, reduzam, 

corrijam ou eliminem a possibilidade de causar alterações na qualidade do meio 

ambiente.  

Neste contesto, a atuação do profissional que realiza manipulação do 

material genético humano e a possibilidade de concessão de patentes está limitada pelo 

dever de preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético para as presentes 

e futuras gerações. Não são admitidos pesquisas, tratamentos, produtos ou patentes que 

tenham por objetivo a produção de uma linhagem de seres humanos com características 

iguais ou a supressão de caracteres considerados “anormais” pelo paciente ou pelo 

pesquisador. No que se refere à produção de seres humanos com características 

equivalentes é de se ressaltar que uma das características do genoma humano é ser um 

modelo de singularidade e diversidade, isto é, preserva a espécie e favorece a 

multiplicidade de caracteres. Esta característica é que possibilitou a sobrevivência e 

adaptação do ser humano. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo que se descortina no século XXI já demonstrou ser muito diferente 

do qual se viveu até então. Verifica-se cada vez mais rapidez nos conhecimentos e o 

desrespeito à pessoa chega ao ponto de se poder identificar um processo de reificação 

do ser humano. Nesse contexto, muito embora se reconheça o esforço de se erigir a 

dignidade humana ao patamar necessariamente adequado, o ser humano vem sendo 

considerado, em muitas oportunidades, não mais por sua própria característica de valor 

essencial de ser humano, por sua dignidade, mas por seus genes e, principalmente, pelas 

informações contidas nestes genes.  

Dessa maneira, não se pode deixar de ter em conta que o princípio da 

dignidade da pessoa humana limita a autonomia da vontade do pesquisador e estabelece 
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como requisito para a concessão de patentes, a obrigatoriedade do respeito à pessoa, 

tanto pela necessidade do seu pleno desenvolvimento quanto pela busca da melhoria da 

qualidade de vida dos seres humanos.  

Nas palavras de Regina Fiúza Sauwen e Severo Hryniewicz, é necessário 

ter-se em mente que “a pessoa humana, na sua totalidade, é mais que um simples corpo 

ou uma simples ”máquina”, que pode ter suas peças trocadas com o desmonte de outra 

“máquina”, que pode ser tratada como meio de enriquecimento ou afirmação pessoal ou 

política23”. Questionam que séculos e séculos de civilização jurídica deram ao homem o 

mais absoluto dos direitos: a tutela da personalidade. E que, igualmente, séculos e 

séculos de civilização médica colocam em risco sua inviolabilidade e respectiva não 

comercialização. Ainda lembram Kant, para quem a pessoa nunca é meio, mas sempre 

um fim, pois que, se vivo fosse, talvez perguntasse: o homem é principalmente um ser 

composto de genes ou de dignidade?24. 

Diante das contradições expostas, que futuro terá nossa sociedade? Que 

limites haverá de se impor à chamada revolução biotecnológica? Qual o papel dos 

juristas nesse processo?  

Todas essas questões devem ser analisadas pensando-se, também, no direito 

fundamental à criação e à produção científica. Assim, eventuais limitações ou 

proibições devem ser determinadas a partir do momento em que o avanço científico 

importar colisão com direitos fundamentais, bens jurídicos protegidos pela Constituição 

da República ou por instrumentos internacionais de que o Brasil seja signatário, tais 

como as Declarações de Direitos Humanos. Sempre que não houver essa colisão ou que 

seja possível resolvê-la em favor da pesquisa, deve a mesma ser garantida.  

Assim, ao mesmo tempo em que se garante o direito à pesquisa, é imposta 

ao pesquisador a responsabilidade de cuidado, cautela, honestidade intelectual e 

integridade na realização e utilização de suas atividades de investigação e experimentos. 

Exige-se uma excelência em seu agir, ou seja, uma atitude ética. O cuidado significa 

fazer uma avaliação prévia tanto dos potenciais riscos e benefícios que sua pesquisa, 

experiência ou tratamento podem trazer à humanidade, como dos requisitos e exigências 

legais para sua realização e utilização. A cautela determina a obrigatoriedade da 

realização de uma profunda análise da bibliografia médica existente sobre o assunto 

                                                 
23 SAUWEN, Regina Fiúza. HRYNIEWICZ, Severo.  O Direito “in vitro”: da bioética ao biodireito. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p.66. 
24 SAUWEN, Regina Fiúza. HRYNIEWICZ, Severo. Op. Cit. p.154. 
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pesquisado, de se sopesar os riscos e benefícios da pesquisa ou tratamento. A 

honestidade intelectual designa um dever de informar o paciente dos riscos e 

conseqüências de seu tratamento ou da experimentação, um agir na busca da melhoria 

da qualidade de vida da humanidade e do alívio do sofrimento dos seres humanos e não, 

na busca de disponibilidades econômicas. A integridade determina que o pesquisador 

assuma todos os riscos decorrentes de suas atividades de manipulação do genoma 

humano, independente de qualquer circunstância, em face de danos causados à estrutura 

genética do paciente25. 

Neste contexto, o Direito chegou ao século XXI e colocou o jurista frente ao 

desafio de enfrentar e harmonizar conflitos ou perplexidades decorrentes do avanço 

biotecnológico, de modo a impor limites entre o que é cientificamente possível fazer e o 

que é moralmente desejável realizar. O desafio que se apresenta ao jurista é encontrar 

respostas que sejam adequadas às situações provisórias atuais - posto que o 

conhecimento muda a realidade quase que dia-a-dia - e as que poderão servir de base 

para soluções mais precisas, a serem formuladas nas próximas décadas, tendo em vista o 

próprio desenvolvimento da sociedade e das pesquisas científicas.  

E nesse enfrentamento, o Direito dispõe de subsídios legais, nacionais e 

internacionais, para verificar quais os limites que podem e devem ser impostos na 

concessão de patentes sobre a matéria viva humana. A partir de tais instrumentos 

jurídicos é possível estabelecer uma base comum de proteção ao homem: o respeito por 

sua dignidade. Esse princípio é que impede que o ser humano seja tratado como coisa, 

desconsiderado como pessoa, tratado como meio de obtenção de ganhos financeiros, de 

forma degradante ou desumana. Além disto, é o que limita e legitima a obtenção de uma 

patente biotecnológica, determinando que esta só pode servir para promover o bem estar 

                                                 
25 Cf. PESSINI, Léo. BARCHIFONTAINE. Christian de Paul. Problemas atuais de Bioética. 4ªed. rev. 
ampl. São Paulo; Edições Loyola, 1997. p. 246-247.  
Os autores  comentam sobre a responsabilidade do pesquisador na área biotecnológica: 
“... Já que toda decisão moral é em si um processo e envolve uma relação ao futuro, sustenta Whitehead 
que somos obrigados, por dever, a considerar seriamente não só o avanço criativo do presente mas 
também o do futuro. Esta é a segunda dimensão da responsabilidade, isto é, a responsabilidade pelas 
conseqüências de nossa atividade sobre os outros. Trata-se do “futuro relevante”. O de toda a 
humanidade. Devemos proceder com a biotecnologia mesmo quando n]ao temos clareza sobre sua 
conseqüências? Whitehead acentua que a responsabilidade exige previdência. É a previsão do impacto 
presente sobre o futuro que torna o agente moralmente responsável. Onde não há previsão não existe 
moralidade. Devemos pensar nos efeitos que nossas ações e decisões irão exercer sobre toda a 
humanidade. Responsabilidade é, portanto, solidariedade com toda a comunidade da espécie humana. 
Temos a responsabilidade de não usar a biotecnologia com a finalidade de afetar negativamente o futuro 
da espécie como tal, a curto e longo prazo. Temos a responsabilidade de preservar a unidade e integridade 
da espécie humana  
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da pessoa, para garantir uma existência digna, para melhorar sua qualidade de vida. 

Qualquer pedido que contrarie tal disposição deve ser prontamente rechaçado e 

impedido a sua continuidade.  
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 REFLEXÕES SOBRE A POSIÇÃO DO STF EM FACE DAS PESQUISAS  

COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS 

 

Carmen Lúcia Costa Brotas∗

RESUMO 

O presente trabalho visa evidenciar as principais questões apresentadas pelo Ministro 

Carlos Ayres Brito em voto proferido na sessão de julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN 3510) referente ao art. 5º da Lei. nº. 11.105/2005, ocorrida 

em 05 de março de 2008, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de considerar 

improcedente a supracitada ação, admitindo-se como constitucional o dispositivo legal 

que autoriza a utilização de embriões crioconservados em pesquisas com células-tronco, 

desde que atendidas algumas condições legais. Em divergência ao exposto pelo 

Ministro, e em consonância com o entendimento trazido pela corrente unitária, que 

supõe a identidade entre pessoa e homem, considerando que o conceito de pessoa se 

aplica a todo ser humano vivo, o que conduz a aceitação do embrião como destinatário 

do direito à vida e à dignidade, e tendo-se em vista que a Constituição Federal de 1988 

posiciona o ser humano como centro do ordenamento jurídico, pontua-se a procedência 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade por afronta aos ditames da Carta Magna. A 

partir desta premissa analisam-se os principais argumentos trazidos à baila no 

supracitado julgamento à luz da bioética, demonstrando-se que o direito à saúde e a 

livre manifestação cientifica, ainda que presentes no ordenamento constitucional, não 

são absolutos frente à disposição da vida humana, bem como se adverte para possíveis 

outras alternativas científicas (utilização de células-tronco adultas) na garantia da vida 

ou de sua melhoria (supondo-se que todos tenham acesso a estes avanços biomédicos). 

Salienta-se ainda, como questão incidental imperativa, a criação dos chamados embriões 

excedentários e a ausência de regulamentação da reprodução assistida apesar dos 

avanços biotecnológicos atingidos pelos profissionais da medicina brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS; DIREITO À VIDA; 

PESQUISAS CIENTÍFICAS 
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ABATRACT 

The aim of this article is to evidence  the main questions presented by the Minister 

Carlos Ayres Brito  in a judgment  session of unconstitutionality direct action (ADIN 

3510) related to the article 5th of the law number 11.105/2005, occurred on March 5th 

2008, in the Federal Supreme Court, in order to consider unjustified the foregoing 

action, admitting as constitutional the legal dispositive that authorizes the use of 

cryopreserverd embryos  in stem cells research as long as follows some legal 

conditions. In disagreement to what was exposed by the Minister, and with the 

agreement to the idea brought from the unitary branch, that supposes the identity 

between person and man, considering  that the definition of people is used to all human 

life, what guides to the acceptance of embryo as addressed to the right of life and 

dignity, as the 1988 federal  constitution takes a position of human being as a center of 

juridical ordained , focus on the origin of the direct unconstitutionality action to offend 

the rules from  the Magna Letter. From this premise it’s analyzed the main arguments 

brought from the foregoing judgment through the bioethics, demonstrating that the right 

to health and the free scientific manifestation, even presenting the constitutional 

ordering are not absolute to the human life, it also warns the other possible scientific 

alternatives (using the adult stem cells) to guarantee the life or it’s improvement 

(believing that everybody has access to those advanced biomedicine). It also 

emphasizes, as a matter of casual imperative, the cultivation of the so-called excess 

embryos and the lack of assisted reproduction regulation despite the biotechnology 

advances achieved by the Brazilian medicine professionals. 

 

 

KEY WORDS: EMBRYO STEM CELLS; RIGHT TO LIFE; SCIENTIFIC 

RESEARCHES  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos as pesquisas com células-tronco ganharam elevada relevância 

científica, tendo em vista a modificação de métodos e teorias no campo das ciências 
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biomédicas, as quais trouxeram expectativa de cura para doenças consideradas, até 

então, como incuráveis. 

 

Esta revolução nas ciências biomédicas teve repercussão em diversas outras áreas do 

conhecimento, não só por quebrar paradigmas, mas também pelos meios a serem 

utilizados para a obtenção dos resultados almejados. A utilização de embriões 

excedentes crioconservados nas pesquisas com células-tronco foi um deles. Questão da 

qual se ocupa também a bioética como ramo do conhecimento que discute as 

implicações dos avanços científicos à luz de valores e princípios morais. 

No Brasil, a Lei de Biossegurança (Lei 8.794/95), sancionada pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em 1995, a qual proibia as pesquisas com embriões, foi 

revogada, em 2005, com o advento da Lei nº. 11.105/2005, ficando, portanto, em vigor  

apenas dez anos. 

O novo diploma legal, a Lei nº. 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), ao contrário da 

anterior, permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 

embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 

utilizados no respectivo procedimento, desde que sejam inviáveis e estejam congelados 

há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação da Lei, ou que, já congelados na data da 

publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 

congelamento. Exige-se, ainda, o consentimento dos genitores para tal utilização. 

A ação proposta pelo então Procurador-Geral da Republica, Cláudio Fonteles, 

questionando a constitucionalidade do supracitado dispositivo legal, acirrou a complexa 

discussão acerca do início da vida humana em face da dignidade humana. 

Na sessão de julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº. 3510, ocorrida em 

05 de março de 2008, no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Carlos Ayres Brito 

apresentou voto no sentido de considerar improcedente a referida ação, admitindo, 

portanto, não existir violação à Constituição Federal de 1988 no que diz respeito à 

permissão dada pelo dispositivo legal quanto à utilização de embriões crioconservados 

em pesquisas científicas com células-tronco. 
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Os argumentos trazidos pelo Ministro em seu voto para justificar a utilização dos 

embriões nestas pesquisas constituem o ponto de partida do presente trabalho, no qual 

serão analisados os principais fundamentos para a (não) liberação de tais pesquisas. 

Almeja-se, portanto, indicar questões relacionadas à permissão legal da utilização de 

embriões humanos crioconservados para pesquisas com células-tronco, discutindo, não só 

o início da vida para a incidência do direito à vida e à dignidade destes embriões, mas 

também outros pontos relevantes a serem observados neste caso, tais como a geração de 

embriões excedentes, o alcance social dos supostos resultados destas pesquisas, a atuação 

da mídia, bem como a ponderação entre estes direitos (à vida e à dignidade humana) e os 

direitos à saúde e a livre manifestação científica. 

Não se busca, é importante ressaltar, uma análise maniqueísta, na qual a ciência seria a 

grande vilã, mas apenas a indicação de questões éticas relevantes quanto à atuação 

científica nas pesquisas com células-tronco embrionárias. 

 
AS CÉLULAS MILAGROSAS 
 

Fábio Firmabach Pasqualotto (2007, p. 23), médico especialista em reprodução humana, 

define as células-tronco como células indiferenciadas que possuem a capacidade de se 

subdividir indefinidamente (auto-replicação). Estas células, quando submetidas a 

estímulos ou condições ideais, desenvolvem a capacidade de se diferenciar e originar 

células especializadas dos tecidos constituintes do organismo. Podendo ser, quanto à 

natureza, embrionárias ou adultas. Aquelas são encontradas em estágios iniciais pós-

fertilização, podendo ser classificadas como totipotentes ou pluripotentes1, conforme 

seu potencial de diferenciação. Já as células adultas podem ser extraídas de diversos 

tecidos, tais como a medula, a placenta e o cordão umbilical, possuindo capacidade de 

diferenciação mais limitada.  

 

                                                 
1 Totitpotentes são as células capazes de se diferenciar em todos os tecidos que formam um individuo, 
sendo encontradas nos primeiros 4 (quatro) dias após a fertilização. Já as pluripotentes são as células 
capazes de se diferenciar em quase todas as células, não possuindo a capacidade de gerar um indivíduo, 
mas apenas os tecidos que o formam. São encontradas em embriões a partir do 5º (quinto) dia após a 
fertilização na espécie humana. (PASQUALOTTO, 2007) 
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Apesar destas células serem estudadas desde a década de 60, consoante salienta Wilmar 

Luiz Barth (2006, p. 22), em termos de importância destaca-se a publicação dos 

resultados de duas pesquisas, em 1998, pela empresa Geron Corporations de Merlon 

Park, na Califórnia, USA, quanto ao isolamento e cultivo em laboratório de linhas de 

células-tronco.  

 

Uma delas tinha sido realizada em Wisconsin, Madison, pelo cientista James Thomson, 

o qual isolou células-tronco provenientes de embriões na fase de blastocitos, ou seja, 

contendo aproximadamente 200 células, no estágio correspondente a 4 ou 5 dias da 

fecundação. A equipe chefiada pelo mencionado cientista conseguiu cultivar estas 

células, obtendo cinco linhagens independentes, as quais deram origem às células de 

vários tecidos diferenciados. A segunda pesquisa foi desenvolvida por John Gearhart, 

em Baltimore, USA. Nesta investigação foram utilizados fetos abortados.  

 

Estes dois experimentos demonstraram que as células-tronco humanas podiam ser 

isoladas e cultivadas in vitro para fins terapêuticos e produção de tecidos humanos em 

laboratório. 

 

Além destes experimentos, é importante destacar os resultados obtidos por Ângelo 

Vescovi que partindo de organismos adultos, conseguiu isolar células-tronco, 

desfazendo a idéia de que nestes não existiam tais células, as quais eram tidas, naquela 

época, como menos versáteis que as embrionárias, fato que não foi totalmente 

demonstrado tendo-se em vistas as pesquisas com células-tronco adultas desenvolvidas 

no Brasil e em outros países.  

 

Surge então a possibilidade de melhoria de vida ou até mesmo de cura para pacientes 

com doenças ou limitações para as quais a ciência até então não possuía meios para 

tratar de forma satisfatória. Mal de Parkinson, Alzheimer, câncer, doenças de chagas, 

além de lesões que tornaram indivíduos paraplégicos ou tetraplégicos são alguns dos 

males para os quais as células-tronco poderiam ser utilizadas. 
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Ocorre que devido às alegadas características das células-tronco embrionárias estas se 

tornaram altamente interessantes para uma corrente de pesquisadores, em detrimento 

das células-tronco adultas, ainda que as pesquisas com estas últimas estejam em estágio 

avançado e demonstrem resultados satisfatórios. 

 

Questiona-se a obtenção das linhagens de células-tronco com a destruição de embriões 

em confronto com os direitos à vida e à dignidade das pessoas humanas, os quais 

caracterizam os Estados Democráticos de Direito.  

 

A Lei de Biossegurança 

No Brasil, o artigo 5º e parágrafos da Lei nº. 11.105/2005, conhecida como Lei de 

Biossegurança, cuja constitucionalidade foi questionada mediante a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 3510, permite que, para fins de pesquisa e terapia, sejam 

utilizadas células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, desde que atendidas 

duas condições: sejam embriões inviáveis e estejam congelados há 3 (três) anos ou 

mais, na data da publicação da Lei. Além disso, dispõe a necessidade de consentimento 

dos genitores. 

Em 30 de maio de 2005, o então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, 

propõe a Ação Direita de Inconstitucionalidade questionando, com fulcro no direito à 

vida e à dignidade da pessoa humana esculpidos na Constituição Federal de 1988, o art. 

5º do supracitado diploma legal, que permitia a utilização de embriões crioconservados. 

Admitia o Procurador-Geral que a vida começa com a fecundação do óvulo. 

Inicia-se no Supremo Tribunal Federal discussão acerca do inicio da vida humana a fim 

de que fosse determinada a partir de quando o ser humano teria seus direitos à vida e à 

dignidade respeitados. Para tanto, o relator, Ministro Carlos Ayres Brito, acolhe a 

solicitação do mencionado procurador no sentido de determinar a realização de audiência 

pública com a finalidade de que fossem ouvidas as principais autoridades das diversas 

áreas do conhecimento relacionadas à questão em tela. Foram então ouvidas, na sessão 
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pública realizada, em 20 de abril de 2007, no Supremo Tribunal Federal, vinte e duas 

autoridades dentre as quais estavam antropólogos, geneticistas, biólogos. 

Em 05 de março de 2008, inicia-se o histórico julgamento da supracitada ação direta de 

inconstitucionalidade, no qual o Ministro Carlos Ayres Brito, em seu relatório, delineia 

duas correntes antagônicas.  

A primeira defendendo que o embrião está a caminho de tornar-se um ser humano, e 

desde a fecundação possui vida a ser respeitada. Esta linha de pensamento adverte para 

as possibilidades terapêuticas que as células-tronco adultas possuem, sem, no entanto, 

provocar a destruição de uma vida humana. 

Já a segunda corrente configurou-se no sentido da defesa do uso dos embriões para as 

pesquisas científica, ressaltando que estas, no estágio em que são utilizados nas 

investigações não possuem células nervosas, portanto não existiria vida, uma vez que se 

convencionou que a vida cessa com a morte celebral, consoante disposto na Lei nº. 

9.434/97 (Lei de Transplantes). Para esta corrente a vida destes embriões inicia-se 

apenas com sua implantação no útero humano, o que depende da ação humana. 

Ressaltam, ainda, os defensores desta corrente a condição em que se encontram 

milhares de pessoas que convivem com as mais diversas limitações, por exemplo, 

portadores de Parkinson, Alzheimer, dentre outros, e que poderiam ser salvas ou terem 

uma condição melhor de vida com os resultados destas pesquisas. 

O relator, em seu voto, seguiu a segunda corrente, ressaltando que o embrião não possui 

personalidade jurídica, portanto não seria destinatário da tutela constitucional, visto que 

esta visaria, no seu entendimento, apenas os nascidos com vida. Defende ele a acepção 

biográfica da vida enfocada por José Afonso da Silva (2001, p. 196). Logo, por não ser 

pessoa o embrião estaria excluído da proteção constitucional visto que a Carta Magna 

coloca a vida como direito fundamental da pessoa humana, categoria da qual o embrião 

não pertence. Destarte, não haveria pessoa humana no embrião.  
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Quanto à destinação dos embriões crioconservados2, ressaltou o relator que os genitores 

destes embriões não poderiam ser obrigados a gerarem todos aqueles obtidos na 

reprodução in vitro, tendo-se em vista, além da inexistência de mandamento legal que 

os obrigue a tal, o planejamento familiar esculpido na Constituição Federal (art. § 7º do 

art. 226).  

O direito à saúde e à livre expressão da atividade científica esculpidos no mandamento 

constitucional também foram ressaltados pelo Ministro Carlos Ayres Brito, ao indicar 

que a proibição do uso de embriões crioconservados em pesquisas com células-tronco 

macularia tais direitos, condenando os portadores de males para os quais a ciência não 

tem cura à precária qualidade de vida.  

Impende destacar que, no sobredito julgamento, o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito pediu vistas do processo, no entanto a Ministra Ellen Gracie votou 

acompanhando o relator para considerar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

3510 improcedente, ratificando a constitucionalidade do art. 5º da Lei 11.105/2005.  

 

Conquanto ainda não tenha o Supremo Tribunal Federal julgado à referida Ação Direita 

de Inconstitucionalidade, é imperativo serem declinados alguns aspectos relevantes no 

que diz respeito à permissão da utilização dos embriões crioconservados em pesquisas 

com células-tronco. 

 

Um olhar bioético 

 

Na discussão da utilização de células-tronco embrionárias para fins terapêuticos, uma 

questão torna-se imperativa: a definição do embrião como pessoa. Neste aspecto, duas 

correntes se contrapõem. A corrente reducionista que sustenta a separação entre pessoa 

e homem, sendo considerada pessoa apenas àqueles possuidores de discernimento e 

capacidade de autodeterminação, desta forma o embrião não seria considerado pessoa3. 

                                                 
2 O termo congelado, doado, inservíveis são expressões que adjetivam, geralmente, coisas, objetos, razão 
pela qual, seguindo a melhor doutrina, serão evitados no presente trabalho. 
3 Peter Singer defende, em Ética Prática (2006, p. 165), a utilização de embriões crioconservados em 
pesquisas científicas, afirmando que estes não podem ser considerados pessoas, vez que não possuem 
consciência, não sentindo dor.  Entendimento que não pode prosperar tendo em vista a existência de 
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Nesta corrente, destaca-se Ronald Dworkin, constitucionalista americano citado no voto 

do Ministro Carlos Ayres Brito no julgamento da supracitada ação, para quem não faz 

sentido supor que o feto tenha interesses próprios antes do desenvolvimento da 

sensibilidade. (PETTERLE, 2007, p. 74). 

 

A corrente unitária em contrapartida defende a identidade entre pessoa e homem, sendo, 

portanto, o embrião considerado pessoa por pertencer à espécie humana. Neste sentido, 

Roberto Adorno (1998) enfatiza que a consciência não é constitutiva da pessoa, sendo 

posterior a esta. Neste diapasão, afirma o autor que 

 
Em otras palabras, la persona e uma realidad que supera la actividad 
neuronal. Sua persencia no depende del ejercicio actual de la razón o 
de la consciencia. La noción de <<persona>> tiene caráter ontológico 
y no simplesmeste fenomenológico. 
De aqui se conclue quem, em este enfoque, el concepto de 
<<persona>> se aplica a todo ser humano vivo, aún cuando no haya 
desarrollado aún todas sus potencialidades (como em el feto, em el 
racién nacido o em el nino), o que lãs haya perdido 
irremediablemente (como em ciertos casos de demência 
especialmente graves). (p. 63) 

 
 
No presente trabalho, considerar-se-á a corrente unitária, no sentido de tomar-se o 

embrião crioconservado como pessoa humana e destinatário do direito à vida e à 

dignidade da pessoa humana, estando, portanto, a decisão que se constitui no Supremo 

Tribunal Federal contrária aos ditames do Estado Democrático de Direito firmado pela 

Constituição Federal de 1988. 

 

Neste diapasão, vale frisar que a Carta Magna não apresenta qualquer indicação do 

significado de pessoa, mas exprime o direito à vida sem restrição do estágio em que esta 

se verifique. Ora, não há como negar que no embrião já há vida humana, que merece 

                                                                                                                                               
estados em que as pessoas ainda que não sintam dor, conforme ocorre no caso de coma, ou anestesia, 
continuam a serem destinatárias do direito à vida e à dignidade humana.  
Imperativo frisar, ainda, o entendimento de H. Tristram Engelhardt, em Fundamentos da Bioética (1998) 
para quem existe uma distinção entre “ser humano” e “vida biológica humana”. Destarte, para ele apenas 
os seres racionais, autoconscientes, livres em suas opções morais são seres humanos; os indivíduos com 
mera “vida biológica” não teriam, em seu entendimento, valor intrínseco, não havendo óbice, portanto, no 
caso dos embriões, ao descarte ou a destruição para extração de células-tronco para fins terapêuticos.  
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proteção, sendo imperativo indicar, por relevante, que o embrião humano na fase em 

que se defende seja utilizado nas pesquisas (4 a 5 dias) já contém todas as informações 

genéticas. Aliás, Lenise Garcia, Doutora em Microbiologia e Professora do Instituto de 

Biologia da Universidade de Brasília, ressaltou, na audiência pública realizada no 

Supremo Tribunal Federal, que esse embrião possui todas as informações genéticas que 

o caracterizarão, inclusive quanto ao sexo e a doenças genéticas. 

 

Por conseguinte, este embrião, ser que pertence a espécie humana, ainda que não tenha 

consciência é destinatário da proteção à vida, não se constituindo como fato relevante a 

permissão legal de sua destruição a necessidade de ação humana externa para nascerem. 

Há apenas, no caso da crioconservação deste embrião uma suspensão do ciclo vital pelo 

qual todos os seres humanos adultos já passaram. 4

 

Neste sentido, Jussara Maria Leal de Meirelles (2003, p.94) adverte que  

 

O valor da pessoa humana que informa todo o ordenamento jurídico 
estende-se, pelo caminho da similaridade, a todos os seres humanos, 
sejam nascidos, ou desenvolvendo-se no útero, ou mantidos em 
laboratório, e o reconhecimento desse valor dita os limites jurídicos 
para as atividades biomédicas. A maior ou menor viabilidade em se 
caracterizarem um ou outro como sujeitos de direitos não implica 
diversificá-los na vida que representam e na dignidade que lhes é 
essencial.  

 

Mônica Aguiar (2005, p. 32) ressalta que “a pessoa, para existir, não precisa de 

legislação prévia. Ao contrário, é um ser ontologicamente pré-sente, independentemente 

da prévia configuração legal.”.  Destarte, ainda que a Constituição Federal de 1988 não 

indique o significado de pessoa, isto não autoriza considerar o embrião excluído da 

proteção à vida. 

 

Em que pese corrente divergente, a qual se filiou o Ministro Carlos Ayres Brito, é 

importante trazer à baila que a partir da Constituição da República de 1988, foi 

                                                 
4 Três correntes doutrinárias principais se referem à condição jurídica do nascituro, ou seja, se ele tem ou 
não personalidade jurídica: a corrente natalista que afirma que a personalidade começa a partir do 
nascimento com vida; a da personalidade condicional que sustenta que a personalidade começa a partir da 
concepção, com a condição de nascer com vida e por fim a corrente concepcionista para a qual a 
personalidade começa com a concepção. 
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colocado o ser humano como causa e fins únicos de todo o ordenamento jurídico, assim 

os direitos reconhecidos ao nascituro pela Lei Civil tutelam interesses patrimoniais, os 

quais não estão sendo vislumbrados quando se discute a utilização das células-tronco 

embrionárias nas pesquisas científicas. (BARBOZA, 2005, p. 256).  

 

Ora, fulcrou-se o Ministro Carlos Ayres Britto apenas no art. 2º do Código Civil em 

seus argumentos, no entanto, deve-se salientar que este mesmo diploma legal no art. 

1597 reconhece aos chamados embriões excedentários o direito à filiação. Destarte, se 

lhe foi conferido tal direito com nuances patrimoniais, não há como sustentar qualquer 

impossibilidade de serem estes embriões destinatários também do direito à vida e à 

dignidade. 

 

Há que se notar, ainda, que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, o 

qual foi citado pelo atual Procurador Geral da República, Antônio Fernando de Souza, 

na sessão de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em tela. Este tratado 

internacional prevê em seu artigo 4º que toda pessoa tem direito ao respeito à vida, o 

qual deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  

 

Outrossim, ainda que reconhecida a importância da livre expressão da atividade 

científica, mencionada pelo Ministro Carlos Ayres Brito em seu voto, não pode 

prosperar a afirmação de que a recusa à utilização de células-tronco embrionárias 

atingiria este direito constitucionalmente estabelecido e colocaria o Brasil em atraso 

tecnológico frente a outros países.  

 

Na preciosa lição de George Sarmento (2002, p. 13) quanto ao argumento de que a 

proibição ou limitação das pesquisas científicas seria um retrocesso histórico e que a 

intervenção do poder público nas atividades biomédicas colocaria fim a estudos que 

beneficiariam muitas pessoas, são declinadas as seguintes considerações. 

 
Tal tese é insustentável. O Estado Democrático de Direito está 
comprometido com a expansão da liberdade cientifica, garantindo aos 
pesquisadores todas as possibilidades para o desenvolvimento de seus 
estudos. Mas é preciso ressaltar que não se trata de um direito fundamental 
absoluto, imune às ingerências externas. A imposição de limites justifica-se 
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sempre que as práticas biotecnológicas afetarem princípios éticos essenciais 
à preservação e à dignidade da espécie humana.  

 

O direito à saúde mencionado e ressaltado pelo relator da supracitada Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ao contrário do exposto em seu voto e difundido pela mídia em 

geral, não é maculado com a proibição das pesquisas com células-tronco embrionárias 

tendo em vista o estágio de desenvolvimento científico em que estão as investigações 

com células-tronco adultas. 

 

Além disso, há que considerar a ponderação de que a obtenção de quaisquer avanços 

tecnológicos obtidos pelas pesquisas científicas não geram, por si só, a observância do 

direito à saúde de todos aqueles que seriam potencialmente atingidos por ela. Isto se 

agrava ainda mais no Brasil onde o Sistema Único de Saúde não consegue, por razões 

que não cabem ser discutidas no presente trabalho, atender aos cidadãos com patologias 

simples cuja ciência há muito se posicionou de forma inequívoca, alcançando a plena 

cura. (NERI, 2004). 

 

Neste sentido, basta verificar-se o acesso dos cidadãos brasileiros as próprias técnicas 

de fertilização in vitro, as quais, apesar de avançadas em termos biotecnológicos, estão 

muito além das possibilidades de muitos brasileiros que almejam os benefícios de tais 

técnicas. Ou seja, não há uma distribuição eqüitativa, igualitária dos avanços 

biotecnológicos em geral, e os resultados obtidos com as células-tronco não fugirão a 

esta realidade. 

 

Outra questão que se impõe no que diz respeito à suposta preservação do direito à saúde  

indicada pelo Ministro são as patentes. Juan Ramón Lacadena (2005, p. 71) ressalta que 

as supostas possibilidades de resultados trazidos pelas pesquisas com células-tronco já 

intensificaram a luta das patentes de linhagens obtidas a partir destas células. Neste 

diapasão, verifica-se que a versatilidade das células-tronco embrionárias e a 

conseqüente perspectiva industrial que estas podem trazer as tornam muito mais 

interessantes.  Renata Rocha (2008, p. 32) ressalta que não se pode afirmar que os 
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resultados científicos e financeiros obtidos com estas patentes sejam convertidos em 

benefício da melhoria da saúde ou da qualidade de vida das populações5.   

Importante salientar ainda que as pesquisas com células-tronco adultas demonstram 

resultados positivos, inclusive já trazendo, ao contrário do que ocorre com as 

embrionárias, conforto para doentes que não tinham perspectiva sequer de sobrevida.  

Exemplo bastante elucidativo são os tratamentos realizados com células-tronco adultas 

em pacientes portadores de doenças crônicas no fígado, realizadas no Hospital São 

Rafael, localizado no bairro de São Marcos, na capital baiana, que já trazem sobrevida 

para pacientes que aguardavam na fila para serem transplantados.  

Na verdade, as pesquisas com células-tronco embrionárias apresentam algumas 

desvantagens em relação aquelas desenvolvidas com as adultas, uma vez que os 

cientistas não têm controle sobre a multiplicação dessas células e não se sabe como se 

dá o mecanismo de proliferação. As células-tronco embrionárias possuem como caráter 

limitador a alta rejeição com a formação de tumores, não existindo casos de resultados 

positivos conforme aqueles já atingidos com as adultas.  

 

Oportuno ainda ponderar a suposta inviabilidade dos embriões indicada pela Lei nº. 

11.105/2005, utilizada pelo Ministro Carlos Ayres Brito como fundamento para a 

liberação destes em pesquisas cientificas, considerando-se apenas três possíveis destinos 

para eles: o congelamento permanente, o descarte ou a utilização para pesquisas 

científicas. Assim, a última alternativa deveria ser a escolhida por caracterizar-se como 

a mais solidária visto que proporcionariam a melhoria de vida de muitas pessoas 

doentes que vivem sem esperança de cura. Neste sentido, uma questão impõe-se: quem 

poderia indicar a inviabilidade desses embriões crioconservados, se até mesmo a 

comunidade cientifica não consegue atingir um consenso a este respeito?  

                                                 
5 No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em estudo intitulado Patentes de Células-
tronco – Cenário Atual demonstra que o patenteamento de células-tronco no Brasil é dominado por 
estrangeiros, sendo que das 102 patentes concedidas apenas 1 (uma) era brasileira, porém em convênio 
com instituição estrangeira. Muitas destas referem-se a procedimentos ou produtos advindos de células-
tronco embrionárias, ou seja, são fruto da destruição de embriões humanos, de vida humana.  
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No Brasil, o lapso temporal foi fixado em 3 (três) anos de crioconservação, no entanto, a 

Comissão Nacional de Reprodução Assistida da Espanha recomenda o prazo de 5 

(cinco) anos, sendo recorrentes casos de bebês nascidos após prazo superior aquele 

fixado na supracitada lei de crioconservação6.  Destarte, ao contrário do que afirma o 

Ministro Carlos Ayres Brito não há segurança em procedimentos científicos que 

diagnostiquem a inviabilidade esboçada no artigo 5º da Lei de Biossegurança. Não se 

sustentando este argumento como suporte para a liberação da utilização de embriões 

crioconservados como matéria-prima na obtenção de células-tronco.  

Além disso, vale salientar a ponderação trazida por Wilmar Luiz Barth (2006, p. 170) de 

que, no Brasil, devido à aprovação da Lei de Biossegurança, o Ministério da Saúde 

realizou um levantamento e descobriu que existem somente cerca de 3.000 embriões nas 

clinícas de reprodução assistida, ao contrário dos 20.000 previstos pelos cientistas. 

Ressalte-se que a Lei nº. 11.105/2005 exige além do tempo de crioconservação - 3 anos, 

o consentimento dos genitores. Então desse número muitos não poderão ser utilizados 

nas pesquisas devido à recusa de consentimento.  

 

Vislumbra-se então mais uma questão a ser discutida também no campo da bioética: 

para solucionar estes problemas serão criados embriões destinados especificamente para 

as pesquisas científicas? Seriam criadas vidas em laboratórios destinadas à destruição? 

 

Neste diapasão, ressalta, ainda, Wilmar Luiz Barth (2006, p. 245) que nos Estados 

Unidos há notícias de que para se produzir embriões em laboratório, apesar de o 

National Institute of Health recomendar o não-pagamento de óvulos e espermatozóides, 

são comprados óvulos de mulheres que se submetem a procedimentos de superovulação 

com riscos para a saúde, em troca de determinada compensação econômica.7

                                                 

6 O ginecologista José Gonçalves Franco Júnior, detentor do maior banco de crioconservação do Brasil, 
em reportagem publicada pela Folha de São Paulo, em 10.03.2008, rechaça a suposta inviabilidade dos 
embriões após o prazo de 3 (três) anos, alegando que sua clínica já obteve 402 nascimentos de bebês a 
partir de embriões criopreservados, a maioria acima de três anos de congelamento. Aliás, a mencionada 
reportagem ressalta o nascimento de um bebê a partir de um embrião crioconservado por 8 anos.  

7 Vale frisar que a Revista Veja, em 31.08.2005, veiculou a reportagem intitulada “As biofábricas”, a qual 
tratava da utilização de embriões e fetos como fonte de células-tronco pela indústria cosmética, 
noticiando-se a existência de tratamento antienvelhecimento à base de injeções de células-tronco 
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Vale frisar que, consoante declina Renata Rocha (2008, p. 85) a permissão de utilizar 

embriões para fins de pesquisas científicas abre espaço para que experiências outras 

sejam colocadas em prática, inclusive, experimentos científicos de cunho eugênico.  

 

Não se pode considerar os argumentos trazidos pelo Ministro Carlos Ayres Brito em seu 

voto, visto que não há como negar-se humanidade ao embrião crioconservado. O fato 

dele não possuir células celebrais não é bastante para desconsiderar-se a existência de 

vida humana, vez que ele não as possui apenas por ter o seu ciclo vital de 

desenvolvimento suspenso. 

 

Quanto à lógica utilitarista de que seria mais vantajoso utilizar estes embriões 

crioconservados em pesquisas científicas do que descartá-los ou condená-los a 

crioconservação eterna, há que se ponderar ser uma solução injustificada para um 

problema posto pela geração de embriões por clínicas de reprodução assistida em 

número superior àqueles que realmente serão utilizados devido a fatores principalmente 

econômicos.  

 

A inexistência de qualquer regulamentação8 para esta prática biotecnologica consiste em 

uma das razões pelas quais estes embriões continuam a serem gerados, perpetuando um 

problema que segundo o que é posto pelos defensores das pesquisas com células-tronco 

embrionárias poderia ser resolvido com a suposta salvação ou melhoria da vida de 

pacientes que padecem de males para os quais a ciência ainda não tem cura. 

 

No entanto, ainda que ratificada a constitucionalidade da Lei de Biossegurança e 

liberadas as pesquisas com estes embriões, não há qualquer dado que indique quantos 

dos genitores darão o consentimento para a utilização dos embriões. E para aqueles cuja 

                                                                                                                                               
extraídas de fetos. Quatro sessões, ao custo total de 50.000 dólares, seriam capazes de eliminar rugas, 
aumentar a calvície e manter a libido a mil [...] Para tanto, mulheres jovens e pobres são incentivadas a 
interromper a gravidez por volta do terceiro mês para vender o feto. O preço: 200 dólares cada um. Para 
ganharem um dinheiro extra, algumas engravidam apenas para abortar.  
8 Juan Ramón Lacadena (2003, 68) adverte que na Alemanha a lei de reprodução assistida obriga a 
transferência para o útero materno de todos os embriões obtidos com esta técnica. 
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anuência não seja prestada e também os genitores não desejem implantá-los, qual será o 

destino?   

 

Uma alternativa seria a liberação destes embriões para adoção, a qual não macularia o 

planejamento familiar esculpido na Constituição Federal e mencionado no voto do 

Ministro Carlos Ayres Brito. No entanto alguns empecilhos também são vislumbrados. 

O consentimento dos genitores é um deles. Não há como afirmar que estes genitores 

consentiriam em doar os embriões para outras pessoas, por isso esta alternativa merece 

avaliação, apesar de constituir-se em uma opção que em absoluto não macularia a 

dignidade destes embriões, dos adotantes ou dos genitores biológicos.  

 

Destarte, em que pese a indagação trazida por Jussara Maria Leal de Meirelles (2000, p.  

220) quanto a aceitabilidade ética desta alternativa, vez que, em seu entendimento 

poderiam os adotandos (embriões) serem sujeitados aos riscos do congelamento e 

descongelamento a fim de atender aos futuros adotantes, além da possibilidade de 

instrumentalização dos seres humanos que seriam gerados com a finalidade de atender a 

adoção, pondera-se que a devida regulamentação destas adoções poderiam impedir tais 

riscos.  

 

Vale ressaltar, além disso, a atuação da imprensa na prestação de informações sobre as 

células-tronco. Recorrente em todos os meios de comunicação brasileiros matérias e 

reportagens abordando, devido ao julgamento a realizar-se no Supremo Tribunal 

Federal, a polêmica do uso de embriões humanos nas pesquisas com células-tronco.  

 

Estes produtos jornalísticos devido à superficialidade, a busca pelo ineditismo ou até 

mesmo a interesses outros, criam uma pesquisa cientifica distinta daquela realmente 

efetuada nos laboratórios, na qual são minimizados os riscos, prejuízos e muitas vezes 

utilizando-se, em reportagens com foco nas pesquisas com embriões exemplos de 

melhoria de determinadas doenças alcançados com a utilização de células-tronco 

adultas. Isto por vezes gera na população que tem nestes meios de comunicação a única 

fonte de informação equivocadas conclusões. (MASCARANHAS, 2006, p. 91) 
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Considerações finais 

 

Admitindo-se que o Supremo Tribunal Federal declare constitucional o art. 5º e 

parágrafos da Lei nº. 11.105/2005 e sendo liberadas as pesquisas com células-tronco 

embrionárias no Brasil, estará sendo, apesar de todos os frágeis argumentos indicados 

no voto do Ministro Carlos Ayres Brito, preponderante o direito ao progresso científico 

em relação ao direito à vida e à dignidade esculpidos no texto constitucional vigente. 

 

Ora, o direito ao progresso científico de uma sociedade é extremamente relevante, ainda 

mais se consideradas algumas descobertas como a penicilina e as mais variadas vacinas. 

No entanto, a possibilidade de cura ou de melhoria de vida de algumas pessoas através 

do avanço das ciências biomédicas, ainda mais quando se identifica alternativas 

científicas para tal, não autoriza os seus atores a todos os tipos de condutas, muito 

mesmos aquelas que atentam contra a vida humana. 

 

Frise-se que, ao contrário do que quer fazer crer aqueles que defendem a utilização 

destes embriões para a ciência como uma útil e solidária solução para o problema 

gerado por estes embriões excedentes, pode-se vislumbrar que muitos de seus genitores 

não darão o consentimento indicado no art. 5º da Lei nº. 11.105/2005. Logo, ainda que 

liberadas as pesquisas este problema continuará a existir. Urge, preliminarmente,  

portanto, algum tipo de regulamentação a fim de disciplinar a conduta destas clínicas a 

exemplo do que já ocorre na Alemanha e na Itália, evitando-se a criação destes 

embriões excedentários. 

 

Ademais, não se pode solucionar o problema dos embriões excedentes gerados a partir 

de procedimentos biotecnológicos não regulamentados, com a simples destruição destes 

embriões, ainda que sob o argumento da salvação de outras vidas.  

 

Outrossim, indaga-se o alcance que as pesquisas em geral e as com células-tronco em 

especial (estas pesquisas são extremamente caras, necessitando de elevado 

investimento, cujo retorno são garantidos com a obtenção de patentes) têm na 

sociedade. Se ponderado o princípio da justiça que estabelece a distribuição imparcial 
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dos riscos e benefícios identificar-se-á uma enorme lacuna. Os resultados alcançados 

com estas pesquisas por certo não atingirão as classes mais pobres da sociedade, sendo 

seus destinatários, conforme já ocorre em relação a outras inovações biotecnologias, 

apenas as elites. Logo, o tão clamado direito à saúde também não será, por certo, 

atendido com a liberação destas pesquisas.  

 

A decisão que passa a configurar-se no Supremo Tribunal Federal além de contrária aos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal e 

aos princípios éticos, não põe fim as complexas questões que envolvem os embriões 

excedentes crioconservados.  

 

Por conseguinte, verifica-se que as razões trazidas pelo Ministro Carlos Ayres Brito em 

seu voto, não justificam a permissão da utilização dos embriões crioconservados nas 

pesquisas com células-tronco. Aliás, esta autorização desrespeita os princípios éticos 

que visam promover o bem, em relação aos pacientes portadores de doenças e lesões 

incuráveis, mas sem causar mal, que no caso em tela seria a destruição do embrião de 

um ser humano.   
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UMA ANÁLISE ANTROPOLÓGICA E JURÍDICA DO EXAME DE 

ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA 

 

David Paterman∗

 

RESUMO 

Os diversos campos das ciências, tais como a Medicina, o Direito, a Física, a Matemática, 

a Biologia e a Química, estão sempre em constante contato e interação: uma descoberta 

da ciência, como por exemplo, as pesquisas com células tronco e os estudos de 

engenharia genética, geram efeitos também no campo jurídico, pois as várias camadas da 

sociedade, através do Direito e da Ética pretendem limitar ou incentivar a realização de 

tais estudos. 

Algumas das novas tecnologias desenvolvidas pelo Homem geraram drásticas mudanças 

na sociedade, e uma dessas inovações foi a invenção do exame de ultra-sonografia, e, em 

especial, do ultra-som obstétrico. 

A crescente qualidade dos exames, que possibilitam uma visão extremamente apurada do 

feto, ainda no ventre materno, gerou uma série de repercussões no seio da sociedade, 

principalmente, por óbvio, no campo da Medicina, mas também nas áreas do Direito e da 

Psicologia. 

No presente artigo, pretendemos realizar uma análise de como o desenvolvimento da 

tecnologia empregada nos exames de ultra-som, especialmente no último quarto do 

século XX, ocasionou uma mudança de paradigma no que respeita ao relacionamento 

entre a gestante e o feto, alterando e intensificando a responsabilidade do profissional 

médico, gerando, por conseguinte, uma série de novas demandas judiciais, que não eram 

apreciadas pelo Poder Judiciário anteriormente. 

A fim de demonstrar a praticidade do estudo, será feita a análise de um interessante 

processo judicial, movido por um casal que acabou de ter um bebê, em face de 

determinada clínica médica, que, segundo eles, se equivocou ao informar o sexo do bebê 

em exame de ultra-som obstétrico. Os autores reivindicam indenização por danos morais 
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e materiais, pois alegam que, após a notícia de que o feto seria do sexo feminino, 

adquiriram vários produtos para formação de enxoval de menina, sofrendo prejuízos 

quando, após o parto, houve o nascimento de uma criança do sexo masculino1. 

 

PALAVRAS CHAVES: ULTRA-SONOGRAFIA; ULTRA-SOM; ANTROPOLOGIA; 

CONFLITOS DE GÊNERO; DIREITO; NOVAS DEMANDAS JUDICIAIS; ACESSO 

À JUSTIÇA; DIREITOS REPRODUTIVOS E SEXUAIS; PLANEJAMENTO 

FAMILIAR. 

 

ABSTRACT 

The diverse fields of science, such as Medicine, Law, Physics, Mathematics, Biology, 

and Chemistry, are in constant contact and interaction: a scientific discovery such as 

stem-cell research and discoveries in genetic engineering, create effects in the field of 

Law as well, because society, through Law and Ethics, intends to limit or create 

incentives to realize such studies. 

Some new man-made technologies generate drastic changes in society.  One of these was 

the invention of the ultra-sound exam, especially its use in obstetrics. 

The growing quality of these exams, which make possible an extremely clear view of the 

fetus, still in the mother’s womb, led to a series of repercussions in the soul of society, 

principally, of course, in the area of Medicine, as well as in Law and Psychology. 

 In this article, we intend to analyze how the development of the technology employed in 

ultra-sound exams, especially in the last quarter of the twentieth century, marked a 

paradigm shift in what constitutes the relationship between mother and fetus, altering and 

intensifying the responsibility of the medical professional, creating, consequently, a 

series of new legal demands that did not previously exist in the scope of judicial power. 

In order to demonstrate the practicality of this study, we will analyze an interesting 

judicial process, based on a couple that gave birth to a child utilizing the service of a 

medical clinic, which, according to the parents, mistakenly disclosed the gender of the 

                                                 
1 Por questões éticas, não serão divulgados dados do processo ou das pessoas envolvidas. 
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child during and ultra-sound exam.  The authors ask for moral and material compensation 

as they allege that after the discovery that the child would be female they purchased 

various female-themed products for the baby shower and suffered damages after the birth, 

whereupon they discovered that the child was a boy. 

 

KEY WORDS: ULTRA-SONOGRAPHY; ULTRA-SOUND; ANTHROPOLOGY;  

GENDER;  LAW;  NEW JUDICIAL DEMANDS;  ACCESS TO JUSTICE;  

REPRODUCTIVE AND SEXUAL RIGHTS;  FAMILY PLANNING.   

 

1. INTRODUÇÃO 

Se reservarmos alguns momentos de nosso pensamento e fizermos uma breve 

reflexão sobre a história da humanidade, podemos facilmente identificar um sem-número 

de marcos históricos, que, por sua importância, podem ser considerados revolucionários. 

O que dizer acerca da descoberta do fogo, a invenção da roda, da escrita, da luz 

elétrica, a percepção de que a terra é redonda e gira em torno do sol, do motor, da 

televisão, do computador, a chegada do Homem à Lua, da internet, etc.? Todos esses 

eventos histórico/científicos demonstram uma mudança drástica da sociedade, que a 

partir daquele evento, se transforma num novo organismo social. 

É de se reconhecer, ainda, que o século XX se caracterizou por uma evolução 

científica sem precedentes históricos, dando origem a uma estrutura social diferente a 

cada geração. As mudanças que anteriormente levavam décadas ou séculos para ocorrer, 

no século passado se deram de forma extremamente acelerada.   

Mas a pergunta que se faz imediatamente é: a quem se deve creditar 

responsabilidade por todas essas alterações? Será que foi a sociedade, que na busca por 

conforto e soluções para seus problemas que criou essas tecnologias, ou essas alterações 

devem ser creditadas à ciência, que em sua constante evolução, deu origem a mudanças 

no seio da sociedade? Temos para nós que essa pergunta não possui uma reposta simples 

e definitiva.  

   Certas inovações trazidas pela ciência geraram enormes transformações na 

humanidade, mas não se pode deixar de ponderar que tais novidades foram criadas pelo 
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próprio Homem, que, desta forma, criou, transformou e foi transformado pela ciência. A 

teoria dos sistemas sociais de Luhmann, nesse caso, é um instrumento extremamente 

válido para analisar esses fenômenos. 

É certo, ainda, que os vários campos das ciências, tais como a Medicina, o Direito, 

a Física, a Matemática, a Biologia e a Química, estão sempre em constante contato e 

interação: uma descoberta da ciência, como por exemplo, as pesquisas com células tronco, 

geram efeitos também no campo jurídico, pois as várias camadas da sociedade, através do 

Direito e da Ética, pretendem encontrar um limite para as pesquisas científica ou uma 

autorização para a continuidade da pesquisa. 

No campo da medicina, a utilização do ultra-som obstétrico, descoberto por volta 

do meio do século XX, possibilitou a visualização do feto ainda dentro da barriga da 

gestante, permitindo, assim, a realização de estudos morfológicos do concepto e 

acompanhamento mais preciso da gravidez. A utilização da ultra-sonografia pode, assim, 

ser considerado um marco histórico dentro do campo da medicina, que gerou 

repercussões em vários outros campos de estudo, como por exemplo, a Psicologia e o 

Direito. 

Com efeito, a possibilidade de poder visualizar o embrião ainda no ventre materno 

alterou completamente a relação da mãe com o feto, aproximando-os, e ao mesmo tempo 

formando uma nova perspectiva no que pertine às garantias e reconhecimento do feto 

como Pessoa. A concepção do feto, decorrente da fecundação do óvulo pelo 

espermatozóide passou a ter peso muito maior do que o parto, quando o bebê é separado 

do ventre materno, pondo fim ao desenvolvimento intra-uterino. 

Antes do ultra-som, só era possível tomar conhecimento de anomalias, defeitos e 

doenças do feto após o parto. O exame ultra-sonográfico se tornou um poderoso 

instrumento de exame médico, ao possibilitar a procura de eventuais patologias e 

más-formações e, em alguns casos, possibilitar a intervenção médica ainda na fase 

gestacional, sendo considerado nos dias de hoje um exame imprescindível, 

principalmente por ser um método pouco invasivo, relativamente barato e eficiente. 

Muitos médicos e especialistas chegam a dividir a obstetrícia antes e depois do exame de 

ultra-som. 

Outra importante inovação trazida pela ultra-sonografia foi a possibilidade de 
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descoberta do sexo fetal vários meses antes do nascimento. Diversamente do que ocorria 

antigamente, quando os pais tomavam conhecimento do sexo do bebê somente no 

momento do parto, hoje, são raras as mães que não querem saber o sexo do feto durante a 

gestação, o que, em geral, é possível após a 12ª semana de gestação, 

Mas paralelamente ao papel exercido pelo ultra-som do ponto de vista médico, 

criou-se uma verdadeira “indústria da imagem”, em que as gestantes, pais e parentes, 

encaram o exame como um espetáculo, adquirindo fitas de vídeo com gravações do 

exame, fotos em 3D, etc. O exame passou a ser realizado de forma cada vez menos 

justificável do ponto de vista medicinal, o que vem sendo fortemente criticado pelos 

profissionais médicos. 

Comprovando a mudança de paradigma no que pertine aos exames de ultra-som 

do ponto de vista antropológico e jurídico, efetuaremos o estudo de um interessante 

processo judicial, movido por um casal que acabou de ter um bebê, em face de 

determinada clínica médica, que, segundo eles, se equivocou ao informar o sexo do bebê 

em exame ultra-sonográfico obstétrico. Os autores reivindicam indenização por danos 

morais, pois alegam que, após a notícia de que o feto seria do sexo feminino, adquiriram 

vários produtos para formação de enxoval de menina, sofrendo prejuízos quando, após o 

parto, houve o nascimento de uma criança do sexo masculino2. 

A questão nos parece de grande interesse, tanto do ponto de vista médico, quanto 

no que se relaciona aos aspectos jurídicos e antropológicos, pois envolve o estudo da 

responsabilidade médica do profissional operador do aparelho de ultra-sonografia, 

conflitos gerados pela representação dos papéis de gênero e a sexualidade dos indivíduos, 

relacionados com o enquadramento do feto como Pessoa, bem como as transformações da 

sociedade moderna em virtude dessa inovação tecnológica. 

Pretendemos elaborar o trabalho buscando conceitos e informações sobre a 

evolução do estudo de gênero, passando pelo desenvolvimento da técnica dos exames 

ultra-sonográficos, e finalizando pelo estudo do caso concreto em que um exame de 

ultra-som foi objeto de processo judicial. 

2. BREVE ESTUDO SOBRE O CONFLITO DE GÊNEROS – MASCULINO X 

                                                 
2 Por questões éticas, não serão divulgados dados do processo ou das pessoas envolvidas. 
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FEMININO 

A percepção de que o organismo humano, biologicamente, pode ser tanto do sexo 

masculino quanto do sexo feminino, e que ambos se constituem em sistemas orgânicos 

diferentes e ao mesmo tempo “perfeitos” é relativamente nova para nós, tendo sido 

desenvolvida por volta do séc. XVIII. 

De fato, segundo Laqueaur3, até o final da idade média, prevalecia um modelo de 

sexo único, em que se considerava o organismo feminino inferior ao masculino, este se 

encontrando em estágio evolutivo superior. Várias justificativas para tal tese foram sendo 

criados ao longo da história, especialmente para garantir a preponderância do homem em 

desfavor da mulher. A menor capacidade de força, a forma da vagina, o útero, os 

sangramentos menstruais, o tamanho do clitóris, dentre outras características femininas, 

sempre foram utilizadas social e politicamente como fatores determinantes da submissão 

da mulher ao ente masculino. Pode-se perceber tal tendência, inclusive, no discurso 

religioso, no qual Eva teria sido gerada a partir de uma costela retirada do corpo de Adão, 

assim como por sua suposta curiosidade e fraqueza, que a fizeram ser tentada pela 

serpente a provar a maçã (proibida). 

Um dos fatores de maior influência para a tese adotada era o próprio sistema 

reprodutivo feminino: a vagina, que se desenvolve para dentro do corpo da mulher, em 

contraposição ao membro fálico masculino, desenvolvido externamente ao corpo do 

homem, justificaria a inferioridade da mulher, pois sua “falta de calor interior” não teria 

sido suficiente para “fazer descer” o membro reprodutivo.  

Interessante perceber como no decorrer da história, apesar de ainda não se 

vislumbrar o modelo de dois sexos, e a anos-luz da consciência acerca da diferença de 

gêneros, a forma física do corpo humano já limitava o enquadramento das pessoas na 

sociedade, em evidente conflito de gênero e representação de papéis. 

 Laqueur4 apresenta vários exemplos de comportamentos de homens, que, por se 

aproximarem demasiadamente da representação feminina, fazia com que não fossem 

                                                 
3 LAQUEUR, Thomas. Inventando o Sexo: Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Editora 
Relume Dumará, 1ª. ed., Rio de janeiro: 2001 
4 LAQUEUR, Thomas. Inventando o Sexo: Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Editora 
Relume Dumará, 1ª. ed., Rio de janeiro: 2001. 
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mais admirados e respeitados por seus pares. A atenção e dedicação extrema do homem 

para uma mulher era sinal de fraqueza e os indivíduos considerados efeminados, não mais 

gozavam dos “benefícios” da categoria de macho. Da mesma forma, mulheres que 

tentassem exercer papel socialmente relegado ao homem, eram rapidamente criticadas e 

obrigadas a desempenhar seu “verdadeiro papel social”, sendo em determinadas ocasiões 

exiladas, queimadas ou enforcadas.  

A biologia desempenhava influência totalizante sobre o papel do homem e da 

mulher na sociedade. Laquer chega a afirmar que: 

“Ter um pênis não faz o homem, assim como para citar Feste, “cucullus 
non facit monachum” (o hábito não faz o monge). Porém homens e 
mulheres foram destacados pela configuração de seus corpos – ter um 
pênis do lado de fora ou de dentro – para seus necessários papéis 
procriativos e vários outros papéis específicos do gênero. O corpo de 
sexo único dos médicos, profundamente dependente de significados 
culturais, servia tanto de tela microcósmica, como de sinal mais ou menos 
estável para uma ordem social intensamente ligada ao gênero”. 

A hierarquia do masculino sobre o feminino persistiu, mesmo depois do séc. 

XVIII, quando se passou a admitir o modelo de dois sexos. A justificativa para a 

superioridade passou a ser, mais ainda, focada nas características biológicas do ser 

humano. A mulher continuou a ser considerada inferior, pois seu complexo sistema 

reprodutivo, especialmente os ovários e o útero, tornariam seu comportamento menos 

racional, e por demais influenciável por disfunções hormonais5. No final do séc. XIX e 

início do séc. XX as cirurgias de retirada de ovários foram largamente utilizadas para 

tratamento de mulheres “histéricas” e com problemas psiquiátricos. 

Outro fator que passou a ganhar importância para o estudo dos sexos diz respeito à 

posição do homem e da mulher em relação ao orgasmo. Somente após a realização de 

estudos mais sofisticados e com o maior desenvolvimento das pesquisas anatômicas é que 

foi possível aos médicos perceber que para haver concepção não é necessário haver 

prazer. Essa descoberta só se deu no final do século XVIII!!! 

                                                                                                                                               
 
5 Note-se, que até hoje tais pensamentos estão presentes no dia a dia da sociedade. As tensões 
pré-menstruais, alterações drásticas de humor, o infanticídio, loucura puerperal, e outros fenômenos, são 
encarados pela sociedade como uma falta de capacidade da mulher para controlar seus atos e atenuar 
responsabilidades. 
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Os estudos mais aprofundados sobre a mulher e sobre as alterações do corpo 

feminino em função da menstruação, menopausa, hormônios e gravidez só passaram a ser 

feitos por volta da década de 1930, quando podem ser identificados os primeiros 

movimentos feministas.  

Apesar dos movimentos acima descritos não poderem ser generalizados, pois não 

se deram de igual forma em todos os continentes, nem tampouco em todas as regiões, o 

que se percebe é que, no Ocidente, ao longo do séc. XX, especialmente na segunda 

metade do século, é que a mulher conseguiu fugir do seu papel historicamente relegado 

de procriação e responsabilidade restrita à casa e à prole, diminuindo desigualdade na 

hierarquia de gênero.  

Essa mudança de paradigma foi um dos fatores principais para a formulação de 

Jonh Money, ao suscitar pela primeira vez o discurso de diferença de gêneros e de 

representação social, finalmente destacadas da natureza sexual do indivíduo.  

Nessa nova visão dos papéis representados pelo homem e pela mulher na 

sociedade, passou-se a compreender que a sexualidade da pessoa não decorre da biologia 

de seu corpo, mas sim que decorre do tratamento dado e atribuído historicamente pela 

sociedade. A antropóloga Alessandra de Andrade Rinaldi, na apresentação de livro de 

Michel Bozon6, chega afirmar que: 

Este livro tem por objetivo demonstrar que a sexualidade humana não é 
produto da natureza e sim da sociedade. Como construção social é 
aprendida por meio da cultura, capaz de coordenar a atividade mental e 
corporal dos indivíduos. A atividade sexual, apesar de ser uma esfera 
específica na vida humana, não existe isoladamente. Ao contrário é 
dependente de uma teia de significados sociais dentro das quais está 
inscrita. Sendo assim, não pode ser compreendida como pulsão ou como 
produto de um inconsciente a-histórico. 

Parece óbvio, ainda, que a partir de uma onda crescente de liberação sexual, 

identificável principalmente a partir dos anos 60, houve uma significativa quebra das 

barreiras de gênero na sociedade, caracterizando uma maior aceitação de pessoas que 

transgridem os padrões de gênero e transitam entre a representação dos papéis – 

masculino e feminino. A dinâmica das relações sociais proporcionou, assim, uma 

relativização das categorias de gênero, descolando de uma vez por todas a antiga tese de 
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que a sexualidade deriva, obrigatória e completamente, de fatores biológicos. 

Como veremos em capítulo a seguir, desde a gravidez, assim que os pais tomam 

conhecimento do sexo do bebê, existe todo um sistema social e cultural para identificação 

desse feto na sociedade, determinando seu papel no “teatro de representação dos papéis 

de gênero”, que vai desde a atribuição do prenome, da compra de brinquedos (bonecas 

para as meninas e carrinhos para os meninos) e roupas (com a conhecida atribuição de 

cores: azul para meninos e rosa para meninas). 

3. O ULTRA-SOM COMO MUDANÇA DE PARADIGMA MÉDICO, 

ATROPOLÓGICO E JURÍDICO 

De acordo com Chazan7, o ultra-som passou a ser utilizado na medicina na década 

de 1950, quando o obstetra escocês Ian Donald experimentou utilizar os princípios do 

sonar para visualizar o interior do corpo humano, a princípio com a finalidade de 

demonstrar como várias classes de tumores abdominais produziam ecos diferentes.  

O exame ultra-sonográfico revolucionou a medicina obstetrícia, possibilitando a 

confirmação da gravidez pela visualização do útero materno, o acompanhamento médico 

da gestação, e a análise morfológica do feto, a fim de detectar a existência de anomalias e 

patologias fetais. A utilização da ultra-sonografia pode ser destacada como um dos vários 

sintomas visíveis da crescente “medicalização da gravidez”, para utilizar uma 

expressão cunhada por Chazan.  

De fato, desde o início do século XX, se verifica uma clara tendência a considerar 

o acompanhamento da gravidez e do parto como um fenômeno estritamente médico. Esta 

afirmação parece evidente nos dias de hoje, mas talvez não o fosse cem anos atrás, 

quando os partos eram na grande maioria das vezes realizado por parteiras, que não 

possuíam conhecimento técnico-científico. Em geral, somente os partos difíceis eram 

feitos pelos médicos, sendo que a medicina não dispunha da gama de exames de alta 

tecnologia hoje existentes.  

A respeito das vantagens psicológicas do acesso a imagens em tempo real do feto, 

                                                                                                                                               
6 Disponível em 17/12/07, in: http://www.antropologia.com.br/res/res23_1.htm  
7 CHAZAN, Lilian Krakowski. “Meio Quilo de Gente”: um estudo antropológico sobre 

o ultra-som obstétrico, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2007, pág. 41. 
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afirma Lilian Krakowski Chazan que: 

“A possibilidade de visualizá-lo representou mudança significativa, na 
medida em que permitiu a atribuição de “comportamentos” observáveis, 
específicos, individualizados e psicologizados “em tempo real”. O novo 
recurso simultaneamente respondia à construção de uma sensibilidade 
crescente em relação ao bebê, estendida ao feto, e contribuía em larga 
escala para a acentuação dessa sensibilidade. Na esteira dessa 
transformação, ocorreram desdobramentos de toda ordem implicados na 
construção do feto como Pessoa”8. 

Além do fator médico envolvido na progressiva utilização do ultra-som, 

identificou-se uma radical mudança de paradigma no que pertine à relação mãe – bebê 

evidentemente aproximando-os, no que se passou a denominar bonding. A esse respeito, 

Chazan ensina que: 

“A teoria do bonding dizia respeito ao vínculo da mulher com seu bebê em 
carne e osso, após o nascimento. A noção de bonding a partir da visão 
das manchas cinzentas da ultra-sonografia – e, mais recentemente, das 
imagens um pouco mais inteligíveis do ultra-som 3D – consiste a rigor em 
um problema bastante mais complexo, curiosamente ignorado pelos 
autores que, de 1982 em diante, partiram em defesa do ultra-som como 
capaz de proporcionar um vínculo precoce da gestante com seu feto, 
antes mesmo de sentir os seus movimentos. As imagens fetais passaram 
a ser “naturalizadas” e equiparadas a “fotos” de um ‘bebê”, mesmo em 
fase na qual o embrião ainda teria uma forma pouco “humana”. O termo 
bebê encontra-se aqui aspeado porque, do mesmo modo que “foto”, a 
rigor não se trata nem de uma coisa nem de outra: as imagens obtidas por 
meio de ultra-som não são tecnicamente fotografias, e o feto só é um 
“bebê” nos discursos dos atores”9.  

Outro fenômeno causado pela inovação do ultra-som obstétrico, desta vez sob a 

ótica do campo jurídico, foi a utilização politizada do exame pelas correntes contrárias à 

legalização do aborto. Na década de 1980, por exemplo, foi produzido um vídeo pelo Dr. 

Nathanson, denominado The Silent Scream (O Grito Silencioso), contendo filmagens de 

um aborto, com o claro intuito de chocar os telespectadores e garantir revolta contra o ato 

abortivo. 

4. A CONSTRUÇÃO DE GÊNERO ATRAVÉS DO ULTRA-SOM 

                                                 
8 Op. Cit. Pág. 42. 
9 CHAZAN, Lilian Krakowski. “Meio Quilo de Gente”: um estudo antropológico sobre o ultra-som 
obstétrico, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2007, pág. 46. 
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Interessante tema a ser estudado a partir da utilização do ultra-som diz respeito à 

atual formação do feto como Pessoa ainda no ventre materno e a construção do gênero a 

partir das imagens ultra-sonográficas. Esse fenômeno, obviamente, não acontecia da 

mesma forma antes da década de 1980, quando o ultra-som obstétrico era utilizado com 

menor intensidade e a tecnologia era menos avançada.  

A respeito desse fenômeno, aduz Jane Araujo Russo que: 

“Há apenas vinte ou trinta anos, o nascimento de uma criança envolvia 
sempre uma boa dose de surpresa: acerca da criança em si (se tinha os 
cinco dedos previstos em cada mão e pé, isto é, se tinha alguma 
má-formação) e, sobretudo, acerca da pergunta fundamental – menino ou 
menina (grifos nossos)10”. 

Em minucioso estudo realizado pela Dra. Lilian Krakowski Chazan (médica com 

formação em psicanálise e antropóloga), em 03 (três) clínicas de ultra-som na cidade do 

Rio de Janeiro, no ano de 2003, foi possível identificar várias peculiaridades do 

tratamento dado aos fetos, tanto pelo corpo médico, quanto pelas gestantes e parentes. O 

estudo etnográfico identificou que das quase 200 mulheres acompanhadas em sessões de 

ultra-som, apenas uma não revelou o desejo de saber o sexo do bebê antes do parto.  

O estudo apontou, ainda, que, antes do exame de ultra-som revelador do sexo do 

embrião, as gestantes e parentes tendem a utilizar o tratamento masculino (“o bebê”, “o 

feto”, “o embrião”), demonstrando que ainda não foi atribuída uma “personalidade 

definitiva” ao feto. Os atores só revelavam atribuir personificação ao bebê após a 

visualização pelos médicos do sexo do neném, passando a chamá-lo em geral pelo 

prenome já escolhido. 

 Também foi feita interessante apuração no que pertine à hierarquia de gêneros. O 

estudo identificou diversidade de tratamento dado aos bebês após a constatação do sexo 

fetal. Os fetos do sexo feminino geralmente eram tratados pelo diminutivo: “é uma 

moçinha”, “fofinha”, “bochechudinha”, ou “agitadinha”, em clara contraposição ao 

tratamento no majorativo concedido aos meninos: “meninão”, “garotão”, “vai ser um 

                                                 
10 RUSSO, Jane Araujo. Prefácio in CHAZAN, Lilian Krakowski. “Meio Quilo de Gente”: um estudo 
antropológico sobre o ultra-som obstétrico, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2007, pág. 12. 
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molecão”11. Verifica-se, assim, que mesmo que inconscientemente, a hierarquia entre 

feminino e masculino estão sempre presentes nos meios sociais, ainda que em menor 

conflito do que há alguns anos atrás. 

O relacionamento entre a gestante e o bebê sofre grande alteração após a 

revelação do sexo, sendo este um dos fatores positivos apontados no exame de ultra-som 

por médicos e psicólogos. Segundo Chazan: 

“Como vimos, a determinação do sexo fetal pela ultra-sonografia é 
possível de ser feita por um profissional de olhar treinado, com segurança, 
em torno da 16ª. semana gestacional. Nesta fase, a genitália já está 
embriologicamente diferenciada: vulva ou pênis, com saco escrotal. Entre 
a 11ª. e a 14ª. semanas existe uma estrutura chamada de “broto genital” 
ou “falo”, cuja localização no corpo do feto e cuja angulação em relação 
ao eixo da coluna vertebral fornecem uma indicação probabilística de ser 
um feto masculino ou feminino. Até a 11ª. semana é impossível visibilizar 
distinção” 
(...) 
Quanto ao feto, se ele estiver com as costas voltadas para a sonda, ou de 
pernas cruzadas durante todo o exame, nenhuma informação visual sobre 
o sexo fetal pode ser obtida”12. 
Já para Jane Pessoa Russo: 

“Hoje em dia, a ultra-sonografia em 3D fornece uma “fotografia”do futuro 
bebê ainda na barriga da mãe, que passa a fazer parte do álbum da 
criança. O neném é uma Pessoa bem antes de nascer. E, segundo as 
observações da autora, necessariamente é uma pessoa de um 
determinado gênero. Dizendo de forma mais simples: o neném só é uma 
pessoa se é menino ou menina – o que se define a partir de sua genitália. 
Em meio aos borrões acinzentados, a visualização ou não de um 
“piruzinho” terá um conjunto de consequências que vão desde uma 
barulhenta comemoração do pai pelos corredores da clínica, como se 
fosse um artilheiro de futebol que acabou de marcar um gol, até a 
determinação das cores das roupinhas, do quarto, passando pela 
construção de uma certa subjetividade do futuro ente.”13

 

O exame de ultra-som exerce, portanto, importante papel no que pertine ao 

                                                 
11  CHAZAN, Lilian Krakowski. “Meio Quilo de Gente”: um estudo antropológico sobre o ultra-som 
obstétrico, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2007, pág. 177. 
12 CHAZAN, Lilian Krakowski. “Meio Quilo de Gente”: um estudo antropológico sobre o ultra-som 
obstétrico, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2007, pág. 166. 
13 RUSSO, Jane Araujo. Prefácio in CHAZAN, Lilian Krakowski. “Meio Quilo de Gente”: um estudo 
antropológico sobre o ultra-som obstétrico, ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2007, pág. 12. 
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enquadramento do feto como Pessoa, o que ocorre, de forma mais consistente quando da 

identificação de seu sexo biológico. Nessa oportunidade, uma carga de valores sociais e 

culturais pré-definidos são impostos ao feto, determinando sua conduta para o resto da 

vida. As barreiras de gênero vêm sendo, aos poucos, relativizadas, e não se encontram tão 

delimitadas como se verificava nas décadas passadas. 

5. ESTUDO DE CASO 

Depois das digressões feitas acima acerca da evolução da tecnologia do ultra-som 

obstétrico e sobre o desenvolvimento da compreensão acerca da representação de papéis 

de gênero, passamos ao estudo de um interessante caso concreto, em que se pode 

facilmente verificar, na prática, os ingredientes abordados anteriormente. 

Trata-se, em suma, de um processo judicial em trâmite em uma comarca da 

Baixada Fluminense, interposto no ano de 2007, tendo por autores os pais do menor “F”14, 

nascido em agosto de 2007, alegando os autores terem contratado os serviços da clinica ré 

para realização de exames de ultra-sonografia, sendo que no exame realizado em abril de 

2007, teria sido apontado pelo ultra-sonografista que o bebê seria do sexo feminino.  

Aduzem que em virtude da informação, adquiriram vasto enxoval, todo na cor 

rosa, na expectativa do nascimento de uma menina, contudo, em agosto de 2007, quando 

da realização do parto, foram surpreendidos com a chegada de F, um bebê do sexo 

masculino.  

Estranhamente, apesar de alegarem prejuízos de ordem material, consistente na 

aquisição de enxoval que afirmam não poder ser utilizado para o menino, pois as lojas não 

aceitaram mais trocar as mercadorias, os autores se limitaram a efetuar pedido de 

indenização por danos morais, não sendo lançado pedido de reparação dos danos 

materiais.  

Foram juntados aos autos cópias de 04 (quatro) exames de ultra-som realizados 

nos dias 10/01/2007, 06/03/2007, 24/04/2007, e 15/08/2007, bem como 10 (dez) fotos, 

mostrando o neném no berço (com lacinho), armário contendo diversas roupas na cor rosa, 

brinquedos, vestidos, bolsas e outros acessórios claramente voltados para bebê do sexo 

feminino. 
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Os pedidos formulados na demanda se fundamentam em suposto erro médico do 

ultra-sonografista, que teria cometido erro na identificação do sexo fetal através das 

imagens, ocasionando transtornos caracterizadores de prejuízo extra-patrimonial, que foi 

requerido em valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos. 

Dos pontos de vista jurídico e psicológico é interessante notar que os autores 

deixaram bem claro na petição inicial que os alegados constrangimentos não se deram 

pelo nascimento de um menino, mas sim pelo suposto erro do médico e no prejuízo 

decorrente da aquisição de enxoval para menina: 

“É inegável que a conclusão do exame realizado pelo réu foi a causa do 
constrangimento dos autores, não pela troca do sexo, mas pela frustração 
diante da incompatibilidade do enxoval – TODO ROSA – para um menino, 
como se pode notar pelas fotos anexas” (trasncrição de trecho da fl. 05 
dos autos). 

É de se notar, ainda, que segundo consta nos dois últimos exames de 

ultra-sonografia, realizados nos dias 24/04/07 (feto com 22/23 semanas de 

desenvolvimento) e 15/08/2007 (feto com 38 semanas), em ambas as oportunidades o 

feto encontrava-se na posição “longitudinal”, o que provavelmente foi a causa do 

equívoco na identificação do sexo, pois tal posição dificulta a visualização da genitália 

pelo médico. 

Através dos laudos não é possível saber se o diagnóstico foi feito sob pressão e 

ansiedade dos pais, pois o exame que identificou o sexo do bebê foi realizado na 22ª ou 

23ª semana de desenvolvimento do embrião, oportunidade na qual dificilmente ocorrem 

erros desta espécie. O equívoco poderia ter sido cometido sob pressão por volta da 12ª. 

semana de gestação, quando ainda não há formação significativa do feto15. 

Conclui-se do caso estudado, que por certo tal situação não teria ocorrido há vinte 

ou trinta anos atrás, pois o ultra-som era utilizado em escala muito menor e eram poucos 

os pais que sabiam do sexo do feto antes do parto, portanto, torna-se evidente que a 

                                                                                                                                               
14 Por questões éticas e legais, optou-se por denominar o menor genericamente de “F” indicando o filho do 
casal, bem como “M” para mãe e “P” para pai.  
15 Chazan apresenta interessante informação prestada pelos médicos entrevistados em seu estudo de campo, 
no qual os mesmos disseram ter havido uma “onda” de pedidos de gestantes e parentes para saber o sexo do 
feto já na 12ª. semana de desenvolvimento, tendo por base notícia largamente divulgada na imprensa, de 
que o médico da dançarina Carla Perez teria identificado o sexo de seu bebê nesta fase da gestação. 
Segundo os médicos, tal “pressão” diminuiu bastante poucos meses depois, quando se soube que o médico 
havia errado a identificação do sexo do embrião da “celebridade”. Op. Cit. Pág. 167. 
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tecnologia criou um novo tipo de situação social e jurídica, na qual a pressa e ansiedade 

pela informação acerca do sexo do embrião pode levar a erros de diagnóstico, pois o 

exame de ultra-som e o médico operador do aparelho não são infalíveis. 

No estudo realizado pela Dra. Chazan, pode-se verificar a enorme carga de 

responsabilidade e apreensão dos médicos especializados em ultra-sonografia obstétrica, 

pois além de efetuar as medições morfológicas dos fetos, a eles é dado o papel de tirar 

fotos, identificar o sexo do embrião, acompanhar os batimentos cardíacos, procurar 

anomalias e más-formações corporais, tudo com base nas imagens nem sempre precisas 

do ultra-som. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos estudos realizados, foi possível identificar que o avanço da tecnologia, e em 

especial do exame de ultra-som obstétrico gerou evidente transformação na sociedade, 

tanto do ponto de vista médico, quanto psicológico e jurídico. 

Além da identificação de doenças fetais, constatação de más-formações e da 

possibilidade de intervenção cirúrgica ainda no ventre materno, foram criadas novas 

demandas judiciais e um novo marco na consideração do feto como Pessoa humana, 

outorgando à concepção e ao exame de ultra-som uma significância jurídica maior do que 

o parto em si. 

Da mesma forma, operou-se uma verdadeira revolução no relacionamento entre 

gestante e feto (bonding), aproximando-os, e criando uma indústria do entretenimento 

através das imagens do ultra-som. A tecnologia que possibilitou a visualização ao vivo do 

feto através da ultra-sonografia fez com que as gestantes demandassem a realização de 

exames cada vez menos importantes do ponto de vista estritamente médico, pois voltam 

reiteradamente somente “para ver o bebê”, desvirtuando o objetivo principal da 

tecnologia, que, na verdade, é um ato médico. 

Verificou-se, ainda, que a construção do feto como Pessoa através da 

representação de papéis de gênero também foi alterada pela possibilidade de identificação 

precoce do sexo biológico, acelerando consideravelmente a imposição de fatores 

culturais e sociais para enquadramento do feto numa realidade de conflito entre os 

gêneros masculino e feminino. Já na barriga da mãe, são adquiridos brinquedos e roupas 

delimitadoras do papel de gênero do feto, movendo toda uma indústria midiática 
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totalizante. 

Em estudo de caso jurídico, foi possível verificar, na realidade, como se tornou 

importante para mães e parentes saber o sexo do feto antes do parto, e as conseqüências 

negativas de um diagnóstico equivocado (mesmo que aceitável no que pertine à 

responsabilidade médica, pois os exames não são 100% infalíveis), gerando um processo 

judicial inimaginável há 20 ou 30 anos. 
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MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO: ASPÉCTOS ÉTICOS E JURÍDICOS 

 

Denise Dayane Mathias Rodrigues 

 

RESUMO 

Os constantes avanços da biotecnologia fazem surgir na sociedade contemporânea novas e 

controversas questões éticas. Para que seja possível solucionar de modo satisfatório as 

situações que surgem cotidianamente, fundamental o respeito aos princípios bioéticos 

básicos – autonomia, beneficência e justiça. Entretanto, há casos em que a aplicação desses 

princípios não é suficiente, e se torna necessário encontrar um fundamento orientador que 

abarque todas as situações fáticas que se apresentam. Nesse sentido, o presente artigo tem 

por objetivo analisar a importância da poderação de princípios e a contribuição da argüição 

do principío da dignidade humana na solução de Conflitos bioéticos, tais como o contrato 

de maternidade de substituição. Os resultados permitem concluir que o principío da 

dignidade humana deve fundamentar toda e qualquer decisão, não apenas em questões 

bioéticas, mas em todo o direito, bem como verificar o melhor interesse da criança, sempre.  

  

PALAVRAS-CHAVE: BIOÉTICA - PRINCIPÍOS – DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA - MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - CONTRATO. 

  

ABSTRACT  

The Constant advances of the biotechnologiy make to appear in the cosiety contemporany 

new and controverse ethical questions. So that it is possible to solve in satisfactory way the 

situations that appear daily,the respect to the basic bioethics principies is fundamental – 

autonomy, beneficence and justice. However. it has cases where the application of these 

principles is not enough, and if it becomes nessesary to find a bedding orienting that 

accumulates of stoks all the situations that if present. In this direction, the present article 

has for objective to analyze the importance of the dignity of the person human being in the 

solution of bioethics conflicts so what it subrogate maternity contracts. The results allow to 

conclude that the principle of the dignity human being must base all and any desicion, not 
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only in bioethics questions, but in all the law, very what to verify it is very behalf of child, 

always. 

 

KEYWORDS: BIOETHICS - PRINCIPLES - DIGNITY OF THE PERSON HUMAN 

BEING - SUBROGATE MATERNITY - CONTRACTS.    
 

INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser exposto, tratará das questões éticas e jurídicas da 

manipulação de embriões humanos que tenham uma carga genética total ou parcialmente 

diferente da de sua genitora ou mãe hospedeira.  

A vulgarmente conhecida ‘barriga de aluguel, ou útero emprestado, 

gestação de substituição ou doação provisória do útero’, pelas regras constantes na 

resolução nº. 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, deve ter caráter altruístico, ou 

seja, não deve visar o lucro ou ser encarado como prática mercantil, aliás, esta muito 

comum e prevista em alguns Estados Norte Americanos. 

Determina também essa resolução, que a doadora genética esteja 

impedida, ou seja, contra indicada a sua gestação por problemas médicos.  

E por fim as hospedeiras devem ter um laço de parentesco até o 2º grau, 

com a doadora genética, salvo se houver autorização do Conselho Regional de Medicina 

par os demais casos em que não haja o parentesco consangüíneo. 

Essa resolução não tem força de lei, porém é a que tem dado respaldo aos 

magistrados para bem aplicar a justiça aos casos da maternidade de substituição. 

A permissão para sua prática tem diversos fundamentos sendo um deles a 

possibilidade de casais estéreis realizarem o sonho de ter um filho e dar continuidade a sua 

linhagem hereditária já que a adoção ainda é a última opção buscada por estes. 

 

1 TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA  

 

A evolução da sociedade vem modificando os padrões sociais, antes tidos 

como rígidos, hoje flexibilizados pelas novas tecnologias, o que inevitavelmente acaba por 
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influir também nas tradicionais concepções da família. No não tão distante século passado, 

a família era apenas aquela constituída por um casal, de sexo oposto, com filhos resultantes 

de um matrimônio e com carga genética de seus ascendentes.  

Com o advento da nossa atual Constituição Republicana, esta, inovou ao 

dispor a constituição da família por apenas um dos pais e seu(s) filho(s) dispondo  respeito, 

no mesmo artigo 226, § 4º que “entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes e mais, que no § 5º os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.  

Houve a igualdade entre os filhos, estes havidos de um matrimônio ou 

extraconjugalmente incluindo-se também os adotados, regrando no artigo 227, §6º, que “os 

filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

Quando iniciou-se as pesquisas, esperanças haviam, mas nada de 

concreto, para se afirmar se haveria solução para um problema que afligiu muitos casais 

estéreis ou com dificuldades para ter filhos, pois desejavam dar continuidade a sua 

descendência genética. 

Muitas vezes se viam também desencorajados pela burocracia do 

judiciário e órgãos associados para que houvesse uma adoção legal, eis que surgiu uma ‘luz 

no fim do túnel: reprodução humana assistida’. 
“Ao conjunto de técnicas que auxiliam o processo de reprodução humana foi 
dado o nome de técnicas de Reprodução humana assistida (TReprodução 
Assistida), as quais podem ser divididas em métodos de baixa ou alta 
complexidade. Entre as técnicas de baixa complexidade podemos incluir o coito 
programado e a inseminação intra-uterina (IIU), que apresentam a vantagem de 
menores custos, além de não precisarem ser realizadas em centros de  
Reprodução humana assistida(Reprodução Assistida). Entre as técnicas de alta 
complexidade incluímos a fertilização in vitro (FIV) convencional e a injeção 
intracitoplásmática de espermatozóide (ICSI) [...].”1 

Trata-se da chamada ‘barriga de aluguel ou útero emprestado ou doação 

temporária do útero’. Neste caso a receptora, gestante poderá ou não contribuir com seu 

material genético, ou seja doando seu óvulo. 

                                                           
1 PESSINE, Leo e BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Problemas Atuais de Bioética. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo : 

Loyola e Centro Universitário São Camilo, 2005. 
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Os progressos biotecnológicos fizeram com que os juristas refletissem 

sobre a falta de legislações que tratassem do assunto, e quando tratavam eram por demais 

lacunosas influindo inclusive na principiologia antes absoluta e inflexível, hoje não mais.  
 “O mercado do valor do uso [...], além da prostituição há a venda temporária das 
funções reprodutivas, como o sistema do útero de aluguel [...] possível graças às 
técnicas de reprodução artificial.”2 
 “Um filho confere ao homem um perspectiva imortal [...]. No Brasil há mais de 
vinte centros de fertilização ‘in vitro’ [...] os médicos brasileiros não têm seguido 
as recomendações internacionais nestas matérias e têm agido sem a ética 
necessária que deveria pautar a conduta profissional[...]”.3   

Os Conselhos Regional e Federal de Medicina são os órgãos legalmente 

instituídos, com autonomia para regulamentar e criar determinações por meio de suas 

resoluções e portarias, indicando as formas como devem proceder os médicos ao 

manipularem material genético humano, de forma a não violar direitos e preceitos morais e 

antes de tudo éticos. 
“A bioética reconhece como princípio fundamental a ‘dignidade da pessoa 
humana’, depois de ter proclamado fundar-se na filosofia dos direitos humanos. 
A ética não é a primeira, mas a Segunda em relação ao direito, assim como em 
relação aos outros sistemas”.4 

Há três princípios que regem a bioética, tais como a autonomia ou 

consentimento livre esclarecido, beneficiência e não maleficência e justiça. Estes princípios 

devem ser observados quando da utilização das técnicas de reprodução assistida. 

Segundo a resolução nº 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, esta 

considera a importância da infertilidade humana como um problema de saúde, com 

implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la, ante o avanço 

do conhecimento científico que já permite solucionar vários dos casos de infertilidade 

humana, vem e regulamenta as técnicas de Reprodução humana assistida  que acabam por 

possibilitar a procriação em diversas circunstâncias ao que antes, sem isso não era possível 

pelos procedimentos, meios e recursos naturais e tradicionais. 

Elas podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de 

sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para a paciente ou o possível descendente. 
                                                           
2 BERLINGUER, Giovanni e GARReprodução AssistidaFA, Volnei. O mercado humano: a comercialização de parte do 

corpo humano. Trad.: Isabel Regina Augusto. 2ª Ed.. Brasília. Ed. Universidade de Brasília, 2001. 

3 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. Aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e 

jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. pág12 
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Se faz necessário que haja um consentimento informado que será obrigatório e extensivo 

aos pacientes inférteis e doadores e que será levado a termo em formulário especial, e estará 

completo com a concordância, por escrito, da paciente ou do casal infértil.  

Os aspectos médicos envolvendo todas as circunstâncias da aplicação de 

uma técnica de Reprodução Assistida serão detalhadamente expostos, assim como os 

resultados já obtidos com o emprego de tais técnicas. As informações devem também 

atingir dados de caráter biológico, jurídico, ético e econômico.  

 

2 MATERNIDADE E SUBSTITUIÇÃO: Origem e Características 

 

Louise Brown, nasceu no dia 25 de julho de 1978, em Oldham, Inglaterra, 

pesando aproximadamente 2,500 grs., e foi o primeiro bebê de proveta que veio ao mundo 

após mais de 10 anos de pesquisas e testes do Dr. Steptoe e do Dr. Edwards. A primeira 

criança concebida após fertilização in vitro e transferência de embrião, marcou o início de 

uma era de extraordinário progresso no entendimento e tratamento dos problemas 

relacionados à fertilidade humana sendo este o evento que marcou o início da idade da 

engenharia genética.  

Após o nascimento do primeiro bebê de proveta, iniciou-se os  

experimentos que intencionavam a possibilidade de gestação em útero de substituição. Em 

meados de 1984 surgiram as primeiras notícias quanto ao nascimento de crianças geradas 

por quem não tinha laços genéticos, já que a mãe geratrix, ficava grávida em razão da 

doação e implantação de um embrião proveniente de outro casal. 
“No Brasil, os pioneiros da Reprodução humana assistida são o Dr. Milton 
Nakamura, do Centro de Planejamento Familiar em São Paulo e o Dr. Nelson 
Donadio, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo , que dirige o Centro Biológico de Reprodução humana assistida”.5 

Hoje, graças a iniciativa de poucos é possível solucionar um dos 

problemas que afligiu e ainda aflige muitos casais por muitos anos. 

                                                                                                                                                                                 
4 GOUYON, Pierre Henri, et alLi. A Bioética é de má fè?:as leis Bioéticas, ou como mascarar os interesses contraditórios. 

São Paulo: Campanário / Loyola, 2005. 

5 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul e PESSINE, Leo. Bioética: alguns desafios. São Paulo : Loyola e Centro 

Universitário São Camilo, 2002. Pág. 141. 
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“O empréstimo de útero pode ocorrer [...] de três situações[...]: 

impossibilidade de produção de óvulos e útero saudável; capacidade de produção de óvulos 

e ausência de útero ou lesão uterina incompatível com a gestação; ou a cumulação das duas 

incapacidades”6 

Há na Câmara  do Senado Federal alguns projetos para serem votados, 

alguns deles acabaram sendo compilados num único com vistas a dar celeridade e 

imediatidade caso aprovado mas, ainda sequer foi objeto de pauta nesta casa legislativa.  

Um projeto de lei de nº 3.638/93 determina  em seu artigo 1º que: “as 

técnicas de Reprodução humana assistida (Reprodução Assistida) têm o papel de auxiliar na 

resolução dos problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriação 

quando outras terapêuticas tenham sido ineficazes ou ineficientes para a solução da situação 

atual de infertilidade. Já no artigo 8º dispõe que: “toda mulher, capaz nos termos da lei, que 

tenha solicitado e cuja indicação não se afaste dos limites desta lei pode ser receptora das 

técnicas de Reprodução Assistida, desde que tenha concordado de maneira livre e 

consciente em documento de consentimento informado. Parágrafo único – Estando casado 

ou em união estável, será necessária a aprovação do cônjuge ou do companheiro, após 

processo semelhante de consentimento”. 
“Tantos são os problemas, das mais variadas ordens, inclusive de natureza 
psicológica na mãe de aluguel, que o mesmo projeto de lei sobre reprodução 
humana assistida citado, em tramitação legislativa, proíbe a cessão do útero de 
uma mulher para gestação de filho alheio, tipificando inclusive essa conduta 
como crime”.7 

Há outros projetos em tramitação no Congresso Nacional mais atuais 

como os de nº 1.135/03, nº 1.184/03 e o de nº 2.061/03 e todos eles, assim como a 

resolução do CFM limitam o acesso à técnica de Reprodução Assistida e o uso do útero 

alheio para gestação sub-rogada. 

O direito ao livre acesso às técnicas de Reprodução humana assistidas, 

efetiva a justiça dos artigos 5o e 226, parágrafo 4o, da Constituição Federal, e os artigos 

VII e XVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Mãe de substituição ou simplesmente útero de substituição, tem sido 

definido como o “processo mediante o qual uma mulher gesta embriões não relacionados 

                                                           
6 MINAHIM, Maria Auxiliadora. A Família na Contemporâneidade. Aspectos Jurídicos. Salvador: JusPodivm, 2007.pág. 17. 

7 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 4ª. ed. 6º Vol. São Paulo: Atlas, 2004. pág. 295. 
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geneticamente com ela, gerados através de técnicas de fecundação in vitro, com gametas de 

um casal que serão os pais biológicos. A mulher gestante que concede seu útero também é 

conhecida como mãe de aluguel ou mãe hospedeira”.8  

A maternidade de substituição não é prevista em nenhuma legislação 

pátria de forma expressa ou mesmo tácita. Os juízes e tribunais se valem para julgar dos 

costumes, da analogia e dos princípios gerais de direito, e ainda se valem de resoluções dos 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina.  

Silvio de Salvo Venosa  traz a seguinte opinião sobre o tema, quando 

afirma que: 
“O embrião de um casal pode ser transferido para o útero de outra mulher, para 
possibilitar a gestação, impossível ou difícil na mãe biológica. Esse fenômeno 
traz á baila a questão ética, moral e jurídica das mães de aluguel ou mãe sub-
rogada, conforme estas aceitem o encargo sob pagamento ou sob motivos 
altruístas. Essa matéria traz a baila a discussão sobre a declaração de maternidade 
ao lado da paternidade que a legislação também não contempla, colocando mais 
uma vez na berlinda o princípio mater est. Imposta saber, em cada caso, se houve 
o consentimento da mulher que cedeu o útero e se reconheceu a maternidade 
alheia”9 

A legislação pátria considera a maternidade apartir da gestação e do parto, 

e é aí que surge o problema quanto a maternidade de substituição. A lei sempre prima pelo 

melhor interesse da criança, e isso é visto tanto no Código Civil, Constituição Federal, 

quanto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 “A mãe que fornece o óvulo chama-se geniatrix  e a que colhe em seu 

ventre o embrião resultante da fecundação do óvulo daquela, que leva a gravidez a bom 

termo e dá a luz chama-se gestatrix.”10 

Desta feita os pais biológicos, necessariamente têm que permitir o 

registro do recém nascido no nome da mãe substituta e posteriormente pela via judicial 

requererem a retificação do respectivo registro mediante a realização do exame de DNA de 

ambos os pais, par que fique demonstrado para o direito quem são os pais legítimos. 
“Os motivos que levam as mães a serem sub-rogadas são a necessidade 
econômica; o desejo de experimentar um novo embaraço para esquecer o 

                                                           
8 SEReprodução AssistidaFINI, Paulo ; DA MOTA, Eduardo Leme Alves. Útero de Substituição. In: SCHEFFER, Brum 

Bruno et alli. Reprodução Humana Assistida. São Paulo: Atheneu, 2003. pág. 147.  

9 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 5. ed. 6º Vol. São Paulo: Atlas, 2006.pág273-274. 

10 GUIMARÃES, Ana Paula. Alguns Problemas Jurídicos-Criminais da Procriação Medicamente assistida. Coimbra: Ed. 

Coimbra, 1999. pág 100-101. 
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sentimento de culpa (procedente de um aborto anterior ao de haver entregue o 
filho em adoção) e a alegria de dar um presente de um filho a um casal estéril”.11  

Essa falta de previsão legal acaba por violar inúmeros direitos, de todas as 

partes envolvidas no processo, já que teriam suas vidas escancaradas por se tratar de uma 

situação incomum no meio social em que vivemos. 

“Em resumo: pode-se distinguir três tipos de maternidade que muitas 

vezes estão dissociadas: a genética ou biológica, a uterina e a social ou afetiva.”12 

As técnicas de Reprodução humana assistida só podem ser realizadas 

após, constatação médica de que há impedimentos quanto a gestação natural e maternidade 

sub-rogada, também só será permitida após comprovação de inviabilidade da mãe biológica 

gerar naturalmente, por possuir distúrbios ou problemas irreversíveis que inibem a 

gestação. Essa é a disposição expressa contida na resolução nº 1358/92 do Conselho 

Federal de Medicina. 

 

2.1    QUESTÕES ÉTICAS E RELIGIOSAS DA MATERNIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO 

A questão da reprodução humana assistida não fica só dentro dos centros 

de médicos, ela também têm-se arraigado no interior das igrejas. 
“A Reprodução humana assistida ou fecundação artificial humana teve origem 
como solução para a esterilidade;[...]. O Comitê Nacional para a Bioética da Itália 
(Comitato Nazionale per la bioética), instituído em março de 1990, tentou evitar 
comprometer-se desde o início quanto a esse tema, considerando muito difícil 
devido à hostilidade da Igreja Católica [...]. ela considera uma separação 
arbitrária entre o ato sexual e o ato reprodutivo, e mais ainda contra a 
inseminação heteróloga, como é normalmente chamada (impropriamente) a 
fecundação com sêmen que não pertence ao marido, considerado pela Igreja 
proporcional a uma infidelidade conjugal. O Comitê Nacional para a bioética 
manifestou-se de modo mais orgânico e razoável sobre objetivos e limites [...] 
recomendando que seja banida toda exploração comercial ou industrial de 
gametas, embrionárias e tecidos embrionários ou fetais e que com este propósito 
seja sancionada a proibição de qualquer forma de recompensa, intermediação e de 
publicidade.”13 

                                                           
11 FERNADEZ – PACHECO MARTÍNEZ, “La Maternidad Subrogada en Norteamérica: la sentencia de Baby M.”, RGLJ, 

mayi 1988, pág. 654 e segs. Apud: PÉREZ MONGE, Marina, op. Cit. 333. 

12 GUIMARÃES, Ana Paula. Alguns Problemas Jurídicos-Criminais da Procriação Medicamente assistida. Coimbra: Ed. 

Coimbra, 1999. pág 100-101. 

13 BERLINGUER, Giovanni e GARRAFA, Volnei. O mercado humano: a comercialização de parte do corpo humano. Trad.: 

Isabel Regina Augusto. 2ª Ed.. Brasília. Ed. Universidade de Brasília, 2001. 
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As  entidades religiosas, de um modo geral, tem tido a preocupação de 

evitar banalizações dos direitos humanos, tais como o direito a vida, da sociedade conjugal, 

a filiação natural, pois hoje se especula a possibilidade de escolha de melhores embriões, 

que não possuam probalidade de futuramente serem doentes, enfim, discute-se inclusive as 

questão de não entrega do bebê pela gestante aos pais biológicos e a recusa destes caso a 

criança possua deficiências.  

A igreja entende que trata-se não de solução mas de criação de problemas 

que acabam por constranger, quase que sempre a parte mais fraca na situação, e evitar 

também a escravidão do corpo. 
“Há duas posições vistas pelos eticistas contemporâneos como impossíveis; a que 
defende que o corpo é um ‘aglomerado de células’ infinitamente manipulável e a 
que defende que ele é intocável, dependente somente da vontade da natureza ou 
de Deus.”14 

Ante a necessidade de harmonizar o uso destas técnicas com os princípios 

da ética médica foi que passou a determinar quais as balizas a serem seguidas tais como em 

seus artigos assim dispôs em seu artigo 1º: “adotar as normas éticas para a utilização das 

técnicas de reprodução humana assistida, anexas à presente Resolução, como dispositivo 

deontológico a ser seguido pelos médicos.”  

 

2.2    MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO: ALGUMAS VANTAGENS E 

DESVANTAGENS 

As pessoas envolvidas, direta ou indiretamente com as técnicas de 

reprodução humana assistida, vivem em constante debates quanto a utilização ou não do 

útero sub–rogado, se seria vantajoso ou não para as partes envolvidas, quais seriam os 

possíveis encargos advindos deste tipo de contrato. Estas discussões acabam por dar balizas 

que passam a ser seguidas por novos interessados e que determinam até quando é viável e 

arriscado na sua utilização. 

 “Os principais argumentos contra a gestação de substituição são: a) 

abalam a noção tradicional de família; b) a utilização das mulheres pobres pelas ricas; c) 

exploração e manipulação da mulher; 

                                                           
14 GOUYON, Pierre Henri, et ali. A Bioética é de má fè?:as leis Bioéticas, ou como mascarar os interesses contraditórios. 

São Paulo: Campanário / Loyola, 2005. 
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d) as mães substitutas não podem de antemão, predizer quais seriam suas atitudes em 

relação aos filhos que darão à luz; e) o equilíbrio do filho que pode ser influenciado pelo 

comportamento adotado em respeito a ele durante a gravidez; f) a exigência da 

proporcionalidade do ato terapêutico, já que a intervenção se pratica em um sujeito 

saudável.”15 

Outros argumentos contrários a tal prática sustenta a possibilidade de 

recusa na entrega do recém nascido, fato este comum e que pode gerar uma série de 

conflitos judiciais. Há também a hipótese de a criança nascer com problemas físicos e os 

pais biológicos a rejeitarem. E daí pergunta-se: como ficam os interesses da criança? Quem 

vai resguarda-los? 

Quando estes incidentes ocorrem a melhor solução seria se recorrer a via 

judicial, por uma série de motivos, vez que na hipótese de recusa de entrega da criança, há 

um atentado ao direito de filiação da criança e dos pais. Não há crime nessa situação, 

apenas uma quebra de confiança que lhe fora depositada para que ocorresse a gestação sub-

rogada, houve um comprometimento da sua parte e que por má-fé foi quebrado. 

São vários os valores contrapostos e que merecem guarida legal, já que se 

trata de pessoas e não de coisas como pensam alguns16. Não tutelar a questão constitui uma 

afronta a dignidade da pessoa humana, da gestante, da mãe biológica e principalmente da 

criança, que será a parte mais frágil na relação. O direito de procriar assim com a vida são 

direito indisponíveis, razão para não se falar em contrato, pois só é possível contratar coisas 

ou serviços não vidas. 

Afirma Cristine Keler de Lima Mendes, posicionando-se a favor que: 
“sob o ponto de vista do princípio da legalidade, o direito de ter um filho por 
qualquer método que seja não pode ser vedado, visto que em nosso Estado, tudo o 
que não é proibido é permitido, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 

                                                           
15 PÉREZ MONGE, Marina. La Filiação Derivada de Técnicas de Reprodução Asistida. Madrid: Fundación Beneficencia et 

peritia iuris. Colégio de registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2002. pág. 335. “As razões contra a 

legalização da maternidade em substituição com contraprestação econômica são: a) desde a perspectiva da mãe: 1) a 

aceitação desse tipo de contrato levaria a comercialização da capacidade reprodutora da mulher e 2) supõe a exploração 

física emocional e econômica dessas mulheres (...); b) desde a perspectiva do futuro filho: a execução desses contratos 

infringe a proibição de vender um filho.” 

16 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2001. Pág. 127. 
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fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim, é de se afirmar que no 
ordenamento jurídico não há qualquer barreira ou impedimento para a concepção 
artificial, necessário apenas o consentimento da mulher, e se casada, de seu 
marido ou companheiro”17 

O valor psicoemocional e de saúde matrimonial na possibilidade de 

alcançar uma paternidade genética em casais essencialmente estéreis é de imensurável 

magnitude.  

“Avanços nas áreas de investigação da biologia de implantação, 

imunidade da mãe substituta, o entendimento da interação fetomaternal e o estudo dos 

aspectos psicológicos, reforçam alguns dos benefícios de ajudar o casais inférteis que 

recorrem à FIV- Fertilização intra uterina”.18 

Outros argumentos seguindo a Masseger: “a) a idéia de solidariedade que 

une casais estéreis a mulheres que aceitam aceder a este desejo. Atualmente, há diminuído 

o número de crianças dadas em adoção, e também mediante a maternidade de substituição 

busca-se a procedência genética do nascido, em relação à pessoa ou casal contratante; b) a 

análise antropológica de sociedades tradicionais, que mostra a admissão da gestação para 

outro em procriação natural para corrigir os efeitos da esterilidade. Assim, refere-se ao 

direito de reclamar a seus parentes um filho, por essa razão se afirma à generosidade e 

nobreza de quem o cumpre”.19 

 

2.3  PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL 

A Carta magna em vigor previu em seu artigo 199 e parágrafo 4º que: “ a 

lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 

substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização”.  

                                                           
17 MENDES, Cristine Keler de Lima. Mães substitutas e a determinação da maternidade. Disponível em : 

<http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=445.> 22 ago. 2007.  
18 SEReprodução AssistidaFINI, Paulo ; DA MOTA, Eduardo Leme Alves. Útero de Substituição. In: SCHEFFER, Brum 

Bruno et alli. Reprodução Humana Assistida. São Paulo: Atheneu, 2003. pág. 152.  

19 MASSEGER. Lês drois de l’enfant à naitre, Collection de la Faculte de Droit, Université libre de Bruxelles, Brylant, 

Bruxelles, 1997, pág. 825 e segs. Apud: PÉREZ MONGE, Marina. La Filiação Derivada de Técnicas de Reprodução sistida. 

Madrid: Fundación Beneficencia et peritia iuris. Colégio de registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2002. 
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Essa previsão constitucional invocada por alguns doutrinadores como 

determinação, que deve ser aplicada extensiva ou analógicamente a situação em comento, 

por ouros é rechassada, por entenderem que o artigo 199, §4º da Constituição Federal 

Brasileira, não deve ser interpretado teleológicamente20, pois cuida ele da remoção e 

comercialização de órgãos. 

Desta feita, fica evidente que a intenção do legislador foi prever que 

futuramente houvesse a ocorrência de legislação ordinária para tratar da matéria, vedando 

todo tipo de comercialização e segundo alguns autores esse dispositivo seria aplicável a 

todo tipo de disposição do corpo, inclusive a gestação de substituição, eis que o empréstimo 

temporário do útero para a gestação e a obrigação de entrega do bebê posteriormente, são 

bens indisponíveis e portanto estão fora do comércio. 

O artigo 5º da Carta Magna garante o direito a vida e assegura sua 

indisponibilidade, razão para não ser legal a afirmação de que é possivel que uma mulher 

aceite gerar uma criança que ao nascer não será sua nem tera direitos sobre ela. 

Outros doutrinadores, como Eduardo de Oliveira leite entende que “a 

utilização do útero não se encontra incluída no referido dispositivo constitucional. 

O procedimento não é assimilável ao transplante de órgão, nem à 

pesquisa, nem ao citado tratamento. Também não ocorre remoção de órgãos, tecidos ou 

substâncias humanas”.[...] No Brasil, embora não haja legislação a respeito da matéria, a 

Constituição Federal previu a ocorrência de legislação ordinária para tratar da matéria, 

vedando ‘todo tipo de comercialização’.[...] a utilização do útero não se encontra incluída 

no referido dispositivo constitucional”.21 

 

3 TRATAMENTO JURÍDICO DA MATERNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO  

A atual sistemática do Código Civil, não trouxe um conceito de contrato. 

Muitos doutrinadores tentando dar uma definição entendem que o contrato corresponderia a 

um acordo de vontades entre credor(es) e devedor(es), em que pactuam ou participam de 
                                                           
20 FIGUEIREDO NETO, Pedro Camillo de. Gestação Sub-Rogada e o Direito Penal- Uma Análise do Recente Fenômeno 

da Gestação sub-rogada e sua possível abordagem penal. MINAHIM, Maria Auxiliadora. A Família na Contemporâneidade. 

Aspectos Jurídicos. Salvador: JusPodivm, 2007.pág. 97.  
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uma relação jurídica com fins patrimoniais, objetivando um bem ou serviço, mediante uma 

prestação equivalente, em dinheiro ou outro serviço. 

É imprescindível um acordo de vontades, um objeto e uma relação 

jurídica, para que se possa entender que há um contrato válido, que pode ser entendido 

como uma espécie de negócio jurídico. O Código Civil, elenca em seu artigo 104 e incisos 

alguns requisitos de ordem formal, subjetiva e objetiva, que devem ser observados para a 

elaboração e consumação do mesmo. 

Os contratos precisam observar à alguns princípios, como o da liberdade 

contratual, da obrigatoriedade do contrato, pois este tem força vinculante, obriga as partes, 

uma em relação a outra, bem como da boa-fé objetiva dos contratos, encontra disposição no 

artigo 422 do Código Civil22.    

Não existe contrato em si, já que se houvesse este seria nulo de pleno 

direito, já que não se pode comercializar pessoas com vistas ao recebimento de pecúnia. Na 

verdade o que pode haver é um pacto de confiança que é depositado entre as partes, de que 

uma gestará e que ao final entregará a outra pessoa o fruto dessa gestação sem receber nada 

em troca, por puro altruísmo.23 

Para a grande maioria das legislações estrangeiras, mãe é a que dá a luz 

independentemente de que técnica de reprodução está tenha se valido para gerar um 

criança. Desta feita, conclui-se que o termo substituição é utilizado erroneamente, pois 

quem gerou é a verdadeira mãe e só haverá substituição após a entrega do bebê a mãe que o 

criará.24  

Com efeito pode definir o contrato de maternidade sub-rogada em sentido 

amplo, “como aquele contrato aquele contrato oneroso ou gratuito, pelo qual uma mulher 

fornece unicamente a gestação, ou também seu óvulo, comprometendo-se a entregar o 

nascido aos contratantes (uma pessoa ou casal, casado ou não), que poderão aportar ou não 
                                                                                                                                                                                 
21 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. Aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e 

jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.pág.405. 
22 ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Curso Avançado de Direito Civil: Contratos.Vol 3. São Paulo :Revista dos Tribunais, 

2002, pág.32 

23 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite, et alli. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001.Pág.127. 
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seus gametas; nesse último caso, os gametas procederiam do doador (masculino e/ou 

feminino).”25 

No Brasil a gestação de substituição é regulamentada pela resolução nº 

1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, que não tem força de lei, não implica em 

sanções, mas promove sua regulamentação dando parâmetros para que ocorra regularmente 

as inseminações in vitro sem que haja intuito mercantil. Desta feita, para que seja legal tal 

prática somente será permitida a sub-rogação quando o ‘contrato’ for gratuito e que as 

mães, gestante e doadora genética, sejam da mesma família, cujo parentesco seja de até o 

segundo grau ou que na falta de compatibilidade o conselho permita que outras participem 

desde que haja afetividade, solidariedade e generosidade por parte desta que emprestará 

autruísticamente seu útero. 

Fora dessa hipótese o contrato, à luz do Código Civil é considerado nulo, 

e pelo teor do artigo 166, ”é nulo o negócio jurídico quando: [...] II – for ilícito, impossível 

ou indeterminável o seu objeto;[...] e VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-

lhe a prática, sem cominar sanção. 

“Pontes de Miranda entende que nenhum negócio jurídico pode ter como 

objeto de direito o homem vivo, o ser biológico, e também ter como objeto parte do corpo 

dele separada”.26  

Maria Helena Diniz manifesta-se que a gestação de substituição “constitui 

ofensa à dignidade da mulher, por levar ao ‘meretrício do útero’, por degradar a mulher a 

mero organismo reprodutor e mercenário e por haver instrumentalização da mulher como 

organismo sexual, por ofender a dignidade e a integridade psíquica do nascido”.27 

Os seres humanos não podem ser tratados como objetos, como coisas de 

um contrato, pois se assim fosse estaríamos diante de uma neo escravidão. O ser humano 

                                                                                                                                                                                 
24 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite, et alli. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001.Pág. 127 
25 PÉREZ MONGE, Marina. La Filiação Derivada de Técnicas de Reprodução Asistida. Madrid: Fundación Beneficencia et 

peritia iuris. Colégio de rgistradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2002. pág. 329. 
26 PONTES de MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado;Parte Geral; Direito da Personalidade. Tomo II. Rio de 

Janeiro: Borsoi,1968. 

27 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002. pág. 505. 
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não pode ser objeto de negociação, pois do contrário isso constituiria uma violação a sérios 

preceitos constitucionais, tais como o da dignidade da pessoa humana. 

 

 “Considerando o direito de ter filhos como sendo um direito 

fundamental, só pode haver ilicitude se [...]houver dano potencial ou efetivo a outro valor 

ou interesse constitucionalmente assegurado.”28 

Mônica Aguiar, contrária a gestação sub-rogada por meio de contrato 

oneroso  e gratuito, pondera que: 
“Considere um contrato oneroso de gestação sub-rogada, nos casos em que o pai 
biológico seja o ‘outorgante comprador’, este não poderia comprar aquilo eu já é 
seu, e assim, não deve considerar como válida a prática, que implicaria [...], em 
um ‘contrato de venda do status de mãe’ que [...], não pode ser interpretado 
analogicamente aos casos de adoção. [...] quanto à possibilidade da forma gratuita 
[...] é invalido o preenchimento do conteúdo jurídico da liberdade de procriar, 
prevista no artigo 226, §7 da Constituição Federal ”.29 
 

Como não há legislação que trate da matéria, principalmente quanto ao 

registro do recém nascido e ao reconhecmento da maternidade/paternidade, dispõe o artigo 

4º da Lei de Introdução ao Código Civil que: “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 

caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.  

 

3. 1     NULIDADES 

 

Não é possível qualquer tipo de negócio jurídico referente a maternidade 

sub-rogada pois atentaria a princípios constitucionais, como o da indisponibilidade e 

inviolabilidade da vida humana, sendo nulo qualquer contratação a respeito. 
“Permitir-se a contratação de pessoa estranha para gerar um filho, mediante paga 
ou promessa de recompensa, é transformar o processo de gestação numa mera 
obrigação legal, em prejuízo de sua formação.[...] se estaria reduzindo o instituto 
da maternidade a um mero acordo de vontades em troca de benefícios 
financeiros”.30 

                                                           
28 MINAHIM, Maria Auxiliadora. A Família na Contemporâneidade. Aspectos Jurídicos. Salvador: JusPodivm, 2007.pág. 22. 
29 AGUIAR, Mônica. Direito à Filiação e Bioética. Rio de Janeiro: Forense, 2005.pág.109- 111. 

30 FIGUEIREDO NETO, Pedro Camillo de. Gestação Sub-Rogada e o Direito Penal- Uma Análise do Recente Fenômeno 

da Gestação sub-rogada e sua possível abordagem penal. MINAHIM, Maria Auxiliadora. A Família na Contemporâneidade. 

Aspectos Jurídicos. Salvador: JusPodivm, 2007.pág. 98. 
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A vedação ocorre por força da resolução do Conselho Federal de 

Medicina, nº 1358/92, e por tanto, se não houver locação afastada estará, a possibilidade de 

considera-lo contrato. 

“Mesmo que se leve em consideração os interesses das partes (casal 

solicitante e mãe gestadora) em relação ao contrato, as conveniências da criança é que são 

relevantes e devem sempre se sobrepor a todas as demais considerações. [...] a omissão 

constitucional nestas matérias permite o emprego de todas tecnologias reprodutivas”.31 

“Por razões de ordem legal (pessoas presentes e futuras não podem ser 

objeto de contrato) como por razões de ordem psicológica (traumas sofridos pelo 

rompimento do vínculo entre a criança e a mãe biológica) podemos afirmas ‘de lege 

ferenda’ que o direito positivo brasileiro, infraconstitucional, também rejeitará a idéia de 

um contrato de ‘mãe de substituição’.”32 
 “As legislações de diversos países em um primeiro momento, adquiriram uma 
certa uniformidade de orientação no sentido de considerar de nulidade absoluta os 
contratos sobre maternidade de substituição, portanto sem efeitos jurídicos. A 
intenção do legislador foi a de evitar e previnir a exploração comercial, inclusive 
estabelecendo sanções penais à publicidade, incitação e intermediação [...].”33 

Alguns doutrinadores e aplicadores do Direito se baseiam também no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8069/90, para disciplinar a seguinte conduta 

descrita no artigo 238, hipótese que pode ocorrer logo após o parto da mãe gestante em 

favor da mãe biológica, sem contudo ocorra a comunicação ao órgão competente e o devido 

procedimento judicial de investigação de maternidade e paternidade e posterior retificação 

do registro de nascimento. Dispõe o referido artigo que: “prometer ou efetivar a entrega de 

filho [...] a terceiro, mediante paga ou recompensa: Pena – reclusão de um a quatro anos, e 

multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferecer ou efetiva a paga ou 

recompensa.” 

“O receio quanto a comercialização do parto e a educação dos filhos, o 

receio da exploração de mulheres (especialmente as menos favorecidas economicamente) e 

                                                           
31 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. Aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e 

jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.pág.411. 
32 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. Aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e 

jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.pág.415. 
33 MARTIN, Leonard M. Iniciação à Bioética. Eutanásia e Distanásia. Sérgio Ibiapina Ferreira Costa; Gabriel Oselka e 

Vonei Garrafa (cordenadores). Brasília: Conselho Federal de Medicina,1998.pág. 122. 
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o receio de que o conceito tradicional de família fique abalado, são algumas das 

justificativas invocadas contra a prática das ‘mães de substituição’.”34 
 

CONCLUSÃO 

 

A família, durante a passagem de um século para outro mudou 

completamente. Isso pode ser visto se compararmos como era formada a família a trinta 

anos atrás por exemplo, a família tinha como guia o homem, pater familias que decidia com 

bem conduzi-la, havia o matrimônio civil e religioso, filhos havidos dessa união, e 

excepcionalmente alguns havidos de relações extra-conjugais não reconhecidos por seus 

legítimos pais e não participavam da sucessão hereditária deste. 

Hoje, o poder é rateado entre os cônjuges, dito poder familiar e que 

muitas vezes esse casal foi unido por livre vontade sem trâmites legais ou religiosos, isto 

recebeu o nome de união estável, que em regra possui os mesmos efeitos do matrimônio 

civil. Os filhos havidos do matrimônio, de relações extraconjugais ou os adotados possuem 

os mesmos direitos, resguardados constitucionalmente. O que se pretendeu foi valorizar 

cada um dos membros dessa sociedade familiar, de modo a definir o papel de cada um na 

sua manutenção e boa relação. Os seus elementos constitutivos são o amor e o afeto, não 

mais laços consangüíneos e contratos matrimoniais.  

 

A biotecnologia hoje propicia a oportunidade de pessoas estéreis terem 

filhos o que acarretou numa transformação da tradicional família, modificou-se o 

casamento, assim como também a unidade familiar, os registros públicos desses recém 

nascidos, a filiação a priori, também foi modificada. 

Na hipótese de ocorrer a gestação de substiruição a gestante tem que amar 

aquele momento mas tem que estar consciente de que terá que entregar a criança ao nascer 

pois se agir friamente duarante a gestação isso pode prejudicar a formação do feto. 

Conclui-se que não há que se falar em contrato e tão pouco em aluguel, as 

resoluções dos Conselhos de Medicina devem ser rigorosamente observados, quando a 
                                                           
34 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. Aspectos médicos, religiosos, psicológicos, éticos e 

jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.pág. 398. 
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questão estiver prestes a ocorrer, pois do contrário haveria uma afronta a dignidade da 

pessoa humana, preceito constitucionalmente previsto e que devem respeitar como valor 

primordial, já que, como fora exposto neste trabalho, o ser humano não pode ser 

considerado um objeto ou mercadoria a ser posto a disposição de quem quer e pode 

comprar. A vida e liberdade de cada um deve ser respeitados mas a dignidade é superior 

quando há maternidade de substituição. 
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A ÉTICA DA INFORMAÇÃO E O DIREITO DE ESCOLHA NA QUESTÃO DA 

ROTULAGEM DOS TRANSGÊNICOS 

 

Gilson Martins Mendonça*

Sérgio Reis Coelho**

 

RESUMO 

É uma constante a discussão sobre o consumo e os efeitos dos organismos 

geneticamente modificados. Mesmo na comunidade científica ainda são corriqueiras as 

discordâncias sobre os efeitos que tais produtos podem causar ao meio ambiente e ao 

organismo humano. Como conseqüência, a sociedade em geral recebe da mídia uma 

gama de informações nem sempre fundadas em bases seguras, o que leva 

invariavelmente à desconfiança do cidadão quanto aos efeitos dos produtos 

denominados transgênicos. Na certeza de que produtos transgênicos ou que constem 

ingredientes geneticamente modificados já se encontram nas prateleiras dos mercados e, 

conseqüentemente, na mesa do brasileiro, o Governo Federal editou o Decreto n° 4.680, 

de 24 de abril de 2003, regulamentando o direito à informação ao consumidor, quanto 

aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, 

através de rótulo com símbolo próprio, definido pela Portaria n.º 2658, de 22 de 

dezembro de 2003, do Ministro de Estado da Justiça, cujos efeitos práticos até hoje 

ainda não foram notados pela população. Sem pretender discorrer sobre a engenharia 

genética, evitando, portanto, expressões e análises eminentemente técnicas ou mesmo 

de cunho ético, o presente artigo analisa, como ponto central, o princípio da informação 

ao consumidor, verificado nos dispositivos legais existentes em relação à rotulagem dos 

produtos transgênicos. A bioengenharia é mais um dos avanços do homem, não há que 
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se negar. Contudo, medidas preventivas devem ser tomadas, como a rotulagem dos 

produtos geneticamente modificados, devendo ser levada a cabo em sua execução, 

fornecendo ao consumidor final a informação necessária no processo de escolha 

consciente de consumo, conferindo-lhe o respeito merecido. 

 PALAVRAS-CHAVE: BIODIREITO; CONSUMIDOR; PRODUTOS 

TRANSGÊNICOS. 

ABSTRACT 

It is a constant the discussion on the consumption and on the effects caused by 

genetically modified organisms. Even inside the scientific community, the discordances 

keep on being constantly brought up over the effects those products might cause to the 

environment and to human organism. Consequently, the society in general receives 

from media too much pairs of information that are not always built on safety ground. It 

causes the citizen to react negatively before the effects of the products named as 

transgenic ones. Certain of the presence of the transgenical products at the supermarket 

shelves and also on Brazilians dinning room table, or even those which only contain 

genetically modified ingredients, The Brazilian Federal Government issued the decree 

number 4680 on April 24th 2003.  It rules over the right the consumer has been given to 

be aware of the food and eating ingredients intended to human or animal consumption 

containing or being produced from genetically modified source, trough labels with its 

own symbols defined by a Brazilian Administrative Document number 2658 on 

December 22nd 2003 issued by the Minister of State of Justice, whose practical effects 

have not been realized so far by population. Without intending to ponder on Genetical 

Engineering, avoiding, this way, technical expressions and analysis or even those 

ethical-related ones, the present article analyses by focusing on the principle of 

information to the consumer, verified in the existence of legal instruments referring to 

the labeling of transgenical products. The Bioengineering branch is one of men’s 

advances and there is no denying. Even so, preventable measures must be taken like 

labeling the genetically modified products, and it must be done rigorously. Supplying 

the final consumer with necessary information so that he can choose consciously 

whether to consume or not, making, this way, it possible for him to receive the 

deserving respect.        
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KEYWORDS: BIODIREITO; BIOLAW; CONSUMIDOR; CONSUMER; 

PRODUTOS TRANSGÊNICOS; TRANSGENICAL PRODUCTS. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É uma constante a discussão sobre o consumo e os efeitos dos organismos 

geneticamente modificados. Mesmo na comunidade científica ainda são corriqueiras as 

discordâncias sobre os efeitos que tais produtos podem causar ao meio ambiente e ao 

organismo humano. Como conseqüência, a sociedade em geral recebe da mídia uma 

gama de informações nem sempre fundadas em bases seguras, o que leva 

invariavelmente à desconfiança do cidadão quanto aos efeitos dos produtos 

denominados transgênicos. 

Por seu turno, instituições governamentais, entidades ambientalistas, de proteção 

ao consumidor e demais organizações do terceiro setor atuantes na área da proteção aos 

direitos difusos têm tido uma acentuada participação. Á guisa de esclarecimento, define 

a Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1985 como organismo geneticamente modificado 

(OGM) o “organismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por 

qualquer técnica de engenharia genética” (art. 3°, IV) e como engenharia genética a 

“atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN recombinante” (art. 3°, V), este 

termo usado inicialmente pelos geneticistas americanos Stanley Cohen e Herbert Boyer 

em 1973, quando obtiveram sucesso com a experiência de reatar (recombinar) trechos 

de DNA de uma bactéria com o gene de um sapo, inaugurando a era da biotecnologia 

(LEITE, 2000). Quanto ao vocábulo transgênico foi utilizado pela primeira vez por 

Gordon e Ruddle em 1982, quando da divulgação de experiência com os camundongos 

gigantes "fabricados" por Palminter Brinster e Hammer nos Estados Unidos da América 

(OLIVEIRA, 2004). 

É certo que muito ainda tem a revelar a ciência sobre os organismos 

geneticamente modificados. Até lá, o que se assistirá serão os diversos e acalorados 

debates travados pelas correntes de opiniões contraditórias, cada qual munida de seus 

argumentos, que vão de científicos a éticos, religiosos, sociais, econômicos, jurídicos. 

Contudo, na certeza de que produtos transgênicos ou que constem ingredientes 
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geneticamente modificados já se encontram nas prateleiras dos mercados e, 

conseqüentemente, na mesa do brasileiro, o Governo Federal editou o Decreto n° 4.680, 

de 24 de abril de 2003, regulamentando o direito à informação ao consumidor, quanto 

aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, 

através de rótulo com símbolo próprio, definido pela Portaria n.º 2658, de 22 de 

dezembro de 2003, do Ministro de Estado da Justiça, cujos efeitos práticos até hoje 

ainda não foram notados pela população. 

Sem pretender discorrer sobre a engenharia genética, evitando, portanto, 

expressões e análises eminentemente técnicas ou mesmo de cunho ético, o presente 

artigo pretende analisar, como ponto central, o princípio da informação ao consumidor, 

verificado nos dispositivos legais existentes em relação à rotulagem dos produtos 

transgênicos.  

  

2 DIREITO DO CONSUMIDOR: PARCERIA IMPRESCINDÍVEL COM O 

BIODIREITO 

 

Há muito existe a preocupação com a proteção ao consumidor. Desde o Código de 

Hamurabi, passando pelas Escrituras Sagradas do século XII a.C., pela Carta Magna de 

1215 na Inglaterra e pelas Ordenação Filipinas do Reino de Portugal de 1603  existem 

dispositivos proteção ao consumidor. 

Entretanto, para se falar em um ramo autônomo do Direito que esteja voltado 

especificamente para a vulnerabilidade de uma das partes na relação de consumo, pode-

se considerar no início do século XX como marco fundamental a edição do Meat 

Inspection Act em 1906, pelo então Presidente Roosevelt, após tomar conhecimento das 

terríveis condições de tratamento e armazenamento da carne consumida no mercado 

americano. Também pesou sobremaneira a mensagem no Congresso do Presidente Jonh 

F. Kennedy, referindo-se à necessidade de se proteger o consumidor, ocorrida em 15 de 

março de 1962, consolidando o movimento consumerista no mundo (KOTLER apud 

ZÜLZKE, 1990), chegando ao reconhecimento pela ONU dos direitos fundamentais do 

consumidor na 29ª Sessão da Comissão de Direitos Humanos em 1973, editando a 

Resolução n° 39/248 em 1985 que já clamava pela proteção do consumidor quanto a 
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prejuízos à sua saúde e segurança e necessidade de fornecer informações adequadas que 

a ele permitissem escolher dentre as alternativas de consumo a que mais se adequasse às 

suas necessidades e desejos (SOUZA, 1996). 

Embora já constantes nos Códigos Comercial de 1850 e Civil de 1916 e em um 

sem número de leis esparsas, pode-se afirmar que, no Brasil, é a Constituição Federal de 

5 de outubro de 1988 que se consolida a proteção ao consumidor, mormente pelo fato de 

fazer constar no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais a defesa do 

consumidor, a ser promovida pelo Estado, na forma da lei (art. 5°, XXXII), e no Título 

VII como verdadeiro princípio  da ordem econômica  (art. 170, V), determinando o 

artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o prazo de cento e vinte 

dias da promulgação da Constituição para a elaboração de um código de defesa do 

consumidor, o que culminou com a Lei n°  8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Contudo, e especificamente em referência ao tema central do presente trabalho, 

qual seja, a rotulagem de produtos transgênicos ou que contenham organismos 

geneticamente modificados, diversos são os dispositivos legais que vinculam os 

preceitos do Direito do Consumidor à atividade de manipulação genética, relacionando-

o de forma inconteste e direta com o Biodireito, fazendo-se necessária, preliminarmente, 

a citação do texto constitucional que, ao tratar do meio ambiente no Capítulo VI do 

Título VIII – Da Ordem Social, prescreve no artigo 225, dentre outras incumbências do 

Poder Público, a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalização das entidades de pesquisa e manipulação de material genético (inciso 

II), bem como o controle da produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio 

ambiente (inciso V).  

Com esse fim, foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 

CTNBio no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia pela Lei n° 8.974, de 5 de 

janeiro de 1985 , regulamentando os anteriormente citados incisos II e V do artigo 225 

da Lei Maior, onde são estabelecidas normas para uso de técnicas de engenharia 

genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, 

servindo o caráter multidisciplinar de sua composição como apoio técnico consultivo e 

de assessoramento ao Governo Federal em matéria de biossegurança (artigo 1°-A). Por 

biossegurança, define a CTNBio como o conjunto de procedimentos voltados para 
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prevenção, mitigação, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades 

associadas aos Organismos Geneticamente Modificados - OGMs e seus derivados, que 

possam comprometer a saúde do homem, das plantas, dos animais e do meio ambiente. 

Ainda em referência à composição da CNTBio (Art. 1°-B), a par da efetiva 

proteção governamental ao consumidor dentre os princípios norteadores da Política 

Nacional de Relações de Consumo, que se dará diretamente ou através de organismos 

de proteção, a constar no texto do Código de Defesa do Consumidor (Artigo 4°), 

destaca-se a importante participação de um representante de órgão legalmente 

constituído de defesa do consumidor, presente desde o Decreto n° 1.520, de 12 de junho 

de 1995, Decreto nº 1.752, de 20 de dezembro de 1995 e, posteriormente pela redação 

da Medida Provisória 2.191, de 23 de agosto de 2001, o que nos remete à constante 

preocupação do Estado com a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, 

ainda mais quando se trata de práticas ainda não satisfatoriamente regulamentadas e 

seus efeitos ainda não conhecidos em sua totalidade e extensão, pela manipulação, 

cultivo e comercialização de alimentos que contenham organismo geneticamente 

modificado  levados a consumo geral. 

Por seu turno, preceitua o Decreto n° 4.680, de 24 de abril de 2003, em seu artigo 

6° que “a infração ao disposto neste Decreto aplica-se as penalidades previstas no 

Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis”, quando regulamentou o 

direito à informação ao consumidor sobre a presença de OGM nos alimentos e 

ingredientes destinados ao consumo humano e animal, o que se discorre a posteriori. 

Igual tratamento foi dado pela Lei n° 10.814, de 15 de dezembro de 2003, quando 

previu, na comercialização da soja geneticamente modificada da safra 2004, bem como 

dos produtos ou ingredientes dela derivados, a obrigatoriedade de fazer constar a 

informação ao consumidor sobre a origem e presença de organismo geneticamente 

modificado, “sem prejuízo do cumprimento das disposições da Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990”. 

Têm-se, portanto, alguns dispositivos de lei que, de forma inconteste, 

correlacionam diretamente os ditames presentes no Direito do Consumidor com a novel 

biotecnologia e a ética necessária quando da manipulação de alimentos. 
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3 A ROTULAGEM E O DIREITO DE INFORMAÇÃO SOBRE O QUE SE 

CONSOME 

 

3.1 O princípio da informação no Direito do Consumidor 

 

São inegáveis as mudanças ocorridas no comportamento dos consumidores que 

têm cada vez mais procurado exercer seus direitos. Podendo ser considerada recente a 

organização da proteção aos consumidores em nosso País, seja administrativamente, 

seja sob o aspecto legal, como subsistema do Direito recebeu atenção definitiva na 

Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, no Código de Defesa do Consumidor - 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passando o consumidor brasileiro a contar 

com uma legislação especialmente criada para sua proteção, ao lado dos variados 

organismos especializados em atendimento e solução de problemas de consumo, como 

Juizados Especiais, Promotorias de Defesa do Consumidor e órgãos do Poder Executivo 

como o PROCON e as Delegacias de Defesa do Consumidor, entidades dotadas de 

infra-estrutura para sua defesa. 

Comparando a necessidade do Estado em proteger o consumidor com a mesma 

fundamentação jurídica que levou à proteção dos trabalhadores há meio século atrás, 

haja vista sua inconteste vulnerabilidade na relação (SOUZA, 1996), o CDC encontra-se 

permeado de princípios que regem a proteção ao consumidor, que devem ser encarados 

como os preceitos fundamentais a servirem para a interpretação e aplicação de suas 

normas, “proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as 

estruturações subseqüentes” (CRETELLA JÚNIOR apud DI PIETRO, 1999, p. 66). 

 Não obstante divergir a doutrina quanto à existência e grau de importância, 

podem ser enumerados como elementares os princípios da isonomia, da 

responsabilidade objetiva, da boa-fé e eqüidade, da educação e informação e da 

transparência. Todavia, indispensável aos objetivos do presente trabalho traçar uma 

correlação entre o princípio da informação e educação do consumidor e a atual 

obrigação de informação quanto aos alimentos e ingredientes alimentares que 

contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, 

passa-se a apresentar alguns dos dispositivos da Lei n° 8.078/90 que mais se aplicam ao 

caso.  
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O assunto é inaugurado já no artigo 4° do CDC, quando insere no inciso IV como 

princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a “educação e informação de 

fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria 

do mercado de consumo”. Contudo, a obrigatoriedade de informação ao consumidor 

sobre a presença de OGM nos produtos colocados no mercado encontra sustentáculo no 

artigo 6°, que defende como direito básico a educação e divulgação sobre o consumo 

adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a informação, 

que deve ser clara e adequada, inclusive quanto aos riscos que apresentem (incisos II e 

III). Igual tratamento é dado pelo artigo 31 que discorre sobre a oferta e apresentação de 

produtos. 

Teve o legislador a preocupação de inserir no Capítulo IV (Da qualidade de 

produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos) a Seção I dedicada à 

proteção à saúde e segurança do consumidor, asseverando que os produtos colocados no 

mercado de consumo não poderão acarretar riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores (artigo 8°) e, em se tratando de produto industrial, as informações 

deverão constar de impressos apropriados que devem acompanhar o produto. Pode-se 

dizer, então, que aqui se encontra o cerne da rotulagem dos produtos transgênicos, 

determinada pelo Decreto n° 4.680/03.  

Importante notar, por oportuno, que reserva o § 3° do artigo 10 à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios a obrigação de levar ao consumidor a informação da 

nocividade, quando de seu conhecimento e não sendo verificado o que dispõe a 

legislação nesse sentido, ou seja, no caso dos transgênicos, não cumprindo o fornecedor 

a rotulagem dos produtos que contenham OGM, passa o Poder Público, em todas as 

suas esferas administrativas, a ter o dever de informar. Não obstante o poder de polícia a 

que detém a Administração Pública, melhor seria se liminarmente houvesse a 

preocupação com um mecanismo eficiente de fiscalização a ser verificado o respeito à 

lei, fazendo com que o fabricante e/ou fornecedor, ainda no processo de produção e 

antes mesmo de ser o produto colocado à disposição no mercado, procedesse a 

rotulagem conforme determinado para, após, aplicar aos eventuais infratores as 

penalidades previstas no CDC e demais normas aplicáveis, como determina o próprio 

Decreto n° 4.680/03. 
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A redação do artigo 2° da Medida Provisória n° 113, de 26 de março 2003, que 

estabeleceu  normas para a comercialização da soja da safra de 2003, bem como dos 

produtos ou ingredientes dela derivados, prescreve a obrigatoriedade, em rótulo 

adequado, da “informação aos consumidores a respeito de sua origem e da possibilidade 

da presença de organismo geneticamente modificado”, independentemente se a presença 

de OGM for inferior ao limite fixado em regulamento, abrindo no artigo 4° a faculdade 

aos produtores e fornecedores na obtenção de certificado cuja soja não contiver 

organismo geneticamente modificado, devendo esta certificação constar da rotulagem 

correspondente. 

 Quanto à safra de 2004, determinou a Cláusula Terceira do Termo de 

Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, anexo ao Decreto n° 

4.846, de 25 de setembro de 2003, regulamentando a Medida Provisória 131, de 25 de 

setembro de 2003, (posteriormente convertida na Lei n° 10.814/03) o que segue: 

 

O COMPROMISSADO informará ao comprador/consumidor, 
mediante declaração entregue ao adquirente contra recibo, da 
qual constarão os dados identificadores da propriedade e 
variedade da soja produzida e a sua quantidade, bem assim a 
possibilidade de ocorrência de organismo geneticamente 
modificado na soja objeto deste Termo, relativamente à safra de 
2004. 

 

Assim também o fez a Lei n° 10.814, de 15 de dezembro de 2003, estabelecendo 

normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada 

da safra de 2004, sucedânea da Medida Provisória 131/2003, dispondo em redação 

semelhante à Medida Provisória n° 113/2003 sobre a informação de que se trata de 

OGM, acrescentando apenas não haver prejuízo do cumprimento das disposições da Lei 

8.078, de 11 de setembro de 1990.  

Por fim, quanto ao tratamento dado pelo Código de Defesa do Consumidor à 

publicidade, importante notar a vedação da publicidade enganosa ou abusiva prevista no 

artigo 37. A empresa Monsanto, que responde por mais de 90% da produção de 

sementes transgênicas no mundo e é produtora das sementes de soja geneticamente 

modificadas roundup ready, veiculou na mídia nacional a campanha publicitária 

“Monsanto - Se você já pensou num  mundo  melhor, você já pensou em transgênicos”, 

se tornando alvo de críticas dos grupos contrários aos produtos geneticamente 
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modificados haja vista a tentativa de associação aos produtos transgênicos com a 

melhoria da qualidade de vida, da saúde humana e do Meio Ambiente. 

Passou a peça publicitária, então, a ser alvo de análise pelo Conselho Nacional de 

Auto-Regulamentação Publicitária - CONAR em virtude de representação do IDEC, 

que, ao final, determinou fossem modificados ou suprimidos os termos presentes na 

peça publicitária passíveis de questionamentos e contradições, que possam induzir os 

cidadãos a erro, além de incentivar o plantio indevido pelos agricultores.  

Fundamentando-se no fato de que a imensa maioria da população ainda não 

possui condições de discernir seguramente sobre o assunto, excetuada a pequena parcela 

que tem conhecimento cientifico suficiente para emitir sua opinião, havendo “de uma 

parte, os que, com razão, se impressionam com a fome e a desnutrição que campeiam 

por toda parte”, e de outra os que vêem nos transgênicos maiores males do que 

benefícios, que podem se fazer acompanhar “ de agressões ambientais e à saúde, de 

maior significação que o bem anunciado e, ainda, não previsíveis em toda sua extensão 

e gravidade”, explanou a Câmara Julgadora do CONAR a importância, quando da 

discussão sobre o tema, da preocupação para que não seja afetada a evolução do 

conhecimento científico pois do contrário “ainda estaríamos vivendo em cavernas ou 

nas copas das árvores; talvez com a concessão ‘científica’ de utilizar para o inverno as 

primeiras e as últimas no verão”.  

Nesse passo, deve a publicidade conter inspiração educacional, e não ser 

enganosa. Portanto, a questão passa a recair, em se tratando de matéria controvertida 

como os transgênicos, no cuidado para que os termos não sejam tomados como verdade 

absoluta. Abaixo, alguns fragmentos esclarecedores: 

 

Organismos de biossegurança, ou de outra denominação que 
venham a ter, não estão implantados e, ao que sabemos, seus 
pilares científicos não foram estruturados. O caráter peremptório 
das afirmações não nos parece eticamente aceitável na situação 
atual, o que não significa que a publicidade deva ser proibida... 
Na campanha ora examinada, os termos da identidade entre 
"mundo melhor", imaginado e referido na publicidade, e o 
"mundo com transgênicos", simultaneamente mencionado, 
categoricamente afirmados como estão, não oferecem 
esclarecimento para as dúvidas conseqüentes às controvérsias 
científicas existentes, nem correspondem ao estado atual de 
nossa legislação. Ainda que menos categórica, a transição, 
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induzida pela publicidade, das idéias de "vida melhor" e 
"biotecnologia" à de sua origem em "transgênicos", não leva em 
consideração as preocupações, dúvidas e afirmações quanto a 
possíveis conseqüências negativas das modificações genéticas 
sobre as condições ambientais e à saúde. 

 

 Fulcrado nestes argumentos, determinou o CONAR, em 17 de janeiro de 2004, a 

alteração da publicidade, com base no disposto na letra “b” do artigo 50 do Código 

Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária. 

 

3.2 Alguns dos Motivos que fundamentam a rotulagem dos transgênicos 

 

Princípio básico do Direito do Consumidor, a informação se faz mais relevante 

quando se trata de deixar o consumidor a par das qualidades dos alimentos. Aliado a 

isso, a era da biotecnologia traz a novidade dos produtos manipulados em sua essência, 

o que releva ainda mais a preocupação em deixar o consumidor final inteiramente a par 

de sua composição.  

É de se imaginar a situação de uma pessoa alérgica a determinado alimento como 

o milho, por exemplo, que sabedora da incompatibilidade, deixa de consumir produtos 

dele derivados, passando a consumir derivados de soja, sem saber que nesta foram 

incluídos genes do milho. Como é de crer, não existindo a devida informação na 

embalagem do produto, acreditava o consumidor estar livre de elementos prejudiciais à 

sua saúde, estado que pode ser agravado pela ingestão do produto geneticamente 

modificado. Ainda há, como ilustração, a hipótese de ingestão de carne de animal 

alimentado com ração de produto geneticamente modificado, que também pode causar 

algum embaraço ao bem-estar e à saúde do consumidor ou, como mais um exemplo, o 

consumo do salmão “vitaminado” com genes de porco para crescimento mais rápido, já 

existente.  

Portanto, são estes alguns dos motivos que fundamentam a necessidade da 

rotulagem dos produtos transgênicos, situação aparentemente resolvida com a edição 

em 24 de abril de 2003 do Decreto n° 4.680, cuja ementa esclarece servir o mesmo para 

regulamentar o direito à informação presente no Código de Defesa do Consumidor, em 

relação aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou 
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animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente 

modificados. 

Desde o Decreto-Lei n° 986, de 21 de outubro de 1969, a legislação brasileira já 

tratava da questão dos alimentos “desde a sua obtenção até o seu consumo”, destinando 

seu Capítulo III para a rotulagem, donde se verifica, para salvaguarda da saúde 

individual e coletiva, a necessidade de informar o consumidor quanto às características 

dos alimentos expostos ao consumo, devendo trazer em caracteres perfeitamente 

legíveis a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, nome do alimento, marca, nome do 

fabricante ou produtor, o peso ou o volume líquido dentre outras que venham a ser 

fixadas em regulamentos (Art. 11). Importante notar a obrigatoriedade da “indicação do 

emprego de aditivo intencional, mencionando-o expressamente ou indicando o código 

de identificação correspondente com a especificação da classe a que pertencer”, 

complementando em seu § 3º que os rótulos dos alimentos destituídos, total ou 

parcialmente, de um de seus componentes normais, deverão mencionar a alteração 

autorizada. Note-se aqui, desde então, a preocupação quanto aos efeitos que podem 

advir da manipulação do produto alimentício. 

Mais recente foi a Resolução - RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA que tratou de aprovar o 

Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados, haja vista “a 

necessidade do constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de 

alimentos visando a proteção à saúde da população” bem como ser “indispensável o 

estabelecimento de regulamentos técnicos de rotulagem de alimentos embalados”.  

Antes, porém, ficou a cargo do Decreto nº 3.871, de 18 de julho de 2001 a 

rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam produzidos com organismo 

geneticamente modificados. Dita obrigação, observa o artigo 1º, recaía sobre alimentos 

em que fosse verificada a presença de OGM acima do limite de quatro por cento do 

produto, fazendo-se necessária essa informação em seus rótulos, “sem prejuízo do 

cumprimento da legislação de biossegurança e da legislação aplicável aos alimentos em 

geral ou de outras normas complementares dos respectivos órgãos reguladores e 

fiscalizadores competentes”. 

Revogado in totum pelo Decreto n° 4.680, de 24 de abril de 2003, foi reduzido 

esse limite máximo para um por cento do produto, nos seguintes termos: 
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Art. 2° Na comercialização de alimentos e ingredientes 
alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados, com presença acima do limite de 
um por cento do produto, o consumidor deverá ser informado da 
natureza transgênica desse produto. 

 

 Para esse fim, determina o Decreto n° 4.680/03 o dever de constar na embalagem 

dos produtos que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM, ou no recipiente 

onde estão contidos os produtos in natura ou vendidos a granel, em conjunto com o 

símbolo próprio e conforme o caso, as expressões "(nome do produto) transgênico", 

"contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou "produto produzido a 

partir de (nome do produto) transgênico" (§ 1° do artigo 2°). Se alimentos e ingredientes 

produzidos a partir de animais alimentados com ração contendo ingredientes 

transgênicos deverá constar "(nome do animal) alimentado com ração contendo 

ingrediente transgênico" ou "(nome do ingrediente) produzido a partir de animal 

alimentado com ração contendo ingrediente transgênico" (artigo 3°). 

Por outro lado, faculta o Decreto n° 4.680/03, em seu artigo 4° a inserção da 

expressão “livre de transgênicos" na rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares 

que não contenham nem sejam produzidos a partir de OGM, desde que existam no 

mercado brasileiro produtos similares transgênicos, o que certamente se constituirá em 

peça de expressivo valor quando das ações voltadas para a concorrência de mercado, 

aliando-se às estratégias de marketing da própria instituição.  

O mencionado símbolo a constar do rótulo em conjunto com as citadas expressões 

a que se refere o § 1° do artigo 2°, foi criado pela Portaria n.º 2.658, de 22 de dezembro 

de 2003, do Ministro da Justiça, se constituindo em um triângulo eqüilátero, contendo 

em seu interior a letra T grafada em caixa alta com tipo da família “Frutiger”, bold, 

cujas bordas e letra T serão na cor preta e fundo interno amarelo na impressão em 

policromia e na cor branca para os rótulos a serem impressos em preto e branco. 

Publicada no Diário Oficial da União de 26 dezembro de 2003, e constando no 

artigo 2° o prazo de 60 dias contados da data de sua publicação para a obrigatoriedade 

da inserção do símbolo de transgênico nas embalagens, deveria a Portaria n.º 2.658/03 

entrar em vigor na data de 26 de fevereiro de 2004. Contudo, achando o Governo 
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Federal por bem em prorrogar por 30 dias a aplicação da mesma, edita em 27 de 

fevereiro de 2004 a Portaria nº 786, dia seguinte ao prazo final estipulado.  

Na ocasião, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC considerou o 

adiamento fruto das pressões das indústrias de alimentos, que encontram dentro do 

próprio governo federal instâncias desfavoráveis a entrada em vigor de regulamentos 

que versem sobre rotulagem de alimentos transgênicos, como o Ministério da 

Agricultura. O importante é que o uso obrigatório das expressões e do símbolo na 

rotulagem dos produtos transgênicos deveria ocorrer, pelo texto da Portaria nº 786/04, a 

partir do dia 27 de março de 2004. Todavia, após mais de quatro anos da publicação da 

citada Portaria, não se vislumbra qualquer sinal de que a rotulagem nos termos 

estabelecidos esteja sendo ou que será respeitada. Chama atenção o caso dos produtos 

transgênicos há muito liberados para o consumo, deixando patente a fragilidade das 

ilusórias políticas governamentais.  

Caiu por terra, após os intensos debates que envolveram diversos segmentos da 

sociedade e dos poderes constituídos, todo o esforço impingido em um intrincado e 

desgastante processo legiferante? E mais, serviu a determinação legal apenas para 

acalmar os setores que lutam pela regulamentação da atividade de manipulação 

genética, não contrariando os interesses da indústria, que vê na rotulagem apenas mais 

um custo no processo de produção? Há bem da verdade, é mais um caso de desrespeito 

à legislação e vilipêndio aos poderes constituídos na medida em que não há sequer 

movimento para fiscalização do cumprimento da lei, quiçá punição aos seus infratores, 

destinada a integrar o “catálogo de ilusões” ou “blue sky laws”, ou seja, “enunciados 

normativos que não podem realizar-se ou para cuja execução não existe a vontade 

política necessária” (NAVIA, 1994, p. 98). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser relativamente nova e bastante técnica, a sociedade ainda não detém um 

nível suficiente de esclarecimento sobre os benefícios e malefícios dos produtos 

geneticamente modificados que, diga-se de passagem, há muito já os consome. O que se 

verifica é, na verdade, muito mais a natural resistência do consumidor frente ao 
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desconhecido do que propriamente uma opção de consumo calcado em um 

discernimento construído ao longo de conhecimentos e experiências reveladoras. 

O certo é que a questão dos transgênicos não se limita simplesmente em 

discussões científicas, e nem poderia deixar de sê-lo. Aos seus defensores, é a 

alternativa para a fome do mundo haja vista que a produção de alimentos aumentaria. 

Assim é o entendimento da FAO em seu relatório "Biotecnologia Agrícola: 

Respondendo às Necessidades dos Pobres?".  

Ademais, os investimentos privados na atividade da biotecnologia são bastante 

significativos para que se possa desprezar seu caráter econômico. Não é à toa que a 

empresa Monsanto anunciou nos Estados Unidos da América vendas líquidas de US$ 

1,7 bilhão somente no terceiro trimestre do ano fiscal de 2004, com alta de 14%. Como 

carro-chefe, a soja geneticamente modificada roundup ready, a exigir o emprego do 

herbicida glifosato também fabricado pela mesma empresa. 

Daí advém algumas questões ainda não suficientemente aclaradas: sendo 

considerada espécie nova, o organismo geneticamente modificado deve pertencer à 

instituição privada que nele despendeu esforços e recursos? Os argumentos da 

fraternidade e humanismo na busca da solução para o problema da fome no mundo 

seriam suficientes para a patente compulsória, como ocorreu com a discussão quanto 

aos medicamentos que combatem o HIV? Em tantos outros casos semelhantes e 

vindouros, estaria preservada a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País, preceito do inciso II do § 1° do artigo 225 da Constituição Federal brasileira? 

Ademais, afora as suposições, ainda não há elemento garantidor da inocuidade ao 

meio ambiente do plantio de OGMs e aos efeitos que advirão do consumo pelo homem.  

Eis alguns dos argumentos que embasam as teses contrárias à liberação dos produtos 

transgênicos que, aliados ao direito de informação e escolha pelo consumidor, ainda 

serão fruto de intensos debates. A rotulagem dos produtos geneticamente modificados é, 

portanto, uma medida a ser levada ao extremo em sua execução, fornecendo ao 

consumidor final a informação necessária no processo de escolha consciente de 

consumo, conferindo-lhe o merecido respeito. 
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BIOÉTICA E BIODIREITO: UM DESAFIO INTERDISCIPLINAR EM 

NOME DA GARANTIA E DA PROTEÇÃO À VIDA 

 

Henrique Mioranza Koppe Pereira∗

RESUMO 

A sociedade atual - complexa, contingente e multicultural - traz à tona as dificuldades 

enfrentadas pela Ciência Jurídica nos debates e reflexões quanto à garantia e proteção 

da vida. A Bioética, que vem a ser a disciplina que se propõe tratar sobre todas as 

questões que envolvam a vida como um todo, debruçou-se sobre esses enleios. O 

presente termo Bioética foi inventado por Van Rensselaer Pötter em 1971 em sua obra 

Bioéthics: bridge to the future, objetivando aproximar a ciência do humanismo. A 

proposta de Potter possui um foco transdisciplinar, visando à ecologia e ao respeito à 

saúde em todos os seus aspectos. Todavia, com o passar do tempo e com a postura de 

alguns profissionais e pensadores, houve certa distorção do termo Bioética impondo 

uma perspectiva reducionista limitada ao âmbito da Biomedicina. Portanto, o primeiro 

passo do presente trabalho é resgatar a perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar 

sobre essas questões e mostrar os desafios que poderão ser enfrentados para se 

conseguir alcançar essa observação. A partir disso se possibilitará o estudo da Bioética e 

da sua relação com o Biodireito, para que se verifique como se desenvolverão as 

reflexões e a atuação desses para garantir e proteger a vida. Circunstancias estas que, 

diante a complexidade sistêmica da sociedade, têm se mostrado uma oportunidade de 

melhora pragmática do ordenamento jurídico. 
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ABSTRACT 

The complexity witch is in the current society turns harder the reflections and the 

solutions of the Law for protections and security of life front the social systems changes 

and fluidity. To study these reflections, the bioethics is the discipline that proposes work 

about all questions that involves life, as all. The present term Biethics has invented by 

Van Rensselaer Pötter in 1971 in his work Bioéthics: bridge to the future, objecting 

approach the science of the humanism. Potter proposes have a transdisciplinary focus, 

aiming the ecology and the respect to all aspects of health. However, with the time flow 

and with some professionals and thinkers posture, was a distortion of Bioethics term 

imposing a reductionism and a limited perspective to the Biomedicine scope. Therefore, 

the present work first step will aim rescue a interdisciplinary and transdisciplinary 

perspective about these questions and shows the challenge that could be faced to reach 

this observation. After that will be possible a studies of Bioethics and your relationship 

with Bio Law, for verify how will develop the reflections and the actuation of these for 

life protection and security. That circumstances, in front the system complexity of 

society, has been appear a great opportunity for a upgrade in the Law pragmatic. 

 

KEY WORDS: BIOETHICS, BIO LAW, INTERDISCIPLINARY, 

TRANSDISCIPLINARY, HEALTH, LIFE. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade do século XXI tem apresentado uma complexidade que vem 

dificultado as soluções e as reflexões do Direito quanto à garantia e proteção da vida 

diante as mudanças e a fluidez dos sistemas sociais. Para se estudar essas reflexões, a 

Bioética vem a ser a disciplina que se propõe tratar sobre todas as questões que venham 

a envolver a vida como um todo. Assim, pode-se perguntar, quais seriam as influências 

dessa área e como elas irão incidir no discurso e no pensamento jurídico? Portanto, o 

presente trabalho tem como proposta realizar um estudo sobre a Bioética e sobre o 
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Biodireito para demonstrar como ocorre a comunicação entre o Universo Jurídico e a 

Ética para resolver questões atinentes à vida. Ao se apresentar as perspectivas da 

Bioética, que dão sustentação ao Biodireito, é que se poderá, futuramente, visualizar 

possíveis respostas do sistema jurídico em favor da vida. 

Pode-se iniciar esse estudo dissertando sobre a Bioética. Apesar de a Bioética ser 

um termo que foi criado recentemente, o senso de proteção à vida tem uma idade 

considerável. Como um marco demonstrativo sobre o antigo senso bioético cita-se o 

Juramento de Hipócrates, utilizado atualmente como juramento para os profissionais da 

Medicina. Hipócrates, como uma espécie de ato inaugural da Bioética, parte de 

princípios éticos para se resguardar a vida de atos nocivos a partir de profissionais da 

saúde. Fica claro que, naquele momento histórico, fez-se necessária a focalização de 

uma ética especializada em proteger a vida, por mais restrito que fosse seu âmbito de 

atuação. A título de conceituação da Bioética, pode-se expor que é um conjunto de 

normas morais que tem o intuito de proteger a saúde e a vida frente a condutas que 

possam agredir esses bens jurídicos1. 

Essas normas vêm ganhando cada vez mais espaço perante a emergente 

necessidade de proteger a saúde e a vida diante da complexidade da sociedade moderna. 

Dessa forma, essas normas morais passam a adquirir um caráter positivo, ou seja, o 

sistema jurídico dá corpo a uma gama de normas destinadas a proteger a vida, formando 

um novo subsistema jurídico chamado Biodireito. 

Portanto, o surgimento do Biodireito — desenvolvido a partir dos princípios 

bioéticos —, um subsistema jurídico constituído por normas que regulam aspectos 

atinentes à vida e à saúde, apresenta-se como um reflexo, um sintoma da carência e da 

vulnerabilidade em que a vida se encontra na atual sociedade moderna. A partir disso se 

faz necessário o estudo, primeiramente, da Bioética e da sua relação com o Biodireito, 

para que se verifique como se desenvolverão as reflexões e a atuação desses temas no 

discurso jurídico para garantir e proteger a vida. 

                                                 

1 MUÑOS, Daniel Romero. Bioética: a mudança da postura ética. In Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, n. 
70, ano 5, parte 1, set./out. 2004. p. 578. 
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Para isso, o presente trabalho também dissertará sobre a necessidade e o desafio 

de uma observação interdisciplinar e transdisciplinar sobre essas questões, que, diante 

da complexidade sistêmica da sociedade, têm se mostrado uma oportunidade de melhora 

pragmática do ordenamento jurídico. 

 

2 BIOÉTICA 

 

Existe uma ligação direta entre o tipo de vida do homem e os progressos da 

ciência, ou seja, as mudanças científicas trazem consigo mudanças sociais. A partir 

disso é importante a observação de como se desenvolve a ciência, para que se possa 

salvaguardar a sociedade. O progresso técnico-científico constrói, dentro da ciência 

experimental, uma realidade fictícia de aspecto quantitativo mensurável, reduzindo a 

fórmulas matemáticas a realidade2. Após o desenvolvimento de novas conclusões, 

surgem novas dúvidas que desencadearão um novo processo experimental, e assim por 

diante; os objetivos alcançados pela ciência tornar-se-ão novos pontos de partida, 

evidenciando o progresso.  

Há de se observar que o ser humano não pode mergulhar no reducionismo 

matemático de maneira que não possa mais perceber o universo real, sob pena de que 

todas essas técnicas percam seu sentido de direção e sua finalidade como melhoramento 

da vida3. Por isso, faz-se necessária uma ética de aproximação entre a cultura 

tecnológica e o humanismo, entre ciências experimentais e ciências humanas e, 

sobretudo, é necessário que a ética apreenda o sentido de direção da civilização e 

garanta seu caminho. Pois, atualmente, o poder científico-tecnológico atingiu um 

potencial de macro possibilidades, que não representam significativamente um 

desenvolvimento de bem-estar social. Sgreccia apresenta que a ética da tecnologia não 

deve ser: 

                                                 

2 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola. 1996. p. 652. 
3 Loc. Cit. 
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Considerada simplesmente em função da fase aplicativa, mas também em sua 
insuficiência radical, em sua ambivalência teleológica e em sua dinâmica de 
saber poder, que aumenta cada vez mais e, portanto, também em sua fase 
elucidativa. Em outras palavras, a tecnologia exige ser completada e ter sua 
referência numa antropologia global na qual possa encontrar o seu papel ao 
lado das outras dimensões do homem. Isto supõe o desenvolvimento 
tecnológico sem desumanizá-lo e sem absolutizá-lo4. 

Para se conceituar Bioética, inicialmente, pode-se fazer uma observação 

etimológica. Bios, do grego quer dizer “vida”, e éthicos quer dizer “comportamento 

conforme o bom costume”. Portanto, etimologicamente falando, a Bioética é a 

disciplina que estuda as condutas relacionadas à vida, fazendo juízo, de acordo com o 

costume da sociedade, se tal ação é correta ou não. 

O termo Bioética foi inventado por Van Rensselaer Potter (ou Pötter) em 1971 

em sua obra Bioéthics: bridge to the future, objetivando aproximar a ciência do 

humanismo. A proposta de Potter possui um foco transdisciplinar, visando à ecologia 

como um todo e ao respeito à saúde em todos os seus aspectos5. 

Todavia, rapidamente o campo de atuação de sua proposta foi, equivocadamente, 

reduzido somente a discussões que dizem respeito à Biomedicina, devido ao aumento de 

incidência dessas condutas, a partir dos novos desenvolvimentos da Biomedicina. 

Felizmente, muitos debates e pesquisas sobre o assunto foram sendo realizados, até que, 

em 2001, o Programa Regional de Bioética, vinculado à Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), definiu que a Bioética possui um caráter de atuação amplo, incluindo a 

vida, a saúde e o ambiente como áreas de reflexão, descartando veementemente a idéia 

de que a Bioética é uma “torre de marfim” que abriga médicos, biólogos ou disciplinas 

deístas6. 

Sendo assim, pode-se dizer que a Bioética é designada para traçar o como a 

ciência deve agir, para que se desenvolva e não prejudique a qualidade de vida do ser 

humano, buscando prioritariamente uma reflexão ética sobre os valores inerentes à 

                                                 

4 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola. 1996. p. 653. 
5 POTTER, Van Rensselaer. Bioéthics: bridge to the future. New Jersey: Prentice-Hall, 1971. 
6 GALVÃO, Antônio Mesquita. Bioética: a serviço da vida. Aparecida: Santuário, 2004. p. 57. 
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vida7. Segundo Galvão, esse agir da Bioética se define como a ética da vida, que 

trabalha a serviço da vida8. 

A Bioética é uma estrutura de conceitos éticos presentes em uma sociedade 

destinada à proteção da vida perante as outras ciências, visando, a partir da moral, a 

garantir uma conduta em prol do desenvolvimento da vida. Sgreccia coloca que essa 

reflexão deveria se ocupar, ao mesmo tempo, de todas as intervenções na biosfera e não 

apenas das intervenções sobre o homem. Sendo assim, essa não se limita apenas a uma 

ciência ou disciplina, mas se destina a toda complexidade científica que se apresenta na 

atualidade. Abordando de forma transdisciplinar as ciências e os sistemas sociais: 

Pode-se afirmar que a Bioética é um claro exemplo de aproximação a um 
objeto de estudo comum, multidisciplinar, para onde confluem diversas 
ciências, além da ética, com suas respectivas perspectivas e metodologias 
próprias. Neste sentido amplo de sua manifestação empírica, também o 
direito se integraria nela. Todas essas características acrescentadas ao seu 
marco ideológico plural e transnacional propendem a que a Bioética se 
configure como um poderosíssimo, mas ainda — em certo grau — potencial 
instrumento intelectual de reflexão, de elaboração de critérios de orientação e 
de ponto de partida para tomada de decisões oponíveis às tentações dos 
excessos do Estado, dos poderes fáticos difusos de pressão (políticos, 
econômicos, industriais) e, se for necessário, dos próprios pesquisadores9. 

Em seguida, apresenta-se a definição proposta por Junges, que reforça o caráter 

transdisciplinar: 

A Bioética é uma área específica com identidade e estatuto epistemológico 
próprios, que tem como objeto a análise ética de situações e de desafios nos 
quais estão implicados a vida, em seu sentido amplo, e mais especificamente 
a saúde humana. Ela tem, por um lado uma dimensão teórica preocupada com 
seus pressupostos e fundamentos e, por outro lado, uma dimensão prática de 
ética aplicada interessada na metodologia para chegar a decisões morais no 
âmbito da vida e da saúde. Em suas análises, a Bioética tem igualmente uma 
preocupação com as dimensões sociais dos problemas, levando em 
consideração aspectos legais e de política pública10. 

Essa observação é de extrema significância, pois salienta a importância de um 

momento reflexivo de debate teórico aliado a um momento pragmático. Assim, o 

primeiro constrói a discussão ética sem se distanciar do segundo, o que vem a ser a 

                                                 

7 GALVÃO, Antônio Mesquita. Bioética: a serviço da vida. Aparecida: Santuário, 2004. p. 58. 
8 Ibid., p. 55. 
9 CASABONA, Carlos Maria Romeo. O Direito Biomédico e a Bioética.. In: CASABONA, Carlos Maria Romeo; 
QUEIROZ, Juliane Fernandes (Orgs.). Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005. p. 22-23. 
10 JUNGES, José Roque. Bioética: hermenêutica casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 256. 
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efetivação do primeiro e, ao mesmo tempo, sua conexão com a realidade, pois, 

atualmente, tendo em vista a complexidade social, os estudos teóricos e pragmáticos 

não podem, de maneira alguma, estar seccionados, sob pena de ter suas expectativas 

frustradas. Como ocorre com as áreas de atuação altamente especializadas as quais 

Giddens nomeia de sistemas abstratos e sistemas especializados, que são opacos, 

seccionados, sejam especializações de sistemas ou até mesmo de indivíduos, e impedem 

uma observação sistêmica dos possíveis reflexos e das conseqüências que podem se 

desencadear no entorno. 

[...] quanto mais um problema é colocado em foco, tanto mais as áreas 
circundantes de conhecimento se tornam embaçadas para os indivíduos que 
delas se ocupam, e tanto menos é provável que eles sejam capazes de antever 
as conseqüências de sua contribuição para além da esfera particular de sua 
aplicação. Embora a especialização seja organizada dentro de sistemas 
abstratos mais amplos, a própria perícia tem foco cada vez mais estreito, e 
tende a produzir resultados indesejados e não-previstos que não podem ser 
evitados — salvo pelo desenvolvimento de especialização adicional, 
repetindo assim o mesmo fenômeno11. 

Em uma sociedade moderna, onde impera o pensamento racional cognitivo 

instrumental, os conhecimentos se encontram fragmentados em diversas disciplinas, 

que, por sua vez, se desenvolvem criando outras disciplinas. Esse processo contínuo de 

fragmentação desencadeia uma reação oposta de reaproximação das disciplinas que se 

apresenta necessária perante a complexidade social. Para Capra:  

O paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa cultura por várias 
centenas de anos, durante as quais modelou nossa sociedade moderna 
ocidental e influenciou significativamente o restante do mundo. Esse 
paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre os quais 
a visão do universo como um mecânico composto de blocos de construção 
elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão de uma 
vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a crença no 
progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento 
econômico e tecnológico, e — por fim, mas não menos importante — a 
crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por toda parte, classificada 
inferior ao homem é uma sociedade que segue a lei básica da natureza12. 

Duas características se fazem presentes em uma sociedade democrática, 

pluralista e multicultural: a complexidade e a contingência. A primeira expõe que, em 

determinada situação, existem mais possibilidades do que se pode concretizar, ou seja, 

                                                 

11 GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 35. 
12 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix. 1996. p. 25. 
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em certa situação se encontra um determinado número de ações que podem ser 

realizadas. Todavia só é possível efetuar apenas uma delas. 

A segunda, a contingência, expõe situações que, dependendo da decisão tomada, 

possibilitarão resultados distintos até certo ponto imprevisíveis; sendo assim, não se 

pode afirmar com certeza o resultado futuro de ação tomada mediante a complexidade, 

somente se poderá distinguir as possíveis reações e suas probabilidades. Para uma 

melhor compreensão, pode-se utilizar um exemplo bastante simplificado, mas que pode 

rapidamente ilustrar o que é a contingência: ao arremessar um dado dotado de seis 

faces, não se pode prever com certeza o resultado, mas se sabe que as possibilidades são 

1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tendo a mesma chance de 1/6 de sortear qualquer um dos números. 

Todavia, a contingência não se limita a essa configuração, podendo apresentar diversas 

possibilidades e variações de probabilidade. Em outras palavras, quando algo está à 

mercê da contingência, pode-se dizer que está lançado à sorte, percebe-se aqui um 

raciocínio que lembra a idéia de risco invisível, tratado anteriormente. 

Dessa forma, vislumbra-se que, na complexidade, pode-se escolher uma ação 

entre muitas possíveis dentro de um sistema e, na contingência, não se pode prever o 

resultado exato de uma determinada ação em um entorno sistêmico, mas sim, as 

possíveis reações futuras. 

Nas palavras de Luhmann: “Com complexidade queremos dizer que sempre 

existem mais possibilidades do que se pode realizar. Por contingência entendemos o 

fato de que as possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser 

diferentes das esperadas”13. Sendo assim, funcionará o sistema desenrolando-se de 

acordo com as expectativas. Parsons refere-se aos indivíduos do sistema social como 

atores que, trabalhando em conjunto, produzem falas, cenas e resultados, de acordo com 

as expectativas dos espectadores14, assim, se o resultado gerado não estiver em 

consonância com as expectativas, será obtida a frustração. A frustração é o pesadelo de 

qualquer expectativa. Portanto, para que a Bioética possa alcançar suas expectativas de 

                                                 

13 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 36.  
14 PARSONS, Talcott. El sistema social. Madrid: Revista de Occidente, 1976. p. 35. 
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proteção à vida, será necessário fazer uma reaproximação da complexidade social com a 

ciência e suas disciplinas. 

Uma das formas de reaproximação é a interdisciplinaridade. Esta tem como 

objetivo unir os conhecimentos de diferentes áreas para discutir determinados temas, os 

quais, ao serem observados por uma disciplina isolada, apresentam um grau de 

complexidade que a torna limitada. 15

 

3 O DESAFIO INTERDISCIPLINAR E TRANSDISCIPLINAR 

 

A transdisciplinaridade ampliará a percepção de mundo, observando as 

contradições, a desordem e o ruído que são excluídos pela abordagem analítica. Esse 

processo de exclusão, elaborado pela ciência clássica, pode ser explicado rapidamente 

pelos seguintes axiomas: axioma da identidade afirma que “X é X”; o axioma da não-

contradição afirma que “X não é não-X”; na proposta analítica é negada a existência de 

um terceiro axioma que seja “X” e “não-X” ao mesmo tempo. Dessa forma, o 

pensamento da complexidade, amparado na transdisciplinaridade, recupera o princípio 

do terceiro incluído, pois “existem aspectos emergentes que podem ser e não ser ao 

mesmo tempo e referir-se à mesma realidade”16. A partir desses pensamentos, 

possibilitar-se-á transcender a objetividade de uma ciência prático-cognitiva-

instrumental, percebendo-se a complexidade do universo e da sociedade atual. 

A abordagem transdisciplinar da Bioética possibilita que se possa perceber com 

clareza os conflitos que ocorrem entre os sistemas sociais e de que maneira esses podem 

estar agredindo a vida, visualizando que conduta deve-se tomar para que se garanta o 

bem-estar da saúde e da vida. Salienta-se que uma visão especializada e rígida, que 

distingue e separa cada ciência, buscando resolver os problemas sociais separadamente 

                                                 

15 Em outros casos, pode ser utilizada a multi ou pluridisciplinaridade, que consiste em aplicar uma disciplina em 
outra e, por fim, a transdisciplinaridade, “que tenta encontrar temas e metodologias que vão além das disciplinas”. 
Essa religação não nega a secção disciplinar, todavia demonstra que essa percepção é reducionista, “porque não dá 
conta da complexidade da realidade”. JUNGES, José Roque. Bioética: hermenêutica casuística. São Paulo: Loyola, 
2006. p.16. 
16 Ibid., p. 22. 
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no presente contexto social, está fadada ao fracasso, por não conseguir visualizar os 

transtornos que transpassam diversas áreas, podendo, até mesmo, agravar a situação 

indesejada. Nem mesmo Descartes aprovava esse tipo de atuação, afirmando: 

Se alguém quiser investigar a sério a verdade das coisas não deve escolher 
uma ciência particular: estão todas unidas entre si e dependentes umas das 
outras; mas pense apenas em aumentar a luz natural da razão, não dá pra 
resolver esta ou aquela dificuldade de escola, mas para que, em cada 
circunstância da vida, o intelecto mostre à vontade o que deve escolher17. 

Em seguida acrescenta: “Em breve, ficará espantado de ter feito progressos 

muito superiores aos de quantos se dedicam a estudos particulares e de ter obtido não só 

tudo o que os outros desejam, mas ainda coisas mais elevadas do que as que se podem 

esperar”18. Além disso, outro fator que fortifica a necessidade de uma visão 

transdisciplinar na Bioética se dá a partir do momento em que o objeto principal da 

disciplina é a vida, que é a essência da sociedade, então seus regramentos de conduta 

poderão atingir qualquer ciência ou sistema social. Sgreccia “reivindica a 

transcendência da pessoa humana, como valor intangível, ontologicamente 

recapitulativo de todos os valores do cosmo, centro da sociedade e da história”19. 

Galvão, tendo em vista a transdisciplinaridade, afirma que a Bioética é uma 

disciplina em que a Ética se coloca a serviço da vida, estando consciente dos “interesses 

de outros, subalternos, econômicos, corporativistas ou de busca de notoriedade”20. O 

autor acredita nesse trabalho transdisciplinar da Bioética com “vistas à felicidade 

humana, à melhoria da qualidade de vida na terra e ao progresso ordenado das 

ciências”21. 

Para que isso ocorra, é importante salientar que se deve transcender uma 

concepção reducionista de Bioética, restrita apenas a determinados profissionais, para 

uma idéia de Bioética social em serviço da vida e da pessoa. Anteriormente a essa 

percepção reducionista da Bioética, demonstrou-se suficiente para proteger a vida de 

condutas nocivas à vida a partir de profissionais da saúde. Todavia, atualmente, com a 

                                                 

17 DESCARTES, René. Regras para a direção do espírito. Lisboa: Edições 70, [s/d.]. p. 13. 
18 Loc. Cit. 
19 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: Fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola, 1996. p. 129. 
20 GALVÃO, Antônio Mesquita. Bioética: a serviço da vida. Aparecida: Santuário, 2004. p. 8. 
21 Ibid., p. 10. 
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ampliação da complexidade social, a vida não só é ameaçada por condutas nocivas de 

parte de profissionais da saúde, como também se encontra à mercê de danos ambientais; 

ao aumento descontrolado de utilização de agrotóxicos e produtos químicos em 

plantações e alimentos; aos desenvolvimentos genéticos na agricultura (que degradam o 

meio ambiente e se desconhece seus efeitos na saúde do consumidor), etc. Portanto, fica 

clara a necessidade da abordagem transdisciplinar da Bioética, para que esta possa atuar 

eficientemente em favor da vida humana. 

A ética, segundo Junges22, une o que se encontra separado, pois, assumindo um 

papel transdisciplinar, irá reaproximar as ciências e os sistemas sociais para poder 

vislumbrar seus objetivos de proteção à vida. “Todo o olhar sobre a ética deve 

reconhecer o aspecto vital do egocentrismo assim como a potencialidade fundamental 

do desenvolvimento do altruísmo”23. Ou seja, para se poder perceber os problemas que 

atingem o objeto principal da Bioética, é necessário, primeiramente, observar os 

acontecimentos e as influências que se apresentam no seu entorno. Toda essa 

reaproximação transdisciplinar leva até os pensamentos expostos por Capra, que 

trabalha novos modos de perceber o mundo, entrando, naturalmente, em conflito com os 

paradigmas predominantes na sociedade ocidental, citando-se as chamadas visões 

holística e ecológica:  

Os dois termos “holístico” e “ecológico” diferem ligeiramente em seus 
significados, e parece que “holístico” é um pouco menos apropriado para 
descrever um novo paradigma. Uma visão holística, digamos, de uma 
bicicleta significa ver a bicicleta como um todo funcional e compreender, em 
conformidade com isso, as interdependências das suas partes. Uma visão 
ecológica da bicicleta inclui isso, mas acrescenta-lhe a percepção de como a 
bicicleta está encaixada no seu ambiente natural social — de onde vêm as 
matérias-primas que entram nela, como foi fabricada, como o seu uso afeta o 
meio ambiente natural e a comunidade pela qual é usada, e assim por diante. 
Essa distinção entre “holístico” e “ecológico” é ainda mais importante 
quando falamos de sistemas vivos, para os quais as conexões com o meio 
ambiente são muito mais vitais24. 

Observar-se-á tudo como um todo, estudando assim as partes e seu inter-

relacionamento, cooperando para a existência do todo, formando um único sistema. A 

Teoria dos Sistemas Autopoiéticos, desenvolvida pelos biólogos Maturana e Varela, 

                                                 

22 JUNGES, José Roque. Bioética: hermenêutica casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 27. 
23 MORIN, E. O método 6: ética. Porto Alegre: Sulina, 2005. p. 21. 
24 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix. 1996. p. 25. 
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para compreender a vida biológica, caracteriza-se por estudar elementos distintos que, 

de alguma forma, estão interligados. E esse contato faz com que se construa um sistema 

operacional, que será substituído por meio de um ciclo auto-reprodutivo; portanto, 

atingindo um elemento desse sistema, estar-se-á comprometendo a harmonia do sistema 

autopoiético e até mesmo a dos sistemas que com ele se comunicam. Parsons explica 

que é necessária a cooperação de todos os elementos de um sistema, para que se efetive 

o ciclo evolutivo: “Uma sociedade só poderá ser auto-suficiente na medida em que, de 

modo geral, seja capaz de ‘contar’ com as realizações de seus participantes como 

‘contribuições’ adequadas para o desenvolvimento societário”25. 

Seguindo o modelo transdisciplinar, pode-se dizer que a Bioética deve ir além de 

suas dimensões pragmáticas de solução de casos, para que consiga desempenhar sua 

tarefa, desvendando e interpretando os paradigmas mentais e simbólicos que movem as 

ações demandadas pelas biotecnologias e pela sociedade26. 

Em seguida, um outro desafio para a Bioética, além de uma busca 

transdisciplinar, é a consolidação de um enfoque epistemológico e de perspectivas 

coletiva27. Tanto essa abordagem é necessária, que discussões estão sendo travadas a 

partir da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPS), observando que os problemas de saúde pública e urgências sanitárias são 

assuntos de discussões éticas e de preocupação política, possibilitando o surgimento da 

temática da saúde pública no âmbito da Bioética28. Junges afirma que a “Bioética 

precisa assumir essa perspectiva do sujeito coletivo se quer responder aos desafios 

éticos da saúde básica”29. 

A partir disso, as preocupações deixariam de estar restritas a prevenções de 

doenças para atuar também na promoção da saúde, salientando que esses objetivos 

dizem respeito à sociedade como um todo, e não apenas à medicina30. Em seguida, 

podem-se trazer os pensamentos de Sgreccia, que coloca quatro dimensões que se 

                                                 

25 PARSONS, Talcott. O sistema das sociedades modernas. São Paulo: Pioneira, 1974. p. 20. 
26 JUNGES, José Roque. Bioética: hermenêutica casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 31. 
27 Ibid., p. 256. 
28 Ibid., p. 253. 
29 Ibid., p. 257. 
30 Loc. Cit. 
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entrecruzam: a dimensão orgânica, que se refere ao organismo do ser em si; a dimensão 

psíquica e mental, relacionada com a saúde mental do ser em seu amplo sentido; a 

dimensão ecológico-social, “a preocupação com o componente sócio-ambiental é muito 

recente,[...] fala-se hoje com desassossego cada vez maior da degradação da ecologia 

como fator de ameaça para a saúde em relação a um grande número de doenças e 

também em relação às condições essenciais da vida”; e a dimensão da ética da saúde, 

que apresenta permanentemente críticas sobre as condutas que possam atingir de 

qualquer maneira a vida31. 

Assim, a Bioética tem o intuito de desenvolver reflexões éticas e críticas sobre 

as ações demandadas pelas biotecnologias, e não adotar uma postura de imposição de 

dogmas nem de busca de soluções práticas. Se assim o fizer, entretanto, estará 

metaforicamente realizando as tarefas do capelão da Corte real, que encontra 

argumentações morais para justificar as ações do rei, pacificando sua consciência e 

minorando os efeitos deletérios de seus atos32. 

Portanto, a ética deverá questionar as dinâmicas culturais atacando a pragmática 

silenciosa alimentada por lobbies de interesses que extorquem a vida humana 

inescrupulosamente. Pode-se verificar um modelo desses princípios que sustentam os 

ideais propostos pela Bioética, indicado pela National Commission for the Protection of 

Human Subjects of Biomedical Behavioral Research, criada em 1974, nos Estados 

Unidos, que explica existirem três principais princípios bioéticos: a Autonomia33 34 35, a 

Beneficência36 37 e a Justiça 38. Previamente, pode-se perceber que os dois primeiros 

                                                 

31 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: Fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyla, 1996. p. 133. 
32 JUNGES, José Roque. Bioética: hermenêutica casuística. São Paulo: Loyola, 2006. p. 268. 
33 CATÃO, Marconi do Ó. Biodireito: transplante de órgãos humanos e direitos de personalidade. São Paulo: Madras, 
2004. 
34 CASABONA, Carlos Maria Romeo. Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005. 
35 O princípio da autonomia pretende, como cerne principal, garantir ao ente condições e informações que 
possibilitem o discernimento racional, o poder de decidir sobre sua própria vida. “O enfermo, devido à sua dignidade 
como sujeito, tem o direito de decidir autonomamente a aceitação ou rejeição do que se quer fazer com ele, seja do  
ponto de vista diagnóstico como da terapêutica”. JUNGES, José Roque. Bioética — perspectivas e desafios. São 
Leopoldo: Unisinos, 1999. p. 41. 
36 CARVALHO, Thais Daí Ananias de; FERRAS, Carolina Ananias Junqueira. Aborto eugênico — uma questão 
biojurídica. In SÁ, Maria de Fátima Freire de. Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 257. 
37 O princípio da beneficência pode ser dividido em duas partes: a beneficência e a não-maleficência. O primeiro 
disserta sobre maximizar os benefícios não causando dano, ou reduzindo-os quando for inevitável, em nome de um 
benefício desejado, seja em relação a qualquer tipo de bem-estar do ser humano físico, espiritual ou até mesmo sua 
vontade. Dessa forma, o profissional da saúde deverá promover benefícios ao seu paciente, averiguando os riscos e os 
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concentram-se no indivíduo, e o último se insere em um aspecto mais social como um 

todo. 

Todavia, uma bioética principialista continua baseando-se em patamares 

paradigmáticos; sendo assim, fará falta uma unidade sistemática entre os princípios. 

Nesses termos, concorda Junges dizendo:  

Essa falta de uma unidade cria problemas práticos e teóricos. Se não existe 
uma base sistemática que interligue e unifique os princípios entre si, não 
existe também uma orientação unitária na criação de leis específicas para a 
ação que sejam claras, coerentes e compreensivas e nem justificação para 
essas leis. 39

Em outras palavras, os conflitos éticos gerados pelo progresso e 

desenvolvimento poderão cessar por um determinado tempo, até o momento em que 

surgirem complicações que resultem em um paradoxo teórico, não possuindo solução 

pragmática e desencadeando um problema social. Como exemplo, pode-se raciocinar: 

por meio do princípio da beneficência, há um dever de trazer, a determinados 

indivíduos, um benefício. A partir disso, se apresenta uma contradição ao princípio da 

justiça, pois é impossível ser imparcial quando se trata de beneficiar alguém, visto que, 

quando um indivíduo recebe um benefício por necessidade ou para melhorar sua 

qualidade de vida, é visível que o mesmo benefício não será proporcionado para toda a 

sociedade.  

Percebe-se que, atualmente, o sistema social tem, como meio de controle social, 

um mecanismo baseado em normas dogmáticas, como propõe a teoria de Weber40 em 

                                                                                                                                               

danos que está correndo. Deverá, assim, ser ponderada a situação quando um dano for eminente, podendo o benefício 
ser suspenso. Junges cita quando a beneficência torna-se um dever do profissional: o enfermo corre risco significativo 
de sofrer dano ou prejuízo; a ação do profissional é requerida para impedir esse dano; a ação provavelmente impedirá 
o dano; a ação não trará risco significativo; o benefício do enfermo excede em valor o possível dano. 
Quanto ao segundo, a não-maleficência, pode-se dizer que o desenvolvimento voltado à saúde humana busca fazer o 
bem, sendo uma perspectiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eliminando aspectos que possam causar-
lhes mal, ou seja, não somente não causar dano à outra pessoa, mas também afastar as possibilidades que possam 
levá-lo a tal ocorrência. 
JUNGES, José Roque. Bioética — perspectivas e desafios. São Leopoldo: Unisinos, 1999. p. 48.  
38 O princípio da justiça vem para conduzir os princípios anteriores à proteção da vida e da saúde humana, de 
maneira solidária e igualitária, representando os ideais morais e éticos presentes na sociedade que se observa, 
formando, assim, o conceito de justiça no contexto espaço-temporal presente em uma determinada situação. CATÃO, 
Marconi do Ó. Biodireito: transplante de órgãos humanos e direitos de personalidade. São Paulo: Madras, 2004. p. 
43. 
39 JUNGES, José Roque. Op. Cit., p. 65. 
40 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociologia comprensiva. Trad. José Medina Echavarría. México: 
Fundo de Cultura Econômica, 1974. 
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sua obra Economia y sociedad: esbozo de sociologia comprensiva, que viriam a 

determinar a conduta do indivíduo a partir da legalidade. Conforme Luhmann, “[...] 

reduz consideravelmente o risco da expectativa contra-fática”41. Todavia, frente a uma 

complexidade que amplia suas expectativas constantemente, o presente mecanismo se 

torna rapidamente ultrapassado, pois surgem “lacunas” na dogmática coercitiva, 

fazendo com que novas situações, que podem gerar conflitos, não se incluam no 

entendimento previamente positivado, surgindo o paradoxo.  

O paradoxo é uma sombra que paira sobre todos os sistemas, causando um 

rompimento da observação linear do ciclo sistêmico. Ocorre quando uma lógica 

analítica encontra uma contradição, que, simplesmente, não permite a continuidade do 

pensamento claro, tornando as respostas nebulosas, imprecisas ou impossíveis. O 

paradoxo confunde o raciocínio, enevoando o pensamento, causando pânico e 

paralisando a razão. Rocha define paradoxo como:  

[...] um bloqueio na auto-observação do sistema jurídico quando pensado de 
forma tradicional, analítica. [...] O surgimento de uma questão paradoxal 
parece trazer confusão ao raciocínio, obscuridade ao pensamento claro, 
indeterminação na razão segura. Em outras palavras, causa paralisia, pânico, 
horror42. 

Pode-se detectar com facilidade a existência de um paradoxo em algum tipo de 

ordenamento normativo, pois esse se apresenta como uma situação que causa confusão 

ou não está presente nas normas paradigmáticas, colocando-as em conflitos e não 

possibilitando que o problema seja resolvido de forma usual, ou até mesmo se apresente 

insolúvel, a partir dos regimentos presentes. Na verdade, o paradoxo não é 

necessariamente um problema, pois do ponto de vista sistêmico, ele demonstra quando 

determinadas ordens de funcionamento se encontram ineficazes ou obsoletas. Isso passa 

a forçar que se concretizem mudanças, para que se possa restabelecer sua ordem e seu 

funcionamento. Sendo assim, o paradoxo é um acontecimento natural no 

desenvolvimento dos sistemas sociais. 

                                                 

41 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 115. 
42 ROCHA, Leonel Severo. Notas introdutórias à concepção sistemista do contrato. In. ROCHA, Leonel Severo; 
STRECK, Lenio Luiz (Orgs.). Anuário do Programa de Pós-Graduação da Unisinos. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. p. 298. 
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Mesmo adotando uma bioética principialista, ou seja, não presa diretamente a 

normas paradigmáticas, para organizar os problemas criados diante da comunicação 

sistêmica entre o Biodireito, representando a vida e os demais sistemas sociais, estar-se-

á sempre sujeito a situações paradoxais, que podem abalar o ordenamento jurídico e a 

sociedade. Isso não quer dizer que não há esperança e que nenhuma proposta tem 

potencial de resolução de problemas, somente deixa clara a necessidade de uma 

permanente reflexão sobre o funcionamento do sistema. 

 

4 BIODIREITO E SEUS OBJETOS DE PROTEÇÃO 

 

Diferentemente da Bioética, que apresenta um conjunto de normas morais que 

atingirão o interior do indivíduo, o Biodireito diz respeito às normas jurídicas 

relacionadas à vida e à saúde humana, buscando garantir a proteção desses bens 

jurídicos da melhor maneira possível.  

É necessário se ter em mente que apesar de serem muito semelhantes e serem 

objetos de estudo da ciência jurídica e da filosofia jurídica, Biodireito não é o mesmo 

que Direito43. Portanto, quais seriam as diferenças entre Direito e Biodireito? 

Como definição inicial, pode-se dizer que Biodireito é um novo subsistema do 

conhecimento jurídico, que tem a vida por objeto principal. Não se caracteriza como um 

prolongamento da Bioética, mas sim um aprofundamento do direito, que oportuniza 

trabalhar acerca das questões levantadas pelos progressos biotecnológicos44. 

Uma das funções que esse subsistema vem a desempenhar no universo jurídico é 

a de integrar novos pontos de vista, desenvolvendo uma evolução jurídica perante as 

                                                 

43 FERNANDES, José de Sousa. Bioética, Biodireito e religião no diálogo sobre a eutanásia. SÁ, Maria de fática 
Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Orgs.). Bioética, Biodireito e o novo código civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 17. 
44 SEMEÃO, Sérgio Abdalla apud FERNANDES, José de Sousa. Bioética, Biodireito e religião no diálogo sobre a 
eutanásia. SÁ, Maria de fática Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Orgs.). Bioética, Biodireito e o novo 
código civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 18. 
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mudanças sociais45. Esse trabalho é de extrema importância, pois vem a impedir que as 

normas jurídicas obsoletas continuem em vigência, causando distúrbios na sociedade, 

caracterizando-se assim um movimento transdisciplinar. O Biodireito não se mostra 

como dispositivo específico e seccionado, que caracterizaria a formação de uma área 

específica do direito, como Penal, Trabalhista, etc., mas se encontra nas normas que 

regulam questões atinentes à saúde e à vida, atuando como o fenômeno jurídico da 

Bioética e não se compartimentalizando. 

O Biodireito não possui o cunho de criar discussões filosóficas sobre seus 

objetos de atuação, pois isso vem a ocorrer em um momento anterior à incidência 

jurídica, ou seja, em uma reflexão gerada a partir da Bioética. É preciso esclarecer, 

nesse momento, que não há entre o Biodireito e a Bioética uma distinção que os separe, 

pois um é conseqüência do outro. A Bioética atua na reflexão e na conduta dos 

indivíduos, fazendo com que o sistema jurídico passe a absorver determinadas posturas 

e a criar normas jurídicas de acordo com contexto espaço-temporal. A constituição 

dessas normas dependerá do momento social e cultural, pois a norma moral e dogmática 

está submetida aos pensamentos elaborados dentro desse contexto e de uma 

subjetividade momentânea. Isso se confirma a partir do crescente número de comitês de 

Bioética. Fernandes expõe claramente o processo de atuação da Bioética no sistema 

jurídico dizendo: 

A partir da Bioética, o direito é posto diante da questão que reivindica um 
direito à vida não simplesmente enquanto proteção da incolumidade física e 
psíquica, mas respeito à vida enquanto promoção de todos aqueles bens sem 
os quais a vida humana não pode desenvolver-se com dignidade. A Bioética 
então questiona o direito em termos de direito a uma vida digna que passa 
pelo respeito e pelo direito à saúde. Não se pode viver bem e dignamente se 
não se dispõe de recursos em saúde e se não se dispõe do aparato estatal que 
proteja o direito à saúde. Parece-me que é justamente a partir daqui que 
emerge essa nova categoria do direito: o Biodireito46. 

A Bioética, após realizar um debate ético e filosófico, atua na sociedade pelo 

sistema jurídico, formando o caráter do Biodireito, que regulamentará os conceitos 

                                                 

45 FERNANDES, José de Sousa. Bioética, Biodireito e religião no diálogo sobre a eutanásia. SÁ, Maria de fática 
Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Orgs.). Bioética, Biodireito e o novo código civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 18. 
46 FERNANDES, José de Sousa. Bioética, Biodireito e religião no diálogo sobre a eutanásia. SÁ, Maria de fática 
Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Orgs.). Bioética, Biodireito e o novo código civil de 2002. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 25. 

 

452



éticos estruturados em determinada sociedade47. Lembrando que essa “nova categoria” 

não implica o surgimento de uma área jurídica específica, pois isso remeteria à criação 

de um Código de Biodireito, que deturparia e impediria a possibilidade de uma atuação 

constante da Bioética em todo o sistema jurídico. 

O Biodireito envolve normas que se destinam a proteger a vida e a saúde 

humanas; todavia, para se poder dar efetividade a tal objetivo, é necessária uma 

percepção ampla e sistêmica que possibilite a observação de toda a ecologia do ser 

humano e de suas implicações com a vida. 

A vida é o bem jurídico mais importante a ser protegido pelo ordenamento 

jurídico, pois, a partir dela, inicia-se toda a teia sistêmica que envolve o universo, sendo 

que a presença do ser humano, como um ente inteligente, e sua percepção racional 

perante o mundo, possibilitam a existência de uma realidade. Sem a vida tudo se resume 

à matéria inerte regida por princípios sistêmicos físicos e químicos sem sentido algum, 

resumidos em mudanças estagnadas, das quais não resulta nenhuma evolução. Assim, a 

existência se equivale ao nada, por negar a presença do ente observador racional, que 

tem a capacidade de perceber aquilo que o cerca com ele interagindo, conceituando o 

ser como ser e a coisa como coisa. Deve-se ter consciência de que a vida não é o oposto 

da morte. A vida, que se encontra como objeto de proteção da Bioética, diz respeito a 

toda a ecologia que envolve a vida tanto de uma perspectiva individual, quanto social e 

ambiental. 

Portanto, a comunicação entre os sistemas não viventes com qualquer tipo de 

sistema dotado de vida passa a ter um sentido evolutivo — a evolução de um sistema 

não possui um caráter de progresso, ela se dá a partir da mudança, da adaptação, das 

alterações que o sistema sofre devido aos estímulos externos —, pois as mudanças no 

entorno passarão a afetar algum tipo de vida. Isso contribui ou não para seu 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que desempenhará um papel de modelagem 

característica das vidas em comunicação. 

                                                 

47 Ibid., p. 23. 
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Junges mostra a necessidade de uma observação subjetiva capaz de averiguar 

todo o entorno que envolve a vida, para que, assim, não estando presa a normas 

paradigmáticas, se possam observar as possibilidades, as causas e as repercussões 

advindas de qualquer ameaça ou questão atinente à vida, possibilitando solucionar essas 

questões da maneira mais precisa possível. 

Primeiramente, observa-se a existência da forma que constitui o alicerce 

sistêmico que irá definir o que se encontra dentro e fora do sistema, diferenciando-se, 

assim, de todo o restante do entorno. Tendo isso em vista, a forma presente no 

Biodireito é o ideal protecionista do ciclo da vida e da saúde humana e de todos os 

aspectos que lhes são atinentes. 

Observa-se que, ao se tratar da vida, para protegê-la é imprescindível a 

percepção sistêmica de mundo, pois não é possível manter um organismo vivo com 

saúde e com a plenitude de uma vida saudável e completa atendo-se às suas 

necessidades separadamente. Nesse sentido, explica Capra: 

O estudo do padrão tem importância fundamental para a compreensão dos 
sistemas vivos porque as propriedades sistêmicas surgem de uma 
configuração de padrões ordenados. Propriedades sistêmicas são 
propriedades de um padrão. O que é destruído quando um organismo vivo é 
dissecado é o seu padrão. Os componentes ainda estão aí, mas a configuração 
de relação entre eles — o padrão é destruído, e desse modo o organismo 
morre. Em sua maioria, os cientistas reducionistas não conseguem apreciar 
críticas do reducionismo, porque deixam de apreciar a importância do padrão. 
Eles afirmam que todos os organismos vivos são, em última análise, 
constituídos dos mesmos átomos e moléculas que são os componentes da 
matéria inorgânica, e que as leis da biologia podem, portanto, ser reduzidas 
às leis da física e da química. Embora seja verdade que todos os organismos 
vivos sejam, em última análise, feitos de átomos e moléculas, eles não são 
“nada mais que” átomos e moléculas. Existe alguma coisa mais na vida, 
alguma coisa não-material e irredutível — um padrão de organização48. 

Nessa seara, evidencia-se a existência e a necessidade de uma conexão entre os 

seres vivos e o ambiente, uma vez que o próprio organismo vivo pode ser considerado 

um sistema autopoiético formado por inúmeros subsistemas49, por mais rudimentares 

                                                 

48 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996. p. 77. 
49 Quando Capra refere: “[...] O que é destruído quando um organismo vivo é dissecado é o seu padrão. Os 
componentes ainda estão aí [...]”, esses componentes podem ser observados como subsistemas, como por exemplo: 
sistema digestivo, sistema nervoso, bactérias intestinais (essas possuem seus próprios subsistemas).  
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que possam se apresentar. Sendo assim, a sincronia entre esses com o ambiente irá 

ordenar um padrão que gerará uma vida. 

Portanto, o Biodireito, tendo como objeto principal a segurança de um ciclo de 

vida harmonioso, esse tem que compreender que a vida não é apenas o ser, mas todo o 

ambiente em que esse se encontra inserido, para que assim seja protegido o padrão de 

desenvolvimento vivo, porque “sempre que olhamos para vida, olhamos para redes”50. 

Assim, evita-se o saneamento isolado de determinados problemas, dos quais surgirão 

outros subseqüentes, sem a observação da influência dessas ações sobre o restante do 

entorno.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir desses estudos, puderam-se observar as diferenças entre Biodireito e 

Bioética e deixar claro que esses não se confundem para que possa haver uma melhor 

atuação pragmática das reflexões que visam garantir e proteger a vida. Porém, há uma 

complementação e uma atuação conjunta de ambos reforçando e demonstrando o 

aspecto transdisciplinar e interdisciplinar. 

 Essa perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar da Bioética foi um dos focos 

apresentados, e que se mostra de grande importância no presente trabalho. Assim, ficou 

clara a erradicação de uma Bioética reducionista que se limita a tratar de questões 

biomédicas, pois, para a observação da sociedade e dos problemas que podem vir a 

atingir e danificar a vida é imprescindível um diálogo amplo e claro com todos os 

âmbitos e sistemas que compõem a complexidade social. 

É exatamente a partir desse trabalho de observação e de atuação sistêmica que se 

possibilitará uma exposição clara da atuação do Biodireito como um Fenômeno Jurídico 

da Bioética, o qual é composto por todas as normas jurídicas que trazem os preceitos 

elaborados pela Bioética para que haja a sua efetivação social a partir do Direito. 

                                                 

50 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996. p. 78. 
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Portando, será exatamente com essa abordagem transdisciplinar entre o Direito e a 

Bioética se consolidará a existência de um Novo Direito no formato desse subsistema 

jurídico o Biodireito. 

Percebe-se, portanto, a importância desses estudos para que se possa 

compreender não somente a formação do ordenamento jurídico e as reflexões que 

poderão oportunizar a garantia e a proteção da vida. Como também se possibilitará a 

compreensão de, como atua a possibilidade de real apreensão do momento pragmático 

dos preceitos da Bioética no contexto social e de como o Direito pode se preparar e 

raciocinar a receptividade de novos problemas que se apresentem no desenvolver e 

desenrolar dos sistemas sociais. Especialmente diante da rapidez e fluidez das mudanças 

tecnológicas, econômicas e sociais, que têm se mostrado uma das mais fortes 

características da atualidade. 
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MEIO AMBIENTE E BIOÉTICA 

 

Luciano dos Santos Diniz∗

 

RESUMO 

O presente trabalho discute a necessidade de uma profunda mudança nas estruturas da 

sociedade organizada, com o fito de introduzir valores éticos que norteiem a conduta 

comportamental do ser humano em relação ao meio ambiente e garantam um 

relacionamento harmonioso e equilibrado entre o homem e a natureza. Sob essa 

abordagem, busca-se assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

às presentes e futuras gerações, a partir da conscientização de que o destino do planeta 

Terra e da biosfera é também o nosso destino. Haja vista que o maior desafio para a 

sustentabilidade da espécie humana e a efetivação do direito ao meio ambiente 

equilibrado é ser ético em todas as suas decisões. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO; MEIO AMBIENTE; BIOÉTICA; 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

ABSTRACT  

This article discusses the need for a profound change in the structures of society and is 

organized with the aim of introducing ethical values that may norteiem guide the 

behavioral conduct of human beings in relation to the environment as well as ensure a 

balanced and harmonious relationship between man and nature. Within this approach, it 

seeks to ensure the right to an ecologically balanced environment for present and future 

generations from the awareness that the fate of the planet Earth and the biosphere is our 

destiny.  It must be made clearthat the biggest challenge for the sustainability of the 

human species and the effectiveness of the right to the environment is to be balanced in 

all its ethical decisions. 
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KEYWORDS: LAW; ENVIRONMENT; BIOETHICS; SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

 

I – INTRODUÇÃO. 

 

Em linha de princípio, importante destacar a tendência contemporânea de 

preocupação com o meio ambiente, o qual, já nos idos de 1972, nos termos da 

Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, era declarado solenemente como 

direito fundamental do homem: 

 

“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 

desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de 

qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, 

tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras. Os recursos naturais da terra incluídos o ar, 

a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente amostras representativas 

dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das 

gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou 

ordenamento. Deve-se manter, e sempre que possível, restaurar ou 

melhorar a capacidade da terra em produzir recursos vitais renováveis. O 

homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar 

judiciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, 

que se encontram atualmente, em grave perigo, devido a uma 

combinação de fatores adversos. Consequentemente, ao planificar o 

desenvolvimento econômico deve-se atribuir importância à conservação 

da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres”1. 

 

A paulatina compreensão da magnitude da crise ambiental, com a conseqüente 

adoção de idéias ambientalistas em setores cada vez mais amplos e variados na 

sociedade internacional, fortaleceu a consciência de que o meio ambiente deve 

                                                                                                                                               
de Estudos de Direito Internacional do Meio Ambiente – GEDIMA do Programa de Pós-graduação em 
Direito – PUC Minas, Membro efetivo da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB/MG e Advogado. 
1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19 ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 749. 
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constituir a principal preocupação da humanidade e de que o futuro da Terra e do 

homem depende das condições ambientais e ecológicas do planeta. 

Objetivando a construção de uma sociedade mais justa, preocupando-se não só 

com o ser humano, mas com todos os seres vivos e com o meio ambiente, a Bioética 

introduz valores que devem nortear a conduta humana em relação à Biota. Eis que, a 

garantia da manutenção das condições ambientais é alicerce para a própria vida do 

homem. 

 

II – A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA E A ESPECIFICIDADE DO 

DIREITO AMBIENTAL 

 

 Não obstante a preocupação com o meio ambiente seja antiga em nosso 

ordenamento jurídico, as Constituições Brasileiras que precederam a promulgada em 

1988 jamais se preocuparam com a proteção do meio ambiente de forma específica e 

global2. 

 Destaca-se que, dentre os países que consagraram o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado em suas legislações – tenha sido por previsão, em seus 

sistemas jurídicos de direito interno, conseqüente da internalização de tratado 

internacional, ou como conseqüência de evolução autônoma de seu direito interno -, o 

simples fato de o terem feito traz em si o reconhecimento da importância em tratar a 

questão ambiental admitindo-se sua especificidade a partir do acompanhamento dos 

princípios gerais do Direito Ambiental. 

 Segundo Moraes3, somente com a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, seguindo a tendência contemporânea de preocupação com os interesses 

difusos (neles compreendidos o direito a um meio ambiente equilibrado e a uma 

saudável qualidade de vida), declarou-se o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado com um típico direito fundamental de terceira geração. 

Conforme Philippi Júnior4, uma Constituição analítica, como é a Constituição 

Federal Brasileira, retrata claramente as orientações dos princípios gerais do Direito 

Ambiental, incorporando-os a seu ordenamento, ao, por exemplo, prever o Estudo do 

                                                 
2 MILARÉ, Edis. Legislação ambiental do Brasil. São Paulo: APMP, 1991. 
3 MORAES, Alexandre. op. cit. 
4 PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo. Curso de gestão ambiental. São Paulo: Manole, 2004. 
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Impacto Ambiental, um dos instrumentos de implementação do princípio da prevenção, 

para toda atividade potencialmente degradadora do meio ambiente. 

 O próprio caput do art. 225, reservado ao meio ambiente na Constituição Federal 

de 1988, é uma releitura dos Princípios 1, 2, 3 e 4 da Declaração de Estocolmo, 

conforme se observa da nítida semelhança entre ambos os dispositivos, o que não é 

mera coincidência. Se, por um lado, a Declaração de Estocolmo declara solenemente 

que: 

 

“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 

desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de 

qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar, e 

é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, 

para as gerações presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que 

promovem ou perpetuam o apartheid e a segregação racial, a 

discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de 

dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. 

Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a 

fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas 

naturais, devem ser preservados em benefício das gerações presentes e 

futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração 

adequados. Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou 

melhorada a capacidade da Terra de produzir recursos renováveis vitais. 

O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar 

judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, 

bem assim seu habitat, que se encontram atualmente, em grave perigo, 

devido a uma combinação de fatores adversos. Em conseqüência, ao 

planificar o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância 

à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres”. 

 

Por outro, a Constituição Federal determina que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
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de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”5. 

 A situação repetiu-se nos outros sistemas jurídicos que empreenderam esforços 

para a incorporação no ordenamento constitucional interno da garantia de proteção e 

preservação do meio ambiente. Tais ocorrências se sucederam em razão das tendências 

ideológicas enraizadas no desejo de satisfação intrínseco às demandas coletivas da 

sociedade pós-moderna. Haja vista à conscientização de que o meio ambiente deve 

constituir a principal preocupação da humanidade e de que o futuro da Terra e do 

homem depende das condições ambientais e ecológicas. 

 Mister ressaltar que o dever de prevenir a degradação ambiental é atribuído a 

todos, indistintamente, e não apenas ao Poder Público, posto tratar-se de uma 

responsabilidade compartilhada, exigindo uma atuação conjunta dos cidadãos e do 

Estado na formulação de uma política ambiental preventiva. Nesse contexto, passam a 

ser valorizados os trabalhos técnicos e de capacitação que buscam conciliar os conceitos 

de ação humana positiva sobre as dimensões do ambiente com a proteção ambiental. 

Agentes ambientais surgem, recebendo títulos e funções, tanto no setor administrativo 

público quanto no setor privado. 

 Nas sábias palavras do constitucionalista Bonavides, 

 

“a preocupação com a preservação do meio ambiente – que hoje 

transcende o plano das presentes gerações, para também atuar em favor 

de gerações futuras – tem constituído objeto de regulações normativas e 

proclamações que, ultrapassando a província meramente doméstica do 

direito nacional de cada Estado soberano, projetam-se no plano das 

declarações internacionais que refletem, em sua expressão concreta, o 

compromisso das Nações com o indeclinável respeito a esse direito 

fundamental que assiste a toda a Humanidade”6. 

 

No caso do Brasil, a maior parte das Declarações e Convenções internacionais 

sobre a matéria é recepcionada em seu sistema jurídico, ao mesmo tempo em que leis 

                                                 
5 Art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988. 
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 1993. 
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nacionais ambientais, explícita e especificadamente, são promulgadas - a partir das 

diretrizes esboçadas na Carta Magna de 1988 -, compondo uma legislação que, 

certamente, culminará na formação de um “exército” brasileiro (ainda paulatinamente 

em formação) incumbido de lutar pela paz e harmonia no mundo ambiental. 

Nesse passo, visando preservar o potencial evolutivo e manutenção da 

integridade e diversidade genética do ecossistema, fez-se necessária a regulamentação 

da exploração dos recursos naturais, como necessidade de proteção ao meio ambiente 

frente a degradação, por vezes, provocada. Dentro desse contexto, o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 deve ser interpretado em consonância com outros artigos 

da Carta Magna, notadamente: 

 

(i) o artigo 1º, inciso III, que consagra como fundamento da República o 

princípio da dignidade da pessoa humana; 

(ii) o artigo 3º, inciso II, que prevê como objetivo fundamental da 

República o desenvolvimento nacional; 

(iii)  o artigo 4º, inciso IX, que estipula que o Brasil deve reger-se em suas 

relações internacionais pelos princípios da cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade, de maneira a permitir maior 

efetividade na proteção do meio ambiente. 

 

 Ademais, como já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se o meio 

ambiente 

 

“de um típico direito de 3ª (terceira) geração que assiste, de modo 

subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância 

essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à 

própria coletividade – de defendê-lo e preservá-lo em benefício das 

presentes e futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam, no 

seio da comunhão social, os graves conflitos intergeneracionais marcados 

pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade 
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desse bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo 

social”.7

 

 Ressalta-se que, “a proteção da totalidade da biosfera como tal acarreta ‘indireta 

mas necessariamente’ a proteção dos seres humanos, na medida em que o objeto do 

direito ambiental, e daí do direito a um meio ambiente sadio, é o de ‘proteger os seres 

humanos ao assegurar-lhes um meio adequado’”.8 Nessa perspectiva, relevante 

mencionar o conceito de direito do meio ambiente formulado por Prieur, da 

Universidade de Limoges, França: 

 

“O direito do meio ambiente é constituído por um conjunto de regras 

jurídicas relativas à proteção da natureza e à luta contra as poluições. Ele 

define, portanto, em primeiro lugar pelo seu objeto. Mas é um direito 

tendo uma finalidade, um objetivo: nosso ambiente está ameaçado, o 

Direito deve vir em seu socorro, imaginando sistemas de prevenção ou 

de reparação adaptados a uma melhor defesa contra as agressões da 

sociedade moderna. Então o direito do meio ambiente mais do que a 

descrição do direito existente é um direito portador de uma mensagem, 

um Direito futuro e da antecipação, graças ao qual o homem e a natureza 

encontrarão um relacionamento harmonioso e equilibrado”9. 

 

III – A TRANSDISCIPLINARIEDADE DO DIREITO AMBIENTAL. 

 

 Segundo Philippi Júnior, 

 

“não há o que não esteja relacionado ao meio ambiente e, logo, precise, 

sob ao menos um aspecto, sofrer influência das leis e princípios que 

regulam o uso dos recursos ambientais. Por esse motivo, ressalta-se ser o 

Direito Ambiental dotado da transdisciplinariedade. O meio ambiente, 

                                                 
7 Recurso Especial nº 134.297-SP, Rel. Min. Celso de Mello. 
8 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993. 
9 PRIEUR apud SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes, AUGUSTIN, Sérgio (organizadores). 
Direito Ambiental e Bioética: legislação, educação e cidadania. Rio Grande do Sul: Educs, 2004. 
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como tema transversal, implica atrelar, principalmente nas avaliações 

ambientais, opiniões de toda ordem, vindas de entendimentos das mais 

diversas disciplinas. A composição mista de comissões e conselhos 

ambientais é a exata demonstração disso”10. 

 

 Nesta perspectiva, cada um, seja pessoa natural ou jurídica; pública ou privada, 

tem seu papel a exercer no processo de desenvolvimento sustentável e na gestão do 

meio ambiente. Isoladamente, mantendo ao menos uma conduta ambiental não-

destrutiva; e, em conjunto, sendo pró-ativos na administração, prevenção e recuperação 

dos recursos naturais. 

 Não convém nem se ater à atitude paternalista do Estado, na vã pretensão de ser 

o único agente responsável pela consecução de um meio ambiente saudável, nem, muito 

menos, à sobrecarga do particular. Eis que as medidas de implementação de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado só podem ser alcançadas à medida que o cidadão 

trabalhe pela efetividade desse direito e o Estado atue administrando, planejando e 

incentivando condutas, a fim de dar plena concretização a esse direito.  

O Direito Ambiental faz os cidadãos saírem de um estatuto passivo de 

beneficiários, fazendo-os partilhar da responsabilidade na gestão dos interesses da 

coletividade. Mormente quando a tutela do meio ambiente reclame ação conjunta e 

integrada dos poderes públicos e da sociedade, dada a complexidade da questão 

ambiental, a envolver inúmeros interesses, alguns dos quais aparentemente 

contraditórios. 

 Assim, a adoção de políticas ambientais deve apoiar-se em um estudo 

sistemático, plural e interdisciplinar, que envolva as questões éticas, teóricas e práticas, 

levantadas pelas ciências da vida - enquanto aplicadas aos seres humanos e à relação 

destes com os demais seres vivos e o meio -, de modo a refletirem a realidade social, no 

intuito de melhorem as condições sociais e individuais de toda a coletividade. 

 Desse modo, ao adotar uma postura transdisciplinar, o Direito Ambiental torna-

se aberto a outros domínios científicos, de modo a estabelecer uma coerência com o 

reconhecimento de sua qualidade de bem que assiste à coletividade. 

                                                 
10 PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo. op. cit. 
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 A constituição do Estado de Direito Ambiental converge, necessariamente, para 

mudanças profundas nas estruturas da sociedade organizada, de modo a apontar 

caminhos e oferecer alternativas para a superação da atual crise ambiental, preservando 

os valores que ainda existem e recuperando os valores que, há muito, deixaram de 

existir. 

Nesse passo, conforme lições de Milaré, “o saber jurídico pode e deve ser 

iluminado pela luz de outros saberes que contribuem para a consolidação do respeito ao 

mundo natural e para a limitação das atitudes antropocêntricas, sabidamente danosas ao 

equilíbrio ecológico”11. Eis que, conforme Boff (2005) as questões ecológicas 

constituirão o horizonte comum de todas as demais questões, pois o destino do planeta 

Terra e da biosfera é também o nosso destino. 

 

IV - A REALIDADE ENTRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL E O 

DESENVOLVIMENTO. 

 

Apesar do dever de preservação e conservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, é sabido que, atualmente, estamos vivendo uma intensa 

crise ambiental, proveniente de uma sociedade de risco, deflagrada, principalmente, a 

partir da constatação de que as condições tecnológicas, industriais e formas de 

organização e gestões econômicas da sociedade estão em notório conflito com a 

qualidade de vida.  

Nesta perspectiva, verifica-se que a crise ambiental contemporânea configura-se, 

essencialmente, no esgotamento dos modelos desenvolvimentistas levados a efeito nas 

últimas décadas, notadamente as de sessenta e setenta, que, a despeito dos benefícios 

científicos e tecnológicos daí decorrentes, trouxeram, no seu bojo, a devastação do meio 

ambiente e a escassez dos recursos naturais em nível planetário, manifestadas 

principalmente por acontecimentos globais como o efeito estufa, a chuva ácida, a perda 

da biodiversidade, o desmatamento, a poluição do ar, a exaustão do solo, a erosão e a 

morte dos rios e dos lagos. Manifestações essas decorrentes da maciça ausência de 

políticas governamentais capazes de conter a atuação parasita e desenfreada do homem 

                                                 
11 MILARÉ, Edis. op. cit. 

 
466



  

sobre o meio ambiente, tomando o que dele deseja com pouca atenção pelo sistema de 

sustentação da sua vida. 

 Segundo Layrargues12, o homem continua sendo o centro de todas as coisas; a 

proteção ambiental só se faz presente na medida em que venha a beneficiar o ser 

humano. Do contrário, não há necessidade de realizar esforços para a conservação da 

Biota. O ser humano, como bem acentua Boff, “se entende como ser sobre as coisas, 

dispondo delas a seu bel-prazer, quando deveria se entender junto com as coisas, junto 

com a natureza, como membro de uma comunidade maior, planetária e cósmica”13. 

Com efeito, a superação da crise ambiental implica não apenas conciliar o 

desenvolvimento econômico-social com a proteção do meio ambiente - garantindo, 

assim, o chamado desenvolvimento sustentável -, mas, sobretudo, promover uma 

verdadeira mudança de atitude da civilização e dos seus hábitos predatórios, que 

comprometem não só o futuro das próximas gerações, mas o próprio equilíbrio do 

planeta. 

 

V - A ÉTICA AMBIENTAL. 

 

Interessante observar que a reflexão da sociedade em torno de seus rumos para o 

futuro, e a perene conscientização ambiental, tem provocado transformações 

significativas no rumo da humanidade, mediante o paulatino abandono da postura 

egocêntrica e individualista da sociedade atual. 

Objetivando a construção de uma sociedade mais justa, preocupando-se não só 

com o ser humano, mas com todos os seres vivos e com o meio ambiente, a Bioética14, 

neologismo criado por Van Potter em 1971, introduz valores que devem nortear a 

conduta humana em relação ao meio ambiente, quais sejam: 

 

(i) o ser humano pertence a um todo maior, que é complexo e articulado 

e interdependente; 

                                                 
12 LAYRARGUES, Philippe Pomier. A cortina de fumaça: o discurso empresarial verde e a ideologia da 
racionalidade econômica. São Paulo: Annablume, 1998. 
13 BOFF, Leonardo. Ecologia, grito da terra, grito dos pobres. São Paulo: Ática, 1996. 
14 “Ética das biociências e biotecnologias que visa preservar a dignidade, os princípios e valores morais 
das condutas humanas, meios e fins defensivos e protetivos da vida, em suas várias formas, notadamente, 
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(ii) a natureza é finita e pode ser degrada pela utilização perdulária de 

seus recursos naturais; 

(iii) o ser humano não domina a natureza, mas tem de buscar caminhos 

para uma convivência pacífica entre ela e a sua proteção, sob pena de 

extermínio da espécie humana; 

(iv) a luta pela convivência harmônica com o meio ambiente não é 

somente responsabilidade de alguns grupos “preservacionistas”, mas 

missão política, ética e jurídica de todos os cidadãos que tenham 

consciência da destruição que o ser humano está realizando em nome 

da produtividade e do progresso15. 

 

 Dias afirma que “o maior desafio para a sustentabilidade da espécie humana é 

ser ético em todas as suas decisões e relações”16, eis que estamos, todos, produzindo um 

mundo que nenhum de nós deseja. 

 

“A par dos grandes avanços científicos e tecnológicos, a espécie humana 

experimenta um grande desafio a sustentabilidade: a perda do equilíbrio 

ambiental, acompanhada da erosão cultural, injustiça social e econômica 

e violência, como corolário de sua falta de percepção, do seu 

empobrecimento ético e espiritual, também fruto de uma educação que 

‘treina’ as pessoas para ser consumidoras úteis, egocêntricas e ignorar as 

conseqüências ecológicas dos seus atos”17. 

 

 A garantia da manutenção das condições ambientais é alicerce para a própria 

vida. O meio ambiente é que proporciona ao homem seu sustento material e lhe confere 

a oportunidade de desenvolver-se psíquica, moral e fisicamente.  

Daí a necessidade da efetiva concretização do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, por meio da instituição do Estado Ambiental de 

Direito, o qual, nas palavras de Canotilho, além de ser um Estado de Direito, um Estado 

                                                                                                                                               
a vida humana e a do planeta”. Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira in: 
http://www.uel.br/cesa/dir/pos/publicacoes/pubjussaraf.html, acesso em 18 de março de 2008. 
15 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes, AUGUSTIN, Sérgio (organizadores). op. cit. 
16 DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2003. 
17 Idem. 

 
468



  

Democrático e um Estado Social, deve, também, estruturar-se como Estado 

Ambiental18. 

 Como explica ainda Canotilho, as ações incidentais sobre o meio ambiente 

devem evitar, principalmente, a criação de poluições e perturbações na origem e não 

apenas combater os efeitos delas decorrentes, sendo melhor prevenir a degradação 

ambiental do que remediá-la a posteriori19. Haja vista que, “se, na cultura folclórica 

brasileira, é comum encontrar provérbios como ‘prevenir é melhor do que remediar’, 

isso se dá por sabedoria popular e jamais por desperdício de palavras”20. 

Publicado em Washington DC, em 18 de novembro de 1992, incluindo a maioria 

dos ganhadores vivos do Prêmio Nobel, na área científica, o Alerta dos Cientistas do 

Mundo à Sociedade, alerta que “nossa irresponsabilidade em relação às redes 

interdependentes da vida – mais os danos ambientais, causados por desflorestamentos, 

diminuição de espécies e mudanças climáticas – podem causar vários efeitos adversos, 

incluindo colapsos imprevisíveis de sistemas biológicos críticos, cujas interações e 

dinâmicas só entendemos imperfeitamente”21. 

 Nesse passo, faz-se necessária uma profunda mudança na forma como o Homem 

se serve da Terra e dos demais seres vivos, se quisermos garantir a manutenção ou 

criação de condições necessárias ao entorno ambiental para o desenvolvimento pleno da 

dignidade da pessoa humana e evitar a mutilação irreversível da Biota. 

 Para tanto, imprescindível o controle das atividades prejudiciais ao meio 

ambiente, como o abandono dos combustíveis fosseis e a diminuição da emissão de 

gases poluentes; o uso eficiente de energia, água e outros recursos, incluindo a expansão 

da reciclagem e conservação; a estabilização do crescimento populacional; a erradicação 

da pobreza; a redução do consumo excessivo; e, sobretudo, a cooperação das nações, na 

ordem internacional, por meio do intercambio técnico-científico e auxílio financeiro aos 

paises em desenvolvimento. 

                                                 
18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito público do ambiente. Coimbra: Faculdade de Direito de 
Coimbra, 1995a. 
19 Idem. 
20 PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo. op. cit. 
21 DIAS, Genebaldo Freire. op. cit. 
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 Potter22, já em 1970, questionava para onde estavam levando a cultura ocidental 

todos os avanços materialistas próprios da ciência e da tecnologia e tentava responder, 

através da Bioética, à pergunta da humanidade: Que tipo de futuro teremos? E temos 

alguma opção? 

 

Barchifontaine afirma que 

 

“carecemos de uma sociedade sustentável que encontre para si o 

desenvolvimento viável para as necessidades de todos. O bem-estar não 

pode ser apenas social, deve ser também sociocósmico. Ele tem de 

atender aos demais seres da natureza, com as águas, as plantas, os 

animais, os microorganismos, pois todos juntos constituem a comunidade 

planetária, na qual estamos inseridos, e sem os quais nós mesmos não 

viveríamos”. 

 

 Nesta perspectiva, cada um, seja pessoa natural ou jurídica; pública ou privada, 

tem seu papel a exercer no processo de desenvolvimento sustentável e na gestão do 

meio ambiente. Isoladamente, mantendo ao menos uma conduta ambiental não-

destrutiva; e, em conjunto, sendo pró-ativos na administração, prevenção e recuperação 

dos recursos naturais. 

 Daí a difusão de uma consciência ambiental que, ainda que branda e falha, se 

manifesta tanto no âmbito individual como no âmbito institucional, por meio do 

desenvolvimento das ciências e de políticas ambientais efetivas, assim como com a 

proliferação de leis e atos normativos atinentes à matéria ambiental, sobretudo em 

âmbito nacional. 

 Imperativo lembrar a resposta do Cacique Seattle ao Governo do Estados Unidos 

que tentava comprar suas terras (1854): “O que ocorre com a terra recairá sobre os 

filhos da terra. O homem não teceu o tecido da vida: ele é simplesmente um de seus 

fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo”23. 

                                                 
22 VAN POTTER apud PESSINI, Leocir, BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais 
de Bioética. 7 ed. rev. e ampl., São Paulo: Edições Loyola, 2005. 
23 DIAS, Genebaldo Freire. op. cit. 
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 Dessa perspectiva, Terra e seres humanos emergem como uma única entidade. 

Somos parte da Terra e ela faz parte de nós. Que cresçamos na sensibilidade de evitar a 

inquietante interrogação do chefe indígena: “Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde 

está a água? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência”24. 

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Os seres humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. A delicada 

situação ambiental atingiu patamares quase insuportáveis em nível global, a ponto de se 

tornar uma questão praticamente irreversível. Se não forem detidas, muitas das 

atividades humanas colocarão em risco o futuro do planeta, alterando-o de tal forma que 

a continuidade da vida dos seres vivos da maneira como a conhecemos será, de todo, 

impossível. 

 Uma nova ética se faz necessária – uma nova atitude em relação a nossa 

responsabilidade, por nós mesmos e pela Terra. É preciso “entender o universo sócio-

ambiental, conhecer suas potencialidades e dificuldades e reconhecer-se nele, individual 

e coletivamente”25. 

 Conforme lições de Leonardo Boff,  

 

“o futuro da Terra como um planeta pequeno e limitado, da Humanidade 

que não pára de aumentar, dos ecossistemas fatigados pelo excessivo 

estresse do processo industrialista, das pessoas humanas, confusas, 

perdidas, espiritualmente embotadas mas ansiosas por formas de vida 

mais simples, transparentes, autênticas e cheias de sentido, esse futuro 

depende de nossa capacidade de desenvolvermos ou não uma 

espiritualidade ecológica. (...). Mais que tudo, temos que ser sensíveis 

uns aos outros, cooperativos em todas as nossas atividades, respeitadores 

dos demais seres da natureza”26. 

                                                 
24 DIAS, Genebaldo Freire. op. cit. 
25 Marina Silva (Ministra do Meio Ambiente) apud TRIGUEIRO, André. Meio ambiente no século 21: 
21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 
2003. 
26 BOFF, Leonardo. Ética da Vida. Rio de Janeiro: Sextante, 2005. 
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 Essa nova visão implica que o direito do meio ambiente deve ser como a 

correlação de dois direitos fundamentais do homem: o direito ao desenvolvimento e o 

direito a uma vida saudável, tornando-se, assim, um direito humano por excelência. 

 Assim, conforme asseverado pelo jornalista Washington Novaes, 

 

“teremos que rever tudo, repensar os padrões e a lógica do consumo, 

reinventar nossos modos de viver. E para isso, precisamos levar para o 

centro e o início das nossas políticas públicas e planejamentos privados 

as chamadas questões ambientais – que, é preciso repetir, são políticas, 

econômicas, sociais e culturais. Precisamos introduzir imediatamente, no 

público e no privado, a contabilidade ‘ambiental’, que calcule 

previamente todos os custos de todas as ações e nos habilite a decidir se 

valem a pena – e não deixar, na melhor das hipóteses – para o fim do 

processo essas contas”. 

 

 É essa atitude de vanguarda que se espera da sociedade, na certeza de que a ação 

conjunta de toda a coletividade faz-se imprescindível na árdua tarefa de enfrentar a 

força do poder econômico ignóbil, a inércia estatal hodiernamente verificada, a 

politicagem latente, inclusive no uso dos recursos naturais, garantido a todos o 

equilíbrio ambiental. Essa mudança de consciência será o começo de um processo que, 

ao seu final, nos levará até a esquecer o ‘ambiental’, porque tudo será ambiental – nos 

daremos conta disso, por fim. Seremos todos ambientalistas por definição. Toda a 

humanidade terá incorporado essa visão. 

 Vivemos, todos, em um só e único mundo e somos responsáveis, perante as 

gerações futuras, pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

conservação da vida na Terra. 
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CRÍTICA À HERANÇA MECANICISTA DE UTILIZAÇÃO ANIMAL: EM 

BUSCA DE MÉTODOS ALTERNATIVOS 1. 

 

 
Tagore Trajano de Almeida Silva∗

 

RESUMO 
O artigo examina o alcance da teoria mecanicista da natureza animal de René Descartes. 

Esta teoria excluiu os animais de qualquer consideração moral, servindo como 

fundamento para realização de experimentos com animais até os dias atuais. Portanto, o 

presente trabalho visa expor apenas uma parte do problema, ainda mais amplo 

representado pelo especismo, além de buscar alternativas as práticas metodológicas de 

pesquisa que buscam adquirir conhecimento através de meios de sofrimento 

desnecessários. 

 

PALAVRAS-CHAVE : BIOÉTICA, RENÉ DESCARTES; CLAUDE BERNARD; 

MÉTODOS ALTERNATIVOS. 

 

ABSTRACT 
The article examines the scope of the René Descartes´ animal nature mechanistic 

theory. This theory deleted the animals of any moral consideration, serving as a basis 

for carrying out experiments on animals to the present day. Therefore, the present study 

aims to explain only part of the problem, even broader represented by specism, and seek 

alternative practices methodological research searching acquire knowledge by means of 

unnecessary suffering. 

 

KEYWORDS: BIOETHICS; RENÉ DESCARTES; CLAUDE BERNARD; 

ALTERNATIVE PRACTICES METHODOLOGICAL RESEARCH. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A Era Moderna foi marcada pela instrumentalização do sentido das coisas2, 

buscava-se nos outros seres uma concepção finalista, no instante que colocava o homem 

no centro do mundo, dominador de tudo aquilo que estava ao seu redor. 

Destacam-se os textos de René Descartes, filósofo racionalista francês, que 

viveu de 1596 a 1650 e que defendia a tese mecanicista da natureza animal, 

influenciando, até hoje, o mundo da ciência experimental3. Para ele, os animais são 

destituídos de qualquer dimensão espiritual, e que, embora, dotados de visão, audição e 

tato; são insensíveis à dor, incapazes de pensamento e consciência de si4. 

Esta tradição ocidental que excluí os animais de qualquer consideração 

moral serve como fundamento para realização de experimentos com animais até os dias 

atuais, tendo como apoio a fisiologia, que permitiu que se ignorasse o aparente 

sofrimento dos animais em experiências em prol do bem-estar humano5. 

No século XIX, a ciência adquiriu espaço e o modo como se percebia os 

animais definiu o conceito de crueldade em relação a eles6. A legislação para regular a 

vivissecção não foi logo introduzida. Na Inglaterra, isto somente aconteceu em 50 anos 

depois que a pratica tinha sido condenada pelo SPCA (Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals) 7.  

Com a indisponibilidade do uso de anestésicos, os cientistas começaram a 

                                                 
2 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. São Paulo: Atlas, 2003. p.24. 
3  FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. Florianópolis: 
EUFSC, 2007. p.41. 
4  FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. Florianópolis: 
EUFSC, 2007. p.41. Nesse sentido também, LOURENÇO, Daniel Braga. Direito, Alteridade e 
Especismo. 2005. Dissertação (Mestrado). UGF/RJ – Rio de Janeiro.  
5  SANTANA, Heron José. Espírito animal e o fundamento moral do especismo. In: Revista 
Brasileira de Direito Animal. v. 1, n. 1, (jan. 2006). Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006. 
p.51-52. 
6 KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. London/UK: 
Reaktion Books, 1998. p. 96-112. 
7 SINGER, Peter. Libertação animal. Porto Alegre: Lugano, 2004. p.248. “Quando foram 
fundadas, a RSPCA e a ASPCA eram grupos radicais, muito à frente a opinião pública de sua época, e 
que se opunham a todas as formas e crueldade para com os animais, inclusive a crueldade com os animais 
criados em granjas, que então, como agora eram vítimas de muitos dos piores maus-tratos. Porém, à 
medida que essas organizações aumentaram seus recursos, o número de membros e a respeitabilidade, 
perderam seu caráter radical e se tornaram parte do 'Establishment'. Passaram a ter estreito contato com 
membros do governo, empresários e cientistas. Tentaram utilizar esses contatos para melhorar as 
condições dos animais, e houve algumas pequenas melhorias, mas, ao mesmo tempo, o contato com 
aqueles que tinham interesses básicos no uso de animais como alimento ou para fins de pesquisa 
arrefeceu a crítica radical à exploração dos animais que havia inspirado seus fundadores”. 
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tender a analisar répteis ao invés de mamíferos. Em 1847, fisiologistas enfatizaram os 

problemas morais que a profissão enfrenta, discutindo que as experiências deveriam 

somente ocorrer em menos animais vivos8. 

O lugar dos animais no entrelaçado moral de nossa cultura mudou e 

expressões como direitos animais têm feito parte do nosso vocabulário diário 

demonstrando os efeitos desta mudança9. 

Assim, se falar em direitos dos animais, há um tempo atrás, poderia ser 

considerado algo excêntrico, contudo de um tempo para cá se falar em Direito dos 

Animais virou uma realidade10. O tratamento e as atitudes que adotamos em relação aos 

animais ensejam enormes contradições que a depender da cultura11, pode os inserir ou 

não na esfera de moralidade de determinada sociedade.  

Baseados na idéia de que seres sencientes têm direitos12, cientistas e 

pesquisadores acompanham criticamente os fracassos do uso desses seres em 

experimentações de drogas e medicamentos em animais. 

Seres sencientes são usados em testes militares, espaciais, de venenos e de 

cosméticos, sendo os resultados descartados. Este panorama colabora com a tese de que 

está mais do que na hora de empregarmos métodos alternativos para o uso de animais 

em experimentações. 

Sabe-se que a maioria dos atuais pesquisadores foi formada dentro de um 

modelo filosófico e científico que não permite a consideração ética dos interesses dos 

animais não-humanos e por isso insistirão em desenvolver pesquisa com animais. 

Contudo, não admitir status moral ao animal é desprezar as reivindicações 

sobre o “progresso” humano sem dor, o que se contrapõe com o número maciço dos 

animais usados e suas dores e aflições incalculáveis13.  

Assim, para melhor estruturar a explanação de idéias que serão aqui 

                                                 
8  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
9  REGAN, Tom. Progress without pain: the argument for the humane treatment of research 
animals. In Foreword: Animal Rights and the Law. Saint Louis University Law Journal. Vol. 31. n. 3. 
September 1987. p. 513-517. 
10  REGAN, Tom. Progress without pain: the argument for the humane treatment of research 
animals. Op. Cit.  p. 513-517.   
11  SANTANA, Heron José. Abolicionismo Animal. 2006. Tese (Doutorado). FadUFPE - Recife. 
p.09. 
12  Direito à liberdade, a integridade física e a vida. REGAN, Tom. Introdução – Nação do Direito 
Animal. In: Revista Brasileira de Direito Animal. v. 1, n. 1, (jan. 2006). Salvador: Instituto de 
Abolicionismo Animal, 2006. p.09. 
13  REGAN, Tom. Progress without pain: the argument for the humane treatment of research 
animals. Op. Cit. p. 513-517. 
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apresentadas, abordaremos o tema neste trabalho da seguinte forma: na primeira parte 

falaremos brevemente sobre os principais representantes da tese mecanicista da natureza 

animal; após, descreveremos as alternativas a este paradigma, relacionando-o com 

projetos científicos já desenvolvidos na área em solo brasileiro. 

 

2. A PRETENSA SUPERIORIDADE DA RAÇA HUMANA EM DETRIMENTO DAS OUTRAS 

ESPÉCIES: UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O USO DE ANIMAIS NA CIÊNCIA 

 

Ainda nas sociedades primitivas, a marca do domínio do homem sob as 

outras espécies foi registrada através dos desenhos rupestres14 que simbolizavam 

momentos de caça e pesca. A finalidade do animal era o de suprir com as necessidades 

humanas inclusive contra as intempéries do tempo, adaptando o homem a região em que 

vivia. 

Estas pinturas rupestres demonstram que os homens pré-históricos sabiam 

identificar qual parte do corpo de maior vulnerabilidade dos animais retratados, por 

exemplo, o coração que nas pinturas aparece como um órgão vital a ser atingido a fim 

de que o ato de caçar fosse bem sucedido, tal como demonstra o bisão com flechas 

enterradas no coração, da caverna de Niaux no Ariège, Sul da França15.  

Porém, os primeiros registros sobre casos de experimentação animal são 

datados por volta de 500 a.C. Desta época são datados os registros mais antigos de 

observações anatômicas reais, em anotações de Alcmêon, um nativo da colônia grega de 

Croton, realizados através da prática da dissecação em animais. Graças a tal prática, 

começou a se formar um modelo experimental para a medicina, fazendo com que vários 

seguidores realizassem investigações anatômicas em animais16.  

De fato, a capacidade de observar os animais sempre esteve presente no 

homem, que foi capaz de aproveitar, já na pré-história, o pouco conhecimento sobre o 

organismo desses seres em benefício próprio. 

Hipocrates (550 a.C), Alemaeon (550 a.C), Herophilus (300-250 a.C), 

Erasistrato (50-240 a.C) e Galeno (130-200) já realizavam dissecações em animais, com 

                                                 
14  LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. O direito deles e o nosso direito sobre eles. 
Campos do Jordão: Editora Mantiqueira. 1998. p. 63.  
15  CLARK, Kenneth., Animals and Men. Their relationship as reflected in Western art from 
prehistory to the present day. New York: William Morrow and Company, 1977. p. 13-14. 
16 PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. [Doutorado] 
Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2001. p.15 
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vistas ao conhecimento de sua anatomia17. 

Ainda nos escritos de Aristóteles (384-322 a.C.) aparecem referências às 

práticas de vivissecção (qualquer experimentação feita em um animal vivo) e dissecação 

(ação de seccionar e individualizar os elementos anatômicos de um organismo morto)18. 

Para Aristóteles existia distinção entre três ordens ou tipos de princípios da 

vida: a vegetativa ou nutritiva e reprodutiva, a animal ou sensitiva e a racional ou 

intelectual19. Segundo ele, havia em toda a natureza um finalismo intrínseco: as plantas 

existiriam para o bem dos animais e esses para o bem dos homens20. 

Desta forma, Aristóteles no século IV a.C., vai ser o responsável  por criar o 

sistema ético que vai prevalecer até os nossos dias, a “grande cadeia dos seres” ou scala 

naturae21, a partir de uma teologia universal da natureza que se contrapõe às idéias 

atomistas de que a vida é fruto do funcionamento do próprio organismo e de suas 

próprias atividades físicas e químicas,22 concebe o universo como um ente imutável e 

organizado, que forma um sistema hierarquizado, onde cada ser ocupa um lugar 

apropriado, necessário e permanente. 

Segundo Aristóteles pai da anatomia comparada23, há uma similaridade entre 

a estrutura dos corpos dos animais e do homem, mas apenas o último é dotado de 

                                                 
17  PRADA, Irvênia. Bioética e Bem Estar Animal. Disponível em: 
<http://irveniaprada.net/joomla. Acesso em: 02  Dez  2007. 
18 LEVAI. Laerte Fernando, & DARÓ. Vânia Rall, Experimentação animal: histórico, implicações 
éticas e caracterização como crime ambiental. In Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 36, p. 138-150, out./dez., 2004. p. 138-139. 
19 PAIXAO, Rita Leal. SCHRAMM, Fermin Roland. Ethics and animal experimentation: what is 
debated?. In Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro 2007.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1999000500011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02  Dec  2007.  
20  CASTELO, Carmen Velayos, em seu artigo: Animales reales en el arte, o sobre los límites 
éticos de la capacidad creadora, recorda que [...] la concepción teleológica grecocristiana que todo ha sido 
creado por causa del ser humano (los vegetales por causa del animal y éste por causa del hombre). 
Aunque esto no significa necesariamente que todo haya sido creado “para el uso del hombre”, la fuerte 
lectura utilitarista de la concatenación de fines naturales en una gran y armoniosa cadena del ser, ha sido, 
quizás, la dominante. In Revista Brasileira de Direito Animal. v. 2, n. 1, (jun. 2007). Salvador: Instituto 
de Abolicionismo Animal, 2007. (no prelo) 
21 SANTANA, Heron José. Abolicionismo Animal. 2006. Tese (Doutorado). FadUFPE - Recife. p. 
12. 
22 PRADA, Irvênia Luiz de Santis. A alma dos animais. Campos do Jordão: Mantiqueira, 1997. p. 
12. 
23  Aristóteles vê no fato do homem ter o dom da palavra uma forma de elevação, ao ser comparado 
com os outros animais que só tem a voz para expressar o prazer e a dor. Ele vê como natural o domínio do 
homem sobre o animal da mesma forma que para ele é natural o domínio do homem que tem idéias sobre 
aquele que só tem a força. Aristóteles inclui o animal na sociedade como escravo. DIAS, Edna Cardozo. 
A Defesa dos animais e as conquistas legislativas do movimento de proteção animal no Brasil. In: Revista 
Brasileira de Direito Animal. v. 2, n. 1, (jun. 2007). Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2007. 
(no prelo). 
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racionalidade. 

Com efeito, a matéria inanimada (pedras, terra, água, etc) estaria no primeiro 

degrau enquanto que as plantas colocar-se-iam em seguida, em um degrau acima, pois 

possuem vida. Apenas, neste instante, viriam os animais que, além da vida, possuiriam 

os sentidos fundamentais. No ápice desta cadeia evolutiva estariam os seres humanos, 

abençoados com a racionalidade. Uma pirâmide que teria Deus como entidade 

onipotente, a razão pura24.  

A religião cristã difundiu, com base nos ensinamentos bíblicos, a idéia de 

exploração dos animais ao afirmar que eles eram seres inferiores na escala da criação, 

destituídos de alma e feitos para servir aos homens. A Igreja sempre olhou os animais 

com indiferença25, entendendo-os como objetos destituídos de livre arbítrio. 

Teólogos como Santo Agostinho e São Tomás Aquino concordam não 

existir deveres para com os animais, ambos sob o argumento de que a providência 

divina havia autorizado o uso dessas criaturas de acordo com a ordem natural das 

coisas26, uma vez que estes seres são destituídos da capacidade de pensar e do livre 

arbítrio.  

Contudo, foi com o florescimento da ideologia renascentista que aconteceria 

a consolidação da pretensa superioridade de nossa espécie em detrimento das outras. O 

Renascimento colocou o homem no centro do mundo, entregando a ele todo um meio 

ambiente e animais que o rodeava.  

O principal representante desta fase foi o francês René Descartes (1596-

1650), filósofo racionalista francês, que viveu de 1596 a 1650 e que defendia a tese 

mecanicista da natureza animal27.  

Na ciência, Descartes contribuiu para excluir os animais da esfera das 

preocupações morais humanas. Ele justificava a exploração dos animais ao afirmar que 

eles seriam somente autômatos ou máquinas destituídas de sentimentos28, incapazes, 

portanto, de experimentar sensações de dor e de prazer – teoria do animal-máquina29. 

                                                 
24 LOURENÇO, Daniel Braga. Direito, Alteridade e Especismo. 2005. Dissertação (Mestrado). 
UGF/RJ – Rio de Janeiro. p.38. 
25  SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 280. 
26 SANTANA, Heron José. Abolicionismo Animal. 2006.Op. Cit. p.13. 
27 FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. Florianópolis: 
EUFSC, 2007. p.41. 
28 LEVAI. Laerte Fernando, & DARÓ. Vânia Rall, Experimentação animal: histórico, implicações 
éticas e caracterização como crime ambiental. In Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 36, p. 138-150, out./dez., 2004. p. 138-139 
29  DESCARTES, René. Discurso do Método e Regras para a direção do Espírito. Trad. Pietro 
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Esta tradição ocidental que excluí os animais de qualquer consideração 

moral serve como fundamento para realização de experimentos com animais até os dias 

atuais, tendo como apoio a fisiologia, que permitiu que se ignorasse o aparente 

sofrimento dos animais em experiências em prol do bem-estar humano30. 

Para os renascentistas, os animais não tinham linguagem, eram seres 

destituídos de mente e alma, possuindo meramente reações mecânicas aos estímulos 

externos31. Para William Harvey (1578-1657), a utilização de animais servia para 

responder questões sobre a anatomia e fisiologia humana. Esta idéia fez com que 

houvesse um grande crescimento nas taxas de experimentação animal32. 

Em 1776, Humphry Primatt, na Inglaterra, escreve o livro A Dissertation on 

the Duty of Mercy and the Sin of Cruelty against Brute Animals (Dissertação sobre o 

dever de compaixão e o pecado da crueldade contra os animais brutos) e em 1789, na 

Inglaterra o filósofo moral e do direito, Jeremy Bentham, escreve An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation (Uma introdução aos princípios da moral e da 

legislação). Ambos defendem a idéia de que a ética não será refinada o bastante, 

enquanto o ser humano não estender a aplicação do princípio da igualdade na 

consideração moral, a todos os seres dotados de sensibilidade, capazes de sofrer33. 

Benthan, analogamente a Primatt, não se refere a direitos dos animais, mas 

ao dever humano de compaixão para com todos os seres em condição vulneráveis a dor 

e ao sofrimento. Ambos exigem coerência do sujeito moral. Devemos respeitar em 

relação aos outros, os mesmos padrões que exigimos sejam aplicados em relação a 

nós34. 

No século XIX, com o advento do Iluminismo, a ciência passa a adquirir 

notoriedade e espaço, definido a maneira como os animais eram percebidos. 

 
                                                                                                                                               
Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2007. p. 56-58. 
30 SANTANA, Heron José. Espírito animal e o fundamento moral do especismo. In: Revista 
Brasileira de Direito Animal. v. 1, n. 1, (jan. 2006). Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 2006. 
p.51-52. 
31  DESCARTES, René. Discurso do Método e Regras para a direção do Espírito. Trad. Pietro 
Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2007. p. 56. 
32  SHERIDAN, Patrick J., Introduction to the History and Ethics of the use of Animals in Science. 
University College Dublin: National University of Ireland, Dublin. p. 2. Disponível em: 
<http://www.tcd.ie/BioResources/teach/History.doc>.  Acesso em: 02  Dez  2007. 
33  FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos morais. O legado de Humphry Primatt. In: 
Revista Brasileira de Direito Animal. v. 1, n. 1, (jan. 2006). Salvador: Instituto de Abolicionismo Animal, 
2006. p. 208-209. 
34  FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos morais. O legado de Humphry Primatt. Op. 
Cit. p. 208-209. 
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2.1. O INÍCIO DA LUTA CONTRA O MODELO MECANICISTA: A FUNDAÇÃO DA 

SOCIEDADE DE PROTEÇÃO ANIMAL 

 

Em 1824, na declaração da fundação da SPCA (Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals), a vivissecção foi identificada como um abuso aos animais, ao lado 

da crueldade nas ruas e da tortura por esporte. 

Até o ano de 1870, a oposição a vivissecção tinha focalizado primeiramente 

no trabalho de cientistas estrangeiros, especialmente, franceses e italianos. Os 

professores ingleses universitários começaram a praticar experiências com animais sem 

anestesia com demonstração para o público em palestras na universidade35. 

François Magendie, professor de fisiologia e medicina em Paris, destacou-se 

pela crueldade adotada com os animais. Eram realizadas experiências cruéis, levando 

milhares de criaturas à morte em vão apenas para ilustrar a substância de suas 

palestras36.  

A fim de desenvolver a propagação da dor, fisiologistas, como Benjamim 

Ward Richardson, procuravam desenvolver anestésicos e propagar a idéia de que as 

experiências deviam diminuir. Porém, entre 1830 e 1840, não era disponível anestésicos 

para a realização destas experimentações, por este motivo, os cientistas britânicos 

tinham tendido a analisar répteis ao invés de mamíferos, embora na prática esta conduta 

fizesse com que experimentações com animais fossem realizadas em alta escala37.  

Neste período, houve um enorme crescimento da vivissecção na Inglaterra, 

principalmente pela disseminação do trabalho de Claude Bernard na comunidade 

científica. Bernard estabeleceu um novo sistema pelo qual a natureza pôde ser 

examinada e controlada. 

Podemos esquematizar o pensamento de Claude Bernard (1813-1878) em 

dois pensamentos principais: 1) todo avanço biomédico/científico provem do 

laboratório, e 2) toda experiência biomédica legitimada em laboratório são experiências 

em animais38. 

                                                 
35  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
36  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
37  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
38  LAFOLLETTE, Hugh. & SHANKS, Niall. Animal Experimentation: the legacy of Claude 
Bernard. In International Studies In the philosophy of science. vol. 8. nº. 3, 1994. 
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Bernard foi o principal representante dos vivisseccionistas. Ele publicou, em 

1865, o livro Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (An Introdution to 

Study of Experimental Medicine - Uma Introdução ao Estudo da Medicina 

Experimental), estabelecendo os fundamentos metodológicos da experimentação 

animal. O termo “vivissecção” foi cunhado por ele que é considerado o fundador da 

fisiologia experimental39. 

Para Bernard, uma pesquisa somente poderia ser digna desse nome e 

considerada válida se pudesse controlar as variáveis e promover a mudança de apenas 

um fator ou conjunto de fatores por vez, permitindo assim que a mesma pesquisa, 

repetida em outros laboratórios pudesse ter os seus resultados comparados.  

De fato, François Magendie deixou um sucessor, Claude Bernard afirmava que 

para o estudo de um dado parâmetro no organismo, as outras variáveis deveriam ser 

mantidas constantes e, assim, forneceu as bases da pesquisa experimental moderna. Para 

ele, a experimentação animal é um direito integral e absoluto. O fisiologista não é um 

homem do mundo, é um sábio, é um homem que está empenhado e absorto por uma 

idéia científica que prossegue. Não ouve o grito dos animais, nem vê o sangue que 

escorre40.  

Com efeito, a base metodológica advinda com Claude Bernard é central na teoria 

e prática da biomedicina. Os princípios da medicina experimental estabelecidos por ele 

baseavam-se em dois pressupostos: que toda ciência biomédica vêm do laboratório e 

que todo experimento laboratorial biomédico legítimo são os experimentos realizados 

em animais41. 

Com isso, funda-se o “paradigma” da biomedicina moderna, que tem como 

elemento central a experimentação animal42.  

Foi com base neste paradigma que a ciência continuou a se desenvolver, 

cultivando uma visibilidade dos problemas como um aspecto da ciência fisiológica. Ao 

invés, de ouvir, tornou-se o sentido científico mais importante da medicina, a visão. Já 

não fazia parte do paciente escutar as palavras do paciente, desde que ele viu, observou 

e entendeu tudo43.  

                                                 
39  LEVAI, Tamara Bauab. Vítimas da Ciência: Limites Éticos da Experimentação Animal. 
Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2001. p.26. 
40  PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. Op. Cit. p.17. 
41  LAFOLLETE, Hugh. & SHANKS, Niall. Animal Experimentation: Op. Cit. p. 196. 
42  PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. Op. Cit. p.17. 
43  LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. O direito deles e o nosso direito sobre eles. Op. 
Cit. p. 63. 
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Apesar disso, alguns doutrinadores da época como Robert Boyle (1627-

1691) e Robert Hook (1635-1703), que utilizavam animais em seus experimentos, 

declararam perceber intenso sofrimento, além de travar um dilema moral44. Para eles, a 

agonia a que eram submetidos os animais poderia originar resultados distorcidos.  

Ora, foi neste período que se começou a questionar possíveis ligações 

próximas de experimentos animais junto com experimentos em cérebros de pessoas com 

deficiência do asilo de Wakefield.  

David Ferrier tinha fundado um laboratório no “Asilo ocidental de Trajeto 

Lunática” em Wakefield em 1870. Estes experimentos eram inicialmente realizados em 

animais para serem complementados pelos trabalhos de seu colega James Crichton-

Browne, diretor do asilo, em cérebros de pacientes. Há indícios que nos hospitais, a 

observação ou o uso de pesquisas pós-morte eram rejeitados em favor da 

experimentação em pacientes vivos45. 

Edward Maitland, humanitário da época, escreveu trabalho sobre a 

avaliação sensacionalistas do tratamento de pessoas de baixa renda em hospitais 

“públicos”. Casos em que o cirurgião atrasava o ajuste de ossos quebrados de pacientes, 

para que estudantes pudessem manipular os ossos juntos e ouvir o som; ou casos em que 

mulheres pobres que sofriam de tuberculose eram sujeitas à agitações violentas de modo 

que o cirurgião pudesse ouvir o líquido em seu peito46.  

Para Maitland, se pessoas de classes mais pobres eram submetidas a 

tratamentos desumanos, quão pior poderia ser a dor imposta a um animal ainda mais 

vulnerável, atrás de portas fechadas em um laboratório? O homem que aprendeu a ouvir 

sem pena o gemido de um cão torturado ou do grito de um gato em sofrimento 

importar-se-ia com as dores dos nossos poucos? 

Foi neste mesmo período que se ouviu a expressão Ouida, que era o medo 

das experiências com vivissecção estimular a “tortura científica de lunáticos”, referindo-

se ao mesmo tempo anterior à prática de vivissecção dos cérebros de criminosos 

enforcados e ao trabalho de Ferrier em seu asilo de Wakefield47. Pesquisas que iam à 

                                                 
44  RYDER, Richard D. Animal Revolution. Changing Attitudes Towards Speciesism. Oxford. 
Basil Blackwell. 1989. p. 57 
45 KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
46  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
47  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
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direção do eugenismo do vigésimo século.  

Na mesma época, um missionário, Frances Power Cobbe, lançou um 

panfleto que dizia: luz em lugares escuros, expondo as ferramentas de trabalho dos 

vivisseccionistas. Experimentos como: tirar a pele, matar de fome, assando, fervendo, 

cozinhando vivo e criando todas as maneiras das gangrenas e outras doenças e animais e 

notadamente nos animais mais sensíveis – cães, macacos, gatos e cavalos48. 

Os primeiros movimentos dos direitos animais começam a surgir, 

inspirando protestos, reformas legislativas, hospitais antivivisseccionistas com uma base 

larga de sustentação política. Dentre os apoiadores estavam desde a Rainha Victória a 

George Bernard Shaw49, além de trabalhadores do blue-collar e mulheres da época50.   

Assim, já em 1959, o zoologista William Russell e o microbiologista Rex 

Burch publicaram o livro The Principles of Humane Experimental Technique. Neste 

livro ambos estabeleceram as bases da denominada teoria dos três “Rs”, que propõe a 

substituição do uso de animais superiores por métodos alternativos na pesquisa 

científica. 

Este conceito sugere que com a substituição, redução e refinamento 

(replacement, reduction e refinement) das técnicas de utilização animal poder-se-ão 

vislumbrar outros horizontes para a pesquisa com animais como veremos abaixo. 

 

3. MÉTODOS ALTERNATIVOS À EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL: O MÉTODO DENOMINADO 
                                                 
48  KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. Op. Cit. p. 96-
112. 
49  FINSEM, Susan Mills. & FINSEM, Lawrence. The Animal Rights Movement: Our History and 
Future. In The Animal´s agenda. July/August 1996. p. 45-46 
50  Marie Françoise Martin e Mary Wollstonecraft, cada uma de sua forma e em momentos 
diferentes da história, foram às primeiras mulheres a criticar a forma como se tratava os animais. Marie 
Françoise Martin, mulher de Claude Bernard, fundou uma sociedade de proteção aos animais 
abandonados a (French Anti-vivissection Society) em 1883. Mary Wollstonecraft, escritora britânica e 
militante do movimento feminista, publicou: A Vindication of the Rights of Woman - Uma Defesa dos 
Direitos da Mulher, em 1790, com opiniões e debates avançados para a época sobre a condição das 
mulheres. Todavia, a publicação de Wollstonecraft foi rechaçada por um ensaio anônimo denominado A 
vindication of the rights of brutes – Em defesa dos direitos das feras, que ao fazer uma reductio ad 
absurdum, afirmava que ao conceder direitos às mulheres, seríamos obrigados a conceder direitos aos 
cães, gatos e cavalos. Mary Wollstonecraft foi considerada a primeira mulher a trazer à baila a questão 
animal. KEAN, Hilda. Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800. London/UK: 
Reaktion Books, 1998. p. 96-112; PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para 
uma ética. [Doutorado] Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2001; SINGER, 
Peter. Libertação Animal. Porto Alegre: Lugano, 2004; SANTANA, Heron José. Abolicionismo Animal. 
2006. Tese (Doutorado). FadUFPE – Recife; Daniel Lourenço informa, que o autor da irônica resposta a 
Mary Wollstonecraft foi Thomas Taylor (1758 - 1835). Escritor e tradutor, primeiro a traduzir para o 
inglês as obras completas de Platão e Aristóteles. LOURENÇO, Daniel Braga. Direito, Alteridade e 
Especismo. 2005. Dissertação (Mestrado). UGF/RJ – Rio de Janeiro. e LOURENÇO, Daniel Braga. 
Escravidão, exploração animal e abolicionismo no Brasil. In Pensata Animal. ano I. nº. 6. Disponível em: 
<http://www.sentiens.net/top/PA_ACD_daniellourenco_06_top.html>. Acessado em 08 de dez. de 2007. 
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DE 3 R´S:  REPLACEMENT, REDUCTION E REFINEMENT  

 

A origem do conceito dos três “R´s” encontra suas raízes em Charles Hume, 

fundador da UFAW (Universities Federation for Animal Welfare), que, em 1954, 

propôs que a UFAW desenvolvesse um estudo sobre técnicas “humanitárias” em 

experimentos realizados nos animais de laboratório.  

William Russell e Rex Burch, um zoólogo e um microbiologista, 

respectivamente, foram indicados para realizarem esse estudo sistemático que resultou 

no The Principles of Humane Experimental Technique (1959), no qual preconizam que 

as técnicas humanitárias deveriam ser consideradas de acordo com os “3Rs”. Entre 1955 

e 1957, foi realizado o primeiro simpósio sobre Técnicas Humanas no Laboratório. 

 

3.1 Conceito dos 3 R´s 

 

A técnica pode ser compreendida da seguinte forma: a primeira replacement 

(substituição) indica que se deve buscar a substituição da experimentação animal em 

animais vertebrados, a fim de não fazê-los sentir dor. Adotam-se outras técnicas, tais 

como a cultura de células, simulações computadorizadas, que dispensem a utilização de 

animais51. 

A segunda, o reduction (redução) procura reduzir o número de animais 

utilizados no experimento. A terceira, o refinement (refinamento) busca minimizar ao 

máximo, se possível abolir, a quantidade de desconforto (dor) sofrimento animal52.  

Deste modo, expõe este método que somente quando não for possível a 

substituição ou redução do número de animais, deve-se utilizar animais, alterando os 

processos e técnicas existentes para minimizar a dor, o desespero e o desconforto dos 

animais (refine)53. 

 

3.2. MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS À 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 
                                                 
51 SCHUPPLI, Catherine A., FRASER, David. and MCDONALD, Michael. Expanding the Three 
Rs to Meet New Challenges in Humane Animal Experimentation. ATLA 32, 525–532, 2004 
52   SCHUPPLI, Catherine A., FRASER, David. and MCDONALD, Michael. Expanding the Three 
Rs to Meet New Challenges in Humane Animal Experimentation. Op. Cit. p.525–532, 2004 
53   SCHUPPLI, Catherine A., FRASER, David. and MCDONALD, Michael. Expanding the Three 
Rs to Meet New Challenges in Humane Animal Experimentation. Op. Cit. p.525–532, 2004 
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William Russell e Rex Burch no livro The Principles of Humane 

Experimental Technique propõem a substituição do uso de animais vertebrados por 

métodos alternativos na pesquisa científica. Este procedimento representou um impulso 

à sociedade acadêmica para o desenvolvimento e disseminação de alternativas à prática 

de experimentação com animais.  

Em 1961, três organizações antivivisseccionistas britânicas (British Union 

for the Abolition of Vivisection, National Antivivisection Society e Scottish Society for 

the Prevention of Vivissection) resolveram fundar a Lawson Tait Trust para estimular e 

financiar os pesquisadores que não utilizassem animais nas suas pesquisas54.  

Em 1965, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito britânica para 

investigar as técnicas alternativas de experimentação com animais.  

Nesse contexto, duas outras entidades mundiais teriam um relevante papel 

em estimular técnicas alternativas à experimentação com animais: a United Action for 

Animals (UAA), criada em 1967, nos EUA, e em 1969, a FRAME (Fund for 

Replacement of Animals in Medical Experiments) na Inglaterra, criada para promover o 

conceito de alternativas no âmbito das instituições de pesquisa científica. 

Na Europa, a primeira entidade a apoiar os avanços de Russel e Burch foi o 

Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME), reserva 

financeira fundada por Dorothy Hegarty em 1969. 

Dados oficiais da Grã-Bretanha registraram uma queda substancial no uso 

de animais de laboratório na primeira parte da década de 1970, o que foi influenciado 

diretamente pela participação da opinião pública e dos movimentos em defesa dos 

animais.  

O papel do Frame passou, então, a ser o de focalizar esforços na substituição 

dos métodos científicos que utilizavam animais. O Fundo buscou se estabelecer em 

meio às pressões dos movimentos benestaristas e antivivisseccionistas e os defensores 

da pesquisa baseada no sacrifício de animais. No entanto, para os críticos, esta posição 

exaltou à vivissecção.  

De fato, as idéias de que seria possível desenvolver a ciência sem o uso de 

animais chamou a atenção da comunidade científica. Já em 1969, pesquisadores como 

Peter Medawar, brasileiro, naturalizado britânico, revelou que poderia haver o declínio 

do uso de animais e já na década de 1970, na Europa, surgiram às primeiras legislações 
                                                 
54  PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. Op. Cit. p.34-
36. 
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que se referiam às alternativas e estímulos ao desenvolvimento de métodos 

alternativos55. 

Foram essas legislações, junto com as campanhas dos movimentos de defesa 

animal que contribuíram para impulsionar técnicas alternativas de experimentação com 

animais e o desenvolvimento e financiamento da toxicologia in vitro. No final da 

década de 1990, ganha espaço o papel das instâncias reguladoras, a fim de estimular a 

implementação dos métodos alternativos.  

 

3.3. TÉCNICAS ALTERNATIVAS / COMPLEMENTARES / SUBSTITUTIVAS AO MODELO 

ANIMAL 

 

James Ferguson (1710-1776) foi o pioneiro a buscar alternativas à utilização de 

animais em experimentos. Ferguson criticava o sofrimento do animal utilizado em 

experimentos. Já no século XIX, o neurologista Marshall Hall escreveu princípios que 

minimizassem a dor e o sofrimento dos animais. 

Para Hall, os experimentos deveriam evitar repetições desnecessárias, além do 

menor desenvolvimento sofrimento ao animal. Isso antes de William Russell e Rex 

Burch e o do livro The Principles of Humane Experimental Technique falassem desse 

assunto. 

Nesse sentido, Laerte Levai56 ensina que cabe ao cientista trazer às 

Universidades e aos centros de pesquisa alguns dos métodos alternativos já disponíveis 

que poderão ser adotados no Brasil, dispensando o uso de animais. 

Deste modo, ele afirma que diversos são os métodos alternativos disponíveis 

atualmente, dentre eles podemos citar57: 

● Sistemas biológicos “in vitro” (cultura de células, de tecidos e de órgãos 

passíveis de utilização em genética, microbiologia, bioquímica, imunologia, 

farmacologia, radiação, toxicologia, produção de vacinas, pesquisa sobre vírus e 

sobre câncer); 

                                                 
55  PAIXÃO, Rita Leal. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. Op. Cit. p.34-
36. 
56 LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. O direito deles e o nosso direito sobre eles. 
Op.Cit. p. 67-68.  
57  GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação – pela ciência responsável. 
São Paulo: Instituto Nina Rosa, 2003. e GREIF, Sérgio; TRÉZ, Thales. A Verdadeira Face da 
Experimentação Animal: a sua saúde em perigo. Rio de Janeiro: Sociedade Educacional Fala Bicho, 
2000.  
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● Cromatografia e espectrometria de massa (técnica que permite a identificação de 

compostos químicos e sua possível atuação no organismo não-invasivo); 

● Farmacologia e mecânica quântica (avaliam o metabolismo das drogas no 

corpo); 

● Estudos epidemiológicos (permitem desenvolver a medicina preventiva com 

base em dados comparativos e na própria observação do processo das doenças); 

● Estudos clínicos (análise estatística da incidência de moléstias em populações 

diversas); 

● Necropsias e biópsias (métodos que permitem mostrar a ação das doenças no 

organismo humano); 

● Simulações computadorizadas (sistemas virtuais que podem ser usados no 

ensino de biomédicas, substituindo o animal); 

● Modelos matemáticos (traduzem analiticamente os processos que ocorrem nos 

organismos vivos); 

● Culturas de bactérias e protozoários (alternativas para testes cancerígenos e 

preparo de antibióticos); 

● Uso de placenta e do cordão umbilical (para treinamento de técnica cirúrgica e 

testes toxicológicos); 

● Membrana corialantóide (teste CAME, que utiliza a membrana dos ovos de 

galinha para avaliar a toxicidade de determinada substância). 

Diferentemente dos EUA, onde mais de 70% das universidades de Medicina não 

utilizam animais vivos, apenas nos últimos anos, o Brasil vem buscando alternativas à 

experimentação animal.  

A Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, a 

Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Bahia, já realizam pesquisas com 

métodos alternativos, sem promover maus-tratos aos animais. 

Estas Universidades desenvolveram técnicas 

alternativas/complementares/substitutivas que beneficiavam os animais.  Em especial, a 

Universidade Federal da Bahia, há pouco tempo desenvolveu um método que traz 

benefícios tanto para animais quanto para o ser humano, procedimento que relataremos 

a seguir como exemplo. 

 

3.4. Desenvolvimento de experimentos com células-tronco em animais doentes 
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Pesquisadores da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

da Bahia, a partir do Grupo de Pesquisa Biotecnologia Aplicada à Terapêutica 

Veterinária, desenvolveram em Maio do ano de 2007, um procedimento terapêutico 

com células-tronco em animais lesionados58.  

Conforme divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-BA), parceira 

na pesquisa, o procedimento foi realizado em animais paraplégicos, sem sensibilidade 

nas patas traseiras. O casal de gatos utilizados na cirurgia, Digo e Lola, foram 

submetidos a uma inédita terapia com células-tronco adultas, recuperando parte da 

sensibilidade e controle dos movimentos das patas traseiras59. 

Este trabalho está sendo submetido ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa (Conep). Os pesquisadores afirmam que somente após a liberação do órgão, os 

resultados poderão ser desenvolvidos em humanos, ainda em caráter experimental.  

Este procedimento foi desenvolvido, consoante relatório da pesquisa, sem 

provocar nenhum tipo de lesão artificial no animal, uma vez que, para os pesquisadores, 

não causar dor ou sofrimento ao animal deve ser uma questão ética para toda pesquisa.  

Digo e Lola, casal de gatos utilizados na pesquisa, foram traumatizados, 

fraturando a medula, o primeiro por atropelamento e a fêmea após cair do sétimo andar 

de um prédio. Diferentemente das pessoas paraplégicas, que podem usar cadeiras de 

rodas ou se manter na cama, os gatos com paralisia, geralmente são submetidos à 

eutanásia, uma vez que eles não podem viver sem urinar e defecar, nem ficar se 

arrastando, podendo provocar lesões maiores como feridas e exposição de ossos e 

músculos.  

Assim, durante o ato cirúrgico foram implantadas células-tronco adultas 

extraídas semanas antes. O material foi retirado das medulas ósseas dos próprios gatos e 

enriquecido em laboratório. O resultado foi que após alguns dias da cirurgia, os 

pacientes já recuperaram a sensibilidade e controle dos movimentos das patas traseiras. 

 

4. UMA REFLEXÃO A GUISA DE CONCLUSÃO.  

                                                 
58  Para maiores informações acessar: Células-tronco ajudam a reabilitar gatos paraplégicos. In: A 
Tarde Online - 05/05/2007. Disponível em: <http://www.ccb.med.br/noticias/05_05_07.htm>. Acessado 
em: 02 de dez. de 2007. 
59  Para maiores informações acessar: Células-tronco ajudam a reabilitar gatos paraplégicos. In: A 
Tarde Online - 05/05/2007. Disponível em: <http://www.ccb.med.br/noticias/05_05_07.htm>. Acessado 
em: 02 de dez. de 2007.  
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Percebe-se que a ideologia emanada da teoria de Descartes contribuiu para 

excluir os animais da esfera das preocupações morais humanas. Para ele, era justificável 

a exploração dos animais ao afirmar que eles seriam somente autômatos ou máquinas 

destituídas de sentimentos, incapazes, portanto, de experimentar sensações de dor e de 

prazer, teoria do animal-máquina. 

Durante muito tempo, foi essa tradição ocidental que dominou os campos de 

pesquisa e serviu como parâmetro para a realização de experimentos com animais até os 

dias atuais, tendo como apoio a fisiologia, que permitiu que se ignorasse o aparente 

sofrimento dos animais em experiências em prol do bem-estar humano. 

Entretanto, a população indignada com as diversas formas de crueldade 

praticada contra estes seres sencientes, em 1824, funda a SPCA (Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals), identificando a vivissecção como um abuso aos 

animais, ao lado da crueldade nas ruas e da tortura por esporte. 

O alvo das críticas dessas associações são as teorias difundidas por Claude 

Bernard, principal representante dos vivisseccionistas. Para Bernard, uma pesquisa 

somente poderia ser digna desse nome e considerada válida se pudesse controlar as 

variáveis e promover a mudança de apenas um fator ou conjunto de fatores por vez, 

permitindo assim que a mesma pesquisa, repetida em outros laboratórios pudesse ter os 

seus resultados comparados.  

Os vivisseccionistas negavam a experiência consciente de sofrimento desses 

seres, atribuindo a eles apenas o status de “objeto de propriedade”.  

Deste modo, quando se trata de obter certos conhecimentos, e a via mais 

barata de consegui-los são experimentos em animais, não se estabelece limite à audácia 

dos cientistas.  

De acordo com o princípio da igual consideração de interesses, devem-se 

excluir alguns meios de aquisição de conhecimento, em que os efeitos éticos não se 

importam em evitar o sofrimento desnecessário e minimizar aquele que poderemos não 

causar.  

Portanto, a teoria mecanicista de utilização animal constitui apenas uma 

parte do problema, ainda mais amplo representado pelo especismo, e é improvável que 

seja eliminado completamente antes que o próprio especismo seja abolido.  
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PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS SOBRE A ANÁLISE ÉTICO-

JURÍDICA DAS NOVAS BIOTECNOLOGIAS. 

 

Tiago Batista Freitas∗

RESUMO 

Este trabalho visa realizar uma análise acerca das perspectivas epistemológicas sobre a 

análise ético-jurídicas sobre a utilização das novas biotecnologias. A doutrina sobre o 

tema é bastante escassa e dividida, não apresentando posições determinadas. 

Atualmente, apesar da grande variedade acerca de obras sobre a importância da ética no 

direito, são raros os trabalhos que abordem a questão sob o prisma epistemológico, 

razão pela qual o presente texto mostra-se relevante, sobretudo, por cuidar de analisar os 

bens jurídicos mais valiosos ao universo jurídico: a vida e a dignidade humanas. O 

desenvolvimento das biotecnologias possibilitou uma ingerência de extensão ainda 

indeterminada no fenômeno da vida. Por conseguinte, diversas ideologias políticas 

utilizaram-se dessas tecnologias para exercer o controle e a dominação sobre 

determinados grupos, relegando-os a uma condição existencial alijada. Surge, assim, a 

necessidade de compreensão de uma concepção de um estatuto epistemológico sobre a 

utilização ética da técnica sobre a vida: a bioética. Todavia, em face dos inúmeros 

paradigmas teóricos sobre a referida disciplina, tornou-se inviável o estabelecimento 

apriorístico de um estatuto teórico que embasasse uma regulamentação jurídica no uso 

das tecnociências sobre a vida. Assim, o autor se propõe a investigar a possibilidade de 

construção de um discurso ético-jurídico açambarcante e democrático que possibilite e 

fundamente o desenvolvimento de uma proteção da vida em face da pluralidade dos 

indivíduos e de suas cosmovisões na contemporaneidade. 
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ABSTRACT 

This work aims to carry out an analysis about the epistemological perspectives on the 

analysis legal-ethical on the use of the news biotechnologies. The doctrine on the 

subject is quite scarce and divided, not presenting determined positions. At present, in 

spite of the great variety about works on the importance of the ethics in right, there are 

rare the works that board the question through the epistemological point of view, reason 

for which the present text appears relevant, especially, because of taking care of analyze 

the most valuable legal goods to the legal universe: the human life and dignity. The 

development of the biotechnologies made possible an interference of extension still 

indeterminate in the phenomenon of the life. Consequently, several political ideologies 

made use of these technologies to practice the control and the domination on determined 

groups, relegating them to an existential jettisoned condition. There appears, so, the 

necessity of understanding of a conception of an epistemological statute about the 

ethical use of the technique on the life: the bioethics. However, in view of the countless 

theoretical paradigms on the above-mentioned discipline, one made impracticable the 

aprioristic establishment of a theoretical statute that to substantiate a legal regulations in 

the use of the technosciences on the life. So, the author intends to investigate the 

possibility of construction of a legal-ethical speech hoarding and democratic what 

makes possible and bases the development of a protection of the life in view of the 

plurality of the individuals and of his world-visions on the contemporaneousness. 

 

KEY-WORDS: BIOETHICS; BIOPOLITICS; PARADIGM; TECHNOSCIENCE; 

BIOTECHNOLOGIE; LAW; EPISTEMOLOGY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a Biotecnologia é uma realidade. Cada vez mais, os avanços 

tecnológicos têm possibilitado o ser humano a conhecer e interferir no fenômeno da 
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vida desde sua concepção. Expectativas de cura de muitas enfermidades e aumento da 

longevidade ganham contornos cada vez mais reais com a realização de pesquisas 

genéticas envolvendo seres humanos. Entretanto, na medida em que a ciência avança, 

põe-se uma nova problemática acerca dos limites éticos e jurídicos da sua utilização.  

Com efeito, na medida em que os avanços científicos e tecnológicos se 

evidenciam, verifica-se o surgimento de possibilidades de ingerência cada vez maior 

sobre a vida, a partir da sua gênese. Surgem, neste diapasão, uma infinidade de dúvidas 

sobre o valor intrínseco da vida e a moralidade desses procedimentos. Destarte, torna-se 

imperiosa a compreensão de uma disciplina que permita o estudo do valor da vida, bem 

como das tecnociências que atuam sobre esta. De igual modo, num Estado onde a 

dignidade humana é o valor primordial do ordenamento jurídico, torna-se imperiosa a 

análise sobre a legalidade (e/ou constitucionalidade) do uso dessas tecnologias em face 

dos direitos humanos e fundamentais. Todavia, antes disso, é imprescindível 

compreender sob quais perspectivas é possível compreender as expressões 

“tecnociência”, “bioética” ou “direito”. A presente pesquisa visa oferecer trabalho 

monográfico sobre o tema, que se atenha com afinco às inúmeras problemáticas 

emergentes do assunto. A proposta é firmar posicionamentos sólidos sobre o tema, com 

base na pesquisa e reflexão aprofundadas. 

A primeira parte do trabalho visa tecer breves considerações sobre o 

significado axiológico das tecnociências e de sua ingerência sobre a vida. Busca 

apresentar algumas aproximações teóricas sobre o uso político das biotecnologias como 

instrumento de dominação, bem como explicitar alguns estratagemas que se utilizaram 

deste instrumento como forma de legitimar um discurso ideológico de opressão, 

dominação e, até mesmo o aniquilamento de certos grupos por outros.  

Em seguida, o trabalho investiga a possibilidade de um estatuto moral da 

bioética, com base em diversas teorias desenvolvidas pela filosofia da ciência e da 

moral. Segue-se, finalmente, a busca em desenvolver uma aproximação epistemológica 

que permita desenvolver um estilo de pensar o mais açambarcante e democrático 

possível, a fim de solucionar problemas éticos sobre o uso das biotecnologias em casos 

concretos. 

 

1 TECNOCIÊNCIA, BIOPOLÍTICA E VIDA NUA. 

1.1 A ambivalência e o legado da tecnociência 
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“Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim; 

muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará” (Daniel 12: 4). Ao que parece, a 

profecia contida no texto acima, datada aproximadamente do século VI a.C, apresenta-

se hoje como uma verdade quase inexorável. Na Bíblia sagrada, um dos grandes relatos 

da história e do saber ocidentais, desde tempos imemoriais, o conhecimento já era 

reverenciado como um tesouro de valor inestimável. Não era sem razão que o rei 

babilônio Nabucodonosor, então senhor de todo o mundo conhecido, após conquistar o 

reino de Judá, levou à sua corte os jovens mais instruídos do novo território 

conquistado, dentre eles o jovem profeta Daniel (Daniel 1: 17). Semelhantemente, o 

próprio rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria já havia escrito ser o conhecimento 

mais valioso do que o ouro ou pedras preciosas (Provérbios 3: 13-15). 

A busca incessante do homem pelo conhecimento tem levado o homem, ao 

longo dos tempos, a esforços colossais em busca desse tesouro imaterial. Não é por 

acaso que, por meio do conhecimento e dos grandes artifícios produzidos destes, a 

humanidade tem experimentado novas formas de conceber sua própria existência. 

A linguagem mítica trazida pelos helênicos traduz esta saga. Conforme se 

observa do mito do titã Prometeu, o fogo do conhecimento representa a esperança dos 

seres humanos de se libertar do jugo opressor dos deuses, dos quais eram meros 

joguetes. O fogo do conhecimento roubado por Prometeu e entregue aos homens 

representa uma figura da ambivalência desse fenômeno. Por um lado, este fogo sagrado 

possibilitaria os homens conhecer acerca daquilo que lhes estava velado pelos deuses, 

por meio de sua própria condição. De outra parte, a atitude de Prometeu também 

revelaria uma insensatez, na medida em que o uso incauto desse conhecimento também 

revelaria à humanidade seus efeitos nefastos. Para os gregos, esta seria a vingança dos 

deuses, materializada no mito de Pandora, a primeira mulher, forjada da terra e da água 

por Hefesto a mando de Zeus, que, ao abrir a sua caixa mística, libera no mundo todos 

os males, guardando apenas a esperança, o único dom que alimenta a incessante busca 

humana. Conforme se observa, o gigante Prometeu representa uma dualidade de valores 

da busca e da humanidade pelo conhecimento e pela transformação da sua realidade por 

meio dele.  

Prometeu ousado, “humanista”, enfrenta os deuses com orgulho; sua ação 
inaugura um mundo novo para os humanos, ao preço de enormes desgraças 
causadas pelos males fugitivos da caixa de Pandora. Prometeu, criador da 
era técnica. Prometeu ambivalente, astucioso, herói, generoso, mas ousado, 
imprudente, castigado mas posteriormente libertado de seu suplício. 
Permanece a atual pertinência do velho mito. As suas lições que se 
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traduzem, para muitos, na lembrança das conseqüências nefastas da 
desmedida da técnica, cujo exemplo dantesco está em Hiroshima e 
Nagazaki, são tão válidas hoje como antigamente. Elas indicam as balizas de 
uma reflexão ética contemporânea sobre as tecnociências. Sinais se 
estampam em todos os lados como, por exemplo, as demandas de avaliação 
social das tecnologias, as reflexões e os questionamentos ecológicos em 
todos os continentes, propostas de desenvolvimento sustentável e uso de 
energias brandas; resistência, e mesmo denúncias, cada vez mais enérgicas, 
provenientes de todos os lados, contra o “encarniçamento terapêutico”, a 
“tecnicização dos procedimentos terapêuticos” no campo das ciências 
biomédicas. Todos sinalizando a aspiração pela sabedoria apolínea da 
moderação, do uso sem exagero – ne quid nimis (adágio latino que significa 
que o exagero em tudo é um defeito). As tecnociências inauguraram na 
civilização humana um cenário onde prevalece a crescente hegemonia da 
potência, do poder (ZUBEN, 2006, p. 39).    

Neste sentido, é possível compreender, igualmente, que a ciência e a técnica, 

possuem este caráter ambivalente. Isto porque, apesar de seu caráter emancipador, na 

medida em que acarreta muitos benefícios à qualidade de vida e ao bem-estar de 

determinados indivíduos, apresenta também um passivo, muitas vezes desolador. Isto 

porque as inovações técnico-científicas refletem, no mais das vezes, um modelo de 

exclusão social, amplificador de desigualdades.   

As tecnociências têm, de fato, proporcionado inequívoca melhora nas nossas 
condições de vida, ao prolongar a longevidade ou a expectativa de vida, ao 
aperfeiçoar a qualidade de vida de um número cada vez maior de indivíduos, 
e ao modificar as relações humanas. Por outro lado, são tributárias de um 
aumento crescente de graves problemas e sérios riscos, tanto para a saúde 
dos indivíduos quanto para o meio ambiente do planeta. E, sobretudo, o que 
é mais danoso para a humanidade, as tecnociências têm provocado um 
indecente processo de exclusão de uma parte considerável da humanidade 
para a qual tais inovações tecnocientíficas não são acessíveis por seu alto 
custo financeiro. De fato, a ambivalência caracteriza as atividades humanas 
em geral, porém, o que é específico da atividade tecnológica, e aí reside seu 
perigo, é o fato de ela radicalizar essa ambivalência. Os efeitos planetários 
de tal radicalização são bem conhecidos: produção e aumento de bem-estar e 
riqueza de um lado, e crescimento brutal da desigualdade social e da miséria 
de outro, a ponto de o termo “crescimento”, idolatrado pelas nações ricas, 
denotar exatamente seu oposto para as nações pobres, vale dizer, o 
crescimento da fome e da miséria. (ZUBEN, 2006, p. 41). 

 

1.2 O surgimento da biopolítica 

Consabido, ao longo de muitos séculos o conhecimento técnico tem sido 

instrumento de consolidação das relações de poder. Ao longo da história da 

humanidade, a chamada tecnociência1 tem sido colocada à disposição de determinados 

grupos para o exercício do controle sobre os demais indivíduos. O caráter transformador 

                                                 
1 Adotamos a utilização da expressão tecnociência utilizada por Zuben (2006) com vistas a denotar não 
apenas o caráter investigativo da busca pelo conhecimento trazida pela ciência hodiernamente conhecida, 
mas, sobretudo a utilização deste conhecimento na transformação da realidade por meio do 
desenvolvimento da técnica.  
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da realidade transformou este conhecimento numa poderosa arma na eterna guerra de 

todos contra todos, bem como na sedimentação dos impérios dominadores. 

Ao longo da história, a tecnociência não tem atuado em diversas instâncias 

sobre a vida dos indivíduos. Com o advento do capitalismo e da revolução industrial, 

este instrumento passa a atuar diretamente na vida biológica dos indivíduos, por meio 

do controle dos seus corpos. A vida passa a ser utilizada como uma espécie de moeda 

no jogo político, administrada e gerida a fim de suprir as necessidades do novo sistema 

de produção então emergente, bem como para reforçar as relações de poder traçadas 

nesse cenário. Surge, assim, a chamada biopolítica. 

É possível compreender que este novo estratagema político, sustentado pelo 

controle biológico do indivíduo humano apresenta, igualmente, uma bipolaridade, que 

se expressa, por um lado, pelo adestramento dos corpos dos indivíduos, através de 

mecanismos de controle institucionalizados em várias esferas da vida social (como a 

caserna, a escola, a prisão, etc.) – a disciplina – e, de outro lado, por meio de 

mecanismos de controle do ser humano enquanto espécie, instituídos em políticas 

públicas sobre o nascimento e a vida dos indivíduos (aquilo que é chamado por 

Foucault de “biopoder”). Diferentemente do poder por termo à vida dos indivíduos até 

então conhecido historicamente pelo fio da espada vastamente utilizado poder soberano, 

esta nova forma de poder manifesta-se como um poder de controle e de manipulação da 

vida. Trata-se de um poder fluido, que utiliza o conhecimento técnico-científico para 

desenvolver mecanismos de utilização da vida como ferramenta para manutenção das 

relações de poder. Desta forma, nas palavras de Michel Foucault, é possível entender 

que: 

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século 
XVII, em duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao 
contrário, dois pólos de desenvolvimento interligados por todo um feixe 
intermediário de relações. Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que 
parece, centrou-se no corpo como máquina: no seu adestramento, na 
ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento 
paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de 
controle eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por procedimentos de 
poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano. 
O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do 
século XVIII centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela 
mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a 
proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da 
vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais 
processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e 
controles reguladores: uma bio-política da população. As disciplinas do 
corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos 
quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação – 
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durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces – anatômica 
e biológica, individualizante e especificante, voltada para os desempenhos 
do corpo e encarando os processos da vida – caracteriza um poder cuja 
função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima 
para baixo. A velha potência da morte em que simbolizava o poder soberano 
é agora, cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela 
gestão calculista da vida. Desenvolvimento rápido, no decorrer da época 
clássica, das disciplinas diversas – escolas, colégios, casernas, ateliês; 
aparecimento, também, no terreno das práticas políticas e observações 
econômicas, dos problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, 
habitação e migração; explosão, portanto, de técnicas diversas e numerosas 
para obterem a sujeição dos corpos e o controle das populações. Abre-se, 
assim, a era de um “bio-poder”. (1998, p. 151-152)   

Observa-se que este poder sobre a vida manifestou-se, ao longo da história 

em diversas dimensões reguladoras infinitesimais, que variavam desde as políticas de 

saúde pública até o controle da própria sexualidade e da vida reprodutiva dos 

indivíduos. Esta última instância apresenta uma especial relevância, haja vista que: “De 

um modo geral, na junção entre o “corpo” e a “população”, o sexo tornou-se o alvo 

central de um poder que se organiza em torno da gestão da vida, mais do que da ameaça 

da morte”. (FOUCAULT, 1998, p. 160) Contudo, os avanços da tecnociência na 

microbiologia revelaram dimensões cada vez mais nucleares da vida humana. A 

descoberta das técnicas de reprodução assistida, sem a necessidade da cópula, revelou a 

possibilidade não apenas de um controle das condições da vida biológica do indivíduo, 

mas, a possibilidade de conhecimento prévio da quase totalidade da composição 

biológica do indivíduo, bem como a escolha e determinação prévia das mesmas. 

Por conseguinte, toda essa panacéia tecnológica tem causado uma crise na 

autocompreensão ética da espécie humana, haja vista que, nos avanços da tecnociência 

sobre as matrizes da vida e do corpo humano, tem-se perdido a noção da diferença sobre 

aquilo que é produzido daquilo que se cresce naturalmente. Conforme sustenta Jürgen 

Habermas, essa distinção cognitiva seria essencial para constituir um entrave moral à 

utilização e manipulação biológica dos indivíduos. Nesse sentido, o autor aduz o 

seguinte: 

A força legitimadora das formas “clínicas” de ação, clínicas no sentido mais 
amplo, cresce à medida que sua relevância social diminui. Atualmente, a 
pesquisa genética e o desenvolvimento da técnica genética são justificados à 
luz de objetivos biopolíticos relativos à nutrição, à saúde e ao 
prolongamento da vida. A esse respeito, é comum que se esqueça o fato de 
que a revolução da práxis de criação, mediante o uso da técnica genética, 
não se realiza mais no modo clínico da adaptação à dinâmica própria da 
natureza. Ela sugere, antes, a neutralização de uma distinção fundamental, 
que também participa da constituição de nossa autocompreensão enquanto 
seres da espécie. Na medida em que evolução aleatória das espécies move-se 
para o campo da intervenção da tecnologia genética e, por conseguinte, da 
ação que é de nossa responsabilidade, as categorias que, no mundo da vida, 
separam o que é produzido e o que se transforma por natureza passam a não 
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se diferenciar mais. [...] A empatia ou a “compreensão manifestada” em 
relação à vulnerabilidade da vida orgânica, que cria um entrave moral ao 
manejo prático, funda-se abertamente na sensibilidade do próprio corpo e na 
distinção entre uma subjetividade, embora rudimentar, do mundo dos 
objetos manipuláveis. (2004, p. 64-65)    

 

1.3 Vida nua: a “coisificação” do indivíduo. 

Surge, nesse diapasão, um novo conceito moral sobre a compreensão do 

fenômeno da vida: a chamada vida nua. Esta consistiria na anulação da existência moral 

do indivíduo, transformando a sua existência (bíos) numa vida meramente biológica 

(zoé).  

A vida nua é mais uma ferramenta ideológica da biopolítica, a qual atua 

por meio da construção de um discurso desqualificador dos indivíduos. Desta maneira, 

“desnudando a vida” destes, seria possível justificar e legitimar quaisquer tipos de 

intervenções feitas sobre o indivíduo, o qual, por alguma razão, estaria reduzido a 

menos do que a categoria moral de pessoa, sendo uma vida meramente biológica: o 

chamado homo sacer (homem sacro). A vida nua foi a ferramenta ideológica utilizada 

pelos estados de exceção totalitários (a exemplo do nazismo), nos quais cabia ao 

“soberano” determinar qual seria o valor ou a ausência de valor de determinadas formas 

de vida poderiam ou não ser vividas. Desta forma, sob a superestrutura de um discurso 

pseudocientífico tecnocrático compromissado com o “poder soberano”, justificar-se-iam 

políticas de “saúde” pública voltadas para o aborto eugênico, o infanticídio, a eutanásia 

e até mesmo, o genocídio2. Uma verdadeira cruzada contra aqueles considerados 

                                                 
2 No mesmo sentido é o pensamento de Miguel Kottow (2005, p. 114-115) sobre o assunto. Para o autor: 
“La biopolítica concentra y reduce la argumentación a la dicotomia vida/libertad, enfocando el cuerpo 
como realidad estrictamente biológica y entendiéndolo como portador de alguna característica essencial: 
género, raza, etnia, edad. Con esta reducción de la persona a um rasgo biológico, la biopolítica se abstrae 
a los factores culturales e históricos que diferencian a los integrantes de un grupo entre sí y a uma 
comunidad de outra, em um discurso monocorde que arriesga volverse intolerante y autoritario, 
eventualmente totalitario (HELLER & FEHER, 1995). Interpretaciones más descarnadas, apoyadas en 
Foucault, ven en la biopolítica “la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos 
y los cálculos del poder” (AGAMBEN, 2003). De aquí derivan dos tractos de singulalr importancia: la 
vida nuda y la biopolítica como  estado de excepción. Reeditando pensamiento e vocabulario gregos, la 
vida o zoé como mero facto biológico se diferencia de la existencia humana, o bíos, que es el ser humano 
inmerso en su cultura, en su historicidad y sustentado por sus derechos. La vida nuda, el homo sacer, es 
despojada de todas sus características existenciales: ya no es ciudadano ni membro de la sociedad. Se es 
homo sacer cuando el poder lo convierte en tal y eso ocurre com recurso a alguna denotación que justifica 
el despojo: se es clasificado como mero ente biológico por ser judio, islámico, negro, VIH (+), gay o 
poseer cualquier otro atributo que la miopía biopolítica se empecine en descalificar. A ese efecto, el poder 
tiene que ejecerse a despecho de la ley, es decir, se crea um estado de excepción que realiza el 
desnudamiento. Por estado de excepción se entiende  la proclamación de una supuesta necesidad crítica 
de ejercer la soberanía por fuera de la ley, de los derechos y de la moral. Antecedentes históricos como 
los campos de concentración del nazismo y del Gulag dieron um horroroso realismo a esta degradación 
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“inferiores”, ou “fracos”. Assim, parece-nos elucidativo a alusão feita por Peter Pál 

Pelbart, ao afirmar que: 

O campo de concentração é o lugar em que o estado de exceção foi 
transformado em regra, onde a exceção perdura e onde o homem, privado de 
seus direitos, pode ser assassinado sem que isso se torne um crime. Não se 
trata, como quer a historiografia judaica, por vezes, de uma espécie de 
sacrifício, presente no termo Holocausto, pois é justamente a dimensão 
sacrificial  que está suspensa: o judeu está suspenso da ordem humana e da 
divina, numa exclusão normatizada. O soberano faz incidir seu poder sobre 
aquele que a lei exclui, a vida nua enquanto tal. A saúde da população, por 
sua vez, exige a eliminação da visa indigna de ser vivida. É a biopolítica 
transformando-se em tanatopolítica. O campo é o paradigma biopolítico 
contemporâneo. [...] Na biopolítica moderna o soberano é aquele que decide 
do valor ou da falta de valor da vida enquanto tal ou, mais radicalmente, 
onde essa prerrogativa desliza para as mãos da própria especialidade que se 
encarrega da vida, a medicina – coisa já amplamente esboçada no próprio III 
Reich (2003, p. 64).   

 

2 TECNOCIÊNCIA E BIOÉTICA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA E 
POSSÍVEL 

 

2.1 Sobre um estatuto epistemológico da bioética 

 
Como se observou, a utilização da tecnociência tem servido a interesses de 

dominação sócio-política, por meio do controle da vida dos indivíduos e da natureza. 

Destarte, observa-se uma aporia moral acerca do sentido e a utilidade da ciência e da 

técnica. Neste passo, surge a necessidade de uma análise sobre o sentido e os fins da 

tecnociência, bem como seus efeitos morais, sociais e conceituais sobre o ser humano e 

os demais elementos da natureza.   

Neste passo, a bioética surge como uma disciplina que visa desenvolver uma 

ética aplicada às reflexões sobre o uso das tecnociências e as suas conseqüências. Para 

Edgard Morin (2005), o processo de desencantamento do mundo e o desenvolvimento 

desenfreado da chamada “ciência” moderna acabou por realizar uma cisão entre o juízo 

de fato e o juízo de valor, fato que favoreceu em grande medida a utilização da 

racionalidade instrumental da tecnociência para fins imorais. Nesse sentido, o autor 

entende ser imprescindível uma reflexão ética sobre o indivíduo enquanto membro de 

uma comunidade como uma tentativa de quebra do isolamento psíquico e moral do 

indivíduo da sociedade e da sua própria espécie, fato que o impediria de incluir o outro 

                                                                                                                                               
humana de bíos en zoé, con la concecuente impunidad para aniquilar esa vida reducida a biologia (LEVI, 
2003)”. 
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e refletir sobre este na execução de seus atos. Na esteira desse pensamento, Francesco 

Bellino (1997), entende que a bioética apresenta-se como uma disciplina desenvolvida 

sob o paradigma epistemológico da complexidade, posto que se desenvolve sob níveis 

problemáticos (metafísico, empírico e ético), convergentes, sem permitir a indiferença 

entre eles ou a absorção de um nível da questão por outro. Inspirado em Edgard Morin, 

o autor afirma que uma inteligência de tal amplitude somente se torna possível após o 

recurso a dois princípios fundamentais: o princípio da recursão e o princípio dialógico. 

Pelo princípio da recursão, deve-se entender que: “cada momento, cada 

componente, cada instância do processo é simultaneamente produto e produtor de 

outros momentos, componentes e instâncias” (BELLINO, 1997,p.37). Já o princípio da 

dialógica visa conectar as “lógicas” (epistemologias) dos três níveis problemáticos 

acima destacados, de forma complementar, açambarcante, sem permitir a anulação de 

qualquer da individualidade das mesmas. Outrossim, a bioética apresenta-se como uma 

ética aplicada, complexa, realista, mas não licenciosa, combativa, intervencionista, 

política, reflexiva de suas próprias contradições, que nos convida a meditar sobre o 

sentido do conhecimento técnico-científico e suas aplicações no meio ambiente e na 

vida humana. Não se trata de uma ética relativista, ou de uma ética fundamental 

aplicada aos casos concretos, mas sim numa ética complexa, tomada a partir de 

fundamentos ético-morais, mas aplicada em face de horizontes sócio-históricos e 

epistemológicos. Neste sentido, o autor afirma o seguinte: 

A ética aplicada não é uma ética adaptada às circunstâncias. No agir moral, 
aplicar não é adaptar. Compreender as situações particulares não significa 
justificá-las. A justificação das situações comportaria a negação dos princípios 
éticos. Na ação moral concreta, os valores se realizam na situação e a situação 
se compreende e encontra seu sentido no horizonte dos valores morais. Para 
não cair no angelismo de “mãos limpas”, a ética, como já observamos, não 
pode constituir-se independentemente das situações históricas, dos casos 
particulares, do próprio tempo e deve elaborar sua estratégia entre os 
princípios (fins) e os meios. Para não desembocar no cinismo e na 
desmoralização, porém, é preciso também “adaptar” o nosso tempo à moral, a 
seus princípios. Se isto não é possível pela ação das “potências” históricas que 
obstaculizam o caminho moral do homem, nem por isto estamos autorizados a 
renunciar nossa vida moral, mas, como afirma Morin, referindo-se em 
particular à ética política “é preciso manter sólidos os nossos princípios”. É 
verdade, estes princípios correm o risco de ser retóricos, verbais, impotentes, 
quando não conseguem gerar a mínima ação ou nem mesmo o mínimo 
protesto, em situações nas quais o protesto torna-se perigoso e é proibido. Mas 
permanece uma última maneira de agir: não participar da mentira, como disse 
Solzenicyn. Se a moral não pode ser dissociada de uma estratégia, ela não 
pode ser tampouco subordinada a seu êxito, ou, de qualquer maneira à 
esperança de seu futuro êxito. A subordinação da moral a seu êxito significa 
abandonar a exigência moral desde o princípio. O caráter específico da 
exigência moral está na possibilidade de animar uma ação que não tem 
possibilidade de vitória. Devemos estar preparados para uma eventualidade 

505



 

deste gênero. Não se trata de uma “moral adaptada” em uma sociedade 
complexa é preciso uma moral complexa, fundada em um pensamento 
complexo, quer dizer, uma moral que traz consigo suas contradições, seus 
limites e é consciente disso (BELLINO, 1997, p. 54-56).    

 

2.2 Da inviabilidade de um modelo epistemológico positivista a um esboço de uma 

epistemologia democrática: uma tentativa de diálogo com a pluralidade. 

Obviamente, apesar de todos os méritos adquiridos pela epistemologia 

cartesiana no desenvolvimento técnico-científico, torna-se evidente a sua inviabilidade 

numa análise de natureza essencialmente multiaxiológica, como a avaliação ética. Isto 

porque, os pressupostos metodológicos aduzidos pelo positivismo científico 

(testabilidade e confirmabilidade empírica das sentenças) são impossíveis de aplicar a 

uma análise moral deontológica da própria ciência. 

Consabido, o positivismo científico retoma a epistemologia empirista 

adotada no século XVIII, entendendo que o papel primordial da ciência seria ordenar e 

sistematizar o universo, explicando as relações necessárias entre os fenômenos naturais 

e as “leis” que os regem. Dessa forma, o positivismo cientifico apresenta o 

conhecimento de forma acabada e irrefletida, adotando uma posição determinista sobre 

o mundo, a natureza e os fenômenos que os cercam (BADARÓ, 2003, p. 54-55). 

Para Bachelard, a epistemologia positivista apresenta uma visão míope do 

mundo, na medida em que, na busca pelo isolamento determinista de seu objeto, acaba 

por “mutilá-lo”, olvidando o caráter multi-relacional que o compõe. Ou seja, a 

epistemologia positivista acaba por apresentar uma visão apequenada e simplista dos 

objetos sob sua análise, porque, na medida isola de forma “neutra” e “avalorativa” os 

mesmos para melhor compreendê-los, acaba por negligenciar a complexidade e 

amplitude de suas estruturas. Destarte, de acordo com Bachelard, seria impossível um 

estudo acabado de qualquer objeto, posto que, um estudo do objeto em si revelaria uma 

gama de correlações essenciais à compreensão de sua natureza. Ou seja, sempre seria 

possível avaliar o objeto por meio de novas digressões dialéticas, fato que nos levaria a 

reavaliar não apenas o objeto, mas o próprio conhecimento que temos sobre o mesmo de 

forma constante. Assim, para o autor: 

O caráter de “completude” deve passar de uma questão de fato a uma 
questão de direito. E é aqui que a consciência da totalidade é obtida por bem 
outros processos que os do meios mnemotécnicos da enumeração completa. 
Para a ciência contemporânea, não é a memória que se exerce na 
enumeração das idéias, é a razão. Não se trata de recensear riquezas, mas em 
atualizar o método de enriquecimento. É preciso, sem cessar, tomar 
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consciência do caráter completo do conhecimento, espreitar as 
oportunidades de extensão, prosseguir todas as dialéticas (BACHELARD, 
2000, p. 127). 

Ora, conforme a fenomenologia nos ponta, a essência de determinado objeto 

residiria na percepção que temos sobre o mesmo. Isso quer dizer que a captação de um 

determinado objeto em sua essência nada mais é do que a manifestação da cognição 

sobre determinada realidade. Tal fato não significa que determinado objeto exista 

apenas dentro de uma determinada consciência, mas sim que o seu sentido de objeto é 

dado pela consciência do observador dentro de uma experiência sensível, sem os quais 

não existiria sentido para falar em objeto ou em essência. “Isso significa que as 

essências não têm existência alguma fora do ato de consciência que as visa e do modo 

sob o qual ela os apreende na intuição” (DARTIGUES, 2005, p. 22). Assim, é possível 

compreender que a idéia do objeto apontado pela ética aplicada ao direito e às 

biotecnologias também passam pela diversidade de apreensões cognitivas dos seus 

objetos. 

Mas não apenas dos seus objetos. A concepção de uma ética aplicada à 

regulação ético-jurídica das tecnociências perpassa também, necessariamente, uma 

pluralidade de concepções que os diversos grupos de observadores possuem sobre si 

mesmos, suas vidas e seus comportamentos. Conseqüentemente, é possível 

compreender uma gama de diferentes composições para a referida análise, em face de 

diversos pressupostos filosóficos e teóricos.  

É possível entender que a própria idéia de saber científico parte de algum 

consenso. Conforme enfatiza Thomas Kuhn, a chamada “ciência normal”, que visa 

desenvolver um conhecimento verticalizado sobre determinado assunto, é pautada no 

compartilhamento de certos valores por uma determinada comunidade, por meio da 

adoção prévia de determinados pressupostos teóricos e metodológicos, os quais são 

chamados pelo autor de paradigma. 

Para Kuhn, o paradigma surge na medida em que determinada teoria sobre 

determinado assunto passa a ser aceita pela maioria de determinada comunidade 

científica em detrimento das demais. “Para ser aceita como paradigma, uma teoria deve 

parecer melhor que as suas competidoras, mas não precisa (e isso quase nunca acontece) 

explicar todos os fatos com os quais pode ser confrontada” (KUHN, 2007, p. 38). Na 

medida em que uma comunidade científica adere a um determinado paradigma, aqueles 

“dissidentes” que não compartilham da mesma visão passam a ter seus trabalhos 
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ignorados e não, paulatinamente, excluídos do grupo, tendo que unir-se a outro grupo 

(KUHN, 2007, p. 39).   

Desta forma, teríamos diversas comunidades científicas distintas, separadas 

por diferentes paradigmas. Seguindo este raciocínio, é possível compreender a 

existência de uma enorme variedade de perspectivas sobre a bioética em face da 

pluralidade de comunidades que compartilham de premissas comuns. Essas “escolas” 

compreenderiam uma diversidade de valores sociais, morais, políticos, religiosos, 

antropológicos que permitiriam compreender o mesmo fenômeno de maneiras 

completamente distintas (embora não necessariamente contraditória). Ora, conforme 

ressalta Edgard Morin (2005), uma ação ética na ciência deve ser pautada na inclusão da 

cosmovisão do outro. Ou seja, agir eticamente significaria também agir de forma a 

incluir, a compreender a visão do outro (o que não significa necessariamente a 

compartilhar dela!) dentro de uma reflexão sobre os fins e os riscos das biotecnologias, 

excluindo toda forma de preconceito e anátema das concepções que sejam dissidentes 

daquelas tidas como “dominantes”. Nesse sentido, observa-se, no Brasil, a formação de 

uma bioética autônoma, pautada, contudo, em matrizes bastante variadas. Outrossim, 

partindo de uma compreensão fenomenológica dos objetos, podemos compreender que 

essas diferentes “linhas teóricas” da bioética enfatizam a análise do problema da 

proteção da vida e do uso das tecnologias sob diferentes prismas, como o da 

autodeterminação e livre consentimento do indivíduo, desigualdade social, de raça e de 

gênero, proteção daqueles considerados mais vulneráveis, etc (OLIVEIRA, 

VILLAPOUCA e BARROSO, 2005).  Conseqüentemente, parece-nos absolutamente 

inviável a concepção apriorística de um estatuto epistemológico da bioética para a 

solução de situações que aparentemente aporéticas, haja vista a infinidade de 

perspectivas de observação. O problema apresenta-se ainda mais agravado ao se tratar 

da análise jurídica sobre o uso das tecnociências emergentes em face dos direitos 

fundamentais e da própria dignidade humana, base axiológica fundante do próprio 

Direito. 

Por conta disso, torna-se imperioso a concepção de algum estilo de 

pensamento que possa açambarcar uma diversidade de concepções teóricas sobre uma 

interpretação ético-jurídica do uso do conhecimento técnico-científico no reino da vida. 

Neste diapasão, a partir da verificação da impossibilidade de apreensão de toda 

experiência moral e jurídica por meio do raciocínio sistemático, houve uma reabilitação 

do pensamento tópico-retórico. Isto porque, seguindo a tendência trazida pela 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas das ordens constitucionais 

contemporâneas trouxeram como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana. Destarte, coube a ciência do Direito traduzir o real significado do aludido 

conceito, bem como seus desdobramentos nas diversas dimensões da vida humana3. 

Outrossim, o resgate do pensamento problemático faz-se essencial numa hermenêutica 

compromissada à compreensão da dimensão política de direitos, uma vez por meio do 

diálogo desses conceitos norteadores com as comunidades, por meio resgate do senso 

comum, seria possível perceber as diversas manifestações desses direitos no mundo da 

vida, bem como pensar meios efetivos de proteção dos mesmos. Isto se dá 

principalmente pela natureza aporética dos direitos humanos e do próprio conceito de 

dignidade humana4, uma vez que, dada sua própria concepção e natureza, estes são 

transcendentes aos sistemas normativos nacionais.  

A virtude do pensamento tópico a partir dos conceitos de problema e 

sistema. Para Theodor Viehweg, é possível conceituar o termo problema como “toda 

questão que aparentemente permite mais de uma resposta e que requer, 

necessariamente, um entendimento preliminar, de acordo com o qual toma o aspecto da 

questão que há que levar a sério e para qual há que buscar uma resposta como solução” 

(1979, p. 34). De outra parte, o autor define sistema como “um conjunto de deduções 

previamente dado, mais ou menos explícito e mais ou menos abrangente, a partir do 

qual se infere uma resposta” (VIEHWEG, 1979, p. 34). Destarte, é possível 

compreender relação entre o problema e o sistema depende da ênfase posta em cada um 

desses elementos. No caso de ênfase ser dada ao sistema, a existência de problemas 

                                                 
3 Nesse sentido, Giuseppe Tosi (2005) explica as diversas dimensões dos direitos humanos, trazidas pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo o autor, os direitos humanos possuem uma 
dimensão ética, na medida em que representam valores éticos universalizáveis; dimensões política e 
econômica, visto que também representam orientações dos Estados para a adoção de políticas públicas 
que assegurem o mínimo material necessário à implementação de direitos; possuem ainda um caráter 
jurídico, uma vez que se positivam nas ordens constitucionais a partir de sua adesão pelos Estados; uma 
dimensão social, posto que é papel de toda sociedade a busca pela efetivação desses direitos; uma 
dimensão histórico-cultural, uma vez que os direitos humanos devem integrar o ethos coletivo de um 
povo; e uma dimensão educativa, uma vez que a conscientização de direitos é pressuposto necessário ao 
exercício dos mesmos.     
4 Destarte, Habermas explica que a natureza dos direitos humanos encontra-se relacionada com a auto-
compreensão recíproca dos indivíduos de uma comunidade enquanto sujeitos de direitos individuais, não 
estando sua compreensão necessariamente associada a qualquer elemento metafísico. Neste passo, o autor 
afirma: “É verdade que os direitos subjetivos pertencem aos dotes das pessoas jurídicas individuais 
particulares; mas o status das pessoas jurídicas individuais, como portadores de tais direitos subjetivos, 
constitui-se apenas no contexto de uma comunidade jurídica que se assenta sobre o reconhecimento 
recíproco de membros associados de modo livre. Por isso, deve-se livrar a compreensão dos direitos 
humanos do fardo metafísico da suposição de um indivíduo existente antes de qualquer socialização e que 
como que vem ao mundo com direitos naturais” (2001, p. 158). 
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insolúveis (aporias) levaria a exclusão dos mesmos do sistema, uma vez que seriam 

considerados como problemas mal-colocados ou falsos problemas. De outra parte, no 

caso de uma ênfase no problema, poder-se-ia selecionar sistemas até encontrar a 

solução. Neste último caso, isto pode acontecer por meio da escolha de premissas 

aparentemente adequadas, que possibilitem o desenvolvimento de um raciocínio 

fecundo a partir de lugares-comuns usualmente aceitos (VIEHWEG, 1979, p. 36). Por 

isto, no tocante a uma interseção entre o direito (sobretudo os chamados “direitos 

humanos”) e a bioética, o raciocínio tópico ganha uma importância especial, uma vez 

que a experiência e o constante diálogo com esses lugares-comuns dessas duas 

disciplinas, o qual permitiria uma constante atualização das dimensões desses direitos 

no mundo da vida. Semelhantemente, este estilo de raciocínio revela-se sobremodo útil 

na bioética, na medida em que permitiria sempre a incorporação de outras perspectivas 

dentro de uma análise contextual de casos concretos.  

Observa-se, destarte que, hodiernamente, o próprio conceito de racionalidade 

herdada da modernidade é posto em discussão, na medida em que se busca resgatar a 

importância da participação cívica dentro da construção do direito.  Erige-se então, um 

novo paradigma hermenêutico, pautado nas condições da construção do discurso de 

autodeterminação dos sujeitos de uma comunidade. Dessa forma, numa perspectiva de 

pluralidade de social, o direito e a bioética devem ser legitimados pelo seu processo de 

elaboração (HABERMAS, 2004, p. 300). Assim, a formação da racionalidade dos 

discursos jurídico e bioético, como sua relação na esfera de regulação e controle das 

tecnociências sobre a vida, relaciona-se diretamente com a possibilidade da participação 

democrática do maior número possível de indivíduos, bem assim com a busca pelo 

consenso na elaboração do discurso. Nesse sentido, também nos parece salutar a posição 

de Robert Alexy ao afirmar a necessidade de uma participação popular na formação do 

discurso jurídico institucionalizado com elemento constitutivo de uma efetiva 

democracia deliberativa. Assim passo, o autor afirma: 

Um conceito adequado de democracia, contudo, não se deve apoiar somente 
no conceito de decisão. Ele precisa também abarcar o de argumento. O 
abarcamento da argumentação no conceito de democracia torna a 
democracia deliberativa. A democracia deliberativa é a tentativa de 
institucionalizar o discurso, tão amplamente quanto possível, como meio da 
tomada de decisão pública. Desse fundamento, a união entre o povo e o 
parlamento precisa ser determinada não somente por decisões, que 
encontram em eleições e votações, mas também por argumentos. Desse 
modo, a representação do povo pelo parlamento é, simultaneamente, 
volicional ou decisionista e argumentativa ou discursiva (2007, p. 163).       
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CONCLUSÕES. 

Mais do que nunca, o momento vivido pela sociedade ocidental 

contemporânea é um momento de escolha da direção a seguir. O rápido 

desenvolvimento das biotecnologias tem apresentado ao ser humano uma gama de 

possibilidades que somente podem ser impedidas por ele mesmo. Desta forma, a 

questão principal não é o limite a ser dado às tecnologias, mas a direção a ser tomada 

pelo ser humano no uso das mesmas. Assim, uma pergunta preliminar e prejudicial se 

impõe: que tipo de mundo queremos?  

É possível optarmos por um mundo pautado numa lógica da produtividade e 

de satisfação individual. Um mundo no qual apenas aquelas pessoas que podem 

contribuir em algo a esse sistema devem participar. Se assim for, então poderemos 

contemplar o nascimento de um Admirável Mundo Novo, tal como aquele 

profeticamente preconizado por Aldous Huxley, cujas conseqüências e regras são 

obscuras, perigosas e desconhecidas, uma vez que cada um de nós outros pode, de uma 

hora para outra, tornar-se obsoleto ou inapto às regras do sistema e ser descartado. 

Todavia, se é que queremos uma sociedade realmente pluralista e inclusiva, 

pautada numa lógica da alteridade – onde o respeito pelo outro não se dá pela sua 

condição de “eu”, mas de “outro” – torna-se imperioso considerar o valor da vida 

humana e do meio-ambiente. Dessa forma, é possível compreender que, apesar da 

infinidade de possibilidades que as novas biotecnologias podem apresentar para a 

solução de muitos infortúnios que afligem a humanidade, torna-se imprescindível a 

reflexão moral sobre os usos das novas mesmas, sobretudo e principalmente em relação 

àqueles diretamente afetados e mais vulneráveis aos efeitos dessas ações, como, por 

exemplo, os indivíduos gerados “in vitro”, os consumidores de produtos transgênicos e 

as populações economicamente menos favorecidas, as quais dependem diretamente do 

meio-ambiente natural para a satisfação das suas necessidades vitais. 

Como disciplina, a bioética apresenta uma gama de reflexões sobre a vida 

em várias esferas: sociais, filosóficas, antropológicas, políticas... Outrossim, dada a 

infinidade de comunidades e a infinidade de paradigmas que estas compartilham, 

parece-nos impossível a concepção de um estatuto bioético único, pautados em 

diretrizes fixas e pré-estabelecidas. Ao invés disso, é possível que, por meio do resgate 

de um pensamento tópico-retórico, pautado no diálogo com os conceitos, os valores e as 

perspectivas desses grupos para a solução de conflitos. Isto porque a análise 
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problemática dos desafios bioéticos nos permitiria a inclusão constante de diversas 

epistemologias para a solução o mais democrática possível desses problemas. A 

reboque disso, o direito poderia, dentro de conceitos sociais distintos, buscar a solução 

mais adequada possível, adaptando-se às constantes mutações epistemológicas das 

diferentes linhas bioéticas de forma açambarcante, com vistas sempre a proteção 

igualmente concreta e contextual do bem jurídico maior: a dignidade humana.   

Obviamente que estas não são soluções acabadas à questão. Não verdade, ao 

que parece, não existem soluções acabadas, haja vista que, se a ciência possui o condão 

de se reconstruir e se repensar constantemente, suas reflexões ético-jurídicas precisam 

acompanhar o mesmo ritmo. Entretanto, é possível compreender que, de alguma forma, 

este diálogo nos permite compreender um pouco mais do conceito de pluralidade, de 

outras formas de compreender o mundo, de um universo diferente do nosso, e, assim, 

quem sabe, de construir um esboço de ciência e de ética mais democráticos e humanos.  
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O RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO NASCITURO 

DESDE A CONCEPÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO NACIONAL – COMO FORMA 

DE SOLIDIFICAR A EXIGENTE ATUAÇÃO INTEGRAL DO FENÔMENO 

HUMANO NAS RELAÇÕES JURÍDICAS 

 
 

Zoraide Sabaini dos Santos Amaro ∗

 

RESUMO 

Indispensáveis se tornam as considerações que seguem para diligenciar acerca do debate 

sobre o início da personalidade jurídica do nascituro. O enfoque parte da premissa de maior 

relevância, isto é, tem como alicerce fundamental a dignidade da pessoa humana - essência 

inviolável a partir do período em que ocorreu o milagre da vida, a concepção. A questão 

que então se discorre, tem importância justificada em face da redação aparentemente 

contraditória no artigo 2º do Código Civil: A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção os direitos do nascituro. A 

condição conflitante nesse dispositivo legal, tornou-se tema de grande discussão, posto que 

são atribuídos vários direitos a quem não tem personalidade, segundo a própria Lei. Quanto 

a esse aspecto para a análise da questão, pode-se identificar a existência de três vertentes 

primordiais, que correspondem às teorias natalista, da personalidade condicional e 

concepcionista. Com as mudanças advindas ao longo dos tempos e da Biociência, uma 

sucinta leitura histórica do processo das transformações nos planos religioso, ético, moral, 

político, filosófico, jurídico e econômico, seria necessária, contudo, importa centrar apenas 

na questão jurídica, consignando que muitos estudiosos relacionam a personalidade com o 

momento da concepção; baseiam suas convicções no fato de que, o feto concebido é sujeito 

de direitos, quais sejam: tutela à pessoa embrionária, direitos do feto à vida, à saúde, à 

alimentação, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar, proteção penal garantindo-lhe 

o direito de nascer e outros. Portanto, face às informações da literatura médica, está 

definido que desde a concepção existe uma vida individualizada, o que é da maior 

relevância para o Direito. Em que pese as normas legais vigentes e entendimentos 

doutrinários diversos quanto ao amparo do nascituro, a Lei Maior assegura a inviolabilidade 
                                                 
∗AMARO, Zoraide Sabaini dos Santos. Bacharel em Direito – UNIFIL – Centro Universitário Filadélfia-
Londrina, PR. Licenciada em Letras Anglo-Portuguesas e Pedagogia, Especialista em Psicopedagogia, 
Mestranda em Direito Negocial – UEL Universidade Estadual de Londrina. 
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do direito à vida, sem definir, no entanto, a partir de que momento se daria esta proteção. 

Pela inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, que concede unidade aos direitos 

inerentes à personalidade humana, é possível concluir pela necessidade de introduzir no 

campo dos embates filosóficos, reflexão para uma reformulação dos princípios da lei civil 

brasileira no sentido de alterar a regra relativa ao início da personalidade do nascituro. 

 

PALAVRAS CHAVES: NASCITURO; VIDA; PERSONALIDADE; DIGNIDADE 

HUMANA. 

 

ABSTRACT 

Vital become the considerations that follow to work on the debate about the beginning of 

the legal personality of the unborn child. The focus of the premise of greater relevance, is 

has the foundation fundamental human dignity- Inviolable essence from the period in which 

the miracle of life occurred, design. The question that then talks has amount justified in the 

face of seemingly contradictory wording in Article 2 of the Code Civil: The person's civil 

people begins with the birth life, but the law does except, since the design rights of the 

unborn child. The condition that conflicting provisions, become topic of great debate since 

several are assigned rights to those who do not have personality, according to the law itself. 

How will this aspect for the analysis of the issue can identify the existence of three primary 

parts, which correspond natalista the theories of personality conditional concepcionista. 

With the emerging changes over time in Bioscience, a suscinta reading of the historical 

process of change in the religious, ethical, moral, political, philosophical, legal and 

economic, would be needed, however, it focused only on the legal question, whereas many 

religious personality to relate to the moment of conception, their convictions based on the 

fact that the fetus is conceived subject of rights, which are: guardianship to embryonic 

person, rights of the fetus to life, to health, to food, to respect, to dignity, to coexistence 

family, protecting criminal ensuring him the right to be born and others. So, given to the 

information in the medical literature, which is defined from conception there is an 

individual life, which is of great importance to the law. In that despite the laws in force and 

doctrinal different understandings about the refuge of the unborn child, the law ensures the 

largest inviolability of the right to life, without defining, however, from that moment would 

be that protection. For the inviolability of human dignity, which gives unity to the rights 

inherent to the human personality, it can be concluded by the need to introduce the field of 
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philosophical disputes, reflection for a recasting of the principles of Brazilian civil law to 

change the rule on the initiation the personality of the unborn child. 

 

KEYWORDS: UNBORN CHILD, LIFE, PERSONALITY, HUMAN DIGNITY 

 

INTRODUÇÃO  
 

O tema relativo ao direito da personalidade do nascituro, constitui um 

universo polêmico na doutrina, alguns se posicionam que o embrião não é pessoa de direito, 

ele é apenas objeto de direito e que, portanto, não possui, pelo menos perante o direito 

pátrio, personalidade jurídica. Pretendendo entender o desdobramento desta questão o 

objetivo geral deste estudo é verificar a relevância do amparo do nascituro, isto é sua 

proteção desde que o relógio do tempo começou registrar as fagulhas de sua existência1, 

tendo como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana - essência inviolável a 

partir do período em que ocorreu o milagre da vida - a concepção.  

Em decorrência de que o direito reconhece os atributos da personalidade 

com o sentido de universalidade e entendendo por concepto o ser humano no período da 

vida que vai desde o seu início - na concepção até o nascimento - torna-se necessário fazer 

um exercício hermenêutico quanto à corrente (ou teoria) adotada pelo Código Civil 

brasileiro - art. 2º: A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida; 

mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A fim de trazer soluções 

para essa nebulosa questão - o início da personalidade civil -, doutrinadores afirmam que o 

artigo citado é conflitante entre si e se empenham no estudo das teorias pertinentes – a 

teoria natalista, a teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionista. 2  

Dentro desse ponto de vista, incumbe buscar na doutrina e legislação 

pertinente fundamentos que dêem sustentação a ampla proteção do nascituro, desde quando 

ele seja concebido, não importando a forma como isso aconteceu se por métodos naturais 

ou em laboratório. Compete ressaltar que se trata de um ponto controvertido, de difícil 

consenso. Por conseguinte, em decorrência da natureza do objeto da matéria e 

desenvolvimento do tema, na metodologia histórico-dedutiva adotada estará presente a 
                                                 
1 Augusto Cury: Você é Insubstituível - Prefácio: Você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram um 
dos maiores vencedores do mundo, dos mais corajosos dos seres, dos que mais cometeram loucuras de amor 
para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente “apaixonado” pela vida desde que 
o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência (...).  
2 ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. Direitos da personalidade do nascituro. In: Revista dos 
Advogados. São Paulo, n. 38, dez. 1992, p.22.  
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interdisciplinaridade, tendo em vista a necessidade de encontrar, nas várias espécies do 

conhecimento, argumentos que são indispensáveis ao contexto que se pretende elaborar.  

Repousa uma indagação no que concerne a idéia central desse trabalho: 

No âmbito de todos os direitos que tem definições claras de proteção à 

criança e prestigia de forma considerável os direitos do feto; as normas vigentes do Código 

Civil Brasileiro que tutelam a pessoa embrionária, os avanços que permeiam a vida social; a 

força viva da dignidade da pessoa humana - é possível concluir pela necessidade de 

introduzir na arena dos embates filosóficos, meditações para uma nova, atual e condizente 

reformulação dos princípios da lei civil brasileira no sentido de alterar a regra relativa ao 

início da personalidade jurídica do nascituro? 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 

A questão que então se discorre tem sua importância justificada na 

ausência de conclusões jurídicas definidas acerca da personalidade jurídica do nascituro. A 

partir do momento em que se discute, para efeitos jurídicos, o termo inicial do direito do 

nascituro a ter personalidade jurídica, já se manifesta evidente a relevância do tema a ser 

abordado. Cresce de importância, ainda mais, quando o assunto se dirige ao próprio direito 

à vida do nascituro. Ao dissertar sobre a matéria parte-se da premissa de que a proteção 

inicia-se desde a concepção ou fecundação do embrião, e não somente após o nascimento 

com vida, objetivando-se uma ampla proteção do nascituro, tendo em vista que a vida 

precisa ser protegida, principalmente diante dos avanços científicos atuais experimentados 

na Biociência. Uma conciliação entre o progresso científico e um Direito que salvaguarde, 

em especial, a dignidade humana, é necessária que seja encontrada, vez que nem tudo que é 

cientificamente possível deve ser permitido. 

Tem-se, portanto, que por mais entendimentos conservadores e seus 

defensores queiram se esconder por detrás de algumas doutrinas bem construídas ou 

crenças bem enraizadas, convém não olvidar que tendo essencial direito à vida, o nascituro 

tem dignidade humana, que deve do mesmo modo ser reconhecida, respeitada e protegida. 

Além desses direitos humanos que hão de ser-lhe juridicamente reconhecidos, outros 

direitos podem ser-lhe outorgados e garantidos.  

Sem perder de vista a realidade social, as relações familiares, comerciais, 

políticas e econômicas dos últimos tempos revelam novos aspectos complexos da vida com 

repercussões em condutas e construções filosóficas, jurídicas, morais e religiosas. A par 
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disso não pode o Direito desconhecer as novas descobertas científicas (MAGALHÃES, J. 

L. Q.; T. R. S, 2006, apud SÍNTESE, p. 153); essas questões não devem ser excluídas ou 

ficar fora do debate público em uma coletividade pretensamente evoluída. O presente 

estudo não é uma pretensão indubitavelmente grande, incumbe esperar que se torne um alvo 

comum entre os juristas o tratamento do nascituro compatível com a sua natureza humana, 

reconhecendo-lhe a dignidade que lhe é inerente e o respeito aos seus direitos essenciais 

(GODINHO, 2006).  

Além do mais, pela importância dessa investigação, ainda que grassa 

enorme controvérsia compensa analisar o tema, buscando no fundamento da dignidade da 

pessoa humana a probabilidade de reformulação da regra relativa ao início da personalidade 

jurídica do nascituro na lei civil brasileira. 

 

2 SUCINTA MENÇÃO À EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS COMO PROCESSO DE RECONHECIMENTO FORMAL E 

SISTEMATIZAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

O direito se manifesta na história como uma força viva, que germina no 

seio dos povos desde a sua idade primitiva, que se desenvolve e transforma no tempo e no 

espaço, segundo uma lei lógica das evoluções (RIBAS, J., 1980, p. 15). É manifesto que 

não se poderá bem compreender o direito no seu estado atual sem recorrer aos estados 

anteriores. Por esse motivo, é indispensável fazer uma sucinta leitura histórica do processo 

das transformações na ordem política, filosófica e jurídica mundial.  

As mais remotas civilizações por uma ordem legal divina, até a moderna 

filosofia do direito natural legaram à humanidade alguns temas que vieram a influenciar 

diretamente o pensamento jusnaturalista e a sua concepção de que o ser humano, pelo 

simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais inalienáveis. Na filosofia 

clássica, especialmente na greco-romana, e no pensamento cristão encontram-se as origens 

dos valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade dos homens.3 

                                                 
3 COELHO, Fernando Laélio. Fundamentos históricos e classificatórios dos direitos fundamentais: primeiras 
aproximações: O referido autor lembra que apesar de ser consagrado o pensamento que não existiram 
direitos fundamentais na antiguidade, podemos identificar algumas idéias que influenciaram o pensamento 
jusnaturalista posteriormente. Disponível em: http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br. Acesso em 01 abr 
2008. 
Neste sentido, a lição de A. E. Peres Luño, Derechos Humanos, p. 109, que também refere a importância do 
pensamento sofista e estóico no conhecimento das idéias da igualdade natural dos homens e da crença num 
sistema de leis não-escritas anteriores às do Estado e dos homens. A respeito deste ponto, como de modo geral 
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(SARLET I. W., 2004 p. 44). Advieram, por sua vez, da doutrina estóica greco-romana e do 

cristianismo, as teses da unidade da humanidade e da igualdade de todos os homens em 

dignidade. Primeiramente os direitos humanos foram fundamentados no direito natural, 

segundo o qual a origem da necessidade da proteção da dignidade humana seria o próprio 

homem, pois esta qualidade lhe seria inerente (BOBBIO, 1992, p. 15-47). 

A ascendência dos direitos individuais do homem inicia-se com a lei 

escrita, no antigo Egito e Mesopotâmia. Tem-se com o Código de Hamurabi (1730-1685 

a.C.), uma das primeiras codificações a consagrar um elenco de direitos comuns aos 

homens. Na Grécia, a Lei das Doze Tábuas, (450 a.C.), considerada, também, a origem dos 

textos escritos consagradores da proteção aos direitos do cidadão (MORAES, 2002. p. 25); 

os sofistas e estóicos, 441 a.C., defendiam a existência de normas não escritas e imutáveis, 

superiores aos direitos escritos pelo homem. 

Na Idade Média, a Magna Charta Libertatum, documento de natureza 

legal, prevendo garantias básicas aos cidadãos que serviu como ponto de referência para 

alguns direitos e liberdades civis clássicos (SARLET I. W., 2004 p. 48). Outros documentos 

ingleses, a Bill of Rights – 1689, também foi uma das leis mais importantes do país e da 

história. Vieira de Andrade (apud WOLFGANG, 2004 p. 48-9) diz da importância desses 

pactos para ulterior desenvolvimento e reconhecimento dos direitos fundamentais nas 

Constituições.  

O valor fundamental da dignidade humana, também assumiu particular 

relevo no pensamento tomista, incorporando-se, a partir de então, à tradição jusnaturalista. 

No período renascentista Mirandola advogou o ponto de vista de que a personalidade 

humana se caracteriza por ter um valor próprio, inato, expresso na idéia de sua dignidade de 

ser humano, que nasce na qualidade de valor natural inalienável e incondicionado, como 

personalidade do homem (PICO, G., M., apud SARLET I. W., 2004 p. 44-5). 4  

                                                                                                                                                     
sobre a evolução dos direitos humanos e fundamentais, vale conferir a estimulante narrativa de F.K. 
Comparato, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos [...]. SARLET I. W., 2004 p. 44. 
Perez Luño destaca, igualmente, esse aporte do jusnaturalismo à reivindicação dos direitos humanos: La 
concepción subjetivista, entendida como autoconsciencia racional de la dignidad, la libertad y la igualdad 
humanas, se halla en la base de la mejor tradición del iusnaturalismo humanista y democrático sobre el que 
se construye la fundamentación moderna de los derechos humanos.In Jusnaturalismo clássico e 
jusnaturalismo racionalista: aspectos destacados para acadêmicos do curso de direito. Disponível em: 
http://www.uepg.br/propesp/publicatio/hum/2007_1/Adelangela.pdf. Acesso em: 01 abr 2008. 
4 Segundo Giovanni, a idéia que o homem pode ascender na cadeia dos seres pelo exercício de suas 
capacidades intelectuais foi uma profunda garantia de dignidade da existência humana na vida terrestre. A raiz 
da dignidade reside na sua afirmação que somente os seres humanos podem mudar a si mesmos pelo seu livre-
arbítrio. Ele observou na história humana que filosofias e instituições estão sempre evoluindo, fazendo da 
capacidade de auto-transformação do homem a única constante. 
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A idéia de direitos naturais inalienáveis do homem e da submissão da 

autoridade aos ditames do direito natural, no século XVII, encontrou eco e elaborada 

formulação nas obras de Hugo Gróssio, Samuel Puderforf, John Milton e Thomas Hobbes.  

A proteção da pessoa humana veio a ser consagrada nos textos 

fundamentais constitucionais que se seguiram. Ainda que reconhecido o valor e a 

importância das declarações inglesas do século XVII, a Declaração de Direitos do Bom 

Povo de Virgínia de1776 (SILVA, J.A., 1999, p. 157), marca a transição dos direitos de 

liberdade legais ingleses para os direitos fundamentais constitucionais, 5 acolhidos e 

positivados, pela primeira vez, como direitos fundamentais constitucionais. A Declaração 

de Virgínia de 1776 e a Declaração Francesa de 1789 expõem ao mundo um sentido 

inovador e revolucionário sobre a condição humana, culminando com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, em 1948, constituem-se, portanto, em verdadeiros 

marcos históricos da construção dos direitos da personalidade.

Pode-se afirmar que foi, sem dúvida, no direito público que, 

inicialmente, os direitos da personalidade foram reconhecidos como categoria própria e 

atributos comuns para depois ingressarem timidamente nos códigos civis, especialmente a 

partir do Século XX.6  

No direito pátrio, foi precisamente com o advento da Constituição 

Federal de 1988, que os direitos da personalidade foram acolhidos, tutelados e sancionados, 

tendo em vista a adoção da dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil, o que justifica e admite a especificação dos demais direitos 

e garantias, em especial dos direitos da personalidade.
                                                                                                                                                     
ttp://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.Acesso 
em 15/06/2006. 
5 Esta lição, dentre outros, de D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, p. 80.  A Declaração de Virgínia 
acabou servindo de inspiração para as demais Declarações das ex-colônias inglesas na América, tais como as 
da Pensilvânia, Maryland e Carolina do Norte (igualmente de 1776), bem como as de Massachussetts (1780) e 
de New Hampshire (1784), acabando por refletir na incorporação dos direitos fundamentais à Constituição de 
1787 por meio das emendas de 1791. 
6: O mais correto é afirmar que a sistematização e a definição dos direitos da personalidade, como categoria 
própria e atributos comuns, decorrem de elaboração do Século XX, embora algumas de suas manifestações 
sejam encontradas em tempos remotos, com proteção limitada. Essa é a posição, entre outros, de Rita de 
Cássia Curvo Leite, para quem ‘‘a consciência ôntica e ética do homem como personalidade é algo 
desconhecido no mundo antigo greco-romano. A antiguidade e, sobretudo os gregos viam a essência do 
homem no que poderíamos chamar de humanitas, vale dizer, no ser político, no viver politicamente. O 
sentimento que envolve a personalidade e a estima de seu valor moral, a consciência que o homem ocidental 
tem acerca de seu próprio ser como um fim em si mesmo, como um centro autônomo de intimidade e de vida, 
foi algo ignorado pelo homem antigo’’ (Transplantes de órgãos e tecidos e os direitos da personalidade, Ed. J. 
de Oliveira, p. 08).  
Direitos da Personalidade Leonardo Roscoe BessaTitular da Segunda Promotoria de Defesa do Consumidor 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
http://www.redebrasil.inf.br/0artigos/personalidade.htm. Acesso em 17 fev 2008. 
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3 O NASCITURO SOB A ÓTICA DO BIODIREITO 

 
O Direito voltado a organizar as liberdades decorrentes das dimensões 

biotecnológicas que sem cessar se manifestam bem como voltado à sua função maior de 

revisor e guardião de valores fundamentais da esfera humana se estrutura e atua sob sua 

nova ordem, disponibilizado à garantia da preservação da dignidade humana e da dignidade 

da própria humanidade conhecido com a denominação de Biodireito.  

Conceituar o que seria o nascituro, de início, etimologicamente significa 

aquele que há de nascer7. Para Pontes de Miranda, seria o concebido ao tempo em que se 

apura se alguém é titular de um direito, pretensão, ação ou exceção, dependendo a 

existência de que nasça com vida. Define Silmara Chinelato ALMEIDA (2008) como 

pessoa por nascer, já concebida no ventre materno (in anima nobile), à qual são conferidos 

todos os direitos compatíveis com sua condição especial de estar concebido no ventre 

materno e ainda não ter sido dado à luz. Quanto ao conceito de nascituro há opiniões 

diversas, tornou-se, atualmente, mais técnico, usa-se o termo embrião para designar o 

nascituro durante as primeiras semanas de vida, reservando-se o termo feto para designá-lo 

no período subseqüente (BRANDÃO, D. S. 1999, p. 493-495).  

Os especialistas em Medicina, Biologia, Genética e ciências afins 

apresentam fortes argumentos em favor do início do ciclo vital de um indivíduo humano, 

sendo no instante da concepção, isto é, união do óvulo e do espermatozóide - fusão dos 

gametas - o novo ser (ente) humano, unicelular, já tem o seu próprio código genético; o seu 

próprio genoma, resultante dessa fusão, diferente, porém do genoma do pai e do genoma da 

mãe, o qual permanecerá o mesmo, imutável, até o fim da sua vida, conferindo-lhe 

individualidade, o que quer dizer que ele é e sempre será idêntico a si mesmo e diferente de 

todos os demais. Sérgio FERRAZ (1991, p. 47) argumenta que uma coisa é indiscutível, 

desde o zigoto, o que se tem é vida, diferente do espermatozóide e do óvulo; vida diferente 

do pai e da mãe, mas vida humana [...]. Pré-embrionária no início, embrionária, após, mas 

vida humana. Em suma, desde a concepção há vida humana nascente, a ser tutelada. 

Com as transformações advindas das ciências referidas tornou-se 

imperioso reavaliar a questão do início da personalidade. Muitos estudiosos relacionam a 

personalidade com o momento em que se inicia a vida humana, baseiam suas convicções no 

                                                 
7 Pequeno Dicionário Enciclopédico KOOGAN LAROUSSE, Ed. Larousse do Brasil, Rio de Janeiro, 1979, p. 
581: Que, ou aquele que há de nascer. Jur. Diz-se do, ou o produto da concepção, antes de vir à luz. 
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fato de que, possuindo direitos legalmente assegurados, o nascituro é considerado pessoa, 

portanto, detentor de personalidade jurídica. Quanto a esse aspecto, existem de três 

vertentes primordiais, que correspondem às teorias Natalista, da Personalidade Condicional 

e Concepcionista que tentam explicar quando se dá o início da vida humana. Entre todas as 

proposições, a mais aceitável é a Teoria Concepcionista que afirma incisivamente que o 

nascituro é considerado um ser humano desde o momento em que é concebido, sendo uma 

nova e autêntica pessoa, dotada dos direitos inerentes à sua a personalidade.  

 

4 A PERSONALIDADE JURÍDICA DO NASCITURO - UMA QUESTÃO 

CONTROVERTIDA  

 

O simples fato de existir atribui ao homem probabilidade de ser titular de 

direitos e, a isso, é dado o nome de personalidade. Ademais, o direito reconhece os 

atributos da personalidade com o sentido de universalidade, afirmando que homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações, art. 5º, I, da Constituição, sem qualquer 

distinção de idade, condição social. No entanto, Caio Mário da Silva PEREIRA (2001, p. 

79) sustenta que o nascituro não é uma pessoa de direito, e, por conseguinte, nega-lhe a 

personalidade jurídica, admitindo, tão-somente, a condição de um ser humano em potencial 

e em favor do qual a ordem jurídica põe a salvo eventuais direitos, no aguardo do seu 

nascimento. Assim, observa: 
 
O nascituro não é ainda pessoa, não é um ser dotado de personalidade jurídica. 
Os direitos que se lhe reconhecem permanecem em estado potencial. Se nasce e 
adquire personalidade, integram-se na sua trilogia essencial, sujeito, objeto e 
relação jurídica; mas, se se frustra, o direito não chega a constituir-se, e não há 
falar, portanto, em reconhecimento de personalidade ao nascituro, nem se admitir 
que antes do nascimento já ele é sujeito de direito. 
 

Todavia, a biologia tem confirmado nos mais recentes dados que com a 

penetração do óvulo pelo espermatozóide brota a viabilidade de uma nova vida, distinta da 

daqueles que lhe deram origem, pois o embrião, a partir desse momento, passa a ser titular 

de um patrimônio genético único. Jerome Lejeune8, professor de Genética Fundamental, 

mundialmente reconhecido por seus estudos de genética humana, observou: 

 

                                                 
8 Jerome Lejeune in 

  
MESTIERI, João. Embriões. Revista Consulex. Brasília, v. 1, n. 32, ago/1999, p. 43. 

Doutrina Embriões: Na Inglaterra, o limite do prazo de estocamento de embriões humanos é de cinco anos. 
Reação mundial, em cadeia. Para a Igreja, o embrião é manifestação de vida humana digna de respeito e 
preservação. E no Brasil? Como fica a questão relativa à legislação aplicável, em nosso país?  
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Cada ser humano tem um começo único, que ocorre no momento da concepção. 
Embrião: ‘... Essa a mais jovem forma do ser ...’ Pré-embrião: essa palavra não 
existe. [...] Desde a existência da primeira célula todos os elementos 
individualizadores (tricks of the trade) para transformá-lo num ser humano já 
estão presentes. Logo após a fertilização, o estágio de três células, um "pequeno 
ser humano já existe". Quando o óvulo é fertilizado pelo espermatozóide, o 
resultado disso é ‘a mais especializada das células sob o sol’; especializada do 
ponto de vista de que nenhuma outra célula jamais terá as mesmas instruções na 
vida do indivíduo que está sendo criado. Nenhum cientista jamais opinou no 
sentido de que um embrião seja um bem (property). No momento em que é 
concebido, um homem é um homem. 
 

Importante alusão aos direitos da personalidade do nascituro faz Rubens 

Limongi FRANÇA (1988, p. 50) sustentando que: 

 
O nascituro é pessoa porque traz em si o germe de todas as características do ser 
racional. A sua imaturidade não é essencialmente diversa da dos recém-
nascidos, que nada sabem da vida e, também não são capazes de se conduzir. O 
embrião está para a criança como a criança está para o adulto. Pertencem aos 
vários estágios de desenvolvimento de um mesmo e único ser: o homem, a 
pessoa.

 

 
Para Eugênio Carlos CALLIOLI (in Luiz Victor Monteiro Alves, 2002),  

 
[...] no momento da fecundação, as duas células reprodutoras convertem-se em 
uma única célula: o zigoto ou ovo. O zigoto é uma vida humana, ninguém 
discute o seu caráter de ser vivo, independentemente do meio que o rodeia e 
com a potencialidade necessária para dar lugar a um ser humano adulto. 

 

Nesse sentido, preleciona Silmara Chinelato e ALMEIDA (2000, p. 160), 

expondo que: 

 
[...] juridicamente, entram em perplexidade total aqueles que tentam afirmar a 
impossibilidade de atribuir capacidade ao nascituro ‘por este não ser pessoa’. A 
legislação de todos os povos civilizados é a primeira a desmenti-lo. Não há 
nação que se preze (até a China) onde não se reconheça a necessidade de 
proteger os direitos do nascituro (Código chinês, art.1.). Ora, quem diz direito, 
afirma capacidade. Quem afirma capacidade, reconhece personalidade. 

 
Assevera Guaraci de Campos VIANA que o nascituro é dotado de 

personalidade jurídica. Para ele, é no momento da concepção que surge o novo ser, tem-se o 

início de uma nova vida, nesse momento deve-se considerar juridicamente o nascituro, 

posto que a capacidade de ser sujeito de direitos é uma capacidade em potencial que se 

transforma em titularidade quando um direito é adquirido. Afirma que: Neste sentido, não 

há dúvida: o feto concebido é sujeito de direitos, vale dizer, não se pode negar ao nascituro 

a condição de sujeito de direitos, de pessoa natural. O autor distingue a personalidade 
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física, que começa com o nascimento e retroage à data da concepção, na hipótese de haver 

nascimento com vida, e a jurídica que começa na concepção. E informa, ainda, que:  

 
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 ou, pelo menos, a 
partir da vigência da Lei 8.069/90; só se pode sustentar a existência de uma 
única teoria para disciplinar o tema: a teoria da personalidade jurídica do 
nascituro, ou seja, a teoria da concepção para designar o início da personalidade. 
A personalidade não começa com o nascimento com vida, mas sim no momento 
da concepção (VIANNA, G. C, in SODRÉ, R., CESAR P., 1996. p. 292-295). 
 

É interessante examinar, ainda, Silmara Juny CHINELATO (2001) que 

diz: 

 
Há confusão, entre alguns autores, entre personalidade e capacidade. A limitada 
capacidade jurídica de direito do nascituro é confundida com falta de 
personalidade. Na definição de Rubens Limongi França1, personalidade é a 
aptidão para ser titular de direitos, status e obrigações. Capacidade é apenas a 
medida da personalidade. Personalidade é um quid. Capacidade é um quantum. 
O ente dotado de personalidade é a pessoa. Pode-se ser mais ou menos capaz. 
Não se pode ser mais ou menos pessoa [...].  
 
Há, ainda, de se distinguir direitos não-patrimonais, entre os quais avultam os 
direitos da personalidade, e direitos patrimoniais, como a doação e a herança.  
Não são condicionais os direitos não-patrimoniais, com ênfase aos direitos da 
personalidade. Não dependem do nascimento com vida. O reconhecimento do 
filho nascituro, a adoção, a curatela, são atos jurídicos e negócios jurídicos 
existentes, válidos e eficazes desde a concepção. O nascimento sem vida atua, 
quanto ao nascituro e aos direitos não patrimoniais que lhe são reconhecidos, tal 
como a morte atua para os já nascidos. Assim, não se pode falar em 
"personalidade condicional" do nascituro.  
Somente a doação e a herança dependem do nascimento com vida para serem 
consolidadas. São sujeitas à condição resolutiva do nascimento sem vida. Não 
estão subordinadas à condição suspensiva do nascimento com vida. O 
representante legal do nascituro pode entrar na posse dos bens que herdou ou 
que lhe foram doados, desde a concepção, bastando a prova da gravidez. Há no 
Código de Processo Civil medida cautelar (assim impropriamente denominada) 
da posse em nome do nascituro (artigos 877 e 878). 

 
Com base nas afirmações percebe-se que a doutrina, vem firmando 

posição de reconhecimento dos direitos da personalidade jurídica do nascituro. Inúmeros 

são os casos em que o legislador direciona a norma jurídica para aqueles que apenas foram 

concebidos, não importando, ao que parece averiguar se a concepção foi intra-uterina ou 

extra-uterina. É relevante destacar que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, incisos 

V, X e XXVIII, - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material decorrente de sua 

violação - todos os direitos da personalidade compatíveis com a condição do nascituro, de 

pessoa por nascer, são-lhe reconhecidos. Assim, exemplificativamente, tem-se o direito à 

imagem e o direito à honra. O direito à imagem, do ponto de vista estritamente técnico diz 
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respeito à reprodução da imagem da pessoa, inteira ou parcialmente, através de qualquer 

meio de captação: fotografia, vídeo, pintura e outros. A ultra-sonografia permite a 

reprodução do nascituro, o que importa a necessidade, para publicidade, de consentimento 

do titular da imagem, por seu representante legal; o pai, ou a mãe ou o curador. Dessa 

forma, consagrado está o direito à imagem do nascituro, pois ela poderá ser capturada por 

ultra-sonografia, câmeras fotográficas em miniatura ou radiografias. Assim, se captada, 

empregada ou divulgada sem consentimento de seus genitores ou do curador ao ventre, 

causando-lhe dano, cabível será uma indenização. A rigor, tem-se o julgado: 

 
Ambos os recursos parcialmente providos. Voto Vencido: - A fotografia tirada e 
publicada sem o consentimento da pessoa constitui uso indevido da própria 
imagem, que faz parte dos direitos de personalidade, e é passível de indenização 
por dano moral (TAMG - Ap. Cível Acórdão 0362938, 10-9-2002, 2a Câmara 
Cível - Rel. Ediwal José de Morais). 
 

5 ALCANCE E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO NASCITURO NA LEI 

BRASILEIRA E TRATADOS INTERNACIONAIS  

 

A legislação brasileira garante os direitos do nascituro desde a 

concepção, principiando pela Constituição Federal, art. 5º estabelece neste artigo a 

inviolabilidade do direito à vida. Nesse contexto, a não observância dos direitos de 

personalidade do nascituro feriria esse princípio e, por via reflexa, todo mundo jurídico. De 

importância também nesse contexto, ainda na Lei Maior, é o inciso XXXVIII do mesmo 

artigo 5º, reconhece a instituição do júri com competência para julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida, entre os quais se inclui o aborto. Assegura, ainda, a proteção à 

maternidade, especialmente à gestante (art. 201, II e art. 203, I), com a finalidade de 

proteger a mãe e o nascituro. No âmbito do Direito Penal, os artigos Código Penal, arts. 

124 a 128, I e II, tutelam o direito à vida, que incriminam o aborto. 

Nos termos da legislação civil percebe-se que esta abraça a noção dos 

direitos da personalidade como sendo inatos, absolutos, vitalícios e oponíveis erga omnes. 

O Código Civil Brasileiro no art. 2º está um preceito fundamental, destinado à proteção da 

vida do nascituro, quando dispõe sobre o começo da personalidade civil, ao definir que: A 

personalidade civil começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro. Este preceito costumava ser interpretado de forma 

parcial, como apenas uma proteção de direitos patrimoniais ou econômicos stricto sensu e 

dos relacionados à honra e à liberdade. Entretanto, o texto da norma é amplo, pois põe a 
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salvo, desde a concepção, todos os direitos do nascituro. Saliente-se, que a lei preconiza 

esses direitos sem especificação e sem limitação. Assim, ela está protegendo todos os 

direitos, entre os quais o direito à vida e desde a concepção; direito à filiação; direito à 

integridade física; direito a alimentos; direito a uma adequada assistência pré-natal; direito a 

um curador que zele pelos seus interesses em caso de incapacidade de seus genitores, 

direito a receber herança; direito de ser contemplado por doação; direito de ser reconhecido 

como filho, entre outros9 (Coimbra, 2004). Ressaltou o legislador o caráter de necessidade e 

essencialidade desses direitos, não permitindo limitações em seu exercício nem mesmo por 

parte de seu titular, excetuado os casos em que a própria lei permita. Adota a doutrina da 

proteção integral a Lei 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 1º, 

dando ao ser, desde a concepção, uma proteção especial, assegurando à gestante o 

atendimento pré e perinatal, alimentação, parto com dignidade e outros direitos. Em 

parágrafo único do art. 26, é assegurado, também, o direito dos filhos serem reconhecidos 

antes mesmo do nascimento. Sendo assim, outra não é a razão de ser o entendimento 

jurisprudencial: 

 
Investigação de paternidade - Ilegitimidade ativa - Inocorrência - Nascituro - 
Representação processual pela mãe - Personalidade jurídica - Condição de 
existência - Nascimento com vida - Irrelevância - Capacidade de estar em 
juízo existente - Proteção ao nascimento e à gestante, ademais, 
expressamente prevista na Lei 8.065/90 - Recurso não provido. Ao nascituro 
assiste capacidade para ser parte. O nascimento com vida investe o infante 
na titularidade da pretensão de direito material, até então apenas uma 
expectativa resguardada (TJSP - Ap. Cível 193.648-1, 14-9-93, Rel. Renan 
Lotufo). 
 

Há de incluir, ainda, as legislações que garantem os direitos do nascituro: 

A Declaração dos direitos da criança (ONU) que proclama: Toda criança necessita de 

proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após 

seu nascimento. (Preâmbulo e art. 1, de 20.11.59). O Código Internacional de ética médica 

define assim a atuação do médico: O médico deverá sempre ter em mente a obrigação de 

                                                 
9Direitos do Nascituro assegurados na Lei brasileira A legislação brasileira garante os direitos do nascituro 
desde a concepção (Código Civil, arts. 2º, 1609, 1799 e parágrafo único e 1.798), principiando pelo DIREITO 
À VIDA (Constituição Federal, art. 5º, Código Penal, arts. 124 a 128, I e II), direito à filiação (Código Civil, 
arts. 1596 e 1.597), direito à integridade física, direito a alimentos (Revista dos Tribunais, 650/220; RJTJSP, 
150/906), direito a uma adequada assistência pré-natal, direito a um curador que zele pelos seus interesses em 
caso de incapacidade de seus genitores, direito a receber herança (Código Civil, arts. 1.798 e 1.800, parágrafo 
3º), direito de ser contemplado por doação (Código Civil, art. 542), direito de ser reconhecido como filho, 
entre outros. 
Disponível em: http://www.biodireito-medicina.com.br/website/internas/anencefalia.asp?idAnencefalia=170 
Acesso: 01 abril 2008. 
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preservar a vida humana. 10. A Convenção Americana sobre Direito Humanos, mais 

conhecida como Pacto de São José de Costa Rica, do qual o Brasil é signatário é 

considerado como pessoa 11 todo ser humano, sem fazer qualquer distinção entre sua vida 

intra e extra-uterina, podendo-se concluir que a palavra pessoa se aplique também ao 

nascituro. Diz, ainda, o inciso I do art. 4º da Convenção: Toda pessoa tem o direito de que 

se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei e, em geral, desde o momento 

da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Cumpre analisar o 

disposto na Declaração de Direitos dos Direitos Humanos: 

 
Art. III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
 
Art. VI - Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 12

Destarte, uma vez estabelecido de que todo ser humano tem direito à 

vida e de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei, sendo o nascituro 

um ser humano, posto ter vida desde o momento da concepção, este é detentor de 

personalidade jurídica. 13.  

                                                 
10 Código Internacional de Ética Médica da Associação Médica Mundial: Foi adoptado (sic) pela 3ª 
Assembleia-(sic)geral da Associação Médica Mundial, em Londres, Inglaterra, em Outubro de 1949. Foi 
revisto pela 22ª Assembléia (sic) Médica Mundial, em Sydney, Austrália, em Agosto de 1968. Foi novamente 
revisto pela 35ª Assembleia (sic) Médica Mundial, em Veneza, Itália, em Outubro de 1983. Deveres ou 
obrigações dos médicos para com os doentes. 
11 A palavra 'pessoa' tem a sua origem no termo latino para uma máscara usada por um actor no teatro 
clássico. Ao porem máscaras, os actores pretendiam mostrar que desempenhavam uma personagem. Mais 
tarde 'pessoa' passou a designar aquele que desempenha um papel na vida, que é um agente. De acordo com o 
Oxford Dictionary, um dos sentidos actuais do termo é 'ser autoconsciente ou racional'. Este sentido tem 
precedentes filosóficos irrepreensíveis. John Locke define uma pessoa como 'um ser inteligente e pensante 
dotado de razão e reflexão e que pode considerar-se a si mesmo aquilo que é, a mesma coisa pensante, em 
diferentes momentos e lugares' (Peter SINGER - Ética Prática, p.107-108). Disponível em 
http://ocanto.esenviseu.net/lexp.htm. Acesso em 17 fev. 2008. 
12 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi 
assinada em 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. 
A CF já dispõe, no parágrafo 2º do artigo 5º, que os direitos e garantias nela expressos “não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”. 
Disponível em: http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=84826 . Acesso em 18 
mar 2008. 
13 Insere-se na proteção constitucional o conteúdo do art. 2º, do Novo Código Civil, vigente desde 10 de jan. 
de 2002, que determina serem todos os direitos do nascituro protegidos desde a concepção. Enfatize-se que 
são todos os direitos do nascituro que estão garantidos, porque o referido artigo não fez restrições ou ressalvas 
a direito algum assegurado ao nascituro. O mais importante direito do nascituro é o direito à vida, pois todos 
os demais direitos inexistirão sem garantia da preservação de sua vida. Esse artigo do atual Código Civil tem o 
mesmo teor do art. 4º, do Código Civil anterior de 1916, o que representa a consolidação do reconhecimento 
do direito à vida do nascituro, desde a concepção, diante da Constituição de 1988, que erigiu como princípio 
mestre do Direito, a dignidade da pessoa humana. [...] Já é de conhecimento comprovado da Embriologia que 
o nascituro não é apenas o apontado pelos movimentos abortistas como "portio mulieris vel viscerum", ou 
seja, porção ou vísceras da mulher da qual uma minoria no Brasil se pretende dona para dispor da vida a 
pretexto de ser "dona de seu corpo" e por uma inexistente questão de dignidade, enquanto “direito absoluto” 
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Assim, ao assinar e ratificar o Pacto de São José de Costa Rica, o Brasil 

comprometeu-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições 

desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para 

tornar efetivos tais direitos e liberdades, conforme dita o art. 2º da Convenção. Dessa 

forma, vigora no âmbito interno, tanto que já se reflete em julgado nacional. 14  

                                                                                                                                                     
apenas da mulher diante da vida concebida. O nascituro é uma vida à parte e é vida humana desde a 
concepção que a gestante não tem como não respeitar porque é vida humana. 
Ressalvar os direitos do nascituro, "desde a concepção", como hoje assegurado na lei brasileira, é fórmula 
ampla, que deve ser preservada acima de divergências doutrinárias. Numa época em que se realça a amplitude 
dos direitos humanos, bem como a necessidade de defendê-los com energia, suprimir ou considerar discutível 
a cláusula "desde a concepção" seria, no mínimo, contraditório.  
Assim foi a palestra ministrada no dia 17 de dezembro pelo neurologista Cícero Galli Coimbra na Escola 
Superior da Magistratura de Porto Alegre. Disponível em http://www.biodireito-
medicina.com.br/website/internas/anencefalia.asp. Acesso em: 18 mar 2008. 
 
14 FETO É RECONHECIDO COMO AUTOR DE AÇÃO, E DISCUSSÃO SOBRE INÍCIO DA VIDA É 
REACESA 
Ao acatar, em janeiro, o pedido de um feto – o de desfrutar de um pré-natal adequado –, o Tribunal de Justiça 
de São Paulo trouxe à tona, mais uma vez, as discussões sobre quando, afinal, começa a vida. A decisão foi 
baseada no entendimento de que o “feto pode solicitar judicialmente seus direitos mesmo sem ter 
personalidade jurídica”, segundo acórdão assinado pelo desembargador José Mário Antônio Cardinale, do 
qual também participaram Canguçu de Almeida e Sidnei Beneti. Nem o TJ-SP nem o Superior Tribunal de 
Justiça têm conhecimento de casos semelhantes. 
Em vez de propor ação em nome de uma grávida, presa na Cadeia Pública de São Bernardo do Campo, na 
Grande São Paulo, o defensor público Marcelo Carneiro Novaes colocou o feto de 15 semanas como autor do 
processo, utilizando-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem definições claras de proteção à 
criança, a principal beneficiada com o pré-natal bem feito. “Os artigos 7, 8 e 9 prevêem expressamente os 
direitos ao pré-natal. No estatuto existe o princípio da proteção integral. E o destinatário deste direito não é a 
mãe, é a criança”, afirmou.  
Segundo ele, a mulher não estava recebendo o atendimento de pré-natal adequado. Assim, o pedido foi feito 
em nome do bebê porque o acompanhamento seria destinado a garantir a vida e a saúde dele, assim como de 
sua mãe. O juiz da Vara da Infância e Juventude do município negou o pedido de Novaes e alegou que a ação 
deveria ser feita em nome das mães – outras presas estavam na mesma situação –, mas ele recorreu ao TJ, que 
reconheceu ao feto o direito de pleitear judicialmente seus direitos desde o momento da concepção. 
Decisão abre precedente importante  
O caso da detenta, reconhecido pelo TJ, serve para criar jurisprudência, pois o bebê que “assinou” o pedido já 
nasceu. Ele estende ao feto os mesmos direitos de uma criança. “O que o desembargador fez foi criar um 
mecanismo que estende ao titular de direito, o nascituro, devidamente representado pela mãe, seus direitos 
garantidos judicialmente”, disse, em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil de São Paulo, Luiz Flávio Borges D’Urso. Ainda conforme os especialistas, essa decisão burla o 
entendimento da área cível, que considera a pessoa como personalidade jurídica após o nascimento com vida, 
usando a própria Constituição. 
Para Zalmino Zimmermann, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas (Abrame), a 
inédita e “luminosa” decisão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
reconhecendo o direito do próprio nascituro de vir a juízo, em defesa de seus direitos, sem a representação da 
mãe, representa uma apreensão mais avançada do justo, assegurando à pessoa ainda não nascida todas as 
condições necessárias para seu saudável nascimento com vida. “Foi de extrema relevância a iniciativa do 
defensor público Marcelo Carneiro Novaes, que ajuizou ação perante a Vara da Infância e da Juventude de 
São Bernardo do Campo, entendendo que o próprio feto pode defender o direito à sua vida e recorrendo, mais 
tarde, contra decisão do magistrado local, que assim não entendeu. Depois, em segunda instância, o alto 
discernimento jurídico do relator, desembargador José Mário Antônio Cardinale, e de seus pares, 
desembargadores Canguçu de Almeida, presidente, e Sidnei Beneti, que, afinal, admitiram a possibilidade do 
nascituro compor o pólo ativo da ação, posição também perfilhada pela Procuradoria Geral de Justiça”, 
declara. 

528



Nesse contexto, não há qualquer dúvida de que: o feto concebido é 

sujeito de direitos e não se pode negar ao nascituro essa condição. O ordenamento jurídico 

assegura a sua titularidade adquirida antes do nascimento, pois desde a concepção há pessoa 

com personalidade e capacidade de contrair direitos. Verifica-se, portanto, que os diplomas 

legais, tanto do direito interno, quanto internacional, estabelecem que desde a concepção há 

vida. 
 

6 DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA VINCULAÇÃO ÍNTIMA À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

De início insta salientar que embora, da ausência de uma conceituação 

global e definitiva sobre os direitos da personalidade, decorram entendimentos doutrinários 

divergentes com respeito à sua própria existência, natureza, extensão e especificação, traz a 

mesma doutrina que os direitos da personalidade constituem uma categoria dirigida para a 

defesa e promoção da pessoa humana, a rigor, a lógica fundante dos direitos da 

personalidade é a tutela da dignidade da pessoa humana (TEPEDINO, 2003, p. 37). 

Os direitos da personalidade são essenciais ao desenvolvimento da 

pessoa humana, que a doutrina moderna preconiza e disciplina, no corpo do Código Civil, 

como direitos absolutos. Destina-se a resguardar a dignidade da pessoa humana, 

preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte de outros indivíduos. Os direitos da 

personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais da 

pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual (AMARAL, F., 2001, p. 243). 

Caracterizam-se os direitos da personalidade por serem essenciais, inatos 

e permanentes, no sentido de que, sem eles, não se configura a personalidade, nascendo 

com a pessoa e acompanhando-a por toda a existência. São inerentes à pessoa, 

intransmissíveis, inseparáveis do titular, e por isso se chamam, também, personalíssimos, 

pelo que se extinguem com a morte do titular. Conseqüentemente, são absolutos, 

indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis e extrapatrimoniais (AMARAL, F., 2002, p. 

247). 

                                                                                                                                                     
“Rejubilamo-nos com essa decisão que define tão claramente a situação jurídica do nascituro e que coincide 
com a tese defendida pela Abrame e pela Associação Médico-Espírita (AME), estabelecendo que a partir da 
concepção o ser já passa a mostrar existência própria, independentemente da de sua mãe, com capacidade de 
direito e personalidade jurídica, ainda que formal”, finaliza. Cláudia Santos: Matéria publicada na Folha 
Espírita em fevereiro de 2007. http://www.amebrasil.org.br/html/outras_feto.htm. Acesso em 17 fev. 2008. 
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Representam, assim, as dimensões mais importantes da existência, tais 

como os direitos à vida, à saúde, ao nome, à imagem, à intimidade e à honra do indivíduo. 

A esse respeito leciona José Afonso da SILVA (1999, p. 201):  

 
De nada adianta a Constituição assegurar outros direitos fundamentais como a 
igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem estar se não erigisse a vida humana 
num desses direitos. No conteúdo do seu conceito se envolvem o direito à 
dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, o direito à integridade 
físico-corporal, o direito à integridade moral e, especialmente, o direito à 
existência.  
 

Pietro PERLINGIERI (2002, p. 90) deu grande contribuição ao estudo 

dos conhecidos direitos da personalidade; indiscutivelmente, alvo de promoção de dissensos 

em uma relação jurídica. Na lição do renomado civilista italiano, os direitos da 

personalidade, vistos como uma série aberta de hipóteses de fato, são situações subjetivas 

não patrimoniais merecedoras de tutela qualitativamente diferenciada, por se tratarem de 

questões atinentes à condição existencial do homem, pessoa humana, posto no vértice do 

ordenamento jurídico. Gustavo TEPEDINO (2004, p. 49) considera a personalidade mais 

que um reduto de poder do indivíduo no âmbito do qual seria exercido a sua titularidade.  

É justamente neste sentido que assume particular relevância considerar a 

vinculação íntima entre os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Segundo a doutrina, apenas a dignidade de determinada (ou de determinadas) pessoa é 

passível de ser desrespeitada, inexistindo atentados contra a dignidade da pessoa humana 

em abstrato. Encontra-se, também, vinculado a esse entendimento, a concepção de que a 

dignidade constitui atributo da pessoa humana individualmente considerada, e não um ser 

ideal ou abstrato, não sendo lícito confundir as noções de dignidade da pessoa humana e 

dignidade humana (da humanidade) (SARLET, 2004, p. 116). 

Com base no exposto é possível considerar que, se o legislador 

direcionou a norma jurídica pondo a salvo os direitos do nascituro desde a concepção (v.g. 

casos retro-citados), o nascituro (por ter vida) torna-se, sujeito de direitos. A capacidade de 

ser sujeito de direitos é uma capacidade em potencial que se transforma em titularidade 

quando um direito é adquirido e, como já se ponderou, aos requisitos para o exercício destes 

direitos, dá-se o nome de personalidade que deve ser vista sob o prisma da prática da 

atividade jurídica. 

Impõe-se, por conseguinte, refletir: uma vez que a lei preconiza proteção 

ao nascituro (direito à integridade física, direito a alimentos, direito a uma adequada 

assistência pré-natal e tantos outros...), ao se condicionar a personalidade jurídica do 
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nascituro, somente após o nascimento com vida, parece estar a rebaixar o nascituro (a 

pessoa concreta), enquanto na vida intra-uterina, à condição de objeto, a tratá-lo como uma 

coisa, em outras palavras, a descaracterizá-lo como (pessoa humana) sujeito de direitos – o 

que não deixa de ser um atentado contra a dignidade da pessoa humana do nascituro. Para 

dar embasamento a esse entendimento, por analogia, cita-se o entendimento de um dos 

expoentes do constitucionalismo germânico: 

 
[...] como ponto de partida, vale citar a fórmula desenvolvida na Alemanha por 
G Dürig, para quem a dignidade da pessoa humana poderia ser considerada 
atingida sempre que a pessoa concreta (o indivíduo) fosse rebaixada a objeto, a 
mero instrumento, tratada como uma coisa, em outras palavras, na 
descaracterização da pessoa humana como sujeito de direitos (SARLET, 2004, 
p. 177). 
 

Percebe-se, em última análise, que a garantia legal dada ao nascituro é 

por a salvo os seus direitos desde a concepção, uma vez não lhe reconhecida a 

personalidade jurídica, implicitamente a sua existência estará sendo negada, e ofendido o 

maior bem - a dignidade da pessoa humana. Portanto, como tarefa imposta ao Estado, 

compete este modificar a legislação no sentido de reconhecer a personalidade jurídica do 

nascituro ultrapassando a latência da atual legislação civil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cenário jurídico atual, em face aos vários aspectos dos direitos da 

personalidade jurídica do nascituro, verifica-se um paradoxo. No Direito Romano, já estava 

definido que infans conceptus pro nato habetur, ou seja, tem-se por nascido o infante 

concebido. Com o reconhecimento do respeito à dignidade humana, a Biogenética e o 

Biodireito passam a ter um sentido humanista, estabelecendo um vínculo com a justiça. Os 

direitos humanos, decorrentes da condição humana e das necessidades fundamentais de 

toda pessoa humana, referem-se à preservação da integridade e da dignidade dos seres 

humanos e à plena realização de sua personalidade. 

Em que pese as normas legais vigentes e entendimentos doutrinários 

diversos quanto à proteção do nascituro, conclui-se que o simples fato de existir atribui ao 

homem probabilidade de ser titular de direitos e, a isso, é dado o nome de personalidade. 

Portanto, não há consistência jurídica na afirmação de que o nascituro somente com o 

nascimento com vida, adquire personalidade jurídica, isto é, passa ser sujeito de direitos e 

obrigações.  
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O Direito voltado a organizar as liberdades decorrentes das dimensões 

biotecnológicas que sem cessar se manifestam bem como voltado à sua função maior de 

revisor e guardião de valores fundamentais da esfera humana, no âmbito de toda legislação 

vigente que tutela a pessoa embrionária ou que ainda não nascida tenha capacidade para 

adquirir por testamento; com os avanços que permeiam a vida social; pela inviolabilidade 

da dignidade da pessoa humana, que concede unidade aos direitos inerentes à personalidade 

humana, é possível ultimar pela necessidade de introduzir no campo dos embates 

filosóficos, reflexão para uma nova, atual e condizente reformulação dos princípios da lei 

civil brasileira no sentido de alterar a regra relativa ao início da personalidade do nascituro. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO POR DANOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

NAS TERRAS INDÍGENAS TENHARIN E DIAHUI: UM ESTUDO DE CASO 

 

                Alex Justus da Silveira∗

 

RESUMO  

O presente trabalho teve o objetivo de orientar a assessoria jurídica da Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira no sentido de demandar judicialmente, 

em face da União, pelos danos sócio-ambientais ocorridos quando da construção da BR-

230 na década de 1970, o que acabou por afetar diretamente as terras habitadas pelos 

grupos indígenas Tenharin e Diahui, localizadas no sul do Estado do Amazonas. 

Não obstante o impacto sócio-ambiental nitidamente constatado e gerado em razão da 

construção da estrada, bem como da política indigenista de séculos, há ainda os atuais 

impactos que vem sendo verificados na área, uma vez que para a manutenção da estrada 

tem sido necessária a adoção de algumas medidas interventivas na região. 

Nesse contexto, um aspecto importante que vem sendo observado na região, é o fato de 

que para realizar a manutenção da BR-230, a empresa responsável por essas obras vem 

retirando cascalho (recurso mineral) do interior da área indígena, o que vem gerando um 

significativo impacto ambiental na área, uma vez que para a retirada do recurso, é 

necessária a supressão de uma parcela significativa de florestas.  

Além da retirada de cascalho e a conseqüente supressão de vegetação para fins de 

manutenção da BR-230, há ainda a supressão de madeiras de lei para fins de reparo e 

conservação das pontes da estrada Transamazônica. 

Assim, o que se pretende com o presente artigo é esclarecer algumas questões que vem 

ocorrendo no interior das áreas indígenas Tenharin e Diahui, e com isso, responsabilizar 

civilmente a União pelas ações e omissões que ao longo de vários anos, e ainda 

atualmente, vem se realizando.  

                                                 
∗ Mestrando em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. E-mail: 
alexmalabares@hotmail.com. 
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PALAVRAS CHAVES: RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO; DANOS 

SÓCIO-AMBIENTAIS; TERRA INDÍGENA. 

 

ABSTRACT  

This study aimed to steer legal advice of the Coordination of Indigenous Organizations 

of the Brazilian Amazon to sue prosecuted, in the face of the Union, the socio-

environmental damage occurred when the construction of the BR-230 in the decade of 

1970, which ultimately affect directly the land inhabited by indigenous groups Tenharin 

and Diahui, located in the southern state of Amazonas.  

Despite the socio-environmental clearly noted and generated because of the construction 

of the road, and the indigenous policy of centuries, the current impacts are still being 

recorded in the area since for the maintenance of the road has been necessary to 

interventivas adoption of some measures in the region.  

In this context, an important aspect that has been observed in the region, is the fact that 

to achieve the maintenance of the BR-230, the company responsible for such works is 

removing gravel (mineral resource) within the indigenous area, which is generating a 

significant environmental impact in the area, since for the withdrawal of the appeal, it is 

necessary for the abolition of a significant portion of forests. 

Besides the removal of gravel and the consequent removal of vegetation for 

maintenance of BR-230, there is still the removal of timber from law for repair and 

maintenance of the road bridges Transamazônica.  

So, what is sought with this article is to clarify some issues that has occurred within the 

indigenous areas Tenharin and Diahui, and with this, the Union civil responsibility for 

actions and omissions that over several years, and still today, is is doing.  

 

KEY WORDS: LIABILITY OF THE UNION; SOCIO-ENVIRONMENTAL 

DAMAGE; INDIGENOUS LAND. 
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1. Da Responsabilidade da União 

A Constituição Federal de 1988 estabelece de maneira bastante clara a obrigação 

do Poder Público em reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente 

garantida. A respeito do assunto, Celso Antonio Bandeira de Mello argumenta que: 

o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma 

equânime repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos 

lesivos, evitando que alguns suportem prejuízos ocorridos por 

ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no 

interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o 

princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito.1

A mesma matéria não passou despercebida por Maria Helena Diniz, que assim 

tratou o assunto: 

Funda-se a responsabilidade estatal, portanto, no princípio da 

isonomia, logo, deve haver igual repartição dos encargos 

públicos entre os cidadãos, pois, se em razão de atividades 

administrativas somente alguns particulares sofrerem danos 

especiais e anormais, isto é, que não são comuns da vida 

social, haveria um desequilíbrio na distribuição dos ônus 

públicos entre os cidadãos se somente eles suportassem o 

peso daquela atividade. Daí a imprescindibilidade de se 

restabelecer o equilíbrio, ressarcindo os lesados à custa dos 

cofres públicos. Conseqüentemente, ficará a cargo do Estado 

a obrigação de indenizar dano acarretado pelo funcionamento 

do Poder Público, evitando-se que se onerem alguns cidadãos 

mais do que outros.2

No presente trabalho, o que se estará buscando é a implicação jurídica gerada 

pelos atos comissivos (ação direta) e omissivos (ação indireta) do Estado, ao passo que 

                                                 
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Elementos de Direito Administrativo. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1992. P. 333. 
2 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 16ª ed. . São Paulo: Saraiva, 2002. p. 540. 
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com a construção da BR-230, danos sócio-ambientais foram e continuam sendo 

conseqüência de ações e omissões por parte do Estado brasileiro. 

Nesse contexto, merece destaque o posicionamento de Sérgio Cavalieri Filho: 

...o constituinte adotou expressamente a teoria do risco 

administrativo como fundamento da responsabilidade da 

Administração Pública, e não a teoria do risco integral, 

porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder 

Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, 

isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito 

entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa 

relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como 

e nem por que responsabilizá-lo. Importa dizer que o Estado 

não responderá pelos danos causados a outrem pelos seus 

servidores quando não estiverem no exercício da função, nem 

agindo em razão dela. Não responderá. Igualmente, quando o 

dano decorrer de fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou 

força maior e fato de terceiro, por isso que tais fatores, por 

não serem agentes do Estado, excluem o nexo causal.3

Nesta perspectiva, é claramente vislumbrado o enquadramento dos fatos 

abordados na responsabilização direta da Administração Pública, visto que o dano 

sócio-ambiental oriundo da construção e manutenção da BR-230 é nítido. A 

Transamazônica é conhecida tanto por ser uma via de acesso a recursos naturais como 

uma via de fácil escoamento desses recursos. É justamente por tais características que as 

áreas indígenas Tenharin e Diahui se encontram altamente influenciadas e prejudicadas. 

 

2. Da omissão do Poder Público 

                                                 
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª Ed. . São Paulo: Atlas, 2007. P. 
228. 
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A existência da BR-230 criou uma situação bastante delicada nas terras indígenas 

Tenharin e Diahui, uma vez que a exploração dos recursos ambientais4 em seu interior 

tem-se mostrado constante. Mencionada exploração tem sido facilitada pelo fato da 

estrada Transamazônica ser uma ótima via de acesso e de escoamento de recursos 

ambientais, e mais ainda, pela inexistência de fiscalização em toda extensão das áreas 

indígenas supra mencionadas, o que constitui a negligência dos órgãos públicos 

(FUNAI, IBAMA e DPF) responsáveis pela fiscalização dessas respectivas áreas. 

Os danos sócio-ambientais foram ratificados por meio de um relatório de impacto 

ambiental elaborado pela engenheira florestal Marla Schurrus (CREA-RO), contratada 

pelos grupos indígenas Tenharin e Diahui para a realização do trabalho técnico. Sendo 

assim, a omissão do Poder Público pode ser facilmente vislumbrada, uma vez que a 

constatação de danos ambientais no interior das áreas indígenas foram e ainda 

continuam sendo verificados. 

Nesse contexto, merece destaque o entendimento de Roberto Lemos dos Santos 

Filho: 

No caso de a lesão ambiental resultar de omissão do Estado, é 

imprescindível a demonstração de que o resultado 

efetivamente ocorreu em razão da atividade ilícita que 

deveria ser coibida pela Administração, e que isso não 

ocorreu, ou foi perpetrado a destempo ou de forma ineficaz, 

por negligência, imprudência ou imperícia.5

O mesmo autor ainda esclarece: 

... os danos verificados por atos omissivos, ou seja, por falta 

de ação, falta de serviço ou serviço deficiente, devem 

                                                 
4 Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera,a fauna e a flora. (Definição dada pela Lei 6938/81, 
art. 3º, inc. V) 
5 SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. Responsabilidade Civil da União por Dano Ambiental em Terra 
Indígena.In: Socioambientalismo: Uma Realidade. Letícia Borges da Silva; Paulo Celso Oliveira 
(Coords.) Curitiba: Juruá, 2007. p. 228. 
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merecer tratamento diverso, exigindo prova de dolo ou culpa 

do agente responsável pela omissão.6

Destaca-se, nesse mesmo sentido, o posicionamento de Celso Antonio Bandeira 

de Mello: 

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão 

do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou 

ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade 

subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, 

logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor, só 

cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. 

Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever 

legal que lhe impunha obstar o evento lesivo. (...) Não 

bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a 

simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e 

o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de 

impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só 

cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante 

atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao 

Estado um dano que não causou, pois isto equivaleria a 

extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la 

prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. 

(...) Em uma palavra: é necessário que o Estado haja 

incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o 

dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de 

comportamento inferior ao padrão legal exigível.7

Diante de toda a doutrina abordada, resta claro que o Estado, nesta problemática 

representado pelo IBAMA, FUNAI e DPF, seja responsabilizado civilmente pelos 

danos ocorridos e que ainda persistem em ocorrer, já que o Estado mostra-se ausente, no 

seu dever de fiscalizar, defender e proteger as terras Tenharin e Diahui.  
                                                 
6 Idem. p.226. 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 2ª Ed. . São Paulo: 
Malheiros, 1995. P. 176.  
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Nesse contexto, torna-se de grande relevância mencionar a dificuldade enfrentada 

pelos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização das terras indígenas (IBAMA, 

FUNAI e DPF). A falta de verba aplicada diretamente à política indigenista, bem como 

a deficiência de estrutura institucional dos referidos braços do Governo Federal, são 

características bastante negativas desses órgãos.  

Diante de todo arcabouço legal e doutrinário trazido ao presente trabalho, infere-

se pela omissão do Estado no que tange suas obrigações legais relativas a fiscalização 

das terras indígenas, caracterizando, portanto, a negligência, o menosprezo, o descuido, 

a desatenção frente a um complexo e acurado sistema normativo que assegura direitos e 

interesses indígenas. Não obstante a falta de observação de suas atribuições - o que 

confere de maneira bastante clara a omissão -, o Estado também agiu de maneira ilegal 

quando tomou atitudes contrárias a diversos dispositivos legais, conformes veremos 

adiante. 

 

3. Das práticas comissivas do Poder Público 

 

A prática comissiva, isto é, os danos que o Poder público diretamente vem 

infligindo sobre os grupos indígenas Tenharin e Diahui bem como sobre as terras 

indígenas em questão, estão claramente caracterizadas  

Em primeiro lugar, merece destaque a utilização de recursos ambientais, por parte 

do Poder Público, para fins de manutenção da BR-230. Isto vem se dando em razão da 

necessidade de manter a BR-230 em estado transitável pelos veículos, o que demanda 

uma série de obras, dentre elas: a necessidade de cascalhar a estrada e a necessidade de 

reparo das pontes. Para ambos os trabalhos, o Poder Público vem se apropriando de 

recursos ambientais advindos das terras indígenas, consoante consta em relatório 

técnico realizado pela Engenheira Florestal Marla Schurrus (CREA-RO). 

Nesta perspectiva, não é difícil perceber que o Poder Público vem praticando 

ações contrárias ao estabelecido em lei, pois conforme estabelece a Constituição Federal 

de 1988, “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
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permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes.”8

Assim, a atitude do Poder Público de suprimir vegetação com a finalidade de 

retirar cascalho bem como a supressão florestal, incluindo matas ciliares e madeiras de 

lei - essas com o objetivo de reparo das pontes existentes pela Transamazônica -, são 

consideradas ILEGAIS e INCONSTITUCIONAIS. 

Demonstra-se, dessa forma, a ilegalidade nas ações do Poder Público no que tange 

a supressão de florestas de preservação permanente, incluindo matas ciliares, para fins 

de retirada de recurso mineral (cascalho) do subsolo bem como da supressão florestal 

para fins de reparo das pontes existentes na BR-230. 

Como bem esclarece José de Aguiar Dias: 

O Estado não se pode considerar dispensado da norma 

jurídica. Quem até hoje permanece como nosso mais 

esclarecido autor sobre o assunto, escreveu, com inexcedível 

sabedoria, que ‘...o único ponto de partida verdadeiro é este: 

o direito é a regra de conduta a proceder, tanto dos 

indivíduos, como do Estado; conseqüentemente, assim como 

sucede com os indivíduos, assim também deve o Estado, em 

princípio, responder pelos próprios atos – salvo se uma razão 

jurídica superior fizer cessar ocasionalmente a sua 

responsabilidade.9

Diante do ordenamento jurídico pátrio, depreende-se que as ações do Poder 

Público em relação a supressão vegetal (área de preservação permanente) no interior das 

terras indígenas Tenharin e Diahui, são nitidamente ilegais. Salienta-se, nesse contexto, 

a ausência de uma motivação, de uma justificativa que caracterizasse ou que ainda, 

caracterize a necessidade da supressão de referidas áreas, o que acaba por contrariar, 

portanto, o disposto na Constituição Federal Brasileira e no Código Florestal pátrio.  

                                                 
 
8 Artigo 231, §2º da Constituição Federal de 1988. 
9 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. P. 557. 
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Nesta perspectiva, a degradação ambiental verificada tem se mostrado justificada 

pelo Poder Público, como essencial à manutenção da trafegabilidade de veículos pela 

Transamazônica. Entretanto, tais atitudes não podem ser realizadas de maneira 

discricionária, sem levar em consideração todo o amparo jurídico que trata e assegura, 

de certa forma, a proteção de recursos ambientalmente frágeis, como são os recursos 

minerais (cascalho) - causadores de significativo impacto ambiental; e da supressão 

florestal para fins de reparo de pontes.  

No que se refere à apropriação de cascalho (recurso mineral) no interior das áreas 

indígenas, assim dispõe o texto constitucional: 

Art. 231. (...) 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com 

autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 

de lavra, na forma da lei. 

Nesse sentido, referida matéria não passou despercebida por Juliana Santilli: 

As únicas exceções ao direito de usufruto exclusivo indígena 

estão previstas na própria Constituição: aproveitamento de 

recursos hídricos e mineração por terceiros, desde que 

ouvidas as comunidades indígenas e assegurada a 

participação nos resultados da lavra (Art. 231 §3º). 

Esse direito se destina a assegurar aos índios meios para a sua 

subsistência, para que possam se reproduzir, física e 

culturalmente, e não tolher as iniciativas e projetos de auto-

sustentação econômica.10

                                                 
10 SANTILLI, Juliana. http://www.socioambiental.org/pib/portugues/direito/ativecon.shtm . Acesso em 
19/07/2007. 
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No mesmo sentido de proteção aos grupos indígenas, o art. 15 da Convenção 

169/OIT estabelece a necessidade de especial atenção aos direitos dos povos indígenas 

no que diz respeito aos recursos naturais existentes nas suas terras. Referida Convenção 

trata da exploração de minério ou recursos existentes no subsolo das terras indígenas, 

quando essas riquezas pertencerem aos países signatários, como é o caso do Brasil. 

Nesse contexto, a Convenção estabelece a necessidade de consulta prévia dos 

povos interessados ante a utilização de recursos minerais em áreas indígenas, prevendo 

de maneira bastante oportuna, a participação dos povos interessados nos benefícios 

produzidos pelas atividades e indenização por qualquer dano que a atividade produzir. 

Dessa forma, ante todo o que foi demonstrado em termos legais e doutrinários, é 

fácil a constatação da ilegalidade e discricionariedade nas ações que o Poder Público 

vem tomando frente aos direitos coletivos indígenas. O texto constitucional e infra-

constitucional é claro ao estabelecer a necessidade da oitiva das comunidades afetadas 

quando da extração de um recurso mineral (no caso em questão, do cascalho). Além da 

oitiva do grupo indígena, o Congresso nacional tem o dever de autorizar referida 

exploração, procedimentos esses que jamais foram objeto de apreciação pelo Congresso 

Nacional e tampouco pelos grupos indígenas afetados. 

Assim, não é difícil constatar os malefícios das ações do Poder Público em relação 

às políticas indigenistas, ações essas bastante negativas e muito questionáveis no que se 

refere à conservação e valorização do patrimônio sócio-cultural indígena. Não se pode 

jamais deixar de mencionar sobre a imprescindibilidade dos recursos ambientais para o 

bem-estar e reprodução física e cultural dos grupos indígenas, garantia essa assegurada 

constitucionalmente e atropelada pelo Poder Público quando interesses econômicos 

sobrepõem-se aos interesses coletivos indígenas 

 

4. Dos danos sócio-ambientais 
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Em relação ao tópico em referência, oportuno mencionar as palavras de José 

Gustavo de Oliveira Franco, que ao tratar da crise sócio-ambiental nos dias atuais, 

afirma que o homem: 

Começa a enxergar a natureza de fora, como algo a ser 

dominado, subjugado, iniciando assim seu processo de 

conquista, no qual não respeitou nem mesmo seu semelhante 

que é também dominado e subjugado tal qual a natureza, 

principalmente se não vive e pensa da mesma maneira, e o 

resultado disso tudo é o início de um processo de dizimação 

cultural e biológica.11

A idéia da construção da estrada Transamazônica não levou em consideração os 

grupos indígenas que secularmente habitavam e que ainda habitam a região, com isso, 

os povos que ali habitam sofreram e continuam a sofrer um sério processo de 

descaracterização cultural.  

A construção da Transamazônica fez parte de uma política desenvolvimentista 

que tinha por objetivo principal a ocupação da Amazônia, sendo essa ocupação 

anunciada como “um imperativo da segurança nacional e como fórmula de resolver 

problemas crônicos, tanto da economia amazônica como da nordestina.”12

Como a política da época era o desenvolvimento econômico a qualquer custo, 

pouco importava ao Estado a existência de grupos indígenas, a idéia era a de construção, 

sinônimo de desenvolvimento para o governo militar. Nessa época, a legislação 

indigenista consistia em meros atos positivados, cuja efetividade não ultrapassava da 

simples impressão nos textos legais. A idéia do direito de ser e continuar a ser índio, era 

muito progressista à mentalidade militar. 

Nesta perspectiva, a política indigenista promovida pela FUNAI foi retratada da 

seguinte forma pelo sertanista Antonio Cotrim: 

                                                 
11 OLIVEIRA FRANCO, José Gustavo de. Direito Ambiental matas ciliares. 1ª Ed., 2ª tir. . Curitiba: Juruá. 2006. 
P.27. 

12 Nosso Século. São Paulo: Abril Cultural, 1980. P.203. 
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quando a Funai monta um posto indígena seu objetivo é tirar 

o índio de seu sistema tradicional de economia de 

subsistência e lançá-lo na economia de mercado. O trabalho 

dos chefes de posto da Funai é, basicamente, o de administrar 

a produção dos índios. ... os índios são lançados a um sistema 

econômico no qual não tem condições  de competir e, 

portanto, de sobreviver.13

Em 1971, segundo a revista Nosso Século: Memória fotográfica do Brasil no 

século 20; um grupo de aproximadamente 80 pessoas, incluindo antropólogos, 

sociólogos, historiadores e cientistas sociais, condenou a filosofia e os métodos 

adotados pela Funai. De acordo com os cientistas,  

a modernização da Funai (...) se exprime pela aquisição de 

uma perspectiva empresarial, substituindo a crônica 

insuficiência de verbas do órgão anterior por um esforço de 

tornar-se produtiva e auto-sustentável.14

Dessa maneira, resta evidente e amplamente caracterizada as práticas abusivas e 

negligentes em relação à pessoa do índio e suas comunidades, uma vez que toda a 

política indigenista da época estava voltada a uma conduta de abuso e má administração 

de bens e de terras indígenas, como bem salienta e contextualiza nos dias de hoje Carlos 

Frederico Marés de Souza Filho: 

Os abusos, como o caso Juruna, as vendas de madeira, as 

autorizações de exploração mineral, as serrarias da FUNAI 

em terras indígenas, a má administração dos bens e recursos 

do patrimônio indígena, se já eram contrários à lei, hoje o são 

com maior intensidade, porque são também atos 

inconstitucionais.15

                                                 
13 Nosso Século. São Paulo: Abril Cultural. 1980. P.205. 
14 Idem. P. 205. 
15 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito. 1º Ed., 5ª 
tir. .  Curitiba: Juruá, 2006. P. 107. 
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Por todo o exposto neste trabalho, resta evidente que a descaracterização cultural 

de diversos grupos indígenas, incluindo entre esses, os grupos Tenharin e Diahui, é 

fruto de uma política negligente e descuidada em relação aos índios e suas 

comunidades. 

Grande parte de nossa atual legislação indigenista é resultado da História de 

absurdos e atrocidades cometidas em face de grupos humanos culturalmente 

diferenciados. É, em grande parte, a História-Social quem legitima as ações do presente 

no direito positivo, razão pela qual é necessário levar em consideração toda a história 

política negligente praticada pelos governos brasileiros. 

Nesse sentido, a indenização que será pleiteada, se faz justa na medida em que 

deve ser levado em consideração todo histórico de violência, domínio, de menosprezo 

em relação aos usos, costumes e tradições, de tentativas de evangelização, e muitos 

outros fatores que contribuíram de maneira bastante violenta para com a 

descaracterização e desconstrução cultural vivida pelos grupos indígenas Tenharin e 

Diahui.  

Nesse contexto, levando em consideração o dano moral a ser indenizado, merece 

destaque o entendimento de Yussef Said Cahali: 

dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade 

individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a 

parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e 

dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, 

tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e 

dano moral puro (dor, tristeza, etc.) 16

                                                 
16CAHALI, Yussef Said. Dano Moral.  2ª Ed. . Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 1998. p. 20. 
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Constata-se, diante da perspectiva fática, a possibilidade de pleitear por uma 

indenização ao grupo indígena Tenharin e Diahui pelas atrocidades enfrentadas durante 

todo o período de contato quando da construção da estrada Transamazômica bem como 

por todos os danos ambientais que vem sendo constatados desde a construção da estrada 

e que perdura até os dias de hoje. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto ao longo deste trabalho, infere-se pela possibilidade da 

Responsabilização Civil da União pelos danos ambientais nas áreas indígenas bem 

como pelo dano sócio-ambiental gerado por todas as ações e omissões que levaram e 

ainda levam o grupos indígenas Tenharin e Diahui a se descaracterizarem culturalmente. 

É notório o fato de que as influências externas impostas aos grupos indígenas em 

referência é conseqüência de políticas enfrentadas ao longo dos vários anos de tentativa 

de integração desses grupos na comunhão nacional bem como à atual política 

indigenista, que embora assegure diversos direitos aos grupos indígenas, ainda é ausente 

na efetivação desses direitos. 
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O DIREITO AMBIENTAL E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA SOB A ÓTICA DOS 

DIREITOS HUMANOS E DA AÇÃO DA JUVENTUDE 

 

Daniela Richter*

Suzéte da Silva Reis**

 

RESUMO 

As questões ambientais têm provocado inquietações nos mais variados segmentos da 

sociedade, especialmente diante das agressões que, corriqueiramente, ameaçam a 

própria vida no planeta. Embora a proteção constitucional ao meio ambiente esteja 

assegurada, visto que o mesmo é um dos direitos fundamentais do homem, ainda é 

longo o caminho a percorrer no sentido de afastar de vez as ações e atitudes que 

agridem, devassam e destroem o meio ambiente. O objetivo do presente artigo é discutir 

sobre algumas alternativas para a efetivação desse direito fundamental e, em especial, 

sobre a proteção jurídica dispensada ao mesmo. Importante, também, é refletir  sobre a 

importância da conscientização e da ação da juventude, enquanto cidadãos responsáveis 

pela garantia de um meio ambiente equilibrado e sadio. Para tanto, foi necessário traçar 

alguns dados históricos de relevo importante nessa tomada de consciência da 

preservação ambiental, bem como delinear breves apontamentos sobre a importância da 

educação ambiental em todo esse processo. Como resultado, espera-se que a 

compreensão dos referidos direitos levem obrigatoriamente ao entendimento pela 

população, da necessidade de preservação ambiental para as presentes e futuras 

gerações. Deste modo, para a realização da presente pesquisa utilizou-se do método 

hipotético-dedutivo, justamente porque os conhecimentos disponíveis sobre o assunto 

são insuficientes para a explicação do fenômeno referido. 
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PALAVRAS-CHAVES: MEIO AMBIENTE – JUVENTUDE – DIREITOS 

HUMANOS – EDUCAÇÃO 

 

 

RESUMEN 

Las cuestiones ambientales han provocado inquietudes en los más variados segmentos 

de la sociedad, especialmente delante de las agresiones que, permanentemente, 

amenazan la propia vida en el planeta. Aunque la protección constitucional al medio 

ambiente esté asegurada, visto que el mismo es un de los derechos fundamentales del 

hombre, aún es largo el camino a recorrer en el sentido de alejar de vez las acciones y 

actitudes que agreden, perjudican y destruyen el medio ambiente. El objetivo del 

presente artículo es discutir sobre algunas alternativas para concretar ese derecho 

fundamental y, en especial, sobre la protección jurídica dispensada al mismo. 

Importante, también, es reflejar sobre la importancia de la concienciación y de la acción 

de la juventud, mientras ciudadanos responsables por la garantía de un medio ambiente 

equilibrado y sano. Para tanto, fue necesario plantear algunos dados históricos de relieve 

importante en ese enchufe de conciencia del preservación ambiental, bien como delinear 

breves apuntamientos sobre la importancia de la educación ambiental en todo ése 

proceso. Como resultado, se espera que la comprensión de los referidos derechos lleven 

obligatoriamente al entendimiento por la población, de la necesidad de preservación 

ambiental para las actuales y futuras generaciones. Asimismo, para la realización de la 

presente pesquisa se utilizó del método hipotético-deductivo, justamente porque los 

conocimientos disponibles sobre el asunto son insuficientes para la explicación del 

fenómeno referido. 

 

PALABRAS-LLAVES: MEDIO AMBIENTE – JUVENTUD – DERECHOS 

HUMANOS - EDUCACIÓN 

 

1. À guisa de introdução 
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Uma das indagações mais relevantes e recorrentes da atualidade perpassa, sem 

dúvida, pelo debate das questões ambientais e ao universalismo dos Direitos Humanos, 

seja relativo à infância e juventude, seja relativo ao cidadão adulto. Esses direitos 

constituem-se numa categoria ético-jurídica de grande fundamentalidade e 

especificidade. Dito de outro modo, a teorização dos Direitos Humanos é que busca 

construir uma fundamentação racional para essa categoria de direitos, constituindo-se 

numa etapa necessária e essencial do processo de sedimentação dos mesmos. 

 

A superação das insuficiências de ambos os entendimentos exige que se busque a 

referida fundamentação, calcada na observação empírica das experiências da sociedade 

hodierna, essencialmente pluralista. 

 

Desse modo, num primeiro momento, analisar-se-á a conceituação do que sejam 

os Direitos Humanos, na sua acepção contemporânea, suas perspectivas e seus desafios, 

para em seguida cotejar o Direito Ambiental como espécie desse gênero. Após, serão 

delineados alguns aspectos históricos acerca da internacionalização dos preceitos de 

defesa do Direito Ambiental, uma vez que a preocupação jurídica com essas questões 

referentes à proteção do meio ambiente são muito recentes e redundam na questão do 

respeito aos primeiros. 

 

Na seqüência, pretende-se examinar a constitucionalização do Direito Ambiental, 

no ordenamento jurídico pátrio, bem assim os principais temas debatidos na atualidade 

sobre o assunto, com referência especial à importância da educação ambiental na 

formação da criança e do adolescente.  

 

2. Breves apontamentos sobre Direito Ambiental como Direito Humano no 

Constitucionalismo Contemporâneo 

 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que nessa breve descrição, o objetivo não é 

discutir nem resenhar todos os fatos correlatos ao surgimento dos Direitos Humanos, 

mas sim, partir do pressuposto de seu conhecimento. Nesse sentido, ficar-se-á adstrito, 
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apenas a sua concepção hodierna, tentando explicitar o denominador comum entre eles 

e sua imbricação direta com o Direito Ambiental. 

 

O ponto de partida não poderia ser diferente, já que os impactos da globalização 

sobre as estruturas contemporâneas necessitam de controles por meio de mecanismos 

que, muitas vezes, ficam além dos limites geográficos de cada país.  Não é difícil 

perceber que os Direitos Humanos desenvolvem um papel angular de ordenação e 

frenação dessa conjuntura. Os Direitos Humanos ficam, desse modo, profundamente 

marcados pelo contraste entre as “normas programáticas”1 dos textos constitucionais e o 

excesso de potência responsável pela padronização de todas as esferas da vida.  

 

Essa concepção é fruto do fortalecimento da idéia de que a proteção dos Direitos 

Humanos não deve se reduzir ao domínio exclusivo de cada Estado. Por sua vez, 

segundo Piovesan2, esse entendimento possui duas importantes conseqüências: 

 
A) a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que 
passa a sofrer um processo de relativização, na medida em que são admitidas 
intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos; 
isto é, permitem-se formas de monitoramento e responsabilização 
internacional, quando os direitos forem violados; 
B) a cristalização da idéia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na 
esfera internacional, na condição de sujeito de direito. 

 

 Essa perspectiva do mundo globalizado pode ser interpretada sob dois vieses: de 

um lado, preocupa-se com a efetividade desses direitos, pois ela tem ocasionado a 

fragilidade dos Estados-nações e, com isso, concorrentemente, pode acarretar a 

fragilização de sua implementação. Por outro lado, ela facilita a formação de um 

sistema normativo internacional de proteção desses mesmos direitos. 

 

                                                 
1 Optou-se pela designação entre aspas, devido ao nosso entendimento peculiar de que frente a tendência 
hodierna de transformação de normas programáticas em normas de eficácia plena, ela acaba perdendo o 
sentido, já que em diversos casos, principalmente, naqueles relacionados ao direito à saúde, ela acaba 
tendo eficácia jurídica imediata, direta e vinculante, seja por meio de mandado de segurança ou por outro 
remédio constitucional, ficando adstrita apenas ao poder discricionário do Poder Judiciário. 
2 PIOVESAN, Flávia. A universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos: desafios e perspectivas.  
In: BALDI, César Augusto (Org.). Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 47-48. 
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Certamente isso decorre, ainda, da diversidade das concepções individuais e da 

multiplicidade das identidades sociais que constituem o constitucionalismo 

contemporâneo e circundam o interesse acerca da teoria dos Direitos Humanos. Na 

verdade, é essa multiplicidade de compreensões que caracteriza a sua concepção 

contemporânea e inaugura o grande problema do universalismo desses direitos. 

 

No que tange a universalidade dos Direitos Humanos, o maior desafio consiste, 

no chamado “relativismo cultural”. Essa questão se torna polêmica, justamente por 

envolver temas suscetíveis de enorme acuidade, como a noção de soberania, 

exemplificativamente. Só que sob o rótulo do contexto plural, cria-se o mito de que 

somente a cultura ocidental é reconhecida. 

 

Portanto, temos na atualidade, duas grandes correntes a respeito, como já 

demonstrado em outro trabalho3, a visão dos chamados “universalistas”, que acreditam, 

como o próprio nome já diz, na universalização e na indivisibilidade desses direitos. 

Eles defendem a visão ocidental e argumentam, sobretudo, que a universalidade do 

conceito das normas pertinentes à dignidade humana é uma exigência da sociedade 

contemporânea.  De outro lado, existe a teoria dos relativistas que argumenta, segundo 

Piovesan4, que “cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos 

fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de 

cada sociedade”.  

 

Desse modo, é inegável que há na sociedade contemporânea uma multiplicidade 

de valores, sejam eles culturais, religiosos, morais, dentre outros. Esse pluralismo, para 

Cittadino5, “é uma das marcas constitutivas das democracias contemporâneas”.  E, 

segundo a autora, possui, no mínimo, duas significações: “ou o utilizamos para 

descrever a diversidade de concepções individuais acerca da vida digna ou para 

                                                 
3 RICHTER, D.;  GORCZEVSKI, C. Os Direitos Humanos no Constitucionalismo Contemporâneo. In: 
COSTA, Marli Marlene Moraes da (Org.). Direito, Cidadania e Políticas Públicas. Porto Alegre: 
Imprensa Livre, p 21-34. 
4 Ibidem, p. 59. 
5 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: Elementos da Filosofia Constitucional 
Contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2000, p. 01. 
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assinalar a multiplicidade de identidade sociais, específicas culturalmente e únicas do 

ponto de vista histórico”6.  

   

Os Direitos Humanos são parte do patrimônio ético comum de toda humanidade, 

mas será que o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado ecologicamente, dentre 

tantas outras facetas que o referido direito coloca, pode ser considerado, por si só, um 

Direito Humano? ou seria ele uma conjugação do direito a vida com dignidade, 

inserindo-se nesse contexto? 

 

 Acredita-se ferrenhamente que ele se constitui sim em um Direito Humano de 

terceira dimensão. Trata-se de direito individual e coletivo, mas que necessita da relação 

acima instigada, porque a vivência em um local agradável ambientalmente sempre 

estará vinculada ao princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana, 

especialmente em relação ao fato do meio ambiente ecologicamente equilibrado e à 

sadia qualidade de vida estarem preconizados no caput do artigo 225 da CF. Dessa 

maneira, ele recorta características que podem emanar dos direitos civis e políticos, 

como também dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

 

Ressalte-se que os direitos de terceira dimensão são aqueles designados como os 

“de direitos dos povos”, de “cooperação”, de “fraternidade” e até mesmo de “direitos 

humanos morais e espitirituais”. Esses direitos surgiram “como resposta à dominação 

cultural e como reação ao alarmante grau de exploração, não mais da classe 

trabalhadora dos países industrializados, mas das nações em desenvolvimento por 

aquelas desenvolvidas” e dos quadros de extrema injustiça do ambiente dessas nações7. 

 

O fato é que com o final da segunda Guerra Mundial, houve uma proliferação de 

direitos que não se encaixavam em nenhuma das duas anteriores, fazendo surgir uma 

nova categoria de direitos, possuindo como peculiaridades o caráter universal, ou seja, 

                                                 
6 Sobre as particularidades do pluralismo para os representantes do pensamento liberal, comunitário e 
crítico-deliberativo ver CITTADINO, Ibidem. 
7 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2004, p. 293. 
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de aplicabilidade genérica a todas as pessoas e, por isso, correspondem ao terceiro 

princípio da Revolução Francesa, qual seja, o da fraternidade. 

 

Em apanhado similar, lembra Bolzan de Moraes8 que os direitos referidos não 

objetivam a garantia ou a segurança individual contra certos atos, como o eram os de 

primeira dimensão, nem a segurança coletiva positiva, peculiar dos de segunda 

dimensão, mas sim indo além e tendo como destinatário a própria espécie humana. 

 

 Realizados esses contornos iniciais para contextualização da presente proposta, 

requer-se por oportuno, desmembrar e contextualizar, ainda que brevemente, os 

sistemas de proteção internacional ao Direito Ambiental. 

 

3. Análise histórica da internacionalização do Direito Ambiental e sua principal 

forma normativa no âmbito interno 

 

De plano, cumpre anotar que, nos séculos anteriores ao XX, o homem não possuía 

nenhum tipo de consciência ecológica e de necessidade de preservação e respeito à 

natureza. A ideologia da época era de que “haveria forças na natureza, que nem sequer 

necessitariam ser explicadas, responsáveis por um equilíbrio de certa maneira mágico”9, 

pois a natureza apresentava-se tão imponente e envolta por tamanha magnitude, que 

jamais se podia pensá-la indefesa ou ameaçada. 

 

A preocupação pela preservação ambiental somente veio acontecer em meados do 

século XX, muito embora as primeiras normas de proteção jurídica tinham como 

finalidade à proteção da saúde humana e não do meio ambiente. Dito de outra maneira, 

o que não fosse nocivo à saúde do homem era permitido. Somente anos depois é que 

outros valores começaram a ser tutelados, como a sanidade da vida animal e vegetal, 

bem como a interação necessária entre os seres vivos e seu entorno10.  

 

                                                 
8 BOLZAN DE MORAES, Do direito Social aos interesses transindividuais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1996, p. 281. 
9 SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção Internacional Meio Ambiente. Barueri, São Paulo: 
Manole, 2003, p. 15. 
10  Ibidem, p. 16. 
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Ademais, impende ressaltar, ainda, a importância atribuída ao protecionismo 

ambiental pelo caráter econômico, como exemplificativamente se pode citar a 

Convenção de Paris de 1911, para a Proteção das Aves úteis à Agricultura, sendo que as 

inúteis deveriam ser extintas. 

 

Assevera-se que a primeira regra de proteção, propriamente dita, surgiu em 1872, 

nos Estados Unidos e visava a instituição de grandes parques nacionais. No período 

entre guerras, sob a égide da União Panamericana, em 1940, foi adotada a Convenção 

para a Proteção da Fauna e da Flora das Belezas Cênicas Naturais dos países da 

América, ainda vigente, mas com nenhuma eficácia sancionatória, servindo apenas de 

modelo para outras legislações. No mesmo período, em Genebra, criou-se à 

regulamentação da pesca da baleia que acabou servindo de base para a posterior 

Convenção para a Regulamentação da pesca da mesma, de 194611.  

 

Não se pode deixar de enfatizar que foi a partir de então que se começaram a 

discutir metas de planejamento e de preservação ambiental em congressos científicos de 

âmbito internacional. Digno de nota, pois, a primeira manifestação pública e solene da 

existência de uma arbitragem internacional entre os EUA e Canadá, no caso da 

Fundição Trail, e que constituiu a base à formulação do Princípio 21 da Declaração de 

Estocolmo, reafirmado como Princípio 2º da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

 

Na América Latina, no que diz respeito à regulamentação de grandes espaços, foi 

assinado em 1967, no México, o Tratado para a proscrição de Armas Nucleares. Dois 

anos depois, em Brasília, assinava-se o Tratado da Bacia do Prata que regulamentava 

aspectos do meio ambiente de modo integrado, uma vez que não se tratava apenas de 

um rio, mas sim de uma bacia hidrográfica de alta significação política12. Adverte-se 

que já nessa legislação se previa, em seu Preâmbulo, a preocupação com as gerações 

futuras. 

 

                                                 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 35. 
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Desse modo, a atual tomada de consciência da necessidade de prevenção do meio 

ambiente levou ao reconhecimento de que no universo existe somente um meio 

ambiente e que a única maneira de ter uma regulamentação racional em relação a ele 

seria a sua unificação (local, regional, nacional ou internacional) num único sistema 

normativo, determinado pelo Direito Internacional. Destarte, o fato de que, aqui, se 

analisará somente aqueles fatos reputados como de maior importância para a imposição 

do Direito Ambiental Internacional. 

 

Segundo Soares13, vários foram os fatores que determinaram o deslocamento das 

questões ambientais para os foros internacionais, como a necessidade de cooperação, “a 

evidência de que somente poderia haver resultado na prevenção de grandes tragédias se 

houvesse uma coordenação a nível internacional dos esforços e das políticas 

ambientalistas, adotados nos ordenamentos jurídicos nacionais”, bem como a autoridade 

da Assembléia Geral da ONU como um relevante lugar de discussões e de negociações 

políticas entre os Estados e, por fim, “a diplomacia multilateral realizada sob a égide da 

ONU, na elaboração de muitos tratados e de convenções internacionais na área do Meio 

Ambiente”. Foi por meio da Assembléia Geral que os Estados puderam canalizar suas 

reivindicações em prol de uma política mundial preservacionista do meio ambiente, sem 

dúvida impulsionados pela nova visão dos fatos.  

 

Dentro dessa tomada de consciência, um grande marco dessa internacionalização 

foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 

em 1972, mas que teve seu remontar desde 1968, quando a Assembléia Geral da ONU, 

por meio da Resolução nº. 2.398, aprovou uma recomendação do Conselho Econômico 

e Social, no intuito da convocação de uma conferência sobre o tema. Na oportunidade, 

ficaram acertados, dentre outras coisas, a votação da Declaração de Estocolmo, o Plano 

de Ação para o Meio Ambiente, uma resolução sobre aspectos financeiros e 

organizacionais no âmbito da ONU e uma resolução que instituía um organismo 

especialmente dedicado ao Meio Ambiente, o Pnuma14.  

 

                                                 
13 Ibidem, p. 39-40. 
14 Dados obtidos no site www.onu.br. Acesso em 14 mar. 2008. 
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 Embora esse não seja o momento mais oportuno, é interessante traçar um paralelo 

entre a citada Declaração e a dos Direitos do Homem de 1948, já que é inegável que 

ambas contém a mesma relevância para o Direito Internacional e para a Diplomacia dos 

Estados, exercendo cada qual a sua maneira, o papel de valor guia na definição dos 

princípios mínimos que as legislações a respeito devem conter.  

 

Após essa Declaração o número de tratados e convenções multilaterais adotados 

cresceu sobremaneira. Igualmente, no âmbito interno, a delegação oficial àquele evento, 

de retorno ao país, conseguiu obter do Governo Federal um decreto criando a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente, que somente entrou em vigor em 1974. Após isso, em 

1981, foi editada a Lei nº. 6938 que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

Em 1992, passados 20 anos da Conferência de Estocolmo, a ONU convocou 

outra, no Rio de Janeiro, desta vez, tendo como enfoque o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, pois apesar de ter ocorrido muitos avanços nesse período, 

paralelamente, também ocorreram grandes catástrofes ambientais. Os mais avisados 

devem lembrar ao menos da repercussão internacional do acidente nuclear com a usina 

da cidade de Tchernobyl, na Ucrânia, em 1986.  

 

A aludida Conferência, também conhecida como a Eco-92, teve, resumidamente, 

como resultados a assinatura pelos Estados participantes de duas Convenções 

multilaterais, quais sejam, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica; a subscrição de três documentos: 

A Declaração do RJ sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de 

Princípios sobre as Florestas e a Agenda 21; a adoção de compromisso dos estados 

relativos à determinação de pauta de próximas reuniões diplomáticas multilaterais, sob a 

égide da ONU; o comprometimento dos Estados em respeitar as regras do princípio do 

poluidor-pagador; o da preservação; a integração da proteção ao meio ambiente em 

todas as esferas da política e das atividades normativas do Estado e a aplicação dos 

Estudos de Impacto Ambiental (Objetivos da Declaração do RJ)15. 

 

                                                 
15 SOARES, Ibidem, p. 48-59. 
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No ano de 2002, aconteceu a Conferência do Desenvolvimento Sustentável, em 

Johannesburgo, no Continente Africano, num esforço conjunto para compensar as 

necessidades humanas com os recursos que a terra oferece.  

 

No Brasil, aos poucos foi se alargando uma legislação interna bastante 

desenvolvida consagrando ideais preservacionistas. Tanto isso é verdade, que na sua 

mais elevada forma normativa, qual seja, a Constituição de 1988, vários são os 

dispositivos constitucionais referentes à preocupação ambiental16, mas há que se 

destacar, aqui, apenas o artigo 225, juntamente com os aspectos mais peculiares que 

seus incisos impõem, como o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, e a co-participação não só do Poder Público, mas também da coletividade 

no dever de defendê-lo. Desta forma, então, se está diante de um Direito Fundamental e 

Humano, como afirmado alhures, tal qual o direito à vida, à liberdade. 

 

Destarte, o § 1º do supracitado artigo traz a imposição ao Poder Público de ações 

com o desígnio de asseverar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Ressalte-se que há um vasto campo de regulamentação infraconstitucional 

a respeito. Exemplificativamente, pode-se citar o Código Florestal e a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9605/1998). No entanto, é o § 3º o ponto crucial deste artigo, pois é 

nele que se encontra a sujeição dos infratores, pessoas físicas ou jurídicas às sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

Aliás, outro ponto que merece destaque é o inciso IV, do aludido artigo, uma vez 

que ele trata da exigência pelo Poder Público de estudo prévio de impacto ambiental, 

denotando um caráter de obrigatoriedade de prevenção do meio ambiente.  

 

Nesse diapasão, importante trazer à baila a questão da efetividade do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois em consonância com o que reza tal 

artigo, o Estado e a coletividade estão incumbidos da promoção do respeito e 

                                                 
16 Exemplificativamente: art. 5º, incisos XXIII, LXXI, LXXIII; art. 20, incisos de I-VII, IX, X, XI, § 1º e 
§ 2º, art. 21, incisos XIX, XX, XXIII, alíneas a, b e c, XXV; art. 22, incisos IV, XII, XXVI; art. 23, 
incisos I, III, IV, VII, IX, XI; art. 24, incisos IV, VII, VIII; art. 43, § 2º, IV e § 3º; art. 49, incisos XIV, 
XVI; art. 91; art. 129, III; art. 170, VI; art. 174, § 3º e § 4º; art. 176 ; art. 182; art. 186; art. 200, incisos 
VII, VIII; art. 216, inciso V, § 1º, §3º e §4º; art. 225; art.231; art. 232. 
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preservação do meio ambiente e, dessa forma, há a indistinguibilidade do papel do 

Estado e dos cidadãos.  

 

Assim, diante de tais assertivas, urge um grandioso desafio, qual seja, 

conscientizar a população de que a proteção do meio ambiente também faz parte do 

exercício de cidadania e que, para tal desiderato, é preciso, primeiramente, de uma boa 

educação ambiental. Por fim, ante esse desafio, parece que a educação passa a ser único 

instrumento capaz de cooperar no processo de construção da sociedade sustentável, 

democrática, participativa e socialmente justa.  

 

4 A educação ambiental e a efetivação do Direito Fundamental ao Meio Ambiente 

a partir da ação da juventude 

 

A educação constitui-se num dos pilares do Estado Democrático de Direito e 

integra o rol dos Direitos Humanos e Fundamentais, constituindo, portanto, um direito 

público subjetivo de todo cidadão. Em relação à educação ambiental, importante o 

entendimento de Lanfredi: 

 
Com efeito, assim em relação à educação (direito de todos) como ao meio 
ambiente (todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado), 
destaca o legislador que se trata de um direito comum da população, bem 
como, em face da magnitude da empreitada, não incumbe só ao Estado, mas 
também à sociedade o dever de promovê-los e incentivá-los17.  

 

 A educação ambiental, conforme o disposto no art. 225, § 1º, inciso IV, da 

Constituição Federal diz que o Poder Público deve “promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente”. Importante destacar que a educação ambiental não alçou esse patamar 

somente com o texto constitucional. Antes disso, a Lei nº. 6.938/1981 sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, que foi recepcionada pela Constituição em 1988, em seu 

art. 2º, inciso X, enfatiza o oferecimento da “educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 

ativa na defesa do meio ambiente”, referindo-se aos princípios que deverão ser 
                                                 
17 LANFREDI, Geraldo. Política Ambiental: A busca da efetividade de seus instrumentos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 123. 

561



 

atendidos para concretizar a preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente. O 

Decreto nº. 99.274/1990, que regulamentou a Lei nº. 6.938/1991, em seu art. 2º, inciso 

VII, afirma que se deve “orientar a educação, em todos os níveis, para a participação 

ativa do cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os 

currículos escolares das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da 

ecologia”.  

  

 A Lei nº. 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, é 

também de relevante importância, pois estende a educação ambiental ao âmbito não-

escolar, conforme determina o seu art. 2º: “a educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 

não-formal”.  

 O art. 5º da referida Lei fixa os objetivos da educação ambiental e que devem 

servir de norte para toda a estrutura das práticas de educação ambiental a serem 

desenvolvidas: 

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos; II - a garantia de democratização das informações ambientais; III – o 
estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; IV – o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania; V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões 
do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a 
ciência e a tecnologia; VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação 
dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 Como já mencionado em outra obra18, a educação ambiental deverá abranger 

tanto o espaço formal quanto o não-formal da educação. Em relação ao ensino formal, o 

art. 10 estabelece que “a educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
                                                 
18 REIS, Suzéte da Silva. Educação ambiental: um caminho para o exercício da cidadania. In: 
GORCZEVSKI, Clóvis (org.). Direitos Humanos, educação e meio ambiente. Porto Alegre: Evangraf, 
2007, p. 108-109. 
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formal”. Importante, ainda, é destacar o § 1º desse artigo que diz “a educação ambiental 

não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino”, enfatizando 

o seu caráter transdisciplinar, ela deve perpassar por todas as demais disciplinas que 

compõem o currículo escolar e não ser trabalhada de forma estanque, em um momento 

determinado da grade de horário escolar. Isso porque ela deve ser considerada como 

integrante de cada uma das disciplinas escolares, que, em última análise, buscam a 

formação integral do ser humano, garantindo-lhe o exercício da cidadania. 

 Essa previsão vem a reforçar o que foi dito na Conferência de Tbilisi, em 1977, 

que enfatizava o caráter interdisciplinar da educação ambiental, visto que a mesma não 

pode ser vista como uma disciplina suplementar às demais já existentes nos currículos 

escolares. Ao contrário, as demais disciplinas devem contribuir de forma significativa e 

se envolver no processo de educação ambiental. 

  O art. 13 define como “educação ambiental não-formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 

organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente”, o que compete ao 

Poder Público incentivar, nos âmbitos federais, estaduais e municipais19.  

 Nesse sentido, importante a contribuição de Travassos: 

É essencial que seja uma proposta que altere sensivelmente a educação, tal 
como ela é concebida nos dias atuais, deixando de ser direcionada apenas 
para a transmissão de teorias e de conhecimentos sobre ecologia. Ela precisa 
ter como objetivo não só os ensinamentos sobre a utilização racional dos 
recursos que a natureza oferece, mas também o desenvolvimento da 
participação da sociedade nas discussões e nas decisões sobre as questões 
ambientais. É necessário que encontre uma nova forma de integração entre a 
sociedade e a natureza, uma nova dimensão que não seja apenas a 
preocupação com a possibilidade de destruição do ecossistema. Este é o 
parâmetro que deve nortear a educação para o meio ambiente e estimular a 
ética no relacionamento econômico, político e social.20  

                                                 
19 O art. 7º da Lei 9795/99 define os órgãos e instituições que conformam a esfera de ação da Política 
Nacional de Educação Ambiental, que são os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais 
com atuação em Educação Ambiental. 
20 TRAVASSOS, Edson Gomes. A prática da Educação Ambiental nas escolas. Porto Alegre: Mediação, 
2004, p. 16 
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 A educação ambiental, portanto, deve ter um caráter permanente, em 

consonância com a evolução da sociedade e estar sempre atenta às ameaças e agressões 

que constantemente afetam o meio ambiente. A preservação e a prevenção somente 

serão possíveis se as novas gerações forem educadas no sentido de compreenderem que 

o meio ambiente não é uma fonte inesgotável e que seus recursos não se auto-

reproduzem. Para isso, é importante que as crianças e jovens, que freqüentam o ensino 

fundamental, especialmente, se sintam como integrantes e como agentes 

transformadores do ambiente. 

Nesse contexto, fica evidente a importância de se educar os futuros 
cidadãos brasileiros para que, como empreendedores, venham a agir 
de modo responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente 
saudável no presente e para o futuro; como participantes do governo 
ou da sociedade civil, saibam cumprir suas obrigações, exigir e 
respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade, tanto local 
como internacional; e, como pessoas, encontrem acolhida para 
ampliar a qualidade de suas relações intra e interpessoais com o 
ambiente tanto físico quanto sócia.21

 A Coordenação-Geral de Educação Ambiental (CGEA), vinculada à Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC – tem como eixos centrais o fortalecimento da Política Nacional de 

Educação Ambiental; a formação continuada na educação básica; o fomento a projetos 

de educação ambiental e o desenvolvimento da educação ambiental no Ensino Superior. 

Todas as ações e projetos desenvolvidos pela CGEA estão em consonância com as 

diretrizes em relação ao tema estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. 

 Dentre os projetos desenvolvidos estão a Conferência Nacional Infanto-Juvenil 

pelo Meio Ambiente, que terá a segunda edição em 2008; o Programa Educação de 

Chico Mendes, que surgiu para dar continuidade à construção permanente da educação 

ambiental e à promoção de um círculo virtuoso na busca do conhecimento, pesquisa e 

geração de saber e ações transformadoras a partir das escolas e das comunidades locais; 

o programa de formação continuada de professores em educação ambiental, instituído 

pela Resolução nº. 13 do FNDE, que estabelece normas para apoio financeiro a esses 

programas; o programa Juventude e Meio Ambiente, que busca incentivar e aprofundar 

                                                 
21 BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e 
saúde. Brasil: MEC/SEF, 1997, p. 18 
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o debate sócio-ambiental com foco em políticas públicas, estimulando a formação dos 

jovens. O programa envolve jovens de todos os estados brasileiros, com processo de 

formação presencial e a distância. Uma das publicações desse programa é o Manual 

Orientador para Coletivos Jovens de Meio ambiente, que tem como linha de ação do 

Programa é a formação de jovens na área sócio-ambiental, em cinco temas principais: 

Educação Ambiental; Fortalecimento Organizacional; Educomunicação; 

Empreendedorismo; e Participação Política22.  

 A partir da análise de dados do Censo Escolar (2001-2004) se observou que o 

número de escolas que ofereciam educação ambiental aumentou de, aproximadamente, 

115 mil em 2001, para 152 mil, aproximadamente, em 2004, o que representa uma taxa 

de crescimento de 32%. Esses dados refletem também no número de alunos 

matriculados no ensino fundamental: em 2001 eram cerca de 35,3 milhões de matrículas 

no ensino fundamental e, destes, 25,3 milhões eram de matrículas em escolas que 

ofereciam educação ambiental, demonstrando que, em torno de 10 milhões de crianças 

não tinham acesso à educação ambiental. Em 2004, esse número reduziu para menos de 

1,8 milhões23. 

 As modalidades de educação ambiental desenvolvidas nas escolas brasileiras, no 

período de 2001 a 2004, segundo dados do Censo Escolar, apontam que em 2001, 

aproximadamente 94 mil escolas ofereciam Inserção da Temática Ambiental nas 

Disciplinas (ITAD) e em 2004, o número era de aproximadamente 110 mil escolas. Em 

2001, 33,6 mil escolas ofereciam Projetos de Educação Ambiental, número que subiu 

para 64,3 mil em 2004. As Disciplinas Especiais, em 2001, eram oferecidas em 2,9 mil 

escolas. Em 2004, passou para 5,5 mil escolas24.  

 A compreensão de que através da educação ambiental e, especificamente, da 

formação das crianças e dos jovens no sentido de se reconhecerem e agirem como parte 

integrante do meio ambiente, e não somente meros beneficiários seus, é fundamental 

para que a mesma atinja os objetivos que lhe são inerentes. As ações educativas 

                                                 
22 Disponível em  http://www.mec.gov.br. Acesso em 14 mar. 2008. 
23 VEIGA, Alline. Um Retrato da Presença da Educação Ambiental no Ensino Fundamental Brasileiro : o 
percurso de um processo acelerado de expansão. Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, 2005, p. 10-12. 
24 Idem, p. 16. 
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ambientais devem partir do espaço local onde vivem os jovens, em consonância com as 

ações dos demais entes federados: União, Estados e Municípios. Tais ações somente 

serão viáveis se houver a soma dos esforços do Poder Público e da coletividade, visto 

que ambos são responsáveis pela garantia do meio ambiente sadio e equilibrado.  

Frisem-se, nesse contexto, as palavras de Costa, ao realçar o papel da educação 

ambiental nessa órbita: 

 
A educação ambiental pode suprimir muitos vazios ideológicos desse tempo 
de extremismos políticos, desperdícios de recursos ambientais, exageros de 
produção e consumo. A educação ambiental opera processos que oferecem 
vantagens práticas, sensíveis, palpáveis e às vezes, imediatas e muito 
positivas àqueles que prezam os atos humanitários, o pensamento holístico, a 
solidariedade, a saúde, o equilíbrio ambiental e a paz. Busca-se, assim, um 
concerto global para a implementação desse enfoque educacional, 
determinante da transformação política para a criação de um novo mundo, 
calcado na sustentabilidade, cujos atores serão cidadãos ativos, trabalhando 
para obtenção de soluções concretas que visem a dignidade humana e o bem 
estar ambiental, através da ação solidária comunitária25. 

 

Adverte-se que, embora louvável e imprescindível, a educação ambiental deve ser 

vista como uma finalidade e não como meio de solução para todos os males.  É preciso, 

sim, de educação voltada ao desenvolvimento da consciência preservacionista e ativista 

do papel de cidadão, mas não pode ficar só nisso, é preciso ir além, promovendo-se 

políticas públicas efetivadoras desses direitos. 

 

Assim, é inegável que o programa aqui apresentado representa muito mais do que 

uma simples iniciativa do legislativo demonstra, outrossim, o rompimento com uma 

história de descaso, de degradação. Reproduz uma ação efetiva no plano fático, que 

almeja essencialmente o enraizamento da cultura de respeito e valorização dos 

multiculturalismos existentes na sociedade contemporânea, por meio do estímulo de 

processos de educação ambiental. 

 

6. Considerações Finais 

 

                                                 
25 COSTA, José Kalil de Oliveira. Educação Ambiental, um direito social fundamental. In: 10 anos da 
Eco-92: O direito e o desenvolvimento sustentável. HERMAN, Benjamin Antônio (Org.). São Paulo: 
IMESP, 2002, p. 446. 
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Tendo em vista a magnitude que o tema encerra, bem assim suas múltiplas 

implicações, se tem consciência que muitos pontos podem ter ficado em aberto, pois 

apenas foram arrazoados aqueles aspectos considerados essenciais à apreensão da 

proposta. 

 

Diante desse quadro é plausível afirmar que os Direitos Humanos possuem o 

relevante papel de teorização do Direito Ambiental, dada a sua correlação ao direito à 

vida e a dignidade humana, bem assim, de torná-lo efetivo, a fim de que suas normas 

não se constituam em “letra morta” nem em meras disposições programáticas. 

 

Como visto, a República Federativa do Brasil, mesmo sendo um Estado 

Democrático de Direito, ainda está distante e, por vezes, até parece indiferente à 

efetivação dos Direitos Fundamentais e Humanos contemplados sob a unívoca redação 

do texto constitucional. Isso se acentua em relação ao Direito Ambiental e às suas 

degradações, pois mesmo após vinte anos da promulgação da Constituição Federal, a 

grande questão está em como tornar efetivos todos esses novos direitos. 

 

Assim, os apontamentos iniciais se prestaram a demonstrar o contexto atual dos 

Direitos Humanos no Constitucionalismo Contemporâneo e de sua imbricação direta 

com o Direito Ambiental, as polêmicas em torno do seu universalismo e dessa 

designação.  

 

Resgatando a figura da consciência ecológica no decorrer da historicidade, 

constatamos que há grandes períodos históricos com amplas lacunas legislativas e que o 

interesse pela preservação ambiental começou a sobrepor-se a partir de meados do 

século XX. 

 

Anos mais tarde, a ONU, preocupada com a situação de desrespeito às questões 

ambientais proclamou uma Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo, em 1972, tendo como finalidade primordial a preservação do meio 

ambiente, rompendo com o marco de desinteresse e, ao mesmo tempo, constituindo-se 

na primeira grande forma de proteção internacional. 

567



 

 

Do universo dos documentos internacionais, ressaltou-se, ainda, a Declaração do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, como um segundo 

grande marco do reconhecimento desses direitos. Assim, seguindo uma tendência de 

construção desses direitos, vale reproduzir, igualmente, a peculiaridade do Programa 

Nacional de Educação Ambiental, criado pelo Governo Federal, que se utiliza, 

essencialmente, da educação ambiental como atividade-fim para se atingir todos os 

objetivos e diretrizes, nele traçados. 

 

Por derradeiro, é preciso ter em mente que o exercício consciente de preservação 

ambiental e a adoção de medidas de tutela ambiental guardam, certamente, uma estreita 

relação com as atuais e futuras gerações, pois não é com a obrigatoriedade das regras 

jurídicas que se conseguirá implantar a cultura de preservação. Ao revés, faz- se 

necessário uma transformação cultural para tanto e, nesse contexto, a educação 

ambiental conjunta com a participação da juventude é essencial para o repensar da 

conduta humana. Adverte-se, por fim, que é preciso o exemplo de cultura 

preservacionista, a fim de que as gerações vindouras possam escolher seus próprios 

passos democraticamente.  
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A APLICAÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO AO PROBLEMA DA 

COBRANÇA DO USO DA ÁGUA BRUTA DOS RIOS   

 

Deraldo Dias de Moraes Neto*

 

RESUMO 

A questão do gerenciamento das baciass hidrográficas e, em particular, o problema da 

cobrança da água bruta dos rios chama atenção para um dos maiores problemas que 

enfrentaremos no século XXI, ou seja, a escassez de água, motivo pelo qual a política 

pública adotada por nós transcende a visão tecnicista do Direito, para incorporar aspectos 

éticos, antropológicos, religiosos, filosóficos, ambientais, tributários e econômicos na sua 

aplicação e concepção (visão multidisciplinar). Sendo assim, decidimos focar o nosso 

estudo desde o Direito Romano, passando pela legislação portuguesa e, quanto ao Brasil 

colônia, pelas leis holandesas, examinado-se a legislação do império e Da Primeira 

República, passando pelas Constituições de 1934 e de 1937, analisando-se as Cartas de 

1946, de 1967 e de 1969, até chegarmos a Constituição cidadã de 1988; primeiro na 

evolução do próprio conceito jurídico da água em nosso ordenamento, para depois analisar 

a atual legislação, com vistas a confrontá-la com os postulados da Análise Econômica do 

Direito e, em seguida, analisar sua real natureza jurídica a partir da pragmática adotada 

pelas bacias hidrográficas, que iniciaram a cobrança da água bruta de seus rios. Nas 

conclusões estudam-se as relações entre instrumentos econômicos e gestão do meio 

ambiente, o acesso aos recursos hídricos e as vantagens da adoção de normas e mecanismos 

de hard law versus soft law. 

 

PALAVRAS-CHAVES:  ASPECTOS JURÍDICOS DA ÁGUA; LEI DE RECURSOS 

HÍDRICOS; COBRANÇA DA ÁGUA BRUTA DOS RIOS; APLICAÇÃO OU NÃO DA 

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO; BEM AMBIENTAL. 

                                                 
* Doutorando em Direito Público pela UFBa; Mestre em Direito Econômico pela UFBa; Professor Assistente 

da Universidade Católica de Salvador; Professor convidado do programa de pós-graduação em Administração 

da UFBa, UCSal e UEFS; Procurador do Estado da Bahia.  
 

571



RESUMÉ 

La questíon sur la gestion des ressources hydriques en particulier le problème du cout de 

soins pour un des plus grands problèmes qu’on aura a resoudre au XXI siècle qui est 

l’alsence de l’eau pour se faire la politique publique que nous defendons va au dé là de la 

vision techniciste du Droit pour contenir des aspects èthiques, antropologiques, religieuses, 

philosophiques, écologiques, tributaires et économiques – um point de vie 

multidisciplinaire. Nous avons donc decider diriger notre étude d’abord sur la concepcion 

juridique di l’eau dans lê ordre jurídique des lê Droit Romain, atravers la legislation 

portugaise et por lê Brésil colonial, lês lois hollandaises. On examine ensuite lês lois de 

l’empire et de la Première République, les Constituitions de 1934 et 1937. On analyse les  

Constitutions Federales de 1946, 1967 et de 1969 jusquá la Constitution Citoyenne de 1988 

pour la confronter avec les regles de l’ AED et ensuit analyser sa vraie nature juridique 

selon lê Comitê des Bassins hidrographiques qui ont commencer lãs redevances de l’eau 

brute de sés fleuves. 

 

MOTS CLÉS:   ASPECTS JURIDIQUES DE L’EAU; LOY DES RESSOURCES 

HYDRIQUES; REDEVANCES DE L’EAU BRUTE DES FLEUVES; EMPLOI OU NON 

DE L’ AED; BIEN ENVIRONEMENTAL. 

 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho versa sobre a possível aplicação da análise econômica do 

direito à problemática da cobrança da água bruta das bacias hidrográficas, ou, mais 

especificamente, sobre uma análise comparativa entre a teoria de internalização das 

externalidades negativas proposta por Pigou e a crítica feita à mesma por Coase, a partir da 

formulação de seu famoso teorema. 

Todavia, este estudo se diferencia dos demais, em primeiro lugar, por ter sido 

feito a partir de uma análise específica da questão concreta da cobrança pelo uso da água 

bruta na bacia hidrográfica do Rio São Francisco; segundo, pelo fato de considerarmos que 

a AED não configura uma necessária ruptura total das idéias Pigouvianas, mas, sim, uma 
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evolução natural das mesmas; terceiro, por trabalhar a AED dentro de uma neutralidade 

científica, com o fito de evitar as armadilhas de uma rejeição meramente ideológica. 

A presente monografia, portanto, não se limitará simplesmente a repetir os 

postulados da AED consagrados nas obras de Coase, Posner, Calabresi, Mercado Pacheco, 

dentre outros, mas em elaborar uma análise crítica e fundamentada dos mesmos, sem, 

contudo, cair na tentação de simplesmente negá-los, haja vista que acreditamos, a princípio, 

na possibilidade de aproveitamento parcial de seus fundamentos para a resolução do difícil 

problema da conservação dos recursos hídricos.  

Para isso, valer-nos-emos não só do rico acervo bibliográfico sugerido pelo 

Prof. Heron José de Santana Gordilho, como também de obras suplementares, como as de 

autores menos conhecidos como Paloma Duran y Lagaluna (Una Aproximación al Análisis 

Económico del Derecho), José Ramón Cossío Díaz (Derecho y Análisis Económico) e 

ainda nas obras dos grandes mestres do Direito Ambiental, a exemplo do Paulo Afonso 

Leme Machado, Cristiane Derani, João Almino, Ricardo Carneiro, etc. 

Para tanto, impende-nos expender as normas jurídicas reguladoras do tema, ou 

seja, iremos abordar os novos paradigmas normativos impostos a partir da Constituição de 

1988, ex vi  arts. 225, 21 e 22. 

Em seguida, servir-nos-emos dos relatórios das ações realizadas na Bacia do São 

Francisco, bem como dos estudos econômicos realizados pelos Professores José Carrera-

Fernandez e Raymundo José Garrido; além dos livros e artigos de Direito Tributário 

Ambiental do Prof. Heron José de Santana Gordilho,  Alejandro C. Altamirano, James 

Marins e José Marques Domingos de Oliveira, dentre outros.   

Por fim, pretendemos, dentro dos limites de tempo que dispomos e da escassez 

de dados oficiais disponíveis, analisar a eficiência econômica da cobrança pelo uso da água 

em algumas bacias hidrográficas. 

 

2- Evolução histórica do Direito das Águas e suas fontes 

 

Com efeito, a água é um bem essencial e imprescindível para a satisfação das 

necessidades humanas mais primárias e básicas, considerada um bem de consumo 
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inelutável. Suas características particulares já bastam para justificar a implementação, ao 

longo dos tempos, de um regime jurídico específico, decorrente da mobilidade propensa à 

criação de conflitos especiais de interesses entre os respectivos utentes, haja vista que a 

água possibilita múltiplos usos, a exemplo do consumo humano, dessedentalização de 

animais, irrigação de lavouras, insumo industrial, geração de energia elétrica, navegação, 

turismo e lazer. Entretanto, as questões jurídicas tradicionais suscitam maior polêmica 

sobre a sua natureza jurídica, seu regime de propriedade e classificação. 

Frisa-se que o Direito Romano1 já fazia diversas referências ao tratamento jurí-

dico da água, tanto em trechos do Digesto como nas Institutas de Marciano e Justiniano, 

dos quais resultava a classificação tripartida das águas em comuns, públicas e particulares, 

havendo, contudo, uma forte tendência, já àquela época, para a ampliação do domínio pú-

blico das águas em prejuízo do domínio privado, tal qual veio a ocorrer no Direito das 

Águas moderno, ex vi Lei 9.433/97. 

Em Portugal não foi muito diferente. O domínio público da água oriundo do 

Direito Romano manteve-se até a instituição do feudalismo que, ao fortalecer a propriedade 

particular dos senhores feudais, favoreceu apropriação privada da água. Tanto isso é 

verdade que as Ordenações do Reino viriam a incluir as correntes de água no patrimônio 

exclusivo da Coroa e, somente muito tempo depois,  mais precisamente em 1804, é que o 

Alvará de 17 de Novembro de 1804 restringiu forte-mente o regime de regalias reais então 

vigente, ao acentuar a importância da água para as atividades agrícolas e industriais.   

Portugal apenas recuperou a distinção romana entre águas públicas, comuns e 

privadas com a edição do Código Civil de 1867. Porém, foi o Código Civil de 1966 que, 

pela primeira vez, conseguiu sistematizar juridicamente o assunto, ao distinguir propriedade 

das águas, das servidões legais de águas e das meras limitações ao direito de propriedade. 

Já no Brasil2, durante o período em que fomos regidos por leis holandesas, como 

a Dag Notule de 05 de março de 1642, os senhores de engenho foram proibidos de fazer 

lançamentos de vinhoto e/ou bagaço de cana nos cursos d’água, com o fito de proteger a 

saúde das populações que se alimentavam dos peixes dos rios; e portuguesas, em que 

                                                 
1 LOBO, Mário Tavarela. Manual do Direito das Águas. 2ª ed. rev. e amp. v. I. Coimbra: Coimbra, 
1999, p. 20. 
2 WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: subsídios para a história do Direito 
Ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999, p. 8.    
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podemos destacar o parágrafo 7º do Título LXXXVIII das Ordenações Filipinas que, 

tentando evitar uma situação de desabastecimento de gêneros alimentícios, proibiu qualquer 

pessoa de jogar materiais poluentes nos rios que pudessem, eventualmente, vir a matar os 

seus peixes, conforme demonstra o texto abaixo transcrito: 

 

“pessoa alguma, lance nos rios e lagoas, em qualquer tempo do ano 

..., cocca, cal, nem outro material com que fe o peixe mata”. 

 

A Constituição de 1824 foi silente em relação à tutela das águas, razão pela qual 

a primeira norma imperial sobre águas foi o art. 162 do Código Penal que tipificou como 

crime corromper ou compuscar a água potável, condenando seu infrator a uma pena que 

variava de um a três anos de prisão, vide a transcrição literal do artigo supracitado: 

 

“Corromper ou compuscar a água potável de uso comum ou 

particular, tornando-a impossível à saúde. Pena: prisão celular de 1 

(um) a 3 (três) anos”. 

 

De igual modo se portou a Constituição de 1891 e o Código Civil de 1916, o 

qual, inobstante ter sido promulgado sob a égide republicana, regulamentou, apenas, o 

direito de uso das águas, vide arts. 563 a 568, sem, contudo, referir-se ao seu domínio; haja 

vista que a proteção fundou-se quase que exclusivamente no direito de vizinhança (Livro II, 

título II, capítulo II, seção V), bem como, na utilização da água como um bem 

essencialmente privado e de valor econômico limitado; de modo que, a princípio, o usuário 

poderia utilizar as águas da maneira que melhor lhe aprouvesse. 

A Constituição de 1934 estabeleceu à União a competência para legislar sobre 

águas (art. 5º, XIX), como também o domínio da mesma sobre lagos e quaisquer correntes 

em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um Estado, e/ou sirvam de limites 

fronteiriços com outros países; mas, foi o Código de Águas (Decreto 24.63/34) que 

delineou o primeiro modelo de gerenciamento de água orientado por tipos de uso, cuja 

prioridade estabelecida, na época, foi a geração de energia elétrica, com o fim de promover 

o desenvolvimento industrial do Brasil; bem como, reconheceu o valor econômico das 
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águas para a coletividade, nos moldes do art. 119 da CF, ora em comento; e ainda, 

considerou a água como bem de uso dominical. 

Cabe destacar, também, que o artigo 177 da CF/34 obrigava a União a cumprir 

um plano sistemático e permanente criado para combater os efeitos da seca nos Estados do 

Norte-Nordeste, direcionando 4% de seu orçamento a obras de infra-estrutura e serviços de 

assistência econômica às vítimas da seca; ou seja, pela primeira vez uma Constituição 

brasileira traçou uma política pública de gestão de recursos hídricos, através de um plano 

de desenvolvimento econômico regional e uma alocação específica de recursos financeiros 

para implementá-lo3. A Carta de 1937, no tocante ao regime jurídico das águas, não alterou 

os ditames da Constituição anterior, embora em seu art. 16 estabelecesse a competência 

privativa da União para legislar sobre águas e no artigo seguinte possibilitasse a delegação 

desta competência para os Estados.  

Todavia, a CF de 1946 incluiu, dentre os bens de domínio da União, as ilhas 

fluviais e lacustres situadas nas zonas limítrofes com outros países, vide inciso I de seu art. 

34; além disso, o art. 153, alterou o conteúdo do art. 119 da Constituição Federal de 1934, 

com o objetivo de impedir a participação de estrangeiros nas empresas de geração de 

energia elétrica do país; e ainda retomou a linha intervencionista desta Carta ao propor, em 

seu art. 198, um plano de defesa contra a seca do nordeste, em que a União se 

comprometeria a despender no mínimo 3% de sua renda tributária por um período de 20 

anos (SUDENE), bem como, a aplicar mais 1% no aproveitamento total das possibilidades 

econômicas do Rio São Francisco (CODEVASF)4.  

Na década de 60, duas únicas leis trataram da questão hídrica de maneira 

indireta, afinal, o Estatuto da Terra (Lei 4.132/62) somente abordou a problemática hídrica, 

ao incluir as áreas necessárias à preservação de cursos e mananciais de água como uma das 

hipóteses de desapropriação de terra por interesse social; ao passo em que o Código 

Florestal (Lei n. 4.771/65), em seu art. 2º, estabeleceu como áreas de preservação 

permanente as florestas e matas ciliares situadas ao longo dos cursos d’água, nascentes, 

lagos, lagoas ou reservatórios. 

                                                 
3 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito das Águas: Disciplina Jurídica das Águas Doces. 2ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 85. 
4 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. A água e sua utilização: aspectos jurídicos-institucionais. In 
Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, 12 (55), p. 19-32, ago. 1988. 
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Por fim, as Constituições de 1967 e 1969 não trouxeram qualquer modificação à 

sistemática de tratamento das águas, mantendo-se na mesma linha das Cartas anteriores; ao 

passo em que a legislação ordinária que se seguiu a ela, como os Decretos n. 75.700/75 e 

75.367/77 se restringiram, respectivamente,  a estabelecer áreas de proteção para fontes de 

água mineral e normas e padrões de potabilidade da água. 

O advento da Lei 6.938/815, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, trouxe um tratamento holístico ao meio ambiente, entendendo-o como um todo 

indissociável, de forma a poder construir bases para um desenvolvimento sustentável; bem 

como, pela primeira vez, estabeleceu princípios de proteção e garantia ao meio ambiente; e 

ainda instituiu-se os objetivos e instrumentos da política nacional de meio ambiente. 

Entretanto, foi a Constituição cidadã (CF/88) que primeiro criou um capítulo 

inteiramente dedicado ao meio ambiente, tendo como norma fundamental o caput do art. 

225, que incluiu a água como um dos seus elementos, motivo pelo qual sua proteção, agora, 

opõe-se contra o interesse particular de qualquer espécie, inclusive ao direito de 

propriedade, que ficou adstrito aos limites da sua função social; cabendo ao poder público 

zelar pela sua conservação paras as gerações atuais e futuras. 

Há de se frisar que a água ganhou feição de recurso econômico, conforme se 

infere da leitura dos artigos 20, § 1º; 21, XII, b e XIX; 43, § 2º, IV e § 3º; 176 caput e § 1º  

da CF/88; tanto quanto pelo fato de ser extinto o domínio privado da água, estabelecido 

pelo Código das Águas, pois, face ao que foi previsto no novo texto constitucional, todos os 

corpos d’água são de domínio público, quer seja da União ou dos Estados.  

Desta maneira, extinguiram-se todos os direitos de propriedade6 dos antigos 

proprietários de poços, lagos, represas, açudes, riachos  e quaisquer outros tipos de corpos 

d’água, considerados, doravante, como meros detentores dos direitos ao uso dos recursos 

hídricos que outrora dispunham; e ainda assim, mediante a obtenção da respectiva outorga, 

nos termos e limites que a legislação federal ou estadual dispuser. 

Contudo, os corpos d’água deixaram de ser considerados bens públicos 

dominicais, ou seja, não configuram mais bens de propriedade exclusiva da União e dos 

                                                 
5 BEZERRA & MUNHOZ, Maria do Carmo de Lima e Tania Maria Tonelli (coordenação-geral). 
Gestão dos Recursos Naturais: subsídios a elaboração da Agenda 21 brasileira. Brasília: Ministério 
do Meio Ambiente, 2000, p 15/41.  
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Estados; mas sim de toda a sociedade, vez que se tratam de bens de uso comum do povo, os 

quais os entes públicos acima discriminados devem, obrigatoriamente, preservar, para 

garantir o seu uso pelas gerações atuais e futuras; já que o art. 225 da Constituição Federal 

colocou a água como um dos elementos que integram o nosso patrimônio ambiental.  

Quanto à competência legislativa a respeito de águas, o art. 22, inciso IV da 

nossa Carta Magna estabeleceu que compete privativamente a União legislar a esse 

respeito; cabendo ao Estados legislarem, de forma concorrente, sobre esta matéria, mas nos 

limites previstos nos incisos VI, VIII e XII, do art. 24,  da CF/88; haja vista que a 

competência material executiva, por exemplo, é exclusivamente da União, conforme 

demonstram os incisos XIX e XX do art. 21 de nossa atual Constituição. 

Enfim, no tocante à titularidade das águas superficiais, verificamos, através da 

leitura do inciso II, do art. 20 da CF/88, que pertencem ao domínio da União: “os lagos, 

rios e quaisquer correntes de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 

limites a outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais”. Cabe, também, registrar que não existem 

águas municipais, haja vista que a nossa Carta Magna deixou a cargo dos Estados os 

demais corpos d’água que não se enquadrem nas hipóteses acima descritas, ou seja, as 

águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou de obras da União, vide art. 20, 

inciso I da CF/88.    

Diante do que foi exposto, concluímos que desapareceram tanto as águas 

comuns, como as particulares e as municipais; mas, não obstante isso, restam dúvidas se 

caberia ou não indenizar as pessoas que sofreram  redução em seu direito de propriedade.  

 

3. Análise de seus princípios e objetivos frente à teoria da AED 

 

Sob o ponto de vista do Direito Ambiental Econômico7, os instrumentos econô-

micos, como a cobrança da água, constituem incentivos úteis ou dissuasivos na politica de 

meio ambiente para influenciar os comportamentos dos produtores ou dos consumidores; 

                                                                                                                                                     
6 DA SILVA. Fernando Quadros. A gestão de Recursos Hídricos após a lei 9.433 de 08.0’.97. In: 
FREITAS, Wladimir Passos de (org.) Direito Ambiental em Evolução, p. 83. 
7 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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pois, completam o arsenal regulamentar, além de poderem estimular ou desencorajar as 

práticas contrárias à proteção da água, possibilitando a gestão ótima deste recurso.  
Com efeito, eles permitem a aplicação do princípio do poluidor-pagador8, bem 

como internalizam parcial ou totalmente as externalidades, ou seja, os custos resultantes de 

uma atividade de produção ou de consumação e que atinjam ou afetem o patrimônio de ter-

ceiros sem que haja o pagamento da respectiva indenização pelo agente poluidor; o qual 

deveria não só suportar os custos de prevenção, como também, aqueles decorrentes da luta 

contra a poluição (internalização parcial); ainda que seja em um custo proporcional a 

poluição emitida ou a um dano causado por essa poluição (internalização total). 

Atualmente, os principiais instrumentos econômicos utilizados para a proteção 

do meio ambiente são as taxas ambientais (taxas “pigouvianas”), a cobrança pelo uso dos 

recursos, os sistemas de outorgas negociáveis, os sistemas de concessão, as multas, as 

cauções, as indenizações e os subsídios e incentivos fiscais para a proteção do meio 

ambiente, a exemplo do ICMS ecológico, mais conhecido como “ICMS verde”9.   

Portanto, para cada problemática ambiental, como a da água, por exemplo, 

haverá contornos diferenciados, ora utilizando instrumento econômico específico, ora 

combinando diversos instrumentos econômicos, como por exemplo, as taxas ambientais,  

os subsídios e a outorga. Note-se que toda política de intervenção estatal tem lastro na 

teoria do bem-estar (welfare economics) indo de encontro, portanto, à teoria da análise 

econômica do direito (AED) que além de contestar a eficiência e validade da primeira, 

apresenta uma proposta inovadora baseada na análise dos custos de transação10. 

As premissas da primeira defendem que qualquer atividade econômica tem 

custos, mas somente os custos privados (custos de matéria prima, mão de obra, insumos, 

etc.) seriam internalizados pelo agente, absorvendo parte dos seus custos sociais; ao passo 

em que existiriam outros custos, a exemplo da poluição decorrente do exercício da 

atividade industrial, que não estariam sendo contabilizados como custos pelo agente 

                                                 
8 GOMES, Luis Roberto. Princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Revista do 
Direito Ambiental no 16. out/dez. 1999. p.p.164-191. 
9 SANTANA, Heron José de. Meio Ambiente e Reforma Tributária: Justiça fiscal e extrafiscal dos tributos 

ambientais. Revista de Direito Ambiental, v. 33, n. 33, jan/mar. 2004. p. 10-31. 
10 PACHECO, Pedro Mercado. El análisis economico del derecho: una reconstruccion teorica. Madrid: 

Centro de Estudios Constitucionales, 1994.  
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poluidor, mas, sim, impostos a outros agentes; já que no desastre de Cataguazes-MG as 

despesas de despoluição do Rio Paraíba do Sul foram bancadas pelo Poder Público e o 

aumento do custo da água, que teve de ser transportada por carros pipa, foi pago pela 

população das cidades atingidas pela falta d’água, como Campos-RJ.  

Carneiro11 preleciona que só existirá externalidade negativa se a atividade de um 

agente ferir o bem-estar de outros, como, por exemplo, quando a poluição da água por agro-

tóxicos torná-la imprópria para consumo humano, bem como para a dessedentalização de 

animais; e se essa perda não for compensada de alguma forma, a exemplo do pagamento de 

indenizações, multas, ou qualquer outra forma de ressarcimento dos prejuízos sofridos. 

Partindo da hipótese de que são infligidos a outros agentes custos não 

compensados pela produção, isto é, que a poluição configura uma externalidade, pode-se 

dizer que o preço de mercado não refletiria a totalidade dos custos gerados pela produção; 

daí a idéia de Pigou12, acrescentar aos custos privados de produção os elementos que 

integrariam os denominados custos sociais; e desta maneira, provocar a internalização das 

externalidades; o que por sua vez, elevaria o preço do bem produzido; ao tempo em que, 

indiretamente reduziria o seu consumo, já que uma quantidade menor seria produzida. 

Segundo esta teoria econômica, as taxas ambientais seriam capazes de exercer 

uma ação favorável sobre o meio ambiente; afinal, ao fixar um preço determinado sobre a 

poluição e sobre os recursos ambientais, o Estado estaria internalizando os seus custos e 

corrigindo as externalidades. Para alcançar este objetivo de duas categorias de tributos: 

a) Taxas pigouvianas, que visam à locação ótima dos recursos e internalizar as 

externalidades de maneira racional, já que tais taxas encorajam o consumidor e o produtor a 

adotar comportamentos favoráveis ao meio ambiente e ainda a preservar os recursos 

hídricos, pois obrigam-nos a considerar o conjunto de custos derivados dessas atividades; 

b) Preço público, cujo objetivo principal consiste no financiamento das atividades de 

proteção do meio ambiente, e cujos recursos servem para financiar a execução de obras e 

serviços para a melhoria do meio ambiente, como a recuperação das matas ciliares. 

                                                 
11 CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2003.   
12 PIGOU, A. C. The economics of welfare. London: McMillan. 1948. 
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Sob a ótica econômica, os subsídios são instrumentos simétricos à taxa, pois, 

além de expressamente positivos, incentivam a diminuição das emissões de poluentes, vez 

que haveria uma recompensa pelas emissões suprimidas. O problema, porém, reside na 

possibilidade de falsear a livre concorrência e causar maiores danos aos mercados do que 

aqueles que ele visava corrigir, além de que sua compatibilidade com o princípio do 

poluidor-pagador é extremamente complexa13.  

A principal vantagem das outorgas deve-se à sua aplicabilidade aos volumes de 

poluição e não mais aos preços, permitindo, desta forma,  reduzir incertezas sobre as 

quantidades de poluentes despejados nos rios. Em contrapartida, possuem o inconveniente 

de serem pouco úteis, haja vista que seu funcionamento exige uma infra-estrutura muito 

onerosa, podendo representar um custo adicional para o agente; e, além do mais, o órgão 

regulador carece de agilidade na análise dos pedidos, o que, na opinião dos empresários, 

tem emperrado o nosso desenvolvimento econômico. 

Por outro lado, a AED14 tem criticado a teoria “pigouviana”; vez que Coase, por 

exemplo, elucidou que seu famoso teorema só tem validade para a situação que não atenda 

ao critério ótimo de Pareto, independentemente da externalidade, a exemplo de um cenário 

em que a concorrência imperfeita, em que a diferença no ótimo social seja causada pelo 

poder do monopólio ou por uma externalidade; como também, para a situação em que a 

isenção no imposto de renda induza uma empresa ao uso de tecnologias limpas, mas cujo 

efeito seja o do crescimento do custo marginal externo, em face da renúncia fiscal. 

A saída para estes dilemas, proposta por Coase, seria resolver diretamente o 

problema entre as partes, através da livre negociação entre poluidor e vítima, dispensando, 

desta feita, a participação estatal, face aos altos custos das decisões judiciais, em caso de 

uma condenação do poluidor ao pagamento de uma indenização as suas vítimas. 

Todavia, Coase pressupunha haver condições específicas para a livre negociação 

alcançar os seus objetivos. Uma dessas condições, significativas para o nosso estudo sobre 

a água é a eliminação da noção de propriedade sobre os recursos hídricos, quer dos 

                                                 
13 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. México/DF: Fondo de Cultura Económica, 2000. 
14 COASE,  Ronald Harry. The Problem of Social Cost. In: Journal of Law and Economics, vol. III, outubro 

de 1960.  
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particulares, quer do Estado, a fim de dar uma maior segurança à transação, pois como 

todos nós sabemos, ninguém pode abrir mão daquilo que não é seu. 

Sendo assim, haveria um impasse legal de difícil transposição, pois a água 

configura um bem de uso comum a ser preservado para beneficiar as atuais e futuras 

gerações, ou seja, trata-se de um direito de titularidade intergeracional, na qual a transação 

se restringiria aos direitos de uso e não de propriedade; mas, se abrirmos o nosso leque de 

opções, verificaremos uma aplicação muito interessante da AED nas chamadas permissões 

negociáveis de emissão, como ocorre com o mercado livre de carbono proposto pelo 

Protocolo de Kyoto, e que tem aplicação prática na questão hídrica, vez que também cobra-

se um preço público pelo direito de lançar dejetos nos corpos hídricos, o que possibilitaria, 

em tese, a venda dos direitos de poluição.  

 

4- Resultados concretos obtidos após a implantação da cobrança 

 

Já comentamos na introdução que, neste momento, nossa análise se faz limitada, 

face às dificuldades na coleta de dados estatísticos referentes à cobrança da água que, 

inclusive, ainda não foi implantada na maior parte das Bacias Hidrográficas brasileiras.  

Mas, podemos citar, por exemplo, que a alocação de recursos com a cobrança da 

água bruta, apenas no mês de maio do ano de 2003 permitiu à SRH/Ba realizar o 

cadastramento de todos os usuários da bacia do Rio Grande, um dos principais afluentes da 

margem esquerda do Rio São Francisco, ocasião em que identificou a existência de 07 

grandes usuários que consumiam, em média 3.390 m3/h. Ao final do mês de Junho, já 

estavam prontos os mapas e planilhas que integravam o “I Relatório Parcial do 

levantamento de usuários do Médio Rio São Francisco”; ao passo em que no mês de Julho 

se concluiu o levantamento de todo trecho do Sub-Médio Rio São Francisco, onde se 

localizam as principais agroindústrias da Bahia. 

De igual modo, os recursos arrecadados têm sido disponibilizados para o 

trabalho de monitoramento da qualidade da água, em face da existência  concentrações 

significativas de metais pesados lançados pelas grandes mineradoras, nas cidades de Três 

Marias-MG e Pirapora-MG, onde residem mais de 70.000 pessoas; que ainda por cima, 

lançam diretamente os efluentes sanitários; além de receberem dejetos de afluentes 
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estaduais do Rio São Francisco, como os Rios Paraopebas e Velhas, que drenam boa parte 

do esgoto sanitário produzido em Belo Horizonte. 

Em Novembro de 2003, ocorreu, também, outra ação reputável, sob a égide da 

nova lei, no Município mineiro de Lagoa da Prata, quando o Ministério Público, através de 

um termo de ajustamento de conduta, em vez de determinar a multa, estabeleceu a 

recuperação de um desvio irregular do curso do Rio São Francisco, fazendo o infrator a se 

comprometer com realização de obres para recolocar o Rio em seu curso normal. 

 

A ANA vem monitorando sistematicamente a cabeceira do Rio São Francisco, 

na região derredor do Município de Morada Nova de Minas, com o fim de evitar a 

formação de barramentos irregulares e impedir que empresas agro-industriais construam 

reservatórios clandestinos capazes de prejudicar os outros consumidores da  localidade. 

Os produtores de cachaça do Norte de Minas estão passando por trabalhos de 

conscientização ambiental patrocinados pela ANA, sendo orientados a evitar o lançamento 

de vinhoto nas águas do Rio São Francisco, utilizando a tecnologia que permite a 

transformação deste resíduo tóxico em fertilizante. 

Por fim, a conclusão de um levantamento identificou 57 grandes usuários de 

recursos hídricos do Alto São Francisco, ou seja, naquela região, o consumo médio é 

superior a 5000 m3 por hora; como também, houve a regularização de mais 22 usuários que 

ainda não estavam de posse de sua respectiva outorga de direito de uso; fatos estes que 

demonstram uma mudança lenta e gradual da gestão de nossas águas. 

 

5- Natureza jurídica 

 

A questão da água importa no direito à vida, e o cuidado dos recursos hídricos 

assegura nossa sobrevivência no planeta. Tanto que o art. 225, caput, da CF/88 estabelece o 

dever do Estado de preservar e defender o meio ambiente para as gerações atuais e futuras, 

como também declara que seus recursos configuram em bem de uso comum do povo; além 

do previsto pelo art. 5º, caput, da CF/88, que garante a água como direito fundamental para 

todos os seres humanos e negar seu acesso é o mesmo que uma condenação à morte.  
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Não obstante, os arautos do Banco Mundial patrocinam o processo de mercan-

tilização da água, jugando-a um mero bem econômico, a despeito de a maioria da doutrina 

(Caubet15, Benjamin e Derani) classificá-la como bem ambiental que possui características 

distintas das de um simples bem econômico. A legislação infra-constitucional é vacilante 

quanto a este enquadramento, por isso, haverá momentos de choque entre princípio e regra 

e, em outros, entre os próprios princípios constitucionais, como o da livre iniciativa econô-

mica e o da função social da empresa, fato este que exigirá um aprofundamento da teoria 

dos princípios constitucionais desenvolvida por Dworkin; bem como do conceito de Estado 

Democrático de Direito, desenvolvido por Habermas16. 

Se a finalidade do direito é assegurar a sobrevivência da humanidade em longo 

prazo, caberá ao princípio ecológico orientar a noção de segurança jurídica e liberdade 

social, vez que o Estado deverá estabelecer mecanismos de uso sustentável da água, que 

simultaneamente assegurem as necessidades dos cidadãos atuais sem sacrificar as 

necessidades das gerações vindouras; sob pena de acentuar a precariedade das condições de 

vida, marcadas pelo aumento da  violência e da pobreza tanto no campo como nas cidades, 

aumento da disputa global e/ou guerra para tomada das fontes de recursos hídricos, o que 

culminará por provocar um colapso de todo ecossistema.    

Para evitar esse caos, o item 18.8 da Agenda 21 recomenda que, ao desenvolver 

e usar os recursos hídricos, deve-se dar prioridade à satisfação das necessidades básicas e a 

proteção dos ecossistemas. Porém, uma vez satisfeitas estas necessidades, os usuários 

devem pagar tarifas necessárias. Verifica-se desta forma uma tendência a interna-

cionalização do direito das águas que exigirá, também, ao longo deste trabalho, uma formu-

lação de um novo conceito de cidadania e competência capaz de explicar o deslocamento 

do direito das águas para a esfera internacional; além da adoção de mecanismos especiais 

de solução de controvérsias, a exemplo da mediação e da arbitragem, como forma de 

pacificação dos conflitos oriundos da disputa pelo uso da água bruta dos rios. 

Nota-se, portanto, uma profunda mudança paradigmática sobre a natureza 

jurídica da água, cujo valor supera o prisma econômico, fato este que exige do Estado uma 

                                                 
15 CAUBET, Christian Guy. A água, a Lei, a Política...Curitiba: Juruá, 2004 
16 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. v. 1 e 2. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.    
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postura ética na fixação de limites ao seu consumo, capaz de assegurar a todos uma 

quantidade/qualidade razoável; como também uma rediscussão dos valores morais que irão 

fixar o próprio direito de acesso a água, o que por si só já justificaria uma análise da própria 

teoria da argumentação desenvolvida por Perelmann17 e aprofundada por Alexy18 .  

Entende-se por uso insignificante o consumo de até 40 litros por dia, ex vi item 

18.58 da Agenda 21. Este poderia configurar um limite médio de gratuidade; ao tempo em 

que se entende como potável a água segura e palatável para o consumo humano, nos 

moldes expressos na Portaria 1469/2000 do Ministério da Saúde. Além disso, insta-nos 

abordar a questão da proteção do direito à água para as atuais e futuras gerações, ou seja, 

aplicar o princípio da solidariedade inter-geracional, característica básica dos denominados 

direitos de terceira geração, com o fito de orientar/disciplinar as políticas públicas para a 

gestão dos recursos hídricos brasileiros; fato este que exigiria algumas considerações sobre 

a possibilidade de responsabilização civil, penal e administrativa do gestor que, por 

exemplo, não desenvolver uma política tributária capaz de garantir a água para as gerações 

vindouras; haja vista que países como Suíça e Holanda estão caminhando para uma reforma 

tributária ecológica, cujo cerne seria a tributação do consumo de matérias primas e da 

poluição, no lugar de seu valor adicionado, ou seja, a renda proveniente do produto do 

capital e do trabalho. 

Por estes e outros motivos o estudo da água deve se deslocar para área do 

Direito Natural, especificamente para o campo dos Direitos Humanos, efetivando o direito 

à água a toda e qualquer pessoa, revelando desde já o seu caráter de inalienabilidade, im-

prescritibilidade e irrenunciabilidade. Com isso, pelo menos no plano teórico, facilitará a  

compatibilização do conflito entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, 

face ao reconhecimento do caráter esgotável dos recursos hídricos e a necessidade de 

limitar ao próprio direito de propriedade para poder assegurar o uso dos recursos hídricos 

para as gerações atuais e futuras. Todavia, este trabalho exigirá a construção dos princípios 

que irão disciplinar a questão da cobrança pelo uso da água bruta, a fim de estabelecer 

                                                 
17 PERELMAN, Chaim, OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação. São 

Paulo: Martins Fontes. 1996.  
18 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Trad. de Jorge Seña, Barcelona: Gedisa, 1994. 
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limites de sustentabilidade ambiental para a atividade econômica desenvolvida ao longo das 

Bacias Hidrográficas.   

Contudo, no Brasil o manejo dos recursos hídricos atinge proporções alar-

mantes. O país possui a maior reserva hídrica do planeta, com  6.220.000.000 m3  (seis 

bilhões e duzentos e vinte bilhões de metros cúbicos) das fontes renováveis de água doce, 

16% da água potável, e 30% das fontes de água mineral, usa 70% de seus recursos hídricos 

para irrigação, 8% para consumo doméstico e 22% para fins industriais. 

 

Estes dados, juntamente com a destruição das florestas tropicais, matas ciliares, 

destruição de nascentes, e assoreamento, poluição e morte dos rios são as principais causas 

do verdadeiro genocídio que está ocorrendo contra todas as formas de vida na terra, vez 

que,  segundo dados do Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente (PRUMA), em 

2050, segundo dados divulgados no Fórum Mundial da Água, 40% da população mundial 

ficará sem água, ou seja, de 2 a 7 bilhões de pessoas. 

Diante deste quadro dantesco, propomos a utilização das técnicas de regulação 

de mercado, como também a revisão das normas de certificação ambiental (ISO 14.000) pa-

ra incentivar uma alocação eficiente dos recursos hídricos e garantir o desenvolvimento 

sustentado global, pois, não temos o direito de repassar aos nossos descendentes uma natu-

reza devastada, florestas derrubadas, fontes de água sujas e envenenadas; nem manter uma 

sociedade de risco, tão combatida por Giddens19, Beck20 e Leite21; muito menos condenar 

drasticamente os países do hemisfério sul ao subdesenvolvimento para manter seus recursos 

naturais intocáveis, a exemplo da idéia de tornar a floresta amazônica um patrimônio da 

humanidade e não dos brasileiros. 

Todavia, em face da importância vital do bem ambiental a ser protegido, há de 

se exigir não só a intervenção indireta do Estado através da regulação do mercado de águas 

pela ANA e Lei de Recursos Hídricos; bem como, o uso da extrafiscalidade dos tributos 

não só como fator de incentivo a adoção de um comportamento ecologicamente correto, a 

                                                 
19 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiber. São Paulo: 
UNESP, 1991. 180 p.   (Coleção Biblioteca Básica) 
20 BECK, UlrichRisk Society: Towards a New Modernity. Londres: Sage, 1992.    
21 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patrick de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2002.   
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exemplo do ICMS verde, como também como fator de punição para o poluidor pagador que 

ainda considerar vantajoso a prática do ato ilícito; a exemplo da aplicação de alíquotas 

maiores de IPI para veículos acima de mil cilindradas.  

 

6- Considerações finais 

 

Os instrumentos econômicos desempenham um papel decisivo na gestão no 

meio ambiente no Brasil, como por exemplo a cobrança pelo uso da água, instituída pela 

Lei n° 9.433/97. Apesar disso, existe, por parte dos economistas, uma grande dificuldade na 

avaliação monetária dos bens ambientais, o que deve ser entendido como um estímulo para 

valorizar do patrimônio ambiental. Mas, será que a água poderia alcançar um preço justo 

sem que houvesse alguma intervenção dos poderes públicos? 

 

Não se pode contestar as contribuições das teorias econômicas à compreensão 

da problemática do meio ambiente. Elas servem de lastro tanto para o uso dos instrumentos 

econômicos como para a pesquisa de uma eficácia maior da gestão do meio ambiente. 

Porém, não é mais do que uma maneira, ao lado de outras, que permite enxergar a realidade 

social. Esta propensão de pensar economicamente está invadindo todos os domínios e, ao se 

impor, deve ser acompanhada de uma tomada de consciência sobre seus limites, como 

também sobre uma reflexão mais global dos problemas ambientais ainda que sobre a ótica 

da ética e da equidade. Quer dizer, de assegurar as gerações presentes e futuras o acesso aos 

recursos hídricos em quantidade e qualidade razoáveis, ou seja, de assegurar uma equidade 

intra-geracional e inter-geracional.  

De fato, deve-se assegurar o acesso de todos aos recursos hídricos ao menos 

para satisfação de suas necessidades essenciais; já que, de certa maneira, os problemas de 

higiene, alimentação e de acesso à água potável são muito significantes para uma boa parte 

da população brasileira; pois segundo os dados da OMS, em 1991, apenas, 72% (setenta e 

dois por cento) da população brasileira estava servida de água potável, ao tempo em que, 

somente 44% (quarenta e quatro por cento) tinha acesso aos serviços de saneamento básico. 
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Urge a realização de grandes investimentos no setor hídrico. Para isso, a política 

brasileira de tarifação deve buscar um equilíbrio entre os objetivos econômicos, ambientais 

e sociais; mas nesta tentativa de proporcionar uma alocação ótima dos recursos hídricos 

deveríamos tentar aproveitar tanto os aspectos positivos da alternativa intervencionista de 

Pigou, como também da proposta ultraliberal de Coase, que prefere buscar apenas no 

mercado a solução dos complexos problemas ambientais, vez que, em sua opinião, se as 

partes estiverem em condição de negociar livremente, então os custos sociais poderiam ser 

internalizados e os recursos eficientemente alocados. 

A atribuição de um valor econômico corresponde aqui a uma maneira de poder 

limitar o gasto e a deteriorização dos recursos hídricos, incentivando a sua preservação. 

Nesse sentido, a cobrança pelo uso da água não dever ser interpretada como a concessão de 

um direito de poluir. Não é preciso, sobretudo, porque a cobrança poderia perder sua carac-

terística de incentivo, como também poderia fazer com que o poluidor preferisse, dentro de 

uma lógica de custo-benefício, pagar para despoluir ou investir em tecnologias limpas. 

Feitas estas considerações preliminares, cabe lembrar que existem instituições 

como a CNBB obsta o uso de instrumentos econômicos, notadamente, a outorga e cobrança 

da água, sobre o pueril argumento de que se tudo tiver um preço quantificável poderia vir a 

ser privatizado. Não obstante isso, a evolução das normas ambientais tem levado ao 

entendimento de que é necessário instituir uma fiscalidade ecológica, criando, por exemplo, 

uma taxa geral sobre atividades poluentes. Por outro lado, a cobrança pelo uso da água 

constitui uma nova fonte de financiamento e um incentivo favorável à mudança de 

comportamentos individuais, no sentido de resguardar o interesse coletivo. Esse sistema 

configura um desdobramento do princípio poluidor-pagador, mas tem como natureza 

jurídica a de preço público, além de que possui duas categorias: a cobrança pelo uso da 

água bruta e pela devolução da água poluída aos rios.  

Há, ainda, o problema da alocação eficiente dos recursos arrecadados pelos 

Comitês Gestores  das Bacias Hidrográficas, pois o dinheiro vai para o caixa único do Go-

verno, sofrendo os efeitos de uma política de contingenciamento de gastos públicos, o que, 

na prática, tem desestimulado os usuários de recursos hídricos a manterem uma postura de 

contribuição espontânea, vez que só reaplicam 10% dos recursos às obras de recuperação e 
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preservação das bacias recursos; de modo que se torna essencial recuperar-se a plena 

autonomia financeira das agências de água, sob pena de inviabilizar a cobrança. 

Por fim, as limitações para a implantação de políticas ambientais centradas 

apenas nas normas de hard law (Lei 9.433/97) deve-se à sua pouca eficiência executória, na 

medida em que pressupõem a aceitação de seus fundamentos pelos cidadãos, bem como 

porque elas não se relacionam com nenhuma avaliação objetiva dos benefícios e dos custos. 

Daí decorre nosso posicionamento, que propõe a adoção de mecanismos de soft law, como, 

por exemplo, o uso da extrafiscalidade dos tributos e da educação ambiental. 
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AÇÃO COLETIVA NA SOCIEDADE DE RISCO. 

 

Francisco Carlos Duarte∗

Juliana Ferreira Montenegro∗∗

 

RESUMO 

Pretende-se neste artigo, analisar o risco inerente aos diversos campos do conhecimento 

na chamada “sociedade global de risco”, principalmente porque é preciso considerar o 

desenvolvimento social como sendo um dos grandes geradores de riscos sociais da 

atualidade frente à globalização contemporânea. Tomando como referência o conceito 

de sociedade de risco, desenvolvido a partir das contribuições teóricas de Anthony 

Giddens e Ulrich Beck, procura-se descrever uma nova abordagem analítica, na qual a 

temática ambiental é considerada um dos fatores de grande relevância.  

Ao mesmo tempo, a partir das abordagens teóricas de Boaventura de Souza Santos e de 

Ulrich Beck, analisa-se o fenômeno da globalização procurando destacar as 

conseqüências humanas desse processo, bem como as novas formas sociais de 

resistência e de ação política que se configuram frente os riscos da sociedade global. 

Discutem-se também os fenômenos decorrentes da chamada segunda modernidade, ou 

como denominada por Ulrich Beck, a "modernidade reflexiva". Deste conceito, 

consideram-se novos contextos reflexivos, que por sua vez, irão gerador diferentes 

impactos sobre a percepção do risco, bem como, novos padrões cognitivos que estão se 

delineando para nortear as tomadas de decisões, que tendem a abranger de forma mais 

ampla o âmbito dos governos, assim como a vida cotidiana dos indivíduos.  

 

PALAVRAS CHAVES: SOCIEDADE DE RISCO; AÇÃO COLETIVA; RISCO; 

TUTELAS COLETIVAS, GLOBALIZAÇÃO. 
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ABSTRACT 

 

It is intended in this article, to analyze the inherent risk to the diverse fields of the 

knowledge in the call "global society of risk", mainly because it is necessary to consider 

the social development as being one of the great generators of social risks of the present 

time front to the globalization contemporary. Taking as reference the concept of society 

of risk, developed from the theoretical contributions of Anthony Giddens and Ulrich 

Beck, is looked to describe a new analytical boarding, in thematic which the ambient is 

considered one of the factors of great relevance. 

At the same time, from the theoretical boardings of Boaventura de Souza Santos and 

Ulrich Beck, the phenomenon of the globalization is analyzed having looked for to 

detach the consequences human beings of this process, as well as the new social forms 

of resistance and action politics that if configures front the risks of the global society. 

The decurrent phenomena as called the second modernity, or as called for Ulrich Beck, 

"reflexive modernity" are also argued. Of this concept, contexts consider new reflective, 

that in turn, will go generating different impacts on perception of risk, as well as, new 

standards cognitivos are delineating to guide the taking of decisions, that tend to enclose 

of ampler form the scope of the governments, as well as the daily life of the individuals. 

 

KEYWORDS: SOCIETY OF RISK; CLASS ACTION; RISK; COLLECTIVE 

ACTIONS; GLOBALIZATION. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relacionados à percepção de risco apresentam-se hoje, como 

fundamentais para a criação de indicadores utilizados em vários campos do 

conhecimento, visando à construção de diversos instrumentos capazes de subsidiar 

estratégias focadas na formulação de prioridades no campo político e institucional. 

Assim, como objetivo deste breve estudo, busca-se demonstrar a origem do risco, 

avaliando-os frente ao desempenho de algumas atividades e aqueles inerentes ao 

processo da vida humana, bem como o relacionando deste risco com o meio-ambiente.  
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A objetividade que se tem dado aos indicadores geralmente acaba por 

comprometer a importância do processo cognitivo que elabora a percepção de risco. 

Este fenômeno que se processa através da concorrência com a autopercepção está 

intimamente ligada a um determinado contexto histórico e coletivo que abrange a 

perspectiva do comportamento humano. Tudo isso está associado a fatores pessoais 

relacionados à capacidade da formulação cognitiva, aos aspectos afetivos e biológicos e 

as possibilidades de leitura e de interação com o ambiente externo.  

Assim, baseado no conhecimento do risco existente é possível enfrentar ou 

não situações em que é observada a perspectiva do risco, dependo, principalmente do 

contexto que está posicionado o indivíduo, ou seja, sua inserção em um dado evento 

(cotidiano ou esporádico), bem como da função este ocupa em determinado espaço 

social, dos seus aspectos culturais, da personalidade, da história de sua vida, das 

características pessoais e das pressões e/ou demandas do ambiente em que estiver 

inserido.  

Influenciados pelo conjunto de valores, os indivíduos em geral tendem a 

construir uma auto-imagem e a formar a base dos seus pensamentos num determinado 

potencial humano, utilizando-se deste sentimento para promoverem auto-avaliações e a 

partir disto, avaliarem se irão exporem ou não a riscos.  

Cabe também enfatizar que um risco toma diversas formas, por meio dos mais 

variados atores, tanto no campo científico; como no administrativo, político, quanto no 

social. Baseado nestas formas é que a sociedade acaba apreendendo, tratando, 

instrumentalizando tudo o que se apresenta como risco. 

Percebemos também que uma das grandes dificuldades relativas ao 

reconhecimento e principalmente ao tratamento do risco difuso é a ausência de 

legitimados que se declarem proprietários ou vítimas potenciais desses perigos. Há 

sempre a necessidade de processos cognitivos para que se avaliem quais foram as 

vítimas e qual o dano sofrido pela coletividade. Esta ausência de proprietários ou 

vítimas em potencial representa certo relaxamento de observações precisas das situações 

de perigo, fazendo com que estas situações se inscrevam num campo de competências 

pouco definidas, causando, portanto a dispersão dos interesses e das prerrogativas para 

análises bem pontuadas, capazes de transformar as situações difusas de perigo em riscos 

definidos e passíveis de ação de reparação por meio de ações coletivas.  
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 As ações coletivas caracterizam-se por contemplar a tutela de novos 

interesses/direitos, que surgiram com a evolução da sociedade. Isto culminou no 

surgimento de novas formas de proteção, sendo incumbência da Ciência Processual 

adequar os institutos clássicos de direito processual, aquele calcado em princípios e 

institutos provenientes do século XVIII, para tutelar a defesa desses direitos coletivos. 

 

SOCIEDADE DE RISCO  

 

A sociedade moderna se caracteriza pelo risco. O risco advindo de uma 

sociedade industrial que, já nos primórdios apresentava um crescimento desenfreado. 

Todos estes grandes desenvolvimentos e avanços cobraram o seu preço: o risco. 

Apresentavam-se indícios de que o rápido desenvolvimento da indústria geraria alguma 

seqüela, fruto deste crescimento, caracterizando-se posteriormente pelo risco inerente da 

atividade e ao crescimento como um todo.  

Porém este risco teve de ser administrado para que se mantivesse sob controle 

do estado e das instituições. Por isso eram tratados de forma concreta e sob a ótica da 

responsabilidade objetiva. Para tanto se exigia a ocorrência do dano e que o dano fosse 

atual e concreto, para que houvesse o dever de reparação. 

A transição da sociedade industrial foi prenunciada por três fenômenos 

principais:  

a) convergência progressiva entre os países industriais;  

b) crescimento das classes médias e;  

c) difusão do consumo de massa e conseqüentemente, da sociedade de massa. 

O Estado de Bem-Estar Social vigente à época, pós-período de 

industrialização, potencializou o surgimento da sociedade produtora de riscos, ou seja, 

foi um dos reflexos do desenvolvimento industrial, que incrementou a distribuição do 

risco passando este a atingir os seres humanos e o meio ambiente como um todo. 

Na década de 60, já existia, em alguns países desenvolvidos, a consciência de 

que o mundo atravessava por uma fase de transição. Esta teoria aceita pelos 

economistas, preconizava: 

 

 
594



“Depois da fase de decolagem e de bem-estar, os estágios do 

desenvolvimento econômico desembocam em uma época de 

consumo de massa e depois em uma abundância que vai além do 

próprio consumo. Mais tarde, sobretudo em conseqüência da crise 

petrolífera (1973), esta confiança em um bem-estar que cresce ao 

infinito cederá o lugar a um medo difundido da iminência dos 

efeitos regressivos determinados pelos limites do 

desenvolvimento”.1

 

Assim, na década seguinte, quando houve a grande difusão dos meios 

eletrônicos e da informática, deixou-se de pensar no futuro com o mesmo entusiasmo 

promissor. Passou então a discussão sobre a chamada “crise do Ocidente”, crise esta que 

se passa pelo modo de compreender e avaliar a realidade que ora se apresentava. Haja 

vista que as categorias mentais até então assimiladas, provenientes da época industrial, 

já não podiam mais explicar a atual realidade. Percebeu-se então “o futuro como uma 

crise do presente”. 

Cabe destacar que o processo de industrialização foi gradual. Este processo 

teve também como reflexo um real aumento de renda, do poder de compra, do bem-

estar material de todos os integrantes da sociedade, que de certa forma, compensava o 

incipiente desconforto advindo com os questionamentos sobre a modernização.  

Em contrapartida, a caracterização de uma sociedade pós-industrial foi 

extremamente rápida, o que inegavelmente acabou por contestar diretamente os modos 

de se pensar, os esquemas mentais, as tradições até então adotadas, a cultura ideal e 

social de milhares de pessoas, questionamentos inerentes a todas estas mudanças. 

Assim, na sociedade oriunda deste processo, temos muitos questionamentos 

que ainda estão presentes, fruto de uma intrincada teia de conceitos que devem ser 

revisadas. A sociedade moderna se apresenta como um mundo cheio de possibilidades 

conectadas às características incertas da sociedade de risco. 

Assim, passamos a ser caracterizados como integrantes de uma sociedade de 

risco (conforme é denominada por Ulrich Beck), onde estes riscos estão presentes nas 

mais diversas áreas.  
                                                 
1 DE MASI, Domenico (organizador). A Sociedade Pós-Industrial. 3ª ed. São Paulo: Editora SENAC São 
Paulo, 2000, p. 25. 
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Na questão ambiental os riscos eram invisíveis, porém hoje já está evidente a 

todos os danos causados ao longo deste processo de crescimento. O que muitas vezes 

ainda é imprevisível são os possíveis resultados do desgaste ao meio ambiente, que ora 

se acumula, passando então a exigir a imposição de medidas preventivas de caráter 

imediato o que, via de regra, faz surgir uma responsabilidade por danos futuros 

(responsabilidade objetiva mesmo que o dano ainda não tenha ocorrido). 

No direito à saúde, como sendo o fim, visto sob a ótica da função do sistema 

sanitário, só é possível pela existência das doenças. Esta afirmação deve ser vista com 

uma forma de busca por uma saúde que contemple a cura, mas também previna o seu 

aparecimento. Enfim aí também temos evidenciado a teoria do risco: o risco decisório 

por um tratamento, ou o risco inerente a resposta negativa desta escolha2. 

Quando envolvida relação de consumo, também há uma tratativa especial ao 

risco repassado ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, dispões algumas 

características às ações coletivas e individuais, que poderão ser utilizadas para garantir a 

não ocorrência do dano, ou se já efetivado, busca-se a reparação deste. Nesse sentido, a 

Lei n. 8.078/90 estabelece a legitimação para as ações, dispensando o requisito de pré-

constituição para as associações. 

Neste sentido, fica claro que o processo de industrialização é indissociável do 

processo de produção de riscos, visto que uma das principais conseqüências do 

desenvolvimento científico foi à exposição dos indivíduos e do meio ambiente aos 

riscos3. Portanto, podemos dizer que os riscos acompanham o crescimento, bem como a 

distribuição dos bens, decorrentes da industrialização e do desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

 

DO GERENCIAMENTO DO RISCO 

 

Nas sociedades contemporâneas o risco ocupa uma posição proeminente 

apontando questões relevantes para o futuro do Estado de bem-estar, que deveria ser 

visto como uma forma de gerenciamento do risco coletivo. 

                                                 
2 Schwartz, Germano. O tratamento jurídico do risco no direito à saúde. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004. 
3 Este risco inerente à pesquisa científica de caráter industrial gerou também inúmeras modalidades de 
contaminação que até então nunca haviam sido observados, consubstanciando-se em ameaças não só para 
as pessoas, mas também para o meio ambiente. 
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Sendo assim, afirma Ulrich Beck: 

 

“No sentido de uma teoria social e de um diagnóstico de 

cultura, o conceito de sociedade de risco designa um estágio da 

modernidade em que começam a tomar corpo às ameaças 

produzidas até então no caminho da sociedade industrial” 4

 

Beck, ao considerar a consolidação da sociedade de risco, afirma que os riscos 

são sociais, políticos, econômicos e individuais e estão escapando do controle dos 

mecanismos criados até então pelas instituições organizadas para manter a proteção da 

sociedade.  

Assim, dentro do conceito de sociedade de risco de Beck, o indivíduo torna-se 

um ser reflexivo e, começa a estabelecer críticas racionais sobre si, que confrontado 

com suas próprias ações e conseqüências de fatos passados, se depara com as condições 

atuais e a probabilidade de possíveis riscos futuros. Torna-se assim um tema e um 

problema para si mesmo. Com isto “o risco se constitui em uma forma presente de 

descrever o futuro sob o pressuposto de que se pode decidir qual o futuro desejável” 5

Faz-se necessário então tutelar de alguma forma este risco eminente. A 

prevenção de riscos geralmente se apóia na idéia de que os indivíduos possuem certa 

capacidade de vigiar e de antecipar a ocorrência de eventos indesejáveis. Já a gestão 

coletiva de risco, formula análises e instrumentos capazes de lidar com essas “prováveis 

ocorrências de danos6”. 

Outro ponto que merece destaque é sobre o aumento da informação disponível 

a todos. Este difusão crescente e desmesurada da informação, bem como a facilidade de 

acesso, causa certa insegurança jurídica a todos.  

A condição virtual do conteúdo da norma de proteção, ante os riscos atuais e 

sociais, faz com que ocorra também uma mudança na posição subjetiva do aplicador da 

norma. Cabe ao juiz não só se certificar dos fatos, determinando o direito aplicável à 

                                                 
4 BECK, Ulrich (2002): O Estado cosmopolita – Para uma utopia realista . Artigo disponível no endereço 
eletrônico www.eurozine.com, consultado em 20/03/2008. 
5 Beck, U., Giddens, A. e Lash, S. (1995). Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem 
social moderna . São Paulo: UNESP.  
6 Danos estes caracterizados pelas enfermidades, pelas anomalias, através dos comportamentos desviados 
que devem ser minimizados, para evitar outros riscos e danos maiores e difusos. 
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situação concreta, mediante sanção de conteúdo positivo ou negativo; mas também 

passa a ser exigido do julgador, que cada vez mais, tenha um posicionamento 

especulativo devendo, portanto, fazer uma avaliação daqueles elementos que estão em 

perigo, bem como verificar quais os meios de se evitar ou atenuar os efeitos de lesões. 

Em havendo uma concretização destes danos os seus efeitos irão atingir as pessoas 

indistintamente e em proporções muitas vezes catastróficas7.  

A propagação do dano requer uma nova compreensão da função judicial, e não 

uma abdicação do controle dos atos administrativos ou a transferência de 

responsabilidade ao Executivo, como se tem tornado o hábito.  

Ao juiz é reservado um papel que se está ampliando na sociedade de risco, 

acrescenta-se à função judicial atual, a verificação dos fatores que ameaçam direitos e 

conseqüente adoção de providências que evitem ou pelo menos amainem os efeitos 

nocivos à coletividade, especialmente aqueles que afetam interesses gerais. 

Portanto é preciso, buscar-se o equilíbrio, num quadro em que se mantenha a 

atuação do Judiciário, que se apresenta ao juiz, como elemento indispensável ao 

exercício de suas funções, a análise dos limites legais e éticos à atuação estatal 

preventiva e repressiva, no combate aos ilícitos em geral. Sobreleva, então, o uso das 

medidas antecipativas, capazes de prevenir lesões de direito, e da tutela específica, 

consistente em determinações de fazer e de não fazer (art. 461 e seus parágrafos, CPC8). 

 

1. DAS TUTELAS COLETIVAS 

 

É fato notório que os Interesses Difusos recebem seu regramento em sede 

constitucional, justamente por terem um papel fundamental nas atividades estatais de 

                                                 
7 Para melhor ilustrar tal situação, vejamos uma situação corriqueira: uma ponte, localizada em rodovia 
federal, muito utilizada para escoamento de produtos para exportação bem com, um ponto de ligação 
entre cidades de importante representatividade para o turismo nacional. Esta ponte necessita de reparos 
urgentes, sob pena de não suportar o aumento do fluxo de automóveis e do aumento da carga 
transportada. Fica evidente que temos um gargalo que passa a ser um limitador do crescimento e do 
desenvolvimento da região. Por esse motivo, ocorrem congestionamentos diários e intermináveis, onde 
padecem motoristas que cumprem com o seu dever pagando os impostos e que não encontram o retorno 
da Administração Pública no momento esperado. Estes milhares de contribuintes que esperam passivos 
sua hora de passar pela ponte, acabam por perder compromisso de trabalho e tendo, portanto inúmeros 
prejuízos. Ademais, cabe destacar que tal reparo, não é feito devido a uma crise de gestão do dinheiro 
público, pois sempre se alega falta de orçamento ou não previsão de tal obra naquele período 
orçamentário.  
8 CPC – Código de Processo Civil. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
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busca do bem comum, pois é a forma que o Estado tem para conseguir manter e obter o 

desenvolvimento das atividades inerentes a seu função, mantendo, portanto as estruturas 

primordiais para a realização dos deveres e concessão dos objetivos constitucionais. 

Sendo assim, em face de sua importância para o Estado, insurge as tutelas 

coletivas para consagrar a proteção desses valores constitucionalmente firmados. A 

eficácia desta tutela apresentada aos bens difusos e coletivos apresentava algumas 

lacunas por tratar-se de normas constitucionais de natureza contida, dependendo, 

portanto, de outra lei para ter a eficácia esperada. 

A questão que se coloca ao se tratar da tutela jurisdicional coletiva é a 

legitimidade destas tutelas. Isso porque o bem jurídico a ser tutelado, não é um bem que 

pertença ao patrimônio particular de um indivíduo, e sim, pertence a cada um dos 

integrantes de uma determinada comunidade, também pertence à soma dos integrantes 

dessa mesma coletividade. Assim fica claro, que as regras acerca da legitimidade em 

relação à tutela de direitos individuais não podem simplesmente ser transpostas ao 

processo coletivo, sob pena de torná-lo ineficaz9. 

Uma solução que se tem mostrado capaz de atender a esta necessidade é a 

“extensão da legitimação de agir também a sujeitos privados – indivíduos e associações 

– não pessoalmente prejudicados”. 10

Com isso, amplia-se o rol de legitimados, ou seja, de sujeitos que podem 

tutelar os interesses trans-individuais e meta individuais, garantindo assim uma maior 

eficiência da tutela. 

Por fim, ousamos afirmar que, muito mais que uma defesa plena, as ações 

coletivas traduzir-se-ão na concretização do Estado Democrático de Direito sob o 

aspecto processual e na preocupação, que necessita ser constante, da satisfação dos 

interesses sociais postos que são litígios nas demandas coletivas, visto que somente 

assim poderemos almejar a realização efetiva de uma democracia material com o 

preenchimento, em todas as suas dimensões, do princípio do acesso à Justiça. 

 

DA AÇÃO COLETIVA 

                                                 
9 DORINI, João Paulo de Campos. Interesse público, interesse difuso e políticas públicas. Ciência 
Jurídica, Belo Horizonte. Disponível em: 
<http://www.rcj.com.br/materias/materias.php?code=50514>. Publicado em 23.07.2007. 
10 CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de 
Processo, São Paulo, 
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As demandas coletivas não são somente os mandados de segurança coletivo, a 

ação civil pública e a ação popular; mas também as ações coletivas de consumo. É neste 

ponto que verificamos que os legitimados para a propositura de ações coletivas possuem 

legitimidade extraordinária para a causa, tratando-se de caso de substituição processual. 

Faz-se necessário a caracterização de alguns conceitos: os interesses 

individuais homogêneos são representados por um conjunto de vontades individuais e 

foram denominados de “acidentalmente” de interesses coletivos. O que os diferencia 

dos direitos individuais é o fato de possuírem a mesma origem em relação aos fatos 

geradores, proporcionando, desse modo, a sua defesa conjunta. Os interesses coletivos 

possuem natureza indivisível e pertencem a um grupo, categoria ou classe de pessoas 

ligadas entre si por uma relação jurídica base. Os interesses difusos são também de 

natureza indivisível, porém pertencentes a pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato. 

Com relação à coisa julgada, verificamos a absorção pelo nosso ordenamento 

jurídico do entendimento de Enrico Tullio Liebman11, o qual sustenta que o referido 

instituto é uma qualidade que se agrega à sentença, tornando-a imutável. 

Outro conceito importante refere-se aos limites da coisa julgada nas ações 

individuais, os quais operam-se inter partes e não erga omnes, atingindo apenas os 

participantes da relação jurídica processual. 

Quando se está diante da tutela coletiva de direitos, porém, os limites 

subjetivos da coisa julgada adquirem contornos diferenciados, conforme o disposto no 

artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que se refere à coisa julgada erga 

omnes (para direitos difusos e individuais homogêneos) e ultra partes (para direitos 

coletivos). 

O fato de a autoridade da coisa julgada ser proferida além das partes atuantes 

na relação processual deve-se em razão do próprio objetivo da tutela coletiva que é 

atingir a todas as pessoas lesadas. 

Verificamos que, em ações coletivas, poderemos ter alterado o rol de pessoas 

atingidas pela coisa julgada, dependendo do resultado da ação e de sua fundamentação, 

                                                 
11 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 
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em razão de uma peculiaridade do instituto, que é ser secundum eventum litis (segundo 

o evento da lide). 

Por outro lado, em razão do próprio fim da tutela coletiva, que é particularizar 

o direito, a coisa julgada, em regra, somente atinge àqueles que não participaram da 

relação jurídica, em caso de procedência da ação (coisa julgada in utilibus). 

Ainda, mesmo que esteja em andamento uma ação coletiva, nada obsta a 

propositura de ações individuais, não ocorrendo litispendência entre as mesmas, 

embora, para que o sujeito seja beneficiado pela ação coletiva em caso de sua 

procedência, tenha que pedir a suspensão do processo individual. 

A partir de todas as questões aqui apontadas, frisamos que o regime trazido 

pelo Código de Processo Civil pátrio não se adapta, em muitos aspectos, ao novo 

paradigma processual estatal existente, o Estado Social, que se preocupa não apenas 

com o indivíduo e seus direitos subjetivos, mas também com o grupo, com a sociedade 

como um todo. 

Percebe-se que, se inserirmos os direitos coletivos em uma teoria geral do 

processo coletivo, muitos conceitos poderão ser firmados, pois estaremos abandonando 

de vez seu atrelamento com a teoria geral do processo civil de cunho individualista. 

Por fim, deixamos as sábias palavras de Adroaldo Furtado Fabrício, citando 

Antônio Gidi12, as quais, segundo nosso entendimento, bastariam nesta conclusão: 

"Quando o agigantamento do usuário faz romper o tecido e rebentar as costuras já não é 

o caso para remendos ou ajustes: a roupa tem de ser substituída". 

 

CONCLUSÃO 

 

Já não é apenas uma hipótese, o fato do Estado de Direito atravessar uma crise 

paradigmática provocada pela teoria do risco. O Estado de Direito, que já foi centrado 

na idéia da liberdade e do bem-estar social, cada vez mais vem passando a ser definido 

pela distribuição de riscos. O risco deixa de ser invisível para tomar forma, passando a 

ser a medida de uma outra concepção de Estado, denominando Estado de Risco. 

A questão do Estado de Risco vai além. A noção de sociedade de risco impõe 

uma nova leitura da política e do conceito de poder. O risco, como vem demonstrando 

                                                 
12 GIDI, Antônio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995. 
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as pesquisas de Luhmann13 e Slovic14, é mais do que uma simples relação de 

probabilidade estatística de dano, que acaba incorporando uma construção bem mais 

complexa, fruto da percepção social e psicológica. 

Sendo o Direito um dos principais meios utilizados pela sociedade para 

instrumentalizar relações de poder, seria inevitável que as transformações da sociedade 

de risco tivessem reflexos sobre os desenvolvimentos legislativos e sobre as decisões 

judiciais15.  

 O Estado de Risco coloca o paradigma do Estado de Direito em crise. 

Primeiro às questões técnicas: normalmente as questões classicamente relacionadas ao 

risco sempre foram atribuídas a um corpo de peritos, de altos conhecedores, e às 

políticas públicas, logo as decisões judiciais tinham como “segura” a questão de fato. 

Todavia, a evolução ciência trouxe muito mais indeterminação ao invés de 

determinação. As decisões judiciais e regulatórias se encontram não raramente frente à 

falta de qualquer consenso científico: há opiniões respeitáveis em todos os sentidos 

(fato este ilustrado pelo intenso debate promovido pelo STF no caso das Células-

Tronco). Com isso, essas decisões deixam de ser simplesmente jurídicas para cada vez 

mais assumir um papel político, com um elevado aumento de discricionariedade – e 

poder – colocado nas mãos de órgãos estatais não eleitos democraticamente. 

Outro reflexo importante sobre a ampliação da função judicial na sociedade 

de risco é a compreensão de que nesta sociedade há a necessidade constante de se 

prevenir danos decorrentes de práticas nocivas à sociedade em geral. 

Uma problemática que merece ênfase é a decorrente dos constantes equívocos 

decorrentes da errônea compreensão do tratamento do risco, aquele encerrado em si 
                                                 
13 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Risco. Editora Bertrand Brasil, S.A., 1991. 
14 SLOVIC P. Perception of risk posed by extreme events. Paper prepared for discussion at the conference 
"Risk management strategies is an uncertain world," Palisades, New York, April 12-13, 2002. 
15 A decisão do STF sobre o caso da Transposição do Rio São Francisco é um bom exemplo desse 
fenômeno. É importante destacar que a decisão da Transposição não se resumiu ao risco ecológico. O 
risco é colocado tanto na linguagem dos que defendiam a transposição (o risco de prejudicar o andamento 
das obras, o risco à população que seria beneficiada pela transposição) quanto na dos que eram contrários 
a esta (risco inerente à imprevisibilidade das conseqüências ecológicas). A decisão mostra não só que o 
risco vem se tornando a medida do Direito, o denominador comum da argumentação jurídica, mas 
também que a discussão sobre o risco engloba uma subjacente disputa entre valores conflitantes (no caso, 
desenvolvimento econômico v. meio-ambiente equilibrado).  
O relacionamento entre o Estado de Risco e as recentes decisões do STF não se exaure nas causas 
ambientais, como a da Transposição. O leitor que vai além das ementas e investiga os votos pode 
perceber que o debate sobre riscos conflitantes está presente, por exemplo, no caso da Aposentadoria dos 
Inativos, no caso das Células-Tronco, e, principalmente, nas decisões de Suspensão de Segurança, 
instrumento cada vez mais utilizado na Corte. 
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mesmo, pois é imperativo que se afirme que os riscos adquirem reposicionamentos e 

recomposições, baseados no desenvolvimento das dinâmicas que os estabelece, 

modificando assim, sua importância, sua percepção e sua gestão. O processo cognitivo 

que transforma o perigo difuso em risco definido constrói-se igualmente nas diversas 

possibilidades para que os riscos possam ser rediscutidos como bases de mobilização 

para importantes conquistas sociais e legais para toda a sociedade. 
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APONTAMENTOS SOBRE O RISCO DO NEOCOLONIALISMO NA ERA DA 

BIOENERGIA 
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RESUMO 

A crise do aquecimento global, a elevação nos preços do petróleo e seus derivados, bem 

como a contínua instabilidade política no oriente médio são variáveis do século XXI 

que interferem diretamente na formulação e execução de estratégias energéticas dos 

Estados.  Neste contexto, a agroenergia alcança uma nova importância no cenário 

político mundial. A recente decisão da União Européia de introduzir, ate 2020, o 

percentual de 10% do total de combustíveis utilizados no transporte é um exemplo deste 

novo cenário econômico. O presente artigo tem como objetivo avaliar a atual situação 

da produção de biocombustíveis no Brasil, a partir da publicação do Plano Nacional de 

Agroenergia, e sua conformidade com a Constituição Econômica. O Plano Nacional de 

Agroenergia, segundo a hipótese defendia ao término do trabalho, fez uma nítida opção 

por um modelo que privilegia o grande latifúndio exportador de produtos primários para 

o abastecimento do mercado externo de combustíveis. Escolhemos as seguintes obras 

dos autores clássicos da história e da sociologia como referenciais teóricos para o estudo 

e avaliação crítica do atual contexto político e econômico do Brasil: “Formação do 

Brasil Contemporâneo: colônia” do historiador Caio Prado Junior; “Formação 

Econômica do Brasil” de Celso Furtado e “O abolicionismo” de Joaquim Nabuco, como 

referenciais teóricos.  

 
                                                 
∗ O co-autor é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas. É Doutor em Direito 
Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. É autor do livro “O Município em face 
do Direito Econômico” e “Questões Polêmicas do Direito Econômico em co-autoria com o Prof. 
Washington Peluso Albino de Souza. Diretor-Presidente da Fundação Brasileira de Direito Econômico 
∗∗ O co-autor é advogado, pesquisador do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do Observatório de 
Políticas Urbanas/PROEX PUC-Minas e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC 
Minas. É ainda pesquisador da Fundação Brasileira de Direito Econômico. .   
∗∗∗ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, área de concentração Direito 
Público, membro da Fundação Brasileira de Direito Econômico e do Instituto de Hermenêutica Jurídica 
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PALAVRAS CHAVES: BIOCOMBUSTÍVEIS; CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA; 

NEOCOLONIALISMO  

 

ABSTRACT 

The crisis of the global heating, the elevation in the prices of the oil and his derivates, as 

well as in the middle healthy orient you were varying the continuous political instability 

of the century XXI that they interfere straightly in the formulation and execution of 

energetic strategies of the States. In this context, the agroenergy reaches a new 

importance in the political world-wide scenery. Of introducing, the recent decision of 

the European Union ties 2020, the percentage of 10 % of the total of fuels used in the 

transport is an example of this new economical scenery. The present article has how I 

aim to value the current situation of the production of biofuel in Brazil, from the 

publication of the National Plan of Agroenergy, and his agreement with the Economical 

Constitution. The National Plan of Agroenergy, according to the hypothesis was 

defending to the end of the work, it did a clear option for a model that privileges the 

great exporting large estate of primary products for the supply of the foreign market of 

fuels. We choose the next works of the classic authors of the history and of the 

sociology like theoretical referential systems for the study and critical evaluation of the 

current political and economical context of Brazil: " Formation of Contemporary Brazil: 

colony ” of the historian Caio Prado Junior; “ Economical Formation of Brazil ” of 

Celso Furtado and “ The abolitionism ” of Joaquim Nabuco, like theoretical referential 

systems. 

 

KEYWORDS: BIOFUELS; ECONOMICAL CONSTITUTION; 

NEWCOLONIALISM 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Os atores globais iniciaram, após os últimos relatórios sobre mudanças 

climáticas apresentados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - 

IPCC -,  um processo discussão sobre a viabilidade do aumento de matrizes de produção 

energia de origem vegetal ou animal e pela redução da dependência de combustíveis 

fosseis.   
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O Brasil, por sua vez, se apresenta no cenário internacional como um relevante 

agente nas negociações sobre a viabilidade da adoção da agroenergia no âmbito 

internacional, na medida em que possui, em tese, um conjunto de condições favoráveis 

para a produção de biocombustíveis, tais como, vastas extensões territoriais, localização 

geográfica (região tropical e subtropical) e know how para a produção de 

biocombustíveis. Neste contexto, o governo federal apresentou o Plano Nacional de 

Agroenergia.   

O Plano Nacional de Agroenergia (doravante denominado de PNA) é um 

documento oficial publicado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

que visa estabelecer marcos referencias para a elaboração e execução da política de 

energia dos biocombustíveis no Brasil. Nosso objetivo no presente trabalho é avaliar em 

qual medida o PNA – entendido como um plano setorial do Estado brasileiro – possui 

em seus pressupostos, objetivos e metas uma fundamentação em nossa Constituição. 

Assim, nossa proposta consiste em analisar o PNA a partir de três questionamentos 

básicos: 1) como o PNA – ao disciplinar as regras sobre produção de biocombustível1 – 

aborda a questão fundiária? ; 2) como o PNA trata da questão da consolidação do 

modelo agroexportador do Brasil no âmbito da agroenergia? 3) qual o tratamento do 

PNA no que se refere às condições para o exercício da atividade laboral à luz dos 

princípios estabelecidos na Constituição Econômica?  

Seria possível verificar, então, traços de identidade entre o atual modelo 

proposto pelo PNA e nosso modelo econômico colonial fundamentado no latifúndio, na 

produção de matéria prima de baixo valor agregado e na utilização de mão de obra 

escrava? Atualmente é possível identificar, não obstante a existência de um discurso 

hegemônico e simplista sobre o “biocombustíveis como solução para a crise ambiental”, 

uma necessidade de trabalhos acadêmicos que visem analisar criticamente os impactos 

sociais e ambientais dos biocombustíveis. Tais estudos ganham extrema importância na 

medida em que Poder Público, sociedade civil organizada, iniciativa privada e os meios 

de comunicação debatem a elaboração e execução de políticas públicas capazes de 
                                                 
1 A agroenergia – segundo definição do próprio PNA - é composta por 4 grandes grupos, a saber: etanol e 
co-geração de energia originada da cana-de-açúcar; biodiesel de fonte lipídicas de natureza animal ou 
vegetal (mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja); biomassa florestal 
(lenha, carvão vegetal,) e resíduos (casca, cavaco, costaneira, pó de serra, maravalha e aparas) e, por fim 
os dejetos agropecuários e da agroindústria (biogás proveniente da digestão anaeróbica da matéria 
orgânica, como por exemplo, a instalação de biodigestores e a geração de biogás por meio da fermentação 
do excremento de suínos) 
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alterar o quadro apocalíptico apresentado pelos relatórios do IPCC, conforme advertem 

Zhouri e Laschefski (2007;11) 

Ante a urgência de medidas reivindicadas pelo relatório, as alternativas 

energéticas são discutidas como ferramentas para a “gestão” da crise 

global. Entretanto, há que se chamar atenção para uma carência de 

pesquisas acerca dos eventuais efeitos sociais e ambientais que essas 

supostas soluções alternativas poderiam causar, sobretudo, no que 

tange à sua efetiva contribuição para a construção de uma sociedade 

verdadeiramente sustentável.    

Do ponto de vista metodológico, buscaremos promover um diálogo entre o 

Direito Econômico e os clássicos da interpretação do Brasil na análise dos traços de 

identidade entre o modelo colonial e o atual sistema de produção de biocombustíveis. 

Tais autores buscaram compreender as raízes dos problemas do Brasil moderno por 

meio de uma profunda, rica e complexa interpretação histórica e sociológica do 

processo colonial.  Neste sentido, compreender o “passado do Brasil” se torna essencial 

na busca de uma análise crítica do plano federal de biocombustíveis e sua 

(in)compatibilidade com os princípios e regras estabelecidas na Constituição da 

República Federativa do Brasil. Portanto, um retorno aos interpretes clássicos do Brasil 

– tão esquecidos pelos juristas em suas análises sociológicas – será útil na busca de um 

paralelo entre o modelo do latifúndio exportador do Brasil colônia e o atual modelo 

fundamentado no agronegócio exportador. Escolhemos a obra “Formação do Brasil 

Contemporâneo: colônia” do historiador Caio Prado Junior; “Formação Econômica do 

Brasil” de Celso Furtado e “O abolicionismo” de Joaquim Nabuco, como referenciais 

teóricos na busca por uma (re)interpretação do atual contexto político-ambiental no qual 

o PNA foi elaborado.  

2 - Apresentação do Plano Nacional de Agroenergia 

O presente item tem como objetivo apresentar o PNA. Nossa intenção aqui é 

apresentar as linhas gerais, os princípios, fundamentos e objetivos do PNA.  

O PNA é o produto de um processo de planejamento econômico energético 

setorial. Segundo Souza (2005; 385), os planos podem se divididos em Planos Globais e 

Planos setoriais.  

  “As implicações jurídicas de uma divisão dessa natureza são percebidas 

a partir da própria estrutura do Plano, exigindo-se todo o cuidado para 
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que não se façam confusões com outras classificações. Assim, o I e o II 

Planos Nacionais de Desenvolvimento do regime militar brasileiro 

formam Planos Globais, porque envolviam toada a vida econômica do 

país. Também pode ser Global um Plano Estadual ou Regional. O 

Plano Rodoviário Nacional, por exemplo, já é um Plano Setorial ou 

Parcial, apesar de nacional.”     

O próprio PNA afirma o caráter estratégico de um Plano de natureza energética.  

“O posicionamento do governo federal quanto ao suprimento futuro de 

energia de fontes renováveis, como agroenergia, transcende as 

administrações públicas, tornando-se uma questão de Estado, pela 

amplitude e pelas conseqüências que traz para o desenvolvimento do 

País. O suprimento de energia a preços elevados compromete o 

processo de desenvolvimento econômico, a geração de empregos, a 

renda e o bem-estar dos cidadãos brasileiros.” 

Apesar de consideramos o PNA como um plano setorial do setor de energia, o 

mesmo vincula-se programaticamente ao Plano Nacional de Energia 2030 (PNE) 

publicado pela Empresa de Pesquisa Energética2. O PNA (2006; 9) se apresenta, 

portanto, como um marco referencial no que tange ao planejamento, a pesquisa e 

desenvolvimento da agroenergia no setor público e privado. O objetivo principal, 

segundo determina o próprio plano consiste em:  

“Estabelecer marco e rumo para as ações públicas e privadas de 

geração de conhecimento e de tecnologias que contribuam para a 

produção sustentável da agricultura de energia e para o uso racional 

dessa energia renovável. Tem por meta tornar competitivo o 

agronegócio brasileiro e dar suporte a determinadas políticas públicas, 

como a inclusão social, a regionalização do desenvolvimento e a 

sustentabilidade ambiental.”  

O PNA estabelece uma série de diretrizes gerais que devem nortear a 

coordenação e execução do plano pelo Conselho Gestor Interministerial. Dentre as 
                                                 
2 Segundo o Plano Nacional de Energia 2030: “Dentro de uma perspectiva de longo prazo, a biomassa 
para fins energéticos em geral, e como fonte para geração de energia elétrica em particular, está entre as 
fontes renováveis com maiores possibilidades, seja em termos de natureza e origem, seja em termos de 
tecnologia de conversão em produtos energéticos.” (p. 124).  O Plano Nacional de Energia 2030 está 
disponível no site http://www.epe.gov.br , acessado em 20/03/2008 
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várias diretrizes estabelecidas pelo PNA, destacamos as seguintes: a) Desenvolvimento 

da agroenergia; b) desenvolvimento tecnológico; c) Geração de emprego e renda: d) 

Liderança no comércio internacional de biocombustíveis. O PNA dedica um item 

especial no que se refere à política econômica de exportação da agroenergia,  

denominado “Promoção do Mercado Internacional de Biocombustíveis”. Segundo o 

plano, o contexto econômico-ambiental do mundo na atualidade indica grandes 

oportunidades de negócios e de consolidação do Brasil como um país referencia na área 

de agroenergia.  

3 – Plano Nacional de Agroenergia e o Desenvolvimento Sustentável  

3.1  - O conceito de desenvolvimento sustentável  

No item anterior nos limitamos a apresentar as principais diretrizes e 

fundamentos do Plano Nacional de Agroenergia. Ao promover uma política de indução 

ao crescimento da agroenergia e apoio à pesquisa e inovação na área, o Estado brasileiro 

tem como objetivo, segundo afirma o próprio plano, promover o “desenvolvimento 

sustentável”. Neste presente item nosso objetivo é avaliar em qual medida o Plano 

Nacional de Agroenergia se apresenta como um instrumento capaz de concretizar o 

principio do desenvolvimento sustentável. Como referencia teórica, utilizaremos os 

trabalhos do economista Ignacy Sachs sobre o tema.  

A década de 60 é caracterizada por um complexo processo de contestações dos 

valores individualistas, repressores, consumistas e bélicos do sistema vigente. O 

movimento feminista, o movimento pela igualdade racial, movimento pacifista são 

alguns exemplos de forças sociais que reivindicavam –cada um de sua forma – 

mudanças no sistema sócio-político e cultural.  

Nesse contexto histórico-cultural, o movimento ambientalista encontra uma 

atmosfera favorável para a formulação de reivindicações políticas em relação aos 

impactos ambientais negativos provocados pelos agentes econômicos. Alguns eventos e 

acidentes, entretanto, foram determinantes no fortalecimento da conscientização 

ambiental no âmbito mundial. São alguns exemplos: a morte, em 1956, de mais de 900 

pessoas na cidade de Minamata, Japão, em decorrência da ingestão de peixes 

contaminados por mercúrio; evidências do surgimento do fenômeno da chuva ácida em 

uma cadeia de montanhas entre Polônia e a Tchecoslováquia; o lançamento da obra 

“Silent Spring”, em 1962, na qual a bióloga norte-americana Rachel Carson sustentou 

uma relação entre a utilização de agrotóxico e a diminuição da população de pássaros 
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canoros em várias regiões do planeta. No início da década de 70, o Clube de Roma – 

grupo de intelectuais, pesquisadores, políticos – divulgou um relatório encomendado ao 

Massachusetts Institute of Technology- MIT -  denominado “Limites do Crescimento”. 

A conclusão do relatório é incisiva em afirmar: o atual modelo econômico evidencia um 

ritmo do crescimento econômico (proporção geométrica) incompatível com a 

capacidade de regeneração dos recursos naturais (proporção aritmética). 

Segundo Scotto (2007;22) a publicação do relatório ensejou a formulação de 

duas teorias econômicas: a teoria do crescimento estacionário e a teoria do crescimento 

zero.  

“Esta sugeria a paralisação do crescimento das forças produtivas 

através da estabilização do então atual nível produtivo, o que 

congelaria não apenas o crescimento econômico, mas das 

desigualdades sociais em escala mundial, pois a estabilização 

pretendida não supunha qualquer mudança na correlação de forças 

entre países. Em semelhante direção havia a teoria do estado 

estacionário segundo a qual uma vez alcançado certo nível de 

desenvolvimento a economia de uma país deveria parar de crescer, 

orientando-se para a manutenção e reprodução do bem-estar 

alcançado”.  

O economista Ignacy Sachs, ainda no início da década de 70, apresenta o 

conceito de ecodesenvolvimento como alternativa à radical polarização teórica e política 

entre ambientalistas (sejam os adeptos ao “crescimento estacionário” ou “crescimento 

zero”) e economistas e burocratas céticos em relação às demandas e reivindicações 

ambientais. O desenvolvimento sustentável – que em seu início foi denominado por 

SACHS de ecodesenvolvimento – é aquele desenvolvimento no qual o crescimento 

econômico ocorre concomitantemente com a preservação dos recursos naturais e a 

alteração das estruturas sociais. Assim, na implementação de uma política de 

desenvolvimento sustentável  não há espaço para um dos elementos que o integram 

(social, ambiental ou econômico) seja preterido em detrimento de outro; trata-se de um 

desenvolvimento promotor da integração da dimensão social, ambiental e econômica.  

Em outra oportunidade, Sachs (2007; p. 22) enfatiza o tripé conceitual que 

sustenta a noção de desenvolvimento sustentável: 
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“E, nessa lógica, trabalho atualmente com a idéia do desenvolvimento 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente 

sustentado. Ou seja, um tripé formado por três dimensões básicas da 

sociedade. Aprofundemos um pouco esses conceitos. Por que 

socialmente includente?  Porque os objetivos do desenvolvimento são 

sempre éticos e sociais. É disso que se trata. Como promover o 

progresso social? Com base num postulado ético de solidariedade com 

nossa geração, uma solidariedade sincrônica com nossa geração. E 

temos que fazê-lo respeitando as condicionalidades ecológicas, as 

condicionalidades ambientais, a partir de um outro conceito ético: o 

conceito ético da solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Por 

outro lado, para que as coisas aconteçam, é preciso que sejam 

economicamente viáveis. A viabilidade econômica é uma condição 

necessária, porém, certamente não suficiente para o desenvolvimento. 

O econômico não é objetivo em si, é apenas o instrumental com o qual 

avançar  a caminho do desenvolvimento includente e sustentável.”  

Passemos a analisar, portanto, a partir do próximo item, o PNA sob a ótica do 

princípio do desenvolvimento sustentável a partir de suas dimensões econômica, 

ambiental e, principalmente, social, já que a Constituição Brasileira de 1988 impõe 

explicitamente esse principio em seu preâmbulo, bem como nos arts. 3, II; 170, VI; 225. 

3.2 – O Plano Nacional de Agroenergia a partir de uma (re) leitura dos interpretes 

do Brasil  

3.2.1 O PNA e a estrutura fundiária no Brasil: Uma (re)leitura à luz da obra 

“Formação do Brasil Contemporâneo: colônia” de Caio Prado Junior  

Caio Prado Junior, um dos principais historiadores brasileiros do século passado, 

ao escrever na década de 40 a obra “Formação Econômica do Brasil: Colônia” propõe 

que a mesma seja uma introdução para a interpretação do Brasil contemporâneo.   

Prado Junior (2000;2) entende que os acontecimentos históricos relevantes no 

início do século XIX são a chegada da monarquia portuguesa família real e a preparação 

incipiente da emancipação política da colônia. Mas a verdadeira emancipação e ruptura 

com a metrópole, no entendimento do historiador, devem ser compreendidas como um 

processo histórico ainda em curso, ou seja, o “início de um longo processo histórico que 

se prolonga até os nossos dias e que ainda não está terminado.”  O historiador ressalta, 
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ao tratar do “sentido da colonização” em nosso país, a visão dos povos da Europa ao 

abordarem a forma de relação existente entre metrópole e colônia. (2002;12)   

Tudo isto lança muita luz sobre o espírito com que os povos da Europa 

abordam a América. A idéia de povoar não ocorre inicialmente a 

nenhum. É o comércio que os interessa, e daí o relativo desprezo por 

este território primitivo e vazio que é a América; e inversamente, o 

prestígio do Oriente, onde não faltava objeto para atividades mercantis. 

A idéia de ocupar, não como se fizera ate então em terras estranhas, 

apenas como agentes comerciais, funcionários e militares para a defesa, 

organizados em simples feitorias destinadas a mercadejar com os 

nativos e servir de articulação entre as rotas marítimas e os territórios 

ocupados; mas ocupar com povoamento efetivo, isto só surgiu como 

contingência, necessidade imposta por circunstâncias novas e 

imprevistas.   

É interessante notar que Prado Junior (2000; 25) é enfático ao afirmar o caráter 

eminentemente mercantil que a colônia brasileira se transformou aos olhos da Coroa: 

Nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; 

mais tarde ouro e diamante; depois algodão, e em seguida café, para o 

comercio europeu. Nada mais que isto. E com tal objetivo, objetivo 

exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que 

não fossem o interesse daquele comercio, que se organizarão a 

sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá naquele sentido: a 

estrutura bem como as atividades do país.      

A agricultura constitui, para Prado Junior (2000;129) “o nervo econômico da 

civilização. Com ela se inicia – se excluirmos o insignificante ciclo extrativo do pau-

brasil- e a ela deve a melhor porção de sua riqueza.”. O autor (2000;141) chama a 

atenção para a necessidade da distinção – na agricultura colonial brasileira – dois 

setores diversos, a saber: de um lado a grande lavoura  (seja de açúcar, algodão, ou 

outro gênero de menor importância); de outro lado a agricultura de “subsistência” 

responsável pelo abastecimento da população interna. Segundo o autor (2000;142) 

O traço essencial das grandes lavouras é, como já afirmei, a exploração 

em larga escala. Cada unidade produtora, conjugando áreas extensas e 

numerosos trabalhadores, constitui-se como uma usina, com 
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organização coletiva do trabalho e mesmo especializações. Isto se 

observa em particular na produção típica da agricultura colonial: a do 

açúcar, onde o engenho, com seu conjunto de máquinas e 

aparelhamentos, forma uma verdadeira organização fabril.  

Tais elementos, segundo o autor, seriam as características fundamentais da 

agricultura de grande escala e, portanto, utilizadas para distinguir daquela agricultura 

direcionada especificamente para o consumo interno.  Sobre o assunto, assim 

manifestou o historiador (2000; 142): 

É deste tipo de organização em que se constituiu a lavoura brasileira 

que derivou toda estrutura do país: a disposição das classes e categorias 

de sua população, o estatuto particular de cada uma e dos indivíduos 

que as compõe. O que quer dizer, o conjunto das relações sociais no 

que tem de mais profundo e essencial.   

Uma vez demonstrada em que consiste a interpretação de Prado Junior sobre a 

“grande lavoura” como principal unidade de produção da colônia, resta-nos perguntar: 

em qual medida o PNA se constitui em um instrumento de política econômica capaz de 

auxiliar na alteração da estrutura fundiária no Brasil? Ou em sentido inverso: Qual o 

risco do PNA – como instrumento de política econômica-ambiental -  se tornar um 

mecanismo de agravamento das históricas desigualdades sociais no campo no que tange 

à questão fundiária?  No âmbito da produção do biodiesel3, a Política Nacional de 

Produção de Biocombustíveis (PNPB) determina um cronograma para a adição do 

biodiesel ao diesel comum. A Instrução Normativa nº 01, de 05 de julho de 2005 

editada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, dispõe sobre critérios relativos à 

concessão de uso do selo combustível social. Segundo a referida instrução, o “selo 

social” é uma certificação concedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ao 

produtor do Biocombustível que atender aos percentuais mínimos4 para aquisição de 

matéria-prima do agricultor familiar. “Espera-se que a produção de biodiesel contribua 

para a geração de empregos e renda no meio rural, com a inclusão da agricultura 

familiar, que é foco do PNPB, uma vez que parte da matéria-prima para as usinas 
                                                 
3 Do ponto de vista do Direito positivo,  o Brasil possui o Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel, criado pela Lei n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005 
4 Art. 2º Os percentuais mínimos de aquisições de matéria-prima do agricultor familiar, feitas pelo 
produtor de biodiesel para concessão de uso do selo combustível social, ficam estabelecidos em 50% 
(cinqüenta por cento) para a região Nordeste e semi-árido, 30% (trinta por cento) para as regiões Sudeste 
e Sul e 10% (dez por cento) para as regiões Norte e Centro-Oeste. 
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deveria, em teoria, ser oriunda dessas unidades produtivas.” (Vianna, 2007;104) Deve-

se questionar, entretanto, se o atual arcabouço jurídico que regulamenta a produção de 

biodiesel é suficiente para minimizar os riscos de concentração de terra e renda no 

campo, bem como o fenômeno da “estrangeirização do território nacional”. 

Recentemente tornou-se comum a divulgação de notícias5 sobre aquisições de vastas 

áreas por capital estrangeiro, tal como o projeto de compra de duas fazendas no Piauí 

para produção de mamona (área no total de 30 mil hectares e 24 mil hectares 

respectivamente) pelo grupo português Tavfer. O fenômeno da “estrangeirização do 

território nacional” está, atualmente, devidamente legitimada pelo Direito na medida em 

que a AGU – em parecer de número GQ – 181 de 17/12/946 – se manifesta pela não 

receptividade constitucional do artigo 1º da lei 5.709 de 07 de outubro de 1971 que 

regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica 

estrangeira autorizada a funcionar no Brasil.   

Em relação ao sistema produtivo do etanol, entretanto, a situação é mais grave. 

Não existe um marco legal – como existiu no Proálcool  por meio do Decreto nº 76.593, 

de 14/11/1975 – que discipline os princípios, objetivos e instrumentos de uma política 

nacional do etanol. O PNA, por sua vez, faz uma opção evidente por uma política  

econômica de desenvolvimento da grande unidade produtiva ao privilegiar o 

agronegócio78.  De fato, alguns especialistas não concordam com a divisão entre 

“agronegócio” e “agricultura familiar”. Seria, pois, um “erro técnico” não compreender 

a agricultura familiar como uma espécie do gênero agronegócio. Ora, trata-se de duas 

concepções diferentes de produção. Não é possível concordar com uma pretensa 

unicidade no plano político e ausência de lutas e conflitos no âmbito social entre 

pequenos agricultores e grandes latifundiários. A própria divisão entre Ministério do 

                                                 
5 Noticia disponível em 11/03/08 em http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/grupo-portugues-
investe-na-producao-de-biodiesel-no-piaui.htm 
6 O parecer está disponível no site da AGU: www.agu.gov.br. Acessado em 11/04/08 
7 Sabemos que , do ponto de vista técnico, o termo agronegócio possui uma definição mais ampla: 
Segundo o prof. Padilha Junior “Os  pesquisadores  da  Universidade  de  Harvard,  John  Davis  e  Ray 
Goldberg,  já  em  1957,  enunciaram  o  conceito  de  agronegócios  como  sendo  ‘a soma  total  das  
operações  de  produção  e  distribuição  de  suprimentos agrícolas,  das  operações  de  produção  nas  
unidades  agrícolas,  do armazenamento,  processamento  e  distribuição  dos  produtos  agrícolas  e itens 
produzidos a partir deles’" acessado em 11/04/2008 no site da Universidade Federal do Paraná  
http://www.md.utfpr.edu.br/Intranet/professores/adm/download/apostilas/103826.pdf   
8 O PNA cita em diversos a importância do agronegócio: Como por exemplo:  
O PNA “tem por meta tornar competitivo o agronegócio brasileiro e dar suporte a determinadas políticas 
públicas, como a inclusão social, a regionalização do desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental.” 
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Desenvolvimento Agrário9 e o Ministério da Agricultura10 não seria um exemplo deste 

conflito de interesses materializado na organização política do Estado?  

Segundo o professor e pesquisador Pedro Ramos da UNICAMP a produção de 

etanol passa por um processo de concentração nas mãos de grandes produtores e usinas 

de álcool. Segundo o pesquisador, somente 25% da cana moída pelas usinas é originada 

de produtores independentes, sendo que os 75% restantes são matéria-prima proveniente 

da própria usina. Outros dados indicam o processo de retração do pequeno produtor.: Há 

dez anos o número de fornecedores que produziam até 4.000 toneladas era de 27,6 %. 

Na safra 2005/2006, o percentual diminuiu para somente 18%. Na outra banda, os 

fornecedores com volume percentual superior a 10.000 toneladas subiram de 53,2% 

para 64,9%.11 Trata-se de um tema árduo e de complexas raízes históricas, no qual não 

pretendemos esgotar suas diversas variáveis de análise. Para Bercovici (2005; 117): “O 

discurso jurídico sobre propriedade é repleto de visões maniqueístas, pois trata de 

opções econômicas que tendem a se converter em ideologias.” A ordem econômica – 

que tem por fim assegurar a todos uma existência digna – se fundamenta, dentre outros 

princípios na propriedade privada e em sua função social.  Derani (2001, 254) afirma a 

“propriedade é um conceito variável, circunscrito na sua relação entre o conteúdo  do 

direito do proprietário e a organização da sociedade. A essência da propriedade é seu 

serviço à sociedade.”  Importa pois, analisar se o Plano Nacional de Agroenergia com a 

Constituição Econômica (Arts 170 a 192 da Carta Magna brasileira de 1988) ao 

privilegiar apenas o latifúndio agroexportador e não criar mecanismos concretos para a 

sobrevivência da produção do biocombustível em pequenas propriedades?  

 Entendemos que não. O PNA não atende aos princípios da Constituição 

Econômica ao não promover a inserção de instrumentos econômicos que permitem a 

produção em pequenas propriedades, incentivos tecnológicos para a produção em escala 

                                                 
9 O Decreto 5.033 de 05 de abril de 2004 estabelece como objetivo do Ministério do desenvolvimento 
Agrário: “promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores 
familiares” 
10 Segundo o site oficial do Ministério da Agricultura sua missão constitui em:  
“MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, UMA PARCERIA HISTÓRICA COM O AGRONEGÓCIO 
Estimular o aumento da produção agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio, com o objetivo de 
atender o consumo interno e formar excedentes para exportação. Essa é a missão institucional do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que tem como conseqüência a geração de 
emprego e renda, a promoção da segurança alimentar, a inclusão social e a redução das desigualdades 
sociais.” Site http://www.agricultura.gov.br/ acessado em 11/04/08 
11 Folha de São Paulo, domingo, 29 de abril de 2007 
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menor (mini-destilarias), privilegiar as cooperativas de médio porte, etc. Além de não 

contribuir para o aprofundamento da reforma agrária, nem muito mesmo na 

implementação de política agrícola voltada as nossas necessidades endógenas (Art. 184 

a 191 da Carta Magna brasileira de 1988).  

3.2.2 O PNA e o mercado externo: uma (re)leitura à luz da obra “Formação 

Econômica do Brasil” de Celso Furtado 

Logo na introdução, Furtado (2000; 11; Introdução) adverte que o livro 

“Formação econômica do Brasil” pretende ser tão somente um esboço do processo 

histórico da economia brasileira. Segundo o autor: “Como simples esboço que é, este 

livro sugere um conjunto de temas que poderia servir de base a um curso introdutório ao 

estudo da economia brasileira.” A obra se estrutura em quatro partes assim dividas: 

Primeira Parte: Fundamentos Econômicos da ocupação territorial; Segunda Parte: 

Economia escravista de agricultura tropical (séculos XVI e XVII); Terceira Parte: 

Economia Escravista Mineira (Século XVIII) e finalmente; Quarta Parte: Economia de 

transição para o trabalho assalariado.  

Segundo Furtado (2000; 3), a “ocupação das terras americanas constitui um 

episódio da expansão comercial da Europa”. É bem verdade, lembra o economista 

(2003,5), que a exploração econômica das terras americana parecia ser, em um primeiro 

momento, um empreendimento comercial completamente inviável, uma vez que, 

naquele momento histórico, nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande 

escala dentro da Europa.  

Entende Furtado (2000, 7) que um “conjunto de fatores particularmente 

favoráveis tornou possível o êxito dessa primeira grande empresa colonial agrícola 

européia”. Assim, enumera o autor os fatores do sucesso da empresa agrícola: a) aspecto 

tecnológico: experiência dos portugueses na produção de açúcar em escala 

relativamente grande nas ilhas do Atlântico; b) aspecto comercial: ruptura do monopólio 

dos venezianos do acesso ás fontes de produção de açúcar e, conseqüentemente, uma  

mudança para um sistema de concorrência; c) aspecto financeiro: com a confirmação da 

alta rentabilidade surgem poderosos grupos holandeses interessados em financiar a 

empresa agrícola; d) aspecto do trabalho: existência de mão-de-obra barata proveniente 

do mercado africano de escravos, sem o qual o empreendimento seria economicamente 

inviável.  
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A ocupação holandesa no nordeste brasileiro, entretanto, seria um evento 

determinante na vida social, econômica e política da colônia. Segundo Furtado 

(2000;15,17):  

As conseqüências da ruptura do sistema cooperativo anterior serão, 

entretanto, muito mais duradouras que a ocupação militar. Durante sua 

permanência no Brasil, os holandeses adquiriram o conhecimento de 

todos os aspectos técnicos e organizacionais da industria açucareira. 

Esses conhecimentos vão constituir a base para a implantação e 

desenvolvimento de uma industria concorrente , de grande escala, na 

região do Caribe. (...) O principal acontecimento da história americana 

no século XVIII foi, para o Brasil, o surgimento de uma poderosa 

econômica concorrente dos produtos tropicais.  

Furtado (2000;21) afirma que o processo de alteração do curso da colonização 

das Antilhas influenciaria decisivamente o projeto de empresa agrícola no qual se 

fundamentou a colonização no Brasil.  

É provável , entretanto, que as transformações da economia antilhana 

tivessem ocorrido muito mais lentamente, não fora a ação de um 

poderoso fator exógeno em gins da primeira metade do século XVII. 

Esse fator foi a expulsão definitiva dos holandeses do nordeste 

brasileiro. Senhores de técnica de produção e muito provavelmente 

aparelhados para a fabricação de equipamentos para a industrias 

açucareira, os holandeses se empenharam firmemente em criar fora do 

Brasil um importante núcleo produtor de açúcar. (...) Dessa forma, 

menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, 

operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis 

proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos, e que se 

beneficiava de mais favorável posição geográfica. 

Furtado (2000; 191) retorna ao tema ao analisar as conseqüências exaurimento 

do modelo agroexportador baseado no café na quinta parte de sua obra – Economia de 

transição para um sistema industrial -século XX – no item XXX, A crise da economia 

cafeeira.  
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Souza (2007,3) ao analisar o contexto de dependência econômica do modelo, 

sempre destinado à exportação, atrelado ao capital estrangeiro e com um mercado 

interno frágil, como nós mostrou a obra do inesquecível Furtado, afirma:  

A primeira contradição decorre da vulnerabilidade característica de um 

modelo que, alem de depender da exportação de praticamente um único 

produto primário, ainda se subordina à lógica do financiamento externo 

e do abastecimento do mercado interno por produtos industriais 

importados. Diante de qualquer crise mundial, uma economia como 

essas características tende a ser fortemente impactada.     

 O PNA, conforme demonstramos acima, tem como objetivo a consolidação do 

Brasil como liderança internacional do mercado mundial de biocombustíveis. Ora, em 

qual medida o incentivo ao modelo agroexportador não agrava nossa dependência12 e 

vulnerabilidade em caso crises externas?  

 De fato, a opção de nossa Carta Política de 1988, ao estabelecer como um de 

seus objetivos o desenvolvimento sustentável. Tal escolha possui conseqüências, de 

ordem teórica e prática, para os agentes sociais e políticos, a saber:  uma vinculação na   

formulação de políticas econômicas incentivadoras de um desenvolvimento endógeno 

sustentável. Segundo afirma Clark (2008; 74)  

Apesar do poderio do capital privado e de sua forte influencia na 

engrenagem produtiva e nos mercados de consumo dos Estados 

Nacionais, devido inclusive à suposta “globalização”, existe a 

possibilidade de formulação de políticas econômicas endógenas por 

parte daqueles Estados, distintas das engendradas pelo poder 

econômico internacional, a serem construídas pelos atores sociais 

nacionais, dentro dos diversos espaços internos de poder (parlamento, 

executivos, conselhos, fóruns, câmaras setoriais, judiciário) , e 

afirmadas no plano internacional, a fim de que as ditas políticas 

econômicas estatais não se afastem dos comandos das Constituições 

Econômicas e das carências socioeconômicas dos povos.  

Entendemos que somente um desenvolvimento endógeno sustentável é capaz de 

efetivar a Constituição de modo a construir uma sociedade mais justa, livre, solidária e 

erradicar a pobreza e a marginalização. Por sinal, a opção do PNA foi bem distinta. 
                                                 
12 Importante lembrar   
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3.2.3 O PNA e a discussão sobre as condições do trabalhador: uma (re)leitura à luz 

da obra “O abolicionismo” de Joaquim Nabuco 

O clássico “O abolicionismo” foi uma obra publicada em Londres, em agosto de 

1883, em razão do exílio de Joaquim Nabuco após derrota sofrida nas eleições para a 

Câmara dos Deputados de 31 de outubro de 1881. A obra é considerada por muitos 

como pioneira na análise da formação histórica do Brasil, tendo como objeto principal 

de estudo da escravidão e sua influencia nas relações sociais, econômicas e políticas do 

país.  

O autor, nas primeiras páginas da obra, se propõe a explicar a origem do 

movimento13, do partido abolicionista14 e da omissão da Igreja no processo de 

emancipação dos escravos no Brasil. O conceito de emancipação na obra de Nabuco não 

se resume ao ato de libertação dos escravos, mas ao rompimento da relação senhor-

escravo: “Por outro lado, a emancipação não significa tão-somente o termo da injustiça 

de que o escravo é mártir, mas também a eliminação simultânea dos dois tipos 

contrários, e no fundo os mesmos: o escravo e o senhor” Nabuco (2000; 14). 

Nabuco (2000;18) procura definir a escravidão como “um estado violento de 

compreensão da natureza humana” e o objeto do movimento abolicionista é luta contra 

uma instituição enraizada na história colonial brasileira e não contra pessoas. “Não 

atacamos os proprietários como indivíduos, atacamos o domínio que exercem e o estado 

de atraso em que a instituição que representam mantém o país todo.” 

Em uma das passagens mais interessantes da obra, Nabuco (2000;79) busca 

fundamentos no direito natural para provar a inadequação da prática escravocrata em 

qualquer período ou território. 

 “As leis de cada país são remissivas a certos princípios fundamentais, 

base das sociedades civilizadas, e cuja violação em uma importa uma 

ofensa a outras. Esses princípios formam uma espécie de direito 

natural, resultado das conquistas do homem na sua longa evolução; 
                                                 
13 “O abolicionismo é, assim, uma concepção em nossa histórica política, e dele, muito provavelmente, 
como adiante se verá, há de resultar a desagregação dos atuais partidos. (...) O abolicionismo é um 
protesto contra essa triste perspectiva, contra o expediente de entregar à morte a solução de um problema 
que não é só da justiça e consciência moral, mas também de previdência política.” Nabuco (2000; 4) 
 
14 “O sentido em que é geralmente empregada a expressão partido abolicionista não corresponde ao que, 
de ordinário, se entende  na palavra partido. A esse respeito algumas explicações são necessárias. (...) 
Entende-se por partido não uma opinião somente, mas uma opinião organizada para chegar aos seus fins: 
o abolicionismo é, por hora, uma agitação, e é cedo ainda para se dizer se será algum dia um partido.” 
Nabuco (2000; 7-8)  
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eles são a soma dos direitos com que nasce em cada comunhão o 

indivíduo, por mais humilde que seja. (...) Como a antropofagia, o 

cativeiro da mulher, a autoridade irresponsável do pai, a pirataria, as 

perseguições religiosas, as proscrições políticas, a mutilação dos 

prisioneiros, a poligamia e tantas outras instituições ou costumes, a 

escravidão é um fato que não pertence moralmente ao estádio a que já 

chegou o homem.”    

É bem verdade que para o pensador brasileiro a questão da escravidão não se reduz 

a uma análise meramente jurídica. O abolicionismo fundamenta-se em uma série de 

aspectos políticos, econômicos, sociais e nacionais. Dentre eles, podemos citar os 

seguintes: 1) a escravidão arruína economicamente o país, impossibilita seu progresso 

material (...); 2) a escravidão é um peso enorme que atrasa o Brasil no seu crescimento 

em comparação com outros Estados (...); 3) Porque só com a emancipação total podem 

concorrer para a grande obra da pátria comum, forte e respeitada (..) Nabuco (2000;81).   

Nabuco (2000; 170), entretanto, admite que a prática da abolição no Brasil constitui 

apenas um passo inicial para verdadeira emancipação dos escravos. Segundo o autor:  

A meu ver, a emancipação dos escravos e dos ingênuos, posso repeti-lo 

porque esta é a idéia fundamental deste livro, é o começo apenas da 

nossa obra. Quando não houver mais escravos, a escravidão poderá ser 

combatida por todos os que hoje nos achamos separados por dois 

campos, só porque há um interesse material de permeio.   

Neste sentido, tornou-se célebre a frase de Nabuco (2000, XVII) extraída de seu 

pronunciamento no qual defendia uma lei agrária em novembro de 1884 na cidade do 

Recife: “Acabar com a escravidão não nos basta; é preciso destruir a obra da 

escravidão.”  

O que nos faz retornar a obra de Joaquim Nabuco após 125 anos de sua publicação?  

Qual a relação entre a obra de Nabuco e a atual era da bioenergia e, mais 

especificamente, o Plano Nacional de Agroenergia?  

  Do ponto de vista jurídico, a construção conceitual sobre os elementos 

caracterizadores do termo “trabalho em condições análogas à de escravo” divide a 
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doutrina e a jurisprudência, principalmente após a nova redação do artigo 14915 do 

Código Penal  estabelecida pela lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003. Não é nosso 

objetivo adentrar nesta seara de discussão.  

Parece-nos mais importante no momento avaliar as condições degradantes e 

aviltantes dos trabalhadores rurais que exercem suas atividades nos campos de colheita 

de cana e sua relação com a idéia de emancipação discutida por Nabuco frente ao 

princípio do desenvolvimento sustentável estabelecido em nossa Constituição. 

Em pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) a pesquisadora 

Maria Aparecida de Moraes Silva afirma que entre as décadas de 19801 e 1990 o 

período no qual o trabalhador se dedicava a atividade de extração de cana-de-açúcar era 

de 15 anos. O estudo demonstra que, a partir do ano de 2000, o tempo de exercício da 

atividade já está em torno aproximadamente de 12 anos. Para o historiador Jacob 

Gorender, o ciclo de vida útil dos trabalhadores era de 10 a 12 anos até 1850, data da 

proibição do tráfico de escravos. Após esta data, em decorrência das melhorias de 

condições nos trabalhos, a vida útil dos trabalhadores teria subido para 15 a 20 anos.  

A pesquisadora afirma ainda que os trabalhadores – por exercerem suas atividades 

no regime de produtividade – chegam a andar de 8 a 9 Km por dia e cortar até 15 

toneladas após cada jornada de trabalho16.  

 A livre iniciativa e a valorização do trabalho humano são fundamentos 

estabelecidos expressamente no artigo 170 caput da Constituição Econômica (Arts. 170 

a 192 da atual Carta Magna brasileira) , bem como entre os fundamentos da República 

Federativa do Brasil.  

                                                 
15 Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 
a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 
trabalho; 
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 
§ 2° A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I – contra criança ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
 
16 Fonte: Folha de São Paulo domingo, 29 de abril de 2007  
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Para Clark (2001; 114), o trabalho, no atual estágio de nossa civilização, possui 

relevância central na formação do indivíduo, na medida que “sem o trabalho não existe 

dignidade e, sobretudo, vida.”   

Não foi por mero acaso que, além de eleger a valorização do trabalho 

humano como um dos fundamentos da ordem econômica e financeira e 

a busca do pleno emprego com um dos seus princípios, a Carta 

Constitucional também determina o direito ao trabalho como um dos 

direitos sociais da pessoa humana (art. 6º, caput, da CF). O Texto 

Constitucional determina que o trabalho humano seja valorizado dentro 

do processo produtivo capitalista. Dessa forma, as políticas econômicas 

dos sujeitos econômicos devem, necessariamente, absorver mão-de-

obra e remunerá-la de forma adequada, a fim de assegurar a todos os 

que desejam ou necessitam de trabalho, e a seus dependentes, uma 

existência digna. 

A Constituição Econômica, ao estabelecer dentre seus fundamentos a valorização do 

trabalho, não busca assegurar qualquer tipo de trabalho. Trata-se, sem dúvida, de um 

“tipo de trabalho” que seja humano, respeitoso e salubre, enfim, um trabalho no qual 

seja assegurando a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, III).  

A argumentação que o processo de mecanização na colheita de cana seria 

responsável por um alto índice de desemprego deve ser ponderada a avaliada de uma 

forma mais sistêmica. Sem dúvida, a mecanização no campo é a causa principal de 

extinção de empregos em um modelo econômico que incentiva a produção concentrada 

em latifúndios e destinada à exportação. Por outro lado, a mecanização geraria um 

impacto menor caso o Estado promova políticas econômicas voltadas para a produção 

agrícola- inclusive de agroenergia – em cooperativas de médios produtores, agricultura 

familiar, etc. Neste sentido é espantoso verificar que o Plano Nacional de Agroenergia é 

omisso no que tange ao estimular a produção de álcool em mini-destilarias e outras 

tecnologias similares.17  Assim sendo, tal política econômica apenas reforça a “obra da 

escravidão”, com bem escrevia Nabuco, logicamente com requintes pós-modernos. 

                                                 
17 Em artigo intitulado “A produção de Etanol em mini-destilarias” do Laboratório de Engenharia 
Ecológica da UNICAMP, Ortega afirma que: “A produção de etanol combustível pode realizar-se de 
vários modos. Lamentavelmente a escolha tecnológica ocorre em função dos interesses econômicos e 
políticos unicamente, ficando de fora os objetivos sociais e ambientais. Na época de implantação do Pró-
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A “emancipação” tão defendida por Nabuco – entendia como um movimento de 

ruptura das relações senhor-servo – se perpetua no que se refere às condições insalubres 

e indignas dos trabalhadores rurais. Tal condição é agora legitimada – mais uma vez na 

história do país- por uma política estatal - Plano Nacional de Agroenergia – pelos 

grupos econômicos e por uma denominada “consciência planetária” da comunidade 

internacional na busca por biocombustíveis.        

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente trabalho foi analisar o Plano Nacional de Agroenergia em 

face dos princípios e fundamentos da Constituição Econômica. Do ponto de vista 

metodológico nossa opção foi analisar o atual contexto de corrida pelo biocombustível a 

partir dos clássicos interpretes do Brasil: Celso Furatdo, Caio prado Junior e Joaquim 

Nabuco. Entendemos que não é possível analisar o presente sem compreender nossas 

raízes de dependência e subordinação ao interesse externo.  As políticas econômicas não 

são neutras e independentes. São fruto de um processo de luta de classes e de interesses 

histoticamente antagônicos. Neste sentido a opção por determinada política econômica 

deve ser entendida, principalmente, a partir de sua perspectiva histórica e sociológica.  

O PNA fez uma nítida opção por um modelo que privilegia o grande latifúndio 

exportador de produtos primários para o abastecimento do mercado externo de 

combustíveis. Obviamente, o plano governamental não utiliza uma linguagem tão 

“ideologicamente ultrapassada”. Pelo contrário. Chega-se a esta conclusão a partir do 

silêncio do plano sobre temas como: investimentos em mini-destilarias, abertura de 

microcrédito e transferência de tecnologia para pequenos produtores, regulamentação 

sobre a aquisição de terras nacionais pelo capital estrangeiro para produção e exportação 

de biocombustível; aumento da fiscalização sobre as condições de trabalho no campo, 

etc. O PNA – como um programa setorial para um importante setor do Brasil – não se 

encontra em conformidade com os princípios e fundamentos de nossa Constituição 

Econômica na medida que não atende aos princípios da função social da propriedade, 

defesa do meio ambiente e redução das desigualdades regionais e sociais.  
                                                                                                                                               
Álcool a opção por usinas grandes (120 000 litros/dia ou seus múltiplos), não era mais do que uma entre 
diversas possibilidades existentes [Bueno, 1980]. A opção adotada implicou no desgaste de recursos 
humanos (“bóias-frias”), naturais (solo, flora, fauna) e financeiros (possibilidade da aplicação do dinheiro 
em outros investimentos). A opção pela grande escala de produção resultou em uma monocultura danosa, 
pouca possibilidade de interação com a pecuária e a destruição da diversidade ecológica e das pequenas 
economias nos locais onde as grandes usinas se instalaram [Paschoal, 1983; San Martin, 1985]. Hoje 
sabemos que também afetou a qualidade da atmosfera global.” - Disponível em 
http://www.unicamp.br/fea/ortega/MarcelloMello/mini-usina-Ortega.pdf acesso 04/04/2008 
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O MÉTODO DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES NO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. 

 

Jeferson Nogueira Fernandes∗

 

RESUMO 

Este artigo jurídico trata da aplicação pela Administração Pública do método da ponderação 

na interpretação dos objetos a se submeterem ao licenciamento ambiental, tendo em vista os 

direitos existentes e aparentemente conflitantes, que o Poder Público deve dar uma 

adequada solução as possíveis colisões sem afastar a promoção necessária de cada direito 

fundamental existente no caso concreto submetido à Administração Pública, para o 

exercício desta hermenêutica jurídica necessário que o intérprete que, poderá conceder a 

licença ambiental utilize etapas que possam justificar a solução final que poderá a 

corresponder a outorga ou não da licença ambiental para implantação de determinada 

atividade ou empreendimento. Em sua elaboração foi utilizado o seguinte material: textos 

doutrinários, julgados e legislação nacional pertinente. A conclusão indica que: o método 

ou técnica da ponderação de interesse é de grande viabilidade na solução dos possíveis 

conflitos entre direitos fundamentais e através desta interpretação que é realizada pela 

Administração Pública se poderá outorgar ou não a licença ambiental aos objetos passiveis 

de licenciamento, vez que o método proporciona uma promoção graduada de todos os 

direitos que incidem nos casos concretos e que devem ser efetivados, pois correspondem a 

direitos essências da pessoa humana e por tal não podem ser afastados. 
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RIASSUNTO 

Questo articolo si occupa della giuridica l'applicazione da parte della Pubblica 

Amministrazione del metodo di ponderazione dei voti in sede di interpretazione degli 

oggetti di presentare le licenze ambientali, in modo diritti esistenti e apparentemente in 

conflitto, che il Potere Pubblico deve dare una soluzione adeguata possibili collisioni senza 

alienarsi la promozione Necessario diritto fondamentale di ogni esistente nel caso 

sottoposto al Governo per l'esercizio di ermeneutica giuridica necessario che l'interprete, 

può concedere una licenza ambientale utilizza passi che possano giustificare una soluzione 

definitiva che potrebbe incontrare la cessione o meno la licenza ambientale per uno 

spiegamento Particolare attività o impresa. Nella loro preparazione è stato utilizzato il 

seguente materiale: testi dottrinali, provato e pertinente legislazione nazionale. La 

conclusione indica che: il metodo o la tecnica della ponderazione degli interessi è molto 

redditizio e la soluzione di eventuali conflitti tra i diritti fondamentali e per mezzo di questa 

interpretazione, che si svolge da parte della Pubblica Amministrazione non poteva 

concedere la licenza o ambientali a cui gli oggetti di licenza, il tempo Che il metodo 

fornisce un laureato promozione di tutti i diritti che si concentrano su singoli casi e deve 

essere efetivados perché essi corrispondono alle essenze diritti della persona umana e per 

questo non può essere rimosso. 

 

CHIAVI DI PAROLE: PONDERAZIONE; INTERPRETAZIONE E AMBIENTALI 
LICENZA. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem como objetivo demonstrar que o licenciamento ambiental é 

um instrumento de gestão pública destinado a proteção ambiental que utiliza-se do método 

da ponderação de interesse e valores compatibilizar os direitos fundamentais incidentes em 

determinados casos, no qual para a implantação de uma atividade ou empreendimento 

dependa da outorga do Poder Público. 

 No desenvolver do trabalho foi demonstrado o que é o método ou técnica da 

ponderação e a forma de ser utilizada para que se evite a tomada de decisões arbitrárias sob 
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o fundamento da utilização do método, posteriormente a necessidade de compatibilização 

dos direitos que em real incidem nas atividades que dependem, para sua implantação da 

licença ambiental e que através dos métodos clássicos de interpretação jurídica não seria 

possível alcançar a efetividade necessária diante estes casos de difícil solução, pois em sua 

grande maioria são direitos fundamentais que aparentemente se colidem e que devem ser 

promovidos pelo Estado, vez que são essenciais para as pessoas humanas , mas que ao 

mesmo tempo não conseguem, tendo em vista que supostamente um direito estaria diante o 

conflito anulando o outro. Assim cabe ao Estado aplicar um método que ele consiga 

compatibilizar a existência de todos os direitos incidentes, impedindo o afastamento de um 

direito, que configuraria violação ao ordenamento jurídico essencial da pessoa humana, em 

prol de outro e este método de conciliação de direitos acredito ser a ponderação no 

exercício do licenciamento ambiental. 

 Por fim, tendo em vista, que a técnica da ponderação não pode ser utilizada em 

abstrato, mas somente através de hipóteses ou casos concretos, vez que necessita das 

tensões conflitantes para que o intérprete possa graduar a efetividade de cada direito, 

utilizei a jurisprudência como exemplo para analisar como a Administração deveria exercer 

o licenciamento das atividades que se demonstram com aparentes conflitos de direitos e que 

somente através do Judiciário é que foi possível uma razoável e proporcional decisão e que 

poderia ser evitada caso o Executivo tivesse ponderado no momento da outorga da licença 

ambiental. 

 

2. O MÉTODO DA PONDERAÇÃO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

  

A utilização do método da ponderação no licenciamento ambiental é a forma com 

que a Administração Pública pode graduar ao máximo possível cada direito fundamental 

em aparente conflito, diante a intenção da implantação de alguma atividade ou 

empreendimento e a proteção ambiental, pois estes conflitos não conseguem ser resolvidos 

pelos métodos tradicionais da hermenêutica jurídica. Assim a ponderação visa contribuir 

com as interpretações tradicionais para compatibilizar os direitos existentes, através do 

método ocorre uma complementação na solução dos casos que se apresentam de difícil 
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solução, tendo em vista os diversos direitos fundamentais envolvidos e que devem ser 

efetivados.1

 No que tange ao licenciamento ambiental posso identificar diversos direitos 

fundamentais, que podem estar no mesmo caso buscando efetividade e conseqüentemente 

aparentam estar em colisão, e todos estes direitos, econômicos e sociais, que também 

buscam efetivação vão supostamente de encontro ao direito fundamental ao ambiente sadio 

e equilibrado, até porque considerando o conceito de impacto ambiental2 qualquer ação 

humana provoca algum tipo de impacto, diferenciando somente o seu grau de alteração 

ambiental, daí a importância do Poder Público conduzir e controlar a forma que as condutas 

humanas serão realizadas, e esta é a função do licenciamento ambiental, pois este é um dos 

instrumentos que o Poder Público pode controlar as atividades que causam algum grau de 

impacto ambiental e que possivelmente possam poluir o ambiente e causar sua degradação 

e também é um dos meios da coletividade ter conhecimento das atividades que 

possivelmente serão implantadas e que conseqüentemente causaram impactos  ao ambiente, 

de forma que possam manifestar positivamente ou não sobre as mesmas. As aparentes 

colisões entre direitos fundamentais são de grande monta, vez que posso observar conflitos 

entre os direitos ao ambiente equilibrado e sadio e o direito ao desenvolvimento, seja ele 

social ou econômico, sendo este aparente conflito o que mais acontece, por se tratar de 

direitos que a princípio parecem ser inconciliáveis, mas que devem ser efetivados de forma 

conjunta, pois são dois direitos fundamentais e por tal essencial à pessoa humana. A partir 

desta necessidade de efetivação de todos os direitos essenciais, deve o intérprete diante de 

                                                 
1 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p.217-218. 
2 BRASIL, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Resolução 01 de 17 de fevereiro de 1986, Dispõe sobre 
critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Disponível em: 
<http://www.conama.org.br>. Acesso em 18 de out. 2007. Art. 1o Para efeito desta Resolução, considera-se 
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
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um aparente conflito, buscar conjugar os interesses envolvidos3 para que através de uma 

interpretação jurídica estabelecer um grau de restrição aos direitos colidentes.4 Canotilho  

afirma que além de um controle das possíveis atividades e empreendimentos impactantes e 

que conseqüentemente possam causar degradações ambientais e necessário existir uma 

interligação que integre os interesses dos que desejam a implantação dos objetos 

impactantes com os do Poder Público e da coletividade que será obrigada a conviver com 

as conseqüências boas e ruins advindos da implantação e por tal situação deve existir meios 

que possibilitem um permanente acompanhamento por parte de todos os interessados, 

principalmente da coletividade, nas análises que possibilitaram a compatilização dos 

direitos fundamentais aparentemente conflitantes e a seu monitoramento. Assim acredita o 

autor português que a técnica da ponderação de interesses e valores é a melhor forma de 

contribuir para a interpretação destas normas que a princípio parecem inconciliáveis. A 

partir desta nova forma de interpretação jurídica, com a inclusão dos aspectos ambientais e 

no dever de preservação ambiental e ao mesmo tempo o de promover a efetivação de outros 

direitos também fundamentais, altera-se toda a interpretação jurídica existente 

anteriormente ao nascimento destas normas ambientais, no qual a sua efetivação caminha a 

formação do Estado Democrático de Direito Ambiental.5

 Com isso importante apresentar o objetivo da técnica da ponderação e como ela age 

diante de possíveis colisões de direitos existentes nas atividades e empreendimentos que 

buscam a outorga do Poder Público para sua implantação, contribuindo para a interpretação 

                                                 
3 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 5ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p. 
491. 
4 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 5ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p. 
413. 
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. In: GRAU, 
Eros Roberto. e CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudos de Direito Constitucional, São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 106. Não se trata apenas de policiar os perigos das “instalações” ou das “actividades”, mas também de 
acompanhamento todo do processo produtivo e de funcionamento sob um ponto de vista ambiental. A 
imposição de um direito ambiental integrativo obriga, em segundo lugar, à passagem de uma compreensão 
monotemática para um entendimento multitemático que obriga a uma ponderação ou balanceamento dos 
direitos e interesses existentes de uma forma substancialmente inovadora. Assim, a concepção integrativa 
obrigará a uma avaliação integrada de impacto ambiental incidente não apenas sobre projectos públicos ou 
privados isoladamente considerados, mas sobre os próprios planos (planos directores municipais, planos de 
urbanização). Isto implica uma notável alteração das relações entre as dimensões ambientais e as dimensões 
urbanísticas. Em terceiro lugar, um direito de ambiente integrativo produz conseqüências no modo de 
actuação dos instrumentos jurídicos do Estado de Direito Ambiental. 
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das normas, de forma que se possa privilegiar o ambiente, mas sem deixar de efetivar 

outros direitos de suma importância para a pessoa humana. 

 A técnica da ponderação visa contribuir para com os outros métodos de 

interpretação jurídica, possibilitando que exista uma norma ideal para determinado caso 

concreto, no qual surgirá com a solução das colisões entre direitos. É através da inclusão de 

valores e interesses que o intérprete observará e efetivará a melhor norma possível para 

determinado caso concreto. Configura-se em um processo hermenêutico que visa balancear 

todos os elementos importantes existentes no caso aparentemente sem solução, através da 

hermenêutica tradicional6, pois devido à obrigação da norma ser corresponde ao fato faz 

com que se tenha para determinado caso diversas soluções, mas em todas é necessário o 

afastamento absoluto de algum direito fundamental que não pode ser afastado, muito pelo 

contrário que deve ser efetivado, pois tem a mesma força normativa, e ao mesmo tempo são 

válidas, pois advém de uma interpretação jurídica aceita e que também concordam que os 

direitos fundamentais devem ser efetivados e não podem ser afastados. Desta forma a 

hermenêutica tradicional não consegue dar uma resposta adequada para casos que conflitam 

direitos fundamentais.7 Com isso é uma técnica ou um método de auxílio que tem por 

objetivo quantificar a melhor porção de efetividade das normas aparentemente em conflito, 

através de critérios estabelecidos e fundamentados, evitando que a técnica abra espaço para 

decisões arbitrárias na solução dos casos que devem ser ponderados e que não se observa 

uma solução adequada pela hermenêutica tradicional. Desta forma não só mais a 
                                                 
6 SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial. In: CARBONELL, Miguel. (Org). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 137. Desde luego, no de todas: no de aquellas que 
puedan resolver-se mediante alguno de los criterios al uso, jerárquico, cronológico o de especialidad. 
7  BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In: 
BARROSO, Luis Roberto. A Nova Interpretação Constitucional, Rio de Janeiro: Renovar: 2003, p. 55. De 
Forma muito geral, a ponderação pode ser descrita como uma técnica de decisão própria para os casos difíceis 
(do inglês hard cases), em relação aos quais o raciocínio tradicional da subsunção não é adequado. A estrutura 
geral da subsunção pode ser descrita da seguinte forma: premissa maior – enunciado normativo – incidindo 
sobre a premissa menor – fatos – e produzindo como conseqüência a aplicação da norma ao caso concreto. O 
que ocorre comumente nos casos difíceis, porém, é que convivem, postulando aplicação, diversas premissas 
maiores igualmente válidas e de mesma hierarquia que, todavia, indicam soluções normativas diversas e 
muitas vezes contraditórias. A subsunção não tem instrumentos para produzir uma conclusão que seja capaz 
de considerar todos os elementos normativos pertinentes; sua lógica tentará isolar uma única norma para o 
caso. e PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 261. O vocábulo ponderação, em sua acepção mais correta, significa a operação 
hermenêutica pela qual são contrabalançados bens ou interesses constitucionalmente protegidos que se 
apresentem em conflito em situações concretas, a fim de determinar, à luz das circunstâncias do caso, em que 
medida cada um deles deverá ceder ou quando seja o caso, qual deverá prevalecer. 
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correspondência entre o fato e a norma será utilizada na interpretação, mas também os 

princípios e outros valores que não são formados a partir de conteúdos fechados, 

alcançando ao final uma solução proporcional e razoável de efetivação dos direitos 

existentes.8 Segundo Ávila a ponderação é um método que irá dar uma delimitação as 

normas que não tem sua abrangência bem definida, auxiliando o intérprete na demarcação 

ideal diante de um caso concreto e podendo ser utilizados também a balancear os 

argumentos a favor e contra os direitos aparentemente conflitantes, visando ao final obter a 

gradação ideal para o caso conflituoso.9 No ramo do Direito Ambiental estas indefinições 

são vastas como: “preservar”, “proteger” e ainda não só palavras, mas também expressões 

indefinidas, tipo: “atividades potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente”. Estas indefinições devem no caso concreto ser delimitado para a situação que 

necessita de solução e a técnica da ponderação é atualmente uma das formas de ser obter 

uma definição que possa delimitar a abrangência da norma indeterminada.10

                                                 
8 SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial. In: CARBONELL, Miguel. (Org). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 137. De las distintas acepciones que presenta el 
verbo “ponderar” y el sustantivo “ponderación” en el lenguaje común, tal vez la que mejor se ajusta al uso 
jurídico es aquella que hace referencia a la acción de considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de 
una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas. (…) Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión (la 
mejor sentencia, por ejemplo) cuando en la argumentación concurren razones justificatorias conflictivas y del 
mismo valor. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 130-131. A 
ponderação de bens consiste num método destinado a atribuir pesos e elementos que se entrelaçam, sem 
referência a pontos de vista materiais que orientem esse sopesamento. Fala-se, aqui e acolá, em ponderação de 
bens, de valores, de princípios, de fins, de interesses. Para este trabalho é importante registrar que a 
ponderação, sem uma estrutura e sem critérios materiais, é instrumento pouco útil para a aplicação do Direito. 
É preciso estruturar a ponderação com a inserção de critérios. Isso fica evidente quando se verifica que os 
estudos sobre a ponderação invariavelmente procuram estruturar a ponderação com os postulados de 
razoabilidade e de proporcionalidade e direcionar a ponderação mediante utilização dos princípios 
constitucionais fundamentais. Nesse aspecto, a ponderação, como mero método ou idéia geral despida de 
critérios formais ou materiais, é muito mais ampla que os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 
9 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 57. Afirma o autor que 
“atividade de ponderação de regras verifica-se na delimitação de hipóteses normativas semanticamente 
abertas ou de conceitos jurídicos-políticos, como Estado de Direito, certeza do Direito, democracia. Nesses 
casos o intérprete terá de examinar várias razões contra e a favor da incidência da regra, ou investigar um 
plexo de razões para decidir quais elementos constituem os conceitos jurídicos-políticos.” e BARCELLOS, 
Ana Paula de. Alguns Parâmetros Normativos para a Ponderação Constitucional. In: BARROSO, Luis 
Roberto. A Nova Interpretação Constitucional, Rio de Janeiro: Renovar: 2003, p. 91. O exemplo mais 
evidente dessa situação é dado pelas regras que contém conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas de 
indeterminação de outra natureza – como “mulher honesta”, “relevante interesse social”, dentre outros. 
Nessas hipóteses, muitas vezes é possível superar o conflito externo da regra com outras normas dependendo 
do sentido que se atribua ao conceito jurídico indeterminado nela contido. 
10 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental, 7ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 58. 
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 Agora para ser aplicar a técnica em comento necessário anteriormente definir quem 

pode exercer esta técnica de interpretação jurídica. Para Sarmento a técnica deve ser 

exercida pelo Poder Judiciário quando ocorrer a necessidade de restringir direitos que não 

foram pelo Poder Legislativo e afirma ainda que a Administração Pública também estaria 

legitimada a exercer esta técnica em alguns casos.11 O licenciamento ambiental é um dos 

casos em que a Administração Pública deve exercitar esta técnica de interpretação, vez que 

durante o licenciamento ocorrem diversos conflitos entre direitos fundamentais e que 

necessitam de solução adequada, pois é através do licenciamento ambiental que acontece a 

reunião de informações, técnicas ou não, sobre a implantação de uma atividade ou 

empreendimento, inclusive opiniões divergentes da própria coletividade sobre a efetivação 

dos direitos em colisão. Após a reunião e estudo de todos os aspectos de diversas naturezas 

é que a Administração Pública toma uma decisão12obtida pela ponderação, graduando cada 

direito existente para ao final outorgar ou não a licença para o exercício da atividade ou 

empreendimento. 

 Acredito evidente que a Administração Pública poderá e deverá utilizar desta 

técnica para a solução dos conflitos de direitos que tenha que resolver nas suas 

determinadas competências, pois esta também é intérprete das normas jurídicas existentes, 

o que legitima a mesma a utilizar a ponderação no licenciamento ambiental e em outros 

procedimentos necessários. Peter Häberle afirma que todos os que vivem a Constituição 

automaticamente são intérpretes das normas jurídicas e que inexiste uma relação que venha 

a legitimar quem pode e quem não pode interpretar as normas jurídicas de um país.13 Com 

                                                 
11 SARMENTO, Daniel. Colisões entre Direitos Fundamentais e Interesses Público. In: SARMENTO, Daniel 
e Galdino, Flavio (orgs). Direitos Fundamentais: Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 294. A doutrina e a jurisprudência dominantes, no Brasil e no Direito 
Comparado, admitem também a realização de restrições a direitos fundamentais operadas no caso concreto, 
através de ponderação de interesses feitas diretamente pelo Poder Judiciário, em casos de conflitos entre 
princípios constitucionais não solucionados previamente pelo Legislativo, ou quando o equacionamento da 
questão empreendido por ele se revele inconstitucional. Em algumas hipóteses, tem-se aceitado até mesmo a 
ponderação de interesses feita diretamente pela Administração Pública.  
12  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 27. Ponderação, nesse sentido, é a atividade pela qual se avaliam não apenas enunciados 
normativos ou normas, mas todas as razões e argumentos relevantes para o discurso, ainda que de outra 
natureza (argumentos morais, políticos, econômicos etc.) e LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do 
Direito. 5ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p. 501. 
13 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional, Porto Alegre – RS: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 
13. Propõe-se, pois, a seguinte tese: no processo de interpretação constitucional estão potencialmente 

633



isso todos podem como devem utilizar a técnica da ponderação para solucionar possíveis 

conflitos que as técnicas tradicionais não conseguem apresentar uma solução adequada de 

efetivação normativa. 

 A aplicação da ponderação no licenciamento ambiental deve seguir por fases para 

que possa ocorra um acompanhamento de todos aspectos importantes. Estas fases são 

apresentadas por Ana Paula Barcellos em sua obra, no qual tem por objetivo particionar a 

técnica da ponderação em três fases próprias para no final obter uma solução com o maior 

grau de efetivação dos direitos envolvidos e aparentemente conflitantes e diminuir a 

possibilidade de decisões arbitrárias. Vou expor estas fases no que se refere à matéria 

ambiental e mais especificadamente no licenciamento ambiental que necessita da utilização 

da técnica para alcançar a maior efetividade da proteção ambiental sem afastar outros 

direitos da mesma importância. 

 O intérprete deve a princípio durante a primeira fase apontar os enunciados 

normativos que se encontram em conflito para que possa ter uma panorâmica dos direitos 

conflitantes. Em matéria ambiental e no licenciamento ambiental, tem inicialmente os 

enunciados do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que determina que cabe ao Poder 

Público e a Coletividade a proteção ambiental, informando que tanto a Administração 

Pública no exercício de suas atividades de controle ambiental quanto à coletividade tem o 

dever e não a escolha pela proteção ambiental.14 Posteriormente devem ser apontados 

outros enunciados constitucionais que tratam diretamente da questão ambiental, como o 

próprio artigo 170, VI no qual normatiza que a ordem econômica para ser adequada deve 

ser desenvolvida através da proteção ambiental. Após identifico outros enunciados 

constitucionais que vão complementar a primeira fase, como os artigos 22, 23, 24 e 30 que 

distribui as competências dos entes federativos na proteção ambiental. Em uma segunda 

etapa ainda da primeira fase deve-se identificar os enunciados constitucionais que 

aparentemente estão em conflito com os identificados pela proteção ambiental. Desta forma 

                                                                                                                                                     
vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo 
possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição. 
14 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente, 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 188-189. De outra 
parte, deixa o cidadão de ser mero titular (passivo) de um direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e passa também a ter a titularidade de um dever, o “de defendê-lo e preservá-lo”. Estabelece-se, 
nesse ponto, claramente uma relação jurídica do tipo denominado em doutrina “função”. 

634



posso propor o artigo 170 da Constituição Federal de 1988, no qual visa a desenvolver uma 

adequada ordem econômica fundada na livre iniciativa, o direito a saúde do artigo 196, da 

moradia do artigo 6º e tantos outros.  

 Para Ana Paula Barcellos, nesta fase deve o intérprete se preocupar em não 

confundir os interesses com os enunciados normativos a serem identificados e os já 

identificados. Desta forma os interesses só são válidos para esta fase se ele puder ser 

apresentado por um enunciado correspondente.15 Incorreta será a utilização da técnica da 

ponderação se não puder ter uma correlação entre o enunciado e o interesse e 

principalmente os enunciados tem de ser jurisdicizado e é a partir da idenficação destes é 

que o intérprete no licenciamento ambiental deve identificar também os princípios que 

estão envolvidos e também podem estar em aparente conflito. Na segunda fase deve o 

intérprete reunir os fatos relevantes incidentes no caso concreto e que aparentemente 

encontra-se em conflito e após esta identificação, inicia-se a terceira fase que é a 

compatibilização dos enunciados normativos extraídos do caso concreto e dos fatos 

relevantes para que se possa obter uma solução, com a efetivação dos direitos fundamentais 

incidentes na medida adequada ao caso. 

 É claro que a identificação feita acima torna a técnica muito abstrata e de pouco 

entendimento, vez que falta um elemento essencial para a utilização da ponderação que é 

um caso concreto, pois sem este os enunciados e princípios podem se apresentar de forma 

diferente quando analisados para todos os casos possíveis, até porque é diante dos possíveis 

e aparentes conflitos existentes nos casos concretos é que o interprete poderá ter uma visão 

do grau de conflituosidade que deve ser solucionada, conforme afirma Luis Prieto 

Sanchís.16  

 
                                                 
15  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 96-97. Em outras palavras, é comum que a primeira coisa a captar a atenção de quem esteja 
examinando o caso sejam as conveniências dos envolvidos, seus interesses e, de forma geral, a justiça ou 
injustiça de suas pretensões. Não obstante isso, quando se vai iniciar a primeira fase da ponderação, interesses 
genericamente considerados só podem ser levados em conta se puderem ser reconduzidos a enunciados 
normativos explícitos ou implícitos. 
16 SANCHÍS, Luis Prieto. Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial. In: CARBONELL, Miguel. (Org). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trota, 2003, p. 147. Lo que ocurre es que la ponderación resulta 
um procedimiento idóneo para resolver casos donde entran en juego principios tendencialmente 
contradictorios que en abstracto pueden convivir sin dificultad, como pueden convivir – es importante 
destacarlo – las respectivas leyes que constituyen una especificación o concreción de tales principios. 

635



3. A PONDERAÇÃO NOS CASOS CONCRETOS. 

 

 Para ter um melhor entendimento da técnica utilizarei alguns julgados que tratam de 

aparentes conflitos de direitos, em especial o direito ambiental, sendo um julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul17, no qual o conflito é sobre o interesse 

pela desativação de um lixão, contra o Município de Tapes, tendo em vista que o autor 

demonstrava que o respectivo lixão causava danos ambientais. Acontece que o Município 

em sua defesa afirma que o lixão corresponde a um aterro controlado e que encontra-se 

legalmente instalado, pois detém licença ambiental outorgada pelo órgão ambiental 

competente e cumpria as exigências condicionantes da licença, que correspondem ao 

depósito somente de lixo doméstico, conforme foi determinado. Ficou ainda comprovado 

durante o tramite processual que a situação do “lixão” era ruim e que a municipalidade não 

fazia uma adequada disposição do lixo o que veio a comprovar que o mesmo estava 

causando danos ambientais, mas em contrapartida o Município também não detinha outro 

local adequado e legalizado para o depósito dos resíduos coletados na cidade e não tendo 

outro local o lixo ficaria sem ser recolhido e conseqüentemente ficaria alocado pelas ruas 

da cidade sem ser coletado. É límpido que diante desta situação existe um conflito de 

direitos, e que através da técnica da ponderação pode ser resolvido. Primeiramente deve-se 

adotar as fases existentes na técnica, no qual inicialmente identifica-se diante do caso dois 

enunciados normativos que é da preservação do ambiente equilibrado e sadio que obriga 

que a atividade seja imediatamente suspensa e o enunciado que trata do direito a saúde de 

cunho eminentemente social, sendo dever do Estado a sua promoção e que ficaria sem 

efetivação caso o lixão fosse desativado. 

 Com isso a Administração Pública que tem a competência para o licenciamento 

ambiental deverá evitando que uma situação equivalente a esta chegue ao Judiciário, 

identificar todos os possíveis conflitos que irão advir da necessidade pela outorga da 

licença e para tal deverá apontar todos enunciados que envolvem os direitos aparentemente 

                                                 
17 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento Nº 70008935074, 
Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Vasco Della Giustina, j. 18/08/2004, Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 26 de out. de 2007. 
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conflitantes, inclusive observando se um aterro sanitário controlado poderia atender as 

necessidades da cidade e ainda como este deve ser desenvolvido. Assim estará exercendo 

desta forma a primeira etapa da técnica da ponderação, para que a mesma tenha um 

parâmetro dos direitos que estão envolvidos com aquela atividade ou empreendimento que 

busca a licença ambiental para sua implantação. 

 Depois do apontamento dos enunciados normativos que incidem no caso concreto 

que possivelmente encontram-se em conflitos e que carece da técnica da ponderação, tem-

se inicio a segunda etapa que é o apontamento dos fatores relevantes que o caso demonstra. 

Daí que tal técnica somente é válida diante de um caso concreto ou então através da criação 

de uma situação hipotética para a utilização da técnica, vez que necessita de fatos 

relevantes para que se possam concluir as fases da ponderação.18 Ocorre que a identificação 

dos enunciados normativos e dos fatos relevantes é realizada de forma separada para que 

em um próximo momento possa reuni-los. Importante é que o intérprete sabia qual fato é 

relevante e quais não são para a aplicação da técnica. Desta forma Ana Paula Barcellos, 

afirma que os fatos relevantes são considerados através de dois fundamentos19, sendo o 

primeiro o que é visto pelo senso comum advindo da sociedade através de seu 

desenvolvimento, tradições. Assim um determinado fato que é relevante para determinada 

sociedade pode não ser tão relevante em outra sociedade, vez que é a própria sociedade que 

afirma o que é relevante ou não. Para o licenciamento ambiental municipal os 

apontamentos dos fatos relevantes pela sociedade são de fundamental importância, vez que 

esta é que deve ser a responsável na identificação dos objetos a serem licenciados. O outro 

fundamento para o apontamento dos fatos relevantes é o próprio enunciado normativo que 

traduz que determinados fatos por si só, independentes dos aspectos da sociedade, já são 

relevantes, pois o ordenamento jurídico determinou desta forma. São estes fatos que 

deverão posteriormente colaborar para que se determine qual o grau de efetividade de cada 

enuciado normativo aparentemente em tensão. Finalizando a fase, o intérprete deve 

visualizar todas ou a maioria das possíveis resoluções para o caso através da 

                                                 
18  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 115-116. 
19  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 116-117. 
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compatibilização entre os enunciados e os fatos relevantes identificados. Estas soluções 

terão de equilibrar os direitos aparentemente conflitantes através da restrição em concreto 

de alguns em prol de outros.20

 No exemplo exposto do Município de Tapes no Rio Grande do Sul, identifico dois 

fatos relevantes, o primeiro corresponde ao fato que a atividade da forma como está 

implantada esta causando danos ambientais e que deve ser suspensa até que seja implantada 

de forma adequada e o segundo fato relevante significa que se não tiver local a ser 

depositado o lixo o mesmo ficará espalhado pelas ruas, podendo causar o aumento do 

número de doenças. Todos os dois fatos se enquadram em enunciados normativos, 

conforme os artigos 196 e 225 da Constituição Federal, desta forma aponto as seguintes 

alternativas que surgem através da interpretação tradicional: Primeiramente deve ser 

interrompida o descarte de resíduos sólidos no local, tendo em vista que o referido lixão 

está causando danos ao ambiente e ao próprio homem e a permanência do mesmo vai de 

encontro ao direito fundamental de se ter um ambiente sadio e equilibrado e pensando isso 

é que a juíza a quo sentenciou a ação suspendendo o exercício do lixão. 21  Outra 

possibilidade que também poderia ser utilizada, tendo em vista que o Município não tem 

outro local para o depósito de lixo e ainda pelo fato que caso seja suspensa à atividade, todo 

o lixo da cidade ficaria pelas ruas e conseqüentemente causaria o aumento dos casos de 

doenças, que violaria do direito fundamental a saúde, justificando a permanecia do 

funcionamento do “lixão”, mesmo causando a degradação ambiental. 

  Da mesma forma a Administração Pública no exercício do licenciamento 

ambiental deverá identificar os fatos relevantes que a atividade ou empreendimento irão 

proporcionar a partir da sua implantação e estes fatos são obtidos com o auxilio da 

coletividade que será a parte que suportará os efeitos oriundos da implantação, como o 

                                                 
20  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 122-123. Nesta segunda fase, e sempre que isso seja possível, o intérprete deverá cogitar de 
todas as possibilidades fáticas por meio das quais as diferentes soluções indicadas pelos grupos normativos da 
primeira fase podem ser realizadas, desde a que atende mais amplamente às suas pretensões, até a que as 
restringe de forma importante, na linha exemplificada acima. Cada uma dessas soluções, na verdade, 
corresponde a uma norma possível, isto é, a uma possibilidade normativa a ser extraída do conjunto de 
enunciados pertinentes no caso. 
21 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento Nº 70008935074, 
Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Vasco Della Giustina, j. 18/08/2004, Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 26 de out. de 2007. 
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aumento das oportunidades de emprego e conseqüentemente o aumento da riqueza e ao 

mesmo tempo surgirá efeitos negativos, como a diminuição da qualidade ambiental e outros 

fatores ambientais necessários à pessoa humana. Com isso á Administração Pública deverá 

analisar todos estes fatores de modo que possa compatibilizá-los, exercendo um equilíbrio 

entre eles. 

 Com a identificação de todos os elementos necessários, enunciados e fatos relevante, 

e soluções advindas da interpretação tradicionais, que não conseguem dar uma solução 

adequada ao caso, o intérprete deve ir para a terceira fase que corresponde ao uso da técnica 

da ponderação, de modo que possa combinar os enunciados e fatos e dar um grau de 

efetividade da cada um e conseqüentemente possa solucionar a questão efetivando todos os 

direitos existentes e que aparentemente estão em conflito. 

 Três compromissos são necessários nesta fase do processo ponderativo para que a 

sua decisão seja legítima. Com isso a decisão tem de ser universal, outro compromisso 

corresponde que deve existir uma concordância prática dos enunciados conflitantes e 

essencial que o intérprete observe o núcleo dos direitos fundamentais envolvidos e que 

respeite na sua interpretação este núcleo. A universalização ocorre quando a Administração 

Pública, responsável pela interpretação do processo de licenciamento ambiental, adota uma 

decisão que seja entendida por toda a sociedade. Desta forma os argumentos devem ser 

compreendidos e claros, não sendo possível uma interpretação fundada para determinada 

parcela da sociedade.22 Importante também é que a decisão seja universal ao ponto que 

possa generalizar para outras situações semelhantes. No que se refere à concordância 

prática é o dever de harmonizar os enunciados em conflito de modo que não ocorra uma 

exclusão absoluta em prol de outro enunciado. A partir daí o intérprete deve adotar a 

decisão que melhor harmonizar os enunciados conflitantes 23 , e finalizando devem ser 

identificados os núcleos essenciais dos direitos fundamentais envolvidos na questão, pois a 

ponderação não deve excluir nenhum enunciado normativo de forma absoluta, mas sim dar 

                                                 
22  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 126-127. 
23  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 136. 
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um grau de efetivação para cada direito existente e aparentemente conflitante, até porque os 

direitos envolvidos são direitos essenciais para as pessoas humanas.24

 Retornando ao caso do Município de Tapes25, sobre o depósito de resíduos sólidos 

em local licenciado, mas que ao mesmo tempo estava causando degradação ambiental. Vejo 

que o Tribunal ao julgar o recurso interposto visando suspender os efeitos da liminar 

conseguida em primeira instância, fez um processo ponderativo, pois não adotou nenhuma 

das possíveis decisões oriundas da interpretação tradicional, mas sim preferiu adotar uma 

decisão que evitasse um mal maior para a coletividade, requisitando a realização de estudos 

técnicos para valorizar o tamanho do dano ambiental e ao mesmo tempo concedendo um 

prazo ao Município para que pudesse implementar um adequado sistema de depósito de 

resíduos sólidos. 

 O julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul demonstrou que o julgador 

preferiu adotar a técnica da ponderação para a solução do conflito existente, vez que 

efetivou os direitos fundamentais envolvidos de forma que a coletividade não ficasse 

desguarnecida de nenhum dos seus direitos essenciais e para tal foi cumprida todas as fases 

da técnica da ponderação, pois a decisão é universal, vez que foi utilizada de forma 

                                                 
24  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 142-143.  
25 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento Nº 70008935074, 
Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Vasco Della Giustina, j. 18/08/2004, Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 26 de out. de 2007. “A situação pode ser contornada, com diligência 
do juízo originário, determinando-se a realização de estudo técnico no local, por perito da confiança da 
Magistrada, ainda que de maneira expedita, com a concessão de prazo para a Municipalidade, no caso de 
conclusão técnica no sentido da contaminação do solo, para adequar o processo de tratamento do lixo urbano, 
ou mesmo para designar local alternativo para o depósito do material. Mas a solução adotada pelo juízo de 
primeiro grau, da forma posta, inviabiliza qualquer atitude preventiva da Administração, que ver-se-á 
obrigada a manter nas ruas, por tempo indeterminado, ocasionado, isso sim, um agravamento na já delicada 
questão ambiental narrada na inicial da demanda popular. 
“Vale registrar que a situação não é recente, tendo os documentos acostados pelo próprio autor popular 
noticiado que os problemas ambientais decorrentes da má administração do aterro sanitário remontam à 
década de 80, não se vislumbrando, ao menos num juízo de verossimilhança, risco de dano irreparável. Essa a 
solução que melhor atende à lógica do razoável, e viabiliza a adoção de medidas para solucionar o problema 
até o julgamento do mérito da ação. 
“Com tais considerações, por presentes os pressupostos do art. 558 do CPC, defiro o efeito suspensivo 
requerido pelo agravante, ao fim de sustar os efeitos da liminar concedida na instância originária.”(fls. 
157/159). 
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semelhante no Município de Niterói26 no estado do Rio de Janeiro e, além disso, o julgador 

adequou sua decisão as outras fases da ponderação que demonstrei acima. Ainda no julgado 

do Município de Tapes vislumbro que o magistrado julgador estabeleceu um equilíbrio dos 

direitos envolvidos, pois a suspensão das atividades do lixão iria causar um dano maior do 

que o aquele que possivelmente existia. E ao final mantém intacto o núcleo dos direitos 

fundamentais envolvidos, tendo em vista que evita o surgimento de doenças por conta da 

falta de recolhimento de lixo e seu depósito pelas ruas e ao mesmo tempo manter o núcleo 

do direito ao ambiente sadio quando requisita a realização de estudos ambientais para 

averiguar os danos ambientais existentes para que se possa tomar uma decisão em 

definitivo. 

 No licenciamento ambiental realizado pela Administração Pública esta deverá 

também utilizar os parâmetros da terceira fase da técnica da ponderação, pois sua decisão 

final pela outorga ou não da licença ambiental deverá ser universal, ter uma concordância 

prática e preservar os núcleos dos direitos fundamentais envolvidos e que aparentemente 

encontram-se em colisão.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A partir do que foi exposto acima vejo que a técnica da ponderação é perfeitamente 

adequada para os processos de licenciamento ambiental, pois não é somente uma técnica de 

interpretação que pode ser utilizada pelo Poder Judiciário, mas sim por todos os que vivem 

e interpretam o ordenamento jurídico, incluindo a Administração Pública que tem a 

competência de proteger o ambiente e controlar as atividades e/ou empreendimentos que 

possam de alguma forma utilizar de recursos ambientais ou que a sua implementação venha 

a causar algum impacto ou degradação ambiental. 

Desta forma o licenciamento ambiental tem uma função subjetiva que é a de 

balancear os direitos fundamentais inseridos objetos a serem licenciados a ponto de ter que 

efetivá-los na maior proporção possível, mas sem restringi-los em absoluto e através da 

                                                 
26 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Agravo de Instrumento nº 2007.002.01035, 
Vigésima Câmara Cível, Relator: Des Marco Antonio Ibrahim, j. 18/01/2007. Disponível em: 
<http://www.tj.rj.gov.br> . Acesso em: 26 de out. 2007. 
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técnica da ponderação vejo como o melhor método de se alcançar a efetivação destes 

direitos de forma equilibrada preservando todos os direitos que aparentemente se 

apresentam em conflito com o direito ao ambiente sadio e equilibrado. 

Com isso cabe a Administração Pública na utilização desta técnica adotar todas as 

fases apresentadas para ter uma decisão racional e proporcional para cada caso, devendo 

suas decisões serem universais, terem uma concordância prática e respeitar os núcleos dos 

direitos fundamentais de forma que possam preservá-los intactos. A adoção das fases da 

técnica irá proporcionar uma decisão adequada e motivada, no qual afastará qualquer 

possibilidade de arbitrariedade por parte do agente público licenciante. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por fim estudar as interações entre o direito ao meio ambiente 

equilibrado e o direito ao desenvolvimento, se valendo, para tanto, do pressuposto de 

que a atividade de um único agente poluidor pode acarretar danos irreversíveis a toda 

uma gama de indivíduos. De tal forma, o estudo das formas de tutelar o meio ambiente 

se dão no fito de estabelecer parâmetros para a utilização racional dos recursos naturais. 

É neste contexto que surge a idéia de um princípio ínsito na Constituição que intenta 

assegurar o desenvolvimento nacional, sob os aspectos econômico, social e político no 

mesmo passo em que garante a defesa do meio ambiente. Portanto, sustenta-se, como 

ponto conclusivo da pesquisa, que o Princípio do Desenvolvimento Sustentável está 

contido no texto da Constituição Federal de 1988, tanto sob a perspectiva do Direito 

Ambiental quanto do Direito Econômico, estando implicitamente presente dado o 

conteúdo intergeracional e protetor contido no direito ao desenvolvimento com 

manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

PALAVRAS CHAVES: MEIO AMBIENTE. CONSTITUIÇÃO. 

DESENVOLVIMENTO. SUSTENTABILIDADE.  

 

ABSTRACT 

The present work intend to study the interactions between the right to the balanced 

environment and the right to the development, using, for it, the premise of that the 

activity of an only polluting agent can cause irreversible damages to all a gamma of 

individuals. Therefore, the study of forms to tutor the environment has the purpose to 

establish parameters for the rational use of the natural resources. It is in this context that 
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appears the idea of an insert principle in the Constitution that intends to assure the 

national development, under the aspects economic, social and politician in the same step 

where it guarantees the defense of the environment. In the following, it is defended, as 

conclusive point of the research, that the Principle of the Sustainable Development is 

contained in the text of the Federal Constitution of 1988, under the perspective of the 

Environmental law and the Economic law, being implicitly present considering its 

intergenerational and protective content in the right to the development with 

maintenance of the environment ecologically balanced. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENT. CONSTITUTION. DEVELOPMENT. 

SUSTENTABILITY. 

 

INTRODUÇÃO 

Sedimenta-se na atualidade o entendimento de que cabe a toda coletividade a 

defesa do meio ambiente. O discurso inflamado pelo espírito ideário que trouxe à baila a 

concretização do Direito de Terceira geração em comento, em meados da década de 

setenta do século XX, transmuda-se, abrindo espaço para se questionar o 

desenvolvimento sustentável e as relações internacionais em matéria ambiental.  

O crescimento da tutela ambiental, entretanto, não deve refrear o discurso, pois 

muito ainda há de ser feito. Os modelos jurídicos estabelecidos a séculos outrora, 

estabelecendo relações aprioristicamente individuais, mostram-se ineficazes para 

resolver as problemáticas que as relações sociais trazem a lume no âmbito ambiental.  

Assim, diante da gama temática que o “novel” ramo do Direito traz à baila, 

visa-se aqui forjar entendimento sobre o princípio do Desenvolvimento Sustentável, 

que, consoante se verificará, está ínsito na Constituição Federal de 1988. Para tanto, far-

se-á, de início, considerações sobre a consciência de proteção ao meio ambiente e sua 

tutela jurídica, no intuito de fornecer as bases do estudo do desenvolvimento com 

sustentabilidade. 

Desta feita, considerando a força normativa que se impõe aos princípios no 

contexto neoconstitucionalista, mister o enveredar pelas perquirições jurídicas acerca do 

instituto, com o fito de, ao final, florescer as conclusões práticas.  
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1 DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO  

Para uma ampla compreensão do tema aqui versado, mister que se explicite 

algumas premissas no que tange ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, 

pois, conforme se pode verificar adiante, a sustentabilidade é abordada sob o prisma da 

conservação dos recursos naturais quando da busca pelo desenvolvimento.   

 

1.1 Conceito de meio ambiente  

Pode-se afirmar que o ambiente é composto de um conjunto de elementos 

naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí por 

que a expressão meio ambiente se manifesta mais rica de sentido (como conexão de 

valores) do que a simples palavra ambiente. Esta exprime o conjunto de elementos; 

aquela expressa o resultado da interação desses elementos. O conceito de meio ambiente 

há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem 

como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, 

as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 

arqueológico. 

O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as 

suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente 

compreensiva dos recursos naturais e culturais.1

Portanto, a expressão meio ambiente, como se vê na conceituação do legislador 

da Lei 6.938/81, e ate no art. 225 da CF/88, não retrata apenas a idéia de espaço, de 

simples ambiente, mas, pelo contrário, vai além, para significar, ainda, o conjunto de 

relações (físicas, químicas e biológicas) entre os fatores vivos (bióticos) e não vivos 

(abióticos) ocorrentes nesse ambiente e que são responsáveis pela manutenção, abrigo e 

regência de todas as formas de vida existentes nesse ambiente. 

Deflui-se, do que foi exposto, que o conceito de meio ambiente previsto no art. 

3º do diploma legal mencionado tem por fim a proteção, o abrigo e a preservação de 

todas as formas de vida, sendo que para se chegar a esse desiderato, deve-se resguardar 

                                                 
1 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p.2. 
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o equilíbrio do ecossistema (conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem química, física e biológica).2  

Assevere-se, por sua vez, que o meio ambiente equilibrado deve ser tratado 

como uma espécie de interesse difuso. Assim, dentre interesses afetos a uma 

coletividade indeterminada de pessoas destacam-se e são determinantes os interesses de 

natureza socioambiental, os quais indicam uma imprescindível preservação em face da 

relevância para a manutenção da qualidade de vida humana e demais formas de vida.  

Nesses termos, vale lembrar o amplo conceito legal de meio ambiente trazido 

pelo artigo 3º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81: “conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, bem como o artigo 225 da 

Constituição Federal que estabelece o direito de “todos” ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. 

Os interesses difusos, necessário frisar, são interesses metaindividuais, que, 

não tendo atingido o grau de agregação e organização necessários à sua afetação 

institucional junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses já 

socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela sociedade civil como um 

todo (o interesse à pureza do ar atmosférico), podendo, por vezes, concernir a certas 

coletividades de conteúdo numérico indefinido (os consumidores), caracterizando-se 

pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por sua intensa 

litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no tempo e no espaço.3

Sendo assim, tendo em vista que podemos dizer que os interesses difusos são 

como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, 

compartilhados por pessoas indetermináveis, que se encontram unidas por 

circunstâncias de fato conexas, é perfeitamente enquadrável o meio ambiente 

equilibrado como um interesse difuso, o qual possui proteção tanto na Constituição 

Federal quanto na legislação infra-constitucional.4

 

 

                                                 
2 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. Parte Geral. 2ª Ed. São Paulo: RT, 
2005. 
3 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004. p.150. 
4 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004. 
p.50. 
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1.2 Evolução Histórica 

O meio ambiente toma importância aos poucos. Alcançou a puberdade legal. 

Possui características de um adulto, mas ainda dista da maturidade.5

Assim, a partir do instante em que o desequilíbrio passa a ser nocivo não 

apenas ao bem-estar dos homens e à qualidade da vida, mas à sobrevivência humana, 

passa a ser clarividente a necessidade de preocupação e proteção jurídica.  

Destarte, não obstante a ação predatória do meio ambiente, a qual se manifesta 

de várias maneiras, quer destruindo os elementos que o compõem, como a derrubada 

das matas, quer contaminando-os com substâncias que lhe alterem a qualidade, 

impedindo o seu uso normal, como se dá com a poluição do ar, das águas, do solo e da 

paisagem, decorre a imprescindibilidade de uma visão global dessa interação do ar, água 

e solo, no escopo de se fornecer uma tutela jurídica sistemática em defesa do meio 

ambiente.6

De tal forma, a preocupação com o meio ambiente, de modo efetivo, teve como 

marco inicial a Conferência Internacional do Meio Ambiente realizada em Estocolmo, 

em 1972, ocasião em que fora elaborada uma carta elencando os princípios e os 

objetivos da proteção ambiental, tendo sido reconhecido, assim o direito fundamental à 

preservação do meio ambiente e o direito à vida, a nível mundial. 

Nesse sentido, tal Declaração consagrou que o ser humano tem direito 

fundamental à liberdade, à igualdade e a uma vida com condições adequadas de 

sobrevivência, num meio ambiente que permita usufruir de uma vida digna, ou seja, 

com qualidade, com a finalidade também, de preservar e melhorar o meio ambiente, 

para as gerações atuais e futuras, passando o meio ambiente a ser considerado essencial 

para que o ser humano possa gozar dos direitos humanos fundamentais, dentre eles, o 

próprio direito à vida. 

Assevere-se, por sua vez, que no Rio de Janeiro, no ano de 1992, foi realizada 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 

92 -, que reafirmou os princípios  7 da Declaração de Estocolmo e introduziu outros sobre 

o desenvolvimento sustentável, ou seja, de que o ser humano tem direito a uma vida 

                                                 
5 MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2002. 
6 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 9/10. 
7 Princípio 1 – Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o  
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio 
ambiente. 
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saudável e em harmonia com a natureza, devendo ainda estar no centro do 

desenvolvimento. 

Portanto, em tal Conferência, passou-se a admitir a garantia à “correlação de 

dois direitos fundamentais do homem: o direito ao desenvolvimento e o direito a uma 

vida saudável.” 8

De lá para cá a questão ambiental não parou de ser discutida, sendo, agora, 

concebida como uma responsabilidade estatal no que concerne a gerir o domínio 

econômico de forma a se coadunar com os preceitos da proteção ao meio ambiente 

global. Nesse sentido, por se tratar de uma ciência relativamente nova, apenas as 

constituições mais recentes têm dedicado espaço para a tutela ambiental, como forma de 

demonstrar seu compromisso em preservar o espaço em que vivemos para as próximas 

gerações.  

Nessa esteira, o “ambientalismo” passou a ser tema de extrema relevância nas 

constituições mais recentes, entrando nelas deliberadamente como direito fundamental 

da pessoa humana, e não apenas como simples aspecto da atribuição de órgãos ou de 

entidades públicas, como ocorria em constituições mais antigas.9

Desta maneira, seguindo a tendência mundial, a tutela do meio ambiente no 

Brasil foi transmudada à categoria de direito expressamente protegido pela 

Constituição, tendo o Constituinte reservado um capítulo inteiro para seu tratamento 

(art. 225). Antes disso, em constituições anteriores era tratada de modo esparso e sem a 

menor preocupação sistemática, tendo sido utilizada, somente na Carta de 1969, a 

palavra “ecológico”, quando se cuidava da função agrícola das terras.10

Outrossim, nasceu no Brasil, em 1981, especialmente na Lei 6.938, o primeiro 

diploma material que deu tratamento sistematizado ao meio ambiente, o que depois veio 

a ser complementado pela CF/88. 

Todavia, inobstante a presença de diplomas legais e mesmo a proteção 

constitucional, um dos problemas que afligem o direito ambiental se dá no que tange a 

sua implementação, sendo de importância capital que a Administração Pública direcione 

suas políticas públicas ao desenvolvimento econômico pautado na conservação do meio 

                                                 
8 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 41 
9 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 23. 
10 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. Parte Geral. 2ª Ed. São Paulo: RT, 
2005. p.57. 
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ambiente e criem maneiras de concretizar os preceitos expressos em seus diplomas 

legais. 

 

1.3 O Direito Fundamental à Qualidade do Meio Ambiente  

Como vimos, a Carta Constitucional de 1988 foi a primeira em nosso país a 

tratar, de forma efetiva e expressa a questão ambiental, precisamente no art. 225 e em 

outras normas constitucionais, seja de forma expressa ou implícita.  

Diante disso, se depreende da interpretação sistemática e teleológica da 

Constituição, que o Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

fundamental, contudo a Constituição de 1988 possui como bem jurídico protegido o 

meio ambiente como um todo e não como mero recurso natural individual. 

Entretanto, muito embora esteja tal direito expresso no ordenamento pátrio, 

ainda não se descortina no horizonte um consenso ético global mínimo para direção de 

uma ordem mundial mais justa e solidária entre os povos, com o acatamento dos direitos 

humanos e o respeito à natureza. Hodiernamente, vivencia-se uma sociedade 

cosmopolita desconcertada, impotente e recheada de múltiplas influências11, pois ao 

lado do risco ecológico, a que está ligada, a crescente desigualdade é o problema mais 

sério com que a sociedade global se defronta. 12

 E essa desigualdade de culturas e riquezas faz com que algumas nações, 

impulsionadas pelo “risco” de desenvolvimento, realizem a exploração predatória dos 

seus recursos naturais, num impulso imediatista que não visa nem mesmo distribuir o 

resultado desse desenvolvimento com sua população. O futuro é que em poucos anos  

essas nações sentirão o impacto de suas atitudes econômicas atuais, mas não só nos 

limites dos seus territórios, mas em vários outros pontos do planeta. 

O problema também é que a população, maciçamente desinformada da 

conjuntura global, não tem força suficiente, até mesmo porque não possui educação 

suficiente para que possa refletir sobre os problemas ecológicos e estruturais da 

sociedade, capaz de pressionar os governos desenvolvimentistas a tomarem as rédeas do 
                                                 
11 JORA, Martin Albino. A Proteção Constitucional do Direito Fundamental ao Meio Ambiente e o 
Princípio da Precaução. Dissertação apresentada no Curso de Mestrado em Direito, Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC. In: 
http://www.unisc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/direito/resumo_dissertacao2006.htm . Acesso em 16 
de março de 2007. 
12 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. O que a globalização está fazendo de nós.Tradução de 
Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2005. p.26. 
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desenvolvimento econômico predatório e passarem a se preocupar com a proteção da 

biosfera. 

Todavia, para nossa satisfação, verifica-se que a tendência mundial de “punir” 

com medidas econômicas restritivas os países que não têm providenciado medidas 

acautelatórias quanto ao desequilíbrio ambiental já vem trazendo resultados, como no 

caso da inserção do direito ora em lume na categoria de direitos fundamentais por várias 

Constituições ao redor do mundo, como no caso do Brasil. 

Sendo assim, na Constituição Federal de 1988, como mencionado 

anteriormente, o direito a um meio ambiente sadio é consagrado como um direito 

humano fundamental, pois o meio ambiente é considerado um bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida.  

 Ademais, tal afirmação é ainda mais consolidada quando verificamos a 

previsão expressa no art. 5º, inc. LXXIII13, que é um artigo que se refere aos direitos e 

garantias fundamentais, pois se prevê ação constitucional visando a defesa do meio 

ambiente, o que demonstra que este é, de fato, um direito fundamental do ser humano. 

Nesse desiderato, devemos reconhecer  que em Estocolmo foi aberto o 

caminho para a consagração do direito ao meio ambiente equilibrado como um direito 

fundamental entre os direitos sociais do homem. Aliás, é importante “que se tenha a 

consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos 

fundamentais do homem é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da 

tutela do meio ambiente.”14

A manifestação dos doutrinadores a este respeito é relevante e precisa, vez que 

a proteção ambiental abrange “a preservação da natureza em todos os seus elementos 

essenciais à vida humana e a manutenção do equilíbrio ecológico, visa tutelar a 

qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma 

fundamental da pessoa humana.”15

Nessa sorte de idéias, é importante frisar que a existência de outros direitos 

fundamentais, como o direito de propriedade e o direito ao desenvolvimento dos países, 

                                                 
13 Art. 5º, LXXIII: "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência;" 
14 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 44. 
15 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 36. 
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não inibe a consagração do direito fundamental a um meio ambiente saudável, visto que 

se deve primar pelo direito precípuo e fundamental do ser humano, que é o direito à 

vida. Acrescenta-se ainda que a vida somente será assegurada se existir equilíbrio no 

meio ambiente, pois este, além de protegê-la, é responsável pela sua qualidade. 

Assim, a preocupação da Carta Constitucional brasileira foi de conservar o 

meio ambiente para gerações futuras, no fito de determinar a sua preservação e a 

recuperação das áreas já degradadas, tendo a Constituição imposto a todos uma 

obrigação de zelo e respeito com o meio ambiente. 

Nesse diapasão, o direito ao meio ambiente equilibrado como um dos direitos 

fundamentais da pessoa humana é um importante marco na construção de uma 

sociedade democrática, participativa e socialmente solidária. E com o intuito de tornar 

efetivo o exercício do direito ao meio ambiente sadio, a Constituição Federal 

estabeleceu direitos públicos subjetivos, que podem ser exercidos a qualquer momento, 

e que se possa exigir do Estado e dos particulares a proteção devida ao meio ambiente. 

Diante de tudo isso, pode-se inferir que a preocupação com as gerações futuras 

torna-se um grande desafio para o homem, pois este é o depositário da vida do planeta e 

é quem deve buscar todos os esforços para preservar o ambiente terrestre, pois este é 

patrimônio da humanidade e a todos pertence. 

Sendo assim, a preocupação geral hodierna é de forma a resguardar o meio 

ambiente, visto que a sua destruição afetará a todos, indistintamente, independente de 

maiores ou menores condições financeiras. A proteção ao meio ambiente é relevante, na 

medida em que é importante preservar a natureza, como meio da própria subsistência da 

vida humana.16

 

2 PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR  

Sem maiores delongas, podemos sintetizar o princípio do poluidor-pagador 

como o de que “quem suja o meio ambiente deve pagar”. Desta forma, podemos 

depreender que é deveras importante a sua aplicação no direito ambiental como garantia 

do desenvolvimento sustentável, vez que muitas empresas, visando o lucro exasperado, 

exploram as riquezas naturais de forma irracional e predatória. 

                                                 
16 FACIN, Andréia Minussi. Meio Ambiente e Direitos Humanos. In: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3463 . Acesso em 16 de março de 2007. 
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Assim, apresenta-se bastante útil a noção de externalidade negativa para o 

direito ambiental, que se resume no fato de que a atividade causadora dos danos passa 

aos seus consumidores os custos pela reparação ao erário público e pela manutenção do 

meio ambiente intacto, ou seja, a empresa não suporta diretamente os custos indiretos 

(reparação ambiental). Desta maneira, a atividade estatal deve se dar de modo a impelir 

as empresas potencialmente poluidoras a internalizarem seus custos, pois desta maneira 

é que, observando o real prejuízo econômico-financeiro advindo de sua atuação 

predatória, esta passará a respeitar o meio ambiente de forma efetiva. 

Esta idéia está presente no princípio do poluidor-pagador, que se resume na 

concepção de que aquele que causa danos ao meio ambiente deva suportar, 

economicamente, tanto os custos para a recuperação ambiental, quanto as perdas 

sofridas pela coletividade.17

Tal princípio, assim, procura promover a responsabilidade privada pela 

degradação inevitável ao meio ambiente, conforme o art. 16 da Declaração resultante da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 92, 

que reza que “tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 

decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na 

devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos 

internacionais.”18

Por isso, o princípio do poluidor-pagador prevê que os reais causadores dos 

danos ambientais sejam responsáveis pela reparação de sua “sujeira”. E sendo assim, ele 

está intimamente ligado ao princípio do desenvolvimento sustentável, haja vista que, 

sabendo do risco de virem a ser responsabilizadas pelos seus danos, as empresas 

poluidoras adotarão medidas eficazes na preservação do meio ambiente sadio, 

desenvolvendo sua atividade e, em conseqüência o país, ao meio tempo em que cuidam 

da sustentabilidade do planeta, o qual servirá para a subsistência das vindouras 

gerações.     

 

                                                 
17 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente: Proporcionalidade, 
tipicidade aberta, afetação da receita. 2ª Ed.Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 17-27. 
18 LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante; ALMEIDA, Gilson César Borges. Tributação Ambiental: 
Uma Contribuição ao Desenvolvimento  Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: 
Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 629. 
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3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Podemos dizer que o “desenvolvimento” em si, como anteriormente se citou, é 

um direito consagrado pela Organização das Nações Unidas, a qual declarou 

expressamente na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas, 

no ano de 1986, que é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa 

humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.19

Entretanto, naquele ano já estava formulada a idéia de proteção ao meio 

ambiente, como já se asseverou, o que implicava na construção de um conceito de 

desenvolvimento com sustentabilidade, ou seja, que fosse capaz de manter os recursos 

naturais ainda duradouros para as gerações futuras, isto é, embora o planeta devesse 

buscar o desenvolvimento econômico isto deveria ser feito sem a depredação do 

ecossistema terrestre. 

O Relatório Bruntland20 definiu desenvolvimento sustentável, assim, como 

aquele modelo de desenvolvimento que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias 

                                                 
19 Nações Unidas apud TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e meio ambiente: 
paralelo dos sistemas de proteção internacional, Porto Alegre, Fabris, 1993. 
20 Em 1983, a Assembléia Geral das Nações Unidas cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - UNCED, que tem como Presidente a então primeira-ministra da Noruega Gro Harlem 
Brundtland . A comissão tinha por objetivo reexaminar os principais problemas do meio ambiente e do 
desenvolvimento, em âmbito mundial, e formular propostas realistas para solucioná-los. Em abril de l987, 
a comissão apresenta o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future). O relatório parte do 
pressuposto da possibilidade e da necessidade de conciliar crescimento econômico e conservação 
ambiental e divulga o conceito de desenvolvimento sustentável e um conjunto de premissas que desde 
então tem orientado os debates sobre desenvolvimento e questão ambiental. Nesse contexto, o 
desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade de as gerações futuras também atenderem as suas. O relatório Brundtland 
inova no sentido em que recusa tratar exclusivamente dos problemas ambientais, optando por uma 
perspectiva relacional centrada nas interrelações entre estilos de desenvolvimento e seus impactos sobre a 
natureza. O discurso se orienta no sentido da sustentabilidade do desenvolvimento e da necessidade de 
tratá-lo de uma perspectiva multidimensional que articula os aspectos econômicos, políticos, éticos, 
sociais, culturais e ecológicos, evitando os reducionismos do passado. Com próximas influências do 
ecodesenvolvimento, apresenta uma filosofia de desenvolvimento que combina eficiência econômica com 
prudência ecológica e justiça social. Este relatório também chama atenção para a importância da 
cooperação internacional e do multilateralismo no enfrentamento dos desafios de final de século. Enfatiza 
ainda que os problemas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável se encontram diretamente 
relacionados com os problemas da pobreza, da satisfação das necessidades básicas, de alimentação, saúde 
e habitação e de uma matriz energética que privilegie as fontes renováveis no processo de inovação 
tecnológica. Guimarães Apud LIMA, Gustavo F. da Costa. O Debate da Sustentabilidade na Sociedade 
Insustentável. Revista Eletrônica "Política e Trabalho": Setembro 1997. p. 201-202. 
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necessidades”, criando, de tal forma, a conjugação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, passando a considerar a idéia de desenvolvimento sustentável não 

somente como um conceito, mas como um princípio do direito internacional 

contemporâneo.21 Em nossa Constituição Federal de 1988, podemos afirmar, com 

razoável firmeza, está inserido o mencionado princípio, o qual pode ser abstraído da 

conjugação das normas presentes nos arts. 3º, II; 170, VI; e 22522, visto que se preza 

tanto pelo desenvolvimento econômico do país, quanto pela preservação do meio 

ambiente, com vistas ao usufruto racional dos recursos naturais. 

 

3.1 Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade 

Tendo em vista que a Constituição Federal ressalta a função interventiva do 

Estado na economia tanto no aspecto da exploração direta da atividade econômica pelo 

Estado quanto pelo aspecto da intervenção indireta por meio da normatização e 

regulação da atividade econômica, a partir do artigo 170, estas circunstâncias compõem 

meios pelos quais o Poder Público atua e coordena a observância dos princípios da 

ordem econômica, tendo em vista a realização de seus fundamentos e seus fins. 

Daí a inserção na Carta Maior de princípios gerais da atividade econômica cuja 

finalidade é assegurar a soberania nacional, a propriedade privada, a livre concorrência, 

a defesa do consumidor, a defesa do Meio Ambiente, a redução das desigualdades 

regionais e sociais e a busca do pleno emprego (art.170 e incisos), mas sem prever 

expressamente quais deverão ser os meios adotados pelo legislador infraconstitucional 

para atingir esses objetivos.  

                                                 
21 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de 
proteção internacional. Porto Alegre: Fabris, 1993. 
22 Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...) 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Por esse motivo, podemos depreender que a Constituição Federal, ao traçar as 

diretrizes jurídicas das ações estatais relacionadas à regulação da atividade econômica, 

impõe ao desenvolvimento econômico e às ações de fiscalização, incentivo e 

planejamento que tenham também por objetivo a proteção do meio ambiente. Pela 

análise do inciso VI do artigo 170, combinado como o artigo 225, não restam dúvidas 

de que o Brasil positivou o princípio do desenvolvimento sustentável na qualidade de 

norma-fim, sujeita, portanto, a controle de constitucionalidade não quanto aos meios 

utilizados, mas sim, em relação aos fins almejados pelo legislador constituinte. Portanto, 

pelo princípio-fim do desenvolvimento sustentável, propõe-se ao menos a utilização 

racional do meio ambiente em índices que permitam renovação sem prejuízos às 

gerações futuras. Implica na escolha dos meios menos gravosos ao meio ambiente em 

detrimento da utilização de outras fontes de recursos (razoabilidade e 

proporcionalidade), cuja utilização, mesmo sendo mais viáveis economicamente, 

possam comprometer a qualidade de vida de presentes e futuras gerações. 23

Assim, enquanto a economia preocupa-se com a lei da oferta e da procura com 

a busca de novos mercados, no meio ambiente pode ser observado que o 

comportamento humano muitas vezes pode gerar um impacto ambiental, provocado 

pelo desenvolvimento de determinada atividade econômica, se não forem observados os 

cuidados com a proteção ambiental.24

Destarte, o desenvolvimento sustentável requer a interação de quatro 

condições, quais sejam, o crescimento econômico, o equilíbrio dos ecossistemas 

terrestres, a qualidade de vida e a justiça social. Sendo assim, este deve ser tido como 

uma alternativa ao conceito de crescimento econômico irracional, o qual se relaciona ao 

crescimento material, quantitativo da economia. Isso não quer dizer que, como resultado 

de um desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico deva ser totalmente 

abandonado. Admitindo-se que a natureza é a base necessária e indispensável da 

economia moderna, bem como das vidas das gerações presentes e futuras, 

                                                 
23 FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,

 
Florence Karine. Tributação Ambiental no 

Amazonas: Políticas Fiscais para o Desenvolvimento Sustentável. In: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/desenv_econom_german_a_fernandez_e_florenc
e_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 
24 RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara. O Papel do Estado no Desenvolvimento Econômico 
Sustentável: Reflexões sobre a Tributação Ambiental como Instrumento de Políticas Públicas. In: Direito 
Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p.655. 
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desenvolvimento sustentável significa qualificar o crescimento e reconciliar o 

desenvolvimento econômico com a necessidade de se preservar o meio ambiente.25

Entretanto, não seria possível, nesse momento, alcançar a perfeita 

sustentabilidade, visto que os estragos ambientais já são consideráveis, mas o conceito 

de sustentabilidade pode ser útil para frear uma destruição mais intensa dos bens 

naturais.  

Uma possibilidade para assegurar sustentabilidade e proteger as florestas 

tropicais seria condicionar os títulos de propriedade nas regiões de floresta a que se 

preserve certa quantidade de floresta primitiva na terra em questão. Também se deveria 

propor que as florestas secundárias sejam utilizadas sustentavelmente, isto é, 

garantindo-se a biodiversidade e impedindo-se a erosão. Mais ainda, a terra que 

incluísse floresta tropical primitiva deveria ser taxada da mesma forma que aquela usada 

para a agricultura.26

Nesse desiderato, planejar para um desenvolvimento sustentável significa 

fundamentalmente um gerenciamento de recursos, pelo qual a direção e qualidade das 

condições ambientais são constantemente monitoradas, de maneira a alcançar a mais 

completa quantidade de informações para uma resposta política efetiva.27

Deve-se levar em consideração, portanto, os fundamentos da atuação do Estado 

brasileiro no domínio econômico, vez que ele preza, no art. 170 pelos princípios 

orientadores da Ordem Econômica, tais como a propriedade privada, o a livre 

concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente, ao mesmo tempo que, no art. 

225 defende a preservação dos recursos naturais, como forma de orientar o modo de 

desenvolvimento da ordem econômica nacional (mundo do ser). 

O próprio art. 3º, anteriormente citado, prevê que o Estado deve garantir o 

desenvolvimento nacional, e assegurando esse desenvolvimento, deve ele promover a 

combinação de crescimento econômico com as condições básicas da vida, dentre as 

quais a alimentação, a saúde e preservação ambiental. Assim, o conceito jurídico de 
                                                 
25 BINSWANGER, Hans Christoph. Fazendo a Sustentabilidade Funcionar. Tradução de Luiz Eduardo 
Cavalcanti.In: Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. Organizador: Clóvis 
Cavalcanti. 4ª Ed. São Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. p. 41. 
26 BINSWANGER, Hans Christoph. Fazendo a Sustentabilidade Funcionar. Tradução de Luiz Eduardo 
Cavalcanti.In: Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. Organizador: Clóvis 
Cavalcanti. 4ª Ed. São Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. p. 53. 
27 DERANI, Cristiane. Aplicação dos Princípios do Direito Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 650. 
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desenvolvimento pode ser entendido como sendo o princípio que informa as demais 

regras do ordenamento jurídico, no sentido de orientá-las á efetivação dos direitos 

sociais, os quais encontram sua base nas necessidades públicas. 28

De tal forma, a busca de uma atividade econômica sustentável, isto é, que 

considere a apropriação da natureza em bases que garantam sua manutenção, será 

equacionada com a criação de novas fórmulas de relacionamento do ser humano com a 

natureza. A fixação na idéia de que, com a economia da apropriação dos recursos 

naturais, haveria uma melhor distribuição e manutenção destes recursos é míope e de 

parcos resultados práticos. 

Aos aplicadores do Direito compete, na esfera de sua atuação, tomar dos 

princípios do Direito Ambiental para aplicá-los, ponderando sua aplicação para ajustá-la 

à finalidade última do desenvolvimento sustentado que deve ser o valor orientador na 

concretização dos princípios do direito ambiental.29

 

3.2 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United 

Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ocorrida no Rio, em 

1992,  traça uma meta, de cujo objetivo final nenhuma política dos Estados signatários 

pode se afastar, bem como delineia princípios jurídicos gerais, que aliados aos nossos 

indicam o sentido da entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, adicional à UNFCCC. 

De tal forma, tomando por base as diretrizes traçadas a nível internacional para 

a conservação do espaço global, deve a Política Nacional do Meio Ambiente procurar 

implementar o caminho traçado pelo Protocolo, no fito de desenvolver tanto a 

consciência coletiva de preservação, como estabelecer mecanismos que auxiliem na 

manutenção dos ecossistemas presentes em território brasileiro. Logo, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo - MDL, criado pelo art. 12 do Protocolo de Kyoto, deve ser 

estruturado, no Brasil, de acordo com as bases da legislação ambiental pátria. 

                                                 
28 RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara. O Papel do Estado no Desenvolvimento Econômico 
Sustentável: Reflexões sobre a Tributação Ambiental como Instrumento de Políticas Públicas. In: Direito 
Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p.656. 
29 DERANI, Cristiane. Aplicação dos Princípios do Direito Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 651. 
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Com base nesse contexto, as políticas públicas e governamentais deverão ser 

traçadas de modo a viabilizar projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, em 

que se promova, concomitantemente, o desenvolvimento econômico e a conservação do 

equilíbrio ambiental.  

Assim, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo não pode ser tido como 

“direito de poluir” em certas proporções, como por, exemplo, com a compra de créditos 

de carbono na medida em que a Terra poderia suportar sem ferir-lhe o equilíbrio 

ambiental, ele deve ser, antagonicamente, concebido como uma forma de empreender 

uma direção geral para que o país se desenvolva economicamente sem provocar 

degradação ambiental que comprometa não somente a qualidade de vida, mas a 

sobrevivência humana.  

Nesse sentido, estabelece-se uma relação clara entre o objetivo de 

desenvolvimento limpo que norteia a ordem econômica brasileira, posto que se impõe 

como princípio geral dessa ordem, na Constituição Federal, a defesa do meio ambiente, 

conforme se depreende da leitura do art. 172.  

A tutela constitucional brasileira do meio ambiente se aplica a todas as relações 

jurídicas que envolvem direitos e deveres em face dos recursos ambientais. ‘E, como 

mudança do clima é um fenômeno que apresenta estreita interface com meio ambiente, 

o tratamento jurídico dado a mudanças climáticas no Brasil pressupõe submissão aos 

preceitos constitucionais vinculados à questão ambiental. 

Desse modo, para o combate às mudanças climáticas haveria um grande 

sistema jurídico, o da UNFCCC, e junto com esse o sistema jurídico brasileiro. A 

obediência aos dois ao mesmo tempo é possível. Eles se encaixam um no outro, vez que 

o Brasil é Parte da Convenção e do Protocolo de Kyoto, de sorte que o sentido dos 

textos internacionais, que são compatíveis com o sistema nacional, passam a ser 

pertinentes à concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em 

nosso território’30 Assim, ao mesmo tempo em que o tratado internacional referente à 

mudança de clima foi recepcionado em nosso país produzindo efeitos da internalização 

do acordo internacional, o mesmo ocorre em sentido oposto, ou seja, o sistema jurídico 

brasileiro passa a produzir efeitos sobre o tratado internacional vigente para o país.  

                                                 
30 FRANGETTO, Flávia Witowski; GAZANI, Flávio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo no Brasil. O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São Paulo: 
Fundação Peirópolis, 2002. 
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Dessa forma, o regime jurídico do MDL, previsto pelo Protocolo de Kyoto 

provirá do Direito Internacional Ambiental, e ao mesmo tempo sofrerá as influências do 

Direito Ambiental Brasileiro, tornando o regime jurídico aplicável ao Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, um regime especial, que advém da intersecção de tais regimes 

jurídicos, passando a ser chamado de “sistema jurídico climático”.31

Diante de todo esse panorama que foi criado em conjunto pelas comunidades 

internacionais e com a implementação de mecanismos e políticas voltadas à preservação 

do meio ambiente em nosso país, podemos dizer que o sistema jurídico brasileiro tem 

como escopo a superação dos problemas ambientais mediante uma abordagem 

integrada, articulando-se o aspecto econômico o social e o ecológico, de modo 

proporcional, impondo-se à coletividade um dever de defender e preservar o ambiente 

para as próximas gerações, mediante a observância dos preceitos ditados na 

Constituição Federal, que estatui como um dos objetivos o desenvolvimento nacional, 

porém tendo-se sempre como vetor basilar a defesa do meio ambiente. 

É nesse sentido que podemos esquadrinhar um desenvolvimento limpo, na 

medida em que não só as políticas públicas voltam-se para o intento aqui demonstrado, 

mas que a própria coletividade se conscientize do seu dever perante as futuras gerações 

humanas. Não é à-toa que um dos princípios que regem a ordem econômica é a defesa 

do meio ambiente, esse faz o papel de diretriz ou norma-objetivo, justificando a 

reivindicação pela realização de políticas públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação crítica  em que se encontra o meio ambiente requer, de forma célere, 

a implantação de uma política de tributação ambiental, embasada nos princípios do 

Direito Ambiental, do Direito Econômico, e, por óbvio, do Direito Constitucional, que 

visem à concretização dos objetivos constitucionalmente delimitados, como o princípio-

fim do desenvolvimento sustentável. 

De tal maneira, devemos reconhecer a relevante missão a ser realizada pela 

regulação econômico-tributária dos interesses ambientais. Entretanto, esta regulação, 

impreterivelmente, deverá ter presente que tais interesses impõem um tratamento que 

                                                 
31 FRANGETTO, Flávia Witowski; GAZANI, Flávio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo no Brasil. O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São Paulo: 
Fundação Peirópolis, 2002. p. 113. 
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tenha o sentido da promoção do meio ambiente como interesses que não se 

circunscrevem objetiva nem subjetivamente e para os quais não são suficientes sequer 

adequadas as fórmulas repressivas ou meramente compensatórias, pois a crise ambiental 

provavelmente não se compraz de tais mecanismos e os interessados não se limitam 

àqueles hoje existentes, cujas pretensões já vêm protegidas, porém cujas 

percepções/sentimentos são dificilmente reconhecíveis por aqueles que agora têm a 

compreensão de ser compromisso comum com o bem estar de todos.32

Dessa maneira, a Constituição dá vigorosa resposta às correntes que propõem a 

exploração predatória dos recursos naturais, e conforma a ordem econômica informando 

substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego. 

Além de objetivo, em si, é instrumento necessário e indispensável à realização do fim 

dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna.33

Sendo assim, podemos, com razoável firmeza, asseverar que o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável está contido na Constituição Federal de 1988, sendo tanto 

um princípio geral de Direito Ambiental quanto de Direito Econômico, estando 

implicitamente presente dado o conteúdo intergeracional e protetor contido no direito ao 

desenvolvimento com conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para finalizar, podemos dizer que, havendo sustentação jurídica para tanto, no 

Brasil, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo concretiza-se pela atitude de levar a 

expressão “Desenvolvimento Sustentável” às últimas conseqüências, por meio do 

processo em que o Brasil, ao não permitir o uso irracional dos seus recursos naturais, 

evita o comprometimento do capital ecológico do País e, por conseguinte, do próprio 

planeta, atrelado que está um espaço a todos os outros elementos da biosfera.34
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RESUMO 

O presente trabalho tem por fim analisar a aplicação do princípio da subsidiariedade na 

seara ambiental como prática viável do governo e da coletividade em prol do alcance da 

efetividade jurídica das normas de proteção do patrimônio natural do país, apresentando um 

breve panorama da evolução conceitual contemporânea do princípio em análise, cujo 

conteúdo moderno encontra-se fundado na doutrina social da Igreja Católica, culminando 

na sua atual formulação no plano jurídico-social. Embora no ordenamento brasileiro, a 

recepção não se apresente de forma expressa, ele inspira o federalismo pátrio através da 

repartição de competências entre União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. 

Nesse sentido, propõe-se como alternativa hábil à efetividade da legislação ambiental, o 

imprescindível reforço na atuação do poder municipal, em razão de constituírem a realidade 

visível da vida gregária moderna e, portanto, a instância mais próxima da tomada de 

decisões políticas que afetem diretamente a vida das pessoas e o lugar no qual o exercício 

da cidadania se constrói de maneira mais profícua e com a participação da população de 

forma mais intensa. Para tanto, cumpre analisar as competências constitucionais materiais e 

legislativas outorgadas aos municípios nas questões afetas ao meio ambiente e solidificar 

argumentos no intento de consolidar a política de fortalecimento da gestão ambiental 

municipal sob a perspectiva do princípio da subsidiariedade. Desse modo, examinar as 

                                                 
* Graduando pela Faculdade de Direito de Campos – FDC/UNIFLU. Integrante do Grupo de Pesquisa Institucional em 
Direito Ambiental da FDC. Bolsista da FENORTE/TECNORTE. 
** Mestre em Políticas Públicas e Processo pela FDC. Doutoranda em Direito e Estado: Internacionalização e Regulação 
pela Universidade Gama Filho - UGF. 

664



repercussões e convergências existentes entre a primazia de atuação do poder local na 

proteção ambiental e a efetividade e aplicabilidade dessas normas integram um conjunto de 

perspectivas aptas a caminharem para a eficácia do direito constitucionalmente assegurado 

a um meio ambiente equilibrado, conforme determina o art. 225 da CRFB/1988. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE; EFETIVIDADE 

JURÍDICA; REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CRFB/88; COMPETÊNCIA 

AMBIENTAL MUNICIPAL. 

 

ABSTRACT 

The present paper has as its aim analyzing the application of the principle of the 

subsidiarity in the environmental area as a possible practice of the government and the 

coletivity in favor of reaching the law affectivity of the protection rules of the natural 

background of the country, presenting a brief panorama of the conceptual contemporary 

evolution of the principle in analysis, whose modern contents is founded in the social 

doctrine of the Catholic Church, reaching in its current formulation in the law social plan. 

Although in the Brazilian ordening, the reception is not presented in an expressway, its 

inspires the mother-land federalism through the division of competences among the union, 

member states federal district and the municipalities. In this sense, we propose as an able 

alternative and the effectivity of the environmental legislation, the mandatory 

reinforcement in the acting of the municipality power, because of constituting the visible 

reality of the modern gregary lize and therefore the closest instance of the taking of 

political decisions which affect directly people’s lives and the place where the exercise of 

citizenship is constructed of a more proficuous way and with the participation of the 

population in a more intense way. For that reason, it’s mandatory to analyze the 

constitutional material and legislative competences outorgated to the municipalities in the 

matters concerning the environment and solidify arguments aiming the consolidating the 

policy of enhancement of environmental municipal management under the perspective of 

the principle of subsidiarity. This way, examining the repercussions and convergences 

existent between the primate of the acting of the local power in the environmental 
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protection and the effectivity and applicability of these rules integrate a set of able 

perspectives to conduct to the law constitutionally insured to a balanced environment, as 

art. 225 of CRFB/1988 determines. 

 

KEY-WORDS: PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY; LAW EFFECTIVIY; SHARING OF 

COMPETENCES IN CRFB/88; MUNICIPAL ENVIRONMENTAL COMPETENCE. 

 
Introdução 
 
 Pretende-se, neste trabalho, delinear como proposição viável para uma efetiva 

proteção do meio ambiente, notadamente em área urbana, o poder local como a esfera mais 

adequada para proporcionar aos cidadãos a qualidade de vida tão almejada nas grandes 

cidades brasileiras. Para tanto, parte-se da analise do princípio da subsidiariedade, o qual 

encontra sua moderna formulação na Doutrina Social da Igreja Católica em fins do século 

XIX e início do século XX, e emergiu inicialmente no plano jurídico como princípio geral 

do Direito Comunitário consagrado pelo Tratado da União Européia. No entanto, a 

aplicabilidade da idéia de subsidiariedade extrapolou suas fronteiras iniciais e na 

contemporaneidade tem assumido papel relevante na proteção do meio ambiente.  

Alia-se a esta analise, um dos maiores problemas hodiernos do Direito Ambiental 

que é a questão da efetividade de suas normas. Evidencia-se no Brasil um abismo entre os 

diplomas legais que regem e regulam o trato com o meio ambiente e sua correta aplicação 

pelos órgãos competentes e devida observância pelos seus destinatários, sendo assim, 

aponta-se como fator importante para a minimização dessa incompatibilidade entre o meio 

social e o universo jurídico o fortalecimento de uma política ambiental municipal, 

engendrada principalmente na criação de órgãos locais, sob a égide da cooperação e 

integração entre os entes federativos. Após 1988, é dever do Poder Público proteger o meio 

ambiente, que, por sua vez, poderá ser disciplinado a um só tempo pela União, Estados-

membros, Distrito Federal e Municípios. 

Nesse contexto, deve prevalecer atualmente que a compreensão do direito ambiental 

pátrio não circunde apenas o seu lavor no estudo de seus textos legais sobre proteção do 

meio ambiente, mas imprescindível, pois, se torna analisar a deficiência na aplicabilidade 
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da legislação ambiental brasileira, propondo medidas aptas efetivarem o direito ao meio 

ambiente equilibrado sob a perspectiva do princípio da subsidiariedade. 

 
1. A evolução da concepção contemporânea de subsidiariedade: da doutrina social da 
igreja católica ao seu moderno conceito no plano jurídico 
 

Alude-se que a idéia de subsidiariedade é antiga, sendo possível vislumbrar, em 

certos aspectos, seus pressupostos filosóficos na Antiguidade e na época Medieval1, 

mormente no pensamento de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Ulteriormente, essa 

concepção primitiva serviu de inspiração para diversos pensadores modernos como Locke, 

Proudhon, Taine, Stuart Mill, Tocqueville, Kant, Ketteler, Von Mmil e George Jellineck2, 

sem, no entanto, consubstanciar, ainda, sua verdadeira e precisa fundamentação dogmática. 

Com efeito, é com a doutrina social da Igreja Católica que a idéia de subsidiariedade 

adquire delineações mais específicas e atinentes à configuração sócio-política do Estado 

contemporâneo3, sobretudo em fins do século XIX e início do século XX. Reputa-se, como 

marco inicial da versão moderna da formulação de subsidiariedade, à Encíclica Rerum 

Novarum do Papa Leão XIII, publicada em 1891, que despertou todo um processo 

revisional de reestruturação da sociedade da época e pôs a igreja Católica no movimento 

vanguardista pela concreção da justiça social.  

Compreende-se que não alheia às transformações sociais oriundas, principalmente, 

da crescente industrialização, a alta cúpula eclesiástica definiu-se oficialmente quanto a sua 

participação nos novos problemas sociais, através, principalmente, das promulgações das 

                                                 
1 Autores, como Messner, entendem que a idéia de subsidiariedade, em seus aspectos concretos, vincula-se a fase 
evolutiva da consciência moral-jurídica mais recente, tendo início somente em fins da Idade Média. Nesse sentido, como 
fatores principais do surgimento da noção de subsidiariedade, aponta que “teria de quebrar o sistema medieval de vínculos 
e restrições e apoderar-se o afã de liberdade criadora de todas as esferas da vida social e cultural, o que começaria no 
Renascimento. Demais disso, teria de elevar-se à consciência moral-jurídica, como sucederia nos séculos XVIII e XIX, o 
total alcance da igualdade da natureza de todos os homens”. Entende, também, nesse sentido, a autora Vania Mara 
Nascimento Gonçalves que “o princípio da Subsidiariedade em de longa data, talvez não como um princípio, mas como 
uma idéia, pois não havia uma elaboração dogmática a respeito. MESSNER, Johannes. La Cuestion Social. Madrid: Rialp, 
1960, p. 369, apud, TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 23 e 24; GONÇALVES, Vania Mara Nascimento. Estado, Sociedade Civil e Princípio da 
Subsidiariedade na Era da Globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 99. 
2 Para um exame mais detalhado da idéia de subsidiariedade, a partir de uma perspectiva histórico-filosófica anterior à 
doutrina social da Igreja Católica, veja-se MILLON-DELSOL, Chantal. Le Príncipe de Subsidiarité. Paris: PUF, 1993. 
3 Observa Silvia Faber Torres que “o Estado, na concepção cristã, tem como função precípua o bem comum, que, definido 
como ‘conjunto de condições sócias que permitam aos cidadãos o desenvolvimento expedito e pleno de sua própria 
perfeição’, implica, em uma palavra, proteger a dignidade da pessoa humana e facilitar a cada homem o cumprimento de 
seus próprios deveres”. TORRES, Silvia Faber. Op. cit., p. 26. 
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Encíclicas4. Nesse diapasão, observa-se que a Rerum Novarum, de um lado, revivificava a 

religião como instrumento de reforma e justiça social, e de outro, buscava resgatar a 

dignidade do trabalhador em face da exploração do capitalismo liberal e defendia o direito à 

propriedade contra a expansão socialista. 

Assim, no final do século passado e durante todo esse século, o Vaticano publicou 

diversas Encíclicas de índole fortemente social, tais como, a Rerum Novarum (1891), 

Quadragesimo Anno (1931) e Mater et Magistra (1961), Populorum Progressio (1967). 

Note-se que em todas elas procurava-se descrever os problemas que os trabalhadores 

enfrentavam em sua época e ousavam propor algumas soluções. Deve-se ressalvar que 

apesar de ter uma inclinação para a causa trabalhista, a priori, dos trabalhadores urbanos, e, 

posteriormente, dos rurais, as Encíclicas não se contiveram em discorrer somente sobre 

essas questões, mas propuseram uma real reestruturação da sociedade, por mais que, talvez, 

não fosse a intenção suprema do documento pontífice, já que ele não é dirigido a toda 

sociedade civil5, e nem muito menos desempenha relevante papel normativo. 

Saliente-se que a Rerum Novarum não enunciou de forma explícita o princípio da 

subsidiariedade, no entanto, a despeito da falta de previsão expressa do referido princípio, é 

forçoso reconhecer que Leão XIII ao publicar a Encíclica demonstra, de fato, as idéias 

gerais da subsidiariedade, sem, contudo, definir o princípio de forma clara. 

Consta como pontos básicos do documento papal a consideração que o indivíduo é 

soberano no que concerne ao campo de suas ações, bem como ao seu verdadeiro direito de 

escolha, e sob esse prisma, alvitre-se sublinhar que o Estado é posterior ao homem, e, por 

isso, devido à sua ancianidade em relação à formação da organização estatal, é que emana 

ao homem um direito natural de conduzir e resguardar sua existência. Nesse sentido, reflete 

no texto papal: 
O fim da sociedade civil abrange universalmente todos os cidadãos, pois este fim 
está no bem comum, isto é, num bem do qual todos e cada um têm o direito de 
participar em medida proporcional [...] Os poderes públicos não podem, pois, 

                                                 
4 A saber, Carta Encíclica, ou só Encíclica é um documento pontifício dirigido a toda a Igreja Católica, ao clero e aos fiéis 
do mundo inteiro. Sua função é manifestar a unidade doutrinária e disciplinar da Igreja Católica, assim como situá-la em 
face da realidade social e política mundial. 
5 Nesse sentido, argumenta Silvia Faber Torres que inicialmente “a igreja não pretendia sustentar a adoção de um regime 
político ou econômico determinado, senão que procurava, em meio à confusão de idéias que caracterizou o final do século 
XIX, difundir princípios diretivos da ordem econômica e social fundados na justiça social”. TORRES, Silvia Faber. Op. 
Cit., p. 26. 
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legitimamente, arrogar-se nenhum direito sobre elas, atribuir-se a sua 
administração; a sua obrigação é antes respeitá-las, protegê-las e, em caso de 
necessidade, defendê-las. 6
 

  Importa, também, destacar que a Carta leoniana erigiu como fundamento maior de 

toda sua doutrina a dignidade da pessoa humana, e que, posteriormente, se tornaria o 

pressuposto basilar da formulação da subsidiariedade. Atente-se, ainda, que a tendência 

antropocentrista, ou seja, de colocar o homem e sua inerente dignidade no centro das 

preocupações, não só influenciou o princípio da subsidiariedade, como, também, foi 

invocada como preceito fundamental da ordem jurídica internacional, sobretudo com o 

desenvolvimento dos direitos humanos, bem como com a inserção destes em sede 

constitucional - os direitos fundamentais. 

 Coube a própria instituição eclesiástica a formulação da conceituação precisa do 

princípio da subsidiariedade no que reflete às sua inclinação sócio-filosófica, mediante a 

edição pelo Papa Pio XI da Encíclica Quadragesimo Anno, advinda em celebração ao 

quadragésimo aniversário da Encíclica Rerum Novarum, que data do ano de 1931. Assim, 

extrai-se do parágrafo 79: 
Assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a 
própria iniciativa e trabalho, para o confiar à comunidade, do mesmo modo 
passar para uma comunidade maior e mais elevada o que comunidades menores e 
inferiores podem realizar é uma injustiça, um grave dano e perturbação da boa 
ordem social. O fim natural da sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus 
membros, e não destruí-los nem absorvê-los.7

 

 Note-se que essa Encíclica reforçou o movimento eclesial de transformação da vida 

social, sobretudo dos trabalhadores, preocupação principal daquele momento histórico, 

tendo em vista o intuito de proteger a dignidade da pessoa humana. Assim, se nesse trecho 

transcrito já se torna possível vislumbrar a idéia central do princípio da subsidiariedade, no 

parágrafo seguinte da Encíclica pode-se extrair expressa alusão, bastando lê-lo: 
Deixe, pois, a autoridade pública ao cuidado de associações inferiores àqueles 
negócios de menor importância, que a absorveriam demasiado; poderá então 
desempenhar mais livre, enérgica e eficazmente o que só a ela compete, porque 
só ela o pode fazer: dirigir, vigiar, urgir e reprimir, conforme os casos e a 
necessidade requeiram. Persuadam-se todos os que governam: quanto mais 
perfeita ordem hierárquica reinar entre as várias agremiações, segundo este 

                                                 
6 LEÃO XIII. Rerum Novarum. In: SANCTIS, Antônio de (Org.). Encíclicas e documentos sociais. São Paulo: LTr, 1991, 
p. 40. 
7 PIO XI. Quadragesimo Anno. In: Id. Ibid., p. 78.  
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princípio da função “supletiva” dos poderes públicos, tanto maior influência e 
autoridade terão estes, tanto mais feliz e lisonjeiro será o Estado da Nação.8  
 

Sob esse aspecto, leciona Silvia Faber Torres9 que o princípio da subsidiariedade é 

considerado não só como um princípio da filosofia social, mas também como um 

verdadeiro princípio jurídico de direito natural, definido pela Encíclica Quadragesimo 

Anno como um princípio “gravíssimo”, “inamovível” e “imutável”, cuja violação 

representa grande injustiça. 

 Em 1961, a Encíclica Mater et Magistra, do Papa João XXIII, reforçou o princípio, 

reproduzindo fielmente o que havia preconizado Pio XI na Quadragesimo Anno. No 

entanto, conforme salienta Sanchez Agesta10, procurou-se circunscrever a aplicação do 

princípio, especialmente, no que tange à relação entre o poder público e a iniciativa privada 

no âmbito econômico, pois, priorizava a iniciativa privada dos indivíduos na persecução 

dos interesses comuns, sem, no entanto, excluir a participação do Poder Público como 

promove o Papa João XXIII: 
Os poderes públicos só devem tomar medidas que assegurem o bem-estar de 
todos os cidadãos. Tendo em vista o bem comum da Nação, devem, pois, aplicar 
os seus esforços constantes para promover, dentro do possível, o 
desenvolvimento simultâneo e harmônico da agricultura, da industria e dos 
serviços, visando a que, nas zonas menos desenvolvidas, os cidadãos que se 
dedicam a atividades econômicas, sociais e culturais sintam-se os principais 
autores do progresso alcançado. A dignidade dos cidadãos exige que participem 
da condução de seus negócios.11

 
 Logo em seguida, em 1963, a Encíclica Pacem in Terris do Papa João XXIII, 

assegurou ao princípio uma formulação mais ampla, ao não confiná-lo somente no campo 

econômico. Assim, novamente em alusão expressa ao princípio da subsidiariedade, no 

parágrafo 140, descreveu que “as relações dos poderes públicos com os cidadãos, as 

famílias e os corpos intermédios devem ser regidos e equilibrados pelo princípio da 

subsidiariedade”.12

                                                 
8 PIO XI. Quadragesimo Anno. In: Id. Ibid., p. 78.  
9 TORRES, Silvia Faber. Op. cit., p. 26. 
10 SANCHES AGESTA, Luis. El principio de Funcián Subsidiaria. In: Revista de Estudios Políticos, n. 121, 1968, p. 127, 
Apud, TANCREDO, Fabricio Grande Monteiro de. O princípio da Subsidiariedade: as Origens e algumas manifestações. 
In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, XLVI, n. 1, 2005, p. 184. 
11 JOÃO XXIII. Mater et magistra. In: SANCTIS, Antônio de (Org.). Op cit., p. 238. 
12 JOÃO XXIII. Mater et magistra. In: SANCTIS, Antônio de (Org.). Op. cit., p. 238. 
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 Mais recentemente, a Encíclica Centesimo Anno, de João Paulo II, renovou a 

primazia do menor grupo, ao aludir, mais uma vez, o conceito de subsidiariedade em seu 

parágrafo 48, no entanto, inovou ao conceber o princípio sob a ênfase positivista, 

conferindo, no mesmo parágrafo, o poder supletório ao Estado, em casos pontuais.  

 As formulações presentes nas Cartas Encíclicas, apesar de não serem dirigidas a 

toda sociedade civil e, muito menos, aos governantes das Nações, obteve significativa 

repercussão no meio jurídico, pois o princípio da subsidiariedade, cujo seu conteúdo 

moderno encontra-se fundado na doutrina social da Igreja Católica, reflete as necessidades 

reais de organização sociedade e molda-se às circunstâncias históricas e sociais emergentes.    

Os ensinamentos dos textos pontifícios adotaram o homem como valor central e 

supremo através da ascensão da dignidade da pessoa humana e atribui ao Estado o dever de 

oferecer as condições favoráveis aos indivíduos e grupos de ordem inferior de exercerem 

suas atividades, além de intervir somente quando se caracterize a impossibilidade ou a 

ineficiência dos indivíduos e depois dos grupos sociais menores ou intermediários. 

 A transposição do princípio da subsidiariedade da doutrina cristã para o universo 

jurídico se fez, sobretudo, no ramo do direito público, no qual suas manifestações 

encontram-se com mais evidencia nas relações de direito comunitário. Com a recepção do 

princípio da subsidiariedade pelo Tratado de Maastrich, através do qual o princípio ganhou 

notoriedade e passou de mera referência do direito canônico, mas já com grandes 

repercussões, a princípio norteador da organização do Estado e da sociedade.  

Desse modo, a incorporação pelo Direito do princípio da subsidiariedade serve de 

parâmetro de competências não só da estrutura puramente estatal, mas sim da divisão de 

atribuições de toda ordem social, pois seus domínios refletem não só na organização estatal, 

mas, também, no plano político, econômico e social. 

Enquanto apropriado vetor de repartição de competências e, também, devido ao seu 

caráter plurissubjetivo, o princípio da subsidiariedade serviu adequadamente para minorar 

os problemas provenientes entre os limites da competência nacional e as atuações 

comunitárias, que tanto afligiram o início do processo de integração européia, sendo 

finalmente institucionalizado pelo Ato Único Europeu, embora restrito ao domínio 

ambiental. Somente com a assinatura do Tratado da União Européia, em Maastrich, em 
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vigor a partir de 1° de novembro de 1993, que o princípio da subsidiariedade foi erigido à 

categoria de princípio geral de direito comunitário.13

 O princípio em questão foi oportunamente acolhido pelo direito público como norte 

de um sistema ideal de distribuição de competências entre a comunidade maior e a 

comunidade menor, só cabendo às instâncias superiores intervir com base no binômio 

necessidade/eficácia, que conforme afirma Fausto de Quadros14 são dois requisitos da 

concretização e da aplicação do princípio da subsidiariedade.  

Nessa abordagem, conclui-se que se evoca a necessidade de intervenção da 

autoridade estatal, eventualmente, pois ela se cessa rapidamente assim que os grupos 

menores readquiram capacidade para o exercício de suas tarefas, sem auxílio alheio15. 

Assim, extrai-se do conteúdo do princípio da subsidiariedade retirado das formulações 

encíclicas uma característica inerente de paradoxialidade que se impõe em todas suas 

esferas de aplicação, pois, simultaneamente, limita a atuação estatal e determina o auxílio e 

o estímulo do Estado quando a comunidade menor for incapaz ou ineficaz na prossecução 

de seus interesses.16   

 
2. O problema da efetividade jurídica das normas ambientais 
  
 Emerge com a “crise ambiental”17 uma infinidade de normas jurídicas que 

disciplinam a proteção dos recursos naturais como produto legislativo correspondente à 

                                                 
13 MONTEBELLO, Marianna. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Comunitário. In: Lauro da Gama e 
Souza Jr (coord.). Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro – 
Direito Internacional. v. XV, Rio de Janeiro: APERJ e Editora Lumen Juris, 2005, pp. 126-127. 
14 QUADROS, Fausto de. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da União Européia. 
Coimbra: Almeidina, 1995, p. 18.  
15 Ressalta-se que o próprio surgimento do princípio da subsidiariedade, que como se viu tem sua moderna formulação 
devotada a doutrina social da Igreja Católica, “foi concebido para proteger a esfera de autonomia dos indivíduos e da 
coletividade contra toda intervenção pública injustificada, contrapondo, de um lado, a autonomia individual e o pluralismo 
social às ideologias socialistas do final do séc. XIX e o início do séc. XX,e, de outro, contestando os excessos do 
liberalismo clássico, que propugnava pelo afastamento do Estado do âmbito social”. TORRES, Silvia Faber. Op. cit., p. 7. 
16 Id.Ibid., p. 23 e 24. 
17 Refiro-me neste trabalho a preocupação ambientalista que se tornou sensível a partir da década de setenta do século XX, 
quando volumosos acidentes ambientais e a acentuada e contínua degradação da qualidade de vida nos grandes centros 
urbanos impuseram uma mudança vertiginosa de paradigma da forma como os seres humanos se relacionavam com o 
meio ambiente, tendo como marcos legais, no mundo, a realização da I Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), e 
no Brasil, a Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. No 
entanto, ressalva Marcelo Abelha Rodrigues que: “os bens ambientais (água, fauna, flora, ar, etc.) já tenham sido objeto de 
proteção jurídico-normativa desde a antigüidade, importa dizer que, salvo em casos isolados, o que se via era uma tutela 
mediata do meio ambiente, tendo em vista que o entorno e seus componentes eram vistos pelo ser humano ora como um 
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resposta do Direito a imbricada situação ecológica de degradação, demonstrando o processo 

de adaptação sofrido pelo ordenamento no intuito de se ajustar às novas condições do meio 

social. Por outro lado, cria-se a necessidade de a sociedade se adaptar aos novos preceitos 

normativos que devem, sem dúvida, expressar a vontade social.  

Nesse sentido, ensina Paulo Nader que: “apesar de possuir um substrato axiológico 

permanente, que reflete a estabilidade da ’natureza humana’, o Direito é um engenho à 

mercê da sociedade e deve ter a sua direção de acordo com os rumos sociais”18. Assim, 

observado os novos valores assimilados pelo meio social, deve o Direito se renovar, 

moldando-se aos novos anseios da população. À evidência, o crescente espaço nos meios 

de comunicação, na academia e da própria opinião pública, gerando inclusive o surgimento 

de literatura especializada e organizações diversificadas são a incontestável prova de que a 

sistematização do Direito Ambiental é fruto do querer coletivo por uma melhor qualidade 

ambiental, sobretudo, nas grandes metrópoles.  

 Atualmente, o Brasil possui uma legislação ambiental moderna, sendo considerável 

o número de normas sobre a proteção do meio ambiente, o que propicia um arcabouço 

jurídico significativo na custódia do ambiente. E, sobretudo, insta ressaltar que nos três 

níveis da federação se observa essa preocupação com a normatização ambiental, sendo que 

até os municípios já contam com leis específicas e Códigos locais de defesa ambiental.19  

 Contudo, o que se constata na seara do Direito Ambiental é que a aplicação das leis 

reguladoras dos recursos ambientais ainda é uma questão emblemática no país, sendo 

possível perquirir que os verdadeiros problemas surgem quando do momento de sua 

aplicação. Por isso, importa analisar os motivos pelos quais a legislação ambiental nacional 

não é observada pelos seus destinatários e a aplicação pelos órgãos administrativos é 

extremamente deficiente e disparitária.  

 Na verdade, a descrença nos atos normativos incide na ilusão de que somente a 

promulgação de leis é capaz de resolver as demandas sociais e ambientais. Manoel 
                                                                                                                                                     
bem economicamente considerado, ora como algo adjacente à proteção da saúde do próprio ser humano.” RODRIGUES, 
Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2.ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 89. 
18 NADER, Paulo. Op. Cit., p. 17. 
19 KRELL, Andreas Joachin. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos 
indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2004, p. 89. 
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Gonçalves Ferreira Filho atenta, ainda, para o desvirtuamento que a lei sofreu, nos últimos 

tempos, da máxima rousseauniana, a qual não admite como lei senão a que vise ao interesse 

geral e seja a expressão da justiça, do Direito20. Assim, analisa o autor que a edição de leis 

atualmente no Brasil são meros reflexos de interesses políticos e denomina esse fenômeno 

como “politização da lei”, pois, “desaparece, no fundo, a vinculação da lei ao interesse 

geral, ao bem comum, mesmo à concepção do justo que prevaleça na comunidade”21, e, 

conclui que “esta politização da lei é fonte de seu (relativo) desprestígio”22. 

 Em realidade, cai em inépcia a crença desmedida de que o Estado consegue 

solucionar e abarcar todos os problemas da sociedade, por isso, clamam-se, nos dias de 

hoje, a participação da coletividade na tomada de decisões políticas ambientais. 

Obviamente, não se pode olvidar o papel proeminente do Poder Público na incessante busca 

pela consecução do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental à 

sadia qualidade de vida, porém proeminência não deve se traduzir em exclusividade de 

atuação e responsabilidade.  

Sublinhe-se que, de um modo geral, as graves falhas na aplicação das leis no Brasil 

repousam em diversas razões, podendo configurar a chamada desuetude e, assim, restar a 

lei à mácula da inefetividade. Espera-se que as normas jurídicas desempenhem papel 

compatível com a finalidade com a qual foram criadas, supostamente em sintonia com as 

expectativas da sociedade. Caso se constate que essas regras são observadas tanto por seus 

destinatários quanto pelos aplicadores do Direito, ampara dizer que o atributo da 

efetividade se encontra presente. Conforme Luís Roberto Barroso, a efetividade “[...] 

simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da 

realidade social”23. 

 Assim, a efetividade das normas jurídicas tem se tornado uma busca constante pelo 

mundo do Direito, marcadamente nas questões afetas à preservação do patrimônio 

ambiental. Na atualidade, realça-se sua importância dentro da órbita jurídica, a partir do 

momento que se ultrapassa o mero conhecimento das regras estabelecidas pelos seus 
                                                 
20 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 9. ed. rev., São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 2-3. 
21 Id. Ibid., p. 109. 
22 Id. Ibid., p. 109. 
23 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 5. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 85. 
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destinatários, e assume empenho singular da área do Direito no estudo do verdadeiro 

sentido e alcance das normas introduzidas no meio social. 

 No campo terminológico, enquanto alguns autores costumam empregar o termo 

efetividade como sinônimo de eficácia, grande parte dos estudiosos prefere simplesmente 

atribuir nomes distintos para situações que notadamente são diferentes. Assim, o termo 

eficácia manifesta que a norma jurídica mostra-se hábil a executar o fim a que se destinava, 

produzindo os efeitos socialmente planejados e esperados; daí, decorre a afirmação que 

“eficácia pressupõe, destarte, efetividade”24. 

O não cumprimento das normas, ou pelo menos deveriam, serem consideradas a 

exceção dentro do sistema jurídico, pois correspondem à incorporação de recentes valores 

sociais captados pelo ordenamento e transformados em leis. Todavia, tem se tornado usual 

no Brasil que grande parte da legislação ambiental não alcance o mínimo de efetividade. 

A inobservância de preceitos normativos pelos administrados e a inexecução de 

comandos legais impostos à Administração Pública conduzem a percepção de impotência 

do Poder Público em solucionar os problemas que a sociedade enfrenta. Por isso que a falta 

de efetividade das normas ambientais adquire dimensões preocupantes, pois coloca em 

dúvida a capacidade dos entes públicos em equacionar a conjugação basilar entre 

desenvolvimento econômico e proteção da ambiência, sobretudo, sob a ótica proeminente 

que o Estado assume nessa área. 

A segurança jurídica constitui teor fundamental do Estado Democrático de Direito, 

e, por isso, devem-se extirpar todos os fatores de incerteza que possam comprometer o 

sistema vigente. Desse modo, a elaboração de normas precisas e claras em matéria de 

defesa ambiental são instrumentos extremamente importantes para se atingir um grau 

razoável de certeza jurídica nessas questões. Desse modo, Paulo Nader analisa que “as leis 

em desuso geram, no espírito de seus destinatários, a incerteza da obrigatoriedade, quando 

não conduzem à crença de que deixaram de produzir efeitos”25.  

 As causas do desuso encontram-se centralizadas em certos defeitos que se localizam 

na própria lei, além, e esta talvez seja a mais perniciosa, dos casos que derivam de reiterada 

                                                 
24 NADER, Paulo. Op. Cit., p. 91. 
25 Id. Ibid., p. 157. 
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negligência dos órgãos responsáveis por sua aplicação. Aliás, percorre-se que a marca do 

desuso brota quando ainda da sua elaboração, pois se tornou de praxe no país a edição de 

leis insuficientemente planejadas, revelando-se, na prática, sem condições de aplicabilidade 

por parte da administração pública. Assim, quando o defeito do desuso não nasce do 

próprio texto legal, decorre, muitas vezes, de interesses exclusivamente políticos a não 

colocação em prática dos postulados normativos, possuindo este profunda imbricação com 

a falta de organização administrativa enfrentada pelos órgãos de proteção ambiental. 

Desse modo, infere-se que a falta de efetividade da legislação ambiental pátria 

deflui principalmente da inadequação das esferas administrativas incumbidas de fiscalizar e 

executar as leis, sendo recorrente a inadaptação entre a estrutura existente e as atribuições 

aos órgãos de controle ambiental. Andréas Joachin Krell alerta para outro fato preocupante 

com relação à execução dessa legislação pelos órgãos ambientais ligados a diferentes níveis 

de governo que “costumam desenvolver suas atividades e programas ‘um do lado do outro’ 

e não são integrados num sistema de cooperação recíproca”. 26

 Ainda nessa toada, o autor supracitado entende que, geralmente, as leis de proteção 

do meio ambiente servem para legitimar o sistema político, que por intermédio do ato de 

legislar finge a capacidade e vontade de solucionar os problemas, criando, assim, o que se 

denomina de função simbólica ou álibi, do que para serem realmente executadas, isto é, 

exercer de fato sua função normativa27.  

Como se não bastasse às barreiras criadas pelas forças políticas, seja no momento de 

elaboração das leis ou de sua aplicação pelos órgãos de proteção ambiental, a deficiente 

implementação de políticas ambientais ainda encontra obstáculos na limitada “eficácia de 

comportamento” das respectivas leis em decorrência da ausência de consenso social sobre 

as mesmas, o que força o Estado a impulsionar sua máquina burocrática de controle, para 

atingir um certo grau de “eficácia de sanção”28.  

Portanto, a inefetividade das normas ambientais decorre tanto da aplicação falha 

pelos seus responsáveis quanto dos agentes sociais que se de um lado clamam por um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e culpam as autoridades públicas pela degradação 
                                                 
26 KRELL, Andreas Joachin. Op. Cit., p. 91. 
27 Id. Ibid., p. 90. 
28 RAISER, Thomas. Rechtssoziologie, 1987, p. 254, apud, Id. Ibid., p. 91. 
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avultante, por outro assumem uma postura irrepreensivelmente passiva diante das mazelas 

do Poder Público, e ainda pior frente às responsabilidades que lhe caibam enquanto figura 

fundamental na persecução da real efetividade do Direito Ambiental brasileiro. 

 
3. Aplicação do princípio da subsidiariedade como alternativa à vitalização do poder 
municipal na proteção do meio ambiente 
  
 A relevância do atual problema da efetividade das normas ambientais consiste na 

proposição de possíveis soluções mediante práticas viáveis do governo e da coletividade em 

prol do almejo da constatação na realidade do previsto na Constituição da Republica de 

1988 e nas leis infraconstitucionais pertinentes à proteção ambiental, que encontram no 

Brasil respaldo significativo.  

Propõe-se, assim, como alternativa fundamental à efetividade da legislação 

ambiental, marcadamente quanto à sua aplicação no setor de fiscalização, o imprescindível 

reforço na atuação do poder municipal. Cumpre, portanto, analisar as competências 

constitucionais materiais e legislativas outorgadas aos municípios nas questões afetas ao 

meio ambiente e apresentar sólidos argumentos no intento de consolidar a política de 

fortalecimento da gestão ambiental municipal sob a perspectiva do princípio da 

subsidiariedade. 

Reside no Município, enquanto célula básica da organização estatal, a constituição 

do menor núcleo do Estado, no qual se encontra a realidade visível da vida comunitária na 

sociedade contemporânea. É no Município que, verdadeiramente, se encontram as 

condições favoráveis à interação social entre as pessoas e os grupos sociais, e, por isso, 

mediante tal fato se torna necessário que o poder local tenha os subsídios necessários para a 

efetiva organização de seu território, com fins a assegurar seus próprios interesses.  

A promulgação da Constituição de 1988 alçou o Município a uma posição de 

destaque dentro do federalismo brasileiro. Com efeito, atualmente, o poder municipal 

assume um papel inédito, em diversos aspectos, sobretudo na ampliação de seu âmbito de 

atuação na estrutura federativa nacional, inclusive no tratamento das questões ambientais. 

O cerne do tratamento ambiental constitucional se encontra no artigo 225, que 

determina a todos um: “[...] meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
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do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Esse 

importante ditame constitucional evoca a atuação conjunta e coordenada de todas as esferas 

estatais, ao incumbir ao Poder Público, enquanto expressão genérica designativa a todos os 

entes territoriais públicos, o dever de proteger e defender o meio ambiente conjuntamente 

com a sociedade civil, que não deve se eximir de seu importante papel dentro da atual ótica 

de promoção da cidadania ambiental.  

A competência concedida aos municípios envolve tanto atribuições exclusivas, 

comuns e suplementares, bem como materiais e legislativas. Saliente-se que a competência 

municipal se caracteriza de forma absoluta e preferencial29. Com efeito, a competência para 

assuntos de interesse local é norma de eficácia plena, conferida pelo próprio Poder 

Constituinte. Assim, a concessão constitucional de competência aos munícipes independe 

de regulamentação ou complementaridade por intermédio de qualquer outro ato 

normativo.30

Nas questões afetas ao meio ambiente, a Constituição de 1988 confere a atribuição 

conjunta e simultânea da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de organizarem e 

executarem serviços, conforme prevê o artigo 23. Destaca-se que, esse dispositivo 

constitucional não envolve a atividade legiferante, mas tão-somente matérias 

administrativas. Dessa forma, o poder municipal assume importante papel no exercício da 

competência material comum, respeitando as normas federais e estaduais editadas. 

 Esse ditame constitucional demanda no seu parágrafo único, a edição de lei 

complementar que objetiva orientar os entes políticos no exercício dessa competência, que 

concerne em integração, cooperação e coordenação para fiel execução das tarefas e 

objetivos enunciados no artigo. Muito embora não se tenha editado a lei complementar 

                                                 
29 Nas palavras de Vladmir Oliveira da Silveira, a competência municipal é absoluta “[...] porque não pode ser mitigada 
nem por emenda constitucional (Poder Reformador), tendo em vista tratar-se de irradiação da forma federativa do Estado 
Brasileiro, nem muito menos por legislação infra-constitucional que implicaria na invasão da competência municipal e, 
conseqüentemente, violação frontal do pacto federativo”, e preferencial nas “[...] hipóteses em que a competência, de 
forma genérica não será municipal, porém no caso concreto configura-se como tal [...]”. SILVEIRA, Vladmir Oliveira. . O 
Princípio da Autonomia Municipal e os Assuntos de Interesse Local na Constituição Federal de 1988. In: Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, ano 13, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, março/abril, 2005, p. 223 e 224. 
30 Id. Ibid., p. 225. 
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ainda, as três esferas do Poder Público devem cooperar independentemente de 

regulamentação.31

 A Constituição de 1988 dispõe no artigo 24, incisos VI, VII e VIII, e defere à 

União, Estados e Distrito Federal, as competências legislativas concorrentes em matéria 

ambiental. Observa-se que, houve exclusão expressa dos Municípios relativamente às 

matérias constantes no dispositivo, entretanto, desde que observadas as condições 

estabelecidas pela Carta Magna e o disposto nas leis estadual e federal, pode o Município 

legislar sobre questões ambientais, segundo consta o artigo 30, inciso II, que permitiu ao 

Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, e atendido o 

parâmetro do interesse local. Dessa maneira, a Constituição Federal colocou, de modo não 

expresso, a competência concorrente ao alcance do Município, através da possibilidade de 

suplementação das normas editadas pela União e Estados, e, por isso, o Município pode 

legislar sobre meio ambiente.  

 Defende-se, portanto, que a existência de matéria de interesse local não autoriza o 

Município a legislar plenamente em assuntos relativos ao meio ambiente, pois a legislação 

municipal não pode contrariar nem as normas gerais da União nem as normas estaduais de 

complementação, embora lhe caiba a importante função de detalhamento e adequação das 

leis e diretrizes nacionais as particularidades locais. 

Como preceito basilar da repartição de competências constitucionais, utiliza-se o 

princípio da predominância do interesse, que norteia a divisão de matérias relativas a cada 

ente federativo. Segundo esse princípio, caberá a União às matérias de interesses gerais, 

nacionais, enquanto que aos Estados valerá as matérias de predominante interesse regional 

e, finalmente, aos municípios prevalecerão os interesses locais. 

No entanto, a aplicação desse princípio por si só não resolve todos os problemas 

provenientes da distribuição de competências ambientais. Reconhece-se, dessa forma, a 

atual dificuldade em se definir e distinguir, precisamente, os interesses gerais dos regionais 

e, conseqüentemente, dos locais. Atinente ao direito ambiental é avultante a complexidade 

em delimitar precisamente as áreas de interesse correspondentes a cada ente público. Nesse 

                                                 
31 Projeto de Lei Complementar 388/2007. 
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contexto, implica indispensável à conjugação do princípio constitucional da predominância 

do interesse com o princípio da subsidiariedade.  

Destaca Celso Ribeiro Bastos, sob essa ótica, que nenhuma função deve ser exercida 

por ente federativo superior se um ente federativo inferior encontrar-se em condições 

favoráveis de exercê-la eficazmente32. Com efeito, procura-se privilegiar a atuação dos 

municípios, na persecução da premissa de que a tomada de decisões devem partir do nível 

político mais próximo dos cidadãos, na prerrogativa de fornecer maior eficácia e 

efetividade ao pleno exercício de suas competências outorgadas constitucionalmente. 

Assim, considerando a estrutura federativa, “nada deveria ser exercido por um poder de 

nível superior, desde que pudesse ser cumprido pelo inferior”.33

Ressalva Andreas Joachin Krell que o princípio da subsidiariedade reserva a 

municipalidade somente as funções, tarefas e serviços que podem cumprir de maneira 

eficiente, cabendo as entidades estatais superiores a realização das tarefas que os 

municípios não conseguem desempenhas satisfatoriamente34.  Constata-se, desse modo, o 

caráter supletivo inserido no princípio da subsidiariedade, consistente na possibilidade de 

atuação nos casos de omissão ou inépcia do ente federativo inferior, permanecendo a 

competência da entidade estatal superiora. 35 

Infere-se, daí, que temas relacionados ao meio ambiente devam preferencialmente 

ser encaminhados pelo poder local, ainda que não lhe incida o âmbito exclusivo de atuação, 

mas estando seus próprios interesses diretamente envoltos na questão. Saliente-se, nesse 

sentido, o trecho final do enunciado n. I do III Congresso de Procuradores das Capitais 

Brasileiras, ocorrido no ano de 2006, que não limita a aplicação do princípio à defesa 

ambiental, do qual se extrai: 
[...] de acordo com o principio da subsidiariedade, o Município deve ser 
considerado o ente mais habilitado a lidar com os impactos locais de qualquer 
empreendimento, ainda quando esses efeitos repercutam para além das fronteiras 
da cidade.36

 
                                                 
32 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 1, p. 416. 
33 TORRES, Silvia Faber. Op. cit., p. 213. 
34 KRELL, Andreas Joachin. Op. Cit., p. 114. 
35 MARÇAL, Cláudia. Análise da distribuição de competências no licenciamento ambiental - necessidade de 
estabelecimento de regras claras. In: BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e (org.). Paisagem, natureza e direito. 
São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2005, v. 2, p. 6. 
36 Disponível em: <http://forum.pgm.rio.rj.gov.br>. Acesso em 14 mar. 2008. 
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Embora seja crescente sua importância no campo doutrinário, a aplicação do 

princípio da subsidiariedade no Brasil, principalmente, nos atos de licenciamento ou 

fiscalização das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, não vem sendo 

observado de maneira profícua e suficiente37, e nem tem sido observado sua aplicação pelos 

órgãos administrativos de meio ambiente e pela jurisprudência.38

 A I Conferência Nacional do Meio Ambiente, promovida pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e realizada em novembro e dezembro de 2003, reafirmou a atual 

tendência de priorizar os investimentos nas estruturas dos municípios e estados em relação 

ao órgão federal, articulando, assim, a construção do pacto federativo em matéria ambiental 

com o objetivo de firmar acordos na repartição de competências para a segurança do meio 

ambiente. 

 Decorre, do exposto acima, que um dos principais pontos debatidos durante a 

Conferência foi à adoção de medidas hábeis a real implementação do Sistema Nacional do 

Meio Ambienta (SISNAMA), criado em 31 de agosto de 1981 pela Lei 6.938, que 

estabelece a estrutura e a composição de entidades e órgãos públicos com competências na 

área do meio ambiente nos três níveis federativos. Informa o texto da tese oficial do evento 

que: 
[...] entre os problemas que o Sisnama apresenta em sua implementação estão a 
falta de capilaridade, a falta de interação entre Federação, Estados e municípios e 
a falta de autonomia das instâncias municipais. Foram criadas instâncias 
municipais de meio ambiente em cerca de 10% dos municípios brasileiros, 
ocorrendo, na ausência dessas, a concentração das atribuições para os âmbitos 
estadual e federal. A escassez de recursos financeiros e de pessoal qualificado 
para que o Sisnama se estruture plenamente também constitui impedimento, 
assim como a falta de uma base legal revisada, consolidada e implementada.39

 
 Sob essa via, demonstre-se claramente que o município constitui o foco das 

atenções políticas do MMA. Naturalmente, devido a sua própria formação decorrer do 

espírito gregário da espécie humana, é o município a instância de poder mais próxima dos 

cidadãos, o que contribui sensivelmente para a aptidão de compreender as necessidades e 

carências locais, bem como empreender ações concretas que visem à maior participação da 

                                                 
37 KRELL, Andreas Joachin. Op. Cit., p. 114. 
38 FARIAS, Talden. A repartição de competências para o licenciamento ambiental e a atuação dos municípios. In: Revista 
de Direito Ambiental, ano 11, n. 43, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, jul./set., 2006, p. 258. 
39 Ministério do Meio Ambiente. Tese – Conferência Nacional de Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2003. 
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população nos órgãos do poder municipal. Razões não faltam à identificação do município 

como esfera governamental mais hábil ao atendimento efetivo do direito com assento 

constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 
Considerações finais 
 

Embora o Brasil possua, reconhecidamente, uma legislação ambiental bastante 

avançada, ainda há muito a fazer em termos de sua aplicação prática, para que se chegue a 

uma proteção mais eficiente do valioso patrimônio natural do país. Nesse sentido, jamais é 

uma demasia reforçar que o abismo que há entre o tecido normativo e sua vivência e 

aferição por parte da sociedade configuram uma dos desafios mais eminentes que devem 

ser enfrentados pelo Direito Ambiental em parceria com os demais atores sociais 

envolvidos na questão, no intuito de alcançar a máxima efetividade jurídica dessas normas. 

 Note-se que a forte tendência municipalista da Carta de 1988 conflui com a 

importância dada ao ambientalismo, que passa a figurar como tema com assento 

constitucional, e ambos encontram respaldo no direcionamento social inaugurado com a 

Constituição vigente. O encontro entre município e meio ambiente é extremamente 

favorável às demandas cada vez mais volumosas de proteção ambiental, visto que, se antes 

residia numa preocupação de grupos esparsos e isolados, integra hoje uma problemática 

que perpassa a qualidade de vida, avultantemente degradada nas áreas urbanas, e a própria 

dignidade da pessoa humana, fundamento basilar de todo o ordenamento jurídico pátrio. 

Desponta, assim, o princípio da subsidiariedade, juntamente com o tradicional 

princípio da predominância do interesse, como vetor interpretativo em relação à repartição 

constitucional de competências em matéria ambiental, especialmente em face da 

inexistência da lei complementar prevista no parágrafo único do art. 23 da CRFB/1988. Sob 

esse aspecto, muito embora não se tenha editado a lei complementar ainda, as três esferas 

do Poder Público devem cooperar independentemente de regulamentação. 

Desse modo, a priorização da execução local das políticas ambientais embasadas a 

partir da aplicação do princípio da subsidiariedade integra os esforços empreendidos que 

visam minorar a lacuna existente entre os postulados normativos e sua aplicação no meio 
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social, perseguindo um dos desafios contemporâneos mais contundentes do direito 

ambiental que é a efetividade jurídica de suas normas. 
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BIOPROSPECÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS NO BRASIL: 

AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA ADMINISTRATIVA? 
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RESUMO 

O presente artigo analisa o ato administrativo, instituído pelos incisos X e XI do art. 7º 

da Medida Provisória nº 2.186-16/2001, praticado pela Administração Pública a fim de 

possibilitar, sob condições específicas, o acesso à amostra de componente do patrimônio 

genético e sua remessa à instituição destinatária e o acesso a conhecimento tradicional 

associado. O escopo do estudo é descortinar a verdadeira natureza jurídica do referido 

ato administrativo, denominado na Medida Provisória nº 2.186-16/01 e sua 

regulamentação, como “autorização”, pelo fato das conseqüências jurídicas da 

autorização diferir dos demais atos administrativos negociais à ela assemelhados. Na 

presente pesquisa não foram encontradas manifestações doutrinárias a respeito do tema, 

sendo certo que a efetiva definição da natureza jurídica do instituto em estudo poderá 

implicar no surgimento de eventuais direitos subjetivos para o adquirente perante a 

Administração Pública relativos à possibilidade desta negar o acesso estando atendidos 

todos os requisitos legais e também relativos à possibilidade de indenização ao 

beneficiado pela extinção do direito de acesso dentro do prazo de validade de um acesso 

já autorizado pela Administração Pública, através de ato administrativo negocial, 

resultante do procedimento administrativo sob competência do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético. Após meticuloso estudo chega-se a conclusão, diante das 

características enunciadas de cada ato administrativo negocial, de que o texto da Medida 

Provisória nº 2.186-16/2001, e sua regulamentação, definiu de maneira equivocada o 

instituto analisado, uma vez que o ato administrativo negocial para acesso aos recursos 
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genéticos brasileiros não se constitui em uma autorização administrativa, pois possui 

comprovadamente os atributos da vinculação e definitividade que são características da 

licença administrativa que é assim a sua verdadeira natureza jurídica.     

 

PALAVRAS CHAVES: BIOPROSPECÇÃO; PATRIMÔNIO GENÉTICO; 

RECURSOS GENÉTICOS; CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO 

GENÉTICO; CONHECIMENTOS TRADICIONAIS; BIODIVERSIDADE. 

 

ABSTRACT 

This essay breaks down the administrative act as provided in paragraphs X and XI of 

article 7 of the Provisional Act No. 2,186-16/2001 as applied by the Public 

Administration aiming at enabling, under specific conditions, access to component 

sample of genetic heritage as well as its submission to the receiving institution and 

access to associate traditional knowledge. The scope of this study is finding out the true 

legal nature of the said administrative act, as provided in Provisional Act No. 2,186-

16/01 and its regulation as “authorization” due to the fact that the legal consequences of 

such authorization differ from all the other business administrative acts of similar 

nature. During this research no doctrine manifestation has been found as in regard to 

such theme, and actual definition of the legal nature of the principle under study hereby 

may imply in the appearance of possible rights on behalf of the authorized party before 

the Public Administration in regard to the possibility of the latter denying access, once 

all legal requirements have been fulfilled, and also those regarding the possibility to 

indemnify the beneficiary for the termination of access right within access validation 

period already provided by the Public Administration though a business administrative 

act resulting from an administrative procedure under jurisdiction of the Genetic 

Heritage Management Council. After a minute study we have got to the conclusion, in 

regard to the characteristics taken from each business administrative act, that the 

wording of Provisional Act No. 2.186-16/2001, as well as its regulation, has wrongly 

defined the principle studied hereby once the business administrative act for the access 

to Brazilian genetic resources is not an administrative authorization because it is 
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provenly provided with the attributes of entailment and definitiveness, which are 

characteristics of the administrative license, which comprise its true legal nature. 

 

KEYWORDS: BIOPROSPECTION; GENETIC PATRIMONY; GENETIC 

RESOURCES; GENETIC HERITAGE MANAGEMENT COUNCIL  ; 

TRADITIONAL KNOWLEDGE; BIODIVERSITY 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A Constituição Federal ao dispor em seu art. 225, que todos tem o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, e essencial à sadia 

qualidade de vida, impõe ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo. No § 1º, II e § 4º, do aludido artigo, incumbe ao Poder Público, preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e a fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais.  

Consoante com esses ditames constitucionais, o Brasil assinou em 05 de junho 

de 1992 a Convenção sobre Diversidade Biológica aprovada na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrida em junho de 1992, na 

cidade do Rio de Janeiro e que entrou em vigor internacionalmente em 29 de dezembro 

de 1993. Esta convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto 

Legislativo nº 02 de 31 de fevereiro de 1994, ratificada pelo Brasil em 28 de fevereiro 

de 1994 e introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da sua promulgação 

pelo Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998.  

A Medida Provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001, visa a 

regulamentação do inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, e os 

arts. 1º, 8º alíneas “j”, 10 alínea “c”, 15 e 16 alínea 3 e 4 da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à 

tecnologia e a transferência tecnológica para sua conservação e utilização. 
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Estes recursos genéticos passaram a ter significativa e crescente importância 

econômica a partir do desenvolvimento da moderna biotecnologia que tem na 

engenharia genética, técnica de manipulação de genes, uma das suas áreas mais 

importantes. 

A MP nº 2.186-16/01, dispõe sobre o acesso e remessa de amostra de 

componente genético e o conhecimento tradicional associado por entidades nacionais, 

públicas ou privadas que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 

biológicas e afins. 

O objetivo deste estudo é analisar a natureza jurídica dos atos administrativos, 

que possibilitam a bioprospecção no Brasil, e estão previstos nos artigos 16 a 20 da MP 

nº 2.186-16/01 e definidos em seu art. 7º, X, XI com a utilização da expressão 

“autorização”.  

Não será analisada a natureza jurídica do Autorização para Pessoa Jurídica 

Estrangeira que permite a atividade de coleta de componente do patrimônio genético e 

de acesso a conhecimento tradicional associado, que contribua para o avanço do 

conhecimento e que não esteja associada à bioprospecção, envolvendo participação de 

pessoa jurídica estrangeira (art. 12 da MP 2.186-16/2001). 

Os atos administrativos negociais são os praticados pela Administração Pública 

para expressar uma declaração de vontade desta que coincide com uma pretensão do 

particular1. São eles a licença, a autorização, a permissão, a aprovação, a admissão, o 

visto, a homologação, a dispensa, a renúncia e o protocolo administrativo2. 

Dentre estes, a autorização e a licença são os atos que possibilitam o particular 

exercer determinada atividade. A bioprospecção é uma atividade exercida pelo 

particular que necessita, por força da MP 2.186-16/01, art. 11, inc. IV, do 

consentimento da Administração Pública, através do seu órgão competente, o Conselho 

de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN).  

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 
169. 
2 Idem, p. 168-175. 
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Portanto, o ato administrativo negocial adequado poderia ser uma autorização ou 

uma licença e somente uma análise rigorosa das características diferenciadoras destes 

institutos tão semelhantes e do procedimento administrativo estabelecido pela MP 

2.186-16/01 e sua regulamentação, que resulta neste ato negocial, pode identificar qual 

a natureza jurídica deste ato: autorização ou licença. 

A importância de se identificar corretamente a natureza jurídica de um ato 

negocial que possibilita ao particular uma determinada atividade é que as conseqüências 

jurídicas e econômicas, tanto para a Administração Pública, quanto ao administrado 

diferem muito se forem uma autorização ou uma licença, como veremos ao longo deste 

trabalho. 

Para se fazer a análise do ato administrativo, que possibilita ao particular o 

acesso e remessa de patrimônio genético, foi pesquisada e analisada doutrina sobre 

autorização e licença administrativas, assim como também a Medida Provisória e os 

atos administrativos normativos que a regulamentam. 

Neste trabalho inicialmente são conceituados patrimônio genético, recursos 

genéticos, bioprospecção e biopirataria e a seguir são sistematizadas e analisadas as 

normas que disciplinam a bioprospecção no Brasil. A seguir, analisamos as semelhanças 

e diferenças entre a autorização e a licença para identificarmos a natureza jurídica deste 

ato administrativo negocial, o que é feito nas considerações finais deste trabalho. 

2. O PATRIMÔNIO GENÉTICO E OS RECURSOS GENÉTICOS 

A Medida Provisória nº 2.186-16/01, utiliza o termo “patrimônio genético”, e 

define no art. 7º, I, in verbis patrimônio genético como sendo a “informação de origem 

genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, 

microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do 

metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou 

mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em 

coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na 

plataforma continental ou na zona econômica exclusiva”. 
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A Constituição Federal de 1988, também utiliza o termo patrimônio genético, 

dispondo no art. 225, § 1º, incumbindo ao Poder Público preservar a diversidade 

biológica e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as atividades 

dedicadas à pesquisa e a manipulação de material genético. 

Neste sentido, Celso Antônio Pacheco Fiorillo, comenta, 

(...) sob o enfoque antropocêntrico, o patrimônio genético é 

essencial à existência de todos os seres vivos, porque compõe a 

base vital para a diversidade biológica do planeta, sem nos 

esquecermos de que as normas foram feitas para regularem as 

ações, enquanto condutas sociais, dos seres humanos.3   

No vernáculo recurso significa “meios pecuniários; bens; materiais; posses; 

riquezas” e genética significa “ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem 

como da estrutura  e das funções dos genes”4. 

 A Convenção da Diversidade Biológica (CDB), no artigo 2, define recursos 

genéticos” como sendo o “material genético de valor real ou potencial” e material 

genético, por sua vez, como sendo “todo material de origem vegetal, animal, microbiana 

ou outra que contenha unidade funcional de hereditariedade”5. Portanto, para que um 

material genético seja considerado recurso genético, além de possuir função hereditária 

tem que possuir valor econômico. 

Assim, por estas definições podemos concluir que os recursos genéticos são a 

parcela do patrimônio genético que possui valor real ou potencial. 

 3. A BIOTECNOLOGIA. 

A etimologia da palavra biotecnologia é formada por três termos de origem 

grega, bio, que quer dizer vida; tecnos, designa utilização prática da ciência e logos que 

exprime conhecimento. 

                                                 
3 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco e Adriana Diaféria, Biodiversidade e Patrimônio Genético no 
Direito Ambiental Brasileiro, Editor Max Liomond, São Paulo, 1999, p.53.  
4 HOUAISS, Antônio e Villar, Mauro de Sales, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Ed. Objetiva 
LTDA, Rio de Janeiro, 2001.  
5 BRASIL, Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998. Dispõe sobre a Convenção sobre Diversidade 
Biológica. 
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A CBD define em seu art.2º, biotecnologia como sendo “um conjunto de 

técnicas que possibilitam a realização, pelo homem, de mudanças específicas no ácido 

desoxirribonucléico (DNA), ou material genético, em plantas, animais e sistemas 

microbianos, conducentes a produtos e tecnologia úteis”. 

Historicamente, os organismos existentes na natureza, e seu material genético, 

sempre estiveram associados ao desenvolvimento da sociedade humana. A agricultura, 

que fixou os homens na terra e possibilitou o desenvolvimento da civilização humana, 

surgiu a partir da domesticação de animais e variedades vegetais selvagens. Esta 

domesticação ocorreu através de cruzamentos controlados destes organismos e seleção 

daqueles que portavam as características desejadas. As técnicas primitivas de 

melhoramento genético marcaram o início do uso da biotecnologia pelo ser humano. 

No século XX, partir dos anos 50, ocorreu grande desenvolvimento da biologia 

molecular que permitiu um grande passo que inaugurou a moderna biotecnologia: o 

desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, que ocorreu a partir dos anos 70, 

popularmente chamada de engenharia genética. A partir deste momento, os 

componentes imateriais da biodiversidade, mais especificamente as informações 

contidas nas moléculas biológicas sintetizadas pelos diversos seres vivos, passaram a ter 

também grande importância econômica, como matéria prima para a indústria 

biotecnológica.6 A engenharia genética permite aos cientistas transferirem genes entre 

organismos, que jamais se cruzariam naturalmente, como uma bactéria e uma planta, de 

modo a se obter um organismo com determinadas características desejadas, comumente 

de interesse comercial e que jamais existiriam em um processo evolutivo natural. É a 

técnica biotecnológica utilizada para o desenvolvimento dos organismos transgênicos. 

Esta técnica incorpora, assim, a tradição da engenharia para desenvolver 

aplicações práticas a partir das descobertas científicas7. 

                                                 
6 MAGALHÃES, Vladimir Garcia, Propriedade Intelectual, Biotecnologia e Biodiversidade, Tese de 
Doutorado em Direito Civil, da Faculdade de Direito da USP – São Paulo, 2005, p.57.  
7 MILARÉ, Edis – Direito Ambiental: Doutrina – Jurisprudência – Glossário, 4ª edição revisada,  
atualizada e ampliada, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p.326.  
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A moderna indústria biotecnológica utiliza diretamente os genes dos organismos 

existentes na biodiversidade e também moléculas biológicas deles derivadas, ou seja, 

que são produzidas por eles como as proteínas, alcalóides e outras moléculas biológicas.  

A utilização e o melhoramento dos recursos genéticos, tem uma grande 

importância na economia mundial. Isto pode ser claramente observado na agricultura, 

com o ganho de produção e o aumento da produtividade, possibilitando redução nos 

custos de produção e gerando riquezas. Além do setor alimentar também para a 

industria farmacêutica os ganhos são expressivos com a utilização de recursos genéticos 

como matéria prima. 

4. A BIOPROSPECÇÃO.  

  O ser humano utiliza as plantas como fonte de alimento e remédio para doenças 

provavelmente desde os primórdios da sociedade humana. Ao longo dos séculos, muitos 

conhecimentos, relacionados ao uso dos organismos existentes no meio ambiente, foram 

desenvolvidos e acumulados pelo ser humano, passando de geração para geração, até a 

atualidade. Parte deste conhecimento existe ainda preservado entre os povos indígenas, 

caboclos, caiçaras, seringueiros e quilombolas que constituem as chamadas 

comunidades tradicionais. 

A bioprospecção é definida, pela Medida Provisória nº 2.186-16/01, como sendo 

a “atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e 

informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial uso comercial” 

(art.7º, inc. VII). 

O acesso ao conhecimento tradicional, é definido como sendo a “obtenção de 

informação sobre o conhecimento ou prática, individual ou coletiva, associada ao 

patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua 

aplicação industrial ou de outra natureza” (art.7º. inc. V). 

O acesso ao patrimônio genético, é a “obtenção de amostra de componente do 

patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 

bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza” (art. 7º, inc.IV). 
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Logo, esta medida provisória distingue a atividade exploratória do patrimônio 

genético e conhecimentos tradicionais, à ele associados, para fins científicos daquela 

para fins comerciais, denominando somente a última como sendo bioprospecção. 

Os conhecimentos tradicionais são muito importantes para a bioprospecção, pois 

permitem que as empresas façam uma coleta direcionada para as plantas já utilizadas 

pelas comunidades tradicionais. Em um país com grande biodiversidade como o Brasil, 

se a bioprospecção fosse feita pela coleta aleatória de organismos, seria necessário 

dezenas de anos para tentar se isolar um gene, ou seu derivado, com valor comercial. 

5. A BIOPIRATARIA. 

 Biopirataria é um termo de composição moderna, utilizado a partir da década de 

noventa, para se referir ao saqueio da diversidade biológica realizado pelas empresas ou 

instituições nos países em desenvolvimento. Pode ser entendido também, como sendo 

acessar, adquirir ou transferir recurso genético, e/ou conhecimento tradicional associado 

ao patrimônio genético, sem a expressa autorização do Estado onde fora extraído. 

 A biopirataria pode ser definida, como a apropriação de componente do 

patrimônio genético de titulares do recurso biológico que o contém e/ou conhecimento, 

de comunidades tradicionais, à este componente associado, por indivíduos ou 

instituições, em desacordo com a CDB. A biopirataria está relacionada ainda, com a não 

repartição justa e eqüitativa, entre as instituições e os titulares do conhecimento 

tradicional e/ou recurso genético, dos benefícios advindo da sua exploração comercial. 

 No Brasil a sanção para a biopirataria é estabelecida pelo Decreto nº  5.459, de 

07 de junho de 2005, regula o art. 30 da MP nº 2.186-16/2001, disciplinando as sanções 

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao patrimônio ou conhecimento tradicional 

associado. Este decreto define as atividades que poderiam ser classificadas de 

biopirataria como infração administrativa com várias sanções cominadas. 

6. A DISCIPLINA JURÍDICA DA BIOPROSPECÇÃO NO BRASIL.  

 Para se implementar no Brasil a CDB e se coibir a biopirataria em território 

nacional, nosso país adotou algumas medidas legais. 
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 O Decreto nº 4.339 de 22 de agosto de 2002, criou a Política Nacional da 

Biodiversidade, que tem como objetivo a implementação, e o detalhamento da diretrizes 

e princípios trazidos pela CDB, considerando que a preservação e a utilização 

sustentável dos recursos genéticos, são estratégicos ao desenvolvimento. 

 O Decreto nº 4.703 de 21 de maio de 2003, instituiu o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica (PRONABIO) e criou a Comissão Nacional da Diversidade 

Biológica, com base nos princípios e diretrizes instituídas pelo Decreto nº 4.339/02.  

 O PRONABIO tem como finalidade, tornar efetiva a conservação biológica, a 

utilização sustentável dos componentes do patrimônio genético e a repartição justa e 

eqüitativa dos benefícios derivados de sua utilização.  

 O objetivo do PRONABIO é orientar a elaboração e a implementação da Política 

Nacional da Biodiversidade, com base nos princípios e diretrizes instituídos pelo 

Decreto n  4.703, de 21 de maio de 200o 3, mediante a promoção de parcerias com a 

sociedade civil para o conhecimento e a conservação da diversidade biológica, assim 

como a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e eqüitativa dos 

benefícios derivados de sua utilização. 

 O PRONABIO deverá ser implementado por meio de ações de âmbito nacional 

ou direcionadas a conjunto de biomas, com estrutura que compreenda, entre outros 

elementos, acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados e 

repartição de benefícios (Decreto nº 4.703/03, art. 3º, inc.I, alínea “e”). 

 A Medida Provisória nº 2.186-16/01, regulamentada pelo Decreto nº 3.945/01, 

em seu art. 10, criou o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), órgão 

federal ligado ao Ministério do Meio Ambiente composto por representantes de várias 

entidades da Administração Pública Federal, com a competência, entre outras, de 

estabelecer critérios para a autorização de acesso e remessa (art.11, inc.I, alínea “b”) e 

de deliberar sobre as autorizações de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional à ele associado (art.11, inc.IV). Portanto, compete à ele disciplinar e aplicar 

o procedimento administrativo para que seja feita a bioprospecção em território 

nacional. 
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 O acesso e remessa de componentes do patrimônio genético, e conhecimentos 

tradicionais associados, é disciplinado por esta medida provisória, que define dois tipos 

de atos administrativos para estes fins em seu art.7º:  

“X - Autorização de Acesso e de Remessa: documento que 

permite, sob condições específicas, o acesso a amostra de 

componente do patrimônio genético e sua remessa à instituição 

destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado; 

XI - Autorização Especial de Acesso e de Remessa: documento 

que permite, sob condições específicas, o acesso a amostra de 

componente do patrimônio genético e sua remessa à instituição 

destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado, com 

prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos;”. 

(grifamos).  

 Devemos destacar que, apesar da MP 2.186-16/01 estabelecer explicitamente 

prazo de validade somente a Autorização Especial de Acesso e de Remessa (2 anos 

renováveis), também a Autorização Especial de Acesso e de Remessa tem um prazo de 

validade implícito que é o tempo de vigência e validade do Contrato de Utilização do 

Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios8, que é requisito para que seja 

concedido o ato administrativo que possibilita o acesso e remessa (art.16, §4º).  

 O procedimento administrativo para possibilitar o acesso e remessa é 

disciplinado atualmente no Capítulo V- Do Acesso e da Remessa (artigos 16 -20) da MP 

2.186-16/01, regulamentados pelo Decreto nº 3.945/01 e Resolução CGEN nºs 01/02; 

03/02; 05/03; 06/03; 07/03; 09/03; 11/04; 12/04; 17/04 e 27/07. 

 Esta legislação denomina de “autorização” o documento emitido pelo CGEN 

que permite as instituições interessadas, cumprindo determinadas condições específicas, 

o acesso e a remessa do componente genético e o conhecimento tradicional associado 

mediante anuência prévia de seu titular. Também é emitido uma autorização especial de 

acesso e remessa de componente do patrimônio genético e conhecimento tradicional 

                                                 
8 “instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e de 
remessa de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, bem como as 
condições para repartição de benefícios” ( MP 2.186-16/01, art. 7º, inc.XIII). 
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associado, a instituições e universidades pública ou privadas, atendendo condições 

específicas, com o prazo de duração de até dois anos e renovável por igual período. 

Esta legislação estabelece requisitos para o acesso e remessa que estão 

enunciados no art.16 da MP 2.186-16/01, mas em nenhum momento menciona que o 

CGEN poderia não fornecer o documento para possibilitar o acesso e remessa, estando 

atendidos estes requisitos legais, nem menciona também que o CGEN poderia extinguir 

a qualquer momento a validade da “autorização” já fornecida seja por interesse público 

ou por sua conveniência. Não existe, portanto, discricionariedade nem precariedade 

neste ato administrativo negocial. 

7. ATOS ADMINISTRATIVOS NEGOCIAIS. 

 MEIRELLES, conceitua atos administrativos negociais como aqueles praticados 

pela Administração Pública para expressar uma declaração de vontade, por parte desta, 

que coincide com uma pretensão do particular9. São eles a licença, a autorização, a 

permissão, a aprovação, a admissão, o visto, a homologação, a dispensa, a renúncia e o 

protocolo administrativo10. 

 DI PIETRO, os caracteriza por serem imperativos, pelo fato de serem desejados 

por ambas as partes, e os elenca como: licença, autorização, admissão, permissão, 

nomeação e exoneração a pedido. A doutrinadora distingue os negócios jurídicos da 

administração pública dos atos negociais, pelo fato de que nestes os “efeitos, embora 

pretendidos por ambas as partes, não são por elas livremente estipuladas, mas decorrem 

da lei”11. 

8. AUTORIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

DI PIETRO, ensina que a autorização tem por objetivo facultar ao particular o 

desempenho de atividade que, sem este ato, são consideradas legalmente proibidas e 

acrescenta: 

                                                 
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Op.cit. p. 169. 
10 Idem, p. 168-175. 
11 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª Ed.São Paulo: Atlas, 2000, p.207. 
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Nesse sentido a autorização abrange todas as hipóteses 

em que o exercício de atividade ou prática de ato são 

vedados por lei ao particular, por razões de interesse 

público concernentes à tutela do bem comum. Contudo, 

fica reservada à Administração a faculdade de, com base 

no poder de polícia do Estado, afastar a proibição em 

determinados casos concretos, quando entender que o 

desempenho da atividade ou prática do ato não se 

apresenta nocivo ao interesse da coletividade.12  

Assim, a autorização é um ato administrativo discricionário, que visa facultar ao 

interessado o exercício de determinada atividade, serviço ou utilização de determinado 

bem. Com predominância do interesse do Poder Público, inexiste direito subjetivo para 

o interessado em relação à aquisição ou manutenção da licença, sendo portanto, um ato 

precário na medida em que poderá ser negado ou revogado, mesmo diante do 

cumprimento integral dos requisitos impostos pela Administração.  

Em outras palavras, o Poder Público analisará o pedido de autorização segundo 

critérios de conveniência e oportunidade, tanto no que diz respeito a sua concessão, 

quanto no que se refere a revogação da autorização, que independe da satisfação ou não 

dos requisitos legais e não gera o dever de indenização. 

No mesmo sentido, José Afonso da Silva ensina que:  

a autorização não pressupõe um direito preexistente ao 

ato administrativo para ser exercido por se tratar de um 

ato precário e discricionário concedido por razões de 

conveniência ou de mera liberalidade da Administração 

Pública.13  

9. A LICENÇA ADMINISTRATIVA. 

A licença, por sua vez, é definida como um ato administrativo vinculado e 

definitivo, pelo qual a Administração reconhece que determinado particular, detentor de 
                                                 
12 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella Op. Cit., p. 210. 
13 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, P. 278. 
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um direito subjetivo ao exercício de determinada atividade, não vedada expressamente 

em lei, atende as condições para seu gozo. Em outras palavras, ao verificar que o 

interessado preenche todas as exigências legais, a Administração Pública deverá atender 

o pedido deste, facultando-o o exercício de uma atividade. Portanto, as licenças se 

referem a direitos individuais, como o exercício de uma profissão ou a construção de 

um edifício em terreno do administrado, sendo defeso sua denegação diante da 

satisfação plena dos requisitos legais para sua obtenção, por parte do interessado. 

No mesmo sentido, MILARÉ ensina que:  

Não há que se analisar conveniência e oportunidade, já 

que o beneficiário tem direito líquido e certo ao desfrute 

de situação regulada pela norma jurídica.14  

No mesmo sentido é a lição de MEIRELLES que ressalta: “(...) a Administração 

não pode negá-la quando o requerente satisfaz todos os requisitos legais para sua 

obtenção(...)”15. 

Sendo a licença ato vinculado não podem ser revogados como explica DI 

PIETRO:  

“Não podem ser revogados os atos vinculados, 

precisamente porque nestes não há os aspectos 

concernentes à oportunidade e conveniência; se a 

Administração não tem liberalidade para apreciar esses 

aspectos no momento da edição do ato, também não 

poderá apreciá-los posteriormente; nos casos em que a lei 

preveja impropriamente a revogação de ato vinculado, 

como ocorre na licença para construir, o que existe é 

verdadeira desapropriação de direito, a ser indenizada na 

forma da lei.”.16     

                                                 
14 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 481. 
15 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 183. 
16 Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella Op. Cit., p. 230. 
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Portanto, a diferença entre os dois institutos consiste que a licença corresponde a 

um direito subjetivo, o que o torna um ato vinculado e definitivo, ao passo que a 

autorização é um instrumento para abrir uma exceção à uma vedação legal, tendo por 

isso caráter discricionário e precário. 

MEIRELLES observa que a cassação da licença somente será possível “(...) se 

ocorrer ilegalidade na expedição do alvará, por descumprimento do titular na execução 

da atividade ou por interesse público superveniente, caso em que se impõe a 

correspondente indenização”, Todavia, no que diz respeito a autorização “(...)a 

Administração pode cassar o alvará a qualquer momento, sem indenização alguma” 17.  

DI PIETRO, salienta que a “diferença entre licença e autorização (...) é nítida, 

porque o segundo desses institutos envolve interesse, ‘caracterizando-se como ato 

discricionário, ao passo que a licença envolve direitos, caracterizando-se como ato 

vinculado18. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ato administrativo definido nos incisos X e XI do art. 7º da MP 2.186-

16/2001, para possibilitar a bioprospecção no Brasil, é vinculado, uma vez que a 

satisfação plena dos requisitos administrativos será por si só, suficiente para a obtenção 

da autorização, e em nenhum momento a legislação, que disciplina o processo 

administrativo para a produção deste ato, confere ao CGEN a possibilidade de negar 

este ato desde que atendidos os requisitos do art.16. Sendo vinculado, não tem, portanto, 

o elemento da discricionariedade, sendo assim ilegal a denegação pelo CGEN do pedido 

do interessado cumpridas as exigências legais. 

Não há, do mesmo modo, previsão legal para o CGEN revogar a “autorização” 

concedida durante o prazo de validade desta, seja o prazo explícito das “autorizações” 

especiais de 2 anos, seja o prazo implícito das demais “autorizações” que será, 

logicamente, o mesma da vigência do contrato de acesso e remessa visto ser este 

                                                 
17 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit., p. 184. 
18 CRETELLA JÚNIOR apud Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella Op. Cit., p. 212.  
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requisito para o fornecimento desta “autorização”. Por este motivo podemos considerar 

que é um ato definitivo, não havendo assim precariedade nele. 

Além disso, a atividade do acesso dos recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados para bioprospecção não é expressamente vedada em nosso 

ordenamento jurídico. Pelo contrário, a Constituição Federal em seu art. 225, determina 

que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum de todos. 

Portanto, qualquer um pode utilizar estes bens desde que respeitados os outros direitos 

incidentes, como o direito de propriedade.  

As exigências legais para a bioprospecção simplesmente disciplinam e limitam 

este direito de uso do patrimônio genético, em seu aspecto de acesso e remessa, que por 

sua vez é parte da biodiversidade a qual integra o meio ambiente. Além disso, procura 

garantir os direitos das comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos. 

Assim, diante das características da autorização administrativa que são a 

discricionariedade, precariedade e de ser utilizável para abrir exceção a atos vedados 

expressamente em lei e das características da licença administrativa de ser ato que 

vincula o Poder Público a fornecer ela ao particular quando atendidos os requisitos 

legais, e ser definitiva não podendo ser por ele revogada discricionariamente, concluí-se 

ser a “autorização” administrativa para a bioprospecção em território nacional, na 

realidade uma licença ambiental. 

Portanto, uma eventual cassação dos efeitos desta licença, pelo CGEN, não seria 

uma revogação – sem direito a qualquer indenização ao particular, mas sim uma 

desapropriação de direitos – que por sua vez obriga o poder público a indenizar o 

particular. Além disto, tendo o requerente cumprido todos os requisitos legais não pode 

o CGEN se negar a lhe fornecer a licença para bioprospecção. 

Assim, a licença para a bioprospecção é definitiva, ainda que tenha prazo 

determinado em lei ou determinado pela validade do contrato de acesso e remessa. 

Conseqüentemente, eventual extinção somente será possível em razão de ilegalidade 

(invalidação -§11º do art. 16 da MP 2.186-16/2001), por descumprimento do titular na 

execução da atividade (cassação – art. 30 da MP 2.186-16/2001) ou por interesse 

 

699



público superveniente (desapropriação de direitos – art. 6º da MP 2.186-16/2001), 

impondo-se neste caso a devida indenização ao particular outorgado. Dessa forma, não 

há que se falar em revogação deste ato19.  

Recomenda-se assim, a substituição na legislação disciplinadora da 

bioprospecção do termo “autorização” por “licença” e que esta legislação indique 

expressamente que as condições de validade da licença para bioprospecção no Brasil, 

seja por meio da estipulação de prazo determinado, seja na declaração de que este prazo 

de validade será o prazo de vigência do contrato de acesso e a validade da licença 

dependerá da validade deste contrato.  
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RESUMO 

O presente ensaio trata da temática da água virtual nos sistemas ambientais, sob o ponto 

de vista da necessidade de implementação de instrumentos regulatórios que permitam 

expressar aspectos da valoração econômica deste bem, enquanto insumo produtivo e 

bem essencial protegido juridicamente, essencial nas mais diversas atividades humanas. 

As políticas públicas ambientais, por conseguinte, necessitam ser integradas com 

demais políticas de produção e mercado, em especial no setor da produção de alimentos 

e energia da biomassa. Considerando que as pesquisas mais recentes sobre o tema 

defendem a adoção de posturas que valorizem a interação entre as diversas áreas do 

saber ambiental, argumenta-se acerca da necessidade de metodologias aptas a 

proporcionar bases teóricas que possibilitem a regulamentação do uso da água virtual. 

Mediante pesquisa bibliográfica e levantamento de alguns dados primários, pretende-se 

levantar o estado-da-arte que a temática da gestão da água virtual demanda em nível 

mundial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: REGULAMENTAÇÃO; GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS; ÁGUA VIRTUAL. 

 

ABSTRACT 

This paper deals about virtual water in the environment systems, from the point of view 

of the need for implementation of regulatory instruments to express aspects of the 

economic valuation, as water becomes increasingly important as productive input and 

essential well being legally protected, vital for different human activities. 

Environmental Public Policies therefore need to be integrated with other production and 

                                                 
∗ Mestre em Ciências da Sociedade. Mestranda em Direito pela UFRN. Doutoranda em Recursos Naturais 
pela UFCG. O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq -  Brasil. 
∗∗ Doutor em Direito. Professor do programa de Pós-graduação em Direito da UFRN. 
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market ones, particularly in the food production sector and biomass energy. Whereas the 

most recent research on the topic advocate the adoption of postures that value the 

interaction among the different areas of environmental knowledge, this work argues 

about the  necessity of methodologies able to provide theoretical bases that may regulate 

the use of virtual water. Through literature search and survey of some primary data, it is 

intended to obtain the state of the art about the subject of water management in virtual 

worldwide demand. 

 

KEY-WORDS: REGULATION; WATER RESOURCES MANAGEMENT; 

VIRTUAL WATER. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Agenda 21 global 

foi tida como o marco dos fundamentos de proteção do recurso natural água, tendo sido 

recomendado que a ordenação integrada dos recursos hídricos deve estar baseada na 

percepção de que a água é parte integrante do ecossistema, um recurso natural e um bem 

social e econômico, cuja quantidade e qualidade determinam a natureza de sua 

utilização.  

Em função de recentes encontros mundiais dedicados a esta temática e 

esforço comunitário das Nações, a gestão do recurso natural água vem avançando, tanto 

em nível local como global. A gestão da água, portanto, considerando o 

desenvolvimento sustentável1 é recomendada sob um enfoque integrado, que concilie o 

desenvolvimento econômico e social com a proteção dos ecossistemas naturais, 

estabelecendo uma relação racional entre o uso do solo e da água. Há uma ênfase 

especial aos aspectos locais, motivo pelo qual a adoção do princípio da subsidiariedade, 

que traz as decisões para os níveis mais baixos é de fundamental importância nos 

processos de gestão pública deste recurso2.   

                                                 
1WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT .  Our common future. 
Reconvened. Centre for Our Common Future: Switzerland, 1992.  
2GUIMARÃES, P.B.V., RIBEIRO, M.M.R., XAVIER, Y.M.A. Regulação, Princípio da Subsidiariedade 
e uso da água no Brasil. V Congresso Brasileiro de Regulação. Recife. Brasil, 2007. 
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Em nível global, o tema que vem assumindo evidência no tocante aos 

processos ambientais inerentes às atividades das sociedades mundiais é o uso e 

transferência do recurso natural água como insumo produtivo, que deu origem ao 

conceito de água virtual3. Consequentemente, faz-se necessária a adoção de algum tipo 

de regulamentação que permita assumir-se uma postura coerente de gestão da água 

baseada no fundamento de valoração econômica deste bem.  

No Brasil, os fundamentos da gestão dos recursos hídricos  são postos pela 

Constituição Federal e  pela Lei Federal nº 9.433/97, que estabelece o Sistema nacional 

de Gestão de Recursos Hídricos (SINGREH) e a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH).  

Em função das atividades econômicas desenvolvidas em todo o mundo, 

intensivas no consumo do recurso natural água, a necessidade de regulamentação do 

mercado de água virtual é urgente.  

A estimativa da utilização da água, principalmente na indústria da produção 

de alimentos, depende da gestão de aspectos intrínsecos dos sistemas ambientais, como 

o manejo de solo, clima, culturas, e água, combate à desertificação e respeito aos 

ecossistemas, com o reforço da idéia de desenvolvimento sustentável. Este conceito, 

portanto, faz parte de estruturas teóricas que vêm sendo desenvolvidas por economistas 

e ambientalistas, que deverão ser exploradas em termos de regulamentação específica 

no sentido de proporcionar a gestão deste recurso em nível mundial. Partimos da 

pesquisa bibliográfica e dados primários que permitiram levantar o estado-da-arte que a 

temática da gestão da água virtual demanda, em nível mundial. 

 

1 O CONCEITO DE ÁGUA VIRTUAL  

A necessidade premente das sociedades contemporâneas de estabelecerem 

padrões culturais que permitam fornecer algum controle sobre o uso dos recursos 

naturais, com respeito ao ideal de desenvolvimento sustentável, tem produzido 

inúmeros instrumentos de quantificação para a gestão do uso dos mesmos. Para o 

recurso natural água, políticas de gestão vêm sendo implantadas por todo o mundo. 

                                                 
3 ALLAN, J.A. ‘Virtual water’: a long term solution for water short Middle Eastern economies? Paper 
presented at the 1997 British Association Festival of Science, Roger Stevens Lecture Theatre, University 
of Leeds, Water and Development Session - TUE.51, 14.45, 9 September 1997. 
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Dentre estes instrumentos de gestão está o conceito de água virtual, segundo 

o qual a água virtual seria uma medida indireta dos recursos hídricos consumidos por 

um bem, produto ou serviço. Segundo este conceito, a água virtual está embutida nos 

produtos, não apenas no sentido visível, físico, mas também no sentido virtual, 

considerando a água necessária aos processos produtivos.  As discussões técnicas 

caminham no sentido de que esse parâmetro seja considerado como um instrumento 

estratégico em políticas públicas e privadas do uso da água.  

A regulamentação das estimativas de água virtual enquanto instrumento de 

gestão ainda é escassa na literatura, mas é inegável sua importância dados os níveis de 

escassez hídrica de algumas regiões e do comprometimento das condições de equilíbrio 

dos ecossistemas. 

 A implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela 

Lei Federal n˚ 9.433/97 demandou a criação de novos mecanismos e instrumentos de 

gestão no país, que vem sendo estudados ao longo dos últimos dez anos, como forma de 

possibilitar a otimização dos modelos institucionais de gestão já implantados e adquirir 

experiência e tecnologia para a configuração de novos modelos, de acordo com o 

espírito desta lei.  

No tocante à água virtual, o país necessita estabelecer parâmetros para a 

gestão deste recurso, uma vez que se insere entre os dez maiores exportadores de água 

virtual do mundo4. O estudo de instrumentos para a sua gestão deve ser objeto de 

aprofundamentos, com vistas ao equilíbrio e sustentabilidade dos ecossistemas. O 

processo de gestão deste recurso ainda não está consolidado, em face das dificuldades 

naturais colocadas pelos sistemas ambientais. Neste contexto, garantir o 

desenvolvimento sustentável implica na instituição de políticas públicas eficientes para 

a proteção do meio-ambiente. 

Para a segurança alimentar da espécie humana o tema da água virtual 

mostra-se bastante significativo, em face dos elevados níveis deste recurso utilizados na 

produção de alimentos ou em outras culturas utilizadas como fonte de energia 

                                                 
4 HOEKSTRA, A.Y., HUNG, P.Q.  Virtual Trade: a quantification of virtual water flows between nations 
in relation to international crop trade. Value of water: Research Report Series, n. 11, September. 
UNESCO/IHE. 2002.66p. 
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renovável, especialmente no Brasil, que desponta como potencial mundial no setor 

produtivo de cana-de-açúcar com fins energéticos.  

O comércio agrícola entre as regiões promove a transferência de água de 

locais onde existe abundância deste recurso e baixo custo, para outros onde há escassez 

hídrica e/ou custos elevados de produção. (Fig.1)  

 

FIGURA 1 - Transferências de água virtual entre as regiões mundiais. 

 
 

 

Segundo dados da UNESCO apenas o comércio global de alimentos 

movimenta um volume de água virtual na ordem de 1.000 a 1.340 km³ por ano, dos 

quais 67 % são relacionados com o comércio de produtos agrícolas, 23 % relacionados 

com o comércio produtos animais e 10% relacionados com produtos industriais. A 

China, um dos maiores mercados consumidores do mundo, importa cerca de 18 milhões 

de toneladas de soja por ano, a um custo de 3,5 milhões de dólares, o que equivale a 45 

milhões de metros cúbicos de água. Em 2003, o Brasil exportou 1,3 milhões de 

toneladas de carne bovina, com uma receita cambial de 1,5 milhões de dólares. Por esse 

caminho, exportou também 19,5  km³ de água virtual (19,5 bilhões de m³)5.   

                                                 
5 CARMO, R. L., OJIMA, A. L. R. O. , OJIMA, R.,  NASCIMENTO,  T. T. Água virtual e 
desenvolvimento sustentável: o Brasil como grande exportador de recursos hídricos. XXV CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA. Porto Alegre, 2005. 
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As estimativas de cálculo da água virtual na produção agrícola podem ser 

dadas pela relação entre a quantidade total de água usada no cultivo e a produção obtida 

(m³/ton). Será feita em função do tipo de solo, clima, técnicas de plantio e irrigação.  

 

Tabela 1 – Estimativa de água virtual na produção agrícola. 

 
 

Alguns autores estabelecem ainda a relação entre o consumo de água 

individual, denominado pegada hídrica ou waterfootprint, em analogia ao conceito de 

pegada ecológica6, segundo o qual é estimado o consumo de água pelas pessoas, com 

fins de educação para a sustentabilidade hídrica. Os autores desenvolveram um método 

para o cálculo da pegada hídrica (waterfootprint) das nações, tendo estabelecido 

parâmetros expressos em m³/ano per capita para os valores de consumo de água por 

região no espaço global.7 (Fig. 2). 

 A pegada ecológica de um país representa o volume de água necessário para 

a produção de bens ou serviços e para o consumo dos seus habitantes. Segundo 

Hoesktra e Chapagain (2007) “The internal water footprint is the volume of water used 

from domestic water resources; the external water footprint is the volume of water used 

                                                 
6 HOEKSTRA, A. Y. The Global Dimension of Water Governance: Nine Reasons For Global 
Arrangements in Order to Cope With Local Water Problems. UNESCO/Institute for Water Education. 
Value of Water Research Report Series. n. 20. 2006. 1-36  
7 THE WATER FOOTPRINT. Obtido em <www.waterfootprint.org>. Acesso em 20 de março. 2008. 
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in other countries to produce goods and services imported and consumed by the 

inhabitants of the country.”8   

A influência destes determinantes varia de país para país. A pegada hídrica 

(PH) dos EUA é de (2480m³/cap/ano) em parte devida ao grande consumo de carne 

bovina e produtos industriais. Já no Irã (1624 m³/cap/ano) é devida ao consumo de água 

na irrigação e elevada evapotranspiração. Nos EUA o componente industrial da PH é de 

806 m³/cap/ano, contra 24m³/cap/ano. A pegada hídrica mundial seria de 7450 Gm³/ano, 

o que fornece uma média de 1240m³/cap/ano.  

 

Figura 2 – Waterfootprint das nações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HOEKSTRA & CHAPAGAIN, 2007. 

 

 

Utilizando-se da terminologia destes autores, o tamanho da pegada hídrica 

de um país varia segundo o consumo de alimentos e produtos industrializados, sendo 

que a contribuição da agricultura, em função do uso intensivo da água, é responsável 

por grande parte deste valor. Para tanto, condições de clima e solo, tipo de cultura e uso 

intensivo de água são elementos importantes na determinação das estimativas de uso da 

água.  

                                                 
8 HOEKSTRA, A. Y.,  CHAPAGAIN.  A. K. Water footprints of nations: Water use by people as a 
function of their consumption pattern. Water Resource Manage (2007) 21:35–48. DOI 10.1007/s11269-
006-9039-x . 
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Além dos aspectos locais, a dependência internacional de água é 

considerável. Estima-se que 16% da água consumida globalmente não provem de 

produtos produzidos internamente, mas de produtos para exportação, oriundos de larga 

exploração industrial.9 Com o aumento do comércio mundial, esta transferência do 

insumo água tende a crescer. “O conceito de água virtual, em sua essência, explora o 

comércio “virtual” da água que se encontra embutida na produção de commodities. 

Sendo parte integrante e indissociável da produção de commodities, a água passa a 

figurar em um comércio internacional que explora a abundância ou a escassez de 

recursos hídricos como um dos pontos chaves para decisão sobre “o que” produzir e 

sobre “onde” produzir”.10  

Este tipo de estimativa não representa uma inovação sob o aspecto da gestão 

dos recursos naturais, observada no manejo de culturas, gestão da água, na promoção do 

uso eficiente de água e solo. O que diferencia a nova abordagem em torno do conceito 

de água virtual é a necessidade consideração econômica deste bem no planejamento e 

políticas que respeitem o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.  

 

2 O IMPACTO DA GESTÃO DA ÁGUA VIRTUAL NOS ECOSSISTEMAS 

No tocante às interações entre o conceito de água virtual e os ecossistemas 

locais e globais, relacionadas diretamente aos sistemas ambientais, são nítidas as 

influências do clima, solo, uso da água, e da determinação e escolha das culturas para 

produção em larga escala, especialmente considerando que agricultura é das maiores 

consumidoras do insumo água, o que repercute nas estimativas de água virtual dos 

produtos agrícolas.  

É importante considerar que regiões com poucos recursos econômicos e 

escassos recursos naturais têm importado água virtual de outras mais abundantes. 

Muitos países só vão ter acesso a alimentos para seus cidadãos se importarem esses 

alimentos de países que tenham água. Problemas relacionados ao modo de produção, 

portanto, podem se refletir no declínio da biodiversidade, na desertificação e o 

                                                 
9 HOEKSTRA, A. Y.,  CHAPAGAIN.  A. K. Water footprints of nations: Water use by people as a 
function of their consumption pattern. Water Resour Manage (2007) 21:35–48. DOI 10.1007/s11269-006-
9039-x . 
10 CARMO, R. L., OJIMA, A. L. R. O. , OJIMA, R.,  NASCIMENTO,  T. T. Água virtual e 
desenvolvimento sustentável: o Brasil como grande exportador de recursos hídricos. XXV CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA. Porto Alegre, 2005. 
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comprometimento de sobrevivência de populações locais, agravados pelas mudanças 

climáticas e nos ciclos hidrológicos.  Características como os parâmetros climáticos de 

cada região, evapotranspiração das culturas, a produtividade ton/ha e o comércio 

(internacional) de produtos agrícolas devem ser referenciadas, tanto nas estimativas, 

quanto nas escolhas que respeitem o meio ambiente11.  

Aspectos como o clima e a necessidade hídrica de cada cultura, influenciam 

a evapotranspiração, que pode ser estimada segundo vários métodos, como o balanço 

hídrico-climatológico. Neste sentido, “A determinação dos riscos climáticos tem como 

base a disponibilidade de água relacionada às informações agronômicas e é uma 

tentativa de informar e ajudar o produtor a tomar decisões de plantio. Desta forma, o 

risco decorrente das incertezas climáticas, entre eles o déficit hídrico, pode ser 

minimizado”12.  

A desertificação é um estado do meio que também possui conexão com o 

conceito de água virtual, pois é um processo que pode ser creditado à má gestão do solo 

e das águas feita pelo homem. A Convenção das Nações Unidas para o Combate à 

Desertificação (CCD), conceitua desertificação como o processo de degradação do 

ambiente em regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, em decorrência da ação 

antrópica.   

Segundo o Ministério do meio Ambiente, as áreas brasileiras enquadradas no 

conceito de desertificação, definido neste termos, são aquelas inseridas no semi-árido 

nordestino, cuja extensão é de aproximadamente 858.000 km2.13 Algumas regiões 

localizadas fora do semi-árido, mas também inseridas no âmbito da aplicação desta 

Convenção, são aquelas que se encontram dentro do polígono das secas, este com 

extensão estimada de 1.083.000 km2, incluindo municípios do norte de Minas Gerais e 

Espírito Santo, onde vivem 18,5 milhões de pessoas, dos quais 8,6 milhões estão na 

zona rural.14 (Tab. 2)  

 

 

                                                 
11 Idem. 
12 SOUSA, E.T., VASCONCELLOS, V. L. D., ASSAD, E. D. Simulação dos riscos climáticos no 
Distrito Federal para o plantio da soja de ciclo precoce e tardio. Anais do XIII Congresso Brasileiro de 
Agrometeorologia, Santa Maria – RS, 2003. p.759-760. 
13 SRH/MMA. Avaliação das Águas do Brasil. Brasília, 2002. 
14 Idem. 
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Tabela 2 - Áreas Afetadas pela Desertificação no Nordeste Brasileiro 

Estado Área total (km2) Área afetada em termos absolutos (km²) 

.  .  Moderada Grave Muito Grave 

Alagoas 27.731 6.256 - - 

Bahia 561.026 258.452 10.163 - 

Ceará 148.016 35.446 16.366 26.993 

Paraíba 56.372 - 8.320 32.109 

Pernambuco  98.307 - 28.356 22.883 

Piauí 250.934 86.517 - 3.579 

Rio Grande do Norte 53.015 5.154 18.665 8.337 

Sergipe 21.994 2.071 - 4.692 

TOTAL  1.217.395 393.896 81.870 98.595 

Fonte: SRH/ MMA, 2002. 

 

 

Ações propostas para a gestão que minimizem os aspectos negativos da 

comercialização de produtos com uso intenso de água podem contribuir para minimizar 

os efeitos da desertificação ou impedir o desencadeamento de novos processos danosos. 

Em consonância com a média geral mundial, o consumo de água na agricultura para 

estas culturas é o mais extensivo, chegando a representar mais de 60% do consumo total 

de água.15  

O Brasil possui uma expressividade muito grande em relação à produção 

agropecuária que demanda os maiores volumes de água, como a soja, a carne e a cana-

de-açúcar, tanto com fins alimentares, mas, principalmente com fins energéticos. 

Mesmo a legislação brasileira tendo determinado que o uso da água deverá atender aos 

fins econômicos, disciplinados pela Constituição do país, deverão ser respeitados os 

usos múltiplos e o direito fundamental à água pelas populações16  

Há um alerta para o fato de que um volume elevado de água é gasto na 

produção de alimentos, e, já que a produção de carne é um dos principais consumidores 

                                                 
15 CARMO, R. L., OJIMA, A. L. R. O. , OJIMA, R.,  NASCIMENTO,  T. T. Água virtual e 
desenvolvimento sustentável: o Brasil como grande exportador de recursos hídricos. XXV CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA. Porto Alegre, 2005. 
16 BRASIL. Lei nº 9.433/97. BRASIL. Constituição Federal,1988. 
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de água, é preciso considerar também que os rebanhos muitas vezes são alimentados 

com ração, produzida a partir de grãos, grandes demandantes de água.17

 

Quadro 1 – evolução das áreas irrigadas no Brasil (1950-2001). 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Su
pe

rf
íc

ie
 Ir

rig
ad

a 
(m

il 
he

ct
ar

es
)

Área Irrigada 64 141 320 545 796 1100 1600 2100 2332 2545 2590 2656 2756 2870 2950 3080 3113

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SRH/ MMA, 2002. 

 

O Quadro 1 nos mostra que a perspectiva do uso de técnicas de irrigação 

vem assumindo uma curva ascendente no país, o que demonstra um incremento da 

atividade agrícola no período. Entretanto, a irrigação, enquanto grande consumidora de 

água deve ser conduzida dentro das melhores técnicas, a fim de proporcionar o uso 

eficiente da água e solo, evitando a degradação ambiental. 

Para que haja efetividade na utilização de índices como o cálculo da água 

virtual, como a pega hídrica (PH), faz-se necessária a regulamentação deste aspecto nas 

políticas de água. A importância da regulamentação se dá no estabelecimento de 

políticas eficientes, que respeitem os condicionamentos dos sistemas ambientais. 

É importante salientar que é necessária a integração entre as variáveis dos 

sistemas ambientais, para que eles sejam ambientalmente sustentáveis. “To be 

operationally sustainable, any system of environmental management needs to be based 

                                                 
17 PIMENTEL, D., BERGER, B., FILIBERTO, D., NEWTON, M. et. Al. Water resources: agricultural 
and environmental issues. Bioscience, v. 54, n. 10, Outubro de 2004. p. 909-918. 
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on a truly holistic assessment of all of the relevant factors influencing it.”18 O 

estabelecimento de políticas de controle para o uso sustentável da água ou de qualquer 

recurso natural, em especial, necessita abordagens interdisciplinares que favoreçam a 

compreensão dos sistemas ambientais como um todo, a exemplo das estimativas de 

água virtual. 

 O planejamento das atividades (agro) industriais e comerciais delas 

decorrentes deve considerar o ciclo de água virtual e seu impacto nos ecossistemas, sob 

pena de causar desequilíbrios que podem ser evitados precocemente, mediante o 

planejamento que considere o desenvolvimento sustentável de cada região e ecossistema 

envolvido. 

O impacto das mudanças climáticas sejam elas considerados de ordem 

natural ou antrópicas, ou ainda uma conjunção de ambos os aspectos, certamente tem 

contribuído para mudanças no que diz respeito aos ciclos hidrológicos, determinando a 

urgência de posturas de gestão multidisciplinares. 

 É inegável também que a atividade econômica mundial é dependente do uso 

dos recursos naturais, o que demanda cuidados no espaço mais amplo do globo terrestre 

em relação à poluição e degradação ambientais. 

 Faz-se necessária a doção de mecanismos como a valoração ambiental 

aplicada ao recurso natural água, por exemplo, que favoreçam o uso sustentável deste 

recurso e minimizem efeitos danosos da escassez hídrica no espaço mundial. Estão 

representadas abaixo as variáveis ambientais a serem consideradas na estimativa de 

água virtual ( Fig. 4). 

 

 

 

                                                 
18 SULLIVAN, C. A.  MEIGH, J. Integration of the biophysical and social sciences using an indicator 
approach:  Addressing water problems at different scales. Water Resource Manage (2007) 21:111–128. 
DOI 10.1007/s11269-006-9044-0 

713



  

Figura 4 - Variáveis para estimativa de água virtual na produção agrícola. 

 
                Clima 

Chuva e  

 
  

 

Estas variáveis vêm a ser condicionantes de uma possível regulamentação, 

em termos de normas e instituições de controle e gestão, a ser aplicada no mercado de 

água virtual, para fins de regulação do mesmo (Fig 5). 

Segundo Hoekstra (2006) mesmo em sendo as bacias hidrográficas as 

unidades naturais a serem consideradas em termos de gestão de recursos hídricos, o fato 

de alterações nos ciclos hidrológicos e eventos climáticos terem sofrido grande 

variabilidade nos anos recentes, demanda uma gestão de políticas de água em nível 

global, além do local, o que impõe a consideração dos valores de água virtual nas 

interações entre as diversas regiões do planeta. Para este autor, “Local problems of 

water pollution are often intrinsic to the structure of the global economy”19.  

                                                 
19 HOEKSTRA, A. Y. The Global Dimension of Water Governance: Nine Reasons For Global 
Arrangements in Order to Cope With Local Water Problems. UNESCO/Institute for Water Education. 
Value of Water Research Report Series. n. 20. 2006. 1-36  
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Dentre os mecanismos sugeridos está o fortalecimento das condições 

institucionais de gestão, que incluem normas e regulamentos, de forma a favorecer o 

manejo de variáveis tão complexas como as envolvidas nos processos de estimativas e 

quantificação de água virtual. São sugeridos: um protocolo internacional que preveja um 

padrão de custo de água virtual para produtos de uso intensivo de água, taxações sobre 

produtos “poluentes de água”, para prevenção e controle de poluição, valores máximos 

de pegadas hídricas, estabelecimento de padrões e valores permitidos para trocas de 

certificados de água virtual, à exemplo dos mercados de carbono, dentre outros.  

 

 

Figura 5 - Condicionantes ambientais da regulamentação do mercado de água virtual 

3.ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
(CULTURA/EVAPOTRANSPIRAÇÃO)  
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1.CONDIÇÕES DE CLIMA E SOLO

  

 
 

4.REGULAMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

São elementos que demandam discussões, uma vez que representam o 

estado-da-arte desta temática, mas que podem oferecer contribuições importantes aos 

processos de gestão do meio ambiente, e, em especial, dos recursos hídricos na esfera 

mundial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As políticas de uso e gestão da água são importantes para a proteção dos 

ecossistemas, tanto em nível local, como global, em função das problemáticas acerca de 

mudanças climáticas e os efeitos da ação antrópica que a humanidade vem enfrentando 

nos anos recentes. A adoção de metodologias interdisciplinares de avaliação dos 

condicionantes ambientais, como solo, clima, manejo de culturas e uso da água são 

indispensáveis para prover os sistemas jurídicos de regulamentação específica para a 

água virtual.   

As políticas públicas ambientais, por conseguinte, necessitam ser integradas 

com demais políticas de produção e mercado, em especial no setor de alimentos e 

energia oriunda da biomassa. Defende-se a adoção de posturas que valorizem a 

interação entre as diversas áreas do saber ambiental que proporcionem as bases para 

possibilitar a regulamentação do uso da água virtual. 
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O DIREITO DAS MINORIAS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: O 

PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTÁVEL DE SUAS COMUNIDADES 

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger∗

Thaís Luzia Colaço∗∗

 

RESUMO 

A temática aborda a questão da  identidade e cultura e o papel da mulher indígena na 

gestão e na preservação ambiental para o desenvolvimento sustentável de suas 

comunidades. Analisa a força e a luta das mulheres pelo seu reconhecimento diante  das 

realidades locais e globais, principalmente no que se refere à opressão, privação e 

discriminação que sofreram ao longo da  História. Enfatiza num segundo  momento o 

direito das minorias na Constituição Brasileira e seus principais avanços no 

reconhecimento de direitos do chamado grupo vulnerável, em que se encontra a mulher 

e em particular a  mulher indígena. Enfoca também o papel destas na proteção dos 

direitos culturais e na construção de uma gestão ambiental dos recursos naturais para a 

sustentabilidade de suas comunidades. Esse tópico enfatiza a busca da identidade e da 

cultura desses povos, perpassando pelo conceito de cultura e da realidade da mulher 

indígena diante do contexto de exclusão e da tentativa de construção de uma gestão 

eficiente para os recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável.    O século XX 

estabeleceu o regime democrático e participativo como modelo preeminente de 

organização política. Os conceitos de  direitos humanos e liberdade política  hoje são 

parte de uma retórica  prevalecente. As relações entre as diferentes regiões  do globo 

estão  agora mais estreitamente ligadas do que jamais estiveram. Apesar disso, vive-se 

igualmente em um mundo de privação, destituição, discriminação e opressão 

extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com antigos. Conforme o 

exposto, faz-se necessário questionar qual é o papel da Constituição diante dessa crise 

                                                 
∗ Doutora em Direito. Professora dos Mestrados em Desenvolvimento da  Universidade de Ijuí - UNIJUI 
e Direito Ambiental da Universidade de Caxias do Sul- UCS. 
∗∗ Doutora em Direito. Professora do Programa de Pós-graduação – Mestrado e Doutorado da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  
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de identidade, do direito de existência, da preservação cultural e ambiental, 

principalmente daquelas pessoas consideradas como indivíduos inferiores ou mesmo 

inseridas nos chamados grupos vulneráveis.  

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE; CULTURA; MULHER. INDÍGENA; 

DIREITOS HUMANOS; GRUPOS VULNERÁVEIS. 

 

 

ABSTRACT 

The theme addresses the question of identity and culture and the role of indigenous 

women in the management and environmental preservation to the sustainable 

development of their communities. It analyses the strength and the struggle of women 

for his recognition of the realities facing local and global, especially with regard to 

oppression, deprivation and discrimination that have suffered throughout history. 

Stresses in a second time the right of minorities in the Brazilian Constitution and its 

main advances in the recognition of rights of the so-called vulnerable group, in which it 

is a woman and in particular the indigenous woman. Enfoca also their role in protection 

of cultural rights and the construction of a environmental management of natural 

resources for the sustainability of their communities. This topic emphasizes the search 

for the identity and culture of these people, perpassando the concept of culture and the 

reality of indigenous women face exclusion in the context of the attempt to build an 

efficient management for natural resources and sustainable development. The twentieth 

century has established the democratic system and participatory as preeminente model 

of political organization. The concepts of human rights and political freedom today are 

part of the prevailing rhetoric. Relations between the different regions of the globe are 

now more closely linked than ever were. Nevertheless, it is also living in a world of 

deprivation, dismissal, discrimination and oppression overtime. There are new problems 

living with old. As the foregoing, it is necessary to ask what role the Constitution ahead 

of this crisis of identity, the right to existence, the cultural and environmental 

preservation, especially of those people regarded as inferior or even individuals 

included in the so-called vulnerable groups.  
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KEYWORDS: IDENTITY; CULTURE; WOMEN; INDIGENOUS; HUMAN 

RIGHTS; GROUPS VULNERABLE. 

 

Introdução 

A temática aborda a questão da  identidade e cultura e o papel da mulher 

indígena na gestão e na preservação ambiental para o desenvolvimento sustentável de 

suas comunidades. Nesse sentido, num primeiro momento analisa a força e a luta das 

mulheres pelo seu reconhecimento diante  das realidades locais e globais, 

principalmente no que se refere à opressão, privação e discriminação que sofreram ao 

longo da  História. Num segundo  momento analisa o direito das minorias na 

Constituição Brasileira e seus principais avanços no reconhecimento de direitos do 

chamado grupo vulnerável, em que se encontra a mulher e em particular a  mulher 

indígena. Enfoca também o papel destas na proteção dos direitos culturais e na 

construção de uma gestão ambiental dos recursos naturais para a sustentabilidade de 

suas comunidades. Esse tópico enfatiza a busca da identidade e da cultura desses povos, 

perpassando pelo conceito de cultura e da realidade da mulher indígena diante do 

contexto de exclusão e da tentativa de construção de uma gestão eficiente para os 

recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável.     

O século XX estabeleceu o regime democrático e participativo como modelo 

preeminente de organização política. Os conceitos de  direitos humanos e liberdade 

política  hoje são parte de uma retórica  prevalecente. As relações entre as diferentes 

regiões  do globo estão  agora mais estreitamente ligadas do que jamais estiveram. 

Apesar disso, vive-se igualmente em um mundo de privação, destituição, discriminação 

e opressão extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com antigos.  

Superar esses problemas é uma necessidade central do processo de 

desenvolvimento. O que se pretende demonstrar é a urgência de reconhecer o papel das 

diferentes formas de liberdade e identidades no combate a esses males1. Certamente, 

como assevera Stuart Hall,  

                                                 
1  SEN, Amartya.  Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
paisagens culturais, está transformando as sociedades modernas 
no final do século XX e início do século XXI. Isso está 
fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos 
haviam fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão também alterando nossas 
identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados2. 

 

 Para este autor, esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas 

vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito3. Esse duplo deslocamento – 

descentração  dos indivíduos tanto do seu lugar social e cultural quanto de si mesmos – 

constitui-se numa “crise de identidade” para os indivíduos4. 

 Esta crise vem sendo sinalizada pelo grito angustiado daqueles que estão 

convencidos de que a globalização ameaça solapar as identidades e a unidade das 

culturas nacionais. Exagero ou não, é preciso repensar alguns conceitos ou tendências. 

Segundo Hall, ao lado da vocação à homogeneização global, há também uma fascinação 

com a diferença e com a mercantilização da etnia e da “alteridade”; tem surgido, 

juntamente com o impacto do “global”, um novo interesse pelo “local” (assim, ao invés 

de pensar no global como substituto do local, seria mais adequado pensar numa nova 

articulação entre o local e o global).   

Este local não deve, naturalmente, ser confundido com velhas 
identidades, firmemente enraizadas em localidades bem 
delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da 
globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização 
vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais 

                                                 
2  HALL, Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Tradução de Tomas Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro.Rio de Janeiro: DP&A, 1997, p. 9. 
3  Estas observações permitem compreender que o sujeito do Iluminismo, entendido como tendo 
uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, 
inacabadas e fragmentadas do sujeito pós-moderno.HALL, Stuart. Identidades  culturais na pós-
modernidade, p.50. 
4  Id.Ibid. 
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provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas 
identificações “globais e novas identificações locais”5. 

 

Conforme o exposto, faz-se necessário questionar qual é o papel da Constituição 

diante dessa crise de identidade, do direito de existência, da preservação cultural e 

ambiental, principalmente daquelas pessoas consideradas como indivíduos inferiores ou 

mesmo inseridas nos chamados grupos vulneráveis. Estes podem se constituir num 

grande contingente, numericamente falando, como as mulheres, indígenas, crianças e 

idosos. Na prática  sofrem discriminação e são vítimas da intolerância, e não é 

politicamente correto tratá-los como diferentes. Outro aspecto interessante de grupos 

vulneráveis é que com certa freqüência eles não têm sequer a noção de que estão sendo 

vítimas de discriminação ou que seus direitos estão sendo desrespeitados: eles não têm 

consciência sequer que têm direitos. É necessário primeiro despertar a consciência para 

depois propor posicionamentos de reivindicação de direitos adormecidos6. 

 

Tradicionalmente, quando se pensa em grupos vulneráveis,  vêm logo à mente 

crianças, mulheres, indígenas, idosos, portadores de HIV, homossexuais, deficientes. A 

cada dia surgem novos grupos ou se percebe o tratamento discriminatório recebido por 

determinadas pessoas portadoras de uma característica, como as mulheres, que são 

vitimizadas por este ou aquele motivo, mas na verdade são discriminados pela 

intolerância e pelo preconceito. 

 

Essas situações de intolerância ou discriminação dos chamados grupos 

vulneráveis e principalmente de nosso foco de estudo, são motivos de preocupações. Há 

interesse internacional de minimizar as diferenças e estabelecer metas para um 

crescimento contextualizado e globalizado do ser humano. Busca-se anular a 

possibilidade de que um entendimento anacrônico permita que situações nefastas sejam 

repetidas. A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Humano (Pnud), tenta dinamizar o desenvolvimento e 

fomentar o respeito aos direitos humanos, ou seja, o direito a ter direitos. É pacífico que 

os atuais instrumentos de controle são insuficientes e ineficazes para resolver o 

problema das minorias, da intolerância e da discriminação, porque a diferença está no 
                                                 
5  HALL, Stuart. Op.cit, p.84. 
6  Id.Ibid. 
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tratamento recebido, no relacionamento - ou fricção - entre os vários grupos, existindo 

relação de dominação/subordinação, em que a minoria é quem domina, não importa seu 

número, e a maioria é dominada7.  

 

A Constituição de 1988 instituiu um Estado Democrático de Direito, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade justa, fraterna, pluralista e sem preconceitos. O conceito de Estado 

Democrático de Direito é ainda fundamentado na cidadania, na dignidade da pessoa 

humana e no pluralismo político, tendo como objetivos fundamentais a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses valores 

ainda são reforçados pelos princípios constitucionais da prevalência dos direitos 

humanos e repúdio ao racismo, os quais são formulados no contexto da carta de direitos 

constitucionais, sob o título Direitos e Garantias para todos os cidadãos de forma 

igualitária.   

 

As modificações nos Estados nacionais latino-americanos, começando com a 

Constituição Brasileira de 1988, reformaram suas constituições para inserir em seu 

texto, a idéia de que esses Estados não eram idênticos culturalmente, mas formados por 

uma característica multiétnica e pluricultural. Essa nomenclatura (multiétnica e 

pluricultural) não está presente em todas as constituições – infelizmente não aparece na 

Constituição brasileira. Esses dois termos, temos de encontrá-los na Constituição 

garimpando textos, juntando normas e, especialmente, analisando os artigos 210, 215 e 

2318. 

 

Algumas Cartas Magnas, de modo expresso, caracterizam os Estados nacionais 

como multiétnicos e plurinacionais, reconhecendo a existência, evidente, das culturas 

                                                 
7  SEGUIN, Elida. Minorias étnicas e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p.12-13. 
8  MAIA, Luciano Mariz. O direito das minorias étnicas. In. http.www.dhnet.org.br. Acesso: 31 de 
outubro de 2005. 
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indígenas nesses territórios. Assim o fazem a Constituição da Colômbia, a do Equador e 

a do Paraguai, entre outras9. 

 

         Como visto, a base jurídica para essa proteção é constitucional. E o que significa 

o exercício dos direitos culturais? Na realidade, traduz o exercício pleno de suas 

tradições, crenças, formas de vida e de organização e língua. A garantia desse direito 

constitucional acarreta problemas de difícil solução, mas que precisam ser resolvidos. 

Há mais a acrescentar, porém. É preciso saber se é garantido no momento em que essas 

tradições, usos e costumes nos pareçam, à vista dos princípios do Direito ocidental, 

violadores da pessoa humana, uma vez que isso já começa a dificultar e embaraçar a 

relação entre o Estado nacional e os povos indígenas com os seus direitos culturais 

garantidos. À primeira vista, a resposta parece simples. Fundamentais são os direitos, e 

universais são os direitos humanos, pois estes têm de se aplicar quando, eventualmente, 

uma regra, uma norma, um costume, uma tradição, viole esses direitos, ainda que 

pareçam aceitos socialmente e embora sejam fundamentais para o convívio pacífico em 

uma sociedade. 

 

Deve-se, no entanto, levar em consideração duas questões: primeiramente, os 

direitos culturais, quando presentes na Constituição, são garantidos em sua integridade; 

segundo, os povos indígenas, muitos deles, têm uma relação muito longínqua com o 

Estado e vivem a sua vida independentemente da vida do Estado; portanto, o exercício 

dos seus direitos culturais não passa pela reflexão sobre aquilo que possamos chamar de 

avanços ou progressos civilizatórios.  

 

Não é só  nesse aspecto que são detectados problemas do reconhecimento da 

cultura indígena, porque há um lado da medalha talvez ainda mais cruel: reconhecer o 

direito de os índios serem índios; está na Constituição e começa a estar na consciência 

do poder, especialmente do Judiciário, com a presença marcante do Ministério Público, 

de algumas esferas do Executivo e grande discussão no Legislativo, principalmente 

numa das questões mais relevantes e atuais, que é o problema ambiental e da 

sustentabilidade dessas comunidades.  

 
                                                 
9  MAIA, 2005. 
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3 O papel das mulheres indígenas na proteção dos direitos culturais (identidade e 
cultura) e na construção de uma gestão ambiental dos recursos naturais para a 
sustentabilidade de suas comunidades 
 

Nos últimos anos os povos indígenas, as comunidades afro-americanas e os 

grupos étnicos têm tido maior visibilidade enquanto sujeitos de múltiplos 

reconhecimentos normativos, devido às suas lutas pelo resgate de territórios e de 

respeito ao seu estilo de vida. O processo de globalização hegemônica pretende conferir  

um estatuto às comunidades indígenas – de sujeito individual de direitos equiparando-as 

com os povos ocidentais  desconhecendo, dessa forma, a luta que essas comunidades 

travaram para serem reconhecidas como sociedades diferentes da sociedade nacional.  

 

Segundo Stuart Hall, para que se possa definir o conceito de cultura é necessário 

levar em conta a  comunidade imaginada: as memórias do passado, o desejo de viver em 

conjunto e a perpetuação da herança10. Como manter a identidade cultural diante da era 

da globalização e da eliminação das fronteiras geográficas e políticas pelo avanço das 

tecnologias? Para Hall,  cada conquista do homem branco subjugou  o povo conquistado 

e sua cultura, sua língua, suas tradições e costumes, tentando impor uma hegemonia 

cultural unificada11.  Sabe-se, no entanto, que a cultura é estável, apesar de dinâmica. 

Esse paradoxo entre o estático e o dinâmico pode ser explicado por meio da evolução 

dos tempos, da mudança nos usos e costumes de cada povo que tenta preservar sua 

cultura, adaptando-a à atual realidade social em que vive. Em relação a esta 

dinamicidade cultural, pode-se afirmar que alguns aspectos da cultura mudam e outros 

permanecem. Essas mudanças são características das dinâmicas culturais, fruto de 

fatores externos, por isso, pode-se afirmar que não existem culturas puras e não se pode 

considerá-las como legítimas ou ilegítimas, inferiores ou superiores.  

 
Para Rattner, o que distingue os seres humanos das demais criaturas, é o fato de 

que o homem é o único ser capaz de “construir culturas”. Afirma ainda  este autor que 
as características culturais, embora universais, variam muito de uma sociedade para 
outra12. São conhecidas muitas definições para o termo cultura, mas há um consenso 
entre os estudiosos de que “cultura refere-se àquela parte do ambiente produzida pelos 

                                                 
10  HALL, 1997.  
11  HALL, 1997. 
12  RATTNER Henrique. Cultura, Personalidade e Identidade. Disponível em: 
<www.lead.org.br>. Acesso em 12 maio 2005. 
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homens e por eles aprendida e utilizada no processo contínuo de adaptação e 
transformação da sociedade e dos indivíduos.”13  
 
 O mesmo autor afirma ainda que a cultura, apesar de universal na experiência 
dos homens, se apresenta com mais intensidade especialmente nas manifestações 
regionais, com características próprias e distintas de outros povos, como é o caso da 
cultura indígena, diferente do conjunto das estruturas sociais do homem branco.  
 
 Pode-se dizer que a Antropologia Cultural surgiu na segunda metade do século 
XIX e, segundo Rattner, ela  manifestou-se em resposta à polêmica da suposta 
superioridade da cultura ocidental sobre os selvagens, ou seja, sobre as culturas 
chamadas de primitivas, como eram conhecidas as dos indígenas. A alegada 
superioridade servia para efetivar e consolidar  a dominação do homem branco sobre os 
índios e negros. A partir dos estudos da Antropologia Cultural, pode-se dizer que a 
cultura está inserida no processo de socialização de cada ser, que se constitui no 
convívio comunitário, no qual são assimiladas as normas, os padrões, a conduta, a 
religião, a língua, enfim, o conjunto que compõe o estilo de vida ou cultura de cada 
grupo. É  por meio da cultura que um povo constrói a sua identidade e mantém vivas a 
sua história e sua etnia14. 
  

No entendimento de Matte, a identidade étnica está diretamente relacionada aos 
conteúdos culturais como os valores de moralidade e excelência, e nas expressões 
culturais de cada povo. É certo que alguns aspectos da cultura mudam e outros 
permanecem15. Essas mudanças são características das dinâmicas culturais, fruto de 
fatores externos, por isso, assevera a autora que não há culturas puras e não se pode 
considerar algumas delas como legítimas ou ilegítimas. 

 
Estudos realizados têm constatado que as populações indígenas mantêm (ainda) 

viva a memória de seus antepassados, continuam vivendo em comunidades organizadas 
e transmitem sua cultura às novas gerações.  
 

  
 Os índios, que na maior parte de sua existência viveram longe da chamada 

“civilização” do homem branco, eram considerados verdadeiros guardiões da natureza, 
especialmente os nômades, que andavam livremente pelas florestas, permanecendo 
alguns meses em uma região e depois migrando para outras, em busca de fontes 
alimentares naturais. Nos lugares por onde passavam em busca de recursos para sua 
subsistência, nunca destruíam a natureza, afinal sabiam que no rodízio de suas 
migrações, aquela região se renovaria e produziria novamente os bons frutos que dera 
em tempos anteriores.  

 

                                                 
13  RATTNER, 2005, p. 1. 
14  RATTNER, 2005. 
15  MATTE, Dulci Claudete. Etnicidade Entre os Universitários Kaingáns na UNIJUÍ. 
Dissertação de Mestrado. Defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da 
UNIJUI, em maio de 2001.  
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Esse povo é detentor de uma riquíssima biodiversidade natural e cultural, 

conhecedor de plantas com grande poder medicinal, usadas há gerações pelos seus 

antepassados e preservadas por suas tradições. Além disso, possui uma biodiversidade 

cultural inconfundível, que muitas vezes se perde por falta de proteção, de orientação e 

principalmente pela intervenção do homem branco, que acredita que sua cultura 

dominante é a única correta, desmerecendo muitas vezes a tradição do indígena ou de 

outras comunidades.  

 

3.2 Diante de tal contexto, qual é a realidade das mulheres indígenas, qual é seu 

papel na proteção dessa cultura, da identidade de seu povo e na construção de uma 

gestão/desenvolvimento sustentável  dos recursos naturais?  

         

        As mulheres indígenas passaram por toda a sorte de massacres, estupros coloniais 

e neo-coloniais ao longo da história do Brasil, foram condicionadas ao medo e ao 

racismo, sobrevivem porque são criativas, xamãs, visionárias, curandeiras, guerreiras e 

guardiãs do planeta. “Seu inconsciente coletivo ancestral refloresce a cada ato de 

criação delas, porque elas são capazes de beijar as cicatrizes do mundo, num ato de 

caridade, não humilde , mas guerreira e criativa”16. 

    

      Por conta disso, é preciso resgatar as funções que a mulher indígena 

desempenhava antes do processo colonial, quando era venerada e tinha a última palavra 

na discussão dos problemas políticos e ambientais. Hoje, a participação política das 

mulheres indígenas é muito reduzida, decorrente justamente de razões culturais17.  

 

   Sabe-se, segundo Eliane Potiguara,  que a solidão e o sofrimento das mulheres 

indígenas começaram com a migração, provocada por ações violentas contra seus 

povos. Vitória daquelas que conseguiram criar seus filhos e fazê-los dignos. 

 

 

Em 1756 Juçara, esposa de Sepé Tiaraju, ao ter seu marido 
assassinado pelos estrangeiros, iniciou sua caminhada sozinha. 

                                                 
16  POTIGUARA, Eliane. Desafio sobre gênero na questão indígena. In. 
http.elianepotiguara.org.Br. Acesso: 31 de outubro de 2005. 
17  POTIGUARA, Eliane. Op. Cit. 
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Assim fizeram muitas mulheres indígenas, como as esposas de 
Galdino, de Marçal Tupã-y, de Hibes Menino, de Kretã e 
muitas outras esposas anônimas, que vêm construindo e dando 
continuidade à cultura indígena, nas aldeias ou empurradas, 
violentadas para o lixo da sociedade, pois sendo pobres, 
analfabetas, indígenas, nortistas ou nordestinas, só 
encontrariam espaço de sobrevivência nesse lixo e na miséria18.  

 

  Alvo de perseguição masculina no processo de colonização, as mulheres eram 

arrancadas do seio de seu povo para servir aos estrangeiros como escravas ou 

concubinas19. Nesse sentido, verifica-se que as mulheres indígenas, assim como as não-

índias,  vivem hoje numa sociedade ainda marcada pelo preconceito e pela falta de 

oportunidades, tanto no campo de trabalho quanto no campo social, político e histórico. 

Aos olhos da sociedade, as mulheres indígenas estão abaixo da última das camadas da 

sociedade. Indígenas, pobres, discriminadas, excluídas, invisíveis, mão-de-obra escrava 

em plantios de cana-de-açúcar, algodão e outras culturas. Quando estão próximas a 

mineradoras, são objeto sexual de garimpeiros ou mineradores, como confirmam muitas 

histórias que já ouvimos dos ianomâmis, em Roraima20. 

 

       Nas cidades, empurradas por alguma razão social ou política de sua nação, 

tornam-se prostitutas nos grandes centros, objetos de tráfico internacional de mulheres, 

empregadas domésticas ou operárias mal-remuneradas. Urge um trabalho de 

conscientização nas aldeias contra a violência doméstica e sexual, contra o estupro, o 

assédio, o alcoolismo, que resultam nas violências interpessoais, nas intrigas, nos 

distúrbios psicológicos, nos suicídios21. Segundo Potiguara, 

   

Lamentavelmente, por pressão histórica, os homens indígenas 
continuam a manter suas mulheres na retaguarda e, em contato 
com os colonizadores, acabaram por adquirir os seus maus 
hábitos e vícios, entre os quais o de subjugar e desrespeitar a 
mulher. 22

 Governo e organizações não-governamentais devem reivindicar direitos 

fundamentais mínimos que  não são reconhecidos e, por isso, elas estão inseridas no 

                                                 
18  Id.ibid. 
19  POTIGUARA, Eliane. Op. Cit. 
20  Id.ibid. 
21  Id.ibid. 
22  POTIGUARA, Eliane. Op. Cit. 
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chamado grupo vulnerável, e lutam pela sua emancipação social e pela preservação dos 

seus costumes e de seus valores. 

 

 Assim, baseando-se em um dos princípios basilares do Direito Ambiental – o 

princípio do desenvolvimento sustentável -, a mulher indígena contribui de forma 

marcante para uma vida sustentável de suas comunidades, lutando contra a intolerância, 

o preconceito, a desigualdade e a falta de oportunidades. Diante de tal contexto, a 

mulher indígena é uma guerreira, cria seus filhos, preserva sua origem, é mãe e 

educadora e ainda preza pela sustentabilidade de suas comunidades. Nesse sentido, a 

mulher indígena necessita do reconhecimento dos seus direitos fundamentais e de sua 

importância  para o desenvolvimento e para a sustentabilidade social e ambiental. 

 É necessário enfatizar o papel da mulher indígena que ressurge, uma vez que, 

massacradas e caladas ao longo dos séculos, que junto com suas famílias foram 

violentadas pelo racismo e brutalidade das pequenas e grandes cidades brasileiras. Esse 

povo sobreviveu ao peso da colonização, do racismo, da intolerância civil e religiosa e 

hoje necessita de campanhas de solidariedade  que se constituam em um veículo de luta 

para conscientizar a sociedade de que os povos indígenas são os primeiros habitantes 

desse país, suas primeiras nações, e como tal devem ser respeitados, venerados, 

preservados como patrimônio humano do planeta Terra e não discriminados, 

empobrecidos, excluídos social, histórica e racialmente. 

 

         Isto  será possível à medida que  a sociedade nacional e internacional se 

comprometerem a assegurar e valorizar os povos indígenas, em especial as mulheres, 

dando oportunidades para todos e acesso a oportunidades de trabalho, reconhecimento a 

sua identidade, bem como a divulgação de quão importante é  a efetivação e aplicação 

prática de seus direitos como mulher e como integrante das comunidades indígenas. 

Nesse sentido, enxergá-las e reconhecê-las, bem como as  suas comunidades  e  sua 

história,  constitui o desafio do Estado na contemporaneidade, como forma de 

consolidação de justiça social, uma vez que essas sociedades indígenas diferenciam-se 

substancialmente do padrão moderno de Estado, de desenvolvimento e de direito. Nesse 
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sentido, há necessidade do reconhecimento da mulher indígena e de seu papel como  

agente de transformação e de preservação da sua história e da sua cultura.  

 Segundo Ignacy Sachs, a mulher tem um papel importante na  preservação dos 

direitos culturais e naturais de seu povo/de sua comunidade, pois ela contribui para o 

ecodesenvolvimento e para uma gestão eficiente de tais recursos, principalmente diante 

da necessidade dessas comunidades de se auto-sustentar economicamente no cenário  

local e mundial. 

 É essencial, nesse sentido, que  as mulheres indígenas auxiliem na satisfação 

das necessidades básicas; na solidariedade com as gerações futuras; envolvam toda a 

comunidade e seus filhos; preservem os recursos naturais e do meio ambiente em 

geral23. Trabalhem em conjunto para  manter os processos ecológicos essenciais e os 

sistemas naturais vitais necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento do ser 

humano;  preservem a diversidade genética;  assegurem o aproveitamento sustentável 

das espécies e dos ecossistemas que constituem base da vida humana; pensem a 

agricultura em forma de cooperativismo, dispensando o arrendamento; busquem a 

restauração das florestas, recuperando assim também a biodiversidade natural e 

preservando de forma equilibrada os mananciais para a confecção de artesanato, as 

árvores com frutas silvestres, as plantas medicinais e a depuração das fontes de água. 

 

      Dentro desta proposta de recuperação da área nativa, deveria se pôr em prática o 

plantio das mais diversas espécies de árvores frutíferas, a fim de abastecer a 

comunidade local e servir igualmente para o aumento da produção de renda e pensar 

possibilidades de incrementar a forma de venda do artesanato indígena 24. 

Considerações Finais 

                                                 
23  SACHS, Ignacy.  Caminhos Para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2000.  

24  BARBIERI, BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e Meio Ambiente – as estratégias de 
mudanças da AGENDA 21. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

 

730



Acredita-se que por meio de um Projeto de Desenvolvimento Sustentável e do 

fortalecimento da identidade indígena, a comunidade e a mulher indígena teriam sua 

auto-estima elevada, o que ajudaria no processo de revitalização de sua cultura, 

melhorando também a qualidade de vida em sua comunidade, garantindo uma 

biodiversidade saudável e o sustento das futuras gerações. Para a concretização  do 

exposto  são essenciais a concretização e a prática de políticas públicas  para com os 

povos indígenas,  pragmaticamente  muito diferenciadas do que estabelece a legislação, 

e isso se dá efetivamente diante do pouco comprometimento das pessoas envolvidas 

neste processo com a causa indígena, uma vez que muitas vezes não conhecem a 

realidade em que vivem essas comunidades e não respeitam seus integrantes como 

cidadãos de direito. 
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FORNECIMENTO DE “PRODUTOS ORGÂNICOS” AO CONSUMIDOR 

COMO POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NO 

AGRONEGÓCIO 

Roberto Grassi Neto∗

 

RESUMO 

As relações jurídico-econômicas do cotidiano agrário têm sido cada vez mais enfocadas, 

quer pelos economistas, quer pela imprensa especializada, sob a ótica do 

“agribusiness” que consiste na macro-visão de todo o sistema agroindustrial, no 

pertinente a determinado produto agropecuário, de modo a englobar a análise da 

produção conjuntamente com as demais etapas que a antecedem ou lhe sucedem e que a 

ela são direta ou indiretamente ligadas, sem perder de vista a ótica de proteção do meio-

ambiente e do consumidor. 

Considerando importar à satisfação dos interesses dos consumidores não apenas o 

aumento de oferta dos produtos, mas que este ocorra concomitantemente com melhora 

de sua qualidade, tem-se procurado garantir o diferencial competitivo da atividade 

produtiva, com o incremento de investimentos em trabalhos voltados ao melhoramento 

genético, ao desenvolvimento de sistemas de produção, bem como em pesquisas 

visando aprimoramento do “pós-colheita”, da tecnologia de alimentos e do 

processamento agroindustrial. Mencionada busca de aprimoramento de qualidade dos 

produtos, porém, ultrapassa questões concernentes a exigências do consumidor quanto a 

aspecto e a sabor dos alimentos, pois envolve igualmente a preservação de sua saúde e 

do meio ambiente pelo não uso de adubos químicos ou de agrotóxicos. É por tal razão 

que vem ganhando vulto em nosso país a procura por alimentos legalmente denominados 

“orgânicos”, tidos como mais “limpos” e “saudáveis”, geneticamente não modificados, 

cultivados ou criados sem o uso de produtos químicos, de fertilizantes sintéticos, ou de 

hormônios, mediante a adoção de sistema no qual todo o manejo agropecuário está 

baseado no respeito ao meio ambiente e na preservação dos recursos naturais. 

                                                 
∗ Mestre e Doutor pela USP, Professor da Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), Diretor do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (BRASILCON), Membro do Conselho Curador da Fundação 
PROCON-SP e Juiz de Direito Titular na Capital do Estado de São Paulo. 
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Sob o ponto de vista jurídico, a matéria, que até recentemente não era objeto de 

disciplina legal no país, é atualmente regida pela Lei n° 10.831/2003, recentemente 

regulamentada pelo Decreto n° 6.323, de dezembro de 2007, que instituiu o novo 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. 

Trata-se de importante avanço legislativo no âmbito da agropecuária orgânica, tanto sob o 

ponto de vista de proteção do consumidor, como de preservação do meio ambiente. O 

“produto orgânico”, conquanto ainda fique restrito ao consumidor sócio-economicamente 

mais abastado, já é viável, e, em longo prazo, terá seus custos reduzidos a ponto de poder 

competir com o método agro-químico em termos de produtividade e resultados econômicos, 

com a vantagem de não causar danos ao meio ambiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO CONSUMIDOR; DIREITO AGRÁRIO; 

DIREITO AMBIENTAL; PRODUTOS ORGÂNICOS; DIREITO À INFORMAÇÃO; 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE; PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR; 

AGRONEGÓCIO; AGRIBUSINESS. 

 

 

RIASSUNTO 

I rapporti giuridico-economici della vita quotidiana agraria sono stati sempre più 

abbordati, vuoi dagli economisti, vuoi dalla stampa specializzata, sotto l´ottica dello 

“agribusiness”, che consiste nella macro-visione di tutto il sistema agroindustriale, per 

quel che riguarda determinato prodotto agro-zootecnico, in modo tale ad unire l´analisi 

della produzione alle altre tappe che la precedono o la seguono e che ad essa sono 

direttamente o indirettamente connesse, senza perdere di vista l´ottica della protezione 

dell’ambiente e del consumatore. 

Tenuto conto che va incontro al soddisfacimento dei consumatori non soltanto 

l´aumento dell’offerta dei prodotti, ma che ciò avvenga in concomitanza con il 

miglioramento della loro qualità, si è cercato di garantire il differenziale competitivo 

dell’attività produttiva attraverso l´incremento degli investimenti in attività rivolte al 

miglioramento genetico, allo sviluppo di sistemi di produzione e così pure alle ricerche 

dirette al perfezionamento del “post-raccolto”, della tecnologia degli alimenti e al 

processo agrindustriale. Siffatta ricerca di perfezionamento della qualità dei prodotti, 
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tuttavia, va oltre la questione concernenti l´esigenza del consumatore relativamente 

all’aspetto ed al sapore degli alimenti, poiché riguarda pure la preservazione della sua 

salute e dell’ambiente attraverso l´astensione dall’uso di concimi chimici o di prodotti 

agrotossici. È per tale ragione che acquista importanza nel nostro paese la ricerca di 

alimenti legalmente denominati “biologici” [ “organicos”, nel testo – n.d.t.], considerati 

più “puliti” e “sani”, geneticamente non modificati, coltivati o allevati senza l´uso di 

prodotti chimici, di fertilizzanti sintetici, o di ormoni, mediante l´adozione di sistema 

nel quale tutto il processo agro-zootecnico è basato sul rispetto dell’ambiente e sulla 

preservazione delle risorse naturali. 

Dal punto di vista giuridico, la materia, che fino a poco tempo fa non era oggetto di 

disciplina legale nel paese, è attualmente retta dalla Legge n. 10.831/2003, recentemente 

regolamentata dal Decreto n. 6.323, del dicembre 2007, che ha istituito il nuovo Sistema 

Brasiliano di Valutazione della Conformità Organica.  

Si tratta di un importante progresso legislativo nel campo della agro-zootecnia biologica, 

tanto dal punto di vista della protezione del consumatore, quanto da quello della 

preservazione dell’ambiente. Il “prodotto biologico”, sebbene ancora rimanga riservato 

appena al consumatore più abbiente, già è fattibile, ed a lungo termine, avrà i suoi costi 

ridotti a tal punto da poter concorrere con il metodo agro-chimico in termini di 

produttività e risultati economici, con il vantaggio di non causare danni all’ambiente. 

 

PAROLE CHIAVE: DIRITTO DEL CONSUMATORE; DIRITTO AGRARIO; DIRITTO 

AMBIENTALE; PRODOTTI BIOLOGICI; DIRITTO ALL´INFORMAZIONE; 

PROTEZIONE DELL´AMBIENTE; PROTEZIONE DEL CONSUMATORE; 

AGRINDUSTRIA; AGRIBUSINESS. 

 
 

1- RELEVÂNCIA DA QUESTÃO AMBIENTAL PERANTE A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA NA DÉCADA DE 1960 

 

A conservação dos recursos naturais é, sem dúvida, tema da maior 

relevância não apenas para aquele que cultiva a terra, como para a sociedade qual um 

todo. Os meios para a cultura, terra ou água, dependem de cuidado constante para que 
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possam ser utilizados de modo racional, pois tanto sua degradação como seu total 

esgotamento, ou têm caráter definitivo, ou demoram muito para serem revertidos.  

Atento à questão, o legislador ordinário buscou normatizar o tema, 

elaborando, ainda na década de 1960, a Lei n° 4.947, de 06 de abril de 1964, que, em 

complementação ao Estatuto da Terra, dispunha, já àquela época, no inciso III de seu 

artigo 13 que: apesar dos contratos agrários serem regulados pelos princípios gerais que 

regem os contratos de Direito comum, naquilo que concernisse ao acordo de vontades e 

ao objeto, deveriam submeter-se necessariamente aos preceitos específicos de Direito 

Agrário, dentre os quais a obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis visando à 

conservação de recursos naturais1. 

Considera-se, pois, ser a proteção ao meio ambiente verdadeira 

cláusula de natureza obrigatória nos contratos agrários e que, mesmo que nada conste a 

seu respeito na avença entre as partes contraentes, se a repute implícita, devendo vir, 

portanto, respeitada. 

A previsão legal acima mencionada, conquanto louvável, era ainda 

extremamente tímida, pois limitava-se a permitir a mera rescisão contratual na hipótese 

de haver desrespeito ao meio ambiente por parte do arrendatário ou parceiro-outorgado, 

sem, contudo, dispor sobre a necessária sanção, nos campos administrativo e criminal, a 

ser aplicada àqueles que, ao se utilizarem dos meios de cultura e em especial da terra, o 

fizessem de modo predatório, causando sua erosão e esgotamento. 

Não há dúvida de que os cultivadores são, de regra, eles mesmos os 

maiores causadores da erosão, degradação e esgotamento do solo, pois dele querem 

retirar o máximo proveito, sem estarem verdadeiramente preocupados em dar-lhe a 

menor proteção sequer contra os fatores de desagregação. 

A incidência de conduta tão nefasta é, contudo, ainda mais acentuada 

quando a exploração da terra cabe a arrendatário ou parceiro-outorgado, na medida em 

que, obviamente, a simples circunstância destes poderem, após o término daquele 

contrato, explorar outros imóveis, após pactuarem com proprietários de outros imóveis, 

                                                 

1 Art. 13 da Lei n° 4.947, de 06 de abril de 1964: “Os contratos agrários regulam-se pelos princípios 
gerais que regem os contratos de Direito comum, no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, 
observados os seguintes preceitos de Direito Agrário: (...)  III - obrigatoriedade de cláusulas 
irrevogáveis, estabelecidas pelo IBRA, que visem à conservação de recursos naturais;  
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faz com que a preocupação com a conservação da terra por eles utilizada naquele 

momento, até mesmo por trazer implícito o dispêndio de custo não desprezível, se torne 

secundária, ou mesmo pouco interessante. 

 

2- A PARTICIPAÇÃO DO CULTIVADOR NOS PROCESSOS DE EROSÃO, 

DEGRADAÇÃO, E ESGOTAMENTO. 

 

Erosão, degradação e esgotamento da terra, conquanto sejam 

conceitos interligados, não se confundem. 

A distinção é efetuada de modo lapidar por BREBBIA2, que conceitua 

erosão como sendo “el proceso de remoción y transporte notorio de las partículas del 

suelo por acción del viento y agua en movimiento”. 

A degradação do solo, por seu turno, corresponde à “pérdida del 

equilibrio de las propiedades fisicoquímicas del suelo que lo hacen apto para el cultivo, 

originada en prácticas o normas deficientes del manejo del suelo, particularmente 

relacionados con el régimen hidrológico del mismo, y par cuya restauración del 

equilibrio se hace necesario el uso de correctivos adecuados”. 

O esgotamento do solo, por fim, observa o saudoso jurista argentino, 

corresponderia à “pérdida de la capacidad productiva intrínseca del suelo como 

consecuencia de su explotación y que sólo puede recuperarse restituyéndole los 

elementos perdidos”. 

As leis que cuidam da proteção ao meio ambiente não se referem à 

destruição da terra pelas causas naturais de força maior que não sejam imputáveis ao 

cultivador, tais como o vento, as secas, as chuvas torrenciais e a própria composição 

químico-estrutural do solo. 

Tal enfoque, todavia, deve ser considerado com algumas reservas, 

pois não deixa de caber ao cultivador tomar as devidas providências para proteger a 

terra das intempéries previsíveis e procurar evitar que tal desgaste ocorra, ainda que seu 

causador direto seja um dos elementos naturais acima mencionados. 

A idéia de mitigar-se ao extremo a responsabilidade do produtor, por 

culpa, em tais hipóteses poderia ensejar a descaracterização da própria noção de 

                                                 
2 BREBBIA, Fernando P., Contratos agrarios, p. 95. 
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conservação dos recursos naturais, uma vez que inexiste erosão sem ação ou omissão do 

rurícola, que “deve ser previdente, prudente e ter perícia”. 3

Um dos exemplos mais característicos e atuais de exploração 

predatória da terra ocorre no cultivo da cana-de-açúcar, cuja colheita, principalmente na 

Região Nordeste do Brasil, ainda hoje se dá pelo sistema da queimada que, embora 

possibilite um melhor desempenho do trabalhador que realiza o trabalho manualmente, 

vai aos pouco acabando com as reservas de nutrientes da terra cultivada. 

Independentemente do enfoque ambiental, que ganha particular 

importância no presente momento em que o Brasil se firma como o maior produtor 

mundial de etanol do mundo, a questão oferece, ainda, aspecto social de extrema 

relevância: promete-se ao mercado potencialmente promissor no consumo do etanol 

advindo de cana-de-açúcar a adoção progressiva de sistema mecanizado que tornaria 

possível prescindir-se do emprego do sistema de queimadas e da “queima” dos resíduos 

provenientes da cana, o que possibilitaria não apenas a mitigação do impacto ambiental, 

como resultaria em aumento de produtividade. Não se pode perder de vista, contudo, que 

tal transição deve dar-se de modo programado e gradual na medida em que é exatamente 

o trabalho no canavial que dá o sustento de boa parte da população rural nordestina. 

Em estudo anterior tivemos ainda oportunidade de observar ser 

igualmente absurda a conduta predatória das madeireiras e dos criadores de gado que 

destroem indiscriminadamente milhares de hectares da floresta Amazônica, seja para 

extração ilegal de madeira, seja para o preparo de pastos, mesmo porque a terra daquela 

região, pobre em sua composição química, é tecnicamente mais suscetível à ação da 

erosão, o que demandaria cuidados redobrados4. 

                                                 
3Como ilustração de seu ponto de vista, o autor relembra a prática comum entre diversos cultivadores, 

como os de batatas, que chegam a arar e gradear a terra “quatro ou cinco vezes, até chegar à 
pulverização do solo, sem curvas de nível, sem qualquer proteção e, por isto, a primeira chuva e os 
ventos se encarregam de desnudar a terra, que não mais se recupera” (ZENUN, Augusto Elias Jorge. O 
direito agrário e sua dinâmica. Campinas: Copola, 1997, p. 335). 

4 Educação e informação do consumidor enquanto instrumentos de proteção da biodiversidade sob 
responsabilidade do produtor. Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI, Florianópolis: Boiteux, 
2007. Disponível, ainda, em 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_do_consumidor_roberto_grassi_neto.pdf; 
ISBN: 978-85-87995-80-3. 
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A ocupação e exploração desordenadas e irresponsáveis certamente 

causam danos irreversíveis à natureza, sendo que, como vale a pena reiterar, a própria 

sociedade dentro em breve arcará com as conseqüências de sua omissão5. 

Não é apenas a utilização deste ou daquele processo de cultivo ou 

colheita, porém, que influi na conservação do solo. O emprego e consumo de agrotóxicos 

e afins, em que pese sejam de inquestionável utilidade no cultivo de determinadas 

lavouras, com seu uso indiscriminado, poderá, sem dúvida, implicar em um ataque brutal 

e às vezes irreversível ao meio ambiente, quando não diretamente ao homem. 

As construções jurisprudenciais que estão por surgir talvez venham a 

alcançar um horizonte surpreendente. Assim, por exemplo, é indiscutível que o produtor 

agrário responderá por danos causados à saúde do consumidor em decorrência do mau 

uso de agrotóxicos; considerando-se, todavia que tal arrendatário ou parceiro é parte 

contratante com o proprietário da terra, ante eventual insolvência deste (quando não 

reconhecida a solidariedade passiva), a responsabilidade civil poderá ser estendida 

àquele, sob o argumento de culpa in eligendo ou mesmo in vigilando. O proprietário da 

terra, pois, tem legítimo interesse à resilição do contrato de parceria ou de 

arrendamento, não apenas na hipótese de danos causados ao solo mas, igualmente, ante 

séria perspectiva de gravame à saúde de consumidores. 

 

3- A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COMO PRESSUPOSTO PARA 

CUMPRIMENTO DA “FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE” AGRÁRIA, 

SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DA LEI DA REFORMA 

AGRÁRIA 

 

A questão da preservação do meio ambiente ganhou, enfim, proteção 

Constitucional mais de duas décadas após o advento do Estatuto da Terra e da legislação 

que o complementa, sendo estabelecido, de modo claro e incisivo, no texto do art. 186 

da Constituição Federal de 1988, serem pressupostos para que uma propriedade rural 

cumpra sua função social, o atendimento simultâneo, segundo critérios e graus de 

                                                 
5 “Se, por exemplo, todos sabem que a terra, com declividade de até 30% comporta curva de nível, não há 

como deixar de fazê-las, e, ainda evitar arações e gradeamentos, fazendo cultivares nas curvas de nível 
(sulcos) e, se há maior declividade, tomar outras providências cabíveis, ou só fazer exploração 
adequada, compatível com tal conformação geofísica” (ZENUN, Augusto Elias Jorge. O direito 
agrário e sua dinâmica. Campinas: Copola, 1997, ibidem). 
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exigência estabelecidos em lei, dos seguintes requisitos: a) aproveitamento racional e 

adequado; b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 

do meio ambiente; c) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

d) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. 

No mesmo sentido dispôs a Lei de Reforma Agrária (Lei n° 8.629/93) 

que, complementando o texto constitucional, previu em seu artigo 9°, ter por cumprida 

sua função social a propriedade rural que atender, simultaneamente, segundo graus e 

critérios estabelecidos ao longo do texto daquela mesma lei, os requisitos (até certo 

ponto repetitivamente) do aproveitamento racional e adequado; da utilização adequada 

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; da observância 

das disposições que regulam as relações de trabalho; e da exploração que favoreça o 

bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

O legislador constitucional e o ordinário mencionam a idéia de 

“preservação do meio ambiente”, mas não especificam o alcance que tal expressão 

deveria ter. Há, contudo, certo consenso na doutrina e na jurisprudência no sentido de ser 

aplicada a conceituação prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispondo 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estipulou em seu art. 3°, entender-se por 

meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

A legislação é extremamente incompleta a respeito da problemática 

gerada pelas queimadas. Sua prática, apesar de carecer de estudos mais aprofundados sobre 

impacto ambiental e danos à saúde causados aos moradores da região, é sabidamente 

prejudicial ao solo e, por implicar em uma redução dos custos imediata, continua sendo 

feito em larga escala, além de não ter sua proibição normativamente regulamentada6. 

                                                 
6 Em setembro de 2007. o Estado de São Paulo e a Associação dos Plantadores de Cana da Região de Jaú 

tiveram negados no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) dois recursos contra a liminar 
concedida pela Justiça Federal de Jaú (SP), a pedido do Ministério Público Federal e do Ministério 
Público Estadual de São Paulo (MP/SP) em ação civil pública, que  determinou a paralisação das 
queimadas controladas de cana-de-açúcar na região, restringiu a expedição de licenças ambientais para 
as queimadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e 
invalidou, por conseguinte, as autorizações concedidas pelos órgãos de licenciamento ambiental do 
Estado. Durante certo lapso de tempo a suspensão da liminar fora deferida parcialmente pela Presidente 
do TRF, no sentido de que a proibição das queimadas passasse a valer somente na safra de 2008 e 
vinculando as de 2007 a licenciamento realizado pelo Ibama em conjunto com a Secretaria do Meio 
Ambiente, sem necessidade de estudo de impacto ambiental. O caso, não obstante, foi levado a 
julgamento em 26 de setembro, tendo a relatora, a Desembargadora Federal Regina Costa, da 6ª Turma, 
negado provimento ao recurso, e determinado a manutenção da liminar em sua íntegra. A decisão 
atinge as plantações de cana nas cidades de Jaú e demais os municípios daquela jurisdição: Bariri, 
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São de pouca valia argumentos no sentido de que o dano econômico e 

social das proibições será maior que o impacto à saúde e ao meio ambiente. Ademais, as 

autoridades têm-se mostrado omissas quanto ao assunto, que vem sendo regulamentado, 

no caso do Estado de São Paulo, pela emissão indiscriminada de autorizações 

concedidas pela Cetesb, e pela edição de Portarias do Executivo estadual que se limitam 

a buscar alternativas à queima da palha. 

No que concerne à degradação do meio ambiente, a primeira lei 

federal a tratar do assunto de modo amplo data de 1934, tendo sido ela posteriormente 

complementada por diversos decretos federais e pela legislação dos Estados. 

Atualmente a questão é regida pela Lei n° 7.802, de 1989 (com 

redação dada pela Lei n° 9.974, de 2000), que dispõe não apenas sobre a pesquisa, a 

experimentação e a produção de agrotóxicos, seus componentes e afins, como trata de 

questões concernentes à sua embalagem e rotulagem, a seu transporte, a seu 

armazenamento, à sua comercialização, à sua propaganda comercial, à sua utilização, à 

sua importação e exportação, bem como sobre o destino final dos resíduos e 

embalagens, além de estabelecer regras sobre registro, classificação, controle, inspeção 

e fiscalização. É regulamentada pelos Decretos n° 2.018, de 01/10/1996 n° 3.179, de 

21/09/1999, este último dispondo sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

condutas e atividades consideradas como lesivas ao meio ambiente. 

Os aspectos penais, por sua vez, foram disciplinados pela Lei n° 

9.605/98 (parcialmente alterada pela Lei n° 9.985, de 18/07/2000), que ainda teve 

dispositivos acrescidos pela MPV n° 2.163-41, de 23/08/2001; pela Lei n° 11.284, de 

02/03/2006; e pela Lei n° 11.428, de 22/12/2006 (em sua grande maioria tipificando 

novas condutas). 

É de ALVARENGA7 a preocupante ponderação no sentido de que “o 

emprego e consumo de agrotóxicos, seus componentes e afins vêm aumentando, 

consideravelmente, nos últimos anos. Contudo, o conhecimento da complexidade de 

ação dos mesmos não acompanhou a alta produtividade das indústrias fabricantes. É 

                                                                                                                                               
Barra Bonita, Bocaina, Brotas, Dois Córregos, Igaraçú do Tietê, Itaju, Itapuí, Mineiros do Tietê, Santa 
Maria da Serra e Torrinha (TRF-3 mantém proibição de queimadas em Jaú in 
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/estado-de-sp-
defende-queimadas-em-jau-mas-perde-recurso-no-trf-3/ . Acesso em 26 de março de 2008). 

7 ALVARENGA, Octávio Mello. Política e direito agroambiental. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, 
p. 110-111. 
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necessário que pesquisas e estudos no campo da toxicologia, agronomia, química, meio 

ambiente etc. acompanhem este aumento. Como resultante da toxidade, seletividade e 

persistência (isto é, durabilidade de propriedades tóxicas) e também de seu uso e 

comercialização indiscriminados, resíduos deles vêm sendo encontrados no meio 

ambiente: atmosfera e águas de chuva, águas superficiais e subterrâneas, solos. 

Acumulam-se na cadeia alimentar e chegam até o homem”. 

Na proteção ao meio ambiente muito se avançou nos últimos anos, mas 

é fundamental que o governo se conscientize ser necessária não apenas a existência de 

uma legislação rigorosa a respeito da matéria, como o exercício de controle rígido para 

impedir o advento de uma situação fática irreversível. 

 

4 – A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE PELA PRODUÇÃO DE PRODUTOS 

ORGÂNICOS 

 

As relações jurídico-econômicas do cotidiano agrário têm sido cada 

vez mais analisadas, quer pelos economistas, quer pela imprensa especializada, sob a 

ótica do agribusiness. Não obstante sua relevância, o tema não tem recebido a 

necessária disciplina legal em terra pátria. 

Os contratos agroindustriais e o “agribusiness” são figuras correlatas e 

complementares, mas que, como já tivemos a oportunidade de desenvolver 

anteriormente, não se confundem: os contratos agroindustriais correspondem a negócios 

jurídicos de integração vertical nos quais existem, de um lado, um comprometimento do 

produtor na adoção de algumas medidas que assegurem a qualidade final do produto e 

sejam politicamente adequadas; de outro, o compromisso do industrial na aquisição dos 

bens produzidos. O “agribusiness”, por sua vez, nada mais é do que uma macro-visão 

de todo o sistema agroindustrial (ou cadeia agroindustrial, consoante a doutrina 

adotada), envolvendo um determinado produto agropecuário, e que abrange não apenas 

a análise da produção em si, mas ampla visão desta em consonância com as demais 

etapas que a antecedem (produção de insumos, por exemplo) ou lhe sucedem 

(processamento industrial, distribuição ou comercialização final, e eventual exportação) 

e que a ela são direta ou indiretamente ligadas, sem perder de vista a ótica de proteção 

do meio-ambiente e de proteção do consumidor. 
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O “agribusiness” não é, sublinhe-se, um novo tipo contratual; cuida-

se, antes, de enfoque inovador das relações – de caráter não apenas jurídico, mas 

também, e principalmente, econômico – entre produtor e empresa, com especial tônica 

no consumo, sobre o qual o legislador tem sido cronicamente omisso. 

Chega-se, assim, facilmente à conclusão de que o raio de abrangência 

do agronegócio transcende em muito o âmbito puro e simples dos contratos 

agroindustriais. A importância de todas as variáveis na equação visando a 

comercialização final do produto acima mencionadas tem ensejado, ao menos em parte, 

cada vez mais a adoção natural da ótica do “agribusiness” pelos contratos agroindustriais. 

Na busca da satisfação dos interesses dos consumidores, ganha 

particular relevância tanto o aumento de oferta, como a melhora na qualidade dos 

produtos. Dentre as políticas adotadas destaca-se o incremento de investimentos no 

avanço do conhecimento, tais como trabalhos em melhoramento genético, propagação, 

pós-colheita e tecnologia de alimentos, de modo a garantir o diferencial competitivo da 

atividade produtiva8. 

Ressalte-se que a busca de aprimoramento de qualidade dos produtos 

visa não apenas atender às exigências do consumidor quanto a aspecto e a sabor, mas 

também àquelas concernentes ao não uso de adubos químicos ou agrotóxicos, de modo 

a preservar sua saúde e o meio ambiente. 

Sob este prisma vem ganhando vulto em nosso país a procura por 

alimentos ditos “orgânicos”, tidos como mais “limpos” e “saudáveis”9. 

Produtos agrícolas “orgânicos” são aqueles cultivados sem o uso de 

adubos químicos ou de agrotóxicos (produtos químicos e fertilizantes sintéticos), 

                                                 
8 Como exemplo de tais esforços, podemos apontar os cinco convênios e o protocolo de intenções 

firmados em março de 2007 entre a Embrapa Agroindústria Tropical e o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) visando o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de melhoramento genético, 
desenvolvimento de sistemas de produção, pesquisas em pós-colheita, tecnologia de alimentos e 
processamento agroindustrial. Como exemplo de tecnologias já adotadas, podem ser mencionados, 
dentre outras, os clones de caju e de acerola; a conservação pós-colheita de coco verde in natura; o 
sistema de produção de pimenta; o monitoramento da mosca-das-frutas e as alternativas de 
aproveitamento da casca de coco verde. Dentre os estudos em desenvolvimento, destacam-se os 
trabalhos de processamento mínimo de frutas e hortaliças, a utilização do pigmento de caju na indústria 
de alimentos e identificação de bactérias láticas para queijo coalho. 

9 Consoante dados de 2006 fornecidos pela Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura 
Orgânica (IFOAM), o Brasil ocupa o 6º lugar no ranking mundial em área plantada de produção 
orgânica (cerca de 900 mil hectares), e o 11º lugar em número de estabelecimentos. 
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mediante a adoção de sistema no qual todo o manejo agrícola está baseado no respeito 

ao meio ambiente e na preservação dos recursos naturais10. 

Para receberem a qualificação de “orgânicos”, produtos como a 

laranja, a alface e o tomate, devem ser cultivados sem o emprego de pesticidas 

convencionais. 

Com o passar do tempo, a noção de “produto orgânico” vem sendo 

ainda alterada, para que passe a abranger também aqueles de origem animal, desde que 

obtidos a partir de gado ou peixes alimentados apenas com ração orgânica, e aos quais 

não se tenha ministrado doses de antibióticos. 

Assim, carne suína “orgânica”, segundo expressa adjetivação legal, 

por exemplo, seria aquela obtida a partir de porcos que foram alimentados apenas com 

ração orgânica e que foram criados sem o emprego de antibióticos, ao ar livre, de modo 

a evitar sofrimento pelo stress decorrente do confinamento. 

Nos últimos dez anos pecuaristas do Centro-Oeste, visando a 

conquistar o mercado externo, têm ainda investido na criação do “gado orgânico”, assim 

denominado aquele que é tratado em pasto sem agrotóxico11. 

Os parâmetros a serem empregados para que determinado produto 

seja reputado como orgânico, todavia, nem sempre são pacíficos, tendo a doutrina se 

deparado com obstáculos de difícil transposição em alguns setores. É o caso do peixe 

que, nos Estados Unidos tem sido alvo de questionamentos junto ao Departamento de 

                                                 
10 Art. 2° da Lei n° 10.831/2003: “Considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, 

seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou 
oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local”. 

11 Enquanto no Brasil a pecuária orgânica é ainda pouco conhecida, dados de pesquisa realizada pela WWF-
Brasil, mostrou que na Alemanha, Itália, Holanda, França e Reino Unido, a demanda pelo produto cresce, 
em média, 10% ao ano. A Aspranor (Associação Brasileira de Produtores de Animais Orgânicos), que 
reúne 13 propriedades, com 150 mil cabeças de gado orgânico, deve fornecer em no ano de 2007 cerca de 
24 mil animais certificados como orgânicos para o Friboi abater este ano. Volume que representa o dobro 
do que foi fornecido em 2005. De acordo com a gerência de marketing, da área de “carne orgânica” da 
empresa “Friboi”, entre 55% e 60% da carne produzida e comercializada com a marca “Organic Beef 
Friboi” ficam no mercado interno e o restante é destinado à exportação. A denominada “carne orgânica”, 
contudo, ainda é um produto desconhecido e pouco consumido no Brasil, ao contrário do que ocorre em 
países europeus onde este mercado está em amplo crescimento. Pesquisa realizada pela WWF-Brasil, 
indica, ainda, que, apesar do produto ser proveniente do Brasil, 70% dos 763 entrevistados desconheciam 
o que é “carne orgânica” e as características do sistema de produção; 28% informaram que viram carne 
orgânica nos mercados e 31,8% disseram que pagariam entre 5% e 30% a mais pelo produto desde que 
este atenda às expectativas de melhor qualidade (Cresce consumo de carne orgânica, in 
http://www.cppse.embrapa.br/informativo-interno/231-fevereiro-2006/ ). 
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Agricultura, incumbido de elaborar a crescente lista de alimentos orgânicos à disposição 

dos consumidores americanos12. 

A questão dos produtos orgânicos, que até pouco tempo não tinha 

sequer regulamentação específica no país, é atualmente regida pela Lei n° 10.831/2003, 

segundo a qual é considerado como sistema orgânico de produção agropecuária, “todo 

aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 

recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 

comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-

renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de 

organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do 

processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, 

e a proteção do meio ambiente” (art. 1°)13. 

                                                 
12 Pelos critérios adotados, um salmão selvagem do Alasca paradoxalmente não poderia ser considerado 

como “verdadeiramente orgânico”, na medida em que mencionado qualificativo seria reservado apenas 
aos peixes criados em fazendas. O Departamento de Agricultura americano, órgão destinado a 
regulamentar a rotulagem de produtos como “orgânicos” ou não, chegou a elaborar controvertido guia a 
respeito do tema, o que gerou inúmeras críticas por parte dos ambientalistas. Estes ponderam que muitos 
dos peixes criados em fazendas vivem “em tanques apertados, em condições que podem poluir a água, e 
que chamá-los de orgânicos é uma perversão do rótulo”. Para aqueles que pescam e comercializam 
apenas peixe selvagem, tal argumento seria mais do que suficiente para sustentar que apenas seus 
produtos seriam efetivamente merecedores da denominação “orgânicos”. A questão está longe de ser 
pacífica mesmo dentre aqueles que aceitam classificar como “orgânicos” os peixes oriundos de fazendas 
de aqüicultura, por divergirem eles entre si quanto às espécies de peixes que poderiam ser abrangidas pelo 
conceito. A polêmica gira em torno da matéria prima utilizada no preparo da ração distribuída a 
mencionados peixes e do fato de poderem eles ser submetidos ou não a uma dieta orgânica. Há um amplo 
consenso no sentido de poder-se atribuir o rótulo “orgânico” aos peixes ditos “vegetarianos”, caso do 
bagre ou da tilápia, para os quais há ração orgânica disponível, ainda que cara. A questão se polemiza, 
porém, quando se cuida de peixes carnívoros – caso do salmão – que se alimentam de outros peixes, que 
não podem, por sua vez, ser rotulados de orgânicos. O atum, o cação e o linguado tampouco poderiam ser 
enquadrados como tais, na medida em que raramente são criados em fazendas. Objetivando recomendar o 
acréscimo do peixe criado em fazenda à lista dos produtos orgânicos, a comissão do Departamento de 
Agricultura norte-americano chegou a propor que se contornasse a questão, mediante a inserção de vários 
peixes carnívoros no rol dos orgânicos; alguns ambientalistas, porém, refutam veementemente a idéia de 
que qualquer peixe alimentado com ração que tenha sido elaborada a base de peixes selvagens (não-
orgânicos) possa ser chamado de orgânico (Andrew, Martin. O que é exatamente um peixe orgânico? The 
New York Times, publicado em 28/11/2006). 

13 Art. 1°, § 1°, da Lei n° 10.831/2003: “A finalidade do sistema orgânico de produção agropecuária e 
industrial. A finalidade de um sistema de produção orgânico, por sua vez, é: I – a oferta de produtos 
saudáveis isentos de contaminantes intencionais; II – a preservação da diversidade biológica dos 
ecossistemas naturais e a recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas 
modificados em que se insere o sistema de produção; III – incrementar a atividade biológica do solo; 
IV – promover um uso saudável do solo, da água e do ar, e reduzir ao mínimo todas as formas de 
contaminação desses elementos que possam resultar das práticas agrícolas; V – manter ou incrementar 
a fertilidade do solo a longo prazo; VI – a reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao 
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Nos Estados Unidos, as empresas que comercializam alimentos têm 

certa liberdade para empregar expressões como “produto natural” e “produto free 

range” (pasto livre), mas incumbe apenas ao Departamento de Agricultura aprovar o 

rótulo “orgânico”. 

No Brasil, para que possam ser comercializados como orgânicos, os 

produtos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, segundo 

critérios estabelecidos em regulamento (art. 3° da Lei n° 10.831/2003). 

A certificação será, contudo, facultativa, na hipótese de haver 

comercialização direta aos consumidores, por parte dos agricultores familiares, 

inseridos em processos próprios de organização e controle social, previamente 

cadastrados junto ao órgão fiscalizador, desde que esteja assegurada aos consumidores e 

ao órgão fiscalizador a rastreabilidade do produto e o livre acesso aos locais de 

produção ou processamento (§1°).  

Reza ainda a Lei n° 10.831/2003 (art. 4°) incumbir aos agentes que 

integram a cadeia produtiva (produtores, distribuidores, comerciantes e entidades 

certificadoras), zelar pela qualidade concernente às características de produtos orgânicos 

regulamentadas naquele diploma. A responsabilidade de cada um deles, contudo, dar-

se-á segundo o respectivo grau de participação, e sem prejuízo do cumprimento das 

demais normas e regulamentos que estabeleçam medidas outras relativas à qualidade de 

produtos e processos. 

Com o intuito de fazer valer o determinado, o legislador de 2003 

estabeleceu, outrossim, rol de sanções administrativas, a serem aplicadas de modo 

isolado ou cumulativo, sem prejuízo da apuração de responsabilidade no âmbito cível e 

criminal (art. 6°): advertência; multa de até um milhão de reais; suspensão da 

comercialização do produto; condenação de produtos, rótulos, embalagens e matérias-

primas; inutilização do produto; suspensão do credenciamento, certificação, 

autorização, registro ou licença; e cancelamento do credenciamento, certificação, 

autorização, registro ou licença. 

                                                                                                                                               
mínimo o emprego de recursos não-renováveis; VII – basear-se em recursos renováveis e em sistemas 
agrícolas organizados localmente; VIII – incentivar a integração entre os diferentes segmentos da 
cadeia produtiva e de consumo de produtos orgânicos e a regionalização da produção e comércio desses 
produtos; IX – manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração cuidadosos, 
com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do produto em todas as etapas”. 
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A questão relativa aos insumos destinados à agricultura orgânica foi 

disposta no art. 9°, que lhes prevê o estabelecimento de processo de registro 

diferenciado, que garanta a simplificação e agilização de sua regularização. 

Mais recentemente, mencionado diploma legal foi objeto de 

regulamentação pelo Decreto n° 6.323/2007, que instituiu o novo Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica14, ao qual os produtores de alimentos orgânicos 

terão que se adequar até dezembro de 2009 15. 

O texto regulamentar supriu grave lacuna, na medida em que 

reconheceu a existência de redes que abrangem organizações de agricultores, técnicos, 

associações e cooperativas. Trata-se de importante passo, eis que essas redes, no início 

de 2008, reuniam aproximadamente dez mil famílias de agricultores brasileiros. 

Disciplinando o que já vinha estabelecido no art. 3° da Lei n° 

10.831/2003, o Decreto estabelece que, para os agricultores familiares poderem vender 

seus produtos diretamente ao consumidor sem certificação, deverão estar ao menos 

vinculados a uma organização com controle social, cadastrada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ou em um órgão fiscalizador 

conveniado16. 

 

5 – O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E A PROTEÇÃO AO 

CONSUMIDOR 

 

                                                 
14 Art. 29 do Dec. N°6323/2003: “Fica instituído o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica, integrado por órgãos e entidades da administração pública federal e pelos organismos de 
avaliação da conformidade credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. 

15 Art. 115 do Dec. N°6323/2003: “Todos os segmentos envolvidos na rede de produção orgânica terão prazo 
de dois anos, contados da data de publicação deste Decreto, para se adequarem às regras nele estabelecidas”. 

16 Nos últimos anos, o trabalho do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) para a promoção e 
incentivo da produção orgânica familiar vem crescendo tanto na área de crédito, como nos campos da 
assistência técnica, da agregação de valor e de geração de renda. Com efeito, entre 2003 e 2005, a 
SAF/MDA (Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário) investiu 
aproximadamente R$ 80 milhões em ações de produção orgânica e/ou agroecologia, assim distribuídos: R$ 
36,8 milhões em assistência técnica e extensão rural; R$ 37,5 milhões em pesquisa e extensão; R$ 2 milhões 
em agregação de valor; e R$ 2 milhões em agrobiodiversidade. No âmbito do crédito, criaram-se linhas 
especiais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como o “Agroecologia” 
e o “Floresta”; no campo da assistência técnica e da extensão rural, as ações planejadas e desenvolvidas são 
baseadas nos princípios da agroecologia. Em 2007, por sua vez, foram criadas redes temáticas envolvendo 
técnicos da extensão rural para tratar de temas como produção orgânica e agroecologia. 
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A responsabilidade pelo vício de produto que tenha sido adquirido 

como se orgânico fosse, é solidária por parte de seus fornecedores17, na acepção ampla 

do CDC (salvo, no caso dos produtos in natura, se foi impossível a identificação do 

produtor, quando responderá o fornecedor imediato 18). 

Observe-se que os produtos colocados à disposição do consumidor 

utilizando-se imprópria e ilegalmente o qualificativo de “orgânico”, serão, consoante 

previsão do art. 18, § 6°, II, do CDC, considerados impróprios ao uso e consumo, quer 

pela fraude, quer pelo fato de serem mais nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, 

simplesmente por estarem em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

distribuição ou apresentação. 

Sendo incabível, por força do §3° do art. 18 do CDC19, dada a natureza 

do produto, a aplicação do prazo de 30 (trinta) dias previsto em seu §1°, para que o 

fornecedor possa sanar o problema, abre-se de imediato20, ao consumidor a possibilidade 

de substituição do produto por outro da mesma qualidade e quantidade por ele adquirida, 

que atenda aos requisitos legais concernentes à produção de orgânicos21, a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (providência, na hipótese, 

meramente cerebrina, ante a, de regra, exigüidade do interregno22), sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço pelo fato do produto por 

ele adquirido como orgânico não atender as determinações legais pertinentes. 

                                                 
17 Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. 

18 Art. 18, § 5°, do CDC: “No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o 
consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor”. 

19 Art. 18, § 3°, do CDC: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo 
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 
qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. 

20 Art. 18, § 1°, do CDC: “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 
exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 
perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”. 

21 Art. 18, § 4°, do CDC: “Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e 
não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou 
modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo 
do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo”. 

22 A expressão “de regra” incide nas excepcionais ocorrências de inflação galopante de que nos foram exemplos o 
mercado alemão no pós-Primeira Guerra Mundial ou, dentre nós, a conjuntura econômica reinante na virada da 
década de 1980 para 1990.  Fora das relações de consumo, igual correção seria cabível nos contratos em que 
houvesse pagamento antecipado, com entrega posterior, no chamado “mercado de futuros”. 
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A responsabilidade pelo fato do produto orgânico, contudo, pode 

gerar conseqüências mais graves, uma vez que o consumidor poderá sofrer graves 

danos, concretos ou mesmo potenciais, por ser alérgico ou intolerante a determinado 

defensivo agrícola, por exemplo, empregado na plantação do vegetal por ele adquirido, 

ou ao hormônio utilizado na criação de animais cuja carne foi por ele consumida. 

Incide, aqui, de pleno direito a regra prevista no artigo 12 do CDC, segundo a qual o 

produtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua utilização e riscos. 

No caso em apreço, têm particular importância os incisos I e II, do § 

1°, de mencionado dispositivo, segundo o qual o produto será considerado como 

defeituoso quando não oferecer a segurança que dele legitimamente se espera, devendo-

se levar em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais particularmente 

sua apresentação, bem como o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 

O Decreto n° 6.323/2007 prevê, ainda, que a informação da 

qualidade do produto orgânico deverá constar de sua rotulagem mediante aposição do 

selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (art. 20 23), que 

poderá ser utilizado pelos produtos que são comercializados diretamente aos 

consumidores apenas se eles tiverem sido objeto de verificação por organismo 

credenciado a proceder à avaliação da conformidade. 

Com efeito, consta do art. 21 do Decreto n° 6.323/2007 que “somente 

poderão utilizar o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

os produtos comercializados diretamente aos consumidores que tenham sido verificados 

por organismo de avaliação da conformidade credenciado junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. 

A redação do respectivo parágrafo único, todavia, é pouco feliz, 

prestando-se a equívocos. Estabelece-se que, no ponto de comercialização ou no rótulo 

“dos produtos previstos no caput”, poderá constar a seguinte expressão: “produto 

                                                 
23 Art. 20 do Decreto n° 6.323/2007: “Além de atender aos regulamentos técnicos vigentes específicos 

para o produto que está sendo rotulado, os produtos inseridos no Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica de que trata o art. 29 deverão obedecer às determinações para rotulagem de 
produtos orgânicos e conter o selo deste Sistema”. 
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orgânico não sujeito à certificação nos termos da Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 

2003”. O texto é mal redigido, pois dá ensejo a confusão por parte do consumidor que, 

com facilidade, entenderia cuidar-se de produtos que tivessem sido submetidos a 

verificação por organismo credenciado. 

De qualquer modo, deve-se sempre proceder à identificação dos 

agricultores familiares em todos os casos em que haja venda direta ao consumidor. Para 

tanto, aplicar-se-ão as regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (art. 22), que contemplarão necessariamente a emissão de comprovante 

de cadastramento do agricultor familiar pelo órgão fiscalizador. 

No âmbito da publicidade e da propaganda, o Decreto n° 6.323/2007 

prevê ser igualmente proibido o uso de expressões, títulos, marcas, gravuras ou qualquer 

outro modo de informação capaz de induzir o consumidor a erro quanto à garantia da 

qualidade orgânica dos produtos, na publicidade e propaganda de produtos que não 

sejam produzidos em sistemas orgânicos de produção (art. 23). 

Os preceitos acima mencionados (arts 20 a 23 do Decreto n° 

6.323/2007) atendem ao “princípio da transparência” nas relações de consumo, 

consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990. Sua introdução 

representou, à época, importante alteração no quadro que até então se fazia presente nas 

relações entre fornecedor e consumidor, na medida em que estes passaram a 

desempenhar papéis invertidos na cena da relação de consumo. O fornecedor foi 

forçado a abandonar seu outrora confortável posicionamento passivo, para assumir o 

ônus de manter os potenciais consumidores correta e amplamente informados; estes 

últimos, por sua vez, viram-se alçados à protegida posição de titulares de direito 

subjetivo à informação24, consoante dispõe o art. 6°, inc. III, do Código de Defesa do 

Consumidor25. Saltou-se da máxima clássica caveat emptor à idéia de caveat venditor. 

Ressalte-se que a adequada informação ao consumidor manifesta-se 

primeiramente no momento da oferta, seja ela concretizada diretamente ou por meio de 

publicidade mais elaborada, ocasião na qual o oblato deve ter acesso a todos os dados 

relevantes sobre o produto ou sobre as condições do contrato. O texto do contrato deve, 

                                                 
24 GRASSI NETO, Roberto. Princípios de direito do consumidor: elementos para uma teoria geral. 

Santo André: ESETec, 2007, p.122. 
25 Art. 6º do CDC: “São direitos básicos do consumidor:... III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”; 
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de igual modo, ser claro, consoante complementa o art. 46 do Código de Defesa do 

Consumidor26. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Buscando conjugar a satisfação dos interesses dos consumidores com 

a necessidade de proteção ao meio ambiente, a procura por alimentos ditos “orgânicos”, 

tidos como mais “limpos” e “saudáveis”, é tendência que vem se acentuando nos 

últimos anos, tanto no Brasil como nos países mais desenvolvidos. 

Ganha fôlego, pois, cada vez mais, a idéia de ser insatisfatório apenas 

o aumento de oferta dos produtos alimentícios, devendo-se conjugar esforços no sentido 

da adoção de políticas voltadas ao aumento de investimentos em pesquisas dirigidas à 

tecnologia de alimentos, visando ao melhoramento no campo da genética e 

aprimoramento dos sistemas de produção, o que inclui os pós-colheita e processamento 

agroindustrial. 

A busca de melhoria na qualidade dos produtos alimentares não se limita, 

todavia, aos tópicos acima apontados, pois deve conciliar sua satisfação na busca de 

aprimoramento e aumento de oferta e melhoria de sabor com a proteção da saúde, bem como 

a preservação do meio ambiente, mediante o não-uso de adubos químicos ou agrotóxicos. 

Críticas inúmeras são tecidas, e com uma certa dose de razão em 

âmbito econômico, no sentido de que a opção pela produção “orgânica” acarretaria, a 

curto prazo, pequenos prejuízos aos produtores. 

Não se pode olvidar, porém, que adoção de métodos orgânicos de 

produção tende, em longo prazo, à redução substancial de custos, podendo até mesmo 

competir com o método agro-químico em termos de produtividade e resultados 

econômicos, sem apresentar as já conhecidas conseqüências nefastas deste último. 

Por derradeiro, sublinhe-se que, independentemente dos benefícios 

supervenientes à circulação do produto, equilibrando-se o meio ambiente e trabalhando-

se de modo harmônico e convergente em relação e com respeito a tempo, a ritmo, aos 

ciclos e aos limites da natureza, altera-se para melhor a qualidade global dos solos 

                                                 
26 Art. 46 do CDC. “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, 

se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. 
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produtores, quer no que concerne à qualidade da água, quer quanto à intensificação da 

vida microbiológica do terreno, quer ainda quanto ao retorno da fauna ao espaço 

agrícola e o aumento da biodiversidade. 
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REFLEXOS DA ECOSOFIA1 NO DIREITO BRASILEIRO. 

UM ESTUDO EM BUSCA DA EFETIVIDADE DO DIREITO AMBIENTAL. 

 

Roberto Lima Figueiredo∗

 

RESUMO 
Este artigo aborda o enfoque epistemológico da Ecosofia, extraindo os reflexos deste 

campo do conhecimento no Direito Brasileiro. A Ecosofia é uma corrente filosófica 

surgida nos movimentos sociais da contracultura estadunidense de 1960 que serviu 

como fundamento ao Direito Ambiental brasileiro. Esta corrente apresenta algumas 

vertentes, duas das quais foram destacadas neste artigo: a vertente antropocêntrica e a 

biocêntrica. O enriquecedor movimento contracultural norte americano também 

permitiu naquele mesmo momento histórico o surgimento da Bioética, intrinsecamente 

relacionada à filosofia ecológica, cujo efeito simbolizou um outro marco teórico inédito 

no Brasil, dando azo a virada paradigmática do Direito brasileiro. Nessa abordagem, 

verificar-se-á a contribuição da Ecosofia na nova forma de se perceber a Razão nas 

Ciências Sociais, no recorte dos reflexos experimentados pelo Direito Brasileiro ante 

este inovador paradigma filosófico. O surgimento de uma nova maneira de se enxergar 

o Direito através de uma distinta forma de compreensão ética e ambiental. 

 

PALAVRAS CHAVE: ECOSOFIA. DIREITO AMBIENTAL. BRASILEIRO. 

 

 

ABSTRACT 
This article concerns about the epistemological focus inside the Ecophilosofy law 

theory, bringing in the reflexes into Brazilian Law. Ecophilosofy is a philosophic line of 

thought emerged during the contemporary north american movements of 1960 which 
                                                 
1 A nomeclatura “Ecosifia” está aqui sendo utilizada como sinônimo de Filosofia Ambiental, ou ainda 
Filosofia Ecológica, partindo-se do marco teórico identificado no movimento da contracultura Norte 
Americana ocorrido entre os anos de 1960 e 1970. 
∗ Mestrando em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Coordenador 
do Curso de Pós-Graduação em Direito Civil da Universidade Salvador- UNIFAS, Professor de Direito 
Civil da Universidade Salvador. Professor Convidado da Escola de Magistrados da Bahia – EMAB, da 
Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (OAB-BA) e do Curso de Aperfeiçoamento e Preparação 
das Carreiras Jurídicas – CEJUS. Procurador do Estado da Bahia. Advogado Militante. Sócio do 
Escritório de Advocacia Pedreira Franco e Advogados Associados. 
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served as the basis of Brazilian Environmental Law. This current has some sections, two 

of which were highlighted in this article: a strand anthropocentric and biocentric. The 

enriching contemporary North American movement also allowed that same historical 

moment the emergence of Bioethics, intrinsically linked to the Ecological Philosophy, 

whose effect symbolised another theoretical framework unprecedented in Brazil, giving 

rise to turn paradigmatic to Brazilian Law. In this approach, there will be a contribution 

of Ecophilosofy on the new way to understand the Reason in Social Sciences, in the cut 

of reflexes tested by Brazilian Law before this innovative philosophical paradigm. The 

emergence of a new way to see the Law through a different form of ethical and 

environmental understanding. 

 

KEY WORDS: ECOPHILOSOFY. BRAZILIAN ENVIRONMENTAL LAW. 

 
 

 

O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe 
como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário 
desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas 
acções, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se 
dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser 
considerado simultaneamente como fim [...] No reino dos fins 
tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 
um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, 
e portanto não permite equivalente, então tem ela dignidade. 
(Kant, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes: Traduzido por Paulo Quintela. Abril Cultural: São 
Paulo, 1980, pág 75). 
 
 

1. Introdução. 

 

A recente história do Direito Brasileiro da segunda metade do século passado foi 

marcada por uma mudança epistemológica no estudo das questões ambientais. As lesões 

ambientais, antes tidas como mal necessário ao desenvolvimento humano (visão 

antropocêntrica predatória) passaram a ser vistas como uma violência à ordem jurídica 

pública, ambiental e interventiva que se seguiu (perspectiva ainda antropocêntrica, 

porém mitigada e utilitarista). 
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Dentro deste mesmo momento, simultaneamente, os avanços da tecnologia e da 

medicina trouxeram à humanidade temas até então nunca abordados: clonagem humana, 

fertilização artificial, ortotanázia, adoção pré-natal, criopreservação de embriões, 

distanázia, pesquisas com células tronco, anacefalia, etc. 

 

As palavras de Luis Edson Fachin bem identificam o nível desta dinâmica (2007): 

 

Numa sociedade de identidade múltiplas, da fragmentação do corpo no 
limite entre o sujeito e o objeto, o reconhecimento da complexidade se abre 
para a idéia de reforma como processo incessante de construção e 
reconstrução. O presente plural [...] se coaduna como o respeito à 
diversidade, e não se fecha em torno da visão monolítica da unidade. 

 

Recentemente a imprensa televisiva, escrita e falada cobriu o que denominou de 

histórico julgamento iniciado no Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 05 de março 

de 2008, sobre a Lei de Biossegurança, quando se debateu a possibilidade de utilização 

das células tronco embrionárias humanas para pesquisas cientificas. 

 

Estes exemplos apontam para a necessidade de se perceber a razão de uma outra nova 

maneira, especialmente diante da sabida demora do direito em acompanhar tais fatos. À 

propósito, Mônica Aguiar Dias (2005, p. 60): 

 

Muitas vezes, o propalar do descompasso entre os fatos e a lei 
faz necessária uma torção interpretativa que permita acolher 
novos tempos, ou seja, que possibilite a revisão das conclusões 
hermenêuticas tomadas em razão de mudanças nos fatos que 
normalmente ocorrem, ed quod plerum, que accidit. 

 

Restaria, contudo, estabelecer dentro de critérios filosóficos fundamentais qual a melhor 

maneira de se superar os novos problemas humanos acima relacionados. É possível que 

a Ecosofia constitua excelente ferramenta crítica para as crises da humanidade pós-

positivista. Urge, contudo, entender como esta filosofia surge na visão Ocidental, 

estabelecendo o movimento social que propiciou tal implementação teórica, assim como 

o desenvolvimento disto, tudo no escopo de compreender os reflexos desta corrente 

filosófica no Direito Brasileiro de hoje. 
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2. A Necessidade de Se Perceber a Razão de Uma Outra Forma: Entendendo o 

Movimento da Contracultura Norte Americana. 

 

A doutrina atual tende a se apresentar numa posição anti ou pós-positivista à luz de um 

novo discurso que hoje se trava no enfoque da chamada crise da modernidade2 e que 

também justifica, de certo modo, a postura inadequada do Direito frente às relações 

questões ambientais, fruto de um paradigma dominante falido e cientificista, na exata 

lição de Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 2006, p. 9): 

 
a ciência, em geral, depois de ter rompido com o senso comum, deve-se 
transformar-se num novo e mais esclarecido senso comum. 
 
[...] 
 
é possível dizer que em termos científicos vivemos ainda no século XIX e 
que o século XX ainda não começou, nem talvez comece antes de terminar. 

 

E esta postura antipositivista encontrará apoio na matriz teórica doutrinária de Claus-

Wilhelm Canaris (CANARIS, 1968, p. 27-28), ao apresentar o conceito de “irrealismo 

metodológico”, como sendo um fenômeno histórico cultural cuja origem está na 

incapacidade do positivismo e formalismo solucionarem todos os problemas jurídicos, a 

par da especialização dos juristas e multiplicação das fontes do direito em uma 

complexidade sem precedentes. 

 

                                                 
2 Adota-se aqui como modernidade aquilo que foi constituído a partir da revolução científica do século 
XVI, desenvolvido nos séculos seguintes basicamente no domínio das ciências naturais. Tal modelo de 
racionalidade, ainda que com o prenúncio no século XVIII, somente no XIX se estende às ciências sociais 
emergentes, dando azo a um modelo global racional e científico fora do qual estar-se-ia no campo da 
irracionaliade (não científico). Sendo global é totalitário quando nega outras formas de conhecer que não 
passem pelo filtro de seu método, nem de seus princípios epistemológicos. Só haveria, neste paradigma, 
uma forma de conhecimento, que passa pelo exame dos fenômenos naturais. A matemática fornece à 
ciência moderna um instrumento privilegiado de análise e uma lógica de investigação. Conhecer, nesta 
época, significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas 
do objeto são desqualificadas e em seu lugar passam a operar as quantidades que eventualmente se 
possam traduzir. O que não é quantificável e cientificamente irrelevante. O método científico assenta-se 
na idéia de redução da complexidade, simplificação (dividir e separar para depois analisar as questões 
sistemáticas do que se separou). Privilegia-se o como funciona em detrimento de quem é o sujeito ou 
mesmo qual é a finalidade. 

756



Os movimentos contraculturais3 desencadeados na sociedade estadunidense de 1960 

fizeram florescer a filosofia ecológica (ecosofia) e a bioética, além de um sem número 

de movimentos sociais, como os “rippies”, o feminista, o “black power” e vários outros 

ligados à noção de pluralismo, biodiversidade e respeito à natureza e à ética. 

 

Naquele tempo, as guerras mundiais recém experimentadas, a destruição em massa 

causada por bombas atômicas, os experimentos nos campos de concentração nazistas, o 

desenvolvimento de pesquisas em seres humanos sem qualquer tipo de cuidado moral, 

os desastres ambientais supranacionais, tudo isto importou na necessidade social de 

perceber (no sentido de encontrar) uma nova razão apta a suplantar as crises do 

presente. 

 

As mudanças culturais desencadeadas por aquele movimento rotulado ironicamente de 

anticultural deram azo a novas perspectivas de se enxergar os sujeitos de direito e os 

bens jurídicos, havendo uma forte tendência de publicização4 de conceitos 

originariamente privados. No campo ambiental esta questão é visível na reconstrução 

dos conceitos de propriedade, posse, flora, fauna, água, florestas, etc. 

 

Há pouco tempo atrás, o maior impedimento para uma proteção mais efetiva destas 

proposições decorria da “atitude ultrapassada de grande parte dos juristas para com a 

interpretação constitucional, cuja base até hoje consiste no formalismo jurídico que tem 

dominado gerações de operadores do Direito, especialmente durante o tempo 

autoritário”, como destaca Andreas J. Krell (2002, P. 71)5. 

 

Sendo a função do jurista complexa e considerando que “a sua atividade valorativa 

envolve um conjunto de aspectos que vão do ideológico e político ao social, ético e 

                                                 
3 Os movimentos sociais alternativos emanados nos anos sessenta, da contracultura, fizeram-se constituir 
por vários e distintos segmentos da sociedades, tais como os moralistas ecológicos, à  exemplo de Aldo 
Leopold e seus três temas convergentes na ética do solo (tese central), a saber: continuidade histórica da 
moralidade, solidariedade ecológica e amor alargado, cujo objetivo final seria introduzir o conceito da 
comunidade biótica estabelecida dentro de uma nova ética repleta de consciência ecológica. 
4 A publicização do direito ambiental seria uma resposta a gradativa privatização dos recursos naturais, 
que se deu dentro de um estado regulador com excessiva produção legislativa, como se possível fosse 
assim, dentro de uma dogmática interventiva legisferante suprir a secular omissão estatal. 
5 Vide ainda José Alcebíades de Oliveira Jr. in “Os Dez Anos da Constituição Federal: O Poder 
Judiciário e a construção da Democracia no Brasil”, Anais do Seminário Democracia e Justiça, 1998, p. 
93. 
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religioso” (PERLINGIERI, 2002, p. 2), tais aspectos exigirão o aprofundamento 

sistêmico do direito a ser enxergado por uma nova razão6, numa atividade valorativa 

atual, legítima e urgente. 

 

 

2.1. O Surgimento da Ecosofia e da Bioética Neste Contexto. 

 

Da utopia moderna inaugurada pela Nova Atlântica de Francis Bacon à fábula de 

Lichtenberg, o que se viu na década de 1960 foi a situação do homem perante o mundo 

à luz de um modelo jusfilosófico carente de uma virada epistemológica, na esteira da 

ecosofia. Do homem anteriormente pertencente à terra, surge um “outro homem”, que 

estabelece sério conflito científico manipulador da matéria (de distanciamento e 

objetivização), posteriormente substituindo-se pelo “homem biôntico”, numa atitude 

fusora de osmose com a natureza (OST, 1995, p. 170). 

 

Afirma Peter Singer ser obvio que mesmo em uma estrutura moral centrada no homem, 

a preservação ambiental ainda sustenta ares de axioma cuja importância é máxima. Esse 

valor torna-se ainda mais forte em decorrência das espécies em extinção, bem como de 

uma análise à longo prazo (SINGER, 2006, p. 284). À título ilustrativo, sustenta ele que 

a floresta é uma herança mundial, ao passo que já se tornam raras, e se acaso perdidas, 

não mais são recuperadas, daí porque as vantagens advindas da derrubada de uma 

floresta trazem um valor imediato para algumas gerações, mas o prejuízo de sua perda é 

eterno (SINGER, 2006, p. 285-289). 

 

Se o homem do Ocidente inventou novos mitos, como o de Tarzan, reativando a mais 

antiga das fantasias (a de retorno às origens, ao seio dessa mãe natureza, a Gaia 

Genetrix), a ecosofia reacendeu o debate crítico sobre esta idéia de nostalgia7 da idade 

                                                 
6 Exemplo disto está no redimensionamento dos princípios jurídicos. Vistos em Roma Antiga ou mesmo 
no curso da modernidade como fontes subsidiárias do direito, quase sempre utilizados como forma de 
integração da norma à vista do dogma do “no liquet”, os princípios foram redescobertos no pós-
positivismo como elementos de gênese, coesão e interpretação das normas, dentro de um imprescindível 
recurso de hermenêutica jurídica contemporânea. 
 
7 Esta sacralização da natureza retorna hoje, tanto sob as formas hedônicas, como, pelo contrário, no 
discurso da culpabilidade judaico-cristã. O tema a natureza mãe, sagrada, sujeito de direito, alimenta 
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de ouro das origens. No mesmo sentido, a bioética se apresentou como uma ponte 

dentro deste discurso para um futuro melhor. 

 

A “Deep Ecology” (ecologia profunda, radical) simboliza este momento. Para François 

Ost trata-se de forte corrente filosófica dos EUA e que tem sua divindade em Gaia, 

possuindo seus profetas, sua bíblia, os seus povos eleitos, locais nobres, grandes 

testemunhos, palavras de ordem, etc. Este movimento cultural retira todo o privilégio à 

espécie humana e se enraíza num passado mítico (a cultura dos ameríndios), projetando-

se a um futuro escatológico (o retorno da aliança com a terra). Cultiva a realização do 

sujeito e a ação política (OST, 1995, p. 177). 

 

Esta ecofosia fez surgir, como conseqüências ética e jurídica do problema, uma séria 

mudança de perspectiva filosófica: o exame da natureza como sujeito de direito na 

passagem de um universo mental antropocentrista (humanista) a um universo bio ou 

ecocentrista, no qual o homem perderá seu duplo privilégio de ser a fonte exclusiva do 

valor e seu fim. 

 

Apesar do rigoroso monismo, inegável que a “Deep Ecology” e sua dialética entre 

homem e natureza, sem subestimar as diferenças, distinguindo as solidariedades sem 

nivelar as hierarquias, influenciou a doutrina jurídica mundial e repercutiu nos estudos 

do direito ambiental brasileiro. 

 

O mesmo se diga da “Shallow Ecology”, via intelectual menos radicalizada8 do estudo 

ecológico fincada no combate a poluição e ao esgotamento de recursos, tendo por 

objetivo central a saúde e a opulência das populações dos países desenvolvidos (OST, 

1995, p. 183). 

 

                                                                                                                                               
corrente de idéias que culminam em teses éticas e soluções jurídicas, propondo-se o autor a apresentar a 
tese da ecologia radical. 
 
8 Os ecologistas radicais reagem a essa doutrina por não romper a perspectiva antropocêntrica, na medida 
em que a natureza se mantém dentro dos interesses da própria humanidade, sendo isto um vício 
fundamental de raciocínio que afeta todas as políticas de conservação dos recursos, de limitação de 
crescimento, bem como as cruzadas pelos direitos dos animais ou pela criação de parques naturais. 
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A igualdade biocêntrica (todas as coisas neste mundo possuem valor intrínseco) passa a 

se constituir um desafio da hermenêutica jurídica contemporânea, cujos efeitos já se 

vêem no estudo da doutrina e jurisprudência brasileira. 

 

A idéia de que o homem somente poderia atentar contra o meio ambiente para satisfazer 

necessidades vitais, ou mesmo de que diversidade da vida é um aspecto essencial e 

representa em si um valor, a mudança radical de política nos planos tecnológicos, 

econômicos e ideológicos, a passagem da teoria para a ação, seriam ilustrações dos 

fenômenos jurídicos que passaram a ser discutidos no direito brasileiro de hoje em face 

da ecosofia e da bioética9. 

 

A Carta Mundial da Natureza da Assembléia Geral das Nações Unidas de 28 de outubro 

de 1982, cujo preâmbulo vaticina: “toda a forma de vida é única e merece ser 

respeitada, qualquer que seja a sua utilidade para o homem” constitui elemento histórico 

nitidamente consectário do aludido movimento contracultura (OST, 1995, p. 209). 

 

Ao lado disto, surgia ainda nos idos de 1974 uma Lei estadunidense denominada 

“National Research Act” cujo tema não se relacionava diretamente à ecosofia, mas sim 

às pesquisas cientificas, que demandavam disciplina regulatória impeditiva dos abusos e 

atrocidades humanas nesta área. O Respeito pelas Pessoas, a Beneficência e a Justiça, 

veiculados em um outro relevante documento publicado em 1978, Relatório de Belmont 

também constituíram momento histórico ímpar no campo de uma corrente filosófica 

Bioética que se formava com ares de principiologia. 

 

O direito consuetudinário norte-americano é o ponto de partida da questão ambiental, 

iniciando-se pelo problema da poluição, examinando o tratamento dos tribunais 

derredor do assunto. 

 

Através da Lei do Ar Limpo (Clean Air Act – CAA), reportando-se ao ano de 1955, 

como a “primeira Lei Federal de controle da poluição foi aprovada” e que seria “a mais 
                                                 
9 A idéia do paradigma relacional, o princípio da simbiose, do respeito pela complexidade, da interação 
cooperativa dos elementos naturais, a regra da autonomia local e o princípio da auto-suficiência são 
exortados sendo certo que os opostos não deixam de se misturar. 
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complexa Lei Federal de meio ambiente dos EUA”, contemplando uma estrutura 

federalizada de cooperação entre os Estados e o Governo Federal, sendo radicalmente 

diferente das antigas leis federais de poluição que basicamente deixaram o controle com 

os estados e fizeram do governo federal uma fonte de recursos financeiros. 

 

Assim, os estados têm liberdade para escolher dentre os vários métodos de controle e 

tecnologias para que sejam alcançados os padrões ambientais de qualidade do ar. 

 

A Lei de Águas Limpas (Lei Federal de controle e poluição das águas) de 1948 (Clean 

Water Act), anterior ao próprio movimento contracultural, e que autorizava o controle 

federal e estadual das descargas de poluentes nas águas dos EUA através de um sistema 

de permissões e regulamentos constituíra um outro marco histórico relevante10. 

 

A doutrina Bioética que se seguiu a isto sofreu, com forte influência ainda no histórico 

Relatório de Belmont trouxe à lume outras importantes noções morais, tais como a de 

autonomia, seja para respeitar os sujeitos capazes e livres, seja mesmo a fim de proteger 

sujeitos com autonomia reduzida, por qualquer fundamento, Não Maleficências 

(princípio hipocrático de não fazer o mal), a Beneficência (noção positiva de ajudar, 

fazer o bem) e a Justiça (distributiva), numa conformação principiologia recém surgida 

reverberando em todo o mundo. 

 

Estava aberto o campo das mudanças legislativas. No Brasil não poderia ser diferente. 

 

2.2. A Conseqüente Virada Paradigmática do Direito Brasileiro: O Direito 

Ambiental e a Constituição de 1988. 

 

A ecologização do texto constitucional, forte no conceito de solidarismo positivo em 

favor de alguém ou de algo, simbolizou uma tríplice fratura do paradigma vigente: 

diluição da posição formal rígida entre credores e devedores, irrelevância da distinção 

                                                 
10 A origem histórica deu-se em 1899 com a Lei dos Rios e Portos. Cite-se ainda a Lei de Inseticidas, 
Fungicidas e Raticidas de 1947, que aborda o Registro, a Classificação, a Suspensão, o Cancelamento, o 
uso de Substâncias Tóxicas, a Eliminação de Rejeitos Sólidos e Perigodos, as Declarações e Rótulos, a 
previsão de um Superfund, etc. 
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entre sujeito estatal e privado, enfraquecimento das separações absolutas entre os 

componentes naturais do entorno (o objeto na dicção privatista) e os sujeitos da relação 

jurídica (BENJAMIM, 2003, p. 72). 

 

A crise ambiental observada após os anos setenta ante a conjunção de fatores bem 

denunciada pelo movimento da contracultura deu azo a esta virada paradigmática. 

 

Reflexo disto, a introdução do Direito Ambiental no Texto da Constituição de 1988 

trouxe desconfortável constatação: o Direito Brasileiro passou da miserabilidade à 

opulência ecológico-constitucional. 

 

De efeito, o meio ambiente sempre foi um tema que, nos regimes constitucionais 

anteriores, fincava-se nos valores da vida, saúde, função social da propriedade para 

justificar a intervenção estatal. 

 

A Constituição de 1967 referia-se a ecologia apenas uma vez, em seu artigo 172, 

quando abordava a obrigatoriedade do prévio levantamento ecológico de terras sujeitas 

a intempéries e calamidades, vedando o uso inadequado ao proprietário. 

 

À falta de reconhecimento ambiental prévio, restava ao intérprete equiparar a 

degradação ambiental à sanitária, numa concepção de cunho antropocêntrico e de 

indisfarçável valor economicista e utilitarista. 

 

O movimento da contracultura gerou como um curioso reflexo no Direito Brasileito: a 

Constituição de 1988 passou a abraçar a técnica da tutela ambiental multifacetária, não 

seguindo um único padrão normativo fixando direitos e deveres genéricos, substantivos 

e procedimentais, típicos daquele evento histórico pluralista11. 

 

                                                 
11 Advirta-se que a caracterização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (direito de 
terceira dimensão, alicerçado nas noções de fraternidade e solidariedade) não aparece apenas como um 
direito humano direito, mas ainda como direito reflexo da proteção à saúde, ao trabalhador, etc, não 
objetivando fossilizar o meio ambiente, nem estancar suas permanentes e comuns transformações, mas 
tão somente assegurar o estado dinâmico de equilíbrio em que se processa os fenômenos naturais, 
deixando que a natureza siga seu próprio curso. 
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O paradigma ético dual desse novo regime da Constituição de 1988, originariamente 

antropocêntrico, mas já com certos contornos de biocentrismo, sinaliza pelo efeito desta 

contracultura. 

 

Surge no Brasil uma nova Ordem Constitucional Pública Ambiental onde se abomina o 

direito adquirido de poluir este bem de uso comum do povo, concluindo pela 

necessidade de implementação urgente deste novo paradigma. 

 

A constitucionalização ambiental emerge em um primeiro momento de forma 

antropocêntrica para, só mais tarde, ser borrifada por componentes biocêntricos e trás 

benefícios como, por exemplo, o estabelecimento de um dever genérico de não 

degradar, base do regime de explorabilidade limitada e condicionada, contraposto ao 

clássico direito de explorar. 

 

A ecologização da propriedade é outro reflexo visível e que contrabalança o rigor 

privatístico e a visão ambientalmente asséptica da função social, corrigindo as 

distorções de uma jurisprudência e doutrina alheias a sorte do meio ambiente. 

 

Provavelmente, o maior benefício que se seguiu à contracultura foi inserir a proteção 

ambiental como direito fundamental, o que também contrabalança as prerrogativas 

clássicas do direito de propriedade. Para J. J. Gomes Canotilho, ao analisar as 

constituições elaboradas após a Conferência de Estocolmo de 1972, o direito ao 

ambiente seria inclusive um dos novos direitos fundamentais. 

 

Tais reflexos são bem lançados por Hermam Benjamim (2003, p. 82-83): 

 
Um exame da experiência estrangeira revela que a norma constitucional, 
comumente, estabelece uma obrigação genérica de não degradar, fonte do 
regime de explorabilidade limitada e condicionada dos recursos naturais, 
ecologiza o direito de propriedade e sua função social, atribui perfil 
fundamental a direitos e obrigações ambientais, legitima a intervenção estatal 
em favor da natureza, reduz a discricionariedade administrativa no processo 
decisório ambiental, amplia a participação pública, em especial, nas esferas 
administrativa e judicial, agrega preeminência e proeminência a questão e aos 
conflitos ambientais, robustece a segurança normativa, substitui a ordem 
pública ambiental legalizada por outra de gênese constitucionais, enseja o 
controle da constitucionalidade da lei sob bases ambientais, e, por fim, reforça 
a interpretação pró-ambiente das normas e políticas públicas. 
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2.3. A Bioética como Fundamento Filosófico das Graves Questões Existenciais. 

 

No dizer de Peter Singer nosso século presencia mudanças drásticas no que concerne as 

atitudes morais, como a possibilidade de sexo fora do casamento, homossexualidade, 

eutanásia, clonagem, entre outras (SINGER, 2006, p. 25). Aborto, infanticídio, 

utilização do feto em pesquisas, feminismo, quando a vida começa e termina, genocídio,  

 

A Bioética se apresenta, ao lado da ecosofia, como um outro relevante fundamento 

filosófico para as grandes questões existenciais (re) surgidas a partir da contracultura. 

 

Para Tom L. Beuchamp e James F. Childress (2002, p. 120) existiriam quatro princípios 

fundantes desta nova filosofia que têm sido utilizados não apenas nos tribunais, como 

em ternos acadêmicos, médicos e nas pesquisas científicas: o respeito à autonomia, a 

beneficência, a não-maledicência e a justiça. Este principialismo também estaria 

presente na doutrina dos casuístas e de qualquer outro que os elevem ao centro dos 

estudos como normas morais. 

 

A principiologia vem ganhando espaço no estudo do direito, sendo digno de nota a 

assertiva de Humberto Ávila (2006, p. 80) a tal respeito: 

 
 
[...] os princípios não são apenas valores cuja realização fica na dependência 
de meras preferências pessoais. Eles são, ao mesmo tempo, mais do que isso 
e algo diferente disso. Os princípios instituem o dever de adotar 
comportamentos necessários à realização de um estado de coisas ou, 
inversamente, instituírem o dever de efetivação de um estado de coisas pela 
adoção de comportamentos a ele necessários. Essa perspectiva de analise 
evidencia que os princípios implicam comportamentos, ainda que por via 
indireta e regressiva. Mais ainda, essa investigação permite verificar que os 
princípios, embora indeterminados, não o são absolutamente. Pode até haver 
incerteza quanto ao conteúdo do comportamento a ser adotado, mas não há 
quanto à sua espécie: o que for necessário para promover o fim é devido. 

 

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2002, P. 842) “Violar um princípio é muito 

mais grave que transgredir uma norma qualquer”, constituindo isto a “mais grave forma 

de ilegalidade” por simbolizar nítida contrariedade a todo Ordenamento Jurídico.  
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Numa regressão histórica poder-se-ia dizer que a Lei estadunidense denominada 

“National Research Act” (1974), que viabilizou a criação do grupo de estudos no campo 

da pesquisa, constituiu marco relevante nesta onda principialista da Bioética, surgindo 

daí as expressões “Respeito pelas Pessoas”, “Beneficência” a “Justiça”, dentro de um 

contexto bioético, posteriormente veiculadas no relatório de Belmont (1978). 

 

As graves questões existenciais, agora na área da saúde e das pesquisas humanas, foram 

agraciadas com um novo tipo de conhecimento a balizar tais práticas à luz de inéditas 

perspectivas, estabelecendo limites à conduta médica e, simultaneamente, emitindo 

orientações gerais prospectivas. 

 

A autonomia é resgatada de modo a limitar a ingerência do médico, do Poder Público, 

ou ainda do pesquisador, admitindo-se que a pessoa tem seus próprios pontos de vista, é 

capaz de encetar as próprias opções e agir de acordo com crenças próprias, nada 

obstante a necessidade de se ponderar a autonomia em certos casos na defesa dos 

valores morais do caso concreto. 

 

Recorde-se que naquele tempo o mundo havia acabado de se submeter à execução 

maciça de seres humanos em campos de concentração. Ao lado disto, mesmo as 

civilizações que se diziam libertárias, ou guardiãs dos direitos humanos também 

admitiam a realização de pesquisas humanas degradantes, sem qualquer limitação ética. 

 

As intervenções paternalistas, assim denominadas como aquelas justificáveis em prol de 

um interesse maior, ou coletivo, de difícil delimitação ocorriam sem qualquer obstáculo 

crítico, ou limitação nas áreas da medicina e das pesquisas, submetendo-se todos ao 

máximo arbítrio do médico, como se este se encontrasse acima do bem e do mal. 

 

A bioética, como relevante fundamento filosófico para as questões existenciais fez ver 

que tais intervenções paternalistas constituem exceções aplicáveis tão somente àqueles 

com autonomia diminuída. 

 

A doutrina que se formava nesta nova linha filosófica (FERRER e ÁLVAREZ, 2005, fl. 

128) resgatando a máxima grega segundo a qual haveria uma obrigação de não causar 
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dano intencionalmente (o non nocere de Hipócrates), apresentava a não maleficência12 

como um outro princípio, centro do sistema moral. 

 

Interessante é o registro do debate sobre o momento no qual esta beneficência obriga e o 

momento em que esta é opcional: Proteger e Defender Direitos Alheios, Prevenir 

Lesões; Eliminar Condições e Situações que Podem Prejudicar Terceiros e Ajudar 

Pessoas com Incapacidades ou Deficiências, tudo isto se enquadraria em qual hipótese? 

Surge neste momento a questão da Justiça (distributiva), quando há uma distribuição 

eqüitativa de direitos, benefícios, responsabilidades, ou encargos na sociedade. 

 

Não se ignora a crítica acadêmica apresentada ao principialistmo proposto por Childress 

e Beuchamp quando se sugere que o trabalho destes não teria sido a de criação dos 

princípios, mas sim de reunião dos mesmos: a justiça de Platão e Aristóteles; a não-

maleficência e beneficência de Santo Tomás, e a autonomia de Locke e Kant. Mill, de 

igual maneira, traz importante influência (FERRER e ÁLVAREZ, 2005)13. 

 

O principialismo, contudo, teve importância impar no cenário biomédico, ao passo que 

trouxe princípios relacionados a uma ética aplicada, utilizados na biomedicina e 

contendo pontos cardeais da vida moral, o que significou novo fundamento filosófico 

para as questões existenciais. 

 

4. Conclusões: Uma Nova Maneira de Compreensão do Direito Brasileiro. 

 
                                                 
12 Enquanto a não-maleficência gera obrigações negativas, a beneficência gera positivas. O princípio da 
não-maleficência recorrentemente se apresenta relacionado ao dano (frustração ou prejuízo): as condutas 
danosas às vezes até seriam justificáveis. A não-maleficência admite o dano, mas não tolera a ofensa: 
(não matar; não lesar nem causar sofrimento, incapacidade; não ofender, etc). Já o princípio da 
beneficência exige a prática de atos positivos, como atos de bondade e caridade, ou mesmo quaisquer 
outros que utilitariamente melhorem a condição de alguém. 
 
13 Até 1990 tal proposta teve predomínio, sendo porém que a partir daí nasceram as críticas. Ponto de 
ruptura foi o artigo de Clouser e Gert publicado em 1990. As críticas foram resumidas em 1992 por Kevin 
W Wildes resumindo as críticas em três grupos: a) Não oferece justificativa convincente sobre a tábua de 
princípios adotadas, b) Não estabelece as vinculações entre os mencionados princípios; c) Não se explica 
suficientemente o significado dos princípios. Childress e Beuchamp adequaram sua obram então às 
críticas. São críticas ainda: ausência de uma teoria filosófica; falta de justificação dos princípios morais 
propostos e seu conteúdo. Com isso, resta estabelecida uma dificuldade de contemplar o consenso 
buscado entre os estranhos morais, pois acordos pressupõem o encontro dos conhecidos morais nos 
dizeres de Wildes. Ademais, a ausência de hierarquia é outro fator de crítica, pois prejudica a solução de 
conflitos no caso concreto, principalmente nas decisões clínicas. 
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Na esteira de Peter Singer, viu-se neste trabalho que uma ética social tem de levar em 

conta os valores necessários para manutenção da sociedade, sob penas deste não mais 

existir. A nova ameaça é o desenfreado crescimento da população. Uma nova ética 

precisa combater tais valores. Mas a mudança da concepção ética é lenta. Será que 

temos tempo de esperar? (SINGER, 2006, p. 300). 

 

A contracultura, de fato, constituiu relevante movimento histórico capaz de influenciar 

todo o mundo no afã de modificar o quanto antes este “status quo”. Dentro dela, a 

Ecosofia se apresentou como uma significativa onda ecológico-filosófica combativa, 

exortando a urgente necessidade de mudança comportamental. 

 

Os anos que se seguiram a isto revelaram a evolução (depuração) do movimento 

ecológico, que ganhou força a ponto de estar presente na última Assembléia Nacional 

Constituinte brasileira. 

 

A Constituição Federal de 1988 se apresentou atenta ao problema ambiental em 

decorrência da ecosofia, dando azo à virada paradigmática do direito brasileiro. A 

contribuição da ecosofia na nova forma de se perceber a Razão nas Ciências Sociais se 

monstrou nítida no Ocidente. Os reflexos experimentados pelo Direito Brasileiro ante 

este inovador paradigma filosófico se deram na exata medida do surgimento de uma 

nova maneira de se enxergar o Direito, através de uma distinta forma de compreensão: a 

ética-ambiental. 
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ALTERIDADE AMBIENTAL: A BUSCA DE UMA RELAÇÃO VINCULANTE 

ENTRE O SUJEITO E O AMBIENTE1

 

       Tangre Paranhos Leite Oliveira*  

 

RESUMO 

Este artigo busca tecer algumas considerações sobre a possibilidade de se estabelecer 

uma relação de reciprocidade entre o homem e o ambiente a partir da alteridade. Para se 

chegar a uma perspectiva que termina por conferir subjetividade para o ambiente natural 

foi necessário acompanhar o percurso do pensamento científico, em especial, o 

problema da separação entre sujeito e objeto. Esta trajetória passou pelas contribuições 

de autores da fenomenologia e se alinhou com a corrente do ecologismo profundo. 

 

PALAVRAS CHAVES: ALTERIDADE, RELAÇÃO, EXPERIÊNCIA, SUJEITO, 

OBJETO E BIOCENTRISMO 

 

ABSTRACT 

This article searchs to weave some conjectures on the possibility of if establishing a 

relation of reciprocity between the man and the environment from the alterative. To 

arrive at this perspective that to finish for conferring subjectivity for the nature, it was 

necessary to trace a passage to the long scientific thought, in special on the problem of 

the separation between citizen and object. This trajectory only was possible through the 

study of the authors of the phenomenology allies to Deep Eology School.  

 

KEY-WORDS: ALTERATIVE, RELATION, CITIZEN, EXPERIENCE, OBJECT 

AND BIOCENTRISMO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O homem contemporâneo está cada vez mais distante do ambiente natural e se 

mostra incapaz de desenvolver uma relação recíproca com o próximo. Este artigo 

                                                 
1 Este artigo foi desenvolvido ao longo da disciplina Metodologia de Pesquisa, junto ao programa de pós-
graduação em direito “strictum sensu” da Universidade Federal da Bahia sob a orientação dos professores 
Rodolfo Pamplona e Nelson Cerqueira.    

  
770



pretende acionar algumas teorias filosóficas e hermenêuticas que tratam do problema da 

alteridade (relação do ser com o outro), com o intuito de combater o processo de 

instrumentalização do ambiente natural. 

 Ainda hoje, o homem vê o ambiente, os outros seres e até os seus próprios 

semelhantes como propriedade. Não obstante a humanidade, ao longo da história, 

apontar uma expansão rumo um reconhecimento mais amplo dos direitos, nota-se que 

uma grande parcela dos seres que vivem no planeta ainda se encontra à margem das 

garantias e proteções.  

A partir do problema epistemológico da relação sujeito e objeto levantado 

através das contribuições fenomenológicas de Jean-Paul Sartre, coloca-se em discussão 

o problema da alteridade na teoria do conhecimento. A reflexão culmina com as 

considerações dialógicas proposta por Martin Buber. Mas não chega a este viés mais 

radical, sem antes passar pelas contribuições hermenêuticas de Hans Georg Gadamer,  

Boaventura de Sousa Santos e Thomas Khun.  

O objetivo é discutir os modelos de relação com o próximo, seja ele humano ou 

não. Sendo assim, aciona-se um arcabouço teórico para tecer algumas considerações 

sobre a possibilidade de reconhecimento de subjetividade também para os seres não-

humanos que ainda não são tidos como sujeitos de direito pelo ordenamento pátrio. 

 Sob a influência do paradigma biocêntrico defendido pela Deep Ecology2, 

buscam-se fundamentos que sustentem uma proteção mais ampla que abarque outros 

seres vivos do Planeta Terra. Para tanto, reforçam-se valores que defendem a 

biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas, em respeito a tudo aquilo que nos é 

pré-constituído e não-renovável. 

 
1. CONTRIBUIÇÕES FILOSÓFICAS PARA A QUEDA DO PARADIGMA DA 
SEPARAÇÃO SUJEITO OBJETO  
 

No pensamento ocidental, o sujeito é sujeito do conhecimento e o objeto é 

construído por esse sujeito, enquanto a verdade é percebida como um conteúdo que 

pode ser expresso por palavras. Este modelo se tornou tão hegemônico que as doutrinas 

tiveram que se adaptar a este formato em troca da legitimação científica.    

                                                 
2 Deep Ecology é o nome do movimento científico e político também traduzido como Ecologismo 
Profundo que confere dignidade a todos os seres da bioesfera, incluindo a flora, fauna e determinados 
biomas. É a extrema esquerda dos movimentos ambientalistas.  
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Com o tempo, a racionalidade fundada na separação sujeito objeto, que ainda 

predomina, passou a ser questionada. E os alicerces metodológicos da teoria do 

conhecimento dominante foram contestados por meio de novas orientações filosóficas.  

Uma das linhas filosóficas que questionou o modelo de racionalidade 

predominante foi a fenomenologia. Inicialmente, constatou-se que o sujeito do 

conhecimento também sofre a ação. Desta forma, na medida em que o sujeito conhece, 

ele se transforma, pois não permanece indiferente ao processo de conhecimento.  

Mais adiante, reflexões sobre o processo de interação dos seres constataram a 

existência de formas de ser que não podem ser vivenciadas sem a presença do outro. 

Esta constatação rompe com o paradigma clássico da teoria do conhecimento fundado 

na separação sujeito objeto, pois revela tipos de existência que só acontecem na 

interação.  

A afirmação de modos de existência que só ocorrem na relação vai ao encontro 

das correntes metodológicas que prezam pelo distanciamento. Este pressuposto 

desconsidera que algumas situações só ocorrem no encontro. Desta forma, a defesa do 

distanciamento incondicionado termina por desprezar todas as relações fundamentais 

que se desenvolvem a partir do contato, o que sugere uma revisão metodológica.  

Numa outra perspectiva, não se busca o distanciamento entre o sujeito e o 

objeto. Sabe-se que existem fenômenos que só acontecem na interação, e que a 

separação implica a não ocorrência do fenômeno. Há um reconhecimento de modos de 

existência em que o “sujeito” e o “objeto” coincidem, pois só existem na medida em que 

estão em relação.  

Para confirmar a existência de modos de ser que só acontecem na interação, 

Sartre traz o exemplo da vergonha. Segundo ele, neste caso, a presença do outro é o 

mediador necessário entre mim e mim mesmo. O mesmo ocorre com a noção de vulgar 

que desaparece quando sujeito se encontra só, uma noção necessariamente 

intermonadária. Não há como ser vulgar sozinho e o ser (vergonhoso) não pode ser 

encontrado no Para-si, pois necessita da existência do outro, é o que afirma o filósofo: 

  

“Decerto, minha vergonha não é reflexiva, pois a 
presença do outro a minha consciência, ainda que à 
maneira de um catalisador, é incompatível com a 
atitude reflexiva: no campo de minha reflexão, no 
campo de minha reflexão só posso encontrar a 
consciência que é minha. O outro é o mediador 
indispensável entre mim e mim mesmo: sinto vergonha 
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de mim tal como apareço ao outro. E pela aparição 
mesmo do outro, estou em condições de formular sobre 
mim um juízo igual ao juízo sobre um objeto, pois é 
como objeto que apareço ao outro”. (SARTRE, págs. 
289-290, 2003) 
 

O outro não é somente aquele que vejo, mas também aquele que me vê. Nestas 

conjecturas, o sujeito se torna objeto do outro. No entanto, este ser também não reside 

no outro, pois o “Eu” também é responsável por este ser. Com isto, na existência 

vergonhosa, a presença do ser e do outro são imprescindíveis.  

A fenomenologia termina por desafiar o solipsismo ao afirmar que o ser do “Eu” 

é constituído a partir do outro. Se fora de mim nada existe, então eu também não existo, 

pois o outro é o meio para mergulhar no âmago do Para-si. “Em vez de se dever opor 

meu ser para mim a meu ser Para-outro, o ser-Para-outro aparece como condição 

necessária do meu ser para mim”. (SARTRE, pág. 303, 2003) 

O pensador contemporâneo Boaventura Sousa Santos, autor de “Crítica da 

Razão Indolente”, e “Um discurso sobre as Ciências”, defende uma racionalidade que 

valorize o saber comum frente ao conhecimento técnico científico. Santos critica a 

relação que o homem estabelece com a natureza, questionando a arrogância da ciência 

que nega a o caráter racional das formas de conhecimento que não compartilham dos 

princípios epistemológicos e regras metodológicas tradicionais.  

Para Boaventura, a ciência desconfia da evidência de nossas experiências 

imediatas e prega uma total separação entre o ser humano e a natureza. Por isso, os 

racionalistas entendem que os elementos podem ser desmontados e remontados, 

independentemente de qualidade ou dignidade.  

  Por conseguinte, desqualificam-se as qualidades intrínsecas, pois o que não é 

quantificável se torna insignificante. Termina-se por reduzir a complexidade dos 

fenômenos, pois para se conhecer é necessário dividir e classificar para depois 

relacionar.  

  

“É necessário utilizar métodos de investigação e até 
mesmo critérios epistemológicos diferentes dos 
correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em 
vez de quantitativos, com vistas à obtenção de um 
conhecimento intersubjetivo, descritivo e 
compreensivo, em vez de um conhecimento objetivo, 
explicativo e nomotético” (Santos, Págs. 38-39, 2006) 
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Em Boaventura, a distinção sujeito x objeto perde seus contornos dicotômicos e 

assumem a forma de um contimum. Os objetos em si são menos reais que as relações 

entre eles. Os conceitos de telemorfismo, autopoiesis, auto-organização, potencialidade 

organizada, originalidade, individualidade, historicidade atribuem à natureza um 

comportamento humano.  

O paradigma emergente de Boaventura tem prefere a compreensão do mundo ao 

invés da manipulação. A ciência do paradigma emergente é mais contemplativa do que 

ativa. A qualidade do conhecimento se afere menos pelo que se controla ou faz 

funcionar no mundo exterior do que pela satisfação pessoal de quem a ele acede e o 

partilha.  

 

2. UMA REVOLUÇÃO METODOLÓGICA COM EFEITOS NO CAMPO 
JURÍDICO 
 

  Uma série de contribuições sobre a relação sujeito e objeto mexeram com o 

paradigma hegemônico. O conhecimento fundamentado na relação modifica o 

pensamento científico dominante reproduzia os métodos das ciências naturais como 

uma fórmula do que venha a ser o científico. 

 Com a fenomenologia, tanto as ciências naturais como as ciências humanas 

tiveram que revisar os pressupostos a partir de um novo olhar. As conseqüências de uma 

nova perspectiva de abordagem trouxeram novas conjecturas e reformularam o saber até 

então aceito, a partir de um novo enfoque. Thomas Kuhn esclarece os efeitos de uma 

revolução científica com mudança de paradigma, conforme o enunciado seguinte:  

 
“Guiados por um novo paradigma, os cientistas adotam 
novos instrumentos e orientam seu olhar em novas 
direções. E o que é ainda mais importante: durante as 
revoluções, os cientistas vêem coisas novas e diferentes 
quando, empregando instrumentos familiares, olham 
para os mesmos pontos já examinados anteriormente. É 
como se a comunidade profissional tivesse sido 
subitamente transportada para um outro planeta, onde 
objetos familiares são vistos sob uma luz diferente e a 
eles se apregam objetos desconhecidos. Certamente não 
ocorre nada semelhante: não há transplante geográfico; 
fora do laboratório os afazeres cotidianos continuam 
como antes. Não obstante, as mudanças de paradigma 
realmente levam os cientistas a ver o mundo definido 
por seus compromissos de pesquisa de uma maneira 
diferente. Na media em que seu único acesso a esse 
mundo dá-se através do que vêem e fazem, poderemos 
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ser tentados a dizer que, após uma revolução, os 
cientistas reagem a um mundo diferente”.     

 

 Pode-se afirmar que a mudança de perspectiva entre o sujeito e o objeto foi uma 

quebra de paradigma e uma autêntica revolução científica. Talvez seus efeitos ainda não 

possam ser inteiramente percebidos no mundo cotidiano, pois ainda se encontram no 

laboratório, conforme afirmou Kuhn, mas, certamente, aconteceram reflexos 

significativos desta nova perspectiva no campo científico. 

Muitas correntes doutrinárias das mais diversas áreas de conhecimento que se 

estabeleceram e se fundamentaram no mito da separação sujeito objeto sofreram 

transformações. Conforme mencionado, o distanciamento entre o sujeito e o objeto era 

uma condição para garantir a autonomia do campo científico. A elevação de uma 

doutrina à condição de ciência dependia da delimitação de um objeto específico e de 

uma determinada metodologia a ser aplicada sobre este objeto por um sujeito.  

Na psicologia, por exemplo, o Behaviorismo adotou o solipsismo e a concepção 

de que fora de mim nada existe. O mesmo aconteceu no campo jurídico onde a procura 

de um objeto determinado e específico, em certo momento, se tornou imprescindível 

para afirmar a cientificidade do Direito. Neste diapasão foi que a norma jurídica se 

instaurou como objeto do Direito. A afirmação de que o Direito é a ciência que estuda a 

norma jurídica é conseqüência de uma teoria jurídica alinhada com o paradigma 

positivista fundamentado na separação sujeito objeto. 

É necessário entender a Teoria Pura de Kelsen em sincronia com o contexto 

histórico no qual estava inserida a obra.  Kelsen visava à determinação de um objeto 

certo para o Direito, com o intuito de garantir a pureza e a autonomia deste campo 

frente às outras ciências sociais. Foi um período em que o Direito ainda não possuía 

uma autonomia e que muitos pensadores queriam posicionar a doutrina como um ramo 

da sociologia. Era necessário purificar o fenômeno, a fim de que este não se confundisse 

com outras ciências afins.   

Todavia, passado este período de turbulência e disputa política, a perspectiva 

dogmática e analítica fundada na identificação entre direito e norma3 não pode 

prevalecer. Uma nova perspectiva se instalou, alinhada com as tendências da 

fenomenologia, o que ocasionou, inclusive, uma mudança conceitual do que venha a ser 

o fenômeno jurídico.  
                                                 
3 Tércio Sampaio Ferraz Jr. discorre sobre esta identificação da Teoria Jurídica como Teoria da Norma 
Jurídica no livro Introdução ao Estudo do Direito.    
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 A identificação de direito e norma foi questionada e o objeto do direito passou a 

ser a conduta humana. Não apenas a conduta isolada, mas a conduta de um indivíduo 

em relação ao outro, ou seja, em sua interferência intersubjetiva, balizados por uma 

norma, um juízo de dever-ser.  

Esta concepção intersubjetiva do direito foi desenvolvida pelo jus-filósofo 

Carlos Cossio. Esta Teoria Egológica do Direito foi recepcionada pela doutrina 

brasileira através professor Machado Neto:  

 

“Com tal objetivo epistemológico, Cossio se apropria 
do instrumental teórico da filosofia contemporânea, daí 
retirando, em particular, para a sua construção teorética, 
o que ele considera as três contribuições fundamentais 
da filosofia atual para o estudo do direito: a teoria dos 
objetos, a lógica do dever-ser e a idéia de tempo 
existencial. 
Dizer isso é revelar que as raízes ideológicas de Cossio 
vão encontrar-se na fenomenologia, na filosofia dos 
valores e no existencialismo e, especialmente, em 
matéria jurídica, na teoria pura do direito de Kelsen, 
que o professor argentino assimilou, como bem poucos, 
e tem logrado, como ninguém, superar”. (MACHADO 
NETO, Págs. 50-51, 1975)  

         

Atualmente, a teoria que identifica direito e norma não se sustenta. Prevalece, 

pois, a Teoria Egológica, onde o Direito figura como conduta humana em interferência 

intersubjetiva. Conforme demonstrado, esta concepção possui raízes filosóficas na 

fenomenologia e na relação entre o sujeito e objeto.  

Entretanto, as mudanças ocorridas continuam confinadas ao círculo científico.  

Permanecem um tanto quanto restritas aos laboratórios acadêmicos e aos livros 

doutrinários. Ainda não foram implementadas na prática profissional cotidiana onde o 

legalismo predomina. 

Por outro lado, nota-se que a intersubjetividade ainda não atingiu o seu grau 

mais radical, em razão de uma concepção antropocêntrica da subjetividade. E é neste 

sentido que se pretende acionar a teoria dialógica do pensador Martin Buber.  

 

3. DOIS MODOS DE EXISTIR NO MUNDO SEGUNDO MARTIN BUBER 

 

Segundo Martin Buber, o Eu do homem é duplo segundo a palavra-princípio que 

o fundamenta. O par de vocábulos “Eu-Isso” difere do par de vocábulos “Eu-Tu”, pois 
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cada par de vocábulos instaura um tipo de atitude. Cada uma dessas palavras-princípio 

instaura um modo de existência, ou seja, um modo de ser-no-mundo (BUBER, 1974, 

pág.3).  

Buber afirma que existe o mundo da relação (Eu-Tu) e o mundo da experiência 

(Eu-Isso). No mundo da relação, da palavra-princípio “Eu-Tu”, o “Tu” não é um objeto, 

pois está em relação com o “Eu”. Já no mundo do “Eu-Isso”, da experiência, o sujeito 

(Eu) tem algo por objeto (Isso).  

Enquanto o “Eu” da palavra-princípio (Eu-Tu) está em sua totalidade, o ser da 

palavra-princípio (Eu-Isso) nunca está em sua totalidade. Uma relação autêntica só é 

possível a partir do encontro em sua plenitude. A vida do ser humano não se limita às 

atividades do domínio do “Isso”. Existe também o reino do “Tu” com fundamento 

diverso. 

  
 “Aquele que diz TU não tem coisa alguma por objeto. 
Pois, onde há uma coisa há também outra coisa; cada 
ISSO é limitado por outro ISSO; o ISSO só existe na 
medida em que é limitado por outro isso. Na medida em 
que se profere o TU, coisa alguma existe. O TU não se 
confina a nada”  
(...) 
 “O mundo como experiência diz respeito à palavra-
princípio EU-ISSO. A palavra-princípio EU-TU 
fundamenta o mundo da relação”. (BUBER, 1974, pág. 
6) 

 
A diferença apontada por Buber, ao distinguir o modo de ser da experiência do 

modo de ser da relação, aponta novos horizontes para a teoria do conhecimento e pode 

ser encarada como uma crítica a teoria metodológica da separação sujeito objeto. “A 

experiência é o afastamento do “TU”, ou seja, um acontecimento superficial, egoístico e 

de confinamento”. (BUBER, 1974) 

  

4. A POSSIBILIDADE DE UMA RELAÇÃO COM AMBIENTE NATURAL 

 

É possível identificar linhas de pensamento, onde a interação do “Eu” com o 

próximo não se dá através da apropriação. Existem teorias que permitem a abertura do 

próximo, ao invés do confinamento. Isso se dá através da escuta do outro, a partir de um 

sopro que lhe é próprio, uma abertura para a alteridade.        

Faz-se necessário, mais uma vez, acionar os ensinamentos do pensador Martin 

Buber. Segundo ele, o mundo das relações se realiza em três esferas, sendo a primeira 
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dessas esferas é a vida com a natureza, a segunda é a vida com os homens e a terceira é 

a vida com os seres espirituais. Este estudo enfatiza alteridade ambiental, portanto está 

voltado para primeira esfera: a vida do homem com a natureza4.  

Ao encarar a possibilidade de uma relação com o ambiente, o problema da 

linguagem vem à tona. A possibilidade da alteridade ambiental traz necessariamente os 

questionamentos de como o homem pode entrar em relação o ambiente natural? Se é 

possível estabelecer uma relação meio que aquém da linguagem?   

Martin Buber avançou neste ponto e desenvolveu considerações sobre o 

processo de interação. Alinhado a uma corrente estética, Buber concebe aspectos 

comunicacionais que estão além da linguagem comum: 

 
“Mas como podemos incluir o inefável5 no reino das 
palavras-princípio? 
Em cada uma das esferas, graças a tudo aquilo que se nos 
torna presente, nós vislumbramos a orla do TU eterno, nós 
sentimos em cada TU um sopro provindo dele, nós 
invocamos à maneira própria de cada esfera”. 
(...) 
“Pode acontecer que simultaneamente, por vontade própria e 
por uma graça, ao observar a árvore, eu seja levado a entrar 
em relação com ela; ela já não é mais um ISSO. A força de 
sua exclusividade apoderou-se de mim”.  
(...)  
“A árvore não é uma impressão, um jogo de minha 
representação ou um valor emotivo. Ela se apresenta “em 
pessoa” diante de mime tem algo a ver comigo e, eu, se bem 
que de modo diferente, tenho algo a ver com ela.  
Que ninguém tente debilitar o sentido da relação: relação é 
reciprocidade”. (BUBER, 1974, págs. 7-9) 
 

Então, para Buber, é possível entrar em relação com o mundo natural, invocando 

o “Tu” à sua própria maneira. Cabe ao “Eu” por vontade, ou por graça, querer ser 

tocado e entrar em relação com estes seres que não se expressam a sua maneira. A 

forma de estabelecer uma relação com a natureza é peculiar e exige uma sensibilidade 

que ultrapassa o mundo das palavras.  

A relação Eu-tu decorre de um encontro que está além do campo inter-humano. 

Para aderir a um ponto de vista como este o “Eu” precisa ser afetado pelo outro de uma 

maneira substancial. É necessário que ocorra uma relação de reciprocidade.  

                                                 
4 O isolamento das esferas é uma opção didática, pois a relação com o ambiente é também 
espiritual e social.   
5 Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras.  
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O objeto que é issificado tem sua presença esvaziada e se torna um artigo de 

troca com quem não se estabelece uma verdadeira relação vinculante. Já a relação Eu-tu 

pressupõe uma confrontação imediata com um outro que é percebido como sujeito. Para 

Buber o importante é pensar o outro como uma interlocução não como uma percepção. 

Na alteridade o eu fala com o outro (eu-tu) não fala do outro (relação eu-isso).  

Isto porque, a verdade para Buber é um apelo frente à presença do outro que não 

é obtido pelo distanciamento e desapego contemplativo. Para o autor, a palavra 

meramente referencial que expressa apenas uma correspondência com a coisa designada 

não é verdadeira.  

O pensador Hans Georg Gadamer também trata do esquema da alteridade. 

Segundo Gadamer, para que ocorra a alteridade é necessário que haja uma abertura para 

a opinião do outro. Essa abertura consiste em colocar a opinião do outro em relação com 

a nossa. Quem quer compreender deve estar disposto a deixar que este lhe diga alguma 

coisa (GADAMER,1997).  

Em obra recente, Gadamer, assim como Buber, explicitamente, refere-se aos os 

seres não-humanos, conforme o trecho seguinte: 

 
“Somente através dos outros que adquirimos um verdadeiro 
conhecimento de nós mesmos”.  
(...)  
“Mas é ainda necessário que eu esteja disposto a reconhecer 
que o outro (humano ou não) tem razão e a consentir que ele 
prevaleça sobre mim”. (GADAMER, Pág. 12-15, 2006) 
 

Desta forma, coaduna-se com o entendimento de que é possível que o “Eu” entre 

em relação com o outro seja ele humano ou não. Para tanto, é necessário que se esteja 

disposto a estabelecer esta relação, compreendo suas peculiaridades, em um exercício 

de reciprocidade. 

O homem não se comunica apenas através da linguagem binária e digital. 

Mesmo com o desenvolvimento da linguagem referencial, o conteúdo analógico das 

expressões não desaparece da comunicação. É graças ao conteúdo analógico das 

expressões que se pode entender se o “Outro” está com raiva ou magoado, mesmo que 

este não emita uma só palavra. 

Os movimentos corporais, comportamentos e feições ocorrem de forma que 

permitem a comunicação inclusive entre animais de espécies distintas. A entonação 
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permite decifrar o que o outro quer nos dizer independentemente das palavras 

balbuciadas.  

Pode-se entender uma árvore ao notar que sua copa se volta para o sol e suas 

raízes vasculham o solo em busca da água. Toda árvore quer permanecer viva, e quando 

seu tronco se quebra, o som emitido é bem diferente do balançar das folhas ao vento. É 

necessário que o “Eu” se sensibilize para ouvir o que outro tem a dizer. 

 

5. O PARADIGMA BIOCENTRICO 

 

No paradigma bicêntrico, o homem não figura no centro do mundo e a 

preservação do ambiente não tem como objetivo apenas as gerações de humanos 

presentes e futuras. Neste novo paradigma, estende-se a dignidade para outros seres 

não-humanos que ainda se encontram destituídos de direitos.  

A corrente mais radical dos movimentos ambientais que defende o biocentrismo 

se desenvolveu através da Escola da Deep Ecology. Para os adeptos da ecologia 

profunda, é chegado o momento de se rever a relação com a natureza. Isto porque, para 

os biocêntricos, a terra não pertence ao homem, mas o homem que pertence a terra. 

De outro lado, a relação manipulatória da ciência prega o distanciamento e a 

objetivação. O biocentrismo questiona essa perspectiva e defende a substituição deste 

modelo por uma osmose com a natureza. Trata-se de uma consciência além paradigma 

ecológico sistemático, fundada no panteísmo6, onde Deuses, homens e animais 

compõem um contínuo.  

Destarte, a natureza, ao invés de ser um objeto de direito, transforma-se num 

sujeito de direito com dignidade própria e é isto que implica a passagem do 

antropocentrismo para o biocentrismo. Trata-se de uma passagem do individualismo 

para o holismo que prega a preferência do natural em caso de conflito entre o Direito 

Natural e os Direitos Humanos, em razão da proeminência do conjunto sobre as partes. 

O fundamento do biocentrismo é o monismo ao invés do dualismo entre os 

homens e a natureza, assim como rejeita-se o dualismo cartesiano que separa sujeito e 

objeto. Portanto, a Deep Ecology traz a premissa da inter-relação, daí porque da 

importância de se traçar um paralelo com a fenomenologia.  

                                                 
6 O personagem mitológico Pan era o guardião das grutas de Gaia, o intermediário da natureza 
inesgotável. Vivia na Arcádia e figura como símbolo da natureza virgem e da união do homem 
com a natureza.  
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Não se trata de uma ecologia superficial de combate à poluição e esgotamento 

dos recursos, tendo em vista a saúde e a opulência dos países desenvolvidos, pois esta 

seria uma visão antropocêntrica. A diversidade da vida (biodiversidade) representa um 

valor em si mesmo.  

A solidariedade ecológica vê a vida como uma cadeia, um sistema, integrado 

que não suporta alterações bruscas. Compreende que a integração entre homem e terra 

gera o respeito e o amor para com o mundo. Prega-se, portanto, uma nova ética onde o 

homem deixa de ser o conquistador para se tornar um membro da terra.    

Esta mudança de posição reflete jurisdicionalização da relação do homem com a 

natureza através do alargamento da categoria de sujeito de direito. E a ciência tem uma 

contribuição para esta mudança de paradigma, pois é um mediador privilegiado desta 

relação capaz de afirmar a globalidade e a fragilidade do mundo.  

O biocentrismo termina por ocasionar, no campo jurídico, a publitização do 

ambiente e desprivatização da propriedade, pois o biocentrismo corrói a feição 

privatística do direito. É dever do Estado redimir sua omissão ambiental ao longo dos 

tempos em resposta à privatização gradativa dos recursos naturais. Isto implica o 

aparecimento de novos valores como a biodiversidade e o ambiente equilibrado.  

 

6. A UNICIDADE DO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

  

Poucos sabem que a Mata Atlântica é fruto do fenômeno geológico do 

afastamento das pangéias ao longo de eras que deixou uma vasta quantidade de humos 

nas planícies alagadas ao longo da costa sul americana. Poucos sabem que é por isso 

que a Mata Atlântica possui a maior biodiversidade vegetal do planeta. Poucos sabem 

que as lagoas que estão sendo aterradas pela especulação imobiliária se diferem dos 

lagos porque já foram unidas ao mar. A ignorância da riqueza dos ecossistemas  

contribui para o processo de issificação do ambiente. 

A Avenida Luis Viana Filho (Paralela), área sobre a qual este estudo recai, é 

uma das poucas regiões do país onde ainda existe Mata Atlântica. A exuberância da 

flora e fauna, repleta de espécies endêmicas revela que estes recursos naturais são 

inestimáveis e irrestituíveis. Observando a cidade de Salvador, nota-se que a Avenida 

Paralela que este é um dos poucos locais onde se pode encontrar tal bioma. Atualmente, 

apenas 7% (sete por cento) da Mata Atlântica brasileira ainda resiste aos abusos e 

descasos da humanidade. 
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É importante destacar que o Bioma da Mata Atlântica é um bem que não pode 

ser reproduzido pelo homem. Sendo assim, os descasos da humanidade são 

irreversíveis. Daí porque o Direito Ambiental recorre aos princípios da precaução e da 

prevenção como premissa orientadora desta relação, pois tem consciência que um dano 

causado por uma interferência humana mal conduzida, pode ocasionar o extermínio de 

determinadas espécies da flora e da fauna. A humanidade atingiu um grau de 

desenvolvimento preocupante, pois detém um poderio de destruição que não condiz 

com sua capacidade restituição.        

Portanto, esta região, reconhecidamente rica em recursos naturais, merece ser 

preservada para as gerações presentes e futuras. Parece óbvio que há que se ter um 

cuidado maior com aquilo que não se consegue reproduzir, graças a ocorrência de um 

fenômeno único. Muito pelo contrário, o caminho deve ser o da valorização destas 

condições naturais específicas e aproveitamento destas peculiaridades para construção 

de um saber único.     

Neste sentido é que a Carta Magna, no § 4º do art. 225, estabelece a Mata 

Atlântica como patrimônio nacional e condiciona a sua utilização à preservação do meio 

ambiente. Assim a nossa Constituição explicitamente coaduna com o valor deste bioma 

único. 

Contudo, para que ocorra uma efetiva proteção do ambiente natural é necessário 

que homem altere sua perspectiva sobre o ambiente. É necessária uma mudança de 

paradigma nesta relação de tal maneira que esta interação se dê no sentido de uma 

valorização e reconhecimento destas riquezas ao invés de uma apropriação maléfica que 

transforma o outro em coisa, num isso.  

 
7. CONCLUSÃO 
 

A critica metodológica à separação sujeito e objeto se mostrou válida para uma 

reflexão sobre a possibilidade do desenvolvimento de uma outra racionalidade 

fundamentada em outros valores tais como o biocentrismo e a biodiversidade. A relação 

de apropriação do sujeito sobre o objeto é o que se verifica no cotidiano, pois o homem 

oprime as demais formas de vida e age como detentor do mundo. 

A partir de um ponto de vista individualista, o sujeito humano se sente no direito 

de tratar todos os outros seres como coisa. O resultado é a “issificação” do mundo, onde 

o homem pode fazer o que quiser com os seres que lhe cercam já que não carrega 

responsabilidade com o próximo.  
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Especialmente no campo jurídico, o cerne da questão passa pela decisão que 

define quem são os sujeitos de direito. O ambiente natural não tem sido visto desta 

forma, e por isso é quem mais sofre com os abusos da humanidade.   

Cabe ressaltar, que a impossibilidade de se exprimir por palavras comuns nunca 

foi obstáculo efetivo para proteção de direitos. Se assim o fosse, não seria permitida a 

proteção dos nascituros. Como também não seria possível a proteção das empresas e 

indústrias, pois as ficções jurídicas também não falam por si.  

Diferente da natureza bruta que é capaz de se expressar atrvés da sua própria 

forma de ser. Basta que encontre a abertura necessária que repousa na disposição do 

próximo em entender suas manifestações.   

Contudo, todo o esforço da ciência e da filosofia em demonstrar uma outra 

racionalidade parecem não surtir efeito frente ao egoísmo e ao individualismo que 

domina a sociedade contemporânea. Uma alteridade ambiental, por mais que se queira, 

está longe de se efetivar.   
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RESUMO 

Nunca, em se falando de Direito Ambiental, obteve-se tamanha guarida e espaço, inclusive 

na mídia televisiva e radio difusora, para tutela e protesto contra ações ofensivas ao meio 

ambiente. A superfície da Terra ao longo dos seus 4,5 (Quatro virgula cinco) bilhões de 

anos vem sendo continuamente alterada pelo homem. Configurado como um incansável na 

busca por uma melhor qualidade de vida, é através do avanço tecnológico, arduamente 

fomentado na sociedade contemporânea e tido como uma forma de imposição de respeito 

entre as nações, que seus objetivos vêm sendo alcançados. As drásticas alterações 

ambientais registradas nos últimos tempos vêm obrigando o ser humano rever suas formas 
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de escalacionar o progresso e, conseqüentemente, buscam-se novas formas de 

conscientização, por meio de uma mobilização e conscientização mundial. O presente 

trabalho, realizado por meio de um estudo transversal e crítico, objetiva analisar os reflexos 

do consumismo compulsivo e a necessidade de implantação de uma política de 

desenvolvimento sustentável no âmbito do direito ambiental, como forma de equilíbrio 

intergeracional. Neste viés, lastreado ao atual sentimento de orfandade que impera sob 

nossa sociedade civil, percebe-se que as iniciativas de proteção ambiental devem partir do 

poder local, visto ser este o espaço ideal e com mais potencialidade para atuação da 

sociedade, tanto na solução de conflitos, quanto na elaboração de estratégias de 

crescimento. Essa integração entre o local e o nacional gera uma gestão compartilhada, cujo 

objetivo é a tutela por um meio ambiente em status de equilíbrio, de maneira que, não 

podemos massificar políticas públicas esperando resultados exitosos e nem podemos lançar 

mão de modelos pré-fabricados ou importados de outros locais. Portanto, a implantação de 

uma efetiva política de desenvolvimento sustentável é medida que se impõe ao caso sub 

judice, sob pena de afronto ao principio da dignidade da pessoa humana, materializado na 

impossibilidade de convivência com um meio ambiente harmonioso e sadio, como forma 

de garantia tanto para as gerações atuais, como para as gerações vindouras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONSUMISMO; MEIO-AMBIENTE; DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL; INTERGERACIONAL; PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

PARTICIPATIVA. 

 

ABSTRACT 

Never, to be speaking of Environmental Law, got up and harbouring such space, including 

television and radio media diffuser for guardianship and protest actions offensive to the 

environment. The surface of the Earth over its 4.5 (Four comma five) billion years has been 

continuously amended by man. Configured as a tireless in the search for a better quality of 

life, is through technological advancement, hard encouraged in contemporary society and 
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taken as a form of imposition of respect among nations, that their goals are being achieved. 

The drastic environmental changes recorded in recent times are forcing the man revise its 

forms, escalacionar progress and, consequently, are seeking new forms of awareness, 

through a mobilization and awareness worldwide. This study, conducted through a cross 

sectional study and critical, objective review the reflexes of compulsive consumerism and 

the need for implementation of a policy of sustainable development under the 

environmental law as a way to balance intergenerational. This bias, lastreado the current 

sense of orphans that operates under our civil society, realize that the initiatives of 

environmental protection should from the local power, as it is the ideal space and more 

potential for performance of the company, both in the solution of conflicts, as in the 

elaboration of strategies for growth. This integration between the local and national 

generates a shared management, whose goal is the authority for a status of the environment 

in balance, so that, we can not hope massificar public policies and successful results or can 

make use of models pre-manufactured or imported in other locations. So the deployment of 

an effective policy of sustainable development as it is necessary to the case sub judice, 

under penalty of afronto the principle of human dignity, materialized in the impossibility of 

coexistence with a healthy and harmonious environment, as a form of guarantee both for 

the present generation and for future generations. 

KEY WORDS: CONSUMERISM; ENVIRONMENT; SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT; INTERGERACIONAL; DEMOCRATIC PARTICIPATION. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho corre aos olhos de princípio e normatividades de cunho 

constitucional, bem como clama por melhores condições de existência da espécie, não 

sendo, portanto, uma utopia idealizadora que vise apenas pregar a moralidade. Eis aqui, de 
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forma sucinta, um pouco da história do consumo ao longo dos tempos, o qual desde o seu 

surgimento até o nosso atual contexto, impera conseqüente reflexo na seara ambiental. 

 

Somente quando admitirmos nossos erros é que estaremos aptos a combater nossas 

deficiências. Esta na hora de usarmos e ousarmos da nossa racionalidade e capacidade 

intelectual, por que, “errar é humano, mas, persistir no erro é burrice”. A manutenção do 

status de equilíbrio ambiental é a única forma de garantir que as gerações futuras usufruam 

de um mínimo necessário para sobrevivência e desenvolvimento, pois, assim restará 

alcançado o propósito do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana.  

 

Embora consista em um ideal cada vez menos atingível diante da triste realidade 

que nos assola, visto as inconseqüentes ações humanas que esfacelam e degradam o meio 

ambiente,  a necessidade de construção de um eixo politico que valorize a dignidade da 

pessoa humana, emana da clemencia por uma reformulação do sentido de guerra para um 

sentido de paz,  primando pela exclusão do egoismo semeado pelo consumismo em prol de 

uma égide de cunho solidariedario. 

 

2. DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: NOVOS 

PARADIGMAS: 

 

2.1. DIREITO AMBIENTAL: 

Como sabido, universalmente, cabe ao Direito Ambiental chancelar, por meio de 

normatividades especificas, as relações que envolvam a proteção e manutenção do Meio 

Ambiente em status de equilíbrio. Em se tratando de conceitualização, podemos dizê-lo 

transversal e horizontal, eis que abrange todos os ramos da ciência jurídica, pois se encontra 

intimamente ligado ao direito penal, constitucional, civil, administrativo, processual e do 

trabalho. 

 

Para que se visualize o surgimento do Direito Ambiental no Brasil, há de se 

regressar até as ordenações Filipinas, onde eram estabelecidas normas para a exploração 

vegetal, conspurcação das águas dos rios, regulamentação da caça, e a disciplinação de um 
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correto uso do solo. Legislativamente tratou-se o tema de forma material fundamental, por 

meio da Lei n° 4.717/65, vindo, posteriormente, a ser definitivamente inserida em nosso 

ordenamento jurídico pela Lei 6.938/81, estabelecendo uma Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

 

Chegando a meia década de 80, surge à possibilidade de, em face Ação Civil 

Pública, disciplinada pela então novíssima Lei 7.347, agir processualmente sempre que 

houver lesão ou ameaça de lesão a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Apesar 

de tantos acontecidos, foi somente com a Constituição Federal de 1988, que a tutela dos 

direitos ambientais foi maximizada e massificada de modo significativo, recepcionando-se 

aquelas normatividades anteriores a sua promulgação.  

 

O raciocínio constitucional é facilmente deflagrado, visto que a manutenção 

ambiental em status de equilíbrio, não se mostra como interesse individual, nem tão pouco 

de interesse restrito ao ente público, mas sim, apresenta-se como uma necessidade humana, 

como uma forma de preexistência da espécie, e sem a qual, conseqüentemente, não 

sobreviveríamos. Por isso diz-se que o Direito Ambiental possui caráter solidário, onde o 

que esta em jogo não é apenas um direito atual e que visa a melhor qualificação de vida, 

mas, também, um direito futuro e, por isso, intergeracional. 

O Direito Ambiental consiste em um direito que se desdobra em três vertentes 

fundamentais, que são constituídas pelo direito ao meio ambiente, direito sobre o meio 

ambiente e direito do meio ambiente. Tais vertentes existem, na medida em que o Direito 

Ambiental é um direito humano fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à 

saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos 

naturais. Mais do que um Direito autônomo, o Direito Ambiental é uma concepção de 

aplicação da ordem jurídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos do Direito. O 

Direito Ambiental, portanto, tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma 
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dimensão econômica que se devem harmonizar sob o conceito de desenvolvimento 

sustentado. 1  

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos 

fundamentais’) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se 

de passagem, procedente para a distinção é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica 

para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ 

guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 

posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 

vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade 

universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 

supranacional (internacional). 2 Assim, tem-se que o meio ambiente além de ser garantido 

constitucionalmente como direito fundamental, é tido como um direito, acima de tudo, 

humano. 

2.2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

Muito se ouve falar em desenvolvimento sustentável, mas são poucos os que 

sabem a abrangência e importância de tal instituto.  Desenvolvimento Sustentável é, nada 

mais nada menos, que uma forma de atender as necessidades humanas atuais sem 

comprometer as gerações futuras, a fim de que façam o mesmo. 

 

Primeiramente, adentrando sob a ótica histórica, verifica-se que esse ideal derivou-

se do conceito de eco-desenvolvimento estruturado por Ignacy Sanchs e Maurice Strong, 

combinando crescimento econômico, aumento igualitário, bem-estar social e preservação 

ambiental apresentado durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em Estocolmo, 1972. Porém, foi só com a 

                                                 
1 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 6.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 

2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed., Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2006, p. 35 e 36. 
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ECO-92, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, que o conceito de desenvolvimento 

sustentável foi definitivado como um princípio ambiental. 

 

O Projeto de Implementação Internacional (PII), estabelece a base do 

desenvolvimento sustentável sobre uma fracionação quádrupla, ou seja, sociedade, 

ambiente, economia e cultura.  a) Sociedade: refere-se às instituições sociais e seu papel na 

transformação e desenvolvimento; b) Ambiente: cerceia a conscientização humana a 

respeito da fragilidade do ambiente físico e os efeitos sobre a atividade humana e das 

decisões; c) Economia: é o compromisso de reavaliar os níveis de consumo pessoal e 

social, de acordo com o limite e o potencial econômico; d) Cultura: é o conjunto de 

tradições e costumes que varia de região para região, constituindo uma das bases da 

educação e do desenvolvimento sustentável. 

 

3. O CONSUMISMO EXCESSIVO NA CONTRA-MÃO DE UM AMBIENTE 

ESQUILIBRADAMENTE SADIO: 

 

3.1 – O CONSUMISMO E SEU REFLEXO AMBIENTAL: 

Inequivocamente, vivemos em uma sociedade consumista ao extremo, na qual, na 

maioria das vezes, não é realmente julgada a necessidade da aquisição de determinado bem 

ou serviço. Talvez grande parte dessa aquisição compulsória possa ser atribuída à mídia de 

propaganda que, a cada dia, seduz mais o consumidor na compra de produtos. Porém, não 

podemos deixar de nos quisitar sobre a banalização das relações interpessoais que muitas 

vezes subvertem a conjuntura de atributos pessoais e de formação psíquico-intelectual do 

próximo, priorizando sua materialidade infundada. 

 

Assim, o consumismo apresenta-se como a obtenção de bens ou serviços, muitas 

vezes, inconsciente. Existem inúmeras pesquisas nesse sentido, nas quais se estuda a 

influência gerada pela mídia, indústria, publicidade, propaganda, entre outros meios, na 

relação e incentivo de consumo.  Ressalva-se que, consumidor e consumista são matérias 

divergentes, enquanto aquele é apenas um adquirente de produtos, este é um consumidor de 

produtos em excesso, sendo que por vezes, não fará uso do que adimpliu, tendo o feito 
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apenas para a satisfação de sua vontade. Este excesso comportamental, muitas vezes é visto 

como patologia. 

 

Quando falamos em consumo, logicamente o associamos ao capitalismo, sistema 

de organização da sociedade que visa à valorização da propriedade privada, meios de 

produção e propriedade intelectual. Destarte, realmente possamos lastrear o consumismo 

como uma conseqüência histórica, visto que, após a Revolução Industrial, ocorrida no 

século XVIII e que acarretou em um imprescindível desenvolvimento tecnológico e 

profundo impacto no processo produtivo, o mundo jamais foi o mesmo. 

 

Durante o progresso da humanidade, década pós década, o homem sempre se 

classificou próximo à perfeição, o que, inicialmente, não parece errado, frente da natureza 

racional que ostentamos. Ocorre que, o ser humano assim como parece racional e forte, por 

muitos momentos transparece franquezas inacreditáveis, um exemplo disso é o fato de se 

deixar de seduzir pelo vil metal, buscando desenfrenadamente a acumulação de capital, 

tanto em espécie como em bens diversos. Aparte isso, aquele que anteriormente se 

considerava “perfeito”, pela sua racionalidade e possibilidade de elevação de 

conhecimento, passa também a ser o mais fraco e fútil, sendo capaz de, muitas vezes, matar 

seu próprio semelhante por tal motivo tão torpe. 

 

O fato é que, sempre que o homem teve poder em suas mãos, indiscutivelmente 

extrapolou na execução de seus atos. Foi assim com Calígula, imperador romano que 

transformou em senador seu cavalo Incitatu, e muitos outros sucessivelmente. Na 

sistemática atual, dinheiro é poder, e, assim, tudo se explica.  

 

A superfície da Terra, ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos, vem sendo 

continuamente alterada pelo homem. Configurado como um incansável na busca por uma 

melhor qualidade de vida, seus objetivos vem sendo alcançados através do avanço 

tecnológico, o qual é arduamente fomentado e tido como uma forma de imposição de 

respeito entre as nações. Com o passar do tempo, o que inicialmente deveria servir para 

atender as necessidades básicas do homem, tornou-o comodista ao extremo, desencadeando 
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drásticas alterações ambientais, como as registradas atualmente, obrigando o ser humano a 

rever suas formas de escalar o progresso. Como conseqüências dessa preocupação 

generalizada, buscam-se novas formas de conscientização, por meio de uma mobilização e 

conscientização mundial. 

 

O consumismo gera efeitos diretos no ambiente em que vivemos. Rótulos cada vez 

mais criativos, produtos cada vez mais modernos, inovações tecnológicas, quebra de 

paradigmas, e, no final das contas, valores morais e éticos subjugados e deixados em 

segundo plano pela importância dada a materialidade e aquisição de capital em espécie; 

detritos domésticos e industrializados lançados ao solo, sub-solo e atmosfera sem qualquer 

cuidado ou racionalidade; roupas, automóveis, eletrodomésticos e demais utensílios são 

compostos para terem pouca e limitada durabilidade.   

 

Nossas casas que eram para ser sinônimo de bem-estar e segurança é a maior e 

mais próxima concentração de poluentes, cujo contato conosco é dissimulado pela 

inconsciência de quem entende que um simples pano de chão é suficiente para higienizar 

um ambiente, sem dar importância à separação orgânica do lixo e depósito correto de 

substancia.  

 

Partindo para o aspecto industrial, somente em Janeiro de 2008, a indústria de 

telefonia celular no Brasil comemora a implantação de 1,88 milhões de novas linhas 

ativadas, o que corresponde a 22% de aumento sobre o mesmo período do ano passado. 

Segundo dados divulgados pela ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações) a base 

de linhas em uso neste inicio de ano já soma 122,86 milhões de linhas móveis. E pensar que 

há alguns anos atrás celular era um privilégio de poucos. 

 

Consequentemente, pilhas e baterias necessárias para o funcionamento de qualquer 

tipo de aparelho, eletrodoméstico ou veículo, cuja composição se dá pelo chumbo, cádmio, 

mercúrio e demais compostos, teriam que, após seu esgotamento energético-potencial, ser 

entregues em locais apropriados para que fosse adotado, diretamente ou por meio de 
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terceiros, procedimentos adequados, seja para tratar, reutilizar, reciclar ou dispor de uma 

forma ecologicamente correta. E onde vão parar? 

 

A camada de ozônio, envoltório de gás que envolve nosso planeta protegendo-nos 

de várias formas de radiação, devido ao desenvolvimento industrial despretensioso ocorrido 

no último século, passou a ser afetada devido ao uso de gases que, somada as queimadas e 

automóveis, atingem a camada destruindo suas moléculas, causando uma enorme brecha, 

que permite a ofensividade de radiação ultravioleta causadora de câncer de pele. 

 

Para minimizar esse problema foi ratificado o Protocolo de Quioto, que consiste 

em uma convenção, de caráter global, que visa à redução da emissão de gases nocivos a 

camada de ozônio e que provocam efeito estufa e aquecimento global. Assinado por 175 

países, uma das nações mais industrializadas do mundo, os Estados Unidos, preferiu deixar 

de lado o compromisso ambiental em prol da limitação de sua escala tecnológica- industria, 

pois os compromissos emanados deste tratado interferiria negativamente em sua economia. 

 

Nossa Amazônia ocupa cerca de 2/5 do continente e mais da metade do território 

Brasileiro, além de fazer parte ainda do território da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, 

Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Sua bacia fluvial compreende 1/5 da reserva 

de água doce do mundo e 33% das florestas tropicais do planeta. O que deveria ser 

salvaguardado por todos, tornou-se uma vítima brutal da ilegalidade do corte para 

comercialização, quando não ocorridas queimadas de gigantescas proporções, como as que 

já consumiram cerca de 350 mil Km², 20 hectares por minuto, 30 mil por dia e 8 milhões 

por ano.  

 

O mesmo ocorre com as reservas de água potável, as quais dispensam comentários 

acerca do seu mau uso. Por sorte, dispomos de 2/3 da área total do aqüífero Guarani, uma 

importante reserva de água que serve para abastecer a população e desenvolver atividades 

das mais variadas naturezas. Nada faz com que escondamos o medo, pois muito se fala que 

por deter preciosidades do porte da Amazônia e do Aqüífero Guarani estaríamos na mira de 
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grandes potencias bélicas que no futuro poderiam intentar sua posse, desencadeado uma 

nova guerra mundial. 

As previsões para o futuro não se fazem risonhas, especialistas afirmam que 

mesmo que estacássemos nossa ação predatória ambiental, o prejuízo causado até então já 

seria suficiente para, até o final deste século, causar o derretimento total das geleiras e o 

conseqüente aumento do nível do mar, de forma que as cidades que hoje se encontram neste 

nível restariam submersas pela água do mar. 

3.2 – DA NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE UM MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL FRENTE O PROGRESSO 

TECNOLÓGICO DESMEDIDO NO PODER LOCAL: 

Ao longo dos anos, verifica-se que a simples adoção de termos de 

responsabilidade não vem atingindo seu propósito, mais sim se configurando como media 

paliativa, eis que não se atacam as verdadeiras causas da problemática. 

Analisados, preliminarmente, os novos paradigmas do desenvolvimento 

sustentável em face do reflexo do consumismo no âmbito do direito ambiental, restam as 

seguintes questões:  

 

Será possível conciliar a avanço tecnológico com um ambiente saudável? E como 

implantar uma política eficaz de desenvolvimento sustentável?  

 

Para isso, cumpre ressaltar dois pilares básicos, quais sejam, um planejamento 

estrutural e um reconhecimento de que os recursos naturais possuem caráter de finitude, 

podendo ser facilmente esgotado de acordo com a sua desnecessária e descuidada 

usurpação. Aparte isso, passa-se a disciplinar conscientemente aquele crescimento 

desenfreado que esgotava nossas matérias primas em detrimento do obsessivo crescimento 

econômico. 
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Logicamente não poderemos comprar a política de desenvolvimento sustentável 

entre os hemisférios Norte e Sul, visto sua disparidade. Portanto, para todos aqueles que 

questionam se os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser 

seguidos aqui, a resposta é não.  

 

Oportuno ressaltar o dito de GANDHI, que ao ser quesitado se após sua 

independência a Índia vislumbrava perseguir o estilo de vida britânico, asseverou que "a 

Grã-Bretanha precisou de metade dos recursos do planeta para alcançar sua prosperidade; 

quantos planetas não seriam necessários para que um país como a Índia alcançasse o 

mesmo patamar?”. 3 Seguindo esse raciocínio e levando em consideração o fato de que o 

hemisfério Norte é composto por apenas 1/5 da população do planeta e concentra 4/5 dos 

rendimentos econômicos mundiais, torna-se impossível não lhe dar razão.  

 

Ao longo dos anos, o desenvolvimento sustentável parece, cada vez mais, não 

atingir seus propósitos, pois muito se fala e pouco se faz. O modelo atual de crescimento 

econômico gerou enormes desequilíbrios, haja vista que, se por um lado, nunca houve tanta 

riqueza e fartura no mundo, por outro, a miséria, a degradação ambiental e a poluição 

tendem a aumentar dia-a-dia.4

   

Portanto, necessita-se da implantação de uma nova política, uma política de poder 

local, eis que esse é o lócus apropriado para sanar a problemática de degradação ambiental. 

Infelizmente, em nosso atual contexto, prospera um sentimento de orfandade sob a 

sociedade civil, de maneira que não se percebe que as iniciativas devem partir do poder 

local, pois é este o espaço ideal e com mais potencialidade para atuação da sociedade, tanto 

na solução de conflitos, quanto na elaboração de estratégias de crescimento.  

 

                                                 
3 MAHATMA GANDHI:...a Grã-Bretanha precisou de metade dos recursos do planeta para alcançar sua 
prosperidade; quantos planetas não seriam necessários para que um país como a Índia alcançasse o mesmo 
patamar?. 
 
4 SILVA, Luiz Renato Siqueira. Princípio da precaução. Revista Maçônica A Verdade, São Paulo: Glesp, n. 
446, p. 20-25, jan./fev. 2005. 
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A ênfase no poder local é uma questão de aquisição, em médio prazo, de maior 

efetividade nos resultados intentados pelo poder público, baseado no fato de que a cultura 

que impera em cada região ou microrregião é diversa de um ponto especifico para outro.  

 

Portanto, essa nova prerrogativa deve ser adotada visando determina melhor os 

investimentos e políticas públicos, tendo por escopo degradar menos e possibilitar um 

maior crescimento econômico em compasso com a proteção ambiental. Estaremos 

construindo assim um planejamento estrutural fortalecido e uma conscientização e 

reconhecimento da função social do meio ambiente. Tudo vária de acordo com a 

necessidade de integração dos espaços local e nacional, que se ampara no princípio da 

subsidiariedade como forma de efetivar o direito social condensado em uma estrutura 

democrática estatal. 

 

O que está ocorrendo, é uma nova hierarquização dos espaços, segundo as 

diferentes atividades, envolvendo tanto globalização como formação de blocos, fragilização 

do Estado-Nação, surgimento de espaços sub-nacionais fracionados de diversas formas, 

transformação do papel das metrópoles, reforço do papel das cidades, e uma gradual 

reconstituição dos espaços comunitários desarticulados por um século e meio de 

capitalismo.5

 

Essa integração entre a seara local e nacional gera uma lógica de gestão 

compartilhada que objetiva a tutela e zelo por uma meio ambiente equilibradamente 

correto, funcionando como requisito essencial para a consolidação de uma administração 

pública que assegure os direitos sociais que se encontram lastreados ao principio da 

dignidade da pessoa humana que, consequentemente, constitui elo intergeracional. 

 

4 – EQUILIBRIO INTERGERACIONAL NO AMBITO AMBIENTAL E O 

PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: 

                                                 
5 DOWBOR, Ladislau - O que é Poder Local - Brasiliense, São Paulo 1994. 
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4.1 – DO EQUILIBRIO: 

Em sua totalidade, os organismos, do micróbio às plantas superiores, do homem ao 

animal, constituem um ou vários ecossistemas, nos quais os efeitos das alterações sofridas 

em uma área ecossistêmica específica geram, indiscutivelmente, efeitos diretos nas demais 

interligadas. 

 

Lamentavelmente, o homem agride seu meio como nenhum outro organismo 

agride, provoca perturbações, destrói ecossistemas inteiros, causando conseqüentemente 

modificações climáticas, extinção de espécies inteiras e uma infinita gama de outros 

problemas. Resumindo, o que a natureza gastou milhões de anos para construir, nós, 

inconsequentemente destruímos em apenas uma geração. 

 

Cita-se que a própria natureza semeia elementos que causam um desequilíbrio 

ambiental natural, dos quais podemos citar como exemplo, terremotos, furacões, 

maremotos, tempestades, entre outros, que tem por tendência gerar enormes proporções no 

ambiente onde ocorrem, fazendo-se necessário anos para recomposição da degradação 

gerada.     

 

Embora a natureza seja dinâmica e esteja sob efeito de transformações de caráter 

metabólico, busca-se um equilíbrio também dinâmico onde se preservam as mudanças do 

processo ecológico natural, independente da variação de espécies ou abundancia de 

indivíduos, mantendo-se um ambiente saudável sob uma ótica de produção baseada no que 

definitivamente será consumido e usado.  

 

É fundamental para que se possa suavizar os reflexos do consumismo, deflagrar 

um espírito de cooperação de caráter intra e intergeracional. Em qualquer momento, cada 

geração é ao mesmo tempo guardiã ou depositária da terra e sua usufrutuária: beneficiária 
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de seus frutos. Isto nos impõe a obrigação de cuidar do planeta e nos garante certos direitos 

de explorá-lo.6  

Nesta qualidade de guardiães do planeta, temos certas obrigações morais para com 

as gerações futuras, que podemos transformar em normas jurídicas executórias. Nossos 

antepassados tinham as mesmas obrigações. Na qualidade de beneficiários dos legados 

transmitidos pelas gerações passadas, herdamos certos direitos de nos beneficiar dos frutos 

desse legado, bem como terão direito a essa herança as gerações futuras. Podemos 

considerar tais obrigações e direitos como planetários, a que qualificaremos como 

intergeracionais. 7

 4.2– DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA: 

A preocupação com a integridade e dignidade do homem não vem de agora, pelo 

contrário, registram surgimento desde o cristianismo, jus naturalismo e iluminismo, com 

vista às atrocidades ocorridas ao longo dos tempos.  

 

Dentro do contexto do surgimento do Estado Democrático de Direito, que visa à 

conjugação de dois conceitos distintos como parâmetro de funcionamento do Estado 

Moderno, a palavra princípio surge como uma diretriz básica que serve como subsidio para 

criação e aplicação das leis. 

 

Em outras palavras, os princípios são ferramentas de fundamentação da 

normatividade em exercício, seja pela necessidade de motivação de decisões judiciais, seja 

pelas inevitáveis brechas normativas. Tamanha é a importância desse instituto que, hoje em 

dia, verificam-se casos concretos decididos e motivados apenas pela preexistência de 

princípios básicos, isso quando, não raras às vezes, presenciamos o conflito principiológico, 

                                                 

6 BROWN WEISS Edith. Justice pour les Générations Futures. Paris: Editions Sang de la Terre. 1993. 

7 BROWN WEISS Edith. Obra cit. 
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momento em que devemos adotar a proporcionalidade, colocando em uma balança os 

valores do caso concreto sub judice.   

 

Nossa Magna Carta é a lei suprema e fundamental que surge da necessidade de 

salvaguardar a dignidade da pessoa humana dando lhe um mínimo necessário para 

sobrevivência. Caso assim não fosse, não teríamos propriamente uma constituição, eis que 

uma normatividade que não dispõe titularidade e tutela ao povo não se enquadra nos 

padrões democratas. 

 

Temos por dignidade da pessoa humana (...) um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 

e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 8  

 Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do 

homem e desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as 

condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem 

os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados. 9

 

Nossa Carta Magna estabelece e assegura direitos sociais, como a educação, saúde, 

trabalho, moradia, lazer, segurança, e meio-ambiente ecologicamente equilibrado. Eis aqui 

o mínimo normativo considerado necessário e por isso classificado como direito 

fundamental.  

 

Do ponto de vista formal, direitos fundamentais são aqueles que a ordem 

constitucional qualifica expressamente como tais. Já do ponto de vista material, são 

                                                 

8 SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988, 
Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001,  p.60. 

9 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na Era dos direitos. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, pp. 266 e 267 
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direitos fundamentais aqueles direitos que ostentam maior importância, ou seja, os direitos 

que devem ser reconhecidos por qualquer Constituição legítima. Em outros termos, a 

fundamentalidade em sentido material está ligada à essencialidade do direito para 

implementação da dignidade humana. 10

 

4.3 – DA RELAÇÃO ENTRE EQUILIBRIO E DIGINIDADE DA PESSOA 

HUMANA: 

Equilíbrio Ambiental é um estado onde o ecossistema, fauna e flora estão 

estabilizados e interligados fazendo com que os vários elementos naturais que constituem a 

cadeia alimentar ou não, tenham dependência recíproca, embora, nosso ecossistema possua 

diferentes faces.  

 

A política de desenvolvimento sustentável surge como uma ordem estabilizadora 

não só do ambiente em que vivemos, mas, também, do Estado Democrático em si, através 

da garantia de direitos, como já visualizados anteriormente, de caráter humano e 

fundamental por meio dos quais se asseguram as prerrogativas constitucionais.  

 

Só assim haverá dignidade da pessoa humana, visto que, é em torno desse 

princípio que orbitam todos os demais e, até mesmo, as normatividades. É um valor 

intrínseco e distinto assegurado a cada ser humano como um complexo de direitos 

fundamentais em perspectiva multigeracional, os quais, diga-se, é dever do Estado lhes 

proporcionar e assegurar.   

 

A relação entre esses dois pontos é interdependente, trata-se de prerrogativas 

primárias e essenciais aos indivíduos, uma vez que, são direitos necessários à manutenção 

                                                 

10 PEREIRA. Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais : uma contribuição ao 
estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro : 
Renovar, 2006, p. 77. 
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da paz e do equilíbrio no convívio social, pois, caso contrario não haveria vida digna em 

meio a uma meio ambiente degradado. 

 

Podemos dizer que, da mesmo forma que a dignidade humana se apresenta como 

principio norteador no âmbito constitucional, do qual decorre todos os demais direitos 

fundamentais,  na ótica do direito ambiental a equidade intergeracional apresenta-se como 

inerente basilar cuja finalidade também é principiológico, eis que conjuntamente com  a 

política de desenvolvimento sustentável, compõe as elementares do núcleo do tipo 

especifico dentro da sua salvaguarda. 

 

É fácil compreender que com o desaparecimento de um, consequentemente 

causaria a não subsistência do outro. O reconhecimento da necessidade do equilíbrio 

ecológico é pressuposto para que se possa efetivamente garantir a proteção da 

personalidade humana. O meio ambiente dispõe de recursos imprescindíveis para o 

desenvolvimento da personalidade humana, propiciando meios hábeis a assegurar os 

direitos físicos, psíquicos e morais do homem. O asseguramento da vida e da dignidade 

humana são, portanto, as tônicas do Direito Ambiental, cujo objetivo é sempre a defesa do 

homem, pois o seu desenvolvimento físico e psíquico são as grandes metas do chamado 

humanismo jurídico, a fim de que os sujeitos possam satisfazer os seus legítimos interesses 

em sociedade.11

Pensar no amanha da humanidade é refletirmos sobre o hoje, seja no âmbito local, 

regional, continental ou mundial, é uma forma de forçarmos a convivência global, em prol 

de assuntos de interesse generalizado. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Vivemos em uma sociedade consumista ao extremo, na qual, na maioria das vezes, 

não é realmente julgada a necessidade da aquisição de determinado bem ou serviço. 

                                                 
11 LISBOA, Roberto Senise. O contrato como instrumento de tutela ambiental. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 35, p. 171 a 197, 2000.  
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Banalizamos as relações interpessoais e subvertemos a conjuntura de atributos pessoais e de 

formação psíquico-intelectual do próximo, priorizando a materialidade infundada. Ao 

mesmo tempo em que somos os únicos animais independentemente racionais do planeta, 

somos também selvagens e inconseqüentes ao ponto de matar o próprio semelhante por 

dinheiro e ambição.  

 

Os últimos anos têm resultado em uma constante escala de progresso tecnológico e 

econômico, no qual a riqueza demasiadamente concentrada nas mãos de uma minoria 

populacional torna ainda mais gritante à degradação ambiental. Determinadas regiões do 

mundo são visualizada como verdadeiras antíteses sociais. Se de um lado o crescimento 

demográfico e as  precárias condições de saneamento e esgoto tornam repugnantes um 

simples “respirar”; De outro, a urbanização não consegue mais acompanhar o crecimento 

da infra estrutura industrial, que, fomentada pela busca do aumento de exportações, 

aniquila nossos recursos ambientais.   

A massificação econômico-industrial nos levou a um avançado estágio de 

globalização, fazendo com que os mercados internos que se encontravam saturados, fossem 

internacionalizados, à medida que, empresas de grande porte passaram a migrar para as 

mais variadas localidades do mundo, intensificando, assim, o processo de expansão 

industrial, sobrecarregando o sistema de produção e exploração negligente de matérias 

primas.   

Chegamos a uma problemática ambiental caôtica, onde a necessidade de 

implantação de políticas públicas faz-se em caráter urgêncial. Intergeracionalizar é garantir 

um mínimo básico as gerações futuras. Neste viés, a única saída é a implantação de uma 

política pública de desenvolvimento sustentável que funcionará como um elo entre 

gerações distintas, mas que necessitam de um mesmo ecossistema para preexistência. Por 

parte da população é racional que se reconheça a finitude que nossos recursos naturais 

possuem, podendo ser facilmente esgotados de acordo com o seu desnecessário e 

descuidado consumo.   
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Nossa Carta Política disciplina não apenas o direito negativo que se consubstancia 

na obrigação de não degradação ambiental, mas, também, estabelece uma obrigação de 

direito positivo, que permite a nós (cidadãos e Estado) a possibilidade e dever de impor a 

todos os infratores a reparação do dano decorrido do descumprimento normativo, como 

forma de tutela de uma bem de titularidade comum. 

 

O que se percebe no âmbito Brasileiro não é a carência de normatividades, mas 

sim a inércia da população que não reivindica seus direitos, e, muito menos coopera com 

uma ação protetora. Já, do lado governamental, o que falta é a disposição de ferramentas 

das quais a população passa fazer uso. 

 

Prospera um sentimento de orfandade sob a sociedade civil, de maneira que não se 

percebe que as iniciativas devem partir do poder local, pois é este o espaço ideal e com 

mais potencialidade para atuação da sociedade, tanto na solução de conflitos, quanto na 

elaboração de estratégias de crescimento. Não podemos massificar políticas públicas 

esperando resultados exitosos, bem como não podemos lançar mão de modelos pré-

fabricados ou importados de outros locais.  

 

A ênfase no poder local é uma questão de aquisição, em médio prazo, de maior 

efetividade nos resultados intentados pelo poder público, baseado no fato de que a cultura 

que impera em cada região ou microrregião é diversa de um ponto especifico para outro. 

Cabe a população deixar o comodismo de lado e lutar por investimentos em planos de 

políticas públicas eficazes e capazes de mudar a situação em que nos encontramos sob pena 

de que, nossos filhos sejam obstados de dar continuidade a nossa espécie futura.  

 

Essa integração entre o local e o nacional gera uma gestão compartilhada, cujo 

objetivo é a tutela por um meio ambiente em status de equilíbrio. Isso impera como 

requisito essencial para a construção de uma administração pública que assegure os direitos 

sociais para as gerações presentes e futuras, através de um planejamento estrutural 

fortalecido e uma conscientização ou reconhecimento de que os recursos naturais possuem 

804



caráter de finitude, podendo ser facilmente esgotado de acordo com a sua desnecessária e 

descuidada usurpação.  

 

A participação popular é indispensável à democracia e configura a soberania do 

povo em ação, visto que, na atualidade, engana-se aquele que considera cidadão a pessoa 

votante, pois mudaram-se os conceitos, e esse, agora, é compreendido por aquele capaz de 

não ser apenas mais um em meio a multidão, e sim fazer a diferença. 

 

Por derradeiro, ressalta-se que tudo corre aos olhos de princípio e normatividades 

de cunho constitucional, não sendo, portanto, uma utopia idealizadora que vise apenas 

pregar a moralidade. Somente quando admitirmos nossos erros é que estaremos aptos a 

combater nossas deficiências. Esta na hora de usarmos e ousarmos da nossa racionalidade e 

capacidade intelectual, por que, como diz aquele velho ditado, “errar é humano, mas, 

persistir no erro é burrice”. 

 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 6.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed., Porto Alegre : 
Livraria do Advogado, 2006, p. 35 e 36. 
 
MAHATMA GANDHI:...a Grã-Bretanha precisou de metade dos recursos do planeta para 
alcançar sua prosperidade; quantos planetas não seriam necessários para que um país como 
a Índia alcançasse o mesmo patamar?. 
 
SILVA, Luiz Renato Siqueira. Princípio da precaução. Revista Maçônica A Verdade, São 
Paulo: Glesp, n. 446, p. 20-25, jan./fev. 2005. 
 
DOWBOR, Ladislau - O que é Poder Local - Brasiliense, São Paulo 1994. 
 
BROWN WEISS Edith. Justice pour les Générations Futures. Paris: Editions Sang de la 
Terre. 1993. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição de 1988, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001,  p.60. 
 
TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na Era dos direitos. 2ª ed.. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, pp. 266 e 267. 

805



 
PEREIRA. Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais : uma 
contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos 
princípios. Rio de Janeiro : Renovar, 2006, p. 77. 
 
LISBOA, Roberto Senise. O contrato como instrumento de tutela ambiental. Revista de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 35, p. 171 a 197, 2000.  

806



EXPERIÊNCIA GENÉTICA COM ANIMAIS: UMA ANÁLISE À LUZ DO 

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva tecer uma análise crítica às pesquisas genéticas realizadas com 

animais, sob a escusa de se pretender alcançar avanços bio-tecnológicos. Com efeito, 

não é respeitada a dignidade do animal, por não se entender que o animal não-homem 

possui espírito, ou seja, que o animal é capaz de compreender, sentir dor, felicidade. 

Assim sendo, com fulcro na malfadada Teoria do Especismo, cientistas realizam 

experiências cruéis com animais, como a manipulação de DNA e prática da vivissecção, 

alegando sempre que tais seres são incapazes de experimentar dor, sofrimento. 

Ademais, cumpre aduzir que devem ser apontadas saídas, com base no princípio do 

desenvolvimento sustentável e respeito ao meio-ambiente digno, para se alcançar novos 

avanços bio-tecnológicos, como a experiência a partir da cultura de células. É, pois, 

dever da sociedade preservar a dignidade e integridade física e moral dos animais; deve 

haver um trabalho conjunto das camadas da comunidade e dos órgãos públicos na 

proteção dos direitos dos animais, através do uso de instrumentos jurídicos eficazes 

como ajuizamento de Ação Civil Pública, Ação Popular, Mandado de Segurança 

Coletivo em matéria Ambiental, Habeas Corpus, Mandado de Injução por omissão em 

legislação ambiental, Ação de indenização por danos morais e materiais sofridos por 

animais. Apenas por meio da participação de toda a sociedade se conseguirá proteger os 

animais do animal homem.     

 

PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIA; GENÉTICA; ANIMAIS; DIREITOS; 

DIGNIDADE; SUSTENTABILIDADE; ESPECISMO.  
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Lo scopo di questa tesi è essere una analisi critica a rispetto della ricerca genetica com 

gli animali,con la scusa di avere il progresso bio-tecnologico. Con effetti, non c´è il 

rispetto della digniàá degli animali.,perchè non si comprendere Che gli animali non-

umani c´è spiriti, o sia, Che gli animale é capace di comprendere, sentire dolore, felicità.  

Sicuramente, con fulcro nella maledetta Teoria dello Specismo, scienziati hanno fatto 

esperimento crudi con gli animali, come la manipolazione del DNA ed la pratica della 

vivisezione, affermando sempre che questie essere viventi non sono capace di 

sperimentare dolore, soffereza. Purtroppo,si afferma che dobbiamo trovare una via 

d´uscita,con fulcro nello principio dello sviluppo sostenibile e rispetto alla  dignità dell´ 

ambienti, da ottenere nuove avanzi bio-tecnologiche, come il esperimento ancora con la 

coltura di celulla. Sia, poi, dovere della società preservare la dignità ed la salute fisica 

ed morale degli animali; debbe avere un lavoro di partecipazione popolare ed delle 

organe pubbliche nella protezione degli diritti delgi animali, attraverso il uso degli 

strumenti di tutela giuridica efficace, come la Azione Civile Pubblica, Azione Popolare, 

Mandato di Sicurezza in materia Ambientale, Habeas Corpus, Mandato di Ingiunzione 

per omissione legislativa, Azione di inndennizo per danno morale ed materiale in 

ragione della dolore animali.  Appena attraverso della partecipazione di tutta la società 

otteneremo la protezione degli animali contro le azione  dell´ animale-uomo.               

 

PAROLE-CHIAVE: ESPERIMENTO;   GENETICA;   ANIMALI;   DIRITTI;   

DIGNITÀ;   SOSTENIBILE;  SPECISMO. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por escopo analisar e criticar as experiências genéticas 

realizadas com animais, buscando apresentar soluções para tal problemática, à luz do 

princípio do desenvolvimento sustentável. Condena-se tais práticas, que desrespeitam os 

direitos fundamentais dos animais, quais sejam, direito à vida, à liberdade, à integridade 

física, à honra.  

Com efeito, é dever da sociedade civil, sobretudo do Ministério Público 

preservar e proteger os direitos dos animais, através de denúncias, fiscalizações e 

conseqüente ajuizamento de Ação Civil Pública. Cabe àqueles que tiverem a guarda de 

animais proporem Ação de Indenização por danos morais e materiais por eles sofridos; 
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qualquer cidadão é parte legítima para propor Ação Popular, para defesa do meio 

ambiente, com fulcro no art. 5º inciso LXXIII da Carta Magna. Partidos Políticos, 

Organizações Sindicais, entidades de classe, associações, Ministério Público, têm 

legitimidade ativa para interpor Mandado de Segurança Coletivo Ambiental. Existe 

ainda a possibilidade de se propor Mandado de Injunção Ambiental, por ausência de 

norma regulamentadora. Por fim, defende-se a impetração do remédio Habeas Corpus a 

fim de assegurar o direito à liberdade do animal.  É imprescindível, para tanto, que a 

humanidade mude sua concepção, se liberte dos preconceitos e da falida visão 

antropocêntrica, passando a uma percepção biocêntrica, abdicando da Teoria do 

Especismo.   

 

1 A MANIPULAÇÃO GENÉTICA 

A manipulação genética consiste na alteração do material genético de uma 

espécie através da inserção de DNA (ácido desoxirribonucléico) no denominado “corpo 

de prova”, a fim de obter características novas que não fazem parte naturalmente do ser 

objeto da experiência. Todos os organismos vivos possuem células, que por sua vez são 

constituídas por conjunto de cromossomos. Estes cromossomos são as cadeias de DNA, 

responsáveis por todas as informações existentes acerca do ser vivo. Dessa forma, a 

manipulação genética irá inserir genes na cadeia de DNA do indivíduo, que reproduzirá 

aquela alteração, fazendo surgir uma espécie geneticamente modificada. Com tais 

experiências o que se quer é formar espécies de seres vivos mais resistentes às 

condições adversas do meio ambiente, o que nos faz ponderar até que ponto o ser 

humano tem o direito de intervir no processo da seleção natural, fundamental para o 

aprimoramento, adaptação e conseqüente sobrevivência de toda e qualquer espécie.  

Existe a manipulação do material genético dos vegetais, com o escopo de se 

criar seres mais resistentes às pragas, como, por exemplo, os trangênicos.  Dessa forma, 

assistimos durante séculos experiências genéticas com animais, o que resulta na 

formação de espécies novas, como a mula. Outra finalidade apontada para a realização 

desta manipulação é a experimentação de drogas em animais para saber quais os 

possíveis efeitos nos corpos humanos. Ora, será legítimo o discurso do pesquisador que 

altera a composição genética de um animal sob a escusa de que estaria sacrificando uma 

vida que não a humana? Primeiramente, percebe-se o discurso antropológico, difuso em 
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na cultura humana. Entende-se que qualquer sacrifício à outra espécie que não a humana 

é plausível, posto que se estaria buscando alcançar novas formas de se preservar os 

humanos das mazelas da vida, mesmo que por eles próprios provocadas. 

Por fim, há ainda a discutível e intimidadora manipulação genética humana, 

também com a finalidade de se curar doenças contraídas e de se criar embriões para a 

doação de órgãos. Dentro deste quadro, tem-se a forma mais polêmica de manipulação 

genética, qual seja a clonagem dos seres vivos. A idéia de se reproduzir cópia fiel do ser 

original assusta pela confrontação de argumentos religiosos, éticos, morais e pela 

própria questão concernente aos aspectos biológicos destas reconstruções. Preocupa aos 

estudiosos a entrada desses Organismos Geneticamente Modificados (OGM) nos corpos 

humanos, através, por exemplo, da ingestão. Se o resultado de tais experimentos é 

difícil de se determinar com precisão, é mais incerto ainda os efeitos que podem ser 

produzidos no organismo humano. Transcreve-se a opinião de Carlos Fontes: 

 
Estas objecções são refutadas pelos defensores destes procedimentos, 
avançado com duas razões fundamentais: Em primeiro lugar na natureza 
nada é estático, dos organismos é uma realidade, embora não tenhamos a 
perspectiva suficiente para a observar. Não faz pois sentido falar da 
integridade de uma coisa que não existe. Por último, os engenheiros 
genéticos quando manipulam geneticamente os organismos não manifestam 
falta de respeito pelos mesmos. A sua perspectiva é outra. A vida para eles 
não passa de um conjunto de reacções químicas, um gene fora do seu 
contexto não é mais do que uma molécula. Concluindo: os engenheiros 
genéticos não trabalham com seres, mas apenas com reacções químicas, 
moléculas, sistemas mecânicos sofisticados, etc. O seu trabalho consiste em 
operar laboratorialmente com estes elementos. 1

 

É duvidosa ainda a questão envolvendo o direito que o homem tem de 

interferir no mecanismo biológico da natureza, em relação à seleção natural, podendo 

vir a provocar uma redução da biodiversidade. Por fim, e mais importante, se pondera o 

sofrimento que é experimentado por essas espécies vivas que, vítimas da ação 

predatória e manipuladora do homem, têm seus direitos afrontados, desrespeitados, 

sobretudo o direito a uma vida livre e a integridade física, psíquica e moral.   

   

                                                 
1 FONTES, Carlos. Manipuação Genética. Disponível em 
<http://afilosofia.no.sapo.pt/10nprobleticosManip.htm.> Acesso em: 30 out. 2006 
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2 A QUESTÃO ÉTICA 

Da análise destas experiências exsurge a preocupação com a questão ética: 

até que ponto podem os grandes cientistas afirmar que tais experimentos são legítimos, 

pois buscam novas soluções para o conforto, bem-estar e saúde dos homens? Não se 

deve considerar a dor e sofrimento sentidos pelos seres vivos objeto dessas 

experiências?  

Com efeito, o que se realiza são atrocidades com outras espécies, sobretudo 

animal, que não se justificam pela suposta necessidade de se preservar a integridade 

humana.  Os cientistas ultrapassam os limites da razoabilidade e criam espécies animais 

anômalas, sem qualquer necessidade plausível, apenas para o deleite, como, por 

exemplo, recentemente foram criados porcos que “brilham no escuro”. Ora, qual a 

necessidade de se injetar substâncias em porcos para que tenham seus corpos acesos? 

Tem-se ainda as diversas experiências com ratos, a mais conhecida foi a criação do 

“oncorato”, criado em 1981 para que adquirisse câncer e tivesse uma morte lenta e 

sofrida, sem, todavia, ter sido descoberta a cura desta doença. Neste diapasão, adota-se a 

lição do biólogo Sérgio Greif2: 
 
Costumo analisar a indústria da exploração de animais como analiso a 
indústria da exploração humana: será que a alegação de que a economia 
depende da escravidão justificaria moralmente a exploração de escravos? E 
o número de empregos gerados pela indústria do tabaco justificaria o 
incentivo a esta produção? (...)se por uma hipótese improvável nos 
tornássemos todos, repentinamente, vegetarianos e abolíssemos o uso de 
couro, peles, medicamentos testados em animais e tudo o que deriva da 
exploração animal, certamente haveria um período de transição para um 
novo modelo econômico onde um número significativo de pessoas estariam 
desempregadas. Mas novas empresas e uma nova geração de técnicos logo 
surgiriam, alterando o perfil da mão-de-obra. 

 

A questão ética que envolve essas experiências já preocupa inclusive alguns 

cientistas – quer porque esses animais utilizados são caros, quer porque é enorme a 

pressão da sociedade civil, sobretudo das ONG´s em defesa dos direitos dos animais – a 

ponto de terem elaborado recomendações aos departamentos de bioética. Dentre as 

recomendações, encontramos preceitos que asseveram que os homens são mais 

                                                 
2 PINTO-NETO, Aarão M., SUPPIA, Alfredo, BRAGA, Areta. KLEBIS, Daniela de Oliveira, 
GAMEIRO, Mariana Perozzi.  Ética para os animais. Disponível em: 
<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=9&reportagem=72.> Acesso em: 31 out. 2006. Sérgio 
Graif foi citado pelos alunos do curso de pós-graduação em Jornalismo Científico, do Labjor/Unicamp 
neste artigo. 
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importantes que os animais, mas que estes devem ser também respeitados. Percebemos 

aqui a consagração da falida visão antropocêntrica, difusa e aceita em nossa sociedade, 

em detrimento aos direitos dos animais. Com tal recomendação, o que se quer dizer é 

que as práticas cruéis com animais devem ser evitadas, mas se forem necessárias para o 

“bem-estar” do homem, elas serão aceitas e legítimas. 

Assim sendo, quando for possível a utilização de outros recursos que não-

animais, devem os cientistas lançar mão deles. Por fim, chama-se a atenção para o fato 

de que nem sempre os animais ou vegetais trangênicos podem ser ingeridos pelos 

homens, nem as conclusões destas experiências podem ser aplicadas ao organismo 

humano, posto que embora guardem semelhanças, existem diferenças que são por nós 

incompreensíveis, pois não conhecemos toda a natureza e a sua biodiversidade. 

Ressalte-se ainda que, os argumentos dos cientistas, buscando sempre 

colocar o homem num patamar hierárquico superior, se valendo da Teoria do 

Especismo, que será mais adiante analisada e criticada, com o escopo único de justificar 

suas atrocidades, não as legitima em hipótese alguma. A afirmação de que são adotadas 

sempre medidas que visam reduzir o sofrimento dos animais é um discurso falso e 

fadado ao fracasso. Não se trata aqui de uma benesse concedida pelos cientistas aos 

animais, compadecidos com sua situação dolorosa, mas afirmações que não consideram 

os animais sujeitos de direitos, tampouco capazes de sentir dor, sofrer e de determinar-

se quanto a este entendimento. Por fim, interessante fazer alusão a alguns artigos 

formulados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal-COBEA3, com o escopo 

de regulamentar os experimentos com animais:  

 
Artigo I. Todas as pessoas que pratiquem experimentação biológica devem 
tomar consciência de que o animal é dotado de sensibilidade, de memória e 
que sofre sem poder escapar à dor; 
Artigo. II. O experimentador é moralmente responsável por suas escolhas e 
por seus atos na experimentação animal; 
Artigo V: Os investigadores devem considerar que os processos 
determinantes de dor ou angústia em seres humanos causam o mesmo em 
outras espécies; 
Artigo VI: Todos os procedimentos com animais que possam causar dor ou 
angústia precisam se desenvolver com sedação, analgesia ou anestesia 
adequada. Atos cirúrgicos ou outros atos dolorosos não podem se 

                                                 
3 GOLDENBERG, Saul. Questão ética dos animais. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
86502000000400001&lng=pt&nrm=iso>  Acesso em: 31 out. 2006. Tal entiade é filiada ao 
INTERNATIONAL COUNCIL FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE (ICLAS). 
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implementar em animais não anestesiados e que estejam apenas paralisados 
por agentes químicos e/ou físicos; 
Artigo VIII: O uso de animais em procedimentos didáticos e experimentais 
pressupõe a disponibilidade de ALOJAMENTO que proporcione condições 
de vida adequada às espécies, contribuindo para sua saúde e conforto.(O que 
se observa em muitas Instituições são verdadeiros depósitos vergonhosos de 
animais) O transporte, a acomodação, a alimentação e os cuidados com os 
animais criados ou usados para fins biomédicos devem ser dispensados por 
técnico qualificado"(Médico Veterinário, Bioterista, Biólogo, Biomédico); 
Artigo IX: Os investigadores e funcionários devem ter qualificação e 
experiência adequadas para exercer procedimentos em animais vivos. Deve-
se criar condições para seu treinamento no trabalho, incluindo aspectos de 
trato e uso humanitário dos animais de laboratório.  

 
Percebe-se, pois, o discurso antropológico que deve ser ultrapassado: o que 

se quer é a substituição dos animais por outras formas de experiências, como o uso de 

células, tecidos e simulações em computadores. 

 
3 EXPERIÊNCIAS GENÉTICAS COM ANIMAIS: A DOR E O SOFRIMENTO 

As experiências genéticas com animais, conforme visto anteriormente, são 

extremamente comuns e atravessam os séculos, confundindo-se com os próprios 

avanços sentidos pela medicina humana. Segundo dados da AILA4 as experiências 

genéticas mais comuns com os animais são: teste de irritação dos olhos, Teste Draize de 

Irritação Dermal, Teste LD 50, teste de toxidade alcoólica e tabaco, pesquisas dentárias, 

experimentos na área de psicologia, pesquisas armamentistas, teste de colisão, 

dissecação, práticas médico cirúrgicas.  

O teste de irritação dos olhos consiste na aplicação direta nos olhos de 

animais conscientes de cosméticos e produtos de limpeza, a fim de que se apure a 

possível existência de reação alérgica pelos humanos. Assim sendo, os animais, 

imobilizados e com as pálpebras presas por clipes de metal, ficam em observação 

durante uma semana, podendo ser acometidos de dor insuportável, mutilação, e 

cegueira. Em seguida são mortos e dissecados, para se avaliar possíveis danos aos 

órgãos internos, advindos de uma reação alérgica;  os animais mais utilizados são os 

coelhos, por terem os olhos maiores, sendo mais fácil de observar os resultados.  

Teste Draize de Irritação Dermal é realizado na pele tosada do animal, 

ferida. Cola-se à superfície uma espécie de adesivo, que é pressionado firmemente e 

depois arrancado de forma brusca, até que fique em carne viva. Com o animal 

                                                 
4AILA - Aliança Internacional do Animal. Teste em Animais. Disponível em: 
<http://www.aila.org.br/denuncias_testes.htm> Acesso em: 25 out. 2006 
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imobilizado, injeta-se substâncias em seus corpos; o teste do LD 50 (Lethal Dose 50 

Perercent), ou seja, dose letal 50% tem por escopo descobrir qual dosagem irá matar 

metade dos animais expostos durante um período determinado a certa substância inalada 

ou ingeridos (através de tubos). Trata-se de experiência que existe desde 1920, em que 

são utilizados cerca de 200 animais ou mais para se estipular a resistência a certas 

substâncias potencialmente tóxicas. As que, a princípio, não forem tóxicas, possuem sua 

concentração ampliada de sorte que termine por matar pelo menos metade dos animais 

usados.  

Nos testes de toxidade alcoólica e tabaco, os animais são obrigados a inalar 

fumaça de cigarros e a se embriagar e depois são dissecados para que sejam apurados os 

efeitos dessas substâncias em seus órgãos; através das pesquisas dentárias, os animais 

são submetidos a uma dieta de açúcares e outros alimentos prejudiciais aos dentes para 

que adquiram cáries e tenham suas gengivas deslocadas; com os testes psicológicos, se 

destrói a saúde mental dos animais. Com práticas perversas, se deturpa seu intelecto e 

emoções. Como exemplo temos a aplicação de choques elétricos nos animais para que 

despertem ódio; são separadas as fêmeas de suas crias; os animais de uma mesma 

espécie são retirados do convívio social dos demais, provocando isolamento e 

depressão, dentre tantas outras atrocidades. 

A AILA cita ainda o teste de colisão, que consiste no arremesso de babuínos 

contra muros de concreto, mas não apenas os adultos machos, como as fêmeas grávidas 

também, para análise do impacto; por fim, ressalta as experiências genéticas 

promovidas nas faculdades de medicina, veterinária (e outros cursos da área de saúde), 

como a vivissecção, ou seja, dissecação de animais vivos e práticas cirúrgicas.   

Os grandes laboratórios e centros de pesquisa defendem tais práticas sob o 

fundamento que, primeiramente, sem a realização destes experimentos não seriam 

alcançados tantos resultados positivos e importantes para a medicina humana, como a 

descoberta de cura de algumas doenças e a viabilidade de se ministrar determinados 

medicamentos. Os animais trangênicos, criados em laboratório, são submetidos a 

experimentos de manipulação genética, sendo inseridos genes em seus DNA para que se 

descubra a cura de certas doenças genéticas. Para tanto, são utilizados animais com 

genoma parecido com o humano, como os camundongos, que possuem um ancestral 
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comum com o homem de 100 milhões de anos. Alegam ainda que são tomadas todas as 

medidas possíveis para se minorar a dor e sofrimento dos animais. 

O cerne da problemática aqui levantada é a necessidade de alteração do 

ponto de vista dos homens, posto que devem estar atinentes à capacidade dos animais de 

sentirem dor e sofrerem. Quando o reconhecem, afirmam que outra solução não existe. 

Qual seria então o caminho para que fossem evitados os sofrimentos dos animais e 

fossem alcançados os avanços biotecnológicos? Devemos aplicar o princípio que norteia 

todo o Direito Ambiental, qual seja o princípio do Desenvolvimento Sustentável.  

 

4 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Trata-se do princípio corolário do Direito Ambiental, o alicerce de todo o 

ordenamento jurídico para a proteção e preservação da natureza. Interessa, não apenas 

ao âmbito legal, mas a todos os segmentos da sociedade. Segundo este princípio, deve 

ser alcançado o ponto de equilíbrio entre os avanços tecnológicos necessários aos 

homens para a melhoria de suas vidas e o respeito e preservação da natureza. Através 

desta miscelânea, entre as necessidades humanas aliadas às necessidades da natureza, 

alcança-se a sadia qualidade de vida.   

A concepção errônea de que as necessidades humanas, alcançadas mediante 

os avanços tecnológicos, são algo separado das necessidades da natureza, faz com que 

se tenha a idéia de que os interesses humanos se sobrepõem aos do meio ambiente. 

Trata-se de uma visão antiga e falida, posto que a humanidade sente, com o passar dos 

anos, cada vez mais a resposta da natureza às suas ambições desmedidas, como os 

desastres naturais que presenciamos. Com efeito, o homem passa então a olhar ao redor 

e entender que é apenas mais um elemento vivo de Gaia. É a mudança da visão 

antropocêntrica para a biocêntrica que Fiorillo trata: 

 
O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção 
das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, 
garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o 
seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de 
desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição5

 

                                                 
5 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 5a. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, 24p. 
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Para bem embasar o que aqui se propõe, imperiosa se torna a citação do 

posicionamento da AILA (Aliança Internacional do Animal): 
 
Nós da AILA não somos contra o progresso nem contra a tecnologia, porém 
somos a favor do desenvolvimento sustentável, onde devemos buscar 
fórmulas que combinem conforto, desenvolvimento e equilíbrio do meio 
ambiente. Há produtos que são verificados quanto à segurança via modelos 
de computador, in vitro (tubo de ensaio) ou em pele humana clonada, ou 
usando ingredientes já listados no registro da FDA de substâncias 
consideradas seguros. Muitas vezes, as experiências em animais são 
praticadas com requintes de crueldade, causando sofrimento físico e 
psicológico para esses animais.6  

 

Com efeito, a fim de que seja alcançado o desenvolvimento sustentado, é 

mister que a humanidade observe os demais princípios do Direito Ambiental, quais 

sejam: do direito à sadia qualidade de vida, do acesso eqüitativo dos recursos naturais, 

do usuário-pagador e do poluidor-pagador, princípio da precaução, princípio da 

previsão, princípio da reparação, princípio da informação, princípio da participação, 

obrigatoriedade da intervenção do Poder Público; existe ainda a responsabilidade 

ambiental entre as gerações. Passa-se à sua análise. 

Sem dúvidas, o princípio da Participação é um dos mais importantes para 

que se alcance a sadia qualidade de vida, direito de todas as espécies. A principal 

implicação do princípio da Participação é a de que todos são igualmente beneficiários e 

responsáveis pela preservação do meio-ambiente; as chamadas partes interessadas são 

as pessoas, as organizações, instituições. Para tal, o Princípio da Participação depende 

mais diretamente de dois outros princípios: o Princípio da Informação e o Princípio da 

Educação Ambiental. Não há participação efetiva sem que o participante tenha 

informações suficientes e a capacidade de interpretar essas informações, para 

compreender o problema, analisá-lo e, finalmente, formar um juízo de valor, requisito 

para adotar uma postura de participação ativa e consciente, posicionando-se de acordo 

com o discernimento construído.  Sem informação e educação a participação é uma 

farsa, muitas vezes utilizada pelos interessados, para legitimar crimes ambientais às 

expensas do público ignorante.  

Portanto, a Carta Magna explicita a responsabilidade solidária entre o 

governo e a sociedade na preservação do meio ambiente, o que se viabiliza através de 

                                                 
6 AILA. Testes em animal. Disponível em: <http://www.aila.org.br/denuncias_testes.htm> Acesso em: 25 
out. 2006. 

  
816



 

disposições nos vários níveis de governo: federal, estadual e municipal, por projeto de 

lei (art. 61, § 20), lei estadual (art. 27, § 40) e Lei Orgânica (art. 29, Lei Orgânica, 

preceitos XII e XIII), respectivamente. Assim, cabe ao Poder Público trazer as matérias 

que suscitem questionamentos de ordem ética ou riscos potenciais à saúde humana e ao 

meio ambiente (englobando aqui a proteção aos animais), à apreciação e participação da 

sociedade e promover intenso debate popular.  

Pelo Princípio da Publicidade, há obrigatoriedade das entidades que 

representam o Estado, de fornecer, de forma sistemática à população, as informações de 

interesse ambiental. Por via de conseqüência, todo processo de exploração e produção 

de energia tem um custo ambiental, que deve mostrar-se viável, comparado com o 

retorno econômico e o princípio básico do desenvolvimento sustentável, de gerar o 

sustento das atuais gerações sem comprometer as gerações futuras; pelo Princípio do 

Acesso Equitativo aos recursos naturais, tem-se que o meio-ambiente é bem de uso 

comum do povo e se um determinado empreendedor quiser utilizar quota superior a dos 

demais usuários, exige-se dele uma contraprestação ambiental (podendo ser uma 

compensação ou prestação monetária. 

Analisando o principio do Usuário-pagador e Poluidor-pagador, tem-se que, 

pelo fato do meio-ambiente ser um bem comum do povo e direito difuso, deve ser 

respeitado e preservado, não apenas para garantir uma sadia qualidade de vida à geração 

presente, mas também às gerações futuras. Aquele que utiliza recursos naturais, deverá 

pagar; acaso utilize e polua, deve pagar o valor não apenas pelo uso, mas também 

indenizar o meio-ambiente.  

Cumpre ainda tratar dos princípios da Precaução, Prevenção e Reparação. 

Pelo princípio da Precaução (incerteza científica), não se sabe qual o impacto ambiental 

será gerado por determinado organismo/atividade. Dessa forma, o Poder Público não 

permite sua produção ou venda. Por fim, temos o princípio da Reparação. Aqui o dano-

causa é não previsto, exigindo-se a reparação, segundo a leitura do artigo 14, §1o da Lei 

6938/81, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente; para que se alcance o 

desenvolvimento sustentado, é mister que haja o respeito a todos estes princípios, que 

devem ser concomitantemente aplicados.  

Da análise de tais preceitos, sobretudo da necessidade de se ter um 

desenvolvimento sustentável, preservando o meio-ambiente e ao mesmo tempo 

  
817



 

garantindo os avanços biotecnológicos, exsurge a seguinte pergunta: como os homens 

podem alcançar os resultados advindos das experiências genéticas com animais sem 

mais utiliza-los? É correto o uso de homens e mulheres portadores de doenças graves 

em experiências dolorosas para a tentativa de se descobrir sua cura? A saída é utilizar 

recursos não animais para experimento. Tomemos os exemplos apontados pela bióloga 

Márcia Mocellin Raymundo7, que atua nas áreas de bioética e ética em pesquisa do 

Grupo de Pesquisas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quais sejam a substituição 

de animais por técnicas alternativas como cultura de células e/ou tecidos, bem como o 

uso de modelos matemáticos ou simulação por computador. Não deve-se aceitar a 

hipótese de se usar animais saudáveis, livres para experimentos, provocando dor, 

sofrimento, anomalias, perda de membros e sentidos, e, enfim, suas mortes. Várias 

doenças graves como o Ebola, o vírus do HIV foram criados pelos homens em 

laboratórios. Entende-se que a saída mais viável seriam as experiências com cultura de 

células, compreendendo as células tronco.   

 

5 ANÁLISE E CRÍTICA À TEORIA DO ESPECISMO 

A Teoria do Especismo consagra a visão antropocêntrica da sociedade 

humanidade. Desde o pensamento grego clássico, mais precisamente segundo os 

preceitos do filósofo Aristóteles8, se entende que os vegetais possuem apenas a alma 

vegetativa, ou seja, aquela indispensável à sobrevivência.  Os animais, além da alma 

vegetativa, possuiriam alma sensitiva, posto que possuem sentimentos, sendo que 

alguns animais possuem ainda a alma imaginativa. Aristóteles afirma ainda que existe 

uma espécie animal que possui além das almas vegetativa, sensitiva e imaginativa, têm 

uma alma só deles, qual seja, a inteligência, o nôus. Assim sendo, esta alma é a única 

imortal, acreditava, portanto, na reencarnação; trata-se do espírito, que permanece 

mesmo após a morte do homem. Esta alma só pertence ao animal homem porque ele 

seria o único capaz de elaborar um discurso, de viver nas polis. Ressalte-se que para 

Aristóteles, a mulher, o estrangeiro, o escravo eram coisas, não possuíam espírito, 

                                                 
7 GOLDIM, José Roberto e RAYMUNDO, Márcia Mocelyn. O uso de animais em pesquisas científicas. 
Disponível em: <http://www.sorbi.org.br/revista/ANIMAIS_-__UFRGS-SORBI2007.pdf> Acesso em: 
31 out. 2006. 
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apenas os homens adultos, cidadãos gregos. Essa idéia aristotélica foi absorvida pelos 

romanos, tendo sido modificada, posteriormente, pela Igreja Católica, que passa a 

afirmar que nós somos todos irmãos, filhos de Deus, criados a sua imagem e 

semelhança. Com efeito, toda a humanidade possui espírito; todavia, os animais não 

passariam de objetos, criados para servir aos homens.  

Com o Iluminismo, a Monarquia é derrubada e Rosseau9 afirma que os 

homens são, por natureza, vegetarianos e, num determinado momento, por necessidade, 

começa a ingerir carne. Neste diapasão, o cientista Charles Darwin10 inicia sua pesquisa 

pela origem das espécies. Como zootécnico, passou a analisar em diferentes locais 

distintas espécies de animais, e concluiu que a vida vai se diferenciando para sobreviver 

– em verdade, a vida é uma só. Através da seleção natural, sobrevivem os mais aptos, 

não necessariamente os mais fortes ou os mais inteligentes, sendo que muitas espécies 

sofrem mutações para se adaptar. Com isso, temos a Revolução Darwiniana, que 

assevera que os homens e os animais possuem espírito, ou seja, inteligência, e que as 

diferenças espirituais entre eles é de grau e não de categoria.    

Richard Dawkins11, por sua vez, afirma que os primatas foram divididos em 

4 (quatro) grupos: os orangotangos, os gorilas, os chipanzé e os humanos. As raças se 

formam com o isolamento. O homem seria o primata que cansou de viver nas árvores, 

nas florestas e virou nômade, foi viver nas savanas, que é mais perigosa e começou a se 

aventurar pelo mundo. Com isso, mudou sua postura e perdeu pêlo, tornando-se 

despelado. Alguns cientistas afirmam que os homens passaram a viver no pântano, por 

isso perderam pêlo (os anfíbios não possuem pêlos); a Teoria do Especismo, portanto, 

afirma que os homens se diferenciam dos animais porque são os únicos que possuem 

inteligência e, portanto, espírito. São capazes de formular idéias, de debate-las e 

defende-las, enquanto que os animais podem até sentir dor e sofrimento, mas não são 

                                                                                                                                               
8 VALDUGA, Alison. Como o intelecto conhece segundo Aristóteles. Disponível em: 
<http://www.fapas.edu.br/frontistes/artigos/Artigo%2001.doc> Acesso em: 04 nov. 2006. Neste artigo o 
autor analisa o tratado Da Alma de Aristóteles.   
9 LOURENÇO, Alexsandra Sombra. A relevância da piedade na sedimentação moral do homem. 
Disponível em: <http://www.unicamp.br/~jmarques/gip/AnaisColoquio2005/cd-pag-texto-02.htm> 
Acesso em: 08 fev. 2008 
10PIZA, Daniel. A terceira vinda do Darwinismo. Disponível em: 
<http://www.danielpiza.com.br/interna.asp?texto=1201> Acesso em: 08 fev. 2008. Neste artigo o autor 
trata da obra As origens das espécies de Darwin, pontuando a diferença de grau entre homens e animais.  
11 SANTANA, Heron José de. Extensão dos direitos humanos aos grandes primatas. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7733> Acesso em: 31/10/2006.   
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capazes de se determinar quanto a este entendimento, razão pela qual são possuem 

inteligência e não têm direitos, apenas o dever de servir ao homem. 

Ora, este discurso discriminatório e sem fundamento serve apenas para 

coroar a visão antropocêntrica. Afirmar que a preocupação com os animais e com a 

natureza apenas porque o homem vive no meio ambiente e para sobreviver e ter uma 

existência digna deve preserva-lo, consiste numa repetição do discurso antropológico. 

Convém aqui adotar os ensinamentos de Heron José de Santana: 

 
Este não parece ser um problema simples, mas podemos desde logo 
constatar que a noção de espírito como atributo exclusivo do homem está na 
raiz da ética que legitima uma discriminação baseada na espécie e permite 
que os membros da espécie humana, por exemplo, através do pagamento 
imposto, financiem práticas que exigem o sacrifício de interesses 
fundamentais dos membros das demais espécies, mesmo que estas práticas 
visem satisfazer interesses secundários. Uma ética como esta caba por se 
constituir em verdadeira ideologia, demonstrando claramente como as 
teorias e os sistemas filosóficos ou científicos escondem a realidade social, 
econômica ou política, e acabam por se constituírem em poderosos 
instrumentos de dissimulação da realidade, a serviço da exploração, da 
dominação e da opressão de um grupo sobre outro. 12

 

O que se busca é pôr fim a uma das teorias mais absurdas e discriminatórias, 

a Teoria do Especismo, que alega que apenas o homem possui espírito, se diferenciando 

dos animais, razão pela qual os mesmos foram excluídos da consideração 

moral.Infelizmente, ao longo dos séculos, o homem sempre buscou ideologias e teorias 

que justificassem sua atuação predatória e desrespeitosa em relação ao seu próprio 

companheiro de espécie e em face das demais espécies. As guerras, a destruição, as 

experiências com animais, as matanças, a derrubada de florestas são injustificáveis. 

Afirmar que apenas os homens possuem espírito, ou seja, são capazes de entender a si 

próprios e de se comunicar por meio de símbolos é atestar a ignorância de quem, 

decerto, teme as diferenças. Com efeito, durante séculos o homem discutiu se os 

escravos e as mulheres possuíam espíritos, bem como os animais. Hoje é pacífico o 

entendimento de que as mulheres e os escravos possuem espíritos, mas ainda existe 

grande discussão e resistência quanto a aceitação de que os animais também o possuem. 

 

6 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DOS ANIMAIS: DEVER DA SOCIEDADE 

                                                 
12 SANTANA, Heron José de. Espírito Animal e o fundamento moral do especismo. Revista Brasileira de 
Direito dos Animal  Ano 1 Número 1 jan/dez 2006.  47p 
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Da análise de tudo o que fora acima exposto, dúvidas não restam que os 

animais possuem espírito, sentem dor e sofrem, sendo capazes de aprender e responder 

a estes estímulos. Não há que se discutir acerca da existência dos direitos dos animais e 

da responsabilidade de toda a sociedade em defendê-los. 

Ora, se se admite que as pessoas jurídicas possuem personalidade própria, 

distinta da de seus sócios e que cabe a eles representar e lutar por seus direitos e 

interesses, porque não podemos admitir a existência dos direitos dos animais? O 

maltrato a animais não pode ser impedido mediante pleito jurisdicional?  Aqueles que 

possuem sua guarda/vigilância, o Poder Público (através do Ministério Público), as 

associações em defesa dos animais e as ONG´s não podem ajuizar ações visando 

garantir a integridade física, psíquica e moral dos animais? Não podem exigir reparação 

por danos morais e materiais por eles sofridos? Não pode um representante do 

Ministério Público impetrar ordem de Habeas Corpus para garantir a liberdade de 

animal vítima dos maltratos em zoológico? Infelizmente, grande parcela da sociedade 

civil vê tal hipótese como absurda, entoando o coro do Poder Público (no sentido lato) 

que não quer assumir mais esta responsabilidade, afinal de contas, não consegue 

assegurar os direitos do animal homem, quiçá das espécies animais não humanas.  

O preconceito decorrente da própria evolução da sociedade humana impede 

a muitos de conceber os animais como espécies que possuem espírito, inteligência, 

organização social (o que falar das formigas, das abelhas?), capacidade de se 

comunicar. Se as leis foram criadas pelo animal humano, cabe a ele assegurar sua 

observância e preservar os direitos das demais espécies. Estes direitos encontram-se 

consagrados através da Declaração dos Direitos dos Animais, em Bruxelas, no ano de 

1972 e percebemos, no art. 225 da Carta Política13, tendência a consagração destas 

regras. Interessante a transcrição de seus principais artigos: 
 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS:   
(proclamada em assembléia da Unesco, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro 
de 1978) 
ARTIGO 1:  
Todos os animais nascem iguais diante da vida, e têm o mesmo direito à 
existência.  
ARTIGO 2:  
a) Cada animal tem direito ao respeito.  

                                                 
13 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm 
Acesso em: 01/11/2006.  
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b) O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de 
exterminar os outros animais, ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem 
o dever de colocar sua consciência a serviço de outros animais.  
c) Cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do homem.  
ARTIGO 3:  
a) Nenhum animal será submetido a maus tratos e a atos cruéis.  
b) Se a morte de um animal é necessária, ela deve ser instantânea, sem dor 
ou angústia.  
(...) 
ARTIGO 8:  
a) A experimentação animal, que implica em sofrimento físico, é 
incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência médica, 
científica, comercial ou qualquer outra.  
b) Técnicas substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas.  
(...) 
ARTIGO 14:  
a) As associações de proteção e de salvaguarda dos animais devem ser 
representadas a nível de governo.  
b) Os direitos dos animais devem ser defendidos por leis, como os direitos 
dos homens. 14

 
O Decreto nº 24.645/34 determinou que é dever do Estado a tutela aos 

direitos dos animais, incumbindo ao Ministério Público a assistência em juízo, podendo 

ser substituída pelos membros das Sociedades Protetoras dos Animais. 15Dúvidas não 

restam quanto à existência dos direitos dos animais e do dever da sociedade de defender 

e assegurar estes direitos, em juízo ou não. Assim sendo, as experiências realizadas com 

animais, que venham a lhes provocar dano, dor, sofrimento ou até mesmo a morte, 

devem ser combatidas e os proprietários dos laboratórios, bem como os funcionários 

que realizarem estas atividades, devem ser responsabilizados de forma solidária, 

figurando no pólo passivo da demanda em litisconsórcio necessário. 

 

7 MEDIDAS PROCESSUAIS PARA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DOS 

ANIMAIS 

Para a competente proteção em juízo dos direitos dos animais, nos valemos 

de certas medidas processuais como a Ação Civil Pública, privativa do Ministério 

Público, órgão principal no combate aos danos e preservação dos direitos dos animais.  

Com efeito, a Lei 7.347/85 (alterada pelas Leis 8.078/90; 8.884/94 e 9.494/97), 

                                                 
14 SALVE OS ANIMAIS. Disponível em: <http://www.geocities.com/salve_animais/> Acesso em: 
01/11/2006. 
15 Consta no referido Decreto nº 24.645/34: Art. 1º - Todos os animais existentes no país são tutelados 
pelo Estado; - Art. 2º - parágrafo 3º - Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do 
Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das Sociedades Protetoras dos Animais; Art. 
16º - As autoridades federais, estaduais e municipais prestarão aos membros das Sociedades Protetoras 
dos Animais, a cooperação necessária para se fazer cumprir a lei. 
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determina que deve o parquet ajuizar Ação Civil Pública para a proteção do meio 

ambiente, direito difuso, bem de uso comum do povo.  

Pode ainda donos ou aquele que possuir a guarda de animais (domésticos), 

organizações não governamentais e associações de proteção aos direitos dos animais se 

valer de ações de indenização por danos materiais e morais sofridos por animais 

decorrentes de maus tratos e exploração; ressalte-se a possibilidade de propositura de 

Ação Popular. Neste diapasão, qualquer cidadão é parte legítima para propor Ação 

Popular, para defesa do meio ambiente, com respaldo no art. 5º inciso LXXIII da 

Constituição Federal de 1988. Cabe ainda, para a defesa dos direitos dos animais, a 

propositura de Mandado de Segurança Coletivo em matéria Ambiental, possuindo 

legitimidade ativa os Partidos Políticos, Organizações Sindicais, entidades de classe, 

associações, o próprio Ministério Público, posto que se trata de direito difuso, comum a 

todos.  Como exemplo, teríamos a impetração de Mandado de Segurança Coletivo 

Ambiental para contra a decisão que libere pesca em área de preservação ambiental, 

como a pesca da baleia na reserva de Abrolhos; existe ainda a possibilidade de se propor 

Mandado de Injunção Ambiental, por ausência de norma regulamentadora,  

Por fim, há aqui de se fazer referência à impetração de Habeas Corpus, quer 

seja preventivo, requisitando a expedição de Salvo Conduto, a fim de evitar a apreensão 

ilegal de animais e seu conseqüente confinamento, quer seja repressivo, com o intuito 

de relaxar a prisão do animal, expedindo-se o Alvará de Soltura. Diga-se prisão porque 

é, em verdade, o que se trata.  Há a reclusão do animal em jaulas pequenas, sem 

qualquer condição de abrigá-lo, castigando-o, desrespeitando suas características físicas 

e desmoralizando-o, privando sua liberdade. Se se admite que a pessoa jurídica, ficção 

legal, possui moral, porque não podemos admitir que os animais também a possuam? A 

sua prisão deve ser relaxada, havendo a transferência para uma reserva ambiental que 

comporte aquela espécie.  

Recentemente houve o caso da Chimpanzé Suíça, em que o Promotor de 

Justiça, Heron José de Santana, impetrou ordem de Habeas Corpus, com o fim único de 

que a mesma fosse solta e se evitasse sua morte, posto que Suíça sofria de depressão 

pela falta de uma companhia, e o zoológico de Salvador não possuía condições para 

abrigá-la. Infelizmente, Suíça faleceu antes do término do julgamento do writ 

constitucional. Ora, dúvidas não restam acerca da coerência e adequação do pleito, 
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posto que havia cerceamento da liberdade de ir e vir do animal.  Grande parte da mídia 

criticou a postura do representante do Ministério Público afirmando que era absurda a 

tentativa de se defender este direito do animal. Toda a dificuldade que enfrenta-se 

acerca da admissão de se impetrar Habeas Corpus em favor de um animal, Ação de 

Indenização por danos morais e materiais sofridos por animais reside na dificuldade que 

a sociedade tem de aceitar a condição do animal, como ser pensante, inteligente, capaz 

de sentir e sofrer.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se pretende com o presente trabalho é a conscientização da sociedade 

ante a necessidade de se preservar e respeitar a integridade física, psíquica e moral dos 

animais. As experiências genéticas são por demais afrontosas aos direitos dos animais, 

explorando seus corpos e escravizando suas mentes. Estamos diante de uma realidade 

mundial cruel, em que não é observado o direito à vida e a uma existência digna dos 

animais. 

Parte deste entendimento decorre da concepção errônea e preconceituosa dos 

homens em admitir que os animais não possuem inteligência, sentimentos, não sofrem e 

não são capazes de se determinar em face desses aspectos. Trata-se da famigerada 

Teoria do Especismo, na qual se defende que apenas o homem possui espírito, 

inteligência. Em verdade, restou comprovado que os animais diferem dos homens não 

porque não possuem inteligência (sim, são dotados de espírito), mas pelo seu grau; 

existe a diferença de grau e não de qualidade.  

Conforme ex vi, o cerne da problemática aqui levantada reside na 

interpretação e aplicação do Princípio do Desenvolvimento Sustentável. As experiências 

são importantes e devem ser realizadas, pois configuram avanços biotecnológicos sem 

precedentes; todavia, não devem ser utilizados animais para tais fins. Com efeito, as 

experiências genéticas provocam dor e sofrimento desnecessários aos animais, posto 

que existem outros meios de se testar e desenvolver medicamentos, quais sejam, através 

da cultura de células e tecidos, bem como uso de modelos matemáticos ou simulação 

por computador.    

Ressalte-se, por fim, a importância da sociedade na proteção e preservação 

das espécies animais, bem como dos meios de comunicação em utilizar de forma 
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responsável as informações, para divulgar e conscientizar as pessoas acerca da 

importância ao respeito dos direitos dos animais; os animais possuem espírito, como os 

seres humanos; comunicam-se através de símbolos próprios e são capazes de racionar e 

a afirmação contrária a este entendimento apenas demonstra a covardia do homem, o 

seu conformismo e o quão injusto ele é.  
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ENSAIO POR UMA VIDA DIGNA: A EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

COMO PRESSUPOSTO PARA CONSTRUÇÃO DA RACIONALIDADE 

AMBIENTAL 

 

Katya Isaguirre*

 

RESUMO 

O presente artigo utiliza a proposta de Michel Serres de transição do contrato social ao 

natural para explicar a necessária reestruturação da sociedade, permitindo que o homem 

renove o pacto com a ecologia através da busca de um desenvolvimento em patamares 

de sustentabilidade. A educação é apontada como um dos principais instrumentos para 

concretizar a questão ambiental enquanto paradigma pós-moderno, com capacidade para 

alterar as relações culturais, as formas de agir do Estado e ainda os patamares da 

ciência. Considerando a proteção ambiental como inerente ao conceito de dignidade 

humana, a solidariedade constitucional imprime ao discurso protecionista um sentido de 

inclusão, de permitir maiores chances a todos de usufruir de melhores condições de 

vida. O ensino, portanto, deve abrir as fronteiras de cada ciência para um diálogo 

interdisciplinar, que possui como fio condutor as relações humanas com o mundo 

natural em caráter de dependência e complementaridade. A educação, portanto, é 

apontada como chave mestra para um genuíno desenvolvimento sustentável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: NATUREZA, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

ABSTRACT 

This article uses Michel Serres proposal of transistion from the social contract to the 

natural one in order to explain the indispensable reorganization of society, thus allowing 
                                                 
* Doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento junto à Universidade Federal do Paraná 
(MADE/UFPR). Mestre em Direito Empresarial e Cidadania junto às Faculdades Integradas 
Curitiba. Professora universitária. Pesquisadora integrante do grupo de Pesquisa Virada de 
Copérnico junto à UFPR. Pesquisadora integrante do grupo de Pesquisa “Efetividade dos 
preceitos constitucionais sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade social 
ambiental: quo vadis, empresa brasileira?” junto ao UNICURITIBA. 
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man to restore the pact with ecology through the search for sustainable development. 

Education is pointed out as one of the main instruments to make the environment a post-

modern paradigm. A paradigm with the ability to modify the cultural relations, the way 

the state acts and the basis of science. Regarding the protection of the environment as 

being inherent to the concept of human dignity, constitutional solidarity gives the 

protectionist discourse a sense of inclusion, of allowing everyone greater possibilities to 

a enjoy better life. Therefore, learning and teaching must open the door of each science 

to an interdisciplinary dialogue based on the dependent, complementary way in which 

people are connected to the natural world. Consequently education is key when it comes 

to achieving a genuine sustainable development. 

 

KEY-WORDS: NATURE, EDUCATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

 
INTRODUÇÃO: 
 
 O presente artigo procura demonstrar a importância de um inter-relacionamento 

entre as ciências para a devida compreensão da complexidade que envolve a questão 

ambiental.  

 Tendo por base a travessia temporal da modernidade, é forçoso reconhecer que 

seus padrões de desenvolvimento estão em choque com os ideais de preservação. Desta 

forma, o ambientalismo representa um novo paradigma que trará novos padrões de 

Estado, de Sociedade e de Ciência.  Mas a sociedade ainda não assumiu uma postura 

inovadora nas relações com o mundo natural, restando em um estágio intervalar entre o 

conhecido e o novo. A educação valorativa, que parte da concretização dos direitos 

fundamentais, é o instrumento capaz de reformar o pensamento e propiciar um salto 

qualitativo ao desenvolvimento humano e social.  

 A verdadeira consciência cultural que propicia esta mudança exige a superação 

da dicotomia científica através de um diálogo de colaboração entre as ciências sociais e 

naturais. A proteção através da educação ambiental é inseparável de um conceito de 

vida digna, estando intimamente presente no conteúdo mínimo existencial da pessoa 

humana. Trata-se de um novo desafio, que exige uma visão integrada da estrutura social 

para garantia de permanência e sobrevivência no planeta. 
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1. Do Contrato Social ao Natural: o pensamento de Michel Serres 
 

 Em sua obra “O Contrato Natural1” Michel Serres descreve um quadro de Goya 

que retrata uma batalha no qual, a cada golpe, os lutadores se afundam cada vez mais na 

lama de um pântano. Preocupados com o resultado da contenda, os espectadores não se 

dão conta do cenário no qual a luta é ambientada. Todos o esquecem, centrados na 

preocupação individual de cada posição, à dos que lutam e daqueles que se encontram 

na platéia. 

 Metaforicamente ligado às relações do homem com a natureza, a cena bem 

demonstra que a evolução social se dá pela guerra, criando movimentos cíclicos que, de 

fato, não permitem que se analise o cenário no qual as batalhas são realizadas. A 

natureza resta, sob este aspecto, fragilmente desprotegida. 

 O agir consciente acarreta hoje a preocupação com o bem estar social - condição 

importante para que os indivíduos consigam atingir a própria satisfação. Mas a eterna 

insatisfação humana deve romper a barreira dos desejos ditados pela busca aos bens de 

consumo; de mercadorias que há muito já superaram o seu valor real. A natureza pede 

seu espaço na órbita dos valores ligados ao ter e, para garantia da preservação do ser, é 

necessário um novo diálogo com os sistemas ecológicos. 

 A sociedade contemporânea, fruto da revolução tecnológica e da explosão da 

comunicação e do consumo estabelece novas formas de vida, de entabulação de 

negócios e propicia um acesso irrestrito de conhecimentos e hábitos culturais que 

direcionam a criação de uma única comunidade, de caráter supranacional. A natureza, 

porém, ainda se mantém como singelo cenário da evolução humana, mero papelão que 

compõe o fundo que ilustra esta contínua batalha do desenvolvimento humano2. 

 O despertar da consciência para a importância da preservação do mundo natural 

vem ocorrendo de forma sutil, isto porque o calor dos debates ainda desperta muito mais 

interesse do que a prática de atitudes concretas para reversão do quadro de desgaste que 

se formou com a evolução do sistema de produção. 

 A obra de Michel Serres, filósofo francês nascido em Agen no ano de 1930, 

demonstra um saber humanístico e voltado à compreensão da relação do homem com a 

                                                 
1  SERRES, M. O contrato natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 
2  Conforme SERRES, M. Op. cit. p. 13 
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natureza3. O livro “O contrato Natural”, escrito no ano de 1991, representa um 

questionamento sobre o pensamento da modernidade e sua necessária transmutação para 

a continuidade do desenvolvimento humano através de um pacto renovado entre a Terra 

e seus habitantes. 

 A superação do contrato social pelo contrato natural parte necessariamente da 

reformulação da visão que os homens têm da natureza. Anteriormente relegada á 

condição de cenário imutável da evolução humana, o mundo natural ressurge como um 

dos atores do desenvolvimento. Sensivelmente modificado pelo forte extrativismo e 

através da industrialização poluente, ele há de resgatar sua dimensão valorativa para 

formar com a sociedade uma nova relação harmônica. Para isso, é vital uma atuação 

humana consciente e solidária, que promova o desenvolvimento em patamares de paz e 

preservação. 

 

1.1 O Modelo de Desenvolvimento da Modernidade e sua Ruptura 

 

 As catástrofes do clima até pouco tempo atrás eram explicadas como reação 

normal dos fenômenos da natureza. A partir da Industrialização, o desequilíbrio 

ambiental passa a apontar causadores e culpados. A incessante produção, com 

estratégias extrativas sem a devida dimensão, causou danos que não deixaram de ser 

percebidos e, portanto, não podem mais ser apontados como causalidade natural.  A 

partir de então, a Terra passa a correr risco e, obviamente, também todos os seres vivos.  

 A percepção econômica da modernidade determinava a natureza como fonte de 

matérias primas e recursos. Os homens, nesta ótica, eram reduzidos pelo sistema 

capitalista a uma ordem valorativa determinada por sua força de trabalho. Tais fatores 

acabaram por determinar os contornos e as causas da expropriação social e do mundo 

natural4. 

                                                 
3 A preocupação do autor com o sentido cultural, histórico e filosófico das Ciências pode ser 
analisado em um documentário intitulado “Legendas da Ciência”, de autoria do próprio Michel 
Serres e de Robert Pansard-Besson. Disponível via: http://video.google.com. Acesso em 18 fev 
2008. 
4 Segundo assevera Enrique Leff: “A economia fundada no tempo de trabalho foi substituída 
pela economia baseada no poder do conhecimento científico como meio de produção e 
instrumento de apropriação da natureza”. E ainda aponta, com precisão, que “a acumulação de 
capital na atualidade vai além da superexploração da natureza e da mão-de-obra, como por 
exemplo, as questões atinentes á titularidade intelectual da biodiversidade e a introdução no 
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O desenvolvimento das forças produtivas levou à automatização e criou a razão 

tecnológica, que substituiu o trabalho manual pelo intelectual, determinando uma forte 

desvalorização do valor-trabalho. A produção passou, sob este viés, a uma relação de 

dependência cada vez mais forte dos recursos naturais, sem qualquer preocupação de 

reservas ou manutenção destas fontes ecológicas. 

Todo o sistema de produção é centrado em energias altamente poluentes, tais 

como o carbono e o petróleo. A concentração de riquezas criou abismos sociais que 

ocasionaram crises de sobre produção, onde as mercadorias possuem um custo que as 

torna de difícil acesso á maioria da população5. A idéia de um colapso no sistema 

produtivo de riquezas passa a se tornar evidente e, deste modo, cabe á sociedade rever 

posturas para readaptar o verdadeiro significado da expressão crescimento. 

 Nesta ótica, ao considerar a fragilidade da Terra e seus recursos, o homem 

contemporâneo começa a entender que é parte da natureza e que se quiser continuar seu 

desenvolvimento deve conciliar-se com o mundo natural, entendendo sua vital 

participação como principal agente na recuperação do planeta.  

 A inércia dos homens pode contribuir para riscos ainda maiores para a natureza e 

para si próprios6. O momento não é conveniente para julgamentos acerca da 

responsabilidade humana sobre as mudanças de clima. Para muito além de apontar 

culpados, o momento atual prescinde de atitudes. Abster-se de pensar a natureza e o 

homem enquanto partes integradas e dependentes é imprudência certa.  

Para Michel Serres a participação humana neste momento é conseqüência da 

herança histórica7, após anos de utilização dos recursos naturais como fontes 

inesgotáveis. Para isso é necessário repensar o sentido atual do que se conhece como 

                                                                                                                                               
mercado de produtos transgênicos”. (LEFF, E. Racionalidade ambiental: a reapropriação 
social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 61). 
5 A evolução do sistema de produção calcado nas bases da modernidade enfrenta desafios. 
Como Eduardo Saxe-Fernandez: “O capitalismo do século XXI padece de uma crise de sobre 
produção. Neste abismo entre as capacidades e necessidades produtivas, que se aprofunda 
graças a novos conhecimentos científicos e tecnologias, por uma parte, e a redução cada vez 
maior do consumo da população, sobretudo pelo crescimento do desemprego estrutural, 
incluindo os setores informais, os marginalizados e os excluídos, em primeiro lugar quem não 
tem como trabalhar”. (SAXE-FERNANDEZ, E. Um mundo que se hunde: los colapsos 
ecosiociales, ontológicos e globales. Hiléia. Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 2. 
N. 3. Manaus: Ed. Governo do Estado do Amazonas, 2006. p.54). 
6 SERRES, M. Op cit.. p. 15. 
7 SERRES, M. O contrato natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. p. 23. 
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“produção”, “riqueza” e “eficiência”, rompendo as bases do desenvolvimento moderno 

para garantia de sustentabilidade. 

 

1.2 A Proteção do Homem através da Natureza: rumo ao desenvolvimento 
 sustentável 
 

 A preocupação com o meio ambiente ganha espaço crescente na mídia da 

atualidade8, mais sua discussão prescinde de mudanças de atitude para uma real 

concretização da proteção aos valores naturais.  

 O início desta reforma do pensamento deve considerar que a consciência 

ambiental não se desenvolve unicamente no espaço do indivíduo e de sua vizinhança. 

As conseqüências negativas da mudança climática acabaram por fazer com que todas as 

nações passem a discutir o tema para além dos espaços de suas fronteiras nacionais9. É 

de fato o nascimento de um novo sujeito até então desconhecido: a humanidade10.  

 Esta globalização, portanto, não deve ser guiada pela ordem do mercado. Ao 

capitalizar a natureza o homem a torna um novo bem de consumo, fazendo com que as 

desigualdades se tornem ainda mais acentuadas. Uma genuína globalização11. prescinde 

                                                 
8 Um dos documentos que demonstram o pacto (infelizmente tanto mais teórico do que prático) 
do homem em repensar sua relação com a natureza é o Protocolo de Kyoto. Por definição este 
Tratado tem por objetivo: “compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases 
que provocam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações 
científicas, como causa do aquecimento global. Discutido e negociado em Quioto no Japão em 
1997, foi aberto para assinaturas em 16 de março de 1998 e ratificado em 15 de março de 
1999. Oficialmente entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, depois que a Rússia o ratificou 
em Novembro de 2004”.  (Disponível na Internet via: www. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Quioto).  
9 Um dos últimos países a demonstrar uma preocupação séria com a questão ambiental foi 
justamente os Estados Unidos. Apesar de ainda não ser um dos integrantes ativos do 
Protocolo de Kyoto, os Estados Unidos acabaram por ter destaque nas discussões em torno do 
tema, em razão do ex-candidato à presidência, o norte-americano Al Gore, ter sido agraciado 
com o Prêmio Nobel da Paz no mês de outubro deste ano. (Jornal A Folha de São Paulo/Folha 
on line. Al Gore e IPCC ganham o prêmio Nobel da Paz. Matéria de 12 de outubro de 2007. 
Disponível via: www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente. Acesso em 18 fev 2008). 
10 SERRES, M. Op. cit. p. 15. 
11 Sobre a necessidade de preservar as diferenças no campo econômico destaca-se o 
pensamento das Nações Unidas sobre meio ambiente (ano 1994): “El tipo de cambios 
requerido em los países industrializados para disciplinar sus pautas de producción y consumo 
es muy diferente del tipo de cambios requerido para superar la pobreza y las carencias em los 
países em desarollo. Sin embargo, em ambos es necesario efectuar cambios fundamentales si 
es que estamos dispuestos a lograr la transición a uma comunidad mundial más segura y 
sustentable em el siglo XXI”.  (STRONG, M. Los retos del desarrollo sustentable. IN: 
GLENDER, A; LICHTINGER, V. La Diplomacia ambiental: México y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarollo. México: Sec de Relaciones Exteriores, 
1994. p. 41). 
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de atitudes homogêneas de todos os países, mas deve ser voltada também á conservação 

e identificação das diferenças12. 

 A questão ambiental também introduz uma abertura temporal no 

desenvolvimento humano. A criação de estratégias de sustentabilidade deve garantir 

bases seguras para a geração presente e também para as futuras13. Assim a humanidade 

caminhará para a compreensão de que a ecologia vai além do singelo naturalismo para 

ainda propiciar a reconstrução social. 

 A complexidade e a incerteza da questão ambiental devem ser enfrentadas de 

modo a oferecer outros padrões aos processos sociais de produção de bens e riquezas. 

Também deve ocorrer uma reforma valorativa das necessidades humanas, gerando uma 

consciência entre a real necessidade e o simples desejo consumista ditado pela ordem 

capitalista. 

 Atingir um patamar de desenvolvimento sustentável é redimensionar a 

racionalidade característica da modernidade em termos ambientais. Segundo Enrique 

Leff a racionalidade ambiental envolve a “articulação dos processos ecológicos, 

culturais e sociais, fazendo um surgir um potencial produtivo até então ignorado” 14. 

Significa ainda reestruturar o desenvolvimento em um sentido mais igualitário, 

eliminando diferenças para o alívio da pobreza, através do fortalecimento de sua 

capacidade de auto-suficiência. A reapropriação pelas comunidades do seu patrimônio 

natural e de conhecimento traz ao homem a noção de que a natureza protege enquanto é 

protegida, sendo elemento indissociável de um conceito de vida digna. 

 

2. A Questão Ambiental como Paradigma 
 

                                                 
12 Milton Santos defende a busca de uma cidadania plena ao conjugar as diferenças: “A 
multiplicidade de situações regionais e municipais, trazida com a globalização, instala uma 
enorme variedade de quadros de vida, cuja realidade preside o cotidiano das pessoas e deve 
ser a base para uma vida civilizada em comum”. (SANTOS, M. Por uma outra globalização: 
do pensamento único à consciência universal. 14 ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 113). 
13 Segundo Enrique Leff: “Se a sustentabilidade constitui a marca de uma crise de uma época, 
isto nos induz a interrogar as origens de sua presença no tempo atual e também a projeção no 
sentido de um futuro sustentável”. (LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 4 ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. p. 193). 
14 LEFF, E. Racionalidade... p. 481 
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 Na atualidade, voltando à metáfora do quadro de Goya analisado por Michel 

Serres, os lutadores não estão mais litigando entre si, mas sim, se encontram agrupados 

para combater um terceiro inimigo o qual não sabem ainda ao certo determinar.  

 Nem ao menos o arsenal nuclear armazenado por décadas se torna uma garantia 

de paz na contemporaneidade15. Na verdade, para além das batalhas travadas entre os 

homens a degradação ambiental se apresenta como um novo e poderoso inimigo. Mas 

este é o verdadeiro núcleo da questão: é correto dimensionar a questão como uma 

contenda? Será o mundo natural de fato um inimigo?16

 Certamente será visto como inimigo quando limitado á patamares de produção 

excludentes. Quando tomada como poderoso instrumento de reestruturação social, o 

potencial natural incrementa e introduz na sociedade novos padrões de desenvolvimento 

social, de Estado e de Ciência. Ao conscientizar-se da degradação ambiental, o homem 

toma a questão ambiental como uma “fratura social e teórica e de maiores 

conseqüências do que a revolução Copernicana” 17, o que a transforma em um 

verdadeiro paradigma pós-moderno. 

 Um paradigma, de acordo com as palavras de Edgar Morin, detém a capacidade 

de ordenar o pensamento. Através do paradigma se “instaura relações primordiais que 

constituem axiomas, determinam conceitos, comanda discursos e/ou teorias18”.  

De fato, a dimensão dos problemas ecológicos da atualidade, com a sua forte 

complexidade, impulsionam a ação conjunta dos diversos atores sociais, na composição 

de estratégias integradas que promovam a ruptura do que já é conhecido para a busca de 

novos padrões sustentáveis de progresso econômico, social e político. 

 

2.1 Conscientizar a Preservação através da Educação 

                                                 
15 O que pode ser demonstrado pelo pensamento de John Kenneth Galbraith: “A verdade da 
qual os homens procuram fugir ali é a de que nosso planeta não pode sobreviver a uma 
permuta de bombardeios nucleares; que um conflito armado para apoiar paixões nacionalistas 
ou divergências ideológicas é soturnamente definitivo. (...) Ainda não chegamos a enfrentar 
essa realidade. Se nos perguntarem se queremos que a vida continue para os nossos filhos e 
netos, respondemos que sim. Quando nos perguntam a respeito de uma guerra nuclear, que é 
a maior ameaça pairando sobre essa vida, normalmente afugentamos esse pensamento de 
nossa mente”. (GAILBRAITH, J. K. A Era da Incerteza. 3ª ed. São Paulo: Pioneira, 1980. 
p.350).  
16 SERRES, M Op. cit. p. 20. 
17 LEFF, E. Racionalidade... p. 225.  
18 MORIN, E. Os setes saberes necessários à educação do futuro. 12 ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. p. 26. 
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 Os debates contemporâneos têm atraído muito mais interesse do que a prática de 

atitudes concretas de conservação ambiental. Mas toda discussão sugere uma identidade 

de linguagem. No universo das idéias humanas, certamente ocorrem divergências 

quanto à visão do problema, pois há aqueles que entendem a natureza enquanto um 

novo bem de consumo dentre outros aspectos.  

Ao transferir a questão ambiental dos movimentos cíclicos das guerras para o 

terreno das transações econômicas Michel Serres afirma que nada muda. “A contenção 

da violência pelas regras de mercado é tão ou mais eficiente do que as destinadas à 

guerra”19. E o mundo natural segue sendo agredido, pela intensa poluição da produção 

da sociedade de massas. 

 A atualidade enfrenta um processo de globalização ditada pela mobilidade de 

capitais e a busca de melhores vantagens competitivas. O jogo do mercado determina a 

abertura de fronteiras para maior circulação de bens e de serviços. A preocupação 

econômica, portanto, leva o discurso de proteção ao meio ambiente ao espaço do 

mercado. Porém, não se pode reduzir o contrato natural a um simples bem de consumo, 

apropriável apenas por àqueles que possuem melhores condições financeiras. 

 O acordo tácito da concorrência não pode vendar os olhos da verdade. A 

importância das reservas naturais segue muito além do plano econômico. Não existe 

titularidade individual para o meio ambiente. Proteger a natureza é entender o homem 

enquanto parte integrante do mundo natural, em relação de dependência e cooperação. 

O contrato natural necessita a superação do valor das coisas enquanto simples 

mercadorias20. Este é o verdadeiro valor que se pode extrair dessa relação. 

                                                 
19 SERRES, M. Op. cit. p. 25-26. 
20 Pensar a natureza enquanto espaço de mercado leva a um distanciamento de um genuíno 
“contrato natural”. De acordo com Antônio Carlos Brasil Pinto: “Assim, surge como equivocada 
a política neoliberal de solução de problemas sociais e ecológicos com base em leis de 
mercado, desobrigando o Estado de suas funções de controle ambiental, além da redução das 
políticas sociais a grupos específicos. Por tudo isso e em razão dessas evidências, é que se 
conclui e se sugere a reflexão sobre o papel reservado aos movimentos ambientais, na sua 
função de entender e de explicar a sociedade, na crise ambiental contemporânea, ao mesmo 
tempo como sujeito e objeto de suas próprias ações”. (BRASIL PINTO, A. C. A globalização, o 
meio ambiente e os movimentos ecológicos. In: LEITE, J. R. M; BELLO FILHO, N. B. Direito 
ambiental contemporâneo. São Paulo: Manole, 2004. p. 354).  
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Sob este aspecto, cada sistema (econômico, jurídico, político) fará a leitura do 

problema a partir de seu próprio universo21. E esta separação e ausência de identidade 

dentre as diversas linguagens sociais acabam por fazer com que o discurso teórico tenha 

muita dificuldade em produzir efeitos práticos. 

 Tal fato se deve a constatação de que a problemática que envolve a questão 

ambiental não se explica ou soluciona através da leitura individualizada e isolada do que 

a humanidade conhece por ciência. Também deve se levar em conta que o exato 

dimensionamento depende de valores culturais não científicos, assim como de políticas 

públicas sérias e condizentes com a complexidade do tema. 

 A informação é hoje um poderoso instrumento para a solidificação do paradigma 

ambiental. A influência da mídia neste processo exige, todavia, ética e respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa. A humanidade nunca usufruiu de tamanha informação, 

mas, mesmo diante do alto nível de aperfeiçoamento tecnológico dos meios de 

comunicação, ainda se está distante de um padrão seguro de consciência ambiental. Sem 

a educação as pessoas não desenvolvem a capacidade de filtrar o conhecimento porque 

não conseguem formular a crítica, tão necessária para repensar as relações dos homens 

entre si e com a natureza. Deste modo, segundo Michel Serres, “a influência dos meios 

de comunicação pode incentivar e ao mesmo tempo calar o debate através de sua 

interferência oblíqua”22.  

 

2.2 Os Diversos “Brasis” e sua Interligaçao através da Natureza 

 

 Ao analisar a potencial natural brasileiro se pode perceber uma intensa variedade 

de plantas, animais e relevos geográficos. Toda esta diferença, quando analisada em 

conjunto, porém revela um aspecto unitário particular. O Brasil é um dos países do 

globo que possui maiores recursos naturais e , como dever, tem de administrá-los 

corretamente. 

                                                 
21 A divisão social através de sistemas fechados não oferece boas respostas á problemática 
ambiental. Como bem pondera Dimas Floriani: “O sistemismo, no afã de erigir um modelo 
analítico, a exemplo de uma máquina (embora não trivial), fechada em si mesma, em seus 
circuitos cegos, surdos e apenas sensível aos impulsos elétricos, estivesse nos querendo 
privar das incertezas e da própria abertura que um sistema social incorpora em sua própria 
evolução.”(FLORIANI, Op. cit. p. 104). 
22 SERRES, M. Op. cit. p. 19. 
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 Mas não é só. Da herança da colonização, a população brasileira possui uma 

intensa ligação com a terra. Cada região apresenta características particulares e o 

homem simples, através dos tempos, conseguiu adaptar-se a elas de forma 

extraordinária. 

 A variedade cultural brasileira deriva dos povos que aqui se instalaram ou que 

aqui se formaram após as diversas etapas que se seguiram ao descobrimento. O Brasil, 

assim como a diversidade de sua natureza, possui uma intensa pluralidade de povos, que 

podem caracterizar o Brasil negro, mulato, índio, cabocolo, sulista, etc23. A união 

através da identidade da linguagem facilitou a percepção e permitiu a vivência de 

hábitos e identidades culturais que hoje formam o povo brasileiro. 

 Sob o viés das múltiplas diferenças é este o país que desde o início sabe conviver 

com o que se pode esperar de uma genuína globalização. Pois mesmo diante de 

múltiplas variáveis, uma nação foi formada e segue evoluindo em perspectivas que 

consideram as nuances naturais e culturais24. Há muito para ser feito até que se consiga 

atingir uma verdadeira solidariedade, especialmente em termos de forças econômicas. 

Mas o Brasil é certamente o país que detém as melhores condições de fazer valer o 

respeito à diferença.  

 A axiologia constitucional deve, desta forma, servir de critério seguro para bem 

determinar os rumos do desenvolvimento sustentável. O Estado Democrático e Social 

de Direito deve assegurar o acesso á todos patamares mínimos de existência digna. 

Especialmente quando analisada a questão ambiental, é necessário entender que a 

reestruturação social que advém do contrato natural prescinde de um instrumento 

preciso: a educação.  

Somente através do investimento na formação do conhecimento se obtém a 

redução das desigualdades através da formação da consciência, tornando cada pessoa 

mais próxima da força constitucional. O desenvolvimento em patamares de 

sustentabilidade, portanto, precisa enxergar a realidade dos excluídos25. Não há 

                                                 
23 Cf. RIBEIRO, D. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras. 2006. 
24 Nas palavras de Darcy Ribeiro: “É de se assinalar que, apesar de feitos pela fusão de 
matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos lingüística 
e culturalmente e também um dos mais integrados socialmente da Terra. Falam uma mesma 
língua, sem dialetos. Não abrigam nenhum contingente reivindicativo de autonomia, nem se 
apegam a nenhum passado. Estamos aberto para o futuro.” (RIBEIRO, D. Op. cit.. p. 410). 
25 A verdadeira solidariedade prescinde, segundo Edgar Morin, de uma visão integrada da 
realidade: ”O enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da 
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verdadeiro crescimento quando somente uma pequena parcela da população consegue 

viver com dignidade. 

  

3.  O Primeiro Passo da Consciência Cultural Ambiental: a solidariedade 
constitucional 

 

 O reconhecimento da pluralidade de sujeitos nas relações sociais 

contemporâneas é um fato primordial para desenvolvimento da consciência ambiental. 

Michel Serres assevera que se deve reconhecer que a interferência do homem no meio 

ambiente deixou o escopo individual para assumir uma fonte coletiva: 

 
A partir de agora o que intervém no Planeta Terra é menos o homem como 
indivíduo e sujeito, antigo herói guerreiro da filosofia e consciência histórica 
à antiga, menos o combate canonizado do senhor e do escravo, em dupla rara 
nas areias, menos os grupos analisados pelas velhas ciências sociais, 
assembléias, partidos, nações, exércitos, todas as pequenas aldeias, do que, 
maciçamente, placas humanas imensas e densas26. 

 

 De fato, a relação do homem com o mundo hoje é plural, cedendo espaço para o 

indivíduo que polui para um conjunto absolutamente enorme de homens que, sob o 

olhar de um satélite, faz com que a Terra pareça com uma massa de incontáveis estrelas 

iluminadas. Deste modo, a existência do homem isolado cede espaço para a noção de 

ser coletivo27.  

Porém, ao mesmo passo que a existência humana ganha destaque, permitindo ao 

homem entender o papel das grandes reservas naturais, as faz parecer diminuta diante 

do poder destrutivo das massas. O sujeito que antes desaparecia diante da enormidade 

do mundo natural agora tem o peso de suas “megalópoles desafiando sua força 

criadora”28. 

O poder da natureza é enorme frente ao sujeito – mas diante desta reunião 

gigantesca de forças humanas a Terra dificilmente suportará um duelo. Não é necessário 

combater, mas sim, unir forças do homem para um diálogo de equilíbrio com o mundo 

                                                                                                                                               
responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada), 
assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada qual não mais sente os vínculos com 
seus concidadãos). (MORIN, E. Op. Cit.. p. 40-41). 
26 SERRES, M. Op cit.. p. 26. 
27 SERRES, Op. cit. p. 27-28. 
28 SERRES, M. Op. cit. p. 27. 
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natural. A existência em conjunto do homem lhe traz forças que ultrapassam seu centro 

para uma extensão muito além do espaço individual. Para superar esta postura, há de se 

resgatar do homem seu aspecto mais intrínseco, de ser “uma reserva mais forte e a mais 

conectada com a natureza29”. 

 Por mais que o homem individual tente conviver dialogicamente com a natureza, 

seu peso enquanto ser coletivo é difícil de ser suportado. Sob este aspecto o “estar-no-

mundo transforma o ser em eqüipotente ao mundo”30, em uma relação igual de poder 

que pode resultar em contínua destruição. 

 Neste aspecto, a relação permanente do homem com as reservas naturais 

suplanta a relação do sujeito com suas fronteiras próximas, abrindo espaço frente a um 

inter-relacionamento de campos superiores, dos quais todos se tornam dependentes. A 

questão ambiental transcende fronteiras e, sob este aspecto, rompe com o pensamento 

isolado do eu para a busca de maior integração nas atitudes individuais em equilíbrio 

com as necessidades coletivas. 

 Deste quadro surge a proposta de suplantação do contrato social para a 

assinatura de um contrato natural, como meio para que o homem salve a natureza e a si 

próprio. Mas este pacto, para realmente suplantar a realidade conhecida e reformulá-la, 

deve reconhecer sua ineficácia na singularidade. O respeito à natureza é um dever de 

todos e saber conviver com ela deve ser a preocupação emergente das políticas sociais e 

educacionais. 

 E este é um dever que não é só do Estado, mas também de cada sujeito. As 

pessoas físicas e jurídicas, estas últimas uma ficção criada pelos homens para gerir o 

processo produtivo, também detêm responsabilidades e deveres para com o equilíbrio 

ambiental. O comando constitucional da solidariedade, portanto, produz efeitos para o 

campo do direito público e também para o privado, impulsionando neste último que a 

autonomia privada se encontre estruturalmente ligada ao conceito de função social.31

 

3.1 A Complexidade Ambiental e os Diversos Saberes Humanos 
                                                 
29 SERRES, M. Op cit. p. 28. 
30 SERRES, M. Op. cit. p. 30. 
31 Como assevera Pietro Pierlingieri: “Os chamados limites à autonomia, colocados à tutela dos 
contraentes mais frágeis, não são externos e excepcionais, mas, antes, internos, na medida em 
que são expressão direta do ato e de seu significado constitucional”. (PIERLINGIERI, P. Perfis 
do Direito Civil: introdução ao direito civil constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 
280). 
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As relações entre as diversas ciências acabam por repercutir em concorrência, 

seguindo resquícios da modernidade. O contrato social também aniquila as formas de 

ciência anteriores à sua vigência, assim como qualquer forma de sociedade. Só o 

pensamento considerado científico para uma época32 se torna conhecido. Aquilo que 

não encontra um encaixe preciso nas regras dos sistemas é desprezado. 

 A ciência torna o conhecer um saber regido por leis extraídas do contrato 

social33. O homem, por viver em meio ao mundo natural, deveria reconhecer a ciência 

em sua pluralidade de formas e conteúdos para determinar passos mais seguros em 

direção a um paradigma de sustentabilidade. 

 A análise da questão ambiental necessita de uma reformulação nas relações entre 

as ciências, a fim de permitir através do inter-relacionamento a colaboração para um 

pensamento que conduza ao melhor aproveitamento dos recursos naturais sem perda de 

substância. E não é só. A complexidade do tema determina uma aproximação entre o 

conhecimento científico e não científico34. A cultura dos povos e suas diferenças 

incidem na questão a fim de bem conduzir este processo.  

O desprezo ao conhecimento que não se encaixa em um “saber científico” é 

verdadeiro limite para um desenvolvimento genuíno em bases sustentáveis. O mundo 

dos fatos também não pode ser totalmente explicado e enquadrado na ciência. A relação 

com o mundo natural prescinde de liberdade, para além dos conceitos precisos e 

determinados das ciências. Como ensina Michel Serres, “A relação do homem com o 

mundo natural é antiga e suplanta a noção de realidade científica”35. 

 A quebra da dicotomia da ciência moderna é condição para a criação de algo 

novo, que se formará através do pensamento de produção de um conhecimento 

                                                 
32 Segundo Edgar Morin: “Hoje em dia, admite-se cada vez mais que, como indica a já citada 
frase de Pascal, o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo, como o 
conhecimento do todo depende do conhecimento das partes. Por isso, em várias frentes do 
conhecimento, nasce uma concepção sistêmica, onde o todo não é redutível às partes”. 
(MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 88). 
33 SERRES, M. Op. cit., p. 33. 
34 Saber fazer uso do conhecimento não científico é base para repensar as relações com o 
mundo natural. Para Enrique Leff: “Repensar a racionalidade ambiental a partir das condições 
do ser; não do homem em geral, mas do ser na cultura nos diferentes contextos nos quais 
codifica e significa a natureza, reconfigura suas identidades e fragua seus mundos de vida”. 
(LEFF, E. Epistemologia... p. 19). 
35 SERRES, M. Op. cit., p. 32-33. 
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científico primordialmente baseado em princípios éticos, que visem buscar benefícios à 

raça humana com igualdade e respeito à natureza36. Os princípios fundamentais da 

solidariedade e dignidade servirão, nesta nova visão, para nortear a busca da produção 

científica e permitir o uso da ciência dentro dos patamares de equilíbrio entre seu uso 

benéfico e nocivo.  

 

4. A Formação do Pensamento Crítico: um diálogo de colaboração entre 
ciências 

 

 A anterior departamentalização do conhecimento37 cede espaço, neste viés, para 

a busca de maior proximidade entre as ciências sociais e naturais. Redimensionar as 

relações do homem com a natureza prescinde desta compreensão, para que novos 

padrões de evolução consigam ser analisados sob o prisma da diversidade mas com o 

núcleo comum da sustentabilidade. 

 Segundo Edgar Morin é preciso “distinguir o pensamento que isola e separa por 

um pensamento que distingue e une”38. A análise da complexidade que envolve as 

relações do homem com o meio ambiente traz, portanto, a abertura necessária para um 

diálogo de colaboração entre as ciências. Estudar as implicações socioambientais leva à 

pesquisa dos diversos segmentos sociais e ainda quais os efeitos das ações humanas nos 

sistemas ecológicos, através das ciências físicas ou naturais.  

                                                 
36 Boaventura de Sousa Santos assevera que: “O segundo desafio o conhecimento-
emancipação pode ser assim formulado: da peritagem heróica ao conhecimento edificante. A 
ciência moderna e, portanto, também a teoria crítica moderna, assentam no pressuposto de 
que o conhecimento é válido independentemente das condições que o tornaram possível. Dado 
que a ciência moderna desenvolveu uma enorme capacidade de agir, mas não desenvolveu 
uma correspondente capacidade de prever, as conseqüências de uma ação científica tendem a 
ser menos científicas que a ação científica em si mesma. Apesar de a situação parecer estar a 
mudar, ainda hoje é muito fácil produzir ou aplicar conhecimento escapando às 
conseqüências”. (SANTOS, B. de S. Crítica à razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. São Paulo: Cortez, 2001. p. 31). 
37 O isolamento de cada ciência é contrário à racionalidade ambiental, por não permitir a 
delimitação real dos problemas. A explicação isolada através de cada ciência é insuficiente, 
como ressalta Dimas Floriani: “As disciplinas científicas desenvolvem sua própria cultura em 
torno de seus objetos de estudo que, por sua vez, sofrem sucessivamente novas 
fragmentações (especializações). Os especialistas se refugiam cada vez mais em seus cada 
vez menores objetos de estudo e com eles carregam suas estratégias de sobrevivência 
profissional, mas onde a questão do micro e do macro aparece como falsa questão” 
(FLORIANI, D. Conhecimento, meio ambiente & Globalização. Curitiba: Juruá, 2007. p. 136). 
38 MORIN, E. A cabeça bem-feita... p. 89. 
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 Deste modo, a melhor forma de compreender a questão ambiental e sua carga de 

complexidade e emergência parte da conjugação dos diversos saberes científicos através 

da interdisciplinaridade. Mas esta interdisciplinaridade não significa romper com os 

padrões, sistemas e métodos de cada ciência, mas sim, utilizar cada conhecimento de 

forma a contribuir para a solução da crise ecológica mundial. 

 Desta forma, não se trata de esquecer ou relegar a um segundo plano os 

benefícios da especialização das disciplinas científicas. A experiência interdisciplinar 

deve utilizar o caminhos de cada conhecimento, “abrindo os seus campos durante o 

processo investigativo” 39 para absorver a problemática e desenvolver estratégias 

diferenciadas de atuação, sob uma ótica coletiva e colaborativa. 

 

4.1 A Interdisciplinaridade enquanto Intrumento de Concretização da 
 Proteção Ambiental 
 

 Para Michel Serres o desenvolvimento humano modificou o conceito de 

beleza40. A beleza do mundo natural foi transformada através da visão humana que, com 

o desenvolvimento do sistema de produção, introduziu um conceito de beleza artificial. 

Mas para além da beleza das construções, do mundo concretado e asfaltado surge à 

poluição.  Esta “mancha e profanação, violação e desonra41” pode ser desviada dos 

olhares daqueles que possuem maiores recursos financeiros, mas não se sabe até 

quando. 

Através da dispersão do lixo e dos esgotos, o homem “apaga a beleza do 

mundo”42 e o reduz a uma dimensão desértica, determinada através de nossas leis. A 

inquietude do homem em aprender, criar e normatizar não permitiram compreender que 

seu modus vivendi se desenvolveria em desarmonia com a ecologia. A ruptura do 

pensamento de que a natureza sempre estaria ali causa estranheza e espanto, como se 

apenas na contemporaneidade os homens fossem surpreendidos com uma espécie de 

revolta do mundo natural. Mas basta um breve olhar ao passado para perceber que as 

                                                 
39 FLORIANI, D. Globalização...p. 146 
40 SERRES, M. Op. cit. p. 34. 
41 SERRES, M. Op. cit. p. 35. 
42 SERRES, M. Op. cit. p. 35. 
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mudanças climáticas de hoje são resultado de um longo processo de destruição lenta e 

gradual43. 

A formação do conhecimento, a educação, deve reformular seus critérios para 

buscar ir além dos termos quantitativos. As matérias e suas respectivas cargas horárias 

poderão permanecer, porém, deve ser aberto o espaço na escola e nas universidades para 

aproximar o conhecimento unidimensional de cada disciplina da realidade do mundo. 

A “beleza” da realidade, tal como se encontra, deve ser inserida como contexto e 

problematização de algumas questões de sala de aula. A conjugação dos cursos e 

disciplinas deve permitir aos alunos desenvolver a consciência acerca da complexidade 

ambiental. Para isso, serão necessários esforços de cada ramo da ciência (ou dos cursos 

envolvidos na graduação) para o desenvolvimento de atividades de extensão que 

instiguem e promovam o diálogo interdisciplinar. 

Através destas interações será possível perceber que as disciplinas não são auto-

suficientes e que prescindem de ligações entre si e com outros ramos do conhecimento 

para ir além do caminho já conhecido. Ao abrir as fronteiras da especialização, o ensino 

se tornará um instrumento mais concreto de reestruturação social. 

 

 

 

CONCLUSÃO: 
 

 O mundo natural demanda na busca de uma nova consciência solidária para um 

resgate das relações do homem com o seu habitat, especialmente para sua própria 

manutenção e permanência. Além disso, se deve compreender que uma verdadeira 

integração com a ecologia exige conceber que o mundo comporta a múltipla existência 

de comunidades, cada uma delas preservada em sua cultura e especificidades. 

                                                 
43 A beleza natural sempre foi compreendida como algo duradouro, que não necessitava de 
maiores preocupações. Simplesmente estaria presente. Já Pensar o homem era conceber um 
período finito, disto resultaram tantas inquietações. Um trecho da obra de Oscar Wilde bem 
ilustra este pensamento: “Pensei no que seria de trágico se desperdiçasse tudo o que tem. 
Porque a sua juventude deixa-lhe tão pouco de vida... tão pouco. As flores silvestres secam-se, 
mas voltam a florescer. O codesso estará no próximo junho tão dourado como está agora. 
Dentro de um mês, essa clematite dará flores púrpuras e, ano após ano, o verde-noite de suas 
folhas sustentará as suas estrelas púrpuras. Mas nós nunca voltamos a viver nossa juventude”. 
(WILDE, O. O retrato de Dorian Gray. Madrid: SA de promoción y Ediciones. p. 30). 
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 Cada Estado deve entender a sua relação com a natureza de modo a conciliar 

desenvolvimento e sustentabilidade. Há diferentes países no mundo, subdividos em 

grupos de acordo com sua força econômica. Esta diversidade autoriza pensar a natureza 

de modo também diferenciado Ressalte-se que não há aqui como afastar sua condição 

primeira de preservação, mas há maneiras de utilização do potencial natural como forma 

de inclusão social.  

O homem integrado à natureza não pode ser apenas àquele que possui acesso à 

sociedade de massas, o sujeito-consumidor. A proteção da natureza também deve 

considerar os excluídos do sistema, sob pena de gerar maior desequilíbrio e harmonia. O 

contrato natural, sob este aspecto, não pode ser hegemônico e determinado por àqueles 

que possuem maior força econômica. Se assim for, a guerra da concorrência será 

mantida por sob o manto da suposta preservação do meio ambiente. 

 A determinação pela paz do homem com o homem e também deste com a 

natureza pressupõe uma alteração de valores e conhecimentos. A interdisciplinaridade 

entre as ciências pode fornecer instrumentos seguros para melhor compreender a 

problemática ambiental. Ao conjugar conhecimentos através de uma educação 

consciente e valorativa, o homem poderá entender que as reservas naturais não 

justificam outras guerras para sua dominação. Através do ensino de saberes conjugados 

e solidário, a sociedade transforma os sujeitos e também se transforma, reunindo 

condições para estabelecer uma nova relação com o mundo natural. 
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DIREITO DOS ANIMAIS – UM NOVO E FUNDAMENTAL DIREITO 
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RESUMO 

O direito dos animais desponta como um novo e fundamental ramo do direito, 

protegendo os animais como forma de proteger não apenas o meio ambiente, mas 

também seus direitos fundamentais como a vida e o respeito, coibindo atos de violência, 

crueldade, maus tratos e conseqüente extinção de muitas espécies. A filosofia, a moral, 

ética, virtudes como compaixão e benevolência são a essência do movimento dos 

direitos dos animais, despertando no ser humano a luta pelos direitos de outras espécies. 

Os grandes filósofos bem como estudiosos do direito sempre destacaram a importância 

do homem, utilizando os animais sempre em benefício daqueles, como seres inferiores e 

em proveito do ser humano. A religião, e o pensamento cartesiano com entendimento do 

animal sem alma, sem direitos, contribuíram para a utilização dos animais como 

propriedade e objetos de direito. Entretanto, caminha-se para um comportamento moral 

e ético em relação aos animais, entendendo que juntamente com o direito devem 

proporcionar- lhes uma vida digna, respeitosa, pois assim como o homem são capazes 

de sentimentos, percepções e sensibilidades. No aspecto normativo e documental o feito 

mais louvável quanto à proteção dos animais é a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, proclamada pela UNESCO em 1978, com reconhecimento do valor da vida de 

todo ser vivo, de sua dignidade, respeito e integridade dos animais. No Brasil destaca-se 

a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 proibindo atos de crueldade contra os 
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1996) e doutorado em Direito pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (2001). Atualmente é professora adjunta da UERJ e UNI-Rio, e professora permanente do 
Programa de Pós-graduação em Direito da UNESA e colaboradora da FDC. 
 
∗∗ A autora é advogada graduada pela PUC-RJ, Pós Graduada em Direito Civil pela Universidade Estácio 
de Sá, mestranda no programa de Pós Graduação em Direito na Universidade Estácio de Sá – RJ, na linha 
de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos, orientada pela profª Dra. Rosangela Gomes, 
dissertação/tema Direito Animal. Patrocinou a primeira ação contra o Decreto 37.921 de 05/07/05 
(decreto que restringia horário de passeio de algumas raças de cães). 
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animais  e a Lei nº 9605 de 1998 que define os Crimes Ambientais, além de algumas 

leis esparsas, demonstrando o interesse crescente pelos direitos dos animais.  

Juridicamente e tradicionalmente os animais são definidos como objeto de direito, 

entretanto há uma tendência atual no sentido de considerá-los sujeitos de direito, 

podendo ser representados em ações civis públicas pelo Ministério Público. Por outro 

lado a Constituição lhes conferiu natureza difusa e coletiva, portanto, bem sócio-

ambiental de toda a humanidade, demonstrando o crescente interesse na proteção destes 

seres, entendimentos diversos e reforço da importância do direito dos animais, como 

novo ramo do direito a ser estudado. Tema vasto, e com diversas peculiaridades a serem 

estudadas, pretende-se no presente trabalho destacar a importância e alguns 

entendimentos sobre este direito e sobre sua evolução. 

 

PALAVRAS – CHAVES: ANIMAIS; DIREITO FUNDAMENTAL;  FILOSOFIA. 

   

 ABSTRACT 

The animal’s rights are a new and important area of law. Animal’s protection intends to 

assure their fundamental rights as life and respect, and also the environment. This is a 

way to avoid cruel and violent acts; witch could result in species extinction. At animal’s 

law or rights, the essence of the discussion is the philosophy, the moral, the ethics and 

qualities as compassion and benevolence. It’s important that human beings are 

conscious about other species rights. The most important thinkers, just like law 

operators, have always aimed at human beings supremacy; witch would justify animals 

use on their own benefit. The old understanding of religion and some philosophers, that 

animals had no soul and no rights, is machine, did contribute to animals use as property 

and law object. Other thinkers pointed out the importance of the moral and the ethics 

related to animals. Law also must assure animals the right to live with dignity. Animals 

have feelings and fundamental rights. The most important rule and document on 

animals protection is “Animals Rights Universal Declaration” (UNESCO, 1978). It 

recognizes life’s value of every being. This Declaration also assures dignity and respect 

for the animals. In Brazil, the Federal Constitution (1988) prohibits cruel acts against 

the animals. The law 9605/1998 witch defines the crimes against environment, and also 

some other laws, show us the growing interest on animals law. Our law still defines 
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animals as law’s objects. The civil law and law thinkers consider them as property. 

However, there is a group who understands they are possessors of rights. The Federal 

Constitution has also assured to animals rights the diffuse and collective nature, witch 

means we are talking about a good of all humanity. Definitely, this is a deep discussion. 

We intend herein to show the importance of the subject and different opinions. There is 

a long way on the defense of animal’s rights; however there is no doubt that people are 

more conscious about it. This is a new area of law developing day by day, certainly 

important to environment, human being and specially, for animals. 

 

KEYWORDS: ANIMALS;  FUNDAMENTAL RIGHTS;  PHILOSOPHY. 

    

 

 INTRODUÇÃO: 

 

O direito dos animais ou movimento em defesa destes direitos desponta 

como um novo e fundamental ramo do direito, protegendo estes seres vivos como forma 

de proteger não apenas o meio ambiente, o eco-sistema e evitar extinção de diversas 

espécies, mas também seus direitos fundamentais como a vida, liberdade e o respeito, 

coibindo atos de violência, crueldade e maus tratos.1 A filosofia, a moral, ética, virtudes 

como compaixão e benevolência são a essência do movimento dos direitos dos animais, 

despertando no ser humano a luta pelos direitos de outras espécies. 

                                                 
1 A Constituição  Federal da República de 1988 em seu artigo 225 e a Lei de crimes Ambientais nº 
9.605/98 nos artigos 29 a 37, demonstram preocupação com o meio ambiente, mas também visam evitar 
maus tratos e extinção.  Algumas leis apesar de falhas tentam proteger os animais, podendo ser citadas no 
Brasil entre outras: o Decreto 16.590/1924 proibindo rinhas de galo, decreto 24.645 de 1934 definindo 
figuras típicas de maus tratos aos animais, Código de Pesca ou Decreto lei 221/67, Código de Caça ou Lei 
5.197/67 posteriormente alterada pela lei 7653/88.  
Mais recentemente o projeto de lei nº 973/03, e recente resolução nº 877 de 19/03/08 publicada no DOU 
pelo Conselho de Medicina Veterinária proíbe diminuição de orelhas (conchectomia) em cães, retirada de 
unhas de gatos (onictomia) e recomenda não cortar caudas, já que não traz qualquer benefício para o 
animal, expondo o a riscos desnecessários por questões estéticas, o que demonstra a preocupação 
crescente com os animais não apenas como forma de proteger o meio ambiente, mas como forma 
exclusiva de proteger o próprio  animal, com seu bem estar,  demonstrando a tendência de transformá-lo 
em sujeito de direito. 
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Nem sempre a filosofia influenciou para a evolução dos direitos dos 

animais, ao longo da história percebe-se que grandes filósofos 2, contribuíram para o 

rompimento com as leis da natureza e com o contrato natural destacando a importância 

do homem, o antropocentrismo, utilizando os animais em benefício daqueles, como 

seres inferiores e em proveito do ser humano.   

A religião, a visão bíblica considerando os animais como criaturas 

desprovidas de alma ou intelecto, o cristianismo com o dogma do ser humano criado a 

imagem de Deus, os mandamentos hebreus incluindo matança ritual de animais, 

reforçaram a visão antropocêntrica.3  

No entanto, outros filósofos 4 destacaram a importância da moral e da 

ética em relação aos animais, que juntamente com o direito devem proporcionar- lhes 

uma vida digna, respeitosa, pois assim como o homem são capazes de sentimentos, 

percepções e sensibilidades. 

                                                 
2 Sócrates, Platão e Aristóteles, debruçaram-se sobre as questões filosóficas tendo o homem como 
preocupação principal, a vida dos animais não possuía grande valor, e Aristóteles cuja obra filosófica é 
base do Direito Ocidental, afirmava que os animais serviam ao homem, e esta influência do direito 
romano no Ocidente acaba por inserir o animal como coisa, propriedade privada. Posteriormente outros 
filósofos como Thomas Hobbes, Jonh Locke entre outros acabam por incentivar a intervenção do homem 
na natureza, e a primazia do homem como o centro do Universo. 
Oliveira, Nelci  Silveira de. Curso de Filosofia do Direito. 2ª Ed. Goiânia: AB Editora, 2001.  
 
3 O santos padres, entre eles Santo Agostinho (354-430) e São Tomas de Aquino (1225-1272) entendiam 
que havia uma hierarquia entre as criaturas, inexistindo pecado ao matar um animal. Em entendimento 
contrário São Francisco de Assis (1182-1226) considerado como o santo protetor dos animais. (site: 
http://www.sosanimalmg.com.br/ acessado em dezembro de 2007) 
 
4 Pitágoras, Plutarco, Porfírio são filósofos antigos que adotavam alimentação vegetariana e eram 
piedosos com os animais.  Outros mais recentes podem ser citados como o filósofo francês Montaigne, 
Leonardo Da Vinci, Jeremy Benthan, Charles Darwin ...  

"Virá o dia em que a matança de um animal será considerada crime tanto quanto o assassinato de um 
homem." (Leonardo da Vinci) 

"Enquanto o homem continuar a ser destruidor impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não 
conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos 
outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor." "Os animais 
dividem conosco o privilégio de terem uma alma." (Pitágoras) 

"A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana." (Charles Darwin) 

"Em termos de evolução, bem maior é o débito da Humanidade para com os animais do que o crédito 
que lhes temos dispensado para seu bem-estar e progresso." (Eurípedes Kuhl) 
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No aspecto normativo, o feito mais louvável quanto à proteção dos 

animais é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO 

em 1978, com reconhecimento do valor da vida de todo ser vivo, de sua dignidade, 

respeito e integridade dos animais. No Brasil, destaca-se a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 225 proibindo atos de crueldade contra os 

animais  e a Lei nº 9605 de 1998 que define os Crimes Ambientais, além de algumas 

leis esparsas, demonstrando o interesse crescente pelos direitos dos animais.   

Juridicamente ainda são definidos como objeto de direito, o Código Civil 

em seus artigos; 936, 1397, 1445 e 1447 os definem como propriedade. A tendência 

atual é no sentido de considerá-los como sujeitos de direito, já que seus direitos são 

representados em ações civis públicas pelo Ministério Público, e diversas leis os 

protegem não apenas como parte integrante do meio ambiente.   

Por outro lado, a Constituição da República Federativa do Brasil em seu 

artigo 225, lhes conferiu natureza difusa e coletiva, portanto, bem sócio-ambiental de 

toda a humanidade, demonstrando o crescente interesse na proteção destes seres, 

entendimentos diversos e reforço da importância do direito dos animais, como novo 

ramo do direito a ser estudado.   

 

1. O HOMEM e o ANIMAL: 

 

No meio ambiente, a relação do homem com a natureza é fundamental, o 

respeito e convívio pacífico, equilibrado torna-se necessário para que exista um meio 

ambiente sadio, cada espécie possui sua própria importância e deve ter sua diversidade 

respeitada, protegida, de forma a proporcionar o equilíbrio do meio ambiente, mas 

também o respeito e proteção de cada espécie animal. 

A moral e a ética são de extrema importância nesta relação, e mais 

especificamente para proteção da fauna, pois a natureza deixou de ser tratada como um 

todo vivo, o homem busca apenas o seu próprio benefício, e na maioria das vezes o 

legislador ambiental ao proteger os animais, busca garantir apenas a manutenção da 

biodiversidade, e não o direito à vida, bem estar e respeito que cada animal deve ter em 

decorrência de sua individualidade. O homem promove uma inversão de valores na 

natureza, pois pretende torná-la submissa a suas imposições, visa apenas o progresso 
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econômico, seu bem estar, sua saúde, utiliza os animais em experimentos, 

entretenimento, comida, sem qualquer preocupação com seu direito básico, ou seja, vida 

digna. 

Na verdade, os animais devem ser protegidos não apenas em benefício 

do homem, mas também como um exercício de compaixão e solidariedade a espécies 

mais vulneráveis e dignas de respeito, o homem não deve ser o único ser protegido, o 

único a ter direitos fundamentais reconhecidos, é preciso considerar que o homem é 

também uma espécie animal, e dentro desta ótica o animal é o outro do homem.  

Tradicionalmente há uma visão antropocêntrica, o homem como centro 

do universo, os dogmas religiosos contribuíram para exclusão do animal da esfera 

moral, parte-se da premissa de que existem para servir ao homem (como objetos de 

consumo, alimento, entretenimento, em cultos religiosos). 

No entanto, o tratamento dos animais deve ser pautado pela ética e por 

princípios morais, já que estes devem pautar a conduta humana. Na verdade a conduta 

humana deve possuir essência moral, o homem tem o dever de piedade, benevolência 

em relação às demais criaturas vivas, deve existir uma modalidade ética, que se 

sobreponha, ou seja, uma ética de vida digna. Conduta ética em relação aos animais 

oprimidos, e todos devem agir em sua defesa, como forma de legítima manifestação de 

cidadania. 

Há que se considerar que o direito a vida digna, é um direito inerente de 

todo ser vivo e não apenas ao ser humano, sendo inconcebível que em pleno século XXI 

a visão antropocêntrica ainda predomine, que em decorrência de valores como razão, 

linguagem, comunicação o homem se julgue superior, é preciso que se adote uma ótica 

biocêntrica, o animal como o outro do homem, este como uma espécie daquele, que os 

animais sejam efetivamente protegidos pelo Poder Público no mesmo patamar que o 

homem, e não exclusivamente como forma de beneficiar a humanidade.  

 

Como salienta a mestra Danielle Tetu Rodrigues: 

 
 “...Tanto a vida do homem quanto a do animal possuem valor. A vida é 
valiosa independentemente das aptidões e pertinências do ser vivo. Não se 
trata de somente evitar a morte dos animais, mas dar oportunidade para 
nascerem e permanecerem protegidos. A gratidão e o sentimento de 
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solidariedade para com os animais devem ser valores relevantes na vida do 
ser humano”... 5
 
 

O direito juntamente com a moral e a ética deve proporcionar 

instrumentos para proteção dos animais, é preciso ter em mente que o homem é também 

uma espécie animal, que os animais não humanos assim como o homem são capazes de 

sentir dor, fome, frio, sofrimento6, e ainda que não se verifique ou não se compreenda 

sua linguagem, são capazes de expressar sentimentos.  Note-se que muitos animais 

possuem estrutura similar ao do homem, os grandes primatas possuem 98,6% de seu 

DNA semelhante ao do ser humano, apenas não falam, assim não há porque tratá-los de 

forma tão diferente, de forma subjugada e  muitas vezes cruel, o projeto dos grandes 

primatas por exemplo objetiva direitos fundamentais para estes seres. 7

O direito dos animais e a proteção dos direitos fundamentais como 

inerentes a estes, desponta com um novo ramo do direito, merecedor de estudos, 

desenvolvimento e evolução, muito há o que se debater e estudar, não obstante muito se 

avançou. Fundamental para toda a sociedade, para o meio ambiente, para os amantes da 

natureza e dos animais, o direito dos animais possui sua essência na filosofia, na ética, 

na moral, e desponta com um novo seguimento do direito a ser aprimorado e estudado. 

O entendimento de que os animais são objetos de direito, e protegidos 

apenas como forma de proteger a natureza e em benefício do homem sempre 

predominou e ainda hoje é o entendimento majoritário, no entanto, no início da década 

de 70 o movimento em defesa destes direitos ganhou força, questionamento quanto ao 

seu status moral, quanto aos motivos de sua suposta inferioridade em relação aos 

humanos 8, e posteriormente nas décadas de 80 e 90 outros grupos aderiram ao 

movimento, e combate contra crueldade e maus tratos aos animais. 

                                                 
5 RODRIGUES, Danielle Tetu. O direito e os animais. Uma abordagem ética, filosófica e normativa. 4ª 
ed. Juruá, Curitiba, p. 55. 

6 "Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais...os animais, 
como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento." (Charles Darwin) 

7 O Projeto dos Grandes Primatas trata-se de um movimento internacional com a finalidade de garantir 
aos chimpanzés, gorilas, orangotangos e bonobos, direitos básicos, tais como direito a vida, proteção da 
liberdade individual e proibição de tortura.  
8 Deste questionamento nasceu o termo especismo, ou seja, discriminação em relação à espécie em geral 
não humana.  
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A filosofia dos direitos dos animais rejeita o tratamento destes como 

simples bem ou propriedade destinada ao benefício humano, através desta filosofia 

defende-se que todos ou alguns animais devem possuir sua própria vida, dignidade, 

liberdade, que possuem direitos morais e alguns direitos básicos devem ser previstos 

legalmente. 

Ao longo da história percebe-se que muitos grupos estiveram excluídos, 

a margem do direito e proteção da justiça, tais como as mulheres, negros, judeus, 

homossexuais, e após muita luta, evolução e embutidos de sentimentos de compaixão, 

moral, ética, todos foram incluídos como sujeitos de direito, com seus direitos 

fundamentais reconhecidos. Hoje, tais exclusões são vislumbradas com olhar crítico, 

com perplexidade, com indignação e luta-se para que não ocorram. 

Os animais ainda estão neste grupo de excluídos, vistos como objeto de 

direito, como seres utilizados em benefício do homem, no entanto, o movimento de 

direito animal cresce e evolui a cada dia, mais adeptos aderem na luta por tais direitos, 

novas leis são observadas, e algumas faculdades já disciplinam tal ramo do direito nas 

salas de aula, despontando assim como um novo e fundamental direito9. 

 

2. EVOLUÇÃO FILOSÓFICA: 

 

O Direito Animal possui em sua essência a filosofia, o direito natural, 

tem por base princípios como moral, ética, justiça, temas profundamente debatidos e 

estudados por grandes filósofos. A justiça como o princípio mais elevado da ética, a 

compaixão, o respeito, a benevolência virtudes que devem ser inerentes a todo ser 

humano, no entanto, o entendimento quanto à consagração da superioridade humana 

sempre predominou, sob o fundamento de que o homem possui o dom da fala, de 

modificar o ambiente em que vive, levando a opressão das demais espécies, bem como 

crueldades, extinção, sofrimento e alterações do próprio meio ambiente. 

Ocorre que nem sempre os animais foram vistos como seres sencientes, 

considerados inferiores em decorrência da linguagem e racionalidade, diversos 

                                                 
9  Nos Estados Unidos, aproximadamente 70 escolas de direito, dentre 180 existentes incluem cursos 
sobre a lei animal, sendo defendida por diversos professores como Alan Dershowitz e Laurence Tribe da 
Havard Law School. (dados da internet – site –http//www. Wikipédia org. – acessado em março de 2008)  
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posicionamentos filosóficos10 são observados ao longo da história, bem como a 

submissão do animal à espécie humana, entretanto, tal posicionamento foi se 

modificando e atualmente há uma nítida preocupação na preservação das espécies, bem 

como no tratamento dos animais, não obstante há muito a ser melhorado. 

Na antiguidade, possuíam força simbólica, tratados muitas vezes como 

Deuses. Na época dos sofistas, eram considerados irmãos e professores dos animais 

humanos; Pitágoras 11 considerava o homem uma espécie animal e discípulo destes, 

defendia a transmigração de almas, através da qual um homem poderia encarnar sob a 

forma de um animal, e ainda hoje alguns países possuem a idéia de animal sagrado, 

como  na Índia. 

Para Platão e posteriormente Aristóteles12 (384-322 a.C), há supremacia 

do homem sobre a natureza e demais espécies, o homem se diferencia do animal em 

decorrência do elemento racional, o animal apesar da percepção não possui razão. A 

racionalidade humana é superior, e em decorrência desta, os animais não tinham 

interesse próprio, existindo apenas em benefício do homem, consequentemente não 

havia qualquer tipo de imoralidade ou injustiça em tratá-los subjugados de acordo com 

o benefício do homem, era algo natural.13

 

Segundo Aristóteles em sua obra “A Política”: 

 
“O animal é como um escravo na sociedade, tendo como única finalidade 
servir ao homem, é um bem útil para alimentação, matéria prima, uso 
diário, vestuário.... próprio do homem, com respeito aos demais animais é 
que só ele tem percepção do bom e do mal, do justo e do injusto e de outras 
qualidades semelhantes ...” 14  
 
 
 

A maioria dos filósofos antigos entendia que o animal estava em uma 

escala inferior de evolução em relação ao homem, e posteriormente muitos permanecem 

com tal entendimento, adotando, porém, o entendimento de que era errado maltratar 

animais. 

                                                 
10 Aristóteles, Platão, Kant (submissão animal), Pitágoras, Jeremy Benthan ( defesa dos animais) 
11 SAFRANSKI, Rudiger. Nietzche: Biografia de uma tragédia. Tradução Lya Lett Luft. São Paulo: 
Geração Editoria, 2001. 
12 Aristóteles – A Política – Coleção Fundamentos de filosofia, Ícone, 2007 
13 SAFRANSKI, Rudiger. Nietzche: Op.cit. 
14 Aristóteles – A Política -  Op. cit. 
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O filósofo alemão Emmanuel Kant15 (1724 – 1804), entendia que o 

homem era capaz de distinguir o bem do mal, era um ser racional, mas também moral, 

sendo, portanto, errado maltratar animais, que o ato de crueldade com os animais 

demonstra maiores chances de ser cruel com o próprio homem, não obstante define os 

animais como coisas, como meio, como seres que seguem seus instintos naturais. Não 

obstante, o princípio Kantiano sobre a lei universal, através da qual o homem deve se 

colocar no lugar do outro poderia com perfeição se encaixar em defesa dos animais, das 

demais espécies.  “Ages de tal maneira que uses a condição de ser vivo, tanto na tua 

pessoa como a de qualquer outro ser (independentemente da espécie)(grifos nossos) 

sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” 16 (Kant) 

 

Montaigne17 (1533 a 1592) pregava o respeito aos animais, e por tudo 

que possua vida, sentimento, entendia que a teologia recomendava benevolência, dizia 

que aos homens; a justiça e aos animais; solicitude e benevolência. O homem que sente 

prazer na matança e crueldade com um animal, na verdade revela uma natureza 

propensa a crueldade. Defendia as qualidades dos animais e que o ser humano lhes deve 

respeito, que as leis devem ter relação com os outros seres.  

Grande retrocesso, consagração da superioridade humana ocorre com o 

filósofo René Descartes18 (1596 – 1650), com a máxima “Penso, logo existo”, 

reduzindo o homem a sua mente, cria a teoria do animal máquina, afirma que os animais 

não possuem razão, não falam e não podem expressar pensamentos, não possuem alma, 

semelhantes a máquinas, inexistindo qualquer imoralidade na utilização de animais 

como alimentos, como experimentos científicos, o que levou a diversas atrocidades em 

face dos animais e racionalismo exacerbado.  

Posteriormente Voltaire19 (1694 – 1778) argumenta em seu Dicionário 

Filosófico que o questionamento sobre a existência ou não da alma dos animais é uma 

pesquisa infundada e sem sentido, pois o homem não possui base para tal definição, 

                                                 
15 Kant, Emmanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. Trad. De Paulo Quintela. Lisboa: Edições 
70.200, 
16 Ibidem, p. 68 
17 Montaigne, Michel de. Ensaios. Trad. Sérgio Millet. São Paulo:Nova Cultural, 2000. 
18 Descartes, René. O Discurso do Método. Coleção Universitária, Ediouro, 1986 
19 VOLTAIRE, François Marie Arouet. Dicionário Filosófico. Coleção Obra Prima de cada autor. Ed. 
Martin Claret 
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argumenta que Deus é a alma que anima a vida e argumenta a máxima conhece-te a ti 

mesmo, contesta o pensamento de Descartes. 

Jean Jacques Rousseau20 igualmente contesta o pensamento do animal – 

máquina, defendendo o tema liberdade, que homens e animais em estado de natureza 

eram belos e saudáveis, quando a propriedade privada foi instituída a idade do ouro 

começou a corromper-se, a sociedade instituiu as desigualdades e injustiças, entende 

que a diferença entre os animais e o homem é que o primeiro escolhe por instinto e o 

homem por liberdade. Sua obra “Devaneios de um Caminho Solitário”,  expressa seu 

amor aos animais, plantas, pela natureza. 

 

Para Rousseau os animais são seres sencientes:  

 
“..Parece, com efeito, que, se sou obrigado a não fazer nenhum mal a meu 
semelhante, é menos porque ele é um ser racional do que porque é um ser 
sensível, qualidade que, sendo comum ao animal e ao homem, deve ao 
menos dar a um o direito de não ser maltratado inutilmente pelo outro...”21   

 

 

No século XVIII destaca-se o filósofo britânico Jeremy Benthan22 como 

um dos fundadores do utilitarismo moderno, e argumenta que a dor de um animal é real 

e tão moralmente relevante como a de um humano, argumenta que os animais devem 

ser respeitados, ter direitos, pois são capazes de sofrer e esta é a medida para forma de 

serem tratados e não a racionalidade.  “Talvez chegue o dia em que o restante da 

criação animal venha a adquirir os direitos dos quais jamais poderiam ter sido 

privados, a não ser pela mão da tirania” ... “A questão não é eles pensam? Ou eles 

falam? A questão é: eles sofrem.”  23  

 

No século XIX Arthur Schopenhauer24 defende que apesar dos animais 

não possuírem razão, possuem a mesma essência do ser humano.25

                                                 
20 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discursos sobre a Desigualdade. 1754, prefácio 
21 Idem.   
22 BENTHAN, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. 1789. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Abril Cultural 
23 Ibidem. 
 
24 “A compaixão pelos animais está intimamente ligada a bondade de caráter, e pode ser seguramente 
afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem." (Arthur Schopenhauer) 

857



  

Na atualidade, destacam-se Peter Singer26, Tom Regan27 e Gary 

Lawrence. Francione28, o primeiro com uma posição utilitarista, considerando que assim 

como o homem o animal sente dor, que ao excluir o animal, há discriminação, há 

especismo. A utilização do animal pelo homem deve ser substituída por formas 

alternativas. 

O segundo (Tom Regan) expõe que o homem tem dever moral de tratar 

alguns animais como trata outro homem e por fim Francione com uma visão 

abolicionista, defendendo que os animais não humanos devem ter o direito de não serem 

tratados como propriedade de humanos. 

A visão predominante quanto à justiça, moral e direito em relação aos 

animais era de que estavam fora da comunidade moral, o tratamento e o uso dos animais 

não suscitava preocupação moral ou legal, pois eram considerados na maioria das vezes 

como seres inferiores, irracionais, servindo apenas em benefício do homem, assim como 

ocorreu com escravos e mulheres. 

A preocupação com um animal em regra não tinha uma significância 

moral, mas sim uma preocupação com o próprio homem, já que ao praticar crueldade 

contra um animal, demonstra-se potencial para prática de abuso com outros humanos.  

  Entretanto, apesar desta visão predominante, alguns filósofos 

demonstraram preocupação com os animais, e esta filosofia animal, direito dos animais, 

preocupação ética, moral e legal vem se fortalecendo e progredindo. 

Na verdade, há um crescente discurso filosófico, ético, repleto de 

princípios morais a nortearem a conduta humana em prol da dignidade e respeito da 

vida animal, impondo aos humanos, os direitos dos animais bem como deveres em 

relação a estes, obrigações moral e jurídica de se absterem de práticas abusivas, 

violenta, cruel, degradante para com estes seres vivos. 

O homem como ser racional tem dever e obrigação para com os animais, 

entretanto muitos conflitos de interesses ainda ocorrem envolvendo estes seres, o 

caminho e luta por seus direitos ainda é tímido, não obstante, muitos avanços são 

                                                                                                                                               
 
25 SCHOPENHAUER, Arthur. Dores do Mundo. Rio de Janeiro: Ediouro 
26 SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: Martins Fontes 
27 REGAN, Tom; COHEN, Carl. The Animal Rights Debate. EUA: Rowan & Littlefield Publishers, 2001. 
28 FRANCIONE, Gary Lawrence.  Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog?. Philadelphia: 
Temple University Press, 2000 
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notados, e cada vez mais o homem adquire consciência de seu dever em relação às 

demais espécies. 

 

Cabe citar aqui as sábias palavras do promotor Laerte Fernando Levai: 

“A ética, situada acima da moral e do direito, aponta o caminho para se 
alcançar a verdadeira justiça e reconhecer, nela, sua essência moral. Os 
deveres humanos de piedade, benevolência e solicitude em relação às 
demais criaturas vivas, enfim, levam ao reconhecimento de uma modalidade 
ética que visa a realização do justo, e que, talvez, se sobreponha a todos as 
outras: a ética da vida” 29  

 

Sustentar que os animais são desprovidos de compreensão, que não agem 

moralmente, e, portanto, não fazem jus a tratamento ético e justo pelos humanos 

demonstra na verdade uma argumentação frágil, irracionalidade daquele que se diz 

racional e dotado de princípios morais e justiça.      

  O tratamento dos animais deve ser pautado pela ética e por princípios 

morais, já que estes devem pautar a conduta humana. Na verdade a conduta humana 

deve possuir essência moral, o homem tem o dever de piedade, benevolência em relação 

às demais criaturas vivas, deve existir uma modalidade ética, que se sobreponha, ou 

seja, uma ética de vida digna. Conduta ética, moral em relação aos animais, e todos 

devem agir na defesa dos animais oprimidos, como forma de legítima manifestação de 

cidadania.              

  O movimento em prol dos direitos animais adota uma filosofia pautada 

na justiça como princípio da ética, na compaixão, na generosidade, no respeito, na 

moral sendo ainda ambientalmente sensata, equilibrada, demonstrando a importância de 

seu desenvolvimento e aprimoramento. Muito se evoluiu, muito ainda há o que evoluir, 

mas não há como negar sua importância, sua inovação, necessidade como ramo 

fundamental e novo do direito. 

 

 
                                                 
29 LEVAI, Laerte Fernando. Artigo : Os animais sob a visão da ética. In Revista brasileira de Direito 
Animal 
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3. EVOLUÇÃO NORMATIVA (NORMAS DE PROTEÇÃO FUNDAMENTAIS): 

 

Durante anos o homem explorou a natureza, sem qualquer preocupação 

ou compromisso com o futuro, pensava que os recursos naturais eram infinitos, 

renovando-se automaticamente, florestas foram devastadas, muitos animais extintos, 

dizimados, transportados para fora de seu habitat natural sem qualquer preocupação ou 

controle sobre transporte adequado, gerando sofrimento e extinção para várias espécies. 

Ainda hoje, infelizmente, a fauna bem como a flora, é objeto de 

ignorância e ganância de muitos. O homem esquece que é parte da natureza, que é ele 

próprio uma espécie animal, sobrepõe valores econômicos, e apenas o seu bem estar 

acima das demais espécies, julga-se superior e mais evoluído. 

As crenças religiosas, judaicas, cristãs, islamismo, contribuíram para as 

idéias de apropriação da natureza, há distorção de valores, preocupação com a economia 

dos povos, com a propriedade. 30  

 
 “O cristianismo, sobretudo em seus pronunciamentos oficiais, talvez em 
parte como reação aos cultos pagãos da fertilidade da terra (...) dá sempre 
ênfase à separação entre os seres humanos e o resto da criação. Esse 
distanciamento mental no pensamento do Ocidente perdura até hoje”31  
 

Posteriormente, com revolução industrial, o homem rompe de vez seu 

vínculo com a natureza, esta perde definitivamente seu valor sagrado, a natureza é vista 

como coisa. 

No Brasil, facilmente percebe-se que desde a época de colônia, houve 

exploração por portugueses, franceses e holandeses, com intenso contrabando de 

espécies da flora e fauna.  Os ciclos do pau-brasil, cana de açúcar, gado, metais 

preciosos, a caça indiscriminada são causa de devastação do meio ambiente e extinção 

de diversas espécies animais. 

Entretanto, apesar do avanço acelerado, do cenário destrutivo, desde os 

anos 1950, os países começaram a se conscientizar da necessidade de preservação do 

                                                 
30 DREW. David. Processos Interativos homem – meio ambiente. Tradução de João Alves dos Santos. 4 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998 
31 Ibidem 
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meio ambiente e da escassez de seus recursos, entendendo que estes são limitados e 

necessitam de proteção.  Assim, não apenas o Brasil, mas grande parte do cenário 

internacional começa a conscientizar-se de que os recursos naturais, a manutenção dos 

seres vivos, o equilíbrio ecológico são fundamentais para qualidade de vida e benefício 

de todos. 

No cenário internacional, alguns movimentos são observados quanto a 

proteção dos animais, tais como: Em 1822 na Inglaterra o British Cruelty to Animal 

Act, algumas normas foram editadas na Alemanha em 1838 e na Itália em 1848, com 

normas contra mau trato e 1911 com o Protection Animal Act. Posteriormente em 1940 

é promulgada uma Convenção Americana para proteção da fauna e da flora e em 1966 

os Estados Unidos editam o Welfare Animal Act.32  

No Brasil, pode ser citado o Decreto 16.590 de 1924 em defesa dos 

animais (proibição de rinhas de galo ...) e o Decreto 24.645 de 1934 definindo diversas 

figuras típicas de maus tratos aos animais, entre outras leis tais como o Código de Pesca 

Decreto lei 221/67, Código de Caça ou Lei 5.197/67, posteriormente alterada pela Lei 

7653/88, que conceituou a fauna silvestre como propriedade do Estado, entre outros.  

Importante ainda destacar no que se refere ao tráfico internacional de 

animais silvestres o Brasil é signatário da Convenção sobre o Comércio Internacional de 

espécies da Flora e Fauna Selvagem em perigo de extinção, elaborada em Washington 

no ano de 1973. 

Entretanto, o documento, talvez, mais importante quanto à proteção dos 

animais foi apresentado em 1978, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais, proclamado pela UNESCO em 27.01.1978 em Bruxelas, do qual diversos 

países são signatários, incluindo o Brasil, em tal documento há o reconhecimento do 

valor da vida e todos os seres vivos, relação da vida humana com os animais em 

conformidade com o respeito e dignidade que estes merecem. 

Há uma filosofia nova sobre seus direitos, reconhecendo o valor de sua 

vida e o direito a vida digna. Nas palavras de Edna Cardoso Dias: 

 
“Esse documento é um convite para o homem renunciar à sua atual conduta 
de exploração dos animais e, progressivamente, ao seu modo de vida e ao 

                                                 
32 RODRIGUES, Danielle Tetu. O direito e os animais. 4ª ed. Juruá, Curitiba 
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antropocentrismo, para ir de encontro ao biocentrismo. Por essa razão, 
representa uma etapa importante na história da evolução do homem.”33  
 

   

No Brasil, a maior inovação adveio com a Constituição Federal de 1988, 

dedicando capítulo inteiro ao meio ambiente, e considerando em seu artigo 225 o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental, e em seu parágrafo 1º 

inciso VII, proteção aos animais, dando-lhes natureza difusa e coletiva, portanto bem 

sócio-ambiental de toda a humanidade, com imperativo moral que demonstra 

preocupação ética de vedar práticas cruéis contra os animais. Assim o direito conferido 

aos animais, torna-se dever do homem e verdadeiro exercício de cidadania. 

 

Conforme Luis Sirvinskas:  

 
“A fauna é um bem ambiental e integra o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado previsto no art. 225 da CF. Trata-se de bem difuso. Esse bem 
não é público nem privado. É de uso comum do povo. A fauna pertence à 
coletividade. É bem que deve ser protegido para as presentes e futuras 
gerações.” 34

 
 

Importante mencionar ao lado da Constituição a Lei nº 9605/98 (arts. 29 

a 37), por ser considerado também um avanço na proteção dos animais, dedicando em 

seu artigo 32 proteção a todos os animais sejam silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos, protegendo-os de maus tratos, tutelando e protegendo os animais 

como verdadeiros sujeitos passivos do delito, conferindo-lhes respeito. Institui-se um 

sistema de proteção administrativa e penal mais eficaz na defesa do meio ambiente, 

(artigos 29 a 37 – fauna), apesar de ainda frágil o tipo penal voltado ao combate de tipo 

penal contra a fauna.   

Infelizmente ainda existem muitos julgados com fundamento em 

princípio da insignificância, no que tange aos crimes cometidos contra os animais, a 

pena ainda é branda, e na prática os atentados reincidem. 

Apesar de todos os avanços, ainda é frágil a proteção da fauna e interesse 

pelo tema, o que demonstra novamente a importância do estudo dos direitos animais, 

não se pode esquecer que a relação do homem com a natureza é fundamental, a vida dos 

                                                 
33 DIAS, Edna Cardozo. A tutela jurídica dos animais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p.333 
34 SIRVINKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 194-195 
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animais está ligada ao homem, proporcionando equilíbrio do meio, apesar de muitos 

homens menosprezarem as demais espécies. Considerar a exploração dos demais seres 

como aceitável por acreditar serem inferiores, não parece adequado, pois não existem 

dúvidas de que igual ao ser humano sentem dor, alegria, fome ... . É dever e obrigação 

do homem respeitar e proteger os animais como forma de proporcionar o bem estar 

social, continuidade da vida, bem como em razão do direito de viver dignamente de 

cada ser vivo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:    

 

O movimento do direito dos animais reconhece a estes direitos 

fundamentais, não sendo lógico que por serem privados de pensamento moral, sejam 

privados de direitos fundamentais, ora um bebê, um ser humano com incapacidade 

mental são desprovidos de capacidade, de pensamento moral, e nem por isso, são 

privados de direitos  fundamentais.  

Não se trata de reconhecer aos animais direito a igualdade (exemplo: 

direito de voto), pois os animais possuem um status particular, uma personalidade 

autônoma sui generis, mas sim reconhecê-los como seres dotados de percepções, de 

sensações, com direito a vida digna, respeito e compaixão.  

Os direitos fundamentais são intrínsecos ao homem, simplesmente por 

sua condição de ser vivo. Direito a vida digna, alimentação, não sofrer maus tratos ou 

violência, independente de pactos ou racionalidade, de manifestação de vontade, tanto 

assim que bebês, alienados mentalmente, doentes em estado vegetativo ou coma, não 

manifestam vontade, no entanto, possuem direitos fundamentais a serem respeitados, 

portanto, não há como ser diferente com os animais.     

  Ocorre que os direitos fundamentais, aqueles que florescem primeiro no 

coração e na mente acabam por ser reconhecidos após muita luta e sofrimento, a 

exemplo dos escravos, mulheres, e os homossexuais, que ainda hoje lutam por seus 

direitos, e somente posteriormente são reconhecidos pela lei positiva, não é diferente 

com os animais, que hoje possuem algumas leis que os protegem, um movimento em 

sua defesa e direitos cada vez mais reconhecidos e tidos como fundamentais para todos. 
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A proteção da fauna ou animais deve ter como objetivo não apenas o 

meio ambiente em benefício do próprio homem, mas também a proteção do animal em 

si mesmo. 

Apesar do entendimento predominante quanto ao posicionamento dos 

animais no sistema jurídico como objetos de direito, existe um posicionamento forte e 

crescente que defende um novo reconhecimento da natureza jurídica dos animais, um 

direito novo e fundamental visando à proteção destes como sujeitos de direito que 

possuem direitos fundamentais como a vida, liberdade, dignidade, tratamento digno e a 

luz dos direitos fundamentais, sob este aspecto o animal não seria tratado apenas como 

fundamental ao meio ambiente equilibrado e apenas em benefício do homem, mas 

também como um ser protegido a luz da CF/88, o homem não seria proprietário do 

animal, mas sim responsável por este, como ocorre  no caso do ser humano incapaz. 

Importante considerar que tal entendimento, além de refletir um forte 

posicionamento filosófico, reflete ainda o avanço do sistema jurídico e do próprio 

homem, já sendo adotado na Alemanha, país este com forte influência sobre o sistema 

jurídico brasileiro. A proteção dos animais foi incluída no parágrafo 20 da Constituição 

Alemã, como uma das tarefas fundamentais do Estado: “O Estado protege os 

fundamentos naturais da vida e os animais”. 

 

Podemos citar aqui o entendimento de Diomar Ackel Filho:  

 

 
“Pode-se sustentar que os animais constituem individualidades dotadas de 
uma personalidade típica a sua condição. Não são pessoas, na acepção do 
termo, condição reservada aos humanos. Não são sujeitos titulares de 
direitos civis e constitucionais, dotados pois, de uma espécie de 
personalidade sui generis, típica e própria à sua condição.” 35

 

 

O direito dos animais e a proteção dos direitos fundamentais como 

direitos que lhe são inerentes, constitui-se em novo ramo do direito, nova tendência e 

pensamento moderno ainda pouco abordado e merecedor de maiores estudos e 

                                                 
35 ACKEL Filho, Diomar. Direito dos Animais. São Paulo: Themis Livraria e Editora, 2001. 296 p 
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aprofundamentos, fundamental para todos os estudiosos de direito, para toda sociedade, 

para o meio ambiente, para os amantes da natureza e dos animais. 
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O IMPERATIVO MORAL POR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho*

 

RESUMO 

Este artigo trata da necessidade cada vez mais urgente de ser repensada a noção de 

desenvolvimento até então praticada mundialmente. Inicialmente, partiu-se de uma 

definição completa de desenvolvimento, que vai além do processo de crescimento 

econômico quantitativo, englobando uma  mudança estrutural do Estado nos aspectos 

econômicos, sociais, culturais, políticos e jurídicos, tanto de forma quantitativa, quanto 

qualitativa, numa verdadeira transformação rumo ao progresso das nações. O conceito de 

desenvolvimento proposto é aquela que leva a um salto e que visa o incremento do bem-

estar de todos os indivíduos, universalmente. Abandonou-se, assim, a idéia simplista de que 

o crescimento econômico, por si só, bastaria para garantir o desenvolvimento. Daí a 

conclusão de que o desenvolvimento tem por objetivo a plena realização humana em vez de 

apenas a multiplicação de bens. Em seguida, discorreu-se sobre o direito ao 

desenvolvimento como direito humano, a partir da Declaração da Assembléia Geral da 

ONU Sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986,  e, em virtude do qual toda pessoa 

humana e todos os povos do mundo estão habilitados a participar, colaborar, exigir, 

contribuir, e dele desfrutar na sua forma mais plena possível. O direito humano ao 

desenvolvimento também implica a plena realização do direito de autodeterminação dos 

povos que inclui o exercício do direito inalienável de soberania plena sobre todas as 

riquezas e recursos naturais, desde que este exercício não contrarie outros direitos humanos. 

Afinal, a realização do direito ao desenvolvimento requer a não violação aos princípios do 

direito internacional relativos às relações amistosas e à cooperação entre os Estados em 

conformidade com a Carta das Nações Unidas para o desenvolvimento humano. Por fim, 

                                                 
* Mestranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia; Especialista em Direito do 
Estado com ênfase na Responsabilidade Fiscal, pelo Centro de Pós-graduação e Pesquisa da Faculdade 
Visconde de Cairu e em Teoria Geral do Direito e Direito Processual Civil, pelo Centro de Cultura Jurídica da 
Bahia; Professora convidada da Pós-Graduação da FJA; Agente de Controle Externo do TCE/Ba. 
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constatou-se a existência de um imperativo moral por um desenvolvimento indissociável 

dos padrões de sustentabilidade e de preservação ambiental, criticando-se comportamentos 

anti-ecológicos das nações em nome do desenvolvimento e destacando as consequências 

dessas condutas para as presentes e futuras gerações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO; DIREITO; AMBIENTE; 

SUSTENTÁVEL.  

 

ABSTRACT 

This article treats on the necessity, each time more urgent, to be rethought the notion of 

development hitherto practiced worldwide. Initially, it departed from a complete definition 

of development, which goes beyond the quantitative economic growth process, 

encompassing a structural change of the State in the economic, social, cultural, political and 

legal aspects, in the quantitative and qualitative form, in a truly transformation towards the 

progress of nations. The proposed concept of development is the one that leads to a take off 

and that aims at increasing the welfare of all individuals, universally. It has abandoned, 

therefore, the simplistic Idea that economic growth, by itself, is enough to guarantee the 

development process. Then, it concludes that development has as it objective the fully 

human realization, and not only the multiplication of goods. Next, it considers the right to 

development as a human right, since the Declaration of the UN General Assembly on the 

Right to Development, from 1986, and, upon which every person and all the people in the 

world  are able to participate, collaborate, demand, contribute and take advantage of the 

development process in its fully form. The human right to development also implies the 

fully realization of the right of self-determination, which includes the exercise of the 

inalienable right to the fully sovereignty over all the richness and natural resources, but 

only if this exercise does not deny other human rights. Finally, the realization of the right to 

development demands the non violation of the international law principles related to the 

friendly relations and to the cooperation among States according to the United Nations 

Charter to the human development. Concluding, it perceived the existence of a moral 
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imperative for a development dissociated of the patters of sustainability and environment 

protection, criticizing anti-environment behaviors from nations in the name of development 

and highlighting the consequences of such conducts for the present and future generations. 

 

KEY WORDS: DEVELOPMENT; LAW; ENVIRONMENT; SUSTAINABLE.  

 

1 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO  

 

O fenômeno desenvolvimento é de grande complexidade e, segundo Edvaldo Brito (1982), 

situa-se entre os temas de difícil fixação de conceito. Entretanto, apesar do desafio imposto 

pela dificuldade de definição, é essencial para o tema deste trabalho, conhecer a definição 

do vocábulo na língua portuguesa e as diversas visões de juristas acerca do 

desenvolvimento e crescimento, para que seja possível compreender a natureza do 

desenvolvimento. 

 

Assim, partindo-se de noções vocabulares simples, tem-se que desenvolvimento é a ação ou 

efeito de desenvolver-se; é o aumento da capacidade ou das possibilidades de algo; é o 

crescimento, progresso, adiantamento (do comércio, da economia, das ciências, da nação); 

é o avanço econômico, social e político de um país, região ou comunidade; aumento das 

qualidades físicas (animais, plantas); aumento das qualidades morais, psicológicas, 

intelectuais, de aprendizado; aprimoramento; revelação gradual de alguma coisa; 

desenrolamento, evolução, prosseguimento; é sinônimo de aumento e antônimo de declínio, 

retrocesso. 

 

Quanto à diferença entre desenvolvimento, crescimento e expansão, Edivaldo Boaventura 

(1967) afirmou que o desenvolvimento é essencialmente estrutural e consiste em mudanças 

de quantidade e qualidade no processo produtivo, sendo o desenvolvimento econômico 

espécie do fenômeno do desenvolvimento. Já o crescimento seria o incremento das 

quantidades globais em longo prazo e expansão, um crescimento em curto prazo. 
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Eros Roberto Grau (1997) indicou que a idéia de desenvolvimento supõe mutações e 

importa em que se esteja a realizar na sociedade um processo de mobilidade social 

contínuo. Para ele, o processo de desenvolvimento deve levar a um salto de uma estrutura 

social para outra e estar acompanhado de elevação do nível econômico e cultural-

intelectual comunitário. Daí o desenvolvimento implicar na consumação de mudanças de 

ordem não apenas quantitativas, mas, também, qualitativas. Por tais motivos, ele acredita 

que a idéia de desenvolvimento não pode ser confundida com a idéia de crescimento. 

 

Manoel Jorge da Silva Neto (2006) também diferenciou desenvolvimento de crescimento, 

mas restringiu a idéia de desenvolvimento à mudanças apenas qualitativas, discordando de 

Edivaldo Boaventura e Eros Roberto Grau. Para ele, o desenvolvimento se relaciona ao 

conjunto de medidas adotadas na política econômica que conduzem à melhoria da condição 

de vida das pessoas, expressando, por conseguinte, uma grandeza qualitativa1. Já o 

crescimento difere do desenvolvimento por expressar uma grandeza quantitativa, pois 

traduz, apenas, a quantidade de riqueza existente em uma dada economia em determinado 

momento. 

 

Neste artigo, opta-se por seguir a doutrina de Eros Roberto Grau acerca do conceito de 

desenvolvimento, assumindo a idéia de que o desenvolvimento agrega tanto aspectos 

econômicos (quantitativos), quanto aspectos sociais (qualitativos). E, mais, culturais, 

políticos e jurídicos, pois o desenvolvimento, entendido em sua plenitude conceitual, deve 

visar o incremento do bem-estar de todos os indivíduos de uma nação e do mundo. Afinal, a 

pessoa humana é o sujeito central do processo de desenvolvimento e principal beneficiário 

deste. 

 

                                                 
1  O conhecido Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), estabelecido como parâmetro objetivo 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para verificar a qualidade de vida em um determinado país, e, 
conseqüentemente, o seu estágio de desenvolvimento, não leva em consideração o produto interno bruto 
(PIB), ou seja, a quantidade de riqueza produzida em um dado sistema econômico, mas sim a sua capacidade 
de promover a justa distribuição do que produziu. (SILVA NETO, 2006, p. 208) 
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Assim, entende-se que o gênero desenvolvimento está atrelado à idéia de mudança para 

melhor na estrutura do Estado como um todo, e, não, apenas em termos econômicos. Ou 

seja, desenvolvimento é aquele fenômeno capaz de transformar as estruturas econômicas e 

sociais de um país, melhorando quantitativa e qualitativamente tanto a economia quanto o 

bem-estar dos cidadãos. O desenvolvimento amplo tem capacidade de promover tanto o 

aumento da renda per capita, quanto a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 

2 DIREITO “AO” DESENVOLVIMENTO 

 

Juridicamente, perguntar-se-ia se existe direito do e ao desenvolvimento e se ambos são 

idéias coincidentes.  

 

A posição adotada neste trabalho é a de que procede o uso de ambas as expressões: direito 

do desenvolvimento e direito ao desenvolvimento, mas que as mesmas possuem significado 

distinto.  

 

A diferença é que no direito do desenvolvimento trata-se das normas jurídicas destinadas a 

garantir os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais conquistados a partir do 

desenvolvimento, ou para o desenvolvimento.  

 

Já o direito ao desenvolvimento é um direito subjetivo, classificado como direito humano 

de terceira geração, portanto, ligado aos ideais de fraternidade e solidariedade. O valor 

preconizado nesse direito humano visa satisfazer necessidades humanas e ambientais 

presentes e propiciar o mesmo, ou até mais, para as gerações futuras. Por ser considerado 

um direito público subjetivo e por caber ao Estado criar as condições favoráveis para sua 

promoção, o direito ao desenvolvimento permite a tutela judicial como se verá na segunda 

parte do estudo. 

 

No mundo contemporâneo, o direito ao desenvolvimento vem adquirindo um espaço cada 

vez mais importante na agenda internacional, desde o Pacto Internacional dos Direitos 
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Econômicos, Sociais e Culturais proposto pela ONU em 1966 e a Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento, proclamada em 1986 pela sua Assembléia Geral. 

 

A noção de desenvolvimento enquanto direito humano ocupa posição central nas 

preocupações da ONU. No decorrer deste quase meio século da proclamação da Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento, a noção de direito ao desenvolvimento alargou-se 

bastante, tendo sido abandonada a idéia simplista de que o crescimento econômico, por si 

só, bastaria para garantir o desenvolvimento. Hoje, o desenvolvimento tem por objetivo a 

plena realização humana em vez de apenas a multiplicação de bens. 

 

Assim, segundo a ONU, a partir da mencionada Declaração, o direito ao desenvolvimento 

deve ser reconhecido como um direito humano inalienável e irrenunciável, em virtude do 

qual toda pessoa humana e todos os povos do mundo estão habilitados a participar, 

colaborar, exigir, contribuir, e dele desfrutar na sua forma mais plena possível. 

 

O direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do direito de 

autodeterminação dos povos que inclui o exercício do direito inalienável de soberania plena 

sobre todas as riquezas e recursos naturais, desde que este exercício não contrarie outros 

direitos humanos. Afinal, a realização do direito ao desenvolvimento requer a não violação 

aos princípios do direito internacional relativos às relações amistosas e à cooperação entre 

os Estados em conformidade com a Carta das Nações Unidas para o desenvolvimento 

humano. 

 

Outrossim, todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento, levando-se 

em conta a necessidade de pleno respeito aos seus direitos humanos e liberdades 

fundamentais. 

 

Entretanto, a responsabilidade primária pela criação das condições nacionais e 

internacionais favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento cabe aos Estados 

Nacionais, que devem buscar seu próprio desenvolvimento e, também sua parcela de 
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contribuição para o desenvolvimento mundial, atentando que, como os direitos humanos 

são universais, indivisíveis e interdependentes, o direito ao desenvolvimento não pode estar 

dissociado da realização dos outros direitos humanos, independentemente da geração em 

que estejam classificados. 

 

Em razão de tal responsabilidade estatal são fixados, na referida Declaração, diversos 

deveres para os Estados, individual ou coletivamente, facilitarem a plena realização do 

direito ao desenvolvimento, tais como:  

 

a) formular políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento, que visem o 

constante aprimoramento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, 

com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na 

distribuição eqüitativa dos benefícios daí resultantes; 

b) promover um desenvolvimento mais rápido dos países em desenvolvimento, como 

complemento dos esforços desses países, pois uma cooperação internacional efetiva é 

essencial para prover esses países de meios e facilidades apropriados para incrementar 

seu desenvolvimento amplo; 

c) cooperar, uns com os outros, para assegurar o desenvolvimento e eliminar os 

obstáculos a este, devendo para isso tomar medidas resolutas para: eliminar os 

obstáculos ao desenvolvimento resultantes da falha na observância dos direitos civis e 

políticos, assim como dos direitos econômicos, sociais e culturais, e para eliminar as 

violações maciças e flagrantes dos direitos humanos dos povos e dos seres humanos 

afetados por formas de racismo e discriminação, colonialismo, dominação estrangeira e 

ocupação, agressão, interferência estrangeira e ameaças contra a soberania nacional, 

unidade nacional e integridade territorial, ameaças de guerra e recusas de 

reconhecimento do direito fundamental dos povos à autodeterminação; 

d) realizar seus direitos e cumprir suas obrigações de modo tal a promover uma nova 

ordem econômica internacional, baseada na igualdade soberana, interdependência, 

interesse mútuo e cooperação entre todos os Estados, assim como a encorajar a 

observância e a realização dos direitos humanos; 
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e) promover o estabelecimento, a manutenção e o fortalecimento da paz e segurança 

internacionais, e, para este fim, fazer o máximo para alcançar o desarmamento geral e 

completo sob efetivo controle internacional, assim como assegurar que os recursos 

liberados por medidas efetivas de desarmamento sejam usados para o desenvolvimento 

amplo, em particular o dos países em via de desenvolvimento; 

f) assegurar, em nível nacional, a igualdade de oportunidade para que todos em seu 

acesso aos recursos básicos: educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, 

emprego e distribuição eqüitativa da renda; 

g) efetuar reformas econômicas e sociais apropriadas com vistas à erradicação de todas 

as injustiças sociais; 

h) encorajar a participação popular em todas as esferas, como um fator importante no 

desenvolvimento e na plena realização de todos os direitos humanos. 

 

Com isso, a ONU pretendeu deixar claro que compete aos Estados assegurar o pleno 

exercício e fortalecimento progressivo do direito ao desenvolvimento, por meio de 

formulação, adoção e implementação de políticas públicas, nacionais e internacionais. 

 

Ademais, fixou que o reconhecimento do direito ao desenvolvimento é relevante para todo 

o mundo, mas, principalmente, para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 

que precisam alavancar seus crescimentos econômicos e sociais para diminuir sua pobreza 

e suas desigualdades sociais, distribuindo melhor sua renda. 

 

Com efeito, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento precisam reconhecer o 

direito ao desenvolvimento enquanto um direito humano, a fim de fortalecerem suas frágeis 

democracias e transformarem seus Estados em verdadeiros Estados Democráticos e de 

Direito, que respeitem efetivamente a cidadania e os direitos humanos, não só para as 

maiorias, mas, também, para as suas minorias sociais, econômicas e culturais. 

 

Contudo, não basta o reconhecimento jurídico-formal do direito ao desenvolvimento como 

de qualquer outro direito humano. É preciso promover tais direitos no plano concreto, ou 
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seja, fazer respeitar o verdadeiro valor contido nestes direitos-princípio, tanto por via 

legislativa e administrativa quanto por via judiciária.  

 

O Brasil, por exemplo, reconhece o direito ao desenvolvimento colocando-o, inclusive, no 

plano jurídico-constitucional como princípio fundamental da República Federativa. O 

problema reside na falta de efetividade das normas por conta não só da ausência ou 

insuficiência de algumas políticas públicas quanto pela frágil fiscalização e punição do 

descumprimento daquelas existentes. 

 

De fato, há uma enorme distância entre as promessas fixadas pelo constituinte e a realidade 

vivida pelo povo brasileiro do ponto de vista da efetividade de direitos. E é esse déficit que 

se pretende corrigir, ao menos no plano jurisdicional, com a inserção de decisões na trilha 

da realização material do bem-estar e do desenvolvimento, ainda que se esteja diante de um 

longo caminho de transformação e luta a ser percorrido, o qual inclui a adoção e 

implantação de políticas públicas em direção ao desenvolvimento equilibrado e sustentável. 

É o que será tratado no item seguinte.  

 

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO-AMBIENTE 

 

Fixado o conceito de desenvolvimento e demonstrado que já se reconhece o direito ao 

desenvolvimento como direito humano, resta destacar a importância de se atrelar esse 

reconhecimento aos padrões de sustentabilidade mundialmente defendidos e à preservação 

ambiental, para poder entender, como o Poder Público, no Brasil, deverá se posicionar 

como promotor do desenvolvimento, incumbido, constitucionalmente, da manutenção do 

equilíbrio ecológico, considerado o meio-ambiente como patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. 

 

Com efeito, desde 1986, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), o direito ao 

desenvolvimento foi reconhecido como direito humano por meio da Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento mencionada no item anterior. 
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A partir daí, a ONU abandonou o conceito de desenvolvimento econômico puro, passando 

a inserir nos textos de seus relatórios um conceito de desenvolvimento mais amplo, 

compreendendo aspectos humanos (sociais, políticos e culturais).  

 

Com o passar do tempo, surgiu também o adjetivo sustentável para o conceito de 

desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de atender às necessidades humanas do 

presente sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro, por meio da superação 

da pobreza e do respeito aos limites ecológicos, aliados a um aumento do crescimento 

econômico como possibilidade para se alcançar uma maior sustentabilidade das condições 

globais. 

 

Com efeito, a idéia de desenvolvimento sustentável traz consigo um compromisso das 

gerações atuais com as gerações futuras, envolvendo a ação comprometida do homem com 

a natureza, em toda a sua plenitude. Trata-se, portanto, de uma proposta de adequar e 

condicionar a ação do homem em busca do desenvolvimento econômico das nações à 

preservação ambiental, à superação da pobreza e à diminuição das desigualdades sociais, 

reduzindo-se o custo social embutido no processo desenvolvimentista. 

 

Assim, incorporou-se à definição de desenvolvimento o adjetivo sustentável, o que muitos 

entendem ser até redundante, porque se se elegeu o direito ao desenvolvimento como um 

direito humano, não poderiam estar dissociadas as preocupações solidárias com as gerações 

futuras e com os limites ecológicos do planeta, em nome da preservação da própria 

humanidade. 

 

Todavia, não se considera pecado ser redundante ou repetitivo se a intenção, no caso de 

atribuir o adjetivo sustentável ao desenvolvimento, foi a de, exclusivamente, tentar chamar 

atenção das nações para o fato de que devem evitar ou afastar os efeitos nocivos do 
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crescimento econômico desenfreado, desequilibrado e desmedido, fazendo com que elas se 

comprometam, ao lado de desenvolverem-se economicamente, a cooperar com a 

preservação dos já escassos recursos naturais que existem e com a redução da pobreza, em 

prol das gerações vindouras.  

 

Realmente, hoje, com o conhecimento que se tem da composição do planeta, do motivo que 

leva às mudanças climáticas na Terra e de seus efeitos, e do verdadeiro risco que corre a 

humanidade se não for revertido urgentemente os efeitos do aquecimento global, não se 

pode falar em desenvolvimento que não seja do tipo sustentável, ou seja, sem que haja a 

preocupação com a conservação dos recursos ambientais que asseguram a biodiversidade e 

o equilíbrio ecológico.  

 

A raça humana é parte da natureza e a vida depende do ininterrupto funcionamento dos 

sistemas naturais que garantem o suprimento de energia e nutrientes para o homem. Por 

isso, é preciso que as nações abandonem o dogma do crescimento econômico (aumento 

contínuo do produto interno bruto – PIB) por um desenvolvimento justo e sustentável. 

Tudo pela instauração de um novo sistema, no qual haja fiscalização e punição das 

atividades econômicas que causem danos ao meio-ambiente, e haja racionalização do 

consumo2.  

 

Também não se pode mais admitir a priorização do crescimento econômico em prejuízo da 

distribuição das riquezas. O predomínio dessa lógica só resultou em malefícios, tais como: 

desemprego em massa, subemprego, exploração, exclusão social, desperdício, guerras e 

destruição de vidas humanas. Hoje, enquanto um bilhão de habitantes do planeta vive na 

prosperidade, outro bilhão sobrevive em indescritível estado de miséria, e quatro bilhões 

dispõe de renda modesta próxima ao mínimo vital. Para mudar este quadro é preciso 

construir um novo paradigma de desenvolvimento que seja compatível com as 

reivindicações sociais. 

 
                                                 
2  Consumir sem desperdícios e com responsabilidade ambiental. 

877



Porém, é relevante abrir um parêntese sobre a interferência das nações empobrecidas no 

desenvolvimento: elas não são culpadas sozinhas pela não implementação mundial do 

desenvolvimento, nem pelos desastres climáticos.  

 

O mundo está passando por essa crise climática sem precedentes NÃO por comportamentos 

antiecológicos exclusivos das nações pobres, pelo contrário, a conduta das nações ricas 

adoece igualmente ou até mais o planeta. Por isso, não se pode imputar às nações pobres, 

com todo o seu contingente de miseráveis, a responsabilidade pelas mazelas catastróficas 

ecologicamente experimentadas pelo planeta, nem se pode somente impor a elas o 

desenvolvimento do tipo sustentável. 

 

Com efeito, a mudança de conduta frente ao desenvolvimento é responsabilidade de todos 

os países, principalmente dos mais desenvolvidos (maiores poluidores), que deveriam e 

poderiam, inclusive, colaborar com o desenvolvimento dos países pobres, não pelo 

interesse deles continuarem dependentes, mas no intuito de vê-los desenvolvidos 

econômico e socialmente, industrializados e competitivos no mercado mundial. Esta 

posição, que vai contra o seu comportamento na história, vai emergindo diante da pressão 

da onda migratória e das mudanças climáticas, que lembram aos países ricos a 

impossibilidade de se manterem protegidos dentro de seus muros e ilhas de riqueza3. 

 

A imposição pelo desenvolvimento sustentável é geral, atinge todas as nações, e deve ser 

reconhecida livre de preconceitos. Daí entender-se como equivocada e unilateral a leitura 

feita, por alguns, do Relatório da Comissão Mundial sobre Meio-ambiente e 

Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Bruntland – primeira ministra da Noruega -, 

denominado Nosso Futuro Comum4, enfatizando, apenas, a pobreza como raiz da 

                                                 
3  Não que não haja políticas tentando manter esse isolamento. O muro separando os EUA do México, 
as leis de imigração tentando proteger a “fortaleza Europa”, a reação norte-americana ao tratar de Kyoto são, 
ao mesmo tempo, exemplos da dimensão e da ineficácia da reação a essas pressões.   
4  Esse Relatório (Nosso Futuro Comum) culmina as preocupações expostas na Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio-ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo, e atende ao pedido da Assembléia 
Geral da ONU por uma agenda global para mudança. 
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degradação ambiental e ameaça ao desenvolvimento sustentável, o que não pode ser 

considerado. Afinal, pergunta-se:  

 

Será que a pobreza é realmente a maior fonte de agressão ao meio-ambiente, em especial 

quando se constata serem os países ricos os maiores emissores de CO2 do planeta e os 

maiores produtores de lixo? 

 

Será que seria benéfico para o planeta que a população dos países pobres se desenvolvesse 

economicamente adquirindo a condição de praticar os mesmos hábitos de consumo dos 

países do chamado primeiro mundo? 

 

Será que as nações ricas se comprometem e praticam o desenvolvimento sustentável?  

 

Parece que a resposta é negativa a todas essas indagações, indicando que aquela leitura 

sobre a pobreza versus desenvolvimento merece reparos. 

 

Com efeito, embora a pobreza seja, de fato, um grande obstáculo à proteção ambiental - em 

razão da dificuldade de se sustentar e implantar políticas que preservem o meio-ambiente 

em detrimento da sobrevivência humana, sempre em perigo nas populações que vivem em 

torno e abaixo da linha de miséria - para se alcançar o desenvolvimento sustentável global e 

a preservação do planeta desejados, é preciso se rever a conduta e a responsabilidade dos 

países ricos e as suas políticas liberais, neoliberais e de cooperação internacional. 

 

O desenvolvimento jamais pode ser entendido como um caminho dirigido a garantir aos 

países pobres níveis de consumo semelhantes aos das maiores economias mundiais, pois 

esta solução certamente esgotaria os recursos naturais do planeta.  

 

Então, o que deve ser defendido em nome de um desenvolvimento sustentável é a troca do 

modelo, ou seja, a criação de um outro tipo de relação dos homens e da sociedade com o 
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meio ambiente, que assegure não só o acesso de todos aos recursos naturais, como, 

também, a preservação destes recursos para as gerações futuras. 

 

Aliás, já há um consenso mundial em relação à necessidade de substituir-se o padrão de 

desenvolvimento presente na visão liberal e neoliberal baseado na competitividade 

econômica por outro que incorpore uma visão de bem-estar social. 

 

Portanto, pode-se concluir que o desenvolvimento sustentável requer tanto a eliminação da 

pobreza quanto das políticas excessivamente consumistas, de desperdício e produção 

desenfreada de lixo, e de emissão de CO2, pois que estas condutas constituem as principais 

raízes da degradação ambiental. 

 

Assim, não basta o reconhecimento da miséria como violação aos direitos humanos. É 

necessário adotar-se, mundialmente, um modelo de desenvolvimento que assegure a 

sustentabilidade das condições de vida baseado: no controle da emissão de CO2, na 

reciclagem de materiais, no emprego de recursos e energias renováveis, na diminuição do 

consumo e na redução de desigualdades sociais. 

 

Há mais de quatro décadas, diante dessa necessidade de adotar-se um modelo de 

desenvolvimento mais coerente e global, vê-se tentativas internacionais de evitar o colapso 

do planeta. Mais recentemente, as tentativas apontam na direção de que se isso não ocorrer 

a paz estará ameaçada. 

 

O Protocolo de Kyoto, por exemplo, é conseqüência de uma série de eventos iniciada em 

1988, quando ocorreu, na cidade canadense de Toronto, a primeira reunião com líderes de 

países e cientistas para discutir as mudanças climáticas (que têm impacto superado somente 

por uma guerra nuclear). Essa conferência foi seguida, em 1990, da inauguração do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), primeiro mecanismo de caráter 

científico, que tem como intenção alertar o mundo sobre o aquecimento do planeta. Esta 

linha culminou, em 1992, nas discussões realizadas na Conferência das Nações Unidas 
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sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada no Brasil, na cidade do Rio 

de Janeiro, e que contou com a participação de mais de dezenas de dirigentes de Estado que 

assinaram a Convenção Marco sobre Mudanças Climáticas.  

 

Na ECO-92, foi consagrada a idéia de desenvolvimento sustentável, situando o ser humano 

no centro de todo processo de desenvolvimento, referindo-se expressamente ao direito de 

desenvolvimento como um direito humano5. Também foram estabelecidas metas para que 

os países industrializados permanecessem no ano de 2000 com os mesmos índices de 

emissão de CO2 do ano de 1990, porque já tinha sido constatado que as alterações 

climáticas antrópicas são principalmente causadas por emissão de CO2 pela queimada de 

combustíveis fósseis. 

 

Em 1997, foi assinado, no Japão, o Protocolo de Kyoto, ratificado a seguir por diversos 

países inclusive desenvolvidos. Este protocolo tem por objetivo firmar acordos e discussões 

internacionais para, conjuntamente, as nações estabelecerem metas de redução na emissão 

de CO2, principalmente por parte de países industrializados, além de criar formas de 

desenvolvimento econômico de maneira menos impactante. Além disso, o protocolo 

estabelece medidas com intuito de substituir produtos oriundos do petróleo por outros que 

poluam menos, e de utilizar energia renovável e tecnologias verdes (limpas).  

 
                                                 
5  O Princípio 1 da Declaração do Rio de Janeiro afirmou o direito dos seres humanos a uma vida 
sadia e produtiva em harmonia com a natureza. O Princípio 2 dispôs que os Estados têm o direito soberano 
de explorar os seus próprios recursos, segundo as suas próprias políticas de meio-ambiente e 
desenvolvimento  e a responsabilidade de assegurar que atividades sob o seu controle não causem danos ao 
meio-ambiente de outros Estados. O Princípio 3 previu que o direito ao desenvolvimento há de ser exercido 
de modo a possibilitar que se satisfaçam eqüitativamente as necessidades das gerações presentes e futuras, 
endossando o entendimento consubstanciado no Relatório Bruntland. 
 A Declaração do Rio de Janeiro estabeleceu ainda em seu parágrafo 5 que os Estados têm como 
tarefa essencial a erradicação da pobreza, afirmando que a melhora dos padrões de vida da maioria da 
população do mundo constitui requisito indispensável ao desenvolvimento sustentável. O Princípio 8 previu 
que os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo. Assim, para que se 
alcance o desenvolvimento e um meio-ambiente sadio simultaneamente, é necessário que se supere o atual 
modo industrial de produção que desencadeou a crise ecológica, e que se adotem estilos de vida menos 
consumistas e mais compatíveis com os meios ecológicos do mundo. O Princípio 10 referiu-se à questão da 
participação democrática nos processos decisórios e do acesso adequado dos cidadãos às informações como 
poderosos meios para tratar-se as questões desenvolvimentistas e ambientais, como já fora abordado em 
outros documentos internacionais sobre o direito ao desenvolvimento. (DELGADO, 2001, p. 117-118) 
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O Estado brasileiro sediou a ECO92 e ratificou o Protocolo de Kyoto, aderindo à política 

mundial em prol de um desenvolvimento sustentável, entendendo que isso não feriria a sua 

autonomia enquanto ente soberano nem o seu crescimento econômico. Recentemente, em 

2004, o Brasil assinou um Memorando de Entendimento com o Canadá, Itália e Países 

Baixos para estimular a realização de projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo 

(MDL). 

 

Já os EUA negaram-se a ratificar o Protocolo de Kyoto pela alegação de que os 

compromissos acarretariam prejuízos ao desenvolvimento americano e interfeririam 

negativamente na sua economia. Com efeito, o Congresso norte-americano entende que tem 

autonomia para decidir os rumos do país, em detrimento de compromissos internacionais 

para a preservação do planeta.  

 

Assim, os EUA, oficialmente, rejeitam assumir compromissos internacionais para a 

redução da emissão de gases, em nome de uma política desenvolvimentista e pela saga 

petrolífera. 

 

Entretanto, não significa que, juridicamente, os EUA não possuam leis ambientais com 

sanções patrimoniais rígidas. As leis são duras e o Judiciário condena os poluidores em 

indenizações milionárias. Também, não significa que municípios, estados e os próprios 

cidadãos americanos não estejam aderindo às políticas de preservação ambiental e 

pesquisando maneiras de reduzir a emissão de gases tóxicos. Eles estão. O problema é que 

o conceito de soberania e autonomia do estado Nacional que os EUA quer sustentar destoa 

do mundo globalizado atual, inclusive em nível jurisdicional, pois os efeitos maléficos das 

mudanças climáticas são preocupações globais que afetam não só a população de um 

Estado Nacional, mas, sim, de todo o mundo.  
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Um exemplo recente de que essas preocupações são mundiais e estão relacionadas inclusive 

com a paz, é que, em 2007, Al Gore6 e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas das Nações Unidas (IPCC)7 foram distinguidos com o Prêmio Nobel da Paz, 

pelos esforços para aumentar o conhecimento mundial sobre as mudanças climáticas.  

 

Outro exemplo é a notória expansão do mercado de crédito de carbono, movimentando 

entre 20 a 30 milhões de euros/ano8.  

 

Isso representa que o mundo está, de fato, preocupado com as ameaças oriundas do 

aquecimento global (causado pelo homem, em sua desmedida empreitada rumo ao 

crescimento), e disposto a fixar a base das medidas que serão necessárias para resistir a essa 

crise que já afeta a paz mundial (conflitos por terra e água).  

 

É importante ainda lembrar que o aumento de poucos metros do nível de água dos oceanos 

faria desaparecer cidades e países inteiros (Xangai, Beijing, Calcutá, Bangladesh, Manhatan 

e Holanda); e o descongelamento das geleiras significaria acabar com as fontes naturais de 

água doce (gelo das montanhas e capotas polares). Para onde essas populações 

desabrigadas irão se isso acontecer? E como matar a sede daqueles que não puderem pagar 

pela água doce?  

 

Além disso, já é sabido que o desgelo pode causar a interrupção da corrente quente que 

circula nos oceanos e aquece o mundo e, portanto, pode gerar uma nova era glacial. 

 

Por causa dessas questões é que se torna necessário uma verdadeira revolução política e 

jurídica para mudar os paradigmas econômico-desenvolvimentistas vigentes, de modo que 

a preservação do meio-ambiente seja alçada à lista de prioridades de qualquer país. O 

                                                 
6  Al Gore foi ex-vice presidente dos Estados Unidos durante as gestões de Bill Clinton. Ele, também, 
se candidatou à Casa Branca em 2000, perdendo a eleição para George W. Bush. Em 2006, o documentário 
“Uma verdade inconveniente”, estrelado por ele, ganhou o Oscar de melhor documentário.   
7  Esse painel reúne cerca de 3 mil cientistas e especialistas de todo o mundo em diversas áreas. 
8  O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de país maior produtor de créditos de carbono, 
podendo atingir 20% do volume de créditos comercializados. 
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aquecimento global tem que ser encarado, hoje, como o maior dos problemas a ser 

enfrentado pela humanidade, e os Estados Nacionais devem rever seus comportamentos, 

seus deveres e obrigações para além dos confins do seu território não só nos aspectos de 

globalização de mercado (CANOTILHO, 1991, p. 17).   

 

4 CONCLUSÃO 

 

De fato, o clima já mudou; o ordenamento jurídico está evoluindo cada vez mais em 

direção da proteção ao meio-ambiente. A ciência e tecnologia já apontam soluções9. Então, 

o que falta acontecer para o desenvolvimento sustentável ser uma realidade?              

 

Vontade política global? Jurisdição internacional? Multilateralismo?  

 

Seja o que for não importa, o que importa é que o mundo tem que mudar, porque o futuro 

depende do sucesso desta empreitada. Afinal, para um desenvolvimento econômico ideal 

torna-se imperiosa a conservação dos meios naturais10. Sem medidas que assegurem a 

conquista desse objetivo, a humanidade porá em risco a própria sobrevivência. 

 

Um progresso econômico e social cada vez maior e mais global não poderá basear-se na 

exploração indiscriminada e devastadora da natureza. Sem o uso racional dos recursos 

naturais, não poderá haver desenvolvimento sustentável, que é a única forma, atualmente, 

com o conhecimento que a humanidade tem do meio-ambiente, que se pode conceber o 

progresso, seja no âmbito econômico seja no social. 

 

 

 

 

                                                 
9  A revolução tecnológica já é capaz de oferecer o conhecimento e as ferramentas necessárias para 
combater o aquecimento global e garantir um “futuro como civilização”.   
10  O Relatório Nosso Futuro Comum da Comissão Mundial sobre o meio-ambiente e o 
desenvolvimento afirmou essa necessidade de atrelar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental. 
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DA NECESSIDADE DE UM NOVO TIPO PENAL: CRIME 

DE TRÁFICO DE ANIMAIS. 
 

Nicolle Neves Nobre∗

 

RESUMO 

Este trabalho de pesquisa pretende discutir a atual legislação brasileira quanto à 

proteção dos animais, apontando, notadamente, a sua incapacidade de inibir os crimes 

contra a fauna, tendo em vista a freqüência das condutas delituosas em nosso território. 

Trata-se, aqui, especialmente, do tráfico de animais, grande responsável pelos dados 

alarmantes referentes à degradação provocada no ecossistema brasileiro, pois promove 

ilicitamente a retirada de espécimes das florestas e, em condições precárias, 

transportam-nos para outros destinos no intuito de vendê-los, onde muitos sequer 

chegam. Este delito é agravado, ainda, pelo fato de não se restringir a um território, 

criando uma rede que se estende por todo o mundo, atuando, então, desde países 

emergentes até nos países de maior influência mundial. Na tentativa de alertar a todos 

sobre o problema, intenta-se expor, outrossim, o recorrente descaso das autoridades com 

os animais pondo em debate as imprecisões da Lei n.° 9.605/98 que podem implicar na 

necessidade de se elaborar leis mais concisas e fiscalizações mais severas, com a 

finalidade de promover uma eficaz proteção aos animais. E, dessa maneira, este ensaio 

cumpre o seu objetivo de demonstrar a imprescindibilidade de se aprimorar a legislação 

de proteção à fauna nacional, combatendo o tráfico de animais com maior eficácia.  

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO DOS ANIMAIS; TRÁFICO DE ANIMAIS; 

NOVO TIPO PENAL. 

 

RESUMEN 

Este trabajo intenta discutir las leyes brasileñas cuanta a protección de los animals, 

apuntando, notadamente, la sua incapacidad de inhibir los crimes contra la fauna, atento 

a la frecuência de las condutas delitivas en nosotro territorio. Trata-se, aquí, 

especialmente, del tráfico de animales, grande responsable por los datos alarmantes 
                                                 
∗ Graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia. 
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relativos a la degradación provocada nel ecosistema brasileño, pues promove 

ilicitamente la retirada de especies de las florestas e, en condiciones precarias, los 

transportan para otros destinos intentando venderlos, donde muchos al menos llegam. 

Este delicto é agravado, ainda, por el hecho de no se reducir a uno territorio, creando 

una malla que se estende por todo el mundo, actuando, entonces, desde los países 

emergentes hasta em los países de mayor influenza mundial. Em la tentativa de alertar a 

todos sobre el problema, intenta-se exponer, también, el frecuente desprecio de las 

autoridades con los animales ponendo en discussión las imprecisiones de la Ley n.° 

9.605/98 que puedem implicar em la necesidad de se elaborar leyes e fiscalizaciones 

más severas, con la finalidad de promover una eficaz protección a los animales. E, dessa 

manera, este trabajo llega al su objetivo de demonstrar la imprescindibilidad de se 

mejorar las leyes de protección a fauna nacional, combatindo el tráfico de animales con 

más eficacia. 

 

PALAVRAS CLAVES: DERECHO DE LOS ANIMALES; TRAFICO DE 

ANIMALES; NUEVO TIPO PENAL. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país reconhecidamente dotado de uma variedade ímpar de 

espécimes em seu meio ambiente, possui a maior reserva biológica do planeta, com 

55.000 espécies de plantas, 524 espécies de mamíferos e cerca de 3000 espécies de 

peixes de água doce1.  

Em virtude da estimável biodiversidade assinalada, a devastação das 

riquezas brasileiras ocorre desde o descobrimento, pois existem registros da época 

referentes à interceptação de navios abastecidos de produtos contrabandeados como: 

pau-brasil, peles de felinos, aves e macacos. O Brasil-colônia foi objeto de exploração 

de portugueses, franceses e holandeses que se instalaram aqui com o objetivo precípuo 

de contrabandear espécies da flora e fauna, bem como materiais preciosos.  

 
1 Santana, Heron José de. Os Crimes contra a Fauna e a Filosofia Jurídica Ambiental. Anais do 6º 
Congresso Internacional do Meio Ambiente, São Paulo, 2002. p. 306.   
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Malgrado os povos europeus tenham dilapidado consideravelmente a 

natureza, nossa pátria continua sendo um dos principais alvos de interesse de 

organizações constituídas primordialmente para a prática do tráfico de animais.  

 

1   O TRÁFICO DE ANIMAIS NO BRASIL 

Atualmente, o tráfico de animais é a terceira atividade ilícita mais rentável 

no mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o de armas. Movimenta-se em 

torno de 10 a 20 bilhões de dólares no mundo todo, sendo que o Brasil contribui com 

15% deste valor. 2  

Para o nosso estudo, é relevante considerar, ainda, que cerca de 38 milhões 

dos animais exportados ilegalmente todos os anos, apenas 10% deles alcançam a 

localidade a que foram destinados com vida, ou seja, de cada 10 animais capturados 9 

deles morrem durante o transporte. Isso acontece porque, normalmente, as condições do 

trânsito são completamente inadequadas.3 Os traficantes, na tentativa de escaparem, 

costumam levar estes animais escondidos em sacolas ou malas, quando não são dopados 

ou anestesiados para evitar que chamem a atenção de pessoas próximas.             

Além dos evidentes maus-tratos aos exemplares de nossa fauna, registra-se a 

degradação provocada diretamente por esta atividade que é apontada como umas das 

principais causas de diminuição das populações de animais silvestres. A exploração 

contínua e ascedente das reservas naturais brasileiras tem destruído o habitat dos 

animais e, por conseguinte, ampliando a lista de espécies ameaçadas ou já extintas. 

Atualmente, 218 espécies correm risco de desaparecer, sendo que 7 delas foram 

consideradas extintas por não existir registros de sua passagem, observação e presença 

nas matas há mais de 50 anos.4

O tráfico internacional de animais constitui um crime assentado em 

estruturas complexas que pressupõem uma organização interna composta por 

ramificações especializadas, como práticas de corrupção e falsificação de documentos. 

Freqüentemente, os traficantes conseguem autorização para manter um criadouro 
 

2 Dados disponíveis no site:
 http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./natural/index.html&conteudo=./natura
l/traficodeanimais.html Acesso: 14.06.2007.   
3 Idem.  
4 Idem.  
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particular, em seguida, o animal silvestre é aprisionado na floresta, porém, com a 

finalidade de camuflar esta ilicitude, utiliza-se a falsa justificativa de que aquele animal 

foi obtido por reprodução em cativeiro.  A título ilustrativo, podemos citar a denúncia 

veiculada por rede de televisão de Salvador/BA, no dia 28 de maio de 2007, acerca do 

envolvimento de agentes do próprio IBAMA, órgão fiscalizatório nacional incumbido 

de inibir e interceptar faltas acometidas contra o meio ambiente, no contrabando de 

animais.  

É relevante acrescentar a estes dados, que o Brasil, na qualidade de 

signatário da CITES - Convention on International Trade in Endangued Species of Wild 

Fauna and Flora –, tem o tráfico monitorado sob duas perspectivas, nacional e 

internacional, ou, interna e externa. Numa análise da atividade no país foram verificadas 

a existência de rotas nos dois segmentos, muitas vezes com bases sediadas em 

importantes cidades. Normalmente, os produtos são capturados no Norte e Nordeste 

brasileiros e tem por destino final Miami/EUA, Bruxelas/Bélgica, Amsterdam/Holanda, 

Frankfurt/Alemanha e Singapura.5

 

Ademais, surge uma nova problemática: a biopirataria. Além de serem 

contrabandeados para zoológicos, criadouros ou se destinarem a ser meros animais 

domésticos, muitas espécies acabam por se tornar objeto de pesquisas científicas e 

biotecnológicas para atender aos interesses econômicos dos grandes laboratórios em 

 
5 “O Brasil é signatário da Convention on International Trade in Endangued Species of Wild Fauna and 
Flora - CITES. O tráfico é acompanhado e estudado sob duas óticas, ambas com características próprias: 
A ótica da vertente nacional que registra 28 rotas de uso onde os diferentes meios de transportes aquático, 
marítimo, rodoviário e aéreo são utilizados. A partir dos diferentes locais de captura, localizados 
particularmente nas regiões Norte e Nordeste do país, os animais são transportados de forma infame até o 
seu destino final, que são os grandes centros urbanos. Já a vertente internacional, com 13 rotas diferentes, 
tem por "base" importantes cidades brasileiras, particularmente Manaus, Belém, Itajaí, Florianópolis, 
Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo e por destino final os grandes pólos compradores localizados 
em Miami/EUA, Bruxelas/Bélgica, Amsterdam/Holanda, Frankfurt/Alemanha e Singapura.   
Na rota internacional, alguns países são identificados desempenhando o papel de "intermediários", ou 
seja, por onde os animais traficados permanecem pouco tempo aguardando o seu destino final. Os pontos 
"intermediários" estão localizados em cidades paraguaias e colombianas (na América do Sul), 
portuguesas, espanholas, russas e francesas (na Europa) e japonesas (Ásia).   
As autoridades ambientais brasileiras têm enfrentado sérias dificuldades para exercer os controles do 
segmento aéreo internacional das rotas de tráfico. Essa dificuldade reside na complexidade e agilidade 
com que as operações aeroportuárias de embarque/desembarque se dão, particularmente nos grandes 
aeroportos.” In: Lopes, José Carlos. O Tráfico Ilegal de Animais no Brasil. Disponível no site:  
http://www.jardimdeflores.com.br/ECOLOGIA/A07silvestres.htm. Acesso em: 14.06.2007. 
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obter patentes de novos medicamentos, mesmo se utilizando indevidamente de espécies 

recolhidas em outros países. Os casos não se restringem apenas aos medicamentos, 

podemos exemplificar que o Japão possui os royalts de inúmeros produtos extraídos da 

floresta amazônica, obrigando, assim, aos brasileiros pagarem um valor correspondente 

a esses royalts sempre que consumirem produtos, como cupuaçu ou certas substâncias 

derivadas da própolis. 

Diante dos fatos ora relatados, a partir dos quais se pode inferir o 

enriquecimento dos traficantes mediante o prejuízo causado à fauna brasileira, faz-se 

mister que a legislação seja incisiva na sua proteção, contando, inclusive, com o auxílio 

de um sistema de fiscalização rigoroso e eficaz para viabilizar a punição destas pessoas 

e impedir o tráfico. Entretanto, não é o que se observa. 

 

2   PROTEÇÃO À FAUNA 

Cumpre salientar, primacialmente, o conceito atribuído à fauna que consiste 

no conjunto dos animais existentes em um determinado país ou região, incluindo as 

espécies domesticadas que, através de processos tradicionais de manejo, passaram a ter 

características biológicas e comportamentais com estreita dependência do homem.6 Por 

outro lado, a fauna silvestre é composta pelos animais que vivem em determinada região 

e têm seu habitat natural nas matas, florestas, nos rios e mares, animais que ficam, via 

de regra, afastados do convívio do meio ambiente humano. 7

 

A fauna silvestre pode ser classificada em: nativa, exótica, migratória e 

domesticada.8

Destaca-se, para efeitos da Lei n.º 9.605/98, pertencem à fauna silvestre as 

espécies que tenham todo ou em parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro do 

território brasileiro. 

 
6 Santana, Heron José de. Op. Cit.p. 305/306. 
7 Carvalho, Emanuelle dos Santos. Tráfico Interno de Fauna Silvestre. p. 124. In: revista de Direito 
Animal. Ed. 1. Ano 2006. Coordenadores: Santana, Heron José de. Santana, Luciano Rocha.    
8 Classificação ensinada pelo Professor Heron Santana: “A fauna silvestre, por sua vez, pode ser a) nativa, 
quando originária da região encontrada; b) exótica, quando se encontra em área da qual não é originária; 
c) migratória, quando apesar de pertencer a uma região ou d) domesticada, quando apesar de silvestre 
consegue sobreviver no meio ambiente do homem.” In: Santana, Heron José de. Ob. Cit. p. 306. 
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Quanto legislação brasileira sobre proteção à fauna, pode-se afirmar que é 

excessivamente seccionada. O primeiro decreto editado com a finalidade de proteger a 

fauna foi o de número 16.590, de 1924, proibindo as corridas de touros, garraios, 

novilhos, bem como rinhas de galo e canário, eventos de diversão para os humanos e 

sofrimento para os animais. A partir daí foram editadas diversas leis, como o Código de 

Pesca (Lei n.° 221/67), o Código de Caça (Lei n.º 5.197/67), a Lei dos Cetáceos (Lei n.° 

7.643/87) e a Lei de Inspeção dos Produtos de Origem Animal (Lei n.° 7.889/89). 

Ademais, em 1998, foi editada a Lei n.° 9.605, denominada Lei de Crimes contra o 

Meio Ambiente, a qual trouxe considerável inovação ao sistematizar as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e suas respectivas sanções penais e administrativas. 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 reservou um capítulo para a 

proteção do Meio Ambiente, o qual consubstancia no artigo 225, § 1°, VII a 

incumbência ao Poder Público de proteger a fauna de práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade, sob a forma da lei.  

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais prevê em seu artigo 2° 

que a) cada animal tem o direito ao respeito. b) O homem, enquanto espécie animal não 

pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando este 

direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros animais e c) 

Cada animal tem o direito à consideração, à cura e à proteção do homem. O artigo 3° 

prevê: a) Nenhum animal deverá ser maltratado e submetido a atos cruéis. b) Se a morte 

de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor nem angústia.9  

Ao tratar deste tema é imprescindível que discorramos acerca da CITES, a 

qual se trata de uma convenção internacional criada sobre o lastro dos problemas 

decorrentes da exploração exacerbada da fauna silvestre pelo comércio internacional. 

Seu objetivo precípuo é o controle deste comércio em relação às espécies em perigo de 

extinção, disseminando o ideário de alcançar a utilização sustentável destas. Este 

controle é realizado através da estipulação de cotas ou exigência de autorizações que 

visam, essencialmente, a manutenção dos ecossistemas. Mais de 150 países compõem a 

 
9 Calhau, Lélio Braga . Meio Ambiente e tutela penal nos maus-tratos contra animais. Disponível em: 
http://www.datavenia.net/artigos/meioambiebtetutelapenalmaustratos.html Acesso em: 14/6/2007.  
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CITES, dentre eles, o Brasil que ratificou esta convenção em 20.08.1975, portanto, 

comprometeu-se a intervir na comercialização de suas espécies aplicando os rigorosos 

meios de controle expostos.10

 

3   PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

A criação de um tipo penal, conforme a Constituição Federal, deve sempre 

seguir as limitações impostas pelo princípio da legalidade.  

O princípio da legalidade ou reserva legal se desenvolve diante da 

necessidade de limitar o Poder punitivo do Estado e no intuito de impedir que este aja 

com arbitrariedade e excessos.  

 
10  “Durante os anos 60 os países começaram a se preocupar com os problemas da maciça exploração 
da vida silvestre consumada pelo comércio internacional, fato que provocava uma rápida diminuição 
de muitas das espécies de animais e vegetais em todo o planeta. A Convenção sobre Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas da Flora e Fauna Silvestres de Extinção - CITES foi elaborada 
numa reunião convocada pela União Internacional de Conservação da Natureza - IUCN durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano realizada em Estocolmo, em Junho de 
1972. O texto final da Convenção foi aprovado em Washington o dia 3 de Março de 1973 num 
encontro que congregou 80 países. A CITES entrou em vigor no dia 1 de Julho de 1975. Atualmente 
154 países ratificaram a Convenção e 160 fazem parte ativa dela. No Brasil, o Congresso Nacional 
ratificou a CITES em 20/8/1975 e entrou em vigor em 18/11/1975. 
Os objetivos da CITES são os de monitorar e deter o comércio internacional das espécies em perigo 
de extinção, manter as espécies que se encontram sob exploração comercial num equilíbrio ecológico 
e dar assistência aos países no sentido de que eles possam atingir o uso sustentável das espécies 
através do comércio internacional. Os Estados Parte regulam o comércio da fauna e da flora mediante 
os três Apêndices da CITES. O Apêndice I enumera as espécies em perigo por causa exclusiva do 
comércio; a sua venda é autorizada somente em circunstâncias excepcionais. As espécies inclusas no 
Apêndice II requerem de um comércio estritamente regulamentado sobre a base de cotas ou 
autorizações que prevêem o uso não-sustentável e dispõe de rigorosos controles voltados para a 
manutenção dos ecossistemas e para a prevenção de que as espécies não sejam classificadas no 
Apêndice I. Entre as espécies consideradas no Apêndice III figurão àquelas sujeitas a regulação 
própria dos Países Membro e requerem da cooperação das outras Partes para controle do tráfico 
internacional. 
Atualmente encontram-se protegidas pelos três Apêndices da CITES ao redor de 5 mil espécies de 
animais e 25 mil de vegetais. Cada Parte deve adotar uma legislação nacional própria que permita a 
indicação oficial da Autoridade de Aplicação que é o órgão responsável pela emissão das autorizações 
e dos certificados, com base numa assessoria de uma Autoridade Científica designada. Estas duas 
Autoridades nacionais também contribuem para o cumprimento da CITES mediante a sua atuação nas 
alfândegas, nas polícias e nos organismos correspondentes. As Partes devem manter um registro do 
comércio - o qual é enviado anualmente para a Secretaria da CITES - com a finalidade de que essas 
informações sirvam para compilação de estatísticas sobre o volume mundial do comércio das espécies 
protegidas.” In: Bubú, Aurore. Mogno Gera Polêmica na CITES. Fonte: Revista Eco 21, Ano XII, Ed. 
73, Dez/2002. Disponível  em: 
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./natural/index.html&conteudo=./natural/arti
gos/mogno_cites.html. Acesso em 14.06.2007. 
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Na história, esta limitação ao Poder Estatal perseverou uma longa trajetória 

desde sua origem fundada na teoria de Montesquieu, cristalizando-se na formulação 

latina Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, até alcançar as teorias atuais, como 

bem descreve o ilustre Professor Luiz Régis Prado citando Beccaria e Feuerbach: 

 
Origina-se no ideário da Ilustração (Montesquieu, Rousseau), em especial na 
obra Dei delitti e delle pene (1764, de Beccaria, e deve sua formulação latina – 
Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege – a Feuerbach (Lehrbuch dês 
gemeinen in Deutschland güiltigen peinlichen Rechts – 1810). A partir da 
Revolução Francesa, o princípio da legalidade – verdadeira pedra angular do 
Estado de Direito – converte-se em uma exigência de segurança jurídica e 
garantia individual. O seu fundamento político radica principalmente na 
função de garantia da liberdade do cidadão ante a intervenção estatal arbitrária, 
por meio da realização da certeza do direito. O significado científico ou 
jurídico aparece na teoria da pena como coação psicológica de Feuerbach e, ao 
depois, na teoria da tipicidade de Beling.11   

 

No Brasil, rompendo com a ideologia do Estado Totalitário, que 

desprestigiava os direitos individuais em prol do fortalecimento da figura Estatal, para, 

enfim, instituir um Estado Democrático de Direito, o legislador constituinte consagra 

em nossa Carta Magna de 1988, expressamente, o princípio da legalidade no art. 5º, 

XXXIX, nos seguintes termos: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal.” 

 

A possibilidade de excessos do Estado no exercício de sua função punitiva, 

sob esta formulação, resta, em tese, minimizada em face do Direito Fundamental à 

liberdade, resguardando a segurança jurídica do cidadão. Portanto, extrai-se deste 

princípio constitucional que apenas a lei stricto sensu, ou seja, aquela submetida ao 

trâmite do processo legislativo, da qual se presume expressão da vontade popular, está 

apta a postular previamente os elementos necessários para figurar uma conduta 

criminosa e, por conseguinte, estipular respectiva sanção. Neste diapasão, segue a 

doutrina do Professor Cézar Roberto Bitencourt:  

 

A elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, 
isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena 

 
11  Prado, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume I. Parte Geral – arts. 1° a 120. 6ª edição 
revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais Ltda. 2006.  p. 130/131. 
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criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato 
exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção 
correspondente. A lei deve definir com precisão e de forma cristalina 
a conduta. 12    

 

Vale atentar que o princípio da legalidade não impõe que toda matéria penal 

deva ser objeto de lei, exclusivamente.13 A restrição se aplica apenas à criação de novos 

tipos penais e prescrição de penas, como o que aqui pretendemos.  

Por fim, ratifica-se o entendimento de que a lei é o instrumento restritivo da 

ação estatal no tocante ao seu dever de punir. A publicização das condutas rechaçadas 

pela sociedade e cominação antecipada da sanção legal são imprescindíveis para se 

viabilizar o controle dos excessos e arbitrariedades do Estado, podendo, ao serem 

verificados, de logo, repudiados sob o fundamento de inconstitucionalidade do ato. Esta, 

então, é a segurança jurídica pretendida pelo princípio ora analisado.      

              

4   NECESSIDADE DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO DE ANIMAIS 

Conforme o explanado no item 2, a Lei n.° 9.605/98, embora seja um 

avanço, é passível de inúmeras críticas e, aqui, pretendemos tecê-las no quanto se refere 

ao crime de Tráfico de Animais.   

O art. 29, caput, constante no rol dos crimes contra a fauna, elencados pela 

referido dispositivo normativo, vaticina: “matar, perseguir, caçar, apanhar, espécimes 

da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.” 

Vê-se que restam tipificadas tão somente algumas das condutas necessárias 

para realização do tráfico ilegal de animais, contudo consideradas isoladamente. Assim, 

por não ir ao seio da questão, apenas tangenciando-a, é inevitável que se torne um 

 
12 Bitencourt. Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. Volume 1. 10ª edição. São Paulo: 
Saraiva. 2006.   
13 Neste sentido: “Outros atos legislativos, que não a lei, podem dispor sobre matéria penal, sempre a 
hipótese não seja a de definir crimes nem a de cominar penas ou aumentar o rigor punitivo, mas a de 
conceder benefícios ou similar, como ocorre com o indulto ou a comutação de penas, que competem ao 
Presidente da República (CF, art. 84, XII), o qual se utiliza, para tanto, de decreto. A razão é simples: em 
tal caso, não se verifica qualquer ofensa às garantias constitucionais, por se dispor favoravelmente ao 
cidadão infrator.” In Queiroz, Paulo. Direito Penal: parte geral. 2ª ed. rev. aum. – São Paulo: Saraiva, 
2005.  p. 26/27. 
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instrumento ineficaz para combater a ocorrência deste delito. Nota-se o desprezo à 

estrutura freqüentemente organizada nessa atividade, que passa pela captura, guarda, 

depósito, transporte, falsificação de licenças, busca de receptador, exposição à venda, 

dentre outras.   

Observe-se que a pena cominada pelo legislador – detenção de 6 (seis) meses 

a 1 (um) ano e multa - é amena. Podemos considerá-la irrelevante diante dos lucros 

auferidos pelos criminosos e deficitária, inclusive, no alcance das próprias finalidades 

atribuídas a pena, seja em instituir uma prevenção geral, inibindo que outras pessoas 

venham a cometer o mesmo crime, seja no âmbito da prevenção individual, coibindo a 

reincidência do infrator.     

Outrossim, gize-se que as repercussões dessa conduta lesiva não se limitam 

às nossas fronteiras. Elas acabam por se disseminar em todo o território mundial e serve 

de respaldo para outras atividades ilícitas, sendo agravada pela certeza da impunidade 

dos seus agentes. Nesse diapasão, o Professor Lélio Calhau alerta:  

 
O tráfico de espécies protegidas é semelhante ao de drogas, mas o primeiro 
apresenta uma diferença: embora seja proibido, na prática não é penalizado. 
Ou seja, a mercadoria é apreendida, mas o contrabandista não é preso. Por 
essa razão, o tráfico de animais está ligado ao tráfico de drogas: além de não 
ser punido, serve de apoio para a lavagem de dinheiro do narcotráfico. Na 
Europa, os principais pontos de comércio de espécies protegidas estão em 
Portugal, na Grécia, na Itália e, sobretudo, na Espanha. Atende a todo tipo 
de consumidor, a começar dos comerciantes de pele, de marfim, de cascos 
de tartaruga, de bicos de aves e animais exóticos vendidos como bichos de 
estimação.14  

 

Outro ponto relevante é a inexistência de distinção do tratamento dado ao 

traficante ocasional e ao traficante organizado. Ambos não se equiparam, tendo em vista 

que este comumente dispõe de estrutura especializada que viabiliza a exportação de 

grande quantidade de espécimes, causando à fauna um prejuízo de impacto mais 

significativo que o tráfico ocasional. Todavia, isto não significa que este deva ser 

facilitado ou desconsiderado, pois se trata também de conduta reprovável socialmente.          

 
14 Calhau, Lélio Braga . Da necessidade de um tipo penal específico para o tráfico de animais: 
razoabilidade da Política Criminal em defesa da fauna. Revista Juristas, João Pessoa, a. III, n. 92, 
19/09/2006. Disponível em: http://www.juristas.com.br/mod_revistas.asp?ic=420. Acesso em: 14/6/2007.  
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Convém ressaltar que o artigo em comento consubstancia um permissivo 

legal, ou seja, havendo concessão prévia (licença ou autorização) da autoridade 

competente para realizar as condutas cominadas no art. 29 o agente não será punido. 

Essa exceção, por vezes, é uma circunstância facilitadora do tráfico a medida que 

muitos criminosos se valem de permissões ou autorizações fornecidas por servidores 

públicos corruptos. 

Segundo o Professor Heron Santana, outros perigos podem advir da aludida 

permissão: 

 
Por outro lado, a possibilidade de se criar animais silvestres provenientes de 
criadouros oficiais promove uma discriminação classificatória que afronta a 
Proclamação dos Direitos dos Animais, fomentando o costume social de 
manter animais silvestres em cativeiro.  
Esta atividade também facilita o tráfico internacional de animais, pois 
permite a “lavagem do animal”, que consiste na falsificação ou a obtenção 
de autorizações, licenças e permissões falsas, muitas vezes fornecidas por 
funcionários públicos corruptos.15  

 

Tocantemente à incolumidade da fauna, é possível inferir que a lei não a 

tratou de forma adequada, porquanto a tutela oferecida aos animais privilegiou o seu 

aspecto econômico. O art. 30, por exemplo, versa exclusivamente sobre a “exportação 

de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto sem autorização de autoridade 

ambiental competente”. Contudo, o legislador poderia ter sido mais audaz, estendendo a 

previsão legal à exportação ilícita dos próprios animais, e não apenas dos seus produtos 

derivados, de modo a atender aos anseios de uma regulamentação específica sobre o 

comércio de espécies da fauna.  

Seguindo a análise do mencionado dispositivo, no que concerne a 

quantificação da pena prevista são pertinentes as críticas já anteriormente expostas.  

Embora seja uma modalidade de crime contra a fauna, a lei não deu a 

atenção necessária ao tema, pactuando, portanto, com a sua destruição indiscriminada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
15 Santana, Heron José. Op. Cit. p. 318. 
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Ao nosso ver, face a degradação da fauna gerada pelo tráfico bem como a 

inadequação da legislação atualmente aplicada para inibi-lo, em razão dos problemas 

acima elencados, é imprescindível que se estabeleça um tratamento legal específico ao 

tráfico de animais.  

A resolução de tal problema no âmbito criminal se mostra uma forma de 

repressão mais adequada do que as hipóteses de sanções administrativas e cíveis.  
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RESUMO 

Como é possível a tomada de decisões em matéria ambiental de maneira democrática 

em um espaço local, e qual o espaço de autonomia desse local – a competência – são as 

principais indagações que movem este artigo, em um problema que se delimita 

espacialmente dentro da realidade sociológica e constitucional brasileira, mas que tem 

implicações teóricas que transcendem essas mesmas fontes. A hipótese a ser 

corroborada é a de que essa possível democracia em questões ambientais tem plena 

possibilidade de realizar-se no espaço local. Para tanto, em um primeiro momento serão 

estabelecidas as condições de possibilidade de uma gestão democrática, bem como 

serão apontadas as razões da excelência do espaço democrático como ambiente de 

realização da autonomia do cidadão e sua comunidade. Em um segundo momento, serão 

analisadas as contribuições trazidas pelo movimento ambientalista, para, então, 

alcançar-se a temática principal deste trabalho, que é a determinação do âmbito de 

movimentação do espaço local federativo por excelência – o Município – dentro da 

temática proposta pelos movimentos sociais de protesto contemporâneos, o meio 

ambiente. Na busca da satisfação desses objetivos, serão utilizadas as construções dos 

constitucionalistas nacionais e estrangeiros da contemporaneidade, como José Joaquim 

Gomes Canotilho, observados a partir dos referenciais teóricos de democracia discursiva 

de Jürgen Habermas, cujo eixo interdisciplinar é a liga que dá coerência entre as 

matérias aqui tratadas. 
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** Professor da Universidade de Santa Cruz – UNISC. Doutorando em Direito pela Universidade do Rio 
dos Sinos – Unisinos. Linha de Pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas, coordenado pelo Profº Drº  
Ricardo Hermany do Programa de Pós Graduação em Direito/Mestrado da Universidade de Santa Cruz 
do Sul - UNISC. – Santa Cruz do Sul – RS. 
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ABSTRACT 

How is it possible to decide in environmental matter in a democratic way in a local 

space, and which the space of autonomy of that place - the competence - are the main 

inquiries that move this article, in a problem that is spatially delimited inside of the 

sociological and constitutional Brazilian reality, but that it has theoretical implications 

that  transcend those same sources. The hypothesis to be corroborated is that this 

possible democracy in environmental subjects has full possibility to accomplish in the 

local space. For so much, in a first moment they will be established the conditions of 

possibility of a democratic administration, as well as they will be pointed the reasons of 

the excellence of the democratic space as atmosphere of accomplishment of the citizen's 

autonomy and the community. In a second moment, the contributions  brought by the 

movement environmentalist will be analyzed, for, then, to reach the main theme of this 

work, that it is the determination of the extent of movement of the federal local space 

par excellence - the Municipal district - inside of the theme proposed by the protest 

contemporaries social movements, the environment. In the search of the satisfaction of 

those objectives, the constructions from national and foreign constitutionalists of the 

contemporaneity will be used, like José Joaquim Gomes Canotilho, observed starting 

from the theoretical references of discursive democracy of Jürgen Habermas, whose 

interdisciplinary axis is the league that gives coherence among the matters treated. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENT; PARTICIPATION; ATTRIBUTIONS. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Como se fundamenta o espaço de discussão local sobre o meio ambiente – o 

Município - e qual é o espaço de movimentação desse ente federativo são as indagações 

orientadoras desse artigo. 

 

A problemática do meio ambiente torna-se cada vez mais presente na vida 

cotidiana, seja devido ao efeito de uma conscientização acerca dos benefícios e da 

necessidade de se bem cuidar do meio ambiente, seja devido à ocorrência, cada vez 
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mais freqüente, de eventos catastróficos que demonstram o estado de degradação dos 

recursos naturais na sociedade atual. Isso faz com que a população, por meio do Estado 

e do Direito, busque soluções para a implementação de políticas que atenuem/diminuam 

os problemas gerados pelo modo de vida atual. Essas políticas, contudo, devem ser, 

além de eficazes, racionais e bem estruturadas, legítimas. Assim, é necessário 

estabelecer as condições de possibilidade de uma gestão democrática. Isso é objeto da 

primeira parte do primeiro capítulo. Em seguida, indaga-se acerca da importância do 

poder local e da importância do estabelecimento de uma gestão compartilhada desse 

mesmo espaço local. Em um segundo momento, as questões relativas ao movimento 

ambiental e suas relações com a gestão local. Esse exame é complementado pela 

reflexão acerca das indagações do significado de competência e abrangência desta em 

matéria ambiental no espaço local por excelência, o Município. 

 

O objetivo principal, finalmente, é estabelecer enlaces entre as construções 

relativas às possibilidades de gestão democrática e a competência para legislar e atuar 

do Município em matéria ambiental, tendo por liame a autonomia do espaço local.  

 

1 COMO É POSSÍVEL A GESTÃO DEMOCRÁTICA? 

 

1.1 Fundamentos da Democracia 

 

Este trabalho parte de conclusões aqui apriorísticas, quais sejam, a possibilidade 

de uma intersubjetividade, uma real possibilidade de interação entre esfera pública, 

procedimento político e Direito, e a necessidade de que o Direito esteja legitimado, 

tomando essa última proposição como reconstrução da ligação do Direito com a 

argumentação de base. Há um aparente paradoxo na relação entre dois princípios que 

estão no fundamento da auto-inflexão social (e no Estado Democrático de Direito), ou 

possibilidade de um dado agrupamento atuar sobre si mesmo, através do meio Direito, 

que é o Princípio do Discurso (ou da Democracia) e o Princípio do Direito. 

 

O princípio do Direito refere-se à sua função social de, ao mesmo tempo, ser o 

meio de comunicação para que a sociedade atue sobre si e estabilizar as expectativas de 

comportamento em um mundo completamente contingente, ou seja, de possibilidades 
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‘cognitivamente livres mas materialmente determinadas. Em termos de meio ambiente, 

parece claro que as comunicações que formam o Direito Ambiental tem por finalidade, 

e por conseqüência, uma função social de proteção ao meio ambiente através da 

tentativa dos cidadãos de buscarem em si mesmos práticas conservacionistas. Vem a 

calhar configurar, de pronto, as características do Direito moderno, para então ir 

reconstruindo as razões de seus caracteres. O Direito é: 

 
[...] formal porque se embasa na premissa de que tudo o que não seja 
explicitamente proibido é permitido. Ele é individualista porque faz da pessoa 
em particular o portador de direitos subjetivos. É um direito coercitivo porque 
sanciona de maneira estatal e estende-se apenas ao comportamento legal ou 
conforme a normas – ele pode, por exemplo, tornar livres as religiões, mas 
não pode prescrever nenhuma consciência moral. É um direito positivo 
porque retrograda às decisões – modificáveis – de um legislador político, e é, 
finalmente, um direito escrito por via procedimental, já que legitimado 
mediante um procedimento democrático. É bem verdade que o Direito 
positivo só exige comportamentos legais; no entanto, ele precisa ser legítimo: 
embora dê margem aos motivos da obediência jurídica, deve ser constituído 
de maneira que também possa ser cumprido em qualquer momento por seus 
destinatários, pelo simples respeito à lei 1. 

 

A aparente contradição reside na indagação de como será possível a legitimação 

de um saber profano, uma mera comunicação que a todo instante pode ser modificado, 

mas que, enquanto não modificado, vige? Todas as normas são modificáveis em 

qualquer momento, até mesmo as constitucionais que são declaradas pela própria 

Constituição irrevogáveis (se ocorrer uma revolução ou algo que valha). A estabilização 

e a legitimidade são possíveis a partir de uma suposição de sua formação democrática 

racional, ou seja, que todos os atingidos, de uma maneira ou outra, puderam participar 

de sua formação com bons argumentos2. O que é dado de antemão é o próprio meio de 

argumentação, o Direito3. 

                                                 
1 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro. São Paulo: Loyola, 2002, p. 242. 
2 O que é bem fácil de atingir-se, de um lado, no Direito Ambiental, por ser consensual a necessidade de 
proteção, mas, por outro lado, as dificuldades são muitas porque a preservação importa em custos, o que 
vai de encontro ao sentimento generalizado de cobiça acima de qualquer conseqüência. 
3 HABERMAS, op. cit., p.293: “[...] quando se trata de decidir se cabe ou não institucionalizar sob a 
forma de direitos políticos do cidadão os pressupostos da comunicação com base nos quais os cidadãos 
julgam se é legítimo o direito que eles mesmos firmam à luz do princípio discursivo, aí, então o código 
binário precisa estar como tal à disposição. Para a instituição desse código, entretanto, é necessário criar o 
status das pessoas do direito que pertençam, enquanto portadores de direitos subjetivos, a uma associação 
voluntária de jurisconsortes e que efetivamente façam valer por meios judiciais suas respectivas 
reivindicações jurídicas. Não há direito algum sem a autonomia privada de pessoas do Direito. Portanto, 
sem os direitos fundamentais que asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não haveria tampouco um 
medium para a institucionalização jurídica das condições sob as quais eles mesmos podem fazer uso da 
autonomia pública ao desempenharem seu papel de cidadãos do Estado. Dessa maneira, a autonomia 
privada e pública pressupõem-se mutuamente, sem que os direitos humanos possam reivindicar um 
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Já o Princípio do Discurso fundamenta-se em uma noção de troca argumentativa 

ou de intersubjetividade. Habermas pretende que as forças de solidariedade e 

coordenação presentes na interação cotidiana, a razão comunicativa, possam ser 

transportadas para a problemática do Direito. Os agentes no cotidiano mutuamente 

selecionam comportamentos no intuito de entenderem-se uns com os outros, 

pressupondo em suas ações condições pragmáticas a fim de tornarem possível a 

interação, em um agir comunicativo. Habermas aproveita o engate entre a defesa de 

razões e a vinculação da ação para fazer a ligação entre vontade racional e coerção. O 

pensamento, articulando-se em proposições, é fundado em razões, as quais podem sofrer 

uma apreciação crítica e, assim, uma adesão racional. 

 

Em uma situação contingencial, os cidadãos têm de conviver com as seguintes 

situações: a) a socialização em mundos lingüísticos, realidade inescapável, e, por isso, 

fora da contingência; b) o desencantamento que torna os discursos livres e suas razões 

em princípio iguais; c) a necessidade da decisão; d) a impossibilidade de uma decisão 

não-coativa que não seja intersubjetiva. O princípio do Discurso4 tem como conteúdo a 

necessidade de um discurso e as implicações mesmas de um discurso ideal, quais sejam, 

a de liberdade para proferimentos e racionalidade dos participantes. Assim como a 

linguagem aparece aprioristicamente aos sujeitos que se socializam, também o é o 

Direito, como possibilidade de auto-inflexão, aos cidadãos. Se se quer um Direito 

legítimo, ou seja, intersubjetivo, essa integração só será possível através da captação, 

através de um procedimento discursivamente mediado, que satisfaça os que agem 

comunicativamente, defendendo razões, e os que agem instrumentalmente, pela 

imposição de sanções. Essa tensão entre comunicação e sanção traduz-se na tensão entre 

a validade que compõe as negociações para a formação do Direito e a faticidade de 

normas que são impostas a partir das operações estatais. As normas garantem a 

liberdade para quem comunica e coage os que agem instrumentalmente. 

 

                                                                                                                                               
primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele”.  
4 “[...] só podem aspirar por validade as normas que puderem merecer a concordância de todos os 
envolvidos em discursos práticos”. HABERMAS, 2002, p.56. 
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Esse assentimento racional a partir da ação comunicativa vai ser possível através 

de uma aderência ou de um assentimento racional5, e não uma mera adesão por 

regularidades causais ou costumes. Em uma concepção discursiva de direito, os 

cidadãos são autores não só do Direito em geral como dos próprios direitos 

fundamentais, incluindo o direito ao Meio Ambiente. Uma boa decisão não é 

paternalisticamente exigível, mas a racionalidade delas é estimulada pela existência de 

um procedimento público de decisões e pela existência de um discurso especialmente 

estabilizado, como a Constituição.  

 

A auto-inflexão também é um processo de auto-reconhecimento, que ocorre por 

sobre o procedimento; também é igualmente histórico, evoluindo com a vida 

deliberativa, daí ser a Constituição não só uma estabilização de discursos universalistas 

normativos, como os direitos fundamentais, mas também um local de acomodação de 

forças que buscam identidades6.  Mas a Constituição só é um constituir a partir de um 

engajamento não só dos operadores jurídicos, mas também de uma sociedade 

empenhada em sua concretização: 

 
Até pouco tempo imperava a idéia de que o processo de interpretação 
constitucional estava reduzido aos órgãos estatais ou aos participantes diretos 
do processo. Tinha-se, pois, uma fixação da interpretação constitucional nos 
"órgãos oficiais", naqueles órgãos que desempenham o complexo jogo 
jurídico-institucional das funções estatais. Isso não significa que não se 
reconheça a importância da atividade desenvolvida por esses entes. A 
interpretação constitucional é, todavia, uma "atividade" que, potencialmente, 
diz respeito a todos. Os grupos mencionados [nota dos autores: uma vasta de 
organizações da sociedade civil de interesse público] e o próprio indivíduo 
podem ser considerados intérpretes constitucionais indiretos ou a longo 

                                                 
5 “O consentimento, que pode ser suposto no agir ordenado legitimamente, modifica-se conforme o tipo 
das garantias internas e externas, que vêm juntar-se aos argumentos de legitimidade. Ele se apóia num 
amálgama de argumentos e motivos empíricos, os quais têm origens distintas: são deduzidas de narrativas 
míticas, de cosmovisões religiosas, de doutrinas metafísicas ou têm origem profana, resultando do uso 
pragmático-teleológico, ético ou moral da razão prática”. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: 
entre faticidade e validade. v.I. Rio de Janeiro; Tempo Brasileiro, 1997, p.97. 
6 “[...] Uma Constituição que é democrática, não somente de acordo com seu conteúdo, mas também de 
acordo com sua fonte de legitimação, constitui um projeto capaz de formar tradições com um início 
marcado na história. Todas as gerações posteriores enfrentarão a tarefa de atualizar a substância 
normativa inesgotável do sistema de direito estatuído no documento da constituição. Na linha dessa 
compreensão dinâmica da constituição, a legislação em vigor continua a interpretar e a escrever o sistema 
de direitos, adaptando-o às circunstâncias atuais (e nesta medida, apaga a diferença entre normas 
constitucionais e simples leis). É verdade que essa continuação falível do evento fundador só pode 
escapar do círculo da autoconstituição discursiva de uma comunidade, se esse processo, que não é imune 
a interrupções e recaídas históricas, puder ser interpretado, a longo prazo, como um processo de 
aprendizagem que se corrige a si mesmo [grifos do autor]”. HABERMAS, Jürgen. A Era das Transições. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p.165. 
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prazo. A conformação da realidade da Constituição torna-se também parte da 
interpretação das normas constitucionais pertinentes a essa realidade7. 

 

Uma teoria constitucional conectada com a realidade percebe, em primeiro lugar, 

que sua missão foi perdida no deserto da contingência, mas que, por outro lado, a 

efetivação material da Constituição não tem dono, nem ocorre com um passe de mágica 

e tampouco pode ser estabelecida paternalisticamente pela teoria constitucional ou pelos 

tribunais superiores. Da mesma maneira, nem vontade constitucional, nem interesse 

público possuem uma delimitação denotativa tão precisa a ponto de estabelecer uma 

linha de ação sem mediação procedimental, ainda mais diante de um mundo globalizado 

e em constante mudança.  

 

1.2 Poder Local e Gestão Compartilhada 

 

Se uma sociedade consegue e pode atuar sobre si mesma através de uma 

linguagem específica como o Direito, mas sob a condição de que esse Direito seja 

legítimo, ou conforme o princípio da Democracia ou do Discurso, tanto mais legítimo 

será o Direito se for possível retroceder à legitimidade de sua formação, ou seja, uma 

formação racional, cognitivamente aberta para o poder comunicativo dos cidadãos8. 

 

Esse poder comunicativo fundamenta-se nas comunicações políticas espontâneas, 

ou na esfera pública, que se dão em vários locais de comunicação, desde os mais 

inusitados aos mais ritualizados. Daí a necessidade de liberdade e capacidade de 

engajamento e discussão política em uma sociedade9. Em termos ambientais, pode-se 

pensar, por exemplo, como locais de formação de comunicações ambientais os 

estabelecimentos de ensino, as ONGs, os sindicatos, dentre outros. Os conselhos serão, 

                                                 
7 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e "procedimental" da Constituição. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2002, p.24. 
8 HABERMAS, 1997, p.186. 
9 “Devido à sua estrutura anárquica, a esfera pública geral está muito mais exposta aos efeitos da 
repressão e de exclusão do poder social – distribuído desigualmente – da violência estrutural e da 
comunicação sistematicamente distorcida, do que as esferas públicas organizadas do complexo 
parlamentar, que são reguladas por processos. De outro lado, porém, ela tem a vantagem de ser um meio 
de comunicação isento de limitações, no qual é possível captar melhor novos problemas, conduzir 
discursos expressivos de auto-entendimento e articular, de modo mais livre, identidades coletivas e 
interpretações de necessidades. A formação democrática da opinião e da vontade depende de opiniões 
públicas informais que idealmente se formam em estruturas de uma esfera pública política não 
desvirtuada pelo poder”. Ibidem, p.33. 
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ao mesmo tempo, locais de comunicação e de processualização dessas demandas 

comunicativas. Mesmo que os participantes não estejam em princípio direcionados a 

sair de uma perspectiva egocêntrica, a publicidade e a racionalidade dos procedimentos 

ajudam na formação de uma determinação razoável: 

 
Nem todos os interesses podem ser representados publicamente. Por isso, a 
esfera pública das comunicações políticas – (destacada por Kant) e aliada à 
expectativa de que os proponentes são consistentes em seus proferimentos e 
capazes de explicar coerentemente as suas propostas – exerce uma coerção 
procedimental saudável. Nestas condições, por exemplo, a camuflagem de 
interesses não justificáveis publicamente através de argumentos éticos ou 
morais obriga o proponente a compromissos que poderão desmascará-lo, na 
primeira ocasião, como inconsistente ou forçá-lo a levar em consideração os 
interesses dos outros, se quiser manter a sua credibilidade10. 

 

Essa esfera espontânea de livre fluxo de argumentos permite, como dito, ao 

mesmo tempo o engajamento do cidadão às normas, devido à possibilidade de 

imputação de legitimidade, e, ao mesmo, permite a abertura cognitiva à produção das 

normas, qualificando-as. Uma Administração, cuja finalidade seja atender aos ditames 

da democracia, e, com isso, satisfazer os preceitos constitucionais, tem de ter operadores 

atentos à ditadura da autoprogramação11. Uma Administração legitimada vai muito mais 

longe que o mero atendimento do princípio da publicidade: abre-se à participação dentro 

das estruturas administrativas mesmas, compartilhando a gestão do interesse público, 

mais especificamente da gestão ambiental. Esvaíram-se, após a filosofia pós-metafísica, 

as possibilidades de um estabelecimento a priori do que vem a ser interesse público. 

Esse vai ser definido pela prática constante na definição e execução do interesse 

público12. 

 

Dentro de uma grande complexidade, dois dados, entre outros, podem ser 

importantes para vislumbrar uma reestruturação da Administração Pública. O primeiro 

deles (1) é a apontada deficiência de indeterminação do que vem a ser interesse público. 

A outra, (2) é a conhecida crise do Estado, em que se percebe a impossibilidade de o 

Estado, sozinho, prover e manter toda a sorte de serviço público, especialmente 

                                                 
10 Ibidem, p.71. 
11 HABERMAS, 1997, p.180: ‘’ Na medida em que a Administração assume as tarefas do legislador 
político e passa a desenvolver programas próprios, ela tem que decidir por conta própria a questão da 
fundamentação e da aplicação das normas. Todavia, essas questões práticas não podem ser decididas sob 
pontos de vista da eficácia, pois exigem uma abordagem racional de argumentos normativos”. 
12 KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o Estado para o Desenvolvimento Social: superando dogmas e 
convencionalismos. São Paulo: Cortez, 2002, p.67. 
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educação e fiscalização ambiental em nível micro. Em um plano pragmático, essas 

dificuldades têm sido enfrentadas com uma maior abertura da Administração Pública 

tanto para demandas cognitivas, ou seja, de se saber o que deve ser feito, como para 

demandas executórias, ou seja, novos atores sociais auxiliam o Estado em execuções de 

tarefas, mormente em sede de proteção ambiental – fundamental para a continuidade da 

vida e da civilização.  

 

Esses dados demandam uma reconfiguração das teorias acerca do Direito 

Administrativo, da Administração Pública e da Teoria Constitucional, no sentido de 

uma abordagem mais complexa das relações em torno do interesse público (certos entes 

governamentais, tais como os conselhos, parecem não se encaixar bem na categoria 

tradicional de ‘órgão administrativo’, ou outros entes de direito privado, que não são 

apenas associações, mas gestoras de serviços públicos, não apenas 'sujeitos de direito 

privado', porque possuem muitos caracteres do regime jurídico administrativo), bem 

como a reconfiguração radical da Administração em direção a uma democracia 

discursiva, ou regida pelo Princípio do Discurso, o que tem conseqüências normativas, 

vistas rapidamente mais adiante. A teoria da Gestão Compartida do Interesse Público 

tem de contribuir com alguns princípios de regulação e relação entre espaços públicos 

de gestão do interesse público. Essas relações entre atores gestores do interesse público 

são, ou devem ser, regidas por proposições comunicativas, racionais porque (deveriam 

estar) acompanhadas de razões, possibilitando engates entre as ações, e, com isso, 

gerando políticas públicas ambientais. A Teoria da Gestão Pública Compartida tem 

como princípios informadores: 

- princípio da subsidiariedade: é na prática que são definidos os melhores locais de 

participação, mesmo assim, a relação de proximidade e de agilidade de entes funcionais 

menores pode ser construída como uma regra geral de organização e, do mesmo, 

essencial à Democracia. Esse princípio, fundamentado neste artigo com vagar por ter 

ampla aplicação infra, surge como critério organizador de competências13 e como norte 

hermenêutico14. O princípio da subsidiariedade determina não só uma atuação do ente 

                                                 
13 As normas de organização, como é a primazia do local, também não são neutras, como as outras do 
ordenamento. Revelam, isto sim, planos de ação ideológica/politicamente escolhidos: “Normas 
organizatórias não são preceitos materialmente vazios, mas sim, como todas as outras normas do 
ordenamento, são reveladoras de planos de ação politicamente estabelecidos, e que, portanto, vão estar 
ligadas a tarefas de conformação econômica, social e cultural”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina [s.d]. p.542. 
14 MARTINS, Margarida Salema D´Oliveira. O Princípios da Subsidiariedade em perspectiva jurídico-
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mais próximo do cidadão, mas também uma atuação subsidiária dos entes maiores, no 

momento em que a ação local não for possível e/ou eficiente15 ; 

- princípio do respeito aos Direitos Fundamentais: não é possível que exista liberdade na 

esfera pública e razão no procedimento sem garantias aos direitos fundamentais; 

- princípio da proibição da Homogeneização das Formas: como a Democracia é uma 

questão de invenção, não é razoável o estabelecimento de fórmulas a priori e tampouco 

homogêneas a toda uma população. É necessário deixar espaço para a criatividade 

também na criação dos procedimentos; 

- princípio do discurso: dada a impossibilidade de um estabelecimento a priori do 

interesse público, mas reconhecendo-se também os malefícios de um decisionismo 

relativista ou mantenedor de expectativas generalizadas, o procedimento de geração do 

interesse público não tem como não ser intersubjetivo e dialético; 

- princípio da liberdade de Tematização: dentro do âmbito de competência daquela 

Gestão Pública Compartida, não podem haver temas proibidos; 

- princípio da não-coação: coações outras que não as argumentativas tem de ser 

evitadas; 

- princípio da liberdade de participação: o que abrange não só a deliberação, mas 

também a execução de políticas públicas; 

- princípio da narratividade criativa: onde o que é efetuado em sede de Gestão Pública 

Compartida segue as forças ilocucionárias dos discursos oficiais da Constituição e da 

Lei, mas mantendo as possibilidades criativas que aqueles próprios discursos permitem; 

- princípio da efetividade: uma vez estabelecido, entre falante e ouvinte, uma relação 

ilocucionária, de coordenação de ações, não faz sentido que uma das partes, justamente 

aquela funcionalmente especializada na busca do fim a ser estabelecido, escape à 

execução desse fim mesmo.  Propõe-se a vinculação jurídica obrigatória entre o que foi 

deliberado e a ação da Administração. O que fora decidido democraticamente deve 

realmente ser executado; 
                                                                                                                                               
política. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2001. p.686: Num contexto de prudente 
rediscussão dos sistemas e ordenamentos políticos, e sem pôr em causa a ordem democrática, a 
subsidiariedade surge como hipotética forma de permitir a acção combinada de várias entidades na 
resolução de problemas comuns, permitindo que os poderes sejam exercidos pela entidade mais apta a 
fazê-lo, o que só casuisticamente pode se apreciado. Admite-se, então, a hipótese de que as várias 
entidades de nível supra-estadual, estadual ou infra-estadual [nota dos autores: por estadual traduza-se 
para estatal na terminologia brasileira] – disponham de atribuições comuns, as quais serão prosseguidas 
por aquela que estiver em melhores condições de o fazer, falando-se em competências partilhadas pelas 
várias entidades para o exercício de atribuições gerais. 
15 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1996, p. 92. 
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- princípio da publicidade: neste caso entendida como ampla publicação da existência 

desses espaços de participação, bem como de seus procedimentos; 

- princípio do procedimento: uma vez reconhecendo-se a assimetria da comunicação 

livre em sociedade, percebe-se como autoritária a inserção direta de demandas na 

Administração Pública; daí a necessidade de procedimentos para mediar a 

transformação de poder comunicativo dos cidadãos em Direito; 

- princípio de status especial aos atos administrativos compartidos: os atos 

administrativos compartidos em sede de deliberação não são atos administrativos 

comuns, mas sim atos em que houve a interferência de procedimentos em sua 

constituição. Esse status especial tem de se materializar em uma atribuição de 

credibilidade maior do que os atos administrativos comuns, o que implica, dentre outras 

coisas, a consideração de que esses atos são equivalentes em legitimidade a leis, e, 

portanto, não podem ser simplesmente desconsiderados por uma autoridade externa, 

como o Judiciário, sem uma fundamentação fortíssima, ou talvez um procedimento 

especial16. 

 

Uma gestão pública complexa, legítima e eficiente, contudo, encaixa-se melhor 

nos espaços onde há uma efetiva esfera pública de comunicações, como é o caso do 

espaço local. De outra banda, é necessário também delimitar um tipo de comunicação 

que é muito importante e popular na esfera pública atual: a comunicação voltada ao 

ambientalismo. 

 

2 AMBIENTALISMO E GESTÃO LOCAL 

 

2.1 Ambientalismo e Direito Ambiental no Brasil 

 

Os problemas ambientais não conhecem fronteiras e nem respeitam as  

convenções político-institucionais estabelecidas, como, de resto, tudo o que se relaciona 

com o meio ambiente. O cardápio de problemas é variado, e possui repercussões 

regionais, nacionais, continentais e globais: efeito estufa/mudança climática, destruição 

da camada de ozônio, acidificação, poluição tóxica, extinção das espécies, 

                                                 
16 Peter Häberle faz a importante observação de que quanto mais participante for a decisão, menor vai ser 
a necessidade de um controle constitucional sobre a norma gerada a partir da decisão. Ver, HÄBERLE, 
2002, p.45. 
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desmatamento, degradação do solo/perda da fertilidade, degradação da água, 

esgotamento de recursos naturais não-renováveis (combustíveis fósseis, minerais, 

vegetais, animais)17. Até meados do século XX, a preocupação ambiental não 

representava uma temática digna de esfera pública, estando restrita a poucas elites - 

preocupadas com a preservação mais por deleite estético do que valorização da vida - e 

a círculos científicos apodados de excêntricos. Sem demora, o modelo de 

industrialização fez-se sentir na forma dos problemas supracitados.  Em sua fase inicial, 

o movimento ambientalista fundamentava suas preocupações ou em uma perspectiva 

recreativa (preservar a natureza para que as pessoas possam desfrutar recreativamente 

dos espaços de meio ambiente) ou utilitarista (preservar os recursos para que não se 

esgotem). Na década de 70 do século XX, a preocupação ambiental massifica-se perante 

a população, diante das catástrofes naturais induzidas pela degradação. Nesse período, 

por exemplo, é realizada a Conferência de Estocolmo - marco histórico da inclusão da 

problemática ambiental ao nível internacional. Ao mesmo passo, a produção legislativa 

e a administração de políticas públicas aumentam em proporção, sem, contudo, atingir 

eficazmente seus fins18. A década de 80, finalmente, vai consolidar a visão global acerca 

do meio ambiente e sua degradação como ameaça à própria humanidade. 

 

A política ambiental brasileira também apresenta fases visivelmente distintas. A 

primeira fase, de 1935 a 1975, é marcada pela existência de leis que segmentavam o 

tratamento, ou seja, leis possuíam ainda um caráter reparador, e não preventivo, 

normatizando ações de maneira setorizada e compartimentalizada. A partir de 1975, as 

políticas públicas de Direito Ambiental vão adquirindo um colorido mais sistematizado, 

até o marco normativo que foi a aprovação da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a criação e 

estruturação do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Essa lei foi seguida de várias 

iniciativas no campo ambiental, como a inclusão de um capítulo sobre meio ambiente na 

Constituição de 1988 e a realização da Conferência do Rio sobre Meio Ambiente, além 

de várias leis esparsas versando sobre a temática.  

 

O fato de as constituições na história do Brasil não terem feito menção expressa à 

questão ambiental, salvo a de 1988, denota o caráter de inovação dessa preocupação, e, 

                                                 
17 SOUZA, Renato Santos de. Entendendo a Questão Ambiental: temas de economia, política e gestão do 
meio ambiente. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2000, p.17-44. 
18 SOUZA, 2000, p.55. 
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portanto, da falta de intimidade dos juristas nessa seara19. As normas extraídas do texto 

constitucional parecem claras: a preocupação com o meio ambiente é uma (deveria ser) 

das preocupações balizadoras da ação do Estado e das estruturas sociais no Brasil. 

Apesar da legislação avançada, pouco se tem feito em termos práticos para a 

implantação do previsto nas leis esparsas e na Constituição. 

 

2.2 A questão da competência e o Município 

 

O Município, ente local, ou seja, mais próximo do cidadão, é essencial para a 

efetivação da Constituição. Todavia, está articulado dentro de um todo maior, estando 

comprometido com as diretrizes constitucionais, internacionais e legais da federação 

brasileira. Além do mais, é fundamental ao desenvolvimento local20. A perspectiva 

ambiental não pode predominar a tal ponto de sufocar outras perspectivas na gestão 

pública, muito pelo contrário. Uma abordagem integrada permite a aproximação entre as 

agendas e evita proliferação de argumentos irracionais21. Seria possível citar, além das 

normas constitucionais, já conhecidas, o programa político internacional criado a partir 

da Agenda 21 como um dos marcos, entre outros, de uma concepção de Estado 

Democrático de Direito que inclui, entre seus significados, uma diretiva de proteção 

integrada ao meio ambiente, mas que percebe também uma primazia da ação local e da 

participação na formação das políticas públicas de proteção ao meio ambiente: 

 

                                                 
19 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1995. 2ª ed. p26: A 
Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental. Pode-se 
dizer que ela é uma Constituição eminentemente ambientalista. Assumiu o tratamento da matéria em 
termos amplos e modernos. Traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, inserido no título da 
ordem social (Cap. VI do Tít. VIII). Mas a questão permeia todo o seu texto, correlacionada com os temas 
fundamentais da ordem constitucional. 
20 BROSE, Markus. Fortalecendo a Democracia e Desenvolvimento Local: 103 experiências inovadoras 
no meio rural gaúcho. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2000 na p.106, aponta como dimensões do 
desenvolvimento local a Inclusão social, fortalecimento local, inovação na gestão pública, gestão 
ambiental e uso racional de recursos naturais, mobilização da sociedade, p.89-106, sendo que os 
Municípios, em resumo, teriam que ter em mente três postulados fundamentais na gestão ambiental: 1) a 
gestão ambiental não deve ser vista como atribuição apenas de órgãos ambientais especializados, ela deve 
ser preocupação do conjunto da administração pública local; 2) a solução de problemas ambientais 
geralmente ultrapassa o âmbito municipal, e requer via de regra uma cooperação entre diversas instâncias 
e demanda assim um certo grau de institucionalização para garantir a continuidade nas ações; 3) uma 
gestão ambiental com perspectivas realistas de impacto, significância e sustentatibilidade pressupõe uma 
articulação entre o setor público, a iniciativa privada e a comunidade organizada”. 
21 FERNANDES, Edésio. Estatuto da Cidade: Promovendo o Encontro das Agendas "Verde" e "Marron". 
In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito Ambiental: tendências, 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.303. 
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Um Estado constitucional ecológico pressupõe uma concepção integrada ou 
integrativa do ambiente, e conseqüentemente, um direito integrado e 
integrativo do ambiente. Embora não seja ainda muito claro o conceito de 
direito integrado ambiental (o conceito aparece, sobretudo, na avaliação 
integrada de impacto ambiental), ele aponta para a necessidade de uma 
protecção global e sistemática que não se reduza à defesa isolada dos 
componentes ambientais naturais (ar, luz, água, solo vivo e subsolo, flora, 
fauna) ou dos componentes humanos (paisagem, património natural e 
construído, poluição). As conseqüências de uma proteção integrada do 
ambiente são relevantes sob vários pontos de vista"22.  

 

Se é no Município que vão ocorrer essas transformações e o planejamento e a 

execução das políticas públicas de inclusão social e proteção do meio ambiente, também 

não se pode prescindir da visão integrada, do planejamento e da articulação das leis 

ambientais com outras leis de planejamento urbano23. Como federação que é o Brasil, a 

indagação sobre as repartições de competência acerca do tema 'meio ambiente' tem 

especial pertinência na investigação das atribuições que os Municípios terão para levar a 

cabo as políticas públicas previstas na Constituição e queridas pelos cidadãos. Assume 

especial relevo para a investigação das atribuições dos conselhos de meio ambiente, 

objeto deste trabalho. O Município, sabe-se, é autônomo, mas organiza-se e articula-se 

com a União e os Estados-membros à consecução dos interesses públicos. 

 

Por competência entende-se uma "autorização ou legitimação para a prática de 

actos jurídicos (aspecto positivo) e num limite para essa prática (aspecto negativo)"24, 

ou, de maneira detalhada,  

 
Por competência entender-se-á o poder de acção e de actuação atribuído aos 
vários órgãos e agentes constitucionais com o fim de prosseguirem as tarefas 
que são constitucional ou legalmente incumbidos. A competência envolve, 
por conseguinte, a atribuição de determinadas tarefas bem como os meios de 
acção ("poderes") necessários para a sua prossecução. Além disso, a 
competência delimita o quadro jurídico de actuação de uma unidade 
organizatória relativamente a outra [grifos do autor]25. 

 

Competência, então, é um engate comunicativo sob a forma de Direito que 

estabelece tarefas e meios de ação necessários ao atingimento de alguma função. Função 

                                                 
22 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. In: 
FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito Ambiental: tendências, 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.8. 
23 LEAL, Rogério Gesta. A Função Social da Propriedade e da Cidade no Brasil: aspectos jurídicos e 
políticos. Santa Cruz do Sul: Edunisc; livraria do advogado, 1998, p.114-115. 
24 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Actividade Constitucional do Estado. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p.58. 
25 CANOTILHO, 2004, p.543. 
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“é sempre uma relação de referência entre uma norma de competência e os fins dessa 

mesma norma"26. Entre os fins a serem atingidos pelo Estado Brasileiro, incluindo o 

Município, está a proteção integral ao meio ambiente. 

 

Estatuiu-se na Constituição um sistema de atuação coordenada e paralela entre os 

entes federativos, com a enumeração dos poderes da União (art. 21 e 22 da CF), a 

remanescência aos Estados (art. 25 da CF) e a indicação, através do critério interesse 

local, aos municípios(art. 30 da CF)27. Uma classificação acerca das competências que 

abrirão os espaços para a busca das finalidades previstas na Constituição, que resiste a 

um exame por sua utilidade, é o da divisão das competências em competência material, 

ou seja, de execução de políticas públicas, em competência legislativa, ou seja, para 

legislar acerca da matéria. Com relação à competência material, não há muitos 

problemas para fundamentá-la. Pelo que se vê no art. 225 da CF, conjugado com o art. 

23, VI, da Constituição Federal, é incumbência do Poder Público, ou seja, de todos 

aqueles que de alguma maneira aplicam políticas públicas, a defesa e proteção do meio 

ambiente. Isso quer dizer que a competência material, para a execução da defesa do 

meio ambiente, é indistintamente distribuída entre os entes federativos. À União, nessa 

sistemática, cabe elaborar a política geral do meio ambiente, bem como agir 

nacionalmente no sentido de materializar essa política. O Município tem competência 

plena para estabelecer suas sistemáticas de atuação e de organização, através da Lei 

Orgânica, das leis municipais e de outros atos normativos28.  A situação torna-se mais 

complexa quando se perquire acerca da competência para legislar. Há vários 

argumentos para atribuir ao Município uma competência legislativa considerável, senão 

vejamos. 

 

a) Em obediência ao princípio da Democracia, pois o “Município é a menor 

unidade federativa; está mais próximo dos problemas de uma determinada área e detém 

os instrumentos legais para atuação”29. 

 

b) Em consideração ao Princípio do discurso, uma vez que 

                                                 
26 Ibidem, p.544. 
27 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2001. p.477. 
28 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p.81.  
29 MATOS, Eduardo Lima. Autonomia Municipal e Meio Ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, 
p.132. 
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O direito a uma cidade saudável tem que ser socializado, o que implica em 
exercício do direito à cidadania, isto é, na participação democrática de seus 
habitantes na gestão do seu destino, numa gestão compartilhada onde as 
prioridades são definidas pelo critério de atendimento ao bem comum e pelo 
uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território30. 

 

c) A partir do exame dos princípios e das normas constitucionais de proteção ao 

meio ambiente, que são fins constitucionais e que, portanto, aparecem como definidoras 

de competências implícitas. A competência implícita é aquele complexo 

comunicativo/jurídico de feixes de atribuições e poderes não expressamente presentes 

no texto legal. Ora, se a Constituição estabeleceu determinados fins, como os dos arts. 

1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 182, e 225, parece claro que os Municípios terão de ter os poderes e 

deveres de fazer o máximo para o atingimento desses fins. Em se tratando de temas de 

absoluta prioridade, como é o do meio ambiente, fica praticamente sem efeito, mas não 

anulado, o contra-argumento de que as competências implícitas ferem a legalidade – 

outra garantia fundamental do cidadão. Ocorre que chega a ser absurdo pensar que o 

poder público local não poderá legislar para proteger o patrimônio da humanidade. Se o 

argumento das competências implícitas não sustenta por si só uma maior atuação do 

Município, pelo menos ajuda na formação do convencimento acerca de uma atuação 

ativa do Município no plano legislativo.   

 

d) Levando-se em conta o critério organizador e o princípio de hermenêutica da 

subsidiariedade e do interesse local. Em realidade, a Constituição é um tanto vaga no 

momento de atribuir competências, o que abre boas possibilidades de aplicação do 

princípio da subsidiariedade. Ele também evita que seja preciso estabelecer 

milimetricamente as competências (o que seria inviável em se falando de técnica 

legislativa). 

 

Em termos legislativos, ou seja, competência legislativa, observa-se que a 

competência para legislar acerca de meio ambiente é concorrente (art. 24, VI, VII, VIII 
                                                 
30 PELICIONI, Maria Cecília Focesi; PHILIPPI JR., Arlindo. Meio Ambiente, Direito e Cidadania: uma 
interação necessária. In: PHILIPPI JR., Arlindo; et al (orgs.). Meio Ambiente, Direito e Cidadania. São 
Paulo: USP, Signus, 2002. p.351. Também DALLARI, Dalmo de Abreu. Meio Ambiente e Município. In: 
PHILIPPI JR., Arlindo; et al (orgs.). Meio Ambiente, Direito e Cidadania. São Paulo: USP, Signus, 2002, 
p. 36: “Um aspecto importante a ser considerado, é que a democracia tem, entre suas principais 
características assegurar as condições necessárias para que as pessoas participem intensamente das 
decisões sobre assuntos de seu interesse. Assim, pois, quanto mais municipalizadas as decisões, mais 
perto se estará do respeito à vontade do povo e da satisfação de seus verdadeiros interesses". p.36. 
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da CF), o que significa que a União elaborará as diretrizes gerais acerca da matéria, 

enquanto os Estados-membros complementarão essas leis, adaptando-as à realidade 

local31. Os Municípios poderão, no plano legislativo, inovar no sentido da realização do 

interesse local e na realização do interesse público. Esse legislar, a partir da aplicação 

do critério do princípio da subsidiariedade, combinado com as normas constitucionais 

acerca da matéria, em especial o art. 225, leva à conclusão que a legislação municipal 

não precisa restringir-se a meramente regulamentar os sistemas de proteção. Poderá, 

sim, inovar em termos de normas gerais e substantivas, desde que seja razoavelmente 

interesse local. Não poderão os Municípios, contudo, fugir dos parâmetros mínimos de 

proteção estabelecidos nas legislações nacional e estadual, porque lhes falta poder para 

tanto, a não ser quando as próprias leis nacional ou estadual o permitam ou haja o 

permissivo constitucional apropriado, como, por exemplo, nas normas que estabelecem 

a política urbana (art. 182 da CF). O art. 30, II, da Constituição também fornece pistas, 

ao informar que cabe ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que 

couber. Esse artigo retroliga-se ao argumento da função constitucional, de tal modo que 

a partícula “no que couber” só pode ter a função ilocucionária de coordenar a produção 

de matéria legislativa ambiental, por ser a proteção desta função do Município. 

 

Em que pese o fato de a questão ambiental perpassar de maneira decisiva todas as 

outras, é na gestão das cidades, ou mais propriamente, na política urbana, que as 

preocupações ambientais fazem-se mais pontuais e as conexões entre meio rural e 

urbano mais claras. O art. 182 da Constituição é claro no sentido de atribuir ao 

Município a busca das funções sociais da cidade. Um dos conteúdos dessa função 

social, e que pode de antemão ser trabalhada, por força das normas constitucionais 

mesmas e dos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, sem a necessidade de 

intermediação por lei ordinária, é o desenvolvimento sustentável32. 

 

O direcionamento dessas políticas públicas, em uma leitura de conjunto das 

normas constitucionais, não pode deixar de abranger a efetivação dos direitos 

fundamentais, a promoção de medidas de proteção ambiental (o que implica levar em 

conta a problemática ambiental como um dos dados da função social da propriedade), o 
                                                 
31 SILVA, 1995, p.52. 
32 SAULE Jr., Nelson. Novas Perspectivas do Direito Urbanístico Brasileiro. Ordenamento 
Constitucional da Política Urbana. Aplicação e Eficácia do Plano Diretor. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1997, p.69-70 
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incentivo de atividades econômicas sustentáveis ou a conservação dessas atividades em 

sustentáveis, sem qualquer detrimento da busca do pleno emprego e da distribuição da 

renda, o combate da pobreza e suas causas estruturais33, e, por fim, "democratizar o 

Estado, de modo a assegurar o direito à informação e à participação popular no processo 

de tomada de decisões"34.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Várias são as conclusões do presente estudo. Em primeiro lugar, com Habermas, é 

possível perceber a possibilidade da socialização e da tomada de decisões através do 

discurso. Essa tomada de decisões ocorre a partir de tempos diferentes: assim como há 

uma Constituição do passado que vincula o futuro, também se vislumbra que decisões 

políticas são tomadas no aqui e agora do espaço local. 

 

A atividade das políticas públicas é, portanto, uma imbricação entre a 

determinação do passado em forma de projeto para o futuro, que é a Constituição, e o 

presente que é o dia-a-dia das decisões tomadas no espaço democrático por excelência – 

o espaço local. A atuação no espaço público ajuda a diminuir a incognoscibilidade do 

que vem a ser interesse público, bem como faz face às crises de legitimação e atuação 

do Estado. 

 

Esses atributos do espaço local democrático fazem-se sentir no que tange às 

questões ambientais – questões essas sabidamente cosmopolitas, mas que não deixam de 

ser motivo de preocupações e atuações no espaço local. 

 

Daí a necessidade do salto seguinte, que é o da descrição e avaliação das 

competências do espaço institucional local, que é o Município. É o projeto do passado 

que vincula o futuro – a Constituição – que delimita o âmbito de movimento da possível 

atuação do espaço local. E, como visto, esse espaço é amplo suficiente para possibilitar 

uma atuação efetiva e democrática na assimilação e no tratamento de questões 

ambientais. 

 
                                                 
33 PELICIONI, 2002, p. 350. 
34 SAULE, op. cit., p.69-70. 
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ANIMAIS NÃO HUMANOS ENCARADOS COMO SUJEITOS DE DIREITOS 

DIANTE DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Tainá Cima Argolo∗

 

RESUMO 

O presente trabalho trata de abordar os aspectos que constituem o especismo, 

apresentando o seu conceito. É preciso avaliar que as muitas similaridades existentes, 

demonstradas pela Ciência da Biologia, e perceptíveis pelo senso comum entre nós, que 

somos animais também, e as demais espécies, especialmente os mamíferos, as aves e os 

anfíbios, são mais importantes e relevantes para a ética humana e auto-conhecimento do 

que as diferenças tantas vezes acentuadas e exacerbadas. Devemos encarar a vida como 

um nivelador de todas as espécies, independente das variações anatômicas, fisiológicas, 

estruturais e qualquer outra característica arbitrária e irrelevante para a manutenção da 

crueldade. Assim, somos diferentes por peculiaridades fisio-anatômicas, mas somos 

iguais por termos vida, termos sensações, sentirmos dor e alegria, gerando a 

conseqüência da inclusão dos animais na esfera moral e da consideração dos seres 

humanos. Tendo como apoio o pensamento do filósofo norte-americano Tom Regan, 

autor do livro Jaulas Vazias e adepto da corrente abolicionista pelos animais, 

adequamos a figura do animal como “sujeito uma vida” como sendo também sujeito de 

direitos, incluindo nesse rol os direitos fundamentais à vida, a liberdade, e a dignidade 

corpórea. Partindo de uma perspectiva de interpretação jurídico-positiva de que os 

animais são sujeitos de direitos, defendemos ser a prática especista discriminatória, 

ilegal e inconstitucional, já que se baseia em um critério arbitrário para tratar de forma 

indigna e desrespeitosa os seres da espécie não humana.  

 

PALAVRAS CHAVES: ESPECISMO; ANIMAIS; SUJEITOS DE 

DIREITOS. 

 

RESUMEN 

                                                 
∗ Acadêmica do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia e estagiária do Ministério Público do 
Estado da Bahia. 
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El presente trabajo aborda los aspectos que constituyen el especismo, presentando su 

concepto. Las ciencias biológicas demuestran muchas de las similitudes existentes entre 

el hombre (también animal) y las demás especies, como mamíferos, aves y anfibios; 

estas semejanzas son más importantes y relevantes para la ética humana y el 

autoconocimiento de lo que lo son las diferencias, tantas veces acentuadas y 

exacerbadas. Debemos encarar la vida como una niveladora de todas las especies, 

independientemente de las variaciones anatómicas, fisiológicas, estructurales y 

cualquier otra característica arbitraria e irrelevante para el mantenimiento de la 

crueldad. Así, somos diferentes por peculiaridades fisio-anatómicas, mas somos iguales 

ya que tenemos vida, sensaciones, sentimos dolor y alegría; teniendo en cuenta esto, 

generaremos como consecuencia la inclusión de los animales en la esfera moral y en la 

consideración de los seres humanos. Teniendo como apoyo el pensamiento del filósofo 

norteamericano Tom Regan, autor del libro Jaulas Vacías y adepto del movimiento 

abolicionista de los animales, adecuamos la figura del animal como "sujeto de una vida" 

como siendo también sujetos de derecho, incluyendo en este rol los derechos 

fundamentales a la vida, a la libertad y a la dignidad corporal. Partiendo de una 

perspectiva de interpretación jurídico-positiva en que los animales, como dicho, son 

sujetos de derecho, defendemos que la práctica especista es discriminatoria, ilegal e 

inconstitucional, por basarse en un criterio arbitrario para tratar de forma indigna e 

irrespetuosa a los seres de la especie no humana. 

 

PALAVRAS-CLAVE: ESPECISMO; ANIMALES; SUJETOS DE 

DERECHOS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As diretrizes que constituem as formas de pensar e agir no modelo vigente 

da sociedade ocidental, neste início do século XXI, são carregadas de conceitos 

estabelecidos há muitos anos. Se nos voltarmos com olhos críticos a alguns 

comportamentos e ações que reproduzimos sem pensar, cunhados já com o “selo” de 

naturalidade e espontaneidade, poderemos analisar e conceber que vivemos sob um agir 

cuja prática para com o meio ambiente, mais especificamente em relação aos animais 

não humanos, é propagadora de violência. 
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O momento de repensar algumas atitudes e hábitos é crucial em 

conseqüência dos danos causados ao planeta frente à consciência de que nós, humanos, 

somos os principais seres a aniquilar as demais e diferentes espécies existentes. 

Julgamo-nos os donos do planeta e fazemos da natureza, vista sob uma perspectiva de 

instrumentalização, o nosso quintal. A fauna e a flora são percebidas nada mais do que 

um meio para que os seres humanos possam satisfazer seus prazeres, muito mais do que 

suas reais necessidades, visando alcançar e atingir o consumismo egoísta do mundo pós-

moderno. 

Vemos, por exemplo, a ciência (dita isenta de valores) sendo utilizada para 

controlar a natureza, além de tratar os animais e o meio-ambiente como coisas, 

condicionando também o controle sobre as pessoas. É sabido que sempre existiu a busca 

pelo controle da natureza, mas o pensamento especista que está impregnado na 

sociedade ocidental não se compara em extensão de mazelas sustentada pelo 

capitalismo e sua máxima de consumo.  

Existe uma contradição explícita entre o desenvolvimento tecnológico e a 

ação do homem contra si próprio, atingindo, conseqüentemente as demais espécies. É aí 

que o uso de animais não humanos para fins diversos entra como uma construção 

cultural inadmissível e contra o qual pessoas razoáveis e coerentes devem lutar pelo seu 

fim, buscando formas de repensar e remodelar as instituições e hábitos aparentemente 

inocentes, como comer um pedaço de carne, usar um sapato de couro ou assistir a um 

espetáculo de circo cujas atrações principais são grandes felinos.   

 

2. CONCEITO DE ESPECISMO 

O especismo consiste em considerar que os fatores biológicos de nossa 

espécie têm um valor moral maior do que das outras, e, dessa maneira, a vida e os 

interesses do individuo pertencentes à espécie humana teriam, nessa visão, mais valor 

do que a vida e os interesses de qualquer outro ser. É, portanto, a eleição de caracteres 

diferentes para legitimar o domínio. 

Todavia, há de se considerar que os seres não humanos também são 

detentores de interesses; então, não há porque ignorá-los. Para a decisão ser ética, tem 

que ser feita uma igual consideração para todos os seres, dando o mesmo valor ao 

sofrimento e angústia dos animais e dos humanos.  
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A expressão “especismo” foi criada, no ano de 1970, pelo professor Richard 

Ryder, exatamente desenhando um paralelo com essas formas de discriminação 1. As 

ideologias especista, sexista e racista são semelhantes, pois em todas elas são eleitas 

características tendenciosas a favorecer os membros dominantes da espécie, sexo ou 

raça e dessa forma:  
têm a mesma matriz cognitiva e moral discriminadora: o desejo de ser mais 
do que o outro, não por mérito pessoal, por empenho e investimento na 
qualidade de si, mas por dote natural que não exige nenhum investimento 
pessoal. Ninguém faz esforço algum para nascer branco, negro, homem, 
mulher, feio, bonito, forte, fraco, saudável, doente, lento, veloz. Mas o 
violentador cobra pedágio, por sua diferença a mais, daqueles que, no seu 
entender, não a possuem em igualdade. Ele está aí para punir quem não 
nasceu do jeito devido2. 

 

A economia e a política disseminaram até o século XX o racismo e o 

machismo, tendo sido as lutas e movimentos difundidos com o objetivo de abolir essas 

discriminações norteadas pelo princípio da liberdade, conseguindo avanços ao menos na 

esfera legal.3 Pensar de maneira especista é, portanto, reproduzir um pensamento 

construído por uma ideologia que se fundamenta na pretensa superioridade do ser 

humano, elegendo arbitrariamente as características do uso da razão e da espiritualidade 

como critérios de exclusão dos animais não humanos da esfera moral. 

 

3. SUJEITOS DE UMA VIDA 

Regan entende que os direitos humanos são espécies de direitos morais, e 

mesmo quando tais direitos não são reconhecidos nas Constituições dos países, ou 

quando são violados, eles ainda assim existiriam para cada pessoa, independentemente 

da idade, da raça, do sexo 4. 

Quer isto dizer que as muitas diferenças que caracterizam os seis bilhões de 

habitantes do planeta Terra não podem ser levadas em consideração para se estabelecer 

um escalonamento de quem deve possuir mais direitos ou direitos privilegiados em 

                                                 
1 SANTANA, Heron José de. Abolicionismo Animal. Tese de doutoramento submetida à banca na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Recife. 2006., p. 05-06. 
2 FELIPE, Sônia. Somatofobia: violência contra animais humanos e não-humanos; as vozes dissidentes na 
ética antiga* (parte i). Sentiens Defesa Animal – Pensata Animal. Disponível em: 
http://www.sentiens.net/pensata/PA_ACD_soniafelipe_0014.html. Acesso em 01 de dezembro de 2007. 
3 FELIPE, Sônia. Atribuição de direitos aos animais:Três argumentos éticos para sua 
fundamentação.Anais do IV Simpósio Internacional, Principia – Parte 2. Florianópolis:NEL/UFSC, 
p.205-206. 
4 REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução Regina Rheda. 
Verificação Técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre: Lugano, 2006, p. 45 e 61. 
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detrimento alheio, posto que não são elas relevantes quando pensamos em igualdade 

moral fundamental.   

Para o autor, os direitos morais devem ser lidos e tomados sob uma 

perspectiva de igualdade, e se constituiriam num sinal invisível de “entrada proibida”. 

Seria dizer que ninguém é livre moralmente para limitar as escolhas de outrem, 

interferir na liberdade, tirar-lhe a vida, ou ainda, violar a sua integridade física 5. 

Segundo Sônia Felipe, é a vulnerabilidade ao dano e à morte o nascedouro 

dos deveres morais, como por exemplo, os deveres de beneficência, de não maleficência 

e de não privação. Com isso, diz-se que os deveres morais podem ser positivos e 

negativos 6.  

Surge, então, a pergunta: e quanto aos animais, são eles possuidores de 

direitos morais? Segundo Regan, que é a linha de raciocínio que adotaremos no presente 

trabalho, a resposta depende de outro questionamento: os animais são “sujeitos de uma 

vida”?  

São diversos os fatores que determinam e dão a um ser vivo esse status, e são 

eles que irão diferenciar as plantas dos animais: o senso comum; a linguagem, o 

comportamento, corpos, sistemas e origens comuns 7. O critério da senciência, a saber, a 

"capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade"8, não é suficiente para definir quem 

deve ou não entrar na esfera de consideração moral dos seres humanos, embora o 

consideramos também importante nessa equação da vida. Senão Vejamos:  

a) Senso Comum: o senso comum costuma ser pensado como oposto à 

ciência, no entanto a linha que separa as duas formas de pensamento é, de certa forma, 

tênue, já que o pensamento científico não deixa de ser um pensamento produzido pelo 

senso comum, porém testado, e estruturado.  

O próprio senso comum nos faz reconhecer que os animais que mantemos e 

abrigamos nos nossos lares são inteligentes, conscientes de si e do mundo ao seu redor, 

ao mesmo tempo em que transmitem afeto e carinho. Têm a sua importância 

independentemente de alguém lhe atribuir um valor. 
                                                 
5 REGAN, Tom. Ibidem, p. 47-48. 
6 FELIPE, Sônia. Somatofobia: violência contra animais humanos e não-humanos; as vozes dissidentes na 
ética antiga* (parte i). Sentiens Defesa Animal – Pensata Animal. Disponível em: 
http://www.sentiens.net/pensata/PA_ACD_soniafelipe_0014.html. Acesso em 01 de dezembro de 2007. 
7 . REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução Regina Rheda. 
Verificação Técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre: Lugano, 2006, p.66-70. 
8 SINGER, Peter. Vida ética: os melhores ensaios do mais polêmico filósofo da atualidade. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2002, p. 54. 

924



Dessa maneira, mesmo sem recorrer a estudos científicos, nos é possível 

afirmar que esses animais são detentores de uma psicologia complexa. Apesar de seus 

interesses muitas vezes não coincidirem com o dos seres humanos, existe uma 

identidade em comum. Tanto é assim que se alguém disser que esses animais não se 

importam com eles próprios e com o seu ambiente, que são iguais a pedras, a um 

ventilador, ou uma cadeira, essa assertiva irá soar como falsa e sem crédito.  

b) Linguagem comum: basicamente nós conseguimos entender o que os 

animais querem nos dizer em diversas situações. Regan descreve um cão preso em uma 

jaula, sem dela nunca sair, e que, por conta da falta de espaço, passa a latir e a uivar 

quando alguém se aproxima do local em que está sendo mantido.  

É possível se dizer que esse tipo de comunicação ocorre, inclusive, entre 

seres humanos, haja vista, crianças e alguns deficientes mentais, que não têm o domínio 

da linguagem falada, expressam-se através de sons, gritos e movimentos corporais que 

conseguimos decodificar e entender o significado.  

c) Comportamento Comum: da mesma forma, um boi ao perceber que vai 

ser abatido, entra em midríase, libera altas cargas de toxina na corrente sanguínea, 

evidenciando pânico, e procura afastar-se do perigo. O mesmo ocorre com o ser 

humano, as mesmas reações.  

Querer desvencilhar-se de uma situação que representa a sua possível 

extinção ou que venha a lhe provocar dor é típico de sujeitos de uma vida. Pedras, 

cadeiras, plantas não agiriam dessa maneira.  
 
A vida em sociedade não teria conseqüência nem alcance tão amplo se o 
homem não possuísse uma qualidade fundamental inexistente nos animais 
inferiores; essa qualidade é a flexibilidade do seu comportamento. As 
formigas e as abelhas vivem juntas, também apresentam uma divisão do 
trabalho e um tipo de estado – mas, ao contrário do homem, não se verifica 
alteração visível na sua vida psíquica – elas reproduzem continuamente os 
mesmos padrões sociais e mentais e, nesse sentido, não têm história. (...) Os 
animais herdam o padrão mental necessário à realização das poucas tarefas 
que têm a cumprir e o animal pequeno evidencia, desde então, o domínio dos 
padrões de comportamento mais importantes. A criança, no entanto, nasce 
indefesa, com pouquíssimos padrões fixos de comportamento. Ela necessita, 
por isso, de um longo período de preparação para adquirir os mais 
importantes9. 

 

                                                 
9 Mannheim apud CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2000, p. 44-
45). 
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No trecho supracitado, percebemos que a razão é tida como o pilar para 

atribuir ao ser humano superioridade em relação às demais espécies. É ressaltada a 

potencialidade da criança em desenvolver a razão e com isso desvencilhar-se dos 

padrões fixos de comportamento. Inevitável se faz a seguinte pergunta: mas e nos casos 

em que essa potencialidade não existe, como ocorre nos comatosos e alguns deficientes 

mentais?  

Certamente, para o direito, não seriam eles comparados aos chamados 

“animais inferiores”, o que ratifica a idéia e prova que basta ser da espécie humana para 

ganhar proteção e tutela jurídica – o que configura o especismo -, não sendo tão 

importante assim, portanto, a presença de atividades desenvolvidas da mente e da razão. 

d) Corpos, sistemas e origens comuns: anatomicamente há muitas 

semelhanças entre nós e os animais: temos sentidos (sendo que em algumas espécies, 

esses sentidos são muito mais aguçados e desenvolvidos) e órgãos semelhantes, e o 

mais importante “quando um dano é causado aos nossos corpos, a informação que é 

transmitida viaja para o mesmo destino que no corpo deles. Nos dois casos, ela viaja 

para o cérebro”10. 

As semelhanças da estrutura anatômica e das reações físico-psíquicas 

certamente têm ligação porque temos todos a mesma origem. Portanto, a teoria 

evolucionária nos liga as outras formas de vida, especialmente aos mamíferos.  

A chamada sociobiologia, popularizada por Edward Wilson, partindo dos 

conceitos do darwinismo e do neodarwinismo, abarca os conhecimentos da genética 

atual e da etologia - disciplina que se dedica aos estudos do comportamento animal.  

Wilson afirma que  
 
Quando os seres humanos consideram o seu próprio sistema nervoso central, 
parece, à primeira vista, que eles estão na mesma situação que a abelha. 
Ainda que o comportamento humano seja incomparavelmente mais complexo 
e variável que o dos insetos, teoricamente pode-se defini-lo. Os limites 
genéticos e o número restrito dos meios nos quais podem viver os seres 
humanos restringem consideravelmente o leque de suas condutas11. 
 

                                                 
10 REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução Regina Rheda. 
Verificação Técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre: Lugano, 2006, p. 69. 
 
11 WILSON, Edward O. apud BUICAN, Denis. Darwin e o Darwinismo. Jorge Zahar Editor: Rio de 
Janeiro, 1990, p. 107. 
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Diz-se, desde a antiguidade, que “a condição de todo ser vivo é sua ligadura 

e vínculo indissociável aos demais. Em comum, igualando-os, uma mesma natureza 

frágil, vulnerável à doença e à morte, os constitui.” 12. Para Sônia Felipe, a 

vulnerabilidade pode ser percebida sob dois aspectos, a saber, a física/natural e a 

psíquica. A física/natural é condição universal intrínseca aos seres vivos – independente 

da espécie - que, “configurados num organismo cujo processo vital resulta do conatus, o 

esforço ou empenho próprio”, busca garantir a autopreservação e a preservação da 

comunidade viva mais ampla que o rodeia.  

A vulnerabilidade psíquica, por sua vez é analisada dentro de um contexto 

social, e vai resultar de interação que implica na expressão da singularidade de cada um 

que é anulada pelo empenho agressivo de outro. É justamente esse empenho agressivo, 

gerado pela violência, que vai garantir a onipotência da vontade de quem a expressa. A 

autora, então, conclui que a vulnerabilidade social e emocional vivenciada pelos 

oprimidos não é natural13. 

 

3. EQUIVALÊNCIA ENTRE SUJEITO DE UMA VIDA E SUJEITO DE DIREITO 

Nota-se que há certa confusão da doutrina ao tentar conceituar sujeito de 

direito, capacidade e pessoa. Rodrigo Xavier Leonardo ao realizar uma investigação nos 

manuais brasileiros recentes de direito civil, constatou que há autores que estabelecem 

equivalência de significado entre os termos pessoa e capacidade, entre pessoa e sujeito 

de direito, ou ainda entre pessoa, capacidade e sujeito de direitos14. 

O conceito de sujeito de direito, na modernidade, passaria a alcançar todos 

os seres humanos, independente das diferenças sociais, culturais e econômicas. A 

equivalência entre capacidade, sujeito de direito e pessoa, serviu, então como uma 

adequação conceitual teórica que funcionou como paradigma na criação dos códigos 

liberais.  

                                                 
12 FELIPE, Sônia. Somatofobia: violência contra animais humanos e não-humanos; as vozes dissidentes 
na ética antiga* (parte i). Sentiens Defesa Animal – Pensata Animal. Disponível em: 
http://www.sentiens.net/pensata/PA_ACD_soniafelipe_0014.html. Acesso em 01 de dezembro de 2007. 
 
13 idem. 
14 para isso o autor cita Renan Lotufo, Maria Helena Diniz, Pablo Stolze e Pamplona Filho. Em 
LEONARDO, Rodrigo Xavier. Sujeito de direito e capacidade: contribuição para uma revisão da 
teoria geral do direito civil à luz do pensamento de Marcos Bernardes de Mello, disponível em 
http://www.rodrigoxavierleonardo.com.br/arquivos/20070726193806.pdf. acesso em 18 de dezembro de 
2007. 
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Tem-se que, mesmo após tanto tempo e inevitáveis críticas ao 

individualismo moderno, ainda hoje podemos encontrar resquícios dessa poderosa 

influência15. Todavia, o direito deve ser interpretado levando-se em consideração o 

contexto em que ele rege as suas normas16.   

Tanto é assim que o conceito de sujeito de direitos teve de se transmudar 

para abarcar também as chamadas pessoas jurídicas, principalmente com o advento da 

Revolução Industrial e da consolidação do modo de produção do sistema capitalista. 

Ressalte-se que essa conceituação mais ampla, por assim dizer, não necessitou que se 

mudasse também a expressão da mencionada figura jurídica, que permaneceu a mesma, 

apesar de existirem algumas teorias que procuram explicar as pessoas jurídicas. 

Portanto, não é possível se afirmar a necessária semelhança conceitual entre 

sujeito de direito e pessoa humana, equivalência que deve ser enterrada com o 

individualismo moderno. Como bem enfatiza Roberto Xavier Leonardo, essa visão 

ampliadora seria apenas o começo, na medida em que, atualmente, os ordenamentos 

jurídicos já reconhecem a capacidade a entes despersonalizados, como é o caso da 

massa falida, a sociedade de fato, o condomínio, do espólio, entre outros. Vejamos o 

que estabelece o artigo 12 do Código de Processo Civil pátrio:  
 
Art. 12 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus 
procuradores; 
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador; 
III - a massa falida, pelo síndico; 
IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador; 
V - o espólio, pelo inventariante; 
VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, 
não os 
designando, por seus diretores; 
VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem 
couber a 
administração dos seus bens; 
VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou 
administrador de sua 
filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo 
único); 

                                                 
15 SAVINY, Friedrich Carl Von. Sistema do Direito Romano Atual. RS: Editora Unijuí, 2004, p. 2.  
16 “A crítica da modernidade e da subjetividade moderna que se desenvolveu nesse campo não foi seguida 
com a mesma intensidade no âmbito do direito e do pensamento jurídico. O sujeito (no caso, o sujeito de 
direito) continua a circular no discurso jurídico com uma desenvoltura impressionante. No discurso do 
direito reina absoluta a idéia de um sujeito dotado de plena racionalidade, portanto, totalmente autônomo 
e com domínio de sua vontade livre”, FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de 
trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo : LTr, 2001, p.20). 
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IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. (sem grifos no 
original). 
 

Dessa maneira, é clara a diferença entre pessoa – seja ela jurídica ou humana 

- e sujeito de direito. Assim, amparado no pensamento de Marcos Bernardo de Melo, 

Roberto Xavier Leonardo , conclui que  
 
enquanto a atribuição da qualidade de pessoa ocorre em número fechado – 
apenas para quem assim é reconhecido pelo ordenamento jurídico –, a 
qualificação de sujeito de direito seria aplicável a todo e qualquer ente titular 
dalguma situação jurídica ativa ou passiva, por mais elementar que seja17. 

 

Temos de discordar, com a permissa venia, de Marcos Bernardes de Mello18, 

quando o autor afirma que, em decorrência do caráter retributivo inerente à juridicidade, 

todo sujeito a um direito é também sujeito de um dever. Basta tomar como exemplo o 

nascituro 19, que é considerado sujeito de direito, pelos afiliados da teoria 

concepcionista 20, mas que não pode ter a ele deveres atribuídos, dado, inclusive, à 

impossibilidade física.  

Faz-se necessário reproduzir a idéia bem arrematada por Fernando Bezerra 

de Oliveira Lima, de que ao se querer atribuir aos animais não humanos a qualidade de 

sujeito de direitos, não se quer dizer com isso que terão eles todos os direitos 

estabelecidos no ordenamento jurídico. O que se presente é, sim, defender a sua 

titularidade de direitos fundamentais básicos, mas nem por isso menos importantes 21. 

                                                 
17 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Sujeito de direito e capacidade: contribuição para uma revisão da 
teoria geral do direito civil à luz do pensamento de Marcos Bernardes de Mello, disponível em 
http://www.rodrigoxavierleonardo.com.br/arquivos/20070726193806.pdf. acesso em 18 de dezembro de 
2007. 
18 BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia – 1ª arte. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 130. 
19 “...não pode ser a conclusão senão a de que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, e 
principalmente a teor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nascituro é sujeito de direito, tendo, 
assim, personalidade, independentemente dos discutíveis textos do artigo 4º do Código Civil de 1916 e do 
artigo 2º do novo Código Civil.” em QUEIROZ, Victor Santos. A personalidade do nascituro à luz do 
Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em 
http://www.portaldafamilia.org/datas/nascituro/estatuto.shtml. acesso em 18 de dezembro de 2007  
20 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 161-
175. 
21 “Inicialmente, temos de esclarecer que não se está a defender que estas criaturas sejam titulares de toda 
gama de direitos dispostos no ordenamento jurídico (patrimoniais, familiares, reais, etc.), mas, como da 
lógica se espera, apenas aqueles compatíveis com sua condição, direitos fundamentais básicos, por serem 
mais conformáveis aos contornos de suas circunstâncias individuais”, em LIMA, Fernando Bezerra de 
Oliveira. Habeas Corpus para grandes primatas: o estudo do caso “Suíça”.  Monografia submetida a 
banca da Universidade Federal da Bahia, 2007, p. 27. 
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O que termina ocorrendo é uma supressão da ética ao se analisar a questão. 

Não podemos permitir que a alegação da racionalidade, ou da graduação intelectual 

interfira e sirva como parâmetro para a obtenção exclusiva de direitos aos seres 

humanos 22. 

 

4. EXTENSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À LIBERDADE E 

INTEGRIDADE FÍSICA AOS SUJEITOS DE UMA VIDA 

Como vimos, ser sujeitos de direitos não é equivalente a ser pessoa. Os 

animais sendo sujeitos de uma vida (A), são sujeito de direitos (B), sendo, inclusive 

protegidos pela Constituição Federal contra a crueldade. Logo, deveriam receber uma 

proteção efetivamente mais ampla e serem incluídos como sujeitos aos direitos à vida, a 

liberdade e a integridade física (C). E, como numa equação matemática simples, temos A 

+ B = C. 

É através da dogmática jurídica que se propaga o pensamento de que as 

soluções devem ser definidas consoante as leis vigentes23. Seria possível, se partíssemos 

de uma concepção de compreensão não tradicional do direito, interpretar o ordenamento 

jurídico brasileiro como integrando os animais não humanos dentro de seu sistema, 

estando protegidos  pelos direitos fundamentais básicos estabelecidos na nossa Lei 

Maior. 

Ao pensarmos o direito, nos remetemos ao Jusnaturalismo e ao Positivismo, 

que são percebidos como opostos nas suas concepções, isto é, enquanto a primeira 

corrente enxerga o Direito como sendo uma ordem justa, o segundo teria uma percepção 

de Direito como uma ordem posta, positivada 24. 

Todavia, se analisarmos as suas formas de manifestação, poderemos chegar 

a constatação de que o Jusnaturalismo e Positivismo não são tão diferentes quanto pode 

parecer à primeira vista. Quando os juspositivistas questionam a origem do direito, a 

sua historicidade e formas de sua legitimação, há, então um deslocamento do objeto 

puramente normativo, recaindo em um idealismo – a norma hipotética fundamental de 

Kelsen, por exemplo. 
                                                 
22 “A proteção do ambiente ou dos animais não se vincula, necessariamente, ao bem-estar humano. Ela 
basta por si” em, LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. 2. ed. revista, ampliada e atualizada. 
Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2004. p.104-105. 
23 FARIA, José Eduardo C. de Oliveira.Positivismo x jusnaturalismo: um falso dilema. In: SOUZA 
JÚNIOR, José Geraldo de – org. O direito achado na rua. 3 ed. Brasília: UNB, 1990, p – 19-22. 
24 LYRA FILHO, Roberto. O que é o direito. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 26. 
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Ambos, o Jusnaturalismo e o Positivismo, terminam por justificar, a sua 

maneira, o status quo mantido pelo direito, como instrumento de preservação da ordem 

estabelecida pelo modo de produção, no caso, capitalista. Um porque se fundamenta na 

lei dos homens, positiva, outro porque se apega a valores eternos, mas sem perquirir e 

avaliar criticamente o momento vivido pela sociedade25. 

Tom Regan ao defender o valor inerente dos animais sujeitos de uma vida, 

nada mais faz do que buscar apontar direitos inatos, no entanto, entendemos que tal 

defesa não deve ser vista sob a ótica de um questionamento abstrato, como os 

jusnaturalistas – sejam eles os cosmológicos, teológicos e antropológicos.  

A prática jurídica de hoje reflete as posições doutrinárias produzidas no 

século XIX, especialmente dos ensinamentos normativistas de Kelsen, e a sua pureza 

jurídica. Sendo assim, é comum que a apreensão do objeto se dê tão somente sob o 

ponto de vista do direito, ou mais precisamente da lei, seu centro gravitacional 

investigativo.  

É necessário que se considere que o problema envolvendo a exploração dos 

animais, na tradição da sociedade ocidental, está diretamente ligado ao uso e consumo, 

ou seja, a concretização da pseudo-viabilidade dos negócios humanos. O saber jurídico 

tende a excluir a possibilidade do animal ser considerado um sujeito dos direitos 

fundamentais à vida, à liberdade e à integridade física, pois seria essa inclusão 

responsável por mudar modelos enraizados e basilares do capitalismo, como é o caso do 

conceito de objeto de propriedade.  

O que se quer concluir é que, através de um processo de interpretação do direito, 

e aqui frise-se do direito posto, desvinculado do atual viés dogmático, nos permitiria incluir, 

sim, os animais na seara de proteção jurídica, muito além do que já é, em tese, protegido. 

Assim, os direitos fundamentais os alcançariam. 

No tocante aos grandes primatas serem sujeitos de direitos, e, especialmente de 

direitos fundamentais, Segundo Heron Santana, citando Peter Singer e Cavalieri, nasceria 

do argumento evolucionista de que esses animais têm uma origem comum com o 

homem, compartilham similaridades fisiológicas e genéticas. Esses dados seriam “o 

                                                 
25 Assim, a sustentabilidade do positivismo é essencialmente presente em um complemento 
jusnaturalístico, sendo que “o jurista vai buscar no direito natural - com todos os defeitos deste - 
porque não vê onde se busque outro apoio, nada obstante indispensável.", em LYRA FILHO, Roberto. 
ibidem, p. 46. 
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suficiente para abolir toda sorte de aprisionamento em zoológicos, circos, fazendas ou 

laboratórios científicos” 26. 

O título I da Constituição Federal, a saber, “dos princípios fundamentais”, 

estabelece em seu artigo 3º, inciso IV, que a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  

Ora, note-se que a palavra “todos” – “promover o bem de todos” – pode, e 

porque não dizer deve, ser estendida aos seres não humanos sem qualquer sacrifício 

metodológico ou estripulia hermenêutica. Logo, se o “todos” pode referir-se, através de 

um exercício simples de interpretação lógica, aos seres de todas as espécies – sujeitos 

de uma vida – a promoção do bem desses seres constitui um dos objetivos da nação 

brasileira e se caracteriza discriminação a prática especista. Mediante sábias palavras, 

Noberto Bobbio afirma que:  
 
Olhando para o futuro, já podemos entrever a extensão da esfera do direito à 
vida das gerações futuras, cuja sobrevivência é ameaçada pelo crescimento 
desmesurado de armas cada vez mais destrutivas, assim como a novos 
sujeitos, como os animais, que a moralidade comum sempre considerou 
apenas como objetos, ou, no máximo, como sujeitos passivos, sem direitos”27  
 

Partimos da crença, todavia, que já seria possível realizar a extensão dos 

direitos fundamentais aos animais e enxergá-los como sujeitos de direito. O futuro 

apontado por Bobbio poderia muito bem se fazer agora, se encarássemos e 

incorporássemos uma compreensão jurídica do direito como sistema aberto, 

provocando, destarte, uma ruptura com a ideologia basilar da atual dogmática jurídica.  

Todavia, mesmo considerando que estamos diante de um ordenamento, cuja 

Carta Maior e suas leis infraconstitucionais permitem a inclusão dos animais não 

humanos como sujeitos de direitos, ainda assim a sua efetiva aplicação hermenêutica só 

será possível se houver uma mudança na mente, não só dos aplicadores do direito, mas 

de toda a sociedade. Assim, “É preciso que as pessoas apurem sua sensibilidade para 

respeitar os animais pelo que eles são, jamais em função de sua serventia.” 28. 

                                                 
26 SANTANA, Heron José de. Abolicionismo Animal. Tese de doutoramento submetida à banca na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Recife. 2006. p. 139. 
27 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 17ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.63. 
28 LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. 2. ed. revista, ampliada e atualizada. Campos do 
Jordão: Editora Mantiqueira, 2004. p.104-105. 
 

932



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crise ecológica é uma realidade. No entanto, passou a ser desenvolvido ao 

longo do século XX uma consciência mais profunda da relação de interdependência 

entre todos os seres vivos. Não há como negar que os animais são seres que sentem dor, 

e diante dessa constatação não podemos privá-los de usufruir uma vida digna, pois todo 

animal tem o direito a ser respeitado e à proteção do homem.  

A utilização de animais para alimentação, como se dá, é uma atitude de 

extrema crueldade e, muitas vezes, reproduzida por falta de informação. Eles suportam 

estoicamente o sofrimento diário e são submetidos a uma violência que é legitimada 

pelo pensamento especista. É perfeitamente possível conseguirmos substituir tudo que é 

de origem animal, e que um dia foi essencial para a manutenção da vida (fibras, 

proteínas, etc.), por fontes vegetais. O domínio da agricultura nos proporcionou isso. 

A crueldade exercida contra animais e a dor que lhes infligimos não podem 

ser eticamente justificadas, o que se constitui numa visão pautada na razão para 

tentarmos reverter as práticas que as perpetuam. Tais considerações obrigam-nos a 

pensar sobre o quanto deterioramos nossas relações com os demais seres vivos e 

colaboramos, de forma mecânica e não reflexiva, muitas vezes, para perpetuar a tortura 

diária de bilhões de animais.  

Além disso, vimos também que a compreensão do direito, procurando-se 

adequar à ciência positivista, se dá para legitimar o modo de produção do modelo 

econômico vigente, qual seja, o capitalismo, e todas as suas formas de desdobramentos 

sociais, éticas e morais.  

Uma proposta diferente, então, de se pensar o direito deve ir além da 

superficialidade de sua compreensão. Desse modo, diante da nossa Constituição Federal, e 

mesmo do ordenamento posto e positivado, a interpretação - utilizando-se da investigação e 

de dados fáticos, qual seja, os animais não-humanos como sujeitos de uma vida - para 

abarcar esses seres como sujeitos de direitos fundamentais é plenamente possível.  

 

 

 

 

 

933



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia – 1ª 

arte. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003. 

BRASIL, Código Civil Brasileiro: promulgado em 10 de janeiro de 2002. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. 22. São Paulo: Saraiva, 1999. 

BUICAN, Denis. Darwin e o Darwinismo. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 1990. 

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2000. 

FELIPE, Sônia. Atribuição de direitos aos animais:Três argumentos éticos para sua 

fundamentação.Anais do IV Simpósio Internacional, Principia – Parte 2. 

Florianópolis:NEL/UFSC. 

934



__________. Somatofobia: violência contra animais humanos e não-humanos; as vozes 

dissidentes na ética antiga* (parte i). Sentiens Defesa Animal – Pensata Animal. 

Disponível em: http://www.sentiens.net/pensata/PA_ACD_soniafelipe_0014.html. 

Acesso em 01 de dezembro de 2007. 

FONSECA, Ricardo Marcelo. Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de 

direito à sujeição jurídica. São Paulo : LTr, 2001. 

LEONARDO, Rodrigo Xavier. Sujeito de direito e capacidade: contribuição para 

uma revisão da teoria geral do direito civil à luz do pensamento de Marcos 

Bernardes de Mello, disponível em 

http://www.rodrigoxavierleonardo.com.br/arquivos/20070726193806.pdf. acesso em 18 

de dezembro de 2007. 

LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. 2. ed. revista, ampliada e atualizada. 

Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2004. 

LIMA, Fernando Bezerra de Oliveira. Habeas Corpus para grandes primatas: o 

estudo do caso “Suíça”.  Monografia submetida à banca da Universidade Federal da 

Bahia, 2007. 

LYRA FILHO, Roberto. O que é o direito. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

QUEIROZ, Victor Santos. A personalidade do nascituro à luz do Estatuto da criança e 

do adolescente. Disponível em 

http://www.portaldafamilia.org/datas/nascituro/estatuto.shtml. acesso em 18 de 

dezembro de 2007 . 

REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução 

Regina Rheda. Verificação Técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre: Lugano, 

2006. 

SANTANA, Heron José de. Abolicionismo Animal. Tese de doutoramento submetida à 

banca na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Recife. 2006. 

SAVINY, Friedrich Carl Von. Sistema do Direito Romano Atual. RS: Editora Unijuí, 

2004. 

SINGER, Peter. Vida ética: os melhores ensaios do mais polêmico filósofo da 

atualidade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002 

935



  

ANIMAIS, SUJEITOS DE DIREITO OU SUJEITOS-DE-UMA-VIDA?  

 

Valéria de Souza Arruda Dutra∗

 

RESUMO 

A presente comunicação objetiva explicar os motivos pelos quais não podemos 

considerar os animais como sujeitos de direito, mas considerá-los como sujeitos-de-

uma-vida. Quando falamos em um ente que é sujeito-de-uma-vida, remetemo-nos à 

idéia da consciência que esse ente possa ter a respeito do mundo no qual está inserido. É 

importante ressaltar, que tal consciência do mundo varia em grau e, não em tipo. Nesse 

sentido, chegamos à conclusão de que os animais são tão sujeitos-de-uma-vida quanto o 

próprio ser humano, pois em certo grau, eles possuem consciência do mundo que lhes 

cerca e, portanto, semelhantemente a qualquer animal humano, possuem direitos morais 

a serem respeitados. 

A legislação específica relativa ao trato dos animais é tímida e com freqüência 

descumprida. Mas ao nos referirmos ao termo direitos animais, colocamo-nos diante da 

moral e da ética que devemos ter para com os animais não-humanos. Moral e ética que 

devem ser compreendidas como conceitos basilares, inerentes à esfera dos direitos 

humanos elementares e que implicam na erradicação da exploração animal. Assim, 

compreendemos que ética humana e Bioética são noções indissociáveis.   

Também abordaremos neste trabalho algumas reflexões éticas e filosóficas relativas à 

crueldade praticada em desfavor dos animais, bem como refletiremos sobre a tutela 

jurídica brasileira dos animais, a qual é eivada de “válvulas de escape” que visam a 

salvaguarda de interesses particulares e que acabam por transformar os animais em bens 

semoventes. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO ANIMAL; DIREITO MORAL; EXPLORAÇÃO 

ANIMAL; TUTELA JURÍDICA ANIMAL. 
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atualmente, a disciplina isolada de Teoria da Justiça no Mestrado em Teoria do Direito pela PUC/MG; 
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 RESUMEN 

La presente comunicación objetiva explicar los motivos por los cuales no podemos 

considerar los animales como sujetos de derecho, pero considerarlos como sujetos-de-

una-vida. Cuando hablamos en un ente que es sujeto sujeto-de-una-vida, remetémonos a 

la idea de conciencia que ese ente puede tener sobre el mundo en lo cual está inserido. 

Es importante resaltar, que tal conciencia del mundo varía en grado, no en tipo. En este 

sentido, llegamos a la conclusión de que los animales son tan sujeto-de-una-vida, pues 

en cierto grado, ellos poseen conciencia del mundo en su alrededor y por lo tanto, 

semejantemente a cualquier ser humano, poseen derechos morales que deben ser 

respetados.  

La legislación específica relativa al trato de los animales es tímida y con frecuencia 

descumplida. Pero al nos referirnos al término derechos animales, nos ponemos delante 

de la moral y de la ética que debemos tener para con los animales no-humanos. Moral y 

ética que deben ser comprendidas como conceptos bases, inherentes a la esfera de los 

derechos humanos elementales y que implican en la erradicación de la exploración 

animal. En este sentido, ética humana e Bioética son nociones indisociables.  

También abordaremos en este trabajo algunas reflexiones éticas y filosóficas relativas a 

la crueldad practicada en disfavor de los animales, bien como buscaremos reflexionar 

sobre la tutela jurídica brasileña de los animales, la cual es llena de “tubos de escape” 

que visan la salvaguarda de los intereses particulares y que acaban por transformar los 

animales en bienes semovientes.  

 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO ANIMAL; DERECHO MORAL; 

EXPLORACIÓN ANIMAL; TUTELA JURÍDICA ANIMAL. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 
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A presente comunicação objetiva explicar os motivos pelos quais não podemos 

considerar os animais como sujeitos de direito, mas considerá-los como sujeitos-de-

uma-vida. Contudo, dois questionamentos são fundamentais para o desenvolvimento do 

presente trabalho:  

 

1. Por que temos direitos? 

2. Animais possuem direitos? 

 

O termo “direito dos animais” nos remete a idéia de direitos positivados, coisa 

que ainda é precária e quiçá utópica, uma vez que nosso ordenamento jurídico não 

reconhece os animais como titulares de direitos. Mas ao nos referirmos ao termo 

“direitos animais”, colocamo-nos diante da moral e da ética que devemos ter para com 

esses seres. Moral e ética que devem ser compreendidas como conceitos basilares, 

inerentes à esfera dos direitos humanos elementares e que implicam na erradicação da 

exploração animal. Nesse sentido, os animais, semelhantemente a nós, animais 

humanos, possuem o direito moral, aquele direito que antecede a qualquer ordenamento 

jurídico, ou seja, a qualquer direito positivo. Portanto, possuem direito à vida, à 

integridade de seus corpos e à liberdade. 

 A partir de Charles Darwin, inúmeros pesquisadores passaram a aprofundar seus 

estudos neurosensoriais sobre animais e concluíram que a consciência e os sentimentos 

não são atributos exclusivos da raça humana. O biólogo Donald R. Griffin, da 

Universidade de Harvad, em 1992 publicou o livro Animal Minds e inaugurou o que se 

pode chamar de etologia cognitiva. No Brasil, a professora da Universidade de São 

Paulo (USP), Irvênia Luzia de Santis Prada, em seus estudos do cérebro, cerebelo e 

medula espinhal de animais, constatou que o sistema nervoso deles continua evoluindo 

e, portanto, embora a mente nos animais não-humanos ainda seja primária, ela encontra-

se em franca evolução. Além destas considerações preliminares, talvez a mais 

importante destas seja a sensibilidade à dor e ao prazer, presente nos animais. 

Semelhantemente a nós, animais humanos, eles também são seres sencientes, ou seja, 

são seres capazes de sentir dor, medo, stress, alegria, prazer etc.  

 É neste contexto que lançamos as bases deste  nosso estudo. Talvez seja aí, nessa 

capacidade de sofrer e sentir prazer que resida a maior semelhança entre animais 

humanos e animais não-humanos. 
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 Não é nosso objetivo defender a idéia de que os animais mereçam a positivação 

de direitos e que sejam reconhecidos como titulares de direitos, ao contrário, o que 

importa é o nível de consideração que devemos ter para com eles. É aí que, o princípio 

da igualdade vem requerer que o sofrimento dos animais não-humanos seja considerado 

em pé de igualdade com sofrimentos semelhantes. Eles sendo semelhantes a nós, 

principalmente no aspecto do sistema nervoso, apresentando senciência, devem merecer 

uma mínima consideração. Inflingir-lhes dor, medo, stress é tão ultrajante quanto 

inflingirmos dor, medo e stress em seres humanos.  

  Assim, para que algumas conclusões jurídicas possam ser compreendidas, 

dedicamos parte deste trabalho a refletir sobre algumas importantes questões relativas 

ao Direito Moral, à exploração animal e, sobretudo relativas às questões éticas e 

filosóficas. Todo este aparato vestibular será imprescindível para que cheguemos à 

conclusão de que nossa legislação ambiental é alicerçada num pré-conceito denominado 

especismo, redundando em diplomas legais que pecam no aspecto moral e ético e que, 

evidenciam uma dualidade: ao mesmo tempo em que trazem normas protetoras, em 

contrapartida apresentam outras que banalizam e até justificam a crueldade para com os 

animais.  

 

  

II. ANIMAIS HUMANOS, ANIMAIS NÃO-HUMANOS E A QUESTÃO DO 

ESPECISMO  

 

 

    Peter Singer em sua obra, Libertação Animal e Tom Regan, em Jaulas Vazias 

introduziram uma denominação peculiar e diferenciadora para humanos e animais. Eles 

passaram a denominar os primeiros de "animais humanos" e os animais, de "animais 

não-humanos"; evidenciando a semelhança existente entre os seres da espécie humana e 

os da espécie animal, ou seja, ambos são animais e, portanto, a igualdade também reside 

nessa semelhança.  

Contudo, sabemos que as diferenças geram direitos distintos. Por exemplo, 

homens e mulheres são semelhantes, mas possuem diferenças que acabarão gerando 

direitos distintos.  
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Singer diz que a igual consideração por seres diferentes pode levar a tratamentos 

e direitos distintos. Desta feita, de acordo com as características de cada ser, devemos 

devotar preocupação e consideração proporcionais a essas diferenças. Cuidaremos de 

levar as crianças pequeninas à escola para aprender a ler e escrever e quanto aos filhotes 

dos porcos, os deixaremos brincar alegres junto à lama, fuçando e correndo de um lado 

para o outro. Este é um exemplo tosco, mas suficiente para explicarmos a prática do 

princípio da igualdade entre os animais humanos e os animais não-humanos. São 

tratamentos diferenciados, mas que respeitam as peculiaridades dos seres em questão e 

que também explica o princípio da igual consideração de interesses.  

  Quanto ao especismo, este é um preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém 

a favor dos interesses de membros de sua própria espécie e contra os de outras. 

Igualmente ao especismo, nos deparamos com o racismo, o sexismo etc. São 

vícios de uma sociedade humana distanciada de seu thelos e que prima pela divisão, 

separação e exploração dos mais fracos...  

Dentre as práticas de especismo, podemos destacar a criação de animais para 

servirem de alimento e a experimentação animal em laboratórios e centros de 

pesquisas. Referidas práticas provocam sofrimento a um número maior de animais, do 

que qualquer outra forma de especismo. Nossa história não nos nega provas 

contundentes a respeito dessas aberrações. 

O filósofo Jeremy Bentham foi um dos poucos que compreendeu o princípio da 

igual consideração de interesses como um princípio moral básico. Ele escreveu:  

 
...chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os 
direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da 
tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para 
que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de 
um torturador. É possível que um dia se reconheça que o número de pernas, 
a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro são razões igualmente 
insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais 
deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez, a 
capacidade de linguagem? Mas um cavalo ou um cão adulto são 
incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebê de um 
dia, de uma semana, ou até de um mês. Supondo, porém, que as coisas não 
fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é "Eles são 
capazes de raciocinar?", nem "São capazes de falar?", mas sim: "Eles são 
capazes de sofrer?" (BENTHAN, cap. 17). 

 

  Benthan foi feliz ao questionar se os animais não-humanos são capazes de 

sofrer. É neste contexto que lançamos as bases de nosso estudo. Talvez seja aí, nessa 
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capacidade de sofrer e sentir prazer que resida a maior semelhança entre animais 

humanos e animais não-humanos. Ele também destaca logo no princípio do texto: ... o 

restante da criação animal venha a adquirir os direitos ..., contudo, entendemos como 

Peter Singer que o argumento trata de igualdade e não de direitos. Segundo este último; 

inúmeros filósofos desenvolveram argumentos para mostrar que os animais, de fato, não 

têm direitos:  

 
Eles alegam que, para ter direitos, é preciso que um ser seja autônomo, 
membro de uma comunidade, que tenha a capacidade de respeitar os direitos 
dos outros ou possua senso de justiça. Essas alegações são irrelevantes para 
o argumento a favor da Libertação Animal. A linguagem dos direitos é uma 
inconveniente taquigrafia política. (SINGER, 2004)   

 

  A questão não são os direitos positivados e sim, a consideração que devemos ter 

para com aqueles que sofrem, neste caso, os animais não-humanos. É aí que, o princípio 

da igualdade vem requerer que o sofrimento destes seres seja considerado em pé de 

igualdade com sofrimentos semelhantes.  

Racistas, sexistas e especistas violam o princípio da igualdade, ao conferirem 

maior peso aos interesses dos membros da própria raça, sexo e espécie. Infelizmente, a 

maioria dos seres humanos é especista e por isso subjuga os animais não-humanos (que 

não pertencem à espécie humana). 

Quem infringe sofrimento é a espécie humana e é esta espécie, a mais doente em 

todos os sentidos e somente ela, pode influir na redução do sofrimento: promovendo 

mudanças radicais no tratamento que dá aos animais, que envolveria nossa dieta, os 

métodos de criação, os procedimentos experimentais em muitos campos da ciência, 

nossa atitude em relação à vida selvagem, à caça, à utilização de armadilhas e ao uso de 

peles, e atividades de entretenimento tais como circos, rodeios e zoológicos. 

Portanto, o princípio da igualdade deve ser aplicado ao sofrimento imposto aos 

animais e nada mais justo que também aplicarmos o princípio da igual consideração à 

dor e ao prazer para com os animais não-humanos. Eles sendo semelhantes a nós, 

principalmente no aspecto do sistema nervoso, apresentando senciência devem merecer 

uma mínima consideração. Inflingir-lhes dor, medo e stress é tão ultrajante quanto 

infligirmos dor, medo e stress em seres humanos.   

A maioria dos seres humanos é especista por dispor-se a matar um animal ou a 

causar-lhe dor e sofrimento, atitude que certamente não faria para com outros seres 

 
941



  

humanos. Acreditar no dogma de que somente a vida humana é sagrada, é, portanto, 

outra forma de especismo. Caso desejemos abolir o especismo de nossas vidas, da 

mesma forma que tentamos abolir outras formas de preconceito como o racismo e o 

sexismo; devemos nos abrir para o entendimento de que seres semelhantes também 

possuem o direito semelhante à vida. O próximo passo é iniciarmos a inclusão animal 

na vida humana, dispondo-nos a incluir os animais em nossas preocupações éticas e 

morais.    

Dentre as práticas de especismo, podemos destacar a criação de animais para 

servirem de alimento e a experimentação animal. Elas provocam grande sofrimento a 

um número maior de animais, do que qualquer outra forma de especismo.  

  Os seres humanos vêem violando o principio moral fundamental da igual 

consideração de interesses, prevalecendo a continuidade de uma ideologia, cuja história 

remonta à Bíblia e aos antigos gregos. 

O homem começa a alimentar-se de carne animal muito antes de ter capacidade 

de entender a origem daquele alimento. Assim, não possui condições para decidir 

conscientemente sobre a própria alimentação; uma vez que adentra num círculo vicioso 

com hábitos que ficam arraigados e cintados pela conformidade social de se comer 

carne de animais não-humanos. A ignorância é a primeira linha de defesa do especista.  

Aqui, é importante que destaquemos a característica básica dos especistas: "o ser 

humano vêm em primeiro lugar" e se semelhante a este caso, adotássemos os seguintes 

pensamentos: "brancos vêm em primeiro lugar" e "homens vêm em primeiro lugar"? 

Vejam como especismo, racismo e sexismo são semelhantes e ultrajantes. Todas essas 

formas dividem, oprimem, excluem. Fala-se tanto em inclusão nos últimos tempos: 

inclusão social, inclusão escolar e por que não, inclusão animal?   

As pessoas que se dizem preocupadas com o bem-estar da humanidade e com o 

meio ambiente, deveriam ser as primeiras a assumirem posições favoráveis à proteção 

animal, pois contrariamente, estariam pregando uma coisa e fazendo outra, sendo 

incoerentes e desprovidas de base moral para requerer em favor do Planeta e dos seres 

que nele vivem. Tornando-se efetivas protetoras dos animais, estas pessoas estariam 

contribuindo para:  

• aumentar a quantidade de grãos disponíveis para alimentar pessoas; 

• reduzir a poluição; 

• economizar água e energia; 
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• deixar de contribuir para a derrubada de florestas em nome do agronegócio e 

logicamente, contribuindo para reduzir as causas do aquecimento global. 

 

 

III. A QUESTÃO DO DIREITO MORAL 

 

 

Ressaltamos que durante o desenvolvimento do presente trabalho, 

principalmente quando da leitura de Jaulas Vazias, dois questionamentos nos foram 

bastante incisivos:  

 

1) Por que temos direitos?  

2) Animais possuem direitos? 

 

É importante recapitularmos que Peter Singer em Libertação Animal, não se 

preocupa muito com o aspecto dos direitos, em referida obra captamos a defesa da 

senciência dos animais. Por outro lado, Tom Regan também não descartou esta questão 

e ao contrário, ampliou-a, levando-a para o campo do Direito Moral. Nesse sentido, 

Regan nos convida a adentrar na compreensão vestibular dos direitos humanos e 

munidos deste entendimento, captarmos, sem preconceitos, a questão dos direitos 

animais.  

É também importante destacar que neste trabalho, não utilizamos o termo 

direitos dos animais e optamos pela denominação direitos animais, semelhantemente a 

direitos humanos.  

Direito dos animais nos remete a idéia de direitos positivados, coisa que ainda é 

precária e quiçá utópica, uma vez que nosso ordenamento jurídico não reconhece os 

animais como titulares de direitos. Mas ao nos referirmos ao termo direitos animais, 

colocamo-nos diante da moral e da ética que devemos ter para com os animais. Moral e 

ética que devem ser compreendidas como conceitos basilares, inerentes à esfera dos 

direitos humanos elementares e que implicam na erradicação da exploração animal. 

Nesse sentido, os animais, semelhantemente a nós, animais humanos, possuem o direito 

moral, aquele direito que antecede a qualquer ordenamento jurídico, ou seja, a qualquer 

direito positivo.  
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Portanto, compreendendo que os direitos humanos nada mais são que direitos 

morais, podemos estender esses direitos aos animais, uma vez que no campo moral, a 

positivação de direitos não é pré-requisito.  

Regan explica que possuir direitos morais implica respeito, ou seja, os outros 

não são moralmente livres para nos causar mal. Assim, ninguém é moralmente livre 

para ceifar nossas vidas, nem para ferir nossos corpos, nem para interferir em nossa 

liberdade. Por este ângulo, possuímos bens morais que limitam a liberdade dos outros e 

que devem ser protegidos, quais sejam: nossas vidas, nossos corpos e nossa liberdade. 

Outro ponto importante a ser enaltecido, é que os direitos morais estão imbuídos do 

sentido de igualdade. Eles, segundo Regan, são os mesmos para todos os que os têm, 

ainda que todos sejam diferentes uns dos outros em muitos aspectos. (REGAN, p. 47) 

O respeito é uma unidade moral. Demonstramos respeitos recíprocos, 

respeitando a vida, a integridade física e a liberdade uns dos outros. Portanto, nosso 

direito mais fundamental é aquele direito de sermos tratados com respeito.  

 
Invocar nossos direitos é diferente de pedir um favor. Tratamento 

respeitoso é algo que nos é devido. Quando falamos a linguagem dos 
direitos, estamos exigindo algo, e o que estamos exigindo é justiça, não 
generosidade; respeito, não favor. Fazemos tais exigências não apenas em 
nosso próprio nome; nós as fazemos também em nome daqueles que não têm 
o poder ou o conhecimento para fazê-las por si mesmos. No universo moral, 
nada é mais importante do que nosso direito de sermos tratados com 
respeito. (REGAN, p. 52)   

 
 
 Por intermédio do que até agora tecemos, podemos compreender que direitos 

humanos não se confundem com a capacidade e a personalidade civil das pessoas. Os 

direitos humanos antecedem essas qualificadoras restritivas do ordenamento jurídico 

ordinário. Compreender os direitos humanos é fundamental para compreendermos os 

direitos animais.  

 Agora, podemos retornar aos dois questionamentos lançados no início deste 

tópico. Temos direitos não porque somos da espécie humana e nem porque somos 

pessoas. Simplesmente temos direitos, porque somos iguais em aspectos relacionados à 

vida, à integridade física e à liberdade. Portanto, aquilo que pode interferir no tempo e 

na qualidade de nossa vida é o que justifica o porquê de termos direitos.  
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 E o que nos torna iguais uns aos outros? Tom Regan explica que sermos 

sujeitos-de-uma-vida é o que nos torna todos iguais de forma que nossa igualdade moral 

faça sentido. 

 
 (...) Moralmente, um gênio capaz de tocar os Estudos de Chopin com 
uma mão amarrada nas costas não tem um “status superior” ao de uma 
criança com grave deficiência mental que nunca venha saber o que é um 
piano ou quem foi Chopin. Moralmente, não é assim que dividimos o mundo, 
colocando os Einstens na categoria “superior” (...) As pessoas menos 
capacitadas não existem para servir aos interesses dos mais hábeis, nem são 
meras coisas para ser usadas como meios para os fins deles. Do ponto de 
vista moral, cada um de nós é igual porque cada um de nós é igualmente 
“um alguém”, não uma coisa; o sujeito-de- uma-vida, não uma vida sem 
sujeito. (REGAN, p. 61) 

 
 
 A idéia de ser o sujeito-de-uma-vida coliga-se com o fato de estarmos, em 

determinado grau, conscientes do mundo. Essa consciência do mundo varia em grau, 

não em tipo. E, portanto, animais não-humanos também são sujeitos-de-uma-vida e por 

assim serem, possuem direitos morais a serem respeitados.  

Charles Darwin, na obra A Origem do Homem, ressalta que humanos e animais 

compartilham um ancestral comum, cujos vestígios se encontram nas nossas 

semelhanças anatômicas e sistêmicas, assim como em nossas capacidades mentais. Ele 

explica que a mente dos animais difere das nossas em grau, não em tipo. Assim, 

entendemos que os animais estão no mundo e em certo grau, são conscientes desse 

mundo e daquilo que lhes acontece.  

 Portanto, diante do que ora foi explicado, somos capazes de compreender que as 

vidas ceifadas, os corpos mutilados e a liberdade cerceada dos animais emergem como 

atitudes humanas moralmente erradas.  

 Por outro lado, podemos nos deparar com uma multidão cética de pessoas 

bradando que a idéia dos direitos animais é algo absurdo e ilógico; uma vez que os 

animais são incapazes de entender que possuem direitos e que, além disso, animais não 

são humanos.  Contudo, sabemos que bebês e pessoas débeis também não entendem que 

possuem direitos e nem por isso as tratamos de maneira desrespeitosa. E, quanto ao 

especismo declarado de que animais não pertencem à espécie Homo Sapiens, 

ressaltamos que verdades biológicas não possuem importância moral.  

 
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque estamos todos no 
mundo.  
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Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque somos todos 
conscientes do mundo.  
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque o que acontece 
conosco é importante para nós.  
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque o que acontece 
conosco (com nossos corpos, nossa liberdade ou nossas vidas) é importante 
para nós, quer os outros se preocupem com isso, quer não.  
Como sujeitos-de-uma-vida, não há superior nem inferior, não há melhores 
nem piores. 
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos moralmente idênticos. 
Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos moralmente iguais. (REGAN, p.62) 
 
 

 
IV. A EXPLORAÇÃO ANIMAL   

 

 

 Há uma grande diferença entre os animais e os humanos que precisamos 

destacar. Os primeiros matam outros animais porque assim mantêm o funcionamento da 

cadeia alimentar e o equilíbrio ecológico. Os humanos, ao contrário, quando matam 

outros animais o fazem por esporte, por curiosidade, para embelezar o corpo, satisfazer 

o paladar e até por prazer, mas muitas das vezes não por necessidade. Os humanos 

também matam membros da própria espécie, mas imbuídos pela ganância, ambição, 

inveja, sede de poder etc. Mas não somente matam, nossa história demonstra a 

tendência humana em torturar e atormentar seus semelhantes e animais. O que vimos 

nos campos de concentrações, o que vemos nas prisões e nos centros de abate e de 

pesquisas são verdadeiras torturas... 

 Não podemos fugir da responsabilidade por nossas escolhas, imitando a ação de 

seres que são incapazes de fazê-las. Nossa natureza não se parece com a do tigre 

carnívoro. Ela se aproxima do gorila vegetariano ou com a do praticamente vegetariano, 

chimpanzé. E, por que preferimos nos aproximar da natureza assassina do tigre? 

 
O objetivo de alterar nossos hábitos de consumo não é manter-nos intocados 
pelo mal, mas reduzir o apoio econômico à exploração de animais, e 
convencer outros a fazer o mesmo. (SINGER, 2004) 
 
 

  Constantemente nos deparamos com diversas câmaras frigoríficas repletas de 

peças de origem animal acondicionadas em embalagens sugestivas para degustação. 

Entretanto, não nos preocupamos em nos questionar sobre a maneira como aqueles seres 

foram sacrificados. 
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Certamente, se tivéssemos presenciado o ceifar de suas vidas, não teríamos 

coragem suficiente para ingeri-los. É o que o Beatle Paul McCartney frisou: "Se os 

matadouros fossem de vidro pouca gente comeria carne".  

No mundo do agronegócio, o sofrimento animal inicia-se ao nascer. Os filhotes 

são apartados de suas mães, alguns chegam a ser "descartados" por não serem 

comercialmente rentáveis. Outros são levados para cubículos, onde passam sua curta 

vida, acorrentados e sem liberdade de locomoção para que não desenvolvam músculos 

na intenção de manter sua carne macia para agradar os mais exigentes paladares. Muitos 

animais são mutilados e preparados para atender aos desejos cada vez mais exóticos do 

ser humano e são obrigados a desempenhar funções que fogem à sua natureza para 

atender aos reclames econômicos de seus proprietários.  

Sabe-se que muitos animais são criados ao “ar livre”, mas quando estão 

próximos do período para abate são confinados em estábulos onde passam por um 

período de “engorda”, sendo alimentados com rações e hormônios. São submetidos a 

elevado estresse, desenvolvem infecções e são tratados com antibióticos e 

tranqüilizantes. Milhões de aves são criadas em cativeiros, vivendo em gaiolas 

superlotadas, sob luzes artificiais, a fim de produzirem ovos ininterruptamente.  E, no 

dia derradeiro, são levadas para o abatedouro.  

Mas o sofrimento animal não se restringe ao processo de criação intensiva. Nos 

centros de pesquisas, milhares de animais são submetidos a procedimentos que geram 

angústia, desespero, ansiedade, perturbações psicológicas e morte.  

A primeira impressão que temos é que os pesquisadores seriam pessoas sádicas e 

em nome do binômio ciência & lucro utilizam-se de animais indefesos e sequer se 

preocupam com a ética. Mas acreditamos que a maioria dos experimentos não ilustra o 

sadismo, mas sim uma mentalidade especista. Igualmente, não podemos esquecer que 

por detrás das pesquisas científicas, existe um sistema recrudescido de empresas que 

lucram com o suprimento de animais e equipamentos para laboratório. É este sistema 

que consegue convencer os legisladores e que forma a opinião pública, defendendo que 

os experimentos são fundamentais para o progresso da humanidade e que os interesses 

humanos devem prevalecer sobre os demais interesses. 

 É perturbador nos deparar com pesquisas tão insensíveis às peculiaridades dos 

animais. Além do sofrimento vivenciado por eles, os resultados obtidos são triviais, 

óbvios ou sem-sentido. E o decepcionante, é que mesmo havendo resultados de 
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pesquisas realizadas em tempos anteriores, outras pesquisas idênticas são realizadas 

posteriormente e chegam às mesmas ou piores conclusões.  

O que podemos perceber é a carência de uma unidade mental superior em 

homens e mulheres que dedicam suas vidas a torturar animais... Dessa carência de 

unidade mental é que nasce todas as formas de separatividade e, portanto, nascem o 

sexismo, o racismo e inclusive o especismo. Infelizmente, existe uma unidade mental na 

espécie humana, tendenciosa para aquilo que é vil e cruel. Há unidade para interesses 

pessoais, recompensas financeiras, prestígio social e profissional, ganância, ambição, 

desunião. Mas somos incapazes de nos unir num ponto mais elevado de nossas 

consciências e decidirmos mudanças significativamente positivas para nosso Planeta. 

 

 

V. REFLEXÕES ÉTICAS E FILOSÓFICAS 

 

 

 Animais não-humanos possuem algo em comum com os animais humanos: são 

seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor e prazer.  

  Após compreendermos o significado do especismo e sobre sua forte atuação na 

vida humana, sentimos que mudanças podem ser operadas em nossas vidas. A 

alimentação diária deixa de ser algo trivial e mecânico e investe-se do aspecto ético. E, 

portanto, um questionamento soergue-se diante de nós: que ética movimenta a nossa 

alimentação de cada dia?  

Seria a ética do agronegócio ou outra qualquer; ou seria a ética do respeito a 

qualquer forma de vida senciente?  

As pessoas que lucram com a exploração de animais, sejam para o abate, para 

pesquisas em laboratórios ou para diversão em circos, rodeios, zoológicos etc não estão 

preocupadas e nem necessitam de nossa aprovação. Elas simplesmente possuem 

interesse no dinheiro que iremos destiná-las. 

Portanto, a não comungação com práticas que exploram os animais são 

verdadeiros e eficazes boicotes. Quanto menor a demanda de consumidores, menor é o 

lucro e menos animais serão sacrificados. Libertar-se do hábito e do vício do consumo 

de produtos animais não é fácil, mas pode ser realizado paulatinamente. Peter Singer 
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nos convida a iniciar um boicote, dizendo que podemos deixar de consumir carnes 

bovinas, frangos e ovos provenientes da exploração intensiva.  

Os criadores justificam a exploração intensiva de animais, dizendo que tal 

procedimento se faz necessário para atender a demanda da crescente população 

mundial. Ledo engano, a exploração justifica-se para atender o lucro e o enriquecimento 

dos próprios criadores. Estes se esquecem que essa produção intensiva de carne e ovos 

não chega às camadas pobres da população mundial. Carne e derivados são artigos de 

luxo e que abastecem os requintes e apetites das camadas ricas.  

Infelizmente, enquanto milhões de pessoas morrem de fome no Planeta, a 

agricultura mundial de cana, milho, sorgo e soja é destinada a alimentar animais de 

criação intensiva. 

Singer explica que para sustentar um bezerro é necessário dar dezenove quilos 

de proteína vegetal, para que se produza menos de um quilo de proteína animal para 

seres humanos. Segundo o francês Moore Lappé, isso é uma "fábrica de proteína 

invertida".  

Em 0,4 hectares de terra fértil, poder-se-ia cultivar plantas com elevado valor 

protéico, como ervilha ou feijão e, obter-se-iam entre 136 e 227 quilos de proteína. Se 

esse mesmo espaço de terra fosse utilizado para cultivar alimentos para dar a animais e 

depois estes fossem mortos para servir de alimento, a proteína produzida por esses 

animais seria de 18 a 20 quilos. Essa quantidade de proteína animal é insignificante 

comparada à proteína vegetal produzida em 0,4 hectares: 18 a 20 quilos  X  136 a 227 

quilos. 

Se os norte-americanos reduzissem seu consumo de carne em apenas 10% por 

ano, isso liberaria pelo menos 12 milhões de toneladas de grãos para o consumo 

humano (pois essa quantidade toda é destinada ao consumo animal). Isso seriam 

suficientes para alimentar 60 milhões de pessoas.  

Portanto, criar animais para gerar alimento pelos métodos utilizados nas nações 

industriais não contribui para a solução do problema da fome.  

Segundo Singer, a principal tarefa da Filosofia é questionar as pressuposições de 

cada época. Refletir de forma crítica e cuidadosa sobre aquilo que a maioria toma como 

certo. Infelizmente, a Filosofia nem sempre desempenha seu papel histórico. A defesa 

da escravidão por Aristóteles sempre nos lembrará de que o filósofo é ser humano 

falível e sujeito a todos os preconceitos da sociedade a que pertence. Mas há sempre 
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aqueles que conseguem desvencilhar-se das malhas da ideologia dominante. Portanto, a 

Filosofia pode nos levar ao questionamento ético sobre os alimentos que ingerimos no 

nosso dia-a-dia.  

 
É fácil nos posicionar sobre um assunto remoto, mas revelamos nossa 

verdadeira natureza quando o assunto bate à nossa porta. Protestar contra 
touradas na Espanha ou o assassinato de foquinhas no Canadá e continuar 
comendo frangos que passaram a vida toda apinhados em gaiolas, ou carne 
de vitela de bezerros que foram separados da mãe, de sua dieta apropriada e 
da liberdade de deitar-se com as pernas estendidas é o mesmo que denunciar 
o apartheid na África do Sul e ao mesmo tempo pedir a seus vizinhos brancos 
que não vendam a casa a negro. (SINGER, 2004) 

 

  O filósofo norte-americano, Tom Regan semelhantemente a muitos de nós, tinha 

o hábito da carne animal em sua dieta alimentar. Até então nunca se questionara porque 

comia animais mortos. Mas em dado momento de sua vida, ele deparou com um livro 

nas estantes de uma universidade dos Estados Unidos - Uma Autobiografia: A História 

das Minhas Experiências Com a Verdade - de Mahatma Gandhi. A leitura dessa obra 

foi fundamental para que Regan reavaliasse seus conceitos alimentares.  

 
  Fora seu pacifismo, Gandhi me fazia um desafio novo, que falava 
diretamente aos hábitos da minha vida. Embora escrevesse para todo e 
qualquer leitor, ele parecia estar falando pessoalmente comigo. Era como se 
ele quisesse saber como eu , Tom Regan, podia ser contra a violência 
desnecessária, como a da guerra do Vietnã, quando os seres humanos são as 
vítimas, mas apoiar este mesmo tipo de violência (violência desnecessária) 
quando as vítimas são os animais. “Por favor, me explique, Professor 
Regan”, a voz de Gandhi pedia da página, “o que aquelas partes de corpos 
mortos (isto é, ‘pedaços de carne’) estão fazendo no seu freezer? Por favor, 
explique, Professor, como é que o senhor pode reunir ativistas antiguerra na 
sua casa e lhes servir uma vítima de outro tipo de guerra, a guerra não 
declarada que os humanos estão empreendendo contra os 
animais?”(...)Portanto a lógica era absolutamente óbvia: o abate violento 
para a alimentação era desnecessário. Seria meu garfo, como o napalm, uma 
arma da violência? Eu deveria me tornar vegetariano, por razões éticas? (...) 
A gente nunca resolve conflitos da consciência fingindo que eles não existem. 
(...) Será que vacas são tão diferentes de gatos e cães que existem dois 
padrões morais, um que se aplica a vacas, e outro que se aplica a gatos e 
cães? (REGAN, p. 36-37) 

 

   

VI. OS ANIMAIS NO DIREITO BRASILEIRO   
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Tudo o que até aqui desenvolvemos, teve como objetivo de alertar sobre o 

descaso e a banalização da crueldade para com os animais. Nesse sentido, concluímos 

que o nosso Direito é também especista e as parcas leis existentes no Direito Brasileiro 

evidenciam a prevalência do caráter egoísta e meramente econômico de nossa legislação 

ambiental, principalmente no que diz respeito à tutela jurídica dos animais.  

A primeira legislação de proteção aos animais no Brasil foi promulgada no 

Governo de Getúlio Vargas em 10 de julho de 1934 (Decreto Federal 24.645/34).  

Posteriormente, em 1941, a Lei das Contravenções Penais em seu art. 64 da LCP, 

proibia a crueldade contra os animais e em 1998, finalmente, a contravenção tornou-se 

crime ambiental (art. 32 da Lei 9.605/98), entretanto a penalidade é demasiadamente 

irrisória.  

Na Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, destaca em seu artigo 32:  

 
 Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:  
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.  
§ 1º - Incorrem nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos.  
§ 2º - A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal.  

 

A Constituição Federal, no capítulo VI, destinado ao Meio Ambiente, em seu 

art. 225, § 1º, inciso VII coroou a defesa dos animais da seguinte forma:  

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as 
presentes e futuras gerações.  
§ 1º: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
Inciso VII: proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais à crueldade.  
 
 

Analisando o art. 225 da Constituição Federal, verificamos a presença 

subtendida do princípio da propriedade. O meio ambiente é visto como bem de uso 

comum do povo, que deve ser preservado às presentes e futuras gerações.  

Não há um interesse do legislador em proteger o meio ambiente em razão do 

próprio meio ambiente, mas sim em função do que esse meio ambiente pode oferecer às 
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presentes e futuras gerações da humanidade. O meio ambiente é tido como meio e não 

como fim a ser protegido.  

Contudo, ao compararmos o diploma constitucional com as demais legislações, 

observaremos maior avanço do primeiro em relação aos demais; uma vez que estes 

permitem comportamentos cruéis para com os animais não-humanos.  

Segundo o Promotor de Justiça, Laerte Fernando Levai, autor da obra Direito 

dos Animais deparamos com diplomas permissivos de comportamentos cruéis: a Lei de 

Proteção à Fauna, a pretexto de tutelar animais silvestres, compactua com a caça; a lei 

paulista do Abate Humanitário legitima a barbárie nos matadouros; a Lei da 

Vivissecção, por sua vez, regulamenta a utilização de animais em experimentos 

científicos; a lei estadual paulista da Jugulação Cruenta, ao excepcionar a 

insensibilização prévia nos animais destinados à exportação, curva-se às exigências do 

mercado religioso judaico; a Lei dos Rodeios, desprezando a Carta Magna que proíbe a 

crueldade, permite que os animais sejam torturados... 

Face ao que ora foi exposto, concluímos que há muito tempo, a ética, valores 

morais e o sentido de justiça foram relegados pelo Direito, o qual se sucumbiu à 

proteção de interesses de pequenos grupos dominantes, detentores de grande poder 

econômico. Animais foram transformados em meros objetos de exploração e 

alferimento de lucros. O Direito perdeu-se num atalho e transformou-se em injusto e 

condescendente.  

Levai explica que o conceito jurídico de propriedade possui conotação 

estritamente econômica, uma vez que se encontra ligado à idéia de domínio e 

exploração. É em torno desse conceito de propriedade, que diversos mecanismos 

gravitam com o objetivo de assegurar a permanência do binômio produção & lucro. 

Portanto, esse sistema legal que reforça os conceitos de "bens de consumo e de 

troca"; "bens para compra e venda"; "bens para uso e gozo"; "bens naturais e artificiais" 

etc, é um sistema capaz de distinguir pessoas e coisas e que, finalmente, atribui aos 

animais humanos a titularidade dos direitos e, aos animais não-humanos, a condição de 

meros objetos.  

O círculo consumista explora os animais não-humanos e possui uma estrutura 

legal especista, legitimando a exploração dos animais domésticos e domesticados por 

meio da lei civil como bens semoventes e por meio da lei ambiental (especificamente os 

silvestres) como bens de uso comum do povo.  
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Referido círculo consumista e especista é incapaz de enxergar os animais não-

humanos como seres dotados de senciência, característica fundamental da semelhança 

existente entre os humanos e não-humanos.   

A advogada ambientalista, Edna Cardozo Dias protestou em sua obra em defesa 

dos animais:  
Durante milênios o homem teve uma associação estreita com os 

animais. Domesticou-os e vivia com eles. Essa relação homem animal mudou 
radicalmente nas últimas décadas, com o desenvolvimento da tecnologia. A 
vida dos animais de consumo mudou por completo. Eles já não usufruem do 
pasto e de liberdade de movimento, não podem correr, limpar-se, sentir a 
terra em suas patas e nem cuidar de suas crias. A vida lhes é negada e o ar 
que respiram é viciado e irritante. São mantidos em jaulas pequenas e 
áridas, onde são concebidos artificialmente, crescem, são desdentados, 
engordados e enviados a seu destino: o matadouro. (DIAS, 2000) 

 
 
 

 

VII. A TAREFA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DOS ANIMAIS  

 

 

Sabemos que a prática da crueldade ofende um bem jurídico preexistente, ao 

qual os animais agredidos não possuem condições para requerê-lo. É por esse motivo, 

que aos representantes do Ministério Público cabe assistir em juízo os animais.   

O art. 127 da CF/88 define que: “O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 

Levai também destaca em sua obra que os atentados contra a fauna possuem 

natureza pública incondicionada, cabendo a iniciativa processual ao Ministério Público, 

independentemente de qualquer manifestação de vontade alheia. O princípio 

constitucional protetor dos animais (que diz respeito à vida) prevalece sobre às normas 

civis referentes ao direito de propriedade (que tratam das coisas) e portanto, não cabe ao 

dono do animal maltratado insurgir-se contra a tutela estatal. 

Ele frisa também que o Ministério Público possui o dever de ofício, como órgão 

receptivo das demandas sociais e, portanto, quando o promotor de justiça toma 

conhecimento de um crime contra a fauna, deverá requisitar lavratura de Termo 

Circunstanciado de Ocorrência (TCO) ou determinar a instauração de Inquérito 

Policial (IP) a fim de apurar o fato delituoso. Igualmente, poderá requerer a designação 
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de Audiência Preliminar, nas hipóteses que comportem indícios suficientes de autoria e 

materialidade, oferecendo denúncia contra o autor do delito.  

Civilmente, o promotor de justiça poderá servir-se da Ação Civil Pública, nos 

termos da Lei 7.347/85. Além desta, outros dois instrumentos extrajudiciais poderão ser 

utilizados pelo Ministério Público em favor da fauna, quais sejam: o Inquérito Civil e o 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).  

Levai lembra que nenhum outro órgão estatal possui à sua disposição tantos 

instrumentos administrativos e processuais hábeis a impedir situações de maus tratos 

para com animais; dentre os quais podemos citar: processar penal e civilmente aqueles 

que praticam crueldade para com os animais; opor-se aos espetáculos que utilizam 

animais para fins de diversão pública; exigir a utilização de métodos substitutivos à 

experimentação animal; combater a criação intensiva de animais; lutar contra o abate 

religioso ou ritual; atuar contra a caça, o contrabando de animais, a indústria de peles e a 

biopirataria; fomentar o caráter sagrado da Vida, resgatando a individualidade dos 

animais, como seres sencientes que são.   

 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Brasil é dotado de uma legislação ambiental exemplar para o restante do 

Planeta, possuindo em sua Carta Magna um capítulo reservado à preservação da fauna 

brasileira. Mas apesar da tutela jurídica dos animais, contraditoriamente, o mecanismo 

jurídico brasileiro, apresenta “válvulas de escape”, disponibilizando alguns diplomas 

que visam a salvaguarda de interesses particulares e que acabam por transformar os 

animais em bens semoventes.     

   Portanto, a legislação ambiental vive uma dicotomia: os animais de um lado e, 

os interesses econômicos de outro. São diplomas que pecam no aspecto moral e ético, 

evidenciando uma dualidade: ao mesmo tempo em que trazem normas protetoras, em 

contrapartida apresentam outras que banalizam e até justificam os maus-tratos.  

             A Lei de Proteção à Fauna, a pretexto de tutelar os animais silvestres, 

compactua com a caça; a lei paulista do Abate Humanitário legitima a barbárie nos 

matadouros; a Lei da Vivissecção, por sua vez, regulamenta a utilização de animais em 
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experimentos científicos; a lei paulista da Jugulação Cruenta, ao excepcionar a 

insensibilização prévia nos animais destinados à exportação, curva-se às exigências 

macabras de um mercado religioso judaico; a Lei dos Rodeios, desprezando o 

mandamento constitucional que veda a crueldade, permite que os animais sejam 

torturados; e assim por diante. 

  O legislador quando estabelece normas que visam proteger a fauna, é movido 

por um pré-conceito denominado especismo. Condicionado a pensar desde tenra idade, 

por uma cultura já enraizada, de que somente a vida humana é sagrada e de que os 

animais foram criados para servir ao homem; acaba por sua vez, elaborando leis 

imperfeitas e baseadas na trivial idéia de que os animais são propriedades e que, 

portanto, devem sustentar o binômio lucro & produção. Portanto, o objetivo comum da 

proteção legal para com os animais é camuflado numa falsa moral, de uma sociedade 

hipócrita que defende a preservação dos animais e ao mesmo tempo, colabora, aceita e 

até fundamenta o extermínio. 
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RESUMO  

Shakespeare, em Macbeth, apresenta a temática recorrente nas diversas literaturas, 

desde os primórdios da civilização, ao retratar a tão almejada e combatida característica 

humana, resumida nos sentimentos de ambição e de poder. O desejo pelo poder, 

paradoxalmente, governa e desgoverna o comportamento do ser humano que, investido 

de ambição, torna-se vulnerável a sentimentos e atitudes injustificáveis perante as leis 

de Deus e do homem. Na sua pequenez de ser racional, sobressaem-lhe os instintos que 

o levam a mentir, a trair e a matar. A ambição latente na personagem Macbeth aflora 

com a profecia das três bruxas, que lhe predizem a posição hierárquica máxima. De 

soldado valoroso a rei, os atos de Macbeth descortinam uma série de atrocidades e 

assassinatos em busca incessante pelo alcance do objeto desejado: a coroa. Assim, sob a 

luz dos ensinamentos filosóficos, este trabalho objetiva analisar a trajetória de Macbeth, 

ilustrada com a brevidade do discurso análogo à própria fugacidade dos eventos, em 

termos de ascensão e queda, enquadrando o comportamento das personagens nos 

parâmetros regidos pela moral e pelo Direito. Sob a luz do texto shakespeareano, este 

trabalho objetiva, também, polemizar as falácias do comportamento dos detentores do 
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poder, ou seja, dos governantes do mundo moderno, cujas atitudes denotam o descaso 

pela organização da polis e pelo bem-estar da sociedade, gerando, assim, oposições 

binárias, traduzidas em crises dos valores morais e no fortalecimento da impunidade. 

 

PALAVRAS CHAVES: MACBETH; CRIMINALIDADE; PODER; MORAL; 

ORDEM. 

 

ABSTRACT  

Shakespeare, in Macbeth, presents the recurrent theme, which is stressed in the various 

works of world literature, since the beginning of civilization, as he depicts the most 

desired and rejected of the human characteristics, sanctioned in the feelings of ambition 

and power. The wish for power, paradoxically, regulates and deregulates the human 

being’s behavior which, invested with ambition, becomes vulnerable to feelings and 

attitudes unwarranted by God’s and man’s laws. In his meanness as a rational being, the 

instincts which lead man to lie, betray, and kill are overwhelming. The latent ambition 

in Macbeth’s character ostentatiously flourishes with the prophecies of the three 

witches, who presage him to the highest hierarchical position. From honorable soldier to 

King, Macbeth’s criminality journey which, once begun, unveils a series of atrocities 

and murders in an incessant search for the achievement of the desired object: the crown. 

In this context, under the perspective of Philosophical teachings, this article has the 

objective to analyze Macbeth’s journey, illustrated in the brevity of the play’s discourse 

which is analogous to the proper fugacity of the events, characterized by the quick 

movement of ascension and fall, setting the characters’ behaviors under the parameters 

regulated by Moral and Law. Under the light of Shakespeare’s text, the work also aims 

to discuss the fallacies of the behaviors of those who hold power in their hands in the 

modern times, those who are in charge of public positions, whose attitudes denote the 

lack of attention to the polis, organization and to the welfare of the society, generating, 

thus, binary oppositions, translated into crises of the moral values and strength of 

impunity. 

 

KEYWORDS: MACBETH; CRIMINALITY; POWER; MORALITY; ORDER. 
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1. INTRODUÇÃO 

A peça teatral Macbeth1, escrita por William Shakespeare no século XVI, incita 

a mente do leitor/espectador a associar personagens da ficção com os da vida real. A 

sangrenta tragédia retrata fraquezas humanas que assolam a sociedade contemporânea, 

tornando-se possível identificar no protagonista, pessoas que almejam o poder a 

qualquer custo.  

Macbeth, thane2 de Thamis e general de guerra do rei Duncan da Escócia, era 

muito estimado na corte por suas habilidades nos combates. Ao retornar de mais uma 

vitoriosa batalha, acompanhado do amigo Banquo, é surpreendido por três bruxas com 

as seguintes profecias: Macbeth seria thane de Cawdor e rei da Escócia, e os 

descendentes de Banquo herdariam a coroa. As bruxas dissipam-se no ar, deixando as 

duas personagens refletindo sobre as previsões do sobrenatural. Para a surpresa de 

Macbeth, o mensageiro do rei o informa sobre sua nomeação como thane de Cawdor, 

concretizando-se assim, uma das profecias das feiticeiras. Em vista disso, torna-se 

palpável para Macbeth vislumbrar a posição máxima do reinado, o que domina sua alma 

e acarreta sua perdição. Assim, tomado de furiosa ambição e encorajado por Lady 

Macbeth, esposa pautada pelos mesmos valores vis, Macbeth mata o rei Duncan, em 

busca da posse da coroa.  

Sob essa perspectiva, William Shakespeare retrata com maestria a passionalidade 

do protagonista, que nada mais é do que uma das características inerentes do ser 

humano. Este é movido por paixões excessivas e contraditórias, como o amor, o ódio, a 

vingança, a tristeza, a alegria, a generosidade, a cólera. No decorrer da peça, a 

passionalidade é desvelada na ambição desmedida que atua sobre o caráter do ser, 

responsável por conseqüências terríveis, trágicas, imorais e criminosas.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Em Macbeth, percebe-se claramente uma dialética de implicações causalistas 

entre os conceitos de poder e ganância, legitimidade e subversão, virtude e excesso 

                                                 
1 Todos os trechos traduzidos foram extraídos do site: <http://virtualbooks.terra.com.br /freebook 
/shakespeare/macbeth.htm//>. Acesso em 18 de setembro de 2006, 17:51h. 
2 Thane representa um alto título da aristocracia especificamente escocês. No final da peça, Malcolm, o 
primogênito da família real, proclama que os que o apoiaram serão os primeiros earls/condes da Escócia. 
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(hybris), todos amplamente concatenados em uma grande idéia de ordem que lhes 

condiciona de forma imperativa. Assim, na segunda cena do primeiro ato da peça, ao 

determinar a morte por traição do Thane de Cawdor, concedendo tal título a Macbeth, 

manifesta-se o rei Duncan, da Escócia: “O que ele perdeu, o nobre Macbeth 

conquistou”.3 Ora, tal frase irá se espraiar por toda peça, sendo mesmo um dos eixos 

centrais da tragédia. Afinal, o que o antigo Thane de Cawdor perdeu não foi apenas o 

título nobiliárquico, mas a própria virtude que deve respaldar os detentores de tais 

títulos de nobreza. Todavia, indo contra a ordem natural das coisas Macbeth passa 

então, uma vez feito Thane, a cobiçar a outra predição feita pelas bruxas, qual seja, 

tornar-se rei da Escócia. Aí então tem início o seu declínio moral. É que ele não 

reconhece o princípio de ordem que estabelecera sua ascensão ao novo posto dado pelo 

monarca como uma decorrência de sua virtude, em conjugação com a negação da 

virtude do antigo Thane de Cawdor, que se tornara um traidor do reino. Cego pela 

cobiça, Macbeth não vê outra possibilidade de acesso ao trono que não mediante o 

assassínio de seu titular, o mesmo e valoroso rei Duncan que lhe havia concedido tantas 

honrarias. Seria o caminho mais curto, como reconhece a própria esposa, Lady 

Macbeth, mas afrontoso à natureza das coisas. 

Nesse contexto, o início trágico da obra estabelece então a luta tradicional entre 

o bem e o mal, quando os justos e inocentes tornam-se vítimas de seres embrutecidos 

por mentes desequilibradas. O rei Duncan, retratado como o rei bom, o rei justo que 

veste seu manto real com humildade e preocupa-se em agradar seus súditos, é 

assassinado por Macbeth. O vilão recebe o monarca e a comitiva real em sua morada, 

planeja o crime, fraqueja e pensa até em desistir, pela dificuldade em agredir ser tão 

fraterno, mas sua companheira, Lady Macbeth, o encoraja e assim prossegue a trama. 

Duncan é morto enquanto dorme e, para não deixar suspeitas, Macbeth também mata os 

acompanhantes do rei, recaindo sobre eles a autoria do ato macabro. Temendo o mesmo 

destino do pai, os herdeiros ao trono, Malcom e Donalbain, fogem do país. Macbeth, 

sucessor imediato em virtude da ausência dos descendentes do rei, toma o poder.  

                                                 
3 “What he hath lost, noble Macbeth hath won.” 
SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1974, Ato I, cena 2, 67. 
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Para Lings,4 o papel de Duncan é belamente escrito por destacar-se na peça como 

homem de personalidade íntegra, sempre honrado em suas decisões como governante e 

com características até mesmo santa, conforme ilustram as palavras de Macduff a 

Malcolm: “vosso real pai era um rei muito santo”.5 Sua morte representa o início da 

trajetória dramática de Macbeth, que se processa em dois sentidos opostos: um de 

ascensão e o outro de declínio. À medida que Macbeth ascende à coroa e usurpa o 

direito do outro, dá-se sua degradação moral e física. A construção de seu império se faz 

tão rapidamente quanto a destruição de seu ser.  

Logo após o assassinato de Duncan, há o desencadeamento de uma sucessão de 

mortes. Todos aqueles que, de alguma forma, ameaçam o império de Macbeth no poder 

estão condenados. Ironicamente, o vilão é atormentado por sua própria consciência que 

o faz perder a tranqüilidade e a sofrer alucinações. A visão de espectros se intensifica 

quando Macbeth se vê obrigado a impedir a realização da segunda parte da profecia das 

feiticeiras, na qual os filhos de Banquo reinariam. Utilizando-se do pretexto de um 

banquete para homenageá-los, Macbeth prepara-lhes uma emboscada quase fatal. 

Banquo é morto, mas seu filho Fleance consegue escapar. Este crime intensifica ainda 

mais os distúrbios emocionais/mentais no protagonista que, ao se ver assombrado pelo 

espectro de Banquo, deixa escapar palavras comprometedoras durante a recepção.  

Os acontecimentos decorrentes das atrocidades de Macbeth levam-no a perder 

antigos aliados que se unem para defender o reino. Após o falecimento da esposa, 

comparsa no mal, o sangüinário tirano decide lutar em combate pessoal contra aqueles 

que buscam justiça para os assassinatos. O fim da peça é funestamente encenado com a 

decapitação de Macbeth pelo oponente Macduff 6 e Malcom, o primogênito da família 

real, torna-se o novo rei da Escócia.  

Diante desse cenário, vale ressaltar que, no universo de Shakespeare, a 

representação da criminalidade vem acompanhada de um restabelecimento da ordem, 

quando a justiça se faz pelos defensores da moral. Assim, o banho de sangue alcança 

também os malfeitores, ou seja, não há impunidade no mundo de Shakespeare.  

                                                 
4 LINGS, Martin. A arte sagrada de Shakespeare: o mistério do homem e da obra. São Paulo: Polar 
Editorial, 2004. 
5 SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1974, Ato IV, cena 3, 108-9. 
6 Nobre da Escócia, que ao ver os desmandos do rei, foge para a Corte Inglesa a fim de buscar reforços 
para enfrentar Macbeth. 
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Campos argumenta que as personagens shakespeareanas, de um modo geral, cujos 

comportamentos revelam seres de caráter íntegro, não percebem a diferença entre 

aparência e evidência, sendo incapazes de discernimento quanto à realidade referente às 

atitudes das pessoas e situações.7 Dessa forma, como resultado da falta de malícia ou da 

excessiva bondade, tornam-se aptas à manipulação, desenganos e astúcia, presas fáceis 

nas redes daqueles que se vêem encobertos por máscaras e peles de cordeiros. Em 

Macbeth, essa oposição paradoxal dos comportamentos não é diferente; Duncan e 

Banquo são covardemente assassinados por confiarem na “integridade moral do 

valoroso Macbeth”.8  

Segundo Harrison, Lady Macbeth e Macbeth abrem as portas para suas mentes, 

corações e almas, demonstrando ao leitor as estratégias frias e mortalmente 

determinadas que utilizam para alcançar seus objetivos, independente dos 

impedimentos, sejam estes animados ou inanimados, que surgissem em seus caminhos. 

O crítico menciona, ainda, que a ambição extremada e a falta de diretrizes morais de 

Lady Macbeth, condições de caráter que a motivam a agir no intuito de concretizar seus 

propósitos, constituem as forças maiores da trama.9 Seu instinto agressivo é sugestivo 

de um quadro patológico. Lady Macbeth lava freneticamente as mãos, mas jamais 

                                                 
7 CAMPOS, Maria Cristina P. “The end of Othello”. In: Discurso e diferença no limiar do milênio. Anais 
da VIII Semana de Letras. Viçosa: UFV, 2002, p. 193.  
8 Desde o início da peça, vários são os elogios a Macbeth, por diferentes personagens, ressaltando seu 
valor tanto pessoal quanto público, como se observa nas passagens a seguir: 

“O Sargento do Rei reporta notícias do confronto inesperado entre a Noruega e a Escócia, 
caracterizando-se a traição de Macdonwald, então thane of Cawder, e a valentia, honradez e lealdade de 
Macbeth em defesa do reino, motivo que o leva a obter o título do traidor (Ato I, cena 1, 16-20)”. 

A resposta do Rei Duncan ao ouvir o narrado, refere-se a Macbeth ressaltando não somente sua 
valentia, mas também as qualidades de cavalheiro valoroso: “O valiant cousin, worthy gentleman!” ( Ato 
I, cena 1, 24) 

Em seguida, quando Duncan pergunta sobre a reação de Macbeth e de Banquo à emboscada, o 
Sargento continua o seu discurso, enfatizando a bravura desses dois Generais do Rei, que lutam lado a 
lado em defesa do reino. Observa-se na passagem a seguir o uso de símiles, em que eles são comparados a 
águias, leões e canhões: “As sparrows eagles; or the hare the lion./If I say sooth, I must report they 
were/As cannons overcharg’d with double cracks, so they/Doubly redoubled strokes upon the foe.” (Ato 
I, cena 1, 35-38) 
 O Rei os considera, ainda, soldados honrados: “They smack of honor both”. (Ato I, cena 1, 43) 

O discurso sobre o confronto entre a Escócia e a Noruega enfoca os valores de Macbeth. Rosse, 
um nobre da Escócia, também atribui a Macbeth a vitória na batalha, denominando-lhe, por meio de 
alusão, o título de “noivo de Bellona, deusa da guerra”: “Till that Bellona’s bridegroom, lapp’d in 
proof,/Confronted him with self-comparisons”.(Ato I, cena 1, 54-55) 

Todas as passagens citadas em língua estrangeira foram extraídas da obra: 
SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: 

Houghton Mifflin Company, 1974  
9 HARRISON, Karl C. Every Man’s Shakespeare. Nashville, Tennessee: Winston-Derek Publishers, Inc., 
1992, p. 32. 
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consegue se desfazer da sensação de estarem elas sempre manchadas de sangue. O 

próprio Macbeth questiona, nos vários graus de consciência que o acometem, se “todo o 

oceano do grande Netuno irá limpar este sangue de [suas] mãos”.10 Ironicamente, suas 

mãos delicadas, conforme caracterização do autor, tornam-se os instrumentos de morte e 

os tormentos da alma. Ela assume o papel que extrapola o universo feminino, e se insere 

no patamar acima dos homens, sem qualquer identificação de gênero: nem mulher, nem 

homem; bruxa talvez.11 Torna-se passional na ansiedade pelo poder. Racional e 

calculista, Lady Macbeth é consciente de seu papel de estrategista hábil no 

relacionamento marido e mulher. Assim, dita as ordens e comanda aquele que ama, 

visto considerá-lo fraco, feito de leite da bondade humana.12 A diabólica esposa teme 

que a natureza do marido o faça desistir dos ideais compartilhados e, por isso, assume a 

liderança tipicamente masculina. Transforma-se de personagem tirana e impiedosa a 

demente. A facínora mulher, que apela às bruxas por sua desumanização, é tomada pela 

própria loucura que a consome. A violentação pela qual Lady Macbeth se sujeita é 

sinônimo de autodestruição.  

No que cerne a Macbeth, Campos assevera que ele, consciente da existência de 

hierarquia social, torna-se, cada vez mais, cego aos direitos e deveres sociais que um 

cidadão deve respeitar, na busca eloqüente da posição hierárquica máxima. 

Megalomaníaco, tendo como verdade unívoca o poder real, busca, de forma incessante, 

cega, determinada, doentia e passional, o alcance de seu objetivo, sem medir as 

conseqüências particulares ou sociais de seus atos.13 Marilena Chauí, ao comentar sobre 

a passionalidade humana, faz alusão à metáfora do barquinho solto no mar turbulento, 

desgovernado, sem destino, a deriva. A paixão pelo poder equipara-se ao barquinho. Os 

Macbeths não conseguem distinguir o bem do mal, a virtude do vício. Visam ao reinado 

                                                 
10 No texto original: “Will all great Neptune’s ocean wash this blood / Clean from my hand?”  
SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1974, Ato II, cena 2, 56-57. 
11 Para Harrison, a esposa de Macbeth, para assegurar que nenhum instinto benévolo possa interferir na 
sua ascensão ilícita ao poder, solicita aos espíritos das trevas que a transformem em ser semelhante às 
bruxas, sem sexo e sem alma, despindo-a de características humanas. O processo de desumanização de 
Lady Macbeth permite-lhe viabilizar a realização de seus planos, instigando o marido a cometer o 
primeiro crime.  
HARRISON, Karl C. Every Man’s Shakespeare. Nashville, Tennessee: Winston-Derek Publishers, Inc., 
1992, p. 32. 
12 No texto original: “Yet do I fear thy nature, / It is too full o’ th’ milk of human kindness”  
SHAKESPEARE, op. cit., Ato I, cena 5, 15-17. 
13 CAMPOS, Maria Cristina P. Deconstructing the great Gatsby: a reading of Fitzgerald’s The Great 
Gatsby”. In: Estudos Anglo Americanos. Números 25-26. São Paulo: Insular, 2002, p. 82. 
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e ficam, desorientados, ou melhor, desvairados, desnorteados, na vertigem, sem saber 

como consertar ou apagar os erros cometidos. Chauí afirma que o homem é movido por 

paixões e, para que  estas não dominem o ser, é preciso ter educação do caráter ou da 

vontade. Para a autora, a educação da vontade representa a compreensão dos valores 

éticos, da vida justa, da vida plena e pacífica a qual todos deveriam estar destinados por 

natureza.14  

Sabiamente afirmam as bruxas, no início da obra: fair is foul, and foul is fair.15 

Esta manifestação, ambígua e paradoxal, estabelece o tom da tragédia, análogo ao 

comportamento humano. Kermode aduz que “as oposições e alternativas soam com 

continuidade”16 em Macbeth e, por isso, há sempre a “oposição do feito com o não-

feito, de atos futuros e imaginações presentes”.17 Nesse sentido, lado a lado, em 

posições equivalentes, situam-se o belo e o repugnante, o bem e o mal, o correto e o 

obsceno, o justo e o injusto, o honrado e o desonrado, o amável e o detestável, tudo 

aquilo que é ofensivo aos sentidos em contraposição ao consistente com as leis, a lógica 

e a ética. Para Harrison, Shakespeare apodera-se de um pensamento e o converte em um 

objeto inanimado, transformando-o, então, em objeto animado para torná-lo 

significativo, perigoso, mortal e poético.18A complexidade de fair is foul, and foul is 

fair, no contexto da obra, sugere muito da personalidade de Lady Macbeth, que 

estabelece uma equivalência para tudo, inanimados e animados, homens e animais. É ela 

que no momento de fraqueza do marido, garante o sucesso da ação, raciocinando que 

homens dormindo ou mortos são nada mais do que retratos.19 A ambição de Lady 

Macbeth a conduz cega e incansavelmente para frente, sem recuos.  

                                                 
14 CHAUÍ, Marilena. A Arte do Viver. Ética. Cultura: Fundação Padre Anchieta, [?] v. 1. 1h35min. 1 
DVD. 
15 SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1974, Ato I, cena 1, 11. 
16 KERMODE, Frank. A linguagem de Shakespeare. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 293-296.  
17 Em tradução livre da obra The randon house college dictionary, “foul” representa um comportamento 
vil, ofensivo, abominável, profano, obsceno, contrário às regras e às leis. A palavra “fair” é o antônimo de 
“foul”, ou seja, moderadamente bom, justo, honesto, legitimamente procurado e feito, imparcial. Já a 
expressão “fair is foul, foul is fair” significa romper com as regras, estruturas. Desestruturar. 
STEIN, Jess [et al.] The randon house college dictionary – revised edition. New York: Random House 
Inc., 1980. 
18 HARRISON, Karl C. Every Man’s Shakespeare. Tennessee: Winston-Derek Publishers, Inc., 1992, p. 
33. 
19 No texto original:“The sleeping and the dead / Are but as pictures” 
SHAKESPEARE, op. cit., Ato, II. 2, 50-51. 
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Percebe-se então que o desejo pelo poder, paradoxalmente, governa e desgoverna 

o comportamento do homem. Este, quando investido de ambição incontrolável, torna-se 

vulnerável a sentimentos e atitudes injustificáveis perante a lei de Deus e do homem. O 

casal Macbeth articula o mal para a conquista daquilo que considera o bem: a veste do 

outro, a coroa alheia. Sob essa ótica, o bem e o mal representam as faces de uma mesma 

moeda que simboliza o poder. O ser humano vive necessariamente em companhia de 

outros indivíduos e, conseqüentemente, não pode subsistir, ou melhor, coexistir sem o 

mínimo de ordem, de direção e solidariedade. Com isso, inconscientemente, forma 

grupos sociais, sendo a família, a unidade mínima da sociedade. Segundo Freud, é 

próprio da raça humana a inclinação para a agressividade que se caracteriza por 

componente inerente e instintivo.20 A sociedade é que impõe limites para o controle 

desse instinto agressivo, caso contrário, os homens não conseguiriam viver juntos. 

Diante de tais agrupamentos, faz-se fundamental outorgar poderes a alguns dos 

membros da sociedade, em busca de uma convivência coordenada e pacífica. Os 

outorgados recebem poderes de direção, ficando os outorgantes sujeitos às regras 

impostas por aqueles. Assim, a moeda assume, em suas duas faces, as formas 

dicotômicas de poder: o lado do bem que é democraticamente dirigido, e o lado do mal, 

caracterizado pelos instintos primitivos do ser, que o leva a mentir, a trair, a matar para 

alcançar e se manter no ápice de uma posição hierárquica. 

Nas palavras de Rousseau, citado por Bobbio, “o mais forte nunca seria 

suficientemente forte para ser sempre o senhor se não transformasse a sua força em 

direito e a obediência em dever”.21 Macbeth desconstrói a noção de poder, força e 

direito, visto que a força que se utiliza e que o define não está legitimada no direito. 

Tendo usurpado o trono, através de mecanismos criminosos, o poder que ele exerce não 

é considerado legítimo. Segundo Bobbio, “em uma monarquia absolutista, a norma 

fundamental autorizadora, e, enquanto tal, legitimante, é a lei que estabelece a ordem de 

sucessão ao trono”.22 Macbeth, além de não pertencer à linhagem de sucessão ao trono, 

destrói e procura eliminar qualquer possibilidade que uma sucessão legítima pudesse 

interferir em seus planos de obtenção do poder monárquico. Todavia, “não é o rei que 

                                                 
20 FREUD, Sigmund. Civilization and its discontent. New York: W.W. Norton & Company, 1961. 
21 ROUSSEAU, Jean-Jacques apud BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as 
lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 235. 
22 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000, p. 235. 
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faz a lei, mas a lei que faz o rei”.23 Tal máxima do comparativismo jurídico, ilustra a 

distorção e a inversão de valores ocasionadas pela ambição desmedida de Macbeth ao 

poder. 

A deslegitimação, como se pode considerar a ascensão de Macbeth ao trono, 

pressupõe, segundo Bobbio, “recusa e desobediência”.24 Para o teórico, ambos 

“obediência e desobediência são comportamentos humanos orientados”. Todos aqueles 

membros do reino que percebem o golpe dado por Macbeth armam-se contra ele em 

busca de uma maneira de restaurar a ordem e a harmonia do reino, respaudando em 

pilares legitimados pelo direito de sucessão. Assim, após a emboscada armada por 

Macbeth, na qual o usurpador assassina o rei, os filhos de Duncan refugiam-se, um para 

Inglaterra e outro para Irlanda, mas se organizam estrategicamente com o objetivo de 

avocar o reino que lhes pertence por direito. 

Durante toda a trama, observa-se no comportamento de Macbeth, o desejo do 

poder acima de tudo, transformando essa ambição/desejo em paixão incontrolável, que 

ele partilha com Lady Macbeth de forma indissociável em termos de afinidade e 

identidade sobre a paixão que os motiva a praticar crimes vis em busca da concretização 

do poder. Segundo Bobbio, citando Aristóteles em “Política 1286 a”, “a lei não tem 

paixões que necessariamente encontramos em cada homem”.25 Em Macbeth,  as paixões 

humanas encontram-se retratadas nos comportamentos das personagens, paixões estas 

que se revelam seres dominados pela volúpia ao poder e pela ambição desmedida. 

Paixões que asssumem a dimensão do sobre-humano, mas que se caracterizam por 

sentimentos e ações subhumanas, que se distanciam de tudo aquilo que é aceito como 

moral e justo. O comando de Macbeth é não-autorizado, em oposição ao comando de 

Macduff que é o comando autorizado, visto representar a linha sucessória do poder, isto 

é, legitimado. 

Nesse contexto, as atitudes de Macbeth, na ânsia de ser rei, o transformam em 

ser embrutecido, distante das leis naturais, das leis positivadas, da ética e da justiça. A 

trama envolvida na peça diz muito acerca da matriz do pensamento jusnaturalista  

medieval, marcado pelas idéias de ordem e natureza das coisas, que estruturavam toda a 

                                                 
23 Ibidem, p. 235. 
24 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000, p. 236. 
25 ARISTÓTELES apud BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos 
clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 237. 
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fundamentação do universo. No direito, eram padrão de legitimação não apenas das 

ações dos homens, mas da própria normatividade produzida. Afinal, como ensina 

Ribeiro 

 
Para o jusnaturalismo, o direito natural, dimanado da natureza das coisas, 
constitui o elemento básico e nuclear da ordem jurídica e a medida da 
legitimidade do direito positivo. Este problema do fundamento do Direito, que 
interessa à filosofia jurídica e política, está intimamente relacionado à questão 
mais geral da existência de uma lei natural reguladora do agir humano. O 
direito natural considera a razão universal das coisas que sentimos existir no 
mundo. Basta contemplar a organização do Universo para sentirmos a força 
das leis imutáveis que o dirigem. Assim, como existem princípios eternos nos 
domínios do Universo, na elaboração das leis devem entrar noções eternas 
como a do justo, a da eqüidade, a da justiça comutativa e distributiva, a de dar 
a cada um que lhes é devido.26

 

Para Kaufman, a justiça é algo indefinível, irredutível, mas vinculado à ética, à 

filosofia social e jurídica, indistanciável da dinâmica social, religiosa, jurídica e política. 

Segundo o autor, a justiça “surge no entendimento filosófico e teleológico como a 

segunda das quatro virtudes cardinais: prudência, justiça, coragem e temperança”.27 Já 

Reale, ao discorrer sobre o mundo ético, preceitua que “a Justiça é, sempre, um laço 

entre um homem e outros homens, como bem do indivíduo, enquanto membro da 

sociedade, e, concomitantemente, como bem do todo coletivo”.28 Sob essa perspectiva, 

pode-se compreender que o comportamento ético somente existe quando há limitação da 

liberdade decorrente da existência de normas duras e impositivas. É por essa razão que o 

ser humano cria uma organização do poder, a fim de que sejam cumpridos preceitos 

essenciais à convivência humana.  

Todavia, a desonestidade permeia naqueles a quem o povo concede os poderes de 

direção e, por isso, a personagem Macbeth ganha vida no palco real, no papel daqueles 

que detêm a posição de governantes de quaisquer grupos sociais. Oficializa-se então, a 

imoralidade ficando cada vez mais difícil encontrar homens justos e honestos para 

combater e erradicar a marginalidade. Para Bloom, “a peculiar magnificência de 

Shakespeare está em seu poder de representação do caráter e personalidade humanos e 

                                                 
26 RIBEIRO, Fernando Armando. Conflitos no Estado Constitucional Democrático. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004, p. 79-80. 
27 KAUFMAN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 
2004, p. 225. 
28 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 38. 
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suas mutabilidades”.29 Como bem retrata o autor, os maus exemplos vêm de cima para 

baixo. Em ambos os palcos, o fictício e o real, usam-se disfarces, enganos e mentiras no 

lugar da verdade. Praticam-se todos os tipos de crimes e perversidades. Há a 

banalização do ilícito, tendo em vista que pelo poder e pelo dinheiro os fins justificam 

os meios.  Antonio Candido preleciona estar o mundo contemporâneo doente por causa 

da crise dos valores morais.30 Na política medieval, o governante agia dentro de certos 

valores da justiça, da bondade, da caridade, conforme era imposto pela igreja cristã. O 

rei justo era aquele caridoso, que dava esmola aos pobres ou entregava um grande feudo 

a um nobre como recompensa por um ato extraordinário, demonstrando sua 

generosidade. Já no mundo contemporâneo, o governante deixa de ser bom, para se 

tornar gestor de questões econômicas e a política, como técnica social, passa a permitir 

coisas que a moral não permite. 

Contrariamente à realidade da impunidade que aflige o ser moderno, 

Shakespeare, em Macbeth, apresenta o arrependimento e o tormento de consciência dos 

criminosos, assim como suas punições. O protagonista se dá conta da violação da ordem 

que pretende perpetrar, e em várias passagens deixa mostrar dúvidas e arrependimentos 

diante do projeto. Veja-se, por exemplo, a passagem em que reflete para si mesmo 

acerca do assassínio planejado, colocando-se a seguinte indagação:“Se for boa (a 

empreitada por ele planejada), por que ceder a uma sugestão cuja hórrida imagem eriça 

meus cabelos de pavor e faz que meu coração tão firme bata em minhas costelas 

contrariamente às leis da Natureza?”.31

Performática e absolutamente conclusiva neste sentido é a passagem em que 

Macbeth tenta convencer a si mesmo do desvario de seu projeto, dizendo : 

 
A justiça, com mão equitável, apresenta a nossos próprios lábios os 
ingredientes do cálice que nós mesmos empeçonhamos... Ele (o Rei) está aqui 
sob uma dupla salvaguarda. Primeiro, sou parente e súdito dele: duas razões 
poderosas contra o ato... Depois, sou o hospedeiro e deveria barrar a porta do 
assassino e não trazer eu mesmo o punhal... Além disto, Duncan foi tão doce 

                                                 
29 BLOOM, Harold. O Cânone Ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995, p. 68. 
30 CANDIDO, Antonio. A culpa dos reis. Ética. Cultura: Fundação Padre Anchieta, [?] v. 1. 1h35min.1 
DVD. 
31 No texto original: “Whose horrid image doth unfix my hair/And make my seated heart knock at my 
ribs,/Against the use of nature? Present fears/Are less than horrible imaginings:/My thought, whose 
murther yet is but fantastical,/Shakes so my single state of man that function/Is smother’d in surmise, and 
nothing is/ But what is not”. 
SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1974, Ato I, cena 3, 135-142. 
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no emprego de seu poder, tão puro em suas altas funções, que suas virtudes 
falarão  como se fossem trombetas angélicas contra o crime maldito de seu 
assassinato!.... E a piedade, semelhante a um recém nascido cavalgando na 
tempestade, ou a um querubim celeste que monte os corcéis invisíveis do ar. 
Soprará o ato horrível nos olhos de todo homem até afogar o vento no meio 
das lágrimas!32  

 

 A culpa é um sentimento que resulta da violação do eu. A sombra da culpa 

devora Macbeth e sua amada. A memória dantesca do crime impossibilita-os de gozar 

pacificamente do posto tão almejado. A descida deliberada dos Macbeth ao inferno dá-

se paralelamente à descida sentenciada de suas condenações. Como afirma Lings, “é 

somente a estes últimos que se dirigem as palavras da inscrição do portão de Dante: 

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate [Abandonai toda a esperança, vós que aqui 

entrais]”.33 A partir dessa interpretação, tem-se a moral da história: o desejo irrestrito 

pelo poder consome o ser humano, retirando-lhe seu bem mais precioso, que é o 

usufruto de uma vida tranqüila e feliz. Nesse sentido, no microcosmo Shakespeariano, 

nem mesmo a alma mais grotesca consegue se livrar do sentimento de culpa. 

Bloom ressalta que Shakespeare é o centro do cânone da literatura.34 O autor 

bardo é capaz de tecer, em sua literatura profundamente universalista, um denso, 

complexo e representativo perfil para cada uma das imagens por ele trabalhadas. Como 

anota Samuel Johnson, um dos mais brilhantes comentaristas de Shakespeare, “nas 

obras de outros poetas, uma personagem é quase sempre um indivíduo; nas de 

Shakespeare, geralmente é uma espécie”.35 O dramaturgo conhece mais da natureza 

humana em sua complexidade do que os próprios homens. Acontece, porém, que a 

mensagem abstraída da obra do grande conhecedor da alma humana, trazida à luz da 

modernidade, aparenta-se insignificante. O século XXI substitui a consciência pela 

ideologia, que tudo permite e releva. Os ventos da impunidade tanto sopram que a 
                                                 
32 No texto original: 
“This even-handed justice /Commends th’ ingredience of our poison’d chalice/To our own lips. He’s here 
in double trust:/ First, as I am his kinsman and his subject,/Strong both against his murtherer shut the 
door,/ No bear the knife myself. Besides, this Duncan/Hath borne his faculties so meek, hath been/ So 
clear in his great office, that his virtues/Will plead like angels, trumpet-tongu’d, against/ The deep 
damnation of his taking-off;/And pity, like a naked new-born babe,/Striding the blast, or heaven’s 
cherubin, horn’d/Upon the sightless couriers of the air,/Shall blow the horrid deed in every eye,/That tears 
shall drown the wind.” 
SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1974, Ato I, cena 7, 10-25. 
33 LINGS, Martin. A arte sagrada de Shakespeare: o mistério do homem e da obra. São Paulo: Polar 
Editorial, 2004, p. 164. 
34 BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995, p. 55. 
35 JOHNSON, Samuel. Prefácio a Shakespeare. São Paulo: Iluminuras, 1996, p. 37. 
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marginalidade permeia os ambientes de cada cidadão brasileiro. De alguma forma, todos 

se vêem envolvidos pelo vendaval da ilegitimidade, seja participando efetivamente de 

seus benefícios ou mesmo sendo conivente com ela através da inatividade e do 

conformismo. 

 A corrupção, o nepotismo, o favorecimento ilícito e os demais crimes contra a 

confiança popular são uma afronta à sociedade. A desonestidade é uma regressão à 

evolução da espécie humana como ser racional. Buscar inescrupulosamente o poder, em 

detrimento da ordem e da moral social, é uma atitude espúria. Aqueles que praticam a 

improbidade social destruindo o meio em que vivem com intuito de obter vantagens 

pessoais, devem ser penalizados, assim como os Macbeths o são.  Isso porque, ainda 

que a sanção não seja imediatamente aplicada, mais cedo ou mais tarde o meio cobra o 

que lhe é devido, seja sob a forma da insegurança reinante ou sob o jugo da desordem 

total.  

Note-se que a análise da obra em comento, no momento histórico de construção 

de um movimento pós-positivista, em que se destaca, com profusão e importância 

supremas a preocupação com a legitimidade do Direito, e não sua mera legalidade e 

validade formal, é capaz de alcançar uma dimensão auto-reflexiva em toda compreensão 

do fenômeno jurídico. Segundo Dworkin, “a política, a arte e o Direito estão unidos, de 

algum modo, na filosofia”.36 Assim, como acentua Galuppo, pode-se conhecer muito 

sobre o Direito estudando, por meio da Filosofia, a Arte e a Literatura em especial. É 

que, como acentua o pensador mineiro, por meio delas é possível compreender melhor 

as matrizes do pensamento jurídico.37 Essas, as matrizes, não são apenas fontes ou 

paradigmas, mas fios condutores sedimentadores da percepção de um dado fenômeno, 

estruturando o sentido, ou os sentidos possíveis de lhe serem atribuídos ou deles 

desvelados. 

Macbeth, em sua aberração, transcende os limites de seu universo fictício, 

inserindo-se, devido à fidelidade na identificação de comportamentos humanos, no 

macrocosmo da atualidade. Na obra, a relatividade dos valores terrenos sugere que a 

                                                 
36 DWORKIN, Ronald. A matter of principle. Cambridge: Harvard University Press, 1985, p. 166. 
37 GALUPPO, Marcelo C. Matrizes do pensamento jurídico: um exemplo a partir da literatura. In: O 
Brasil que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: EDIPUC, 2006, 
p. 515-530. 
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batalha está perdida e ganha.38 A ambigüidade indica a indeterminação e diferentes 

perspectivas. Toda vitória implica em perda. A inter-relação entre perder e ganhar é 

tênue como fair is foul. Ganha-se o poder e perde-se a alma e a vida.  

Conseqüentemente, Macbeth choca e fere a sensibilidade do leitor, 

principalmente por ele encontrar na obra uma identificação que não o distancia da 

realidade indesejável que o circunda. “O domínio que tinha Shakespeare da natureza 

humana é tão firme que todas as personagens pós-shakespereanas são em certa medida 

shakespereanas”.39 O palco construído pelo autor em muito se assemelha às cenas do 

cotidiano do mundo moderno. Lamentavelmente, constata-se que a evolução da espécie 

não implica em desenvolvimento ético e moral. Há ainda vários Macbeths nos dias de 

hoje, com o mesmo perfil do protagonista criado no século XVI. Para Bloom, 

“Shakespeare abre de tal modo suas personagens a múltiplas perspectivas que elas se 

formam instrumentos analíticos para nos julgar”.40 Os cenários e as vestimentas podem 

ser diferentes, mas as máscaras velam e desvelam sentimentos vis, próprios de seres 

embrutecidos, animalizados por seus próprios desejos e ambições.  

Sarcasticamente, as palavras finais de Macbeth são sábias quando ele reflete 

sobre a natureza da vida humana. Para ele, “a vida não passa de uma sombra que está 

caminhando: um pobre ator que suporta e sofre sua hora no palco para depois não ser 

mais ouvido. É uma história contada por um idiota: uma história cheia de som e fúria, e 

seu significado é nada”.41 Tais palavras soam patéticas na voz da hipocrisia (des)velada 

de Macbeth, que mesmo quando diz a verdade, é a mentira que se registra, como 

conseqüência de seus atos terríveis.42 O tirano é assaltado por uma passionalidade 

desvelada na cobiça, na usurpação, no desmedido gozo, que nunca lhe é prazeroso. A 

monarquia, em Macbeth, é um bem efêmero, sua manutenção é impossível de forma 

pacífica.   

 

                                                 
38 No texto original: “When the hurly-burly’s done,/When the battle’s lost and won.”SHAKESPEARE, 
William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). Boston: Houghton Mifflin Company, 
1974, Ato I, cena 1, 3-4. 
39 BLOOM, Harold. O Cânone Ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995, p. 185. 
40 Ibidem, p. 69. 
41 No texto original: “Life’s but a walking shadow, a poor player, / That struts and frets his hour upon the 
stage, / And then is heard no more. It is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying 
nothing”.  
SHAKESPEARE, op. cit., Ato V, cena 5, 24-28. 
42 GREER, Germaine. Shakespeare: a very short introduction. Oxford: Oxford University, 2002, p. 71. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A peça constrói e desconstrói o significado da vida, que atinge o grau de 

nulidade de sentidos, característico do ser e do não-ser. Shakespeare ilustra como a 

marginalidade é um construto social e pessoal. O comportamento humano é resultado de 

elementos externos (culturais) e internos (personalidade). Macbeth, ao exercer o livre 

arbítrio, escreve sua própria história, cujos caminhos percorrem a criminalidade, ilusória 

no alcance de bens efêmeros na cadeia de valores que, supostamente, edificam o homem 

de bem.  

REFERÊNCIAS  

BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos 

clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000 

CAMPOS, Maria Cristina P. “The end of Othello”. Anais da VIII Semana de Letras. 

Discurso e diferença no limiar do milênio. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 

2002.  

__________. Deconstructing the great Gatsby: a reading of Fitzgerald’s The Great 

Gatsby”. In: Estudos Anglo Americanos. Números 25-26. São Paulo: Insular, 2002. 

CANDIDO, Antonio [et,al]. A arte do viver. A culpa dos reis. Ética. Cultura: Fundação 

Padre Anchieta, [?], v. 1. 1h35min.1 DVD. 

DWORKIN, Ronald. A matter of principle. Cambridge: Harvard University Press, 1985. 

FREUD, Sigmund. Civilization and its discontent. New York: W.W. Norton & 

Company, 1961. 

GALUPPO, Marcelo C. Matrizes do pensamento jurídico: um exemplo a partir da 

literatura. In: O Brasil que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. 

Belo Horizonte: EDIPUC, 2006. 

GREER, Germaine. Shakespeare: a very short introduction. Oxford: Oxford University 

Press, 2002. 

HARRISON, Karl C. Every Man’s Shakespeare. Tennessee: Winston-Derek Publishers, 

Inc., 1992. 

JOHNSON, Samuel. Prefácio a Shakespeare. São Paulo: Iluminuras, 1996. 

 
973



KAUFMAN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. Lisboa: 

Calouste Gulbenkian, 2004. 

KERMODE, Frank. A linguagem de Shakespeare. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

LINGS, Martin. A arte sagrada de Shakespeare: o mistério do homem e da obra. São 

Paulo: Polar Editorial, 2004. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002. 

RIBEIRO, Fernando Armando. Conflitos no Estado Constitucional Democrático. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2004. 

SHAKESPEARE, William. The riverside Shakespeare. G. Blakemore Evans (Ed.). 

Boston: Houghton Mifflin Company, 1974. 

STEIN, Jess [et al.] The randon house college dictionary – revised edition. New York: 

Random House Inc., 1980. 

 

 
 
 

 
974



DESLO(U)CANDO O PROCESSO PENAL: ITINERÁRIOS KAFKAESCOS 
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RESUMO  

Nas bordas entre o Direito e a Literatura, o artigo tem por escopo desenhar o que seria 

um encontro da literatura de Kafka, mormente sua obra O Processo, frente à realidade 

processual penal brasileira. Para isto, utiliza-se de uma interpretação aberta da obra do 

autor tcheco, fora de enquadramentos rígidos, que permite perceber os mecanismos de 

(a)normalidade construídos pelo autor e elaborar uma leitura localizada sobre a 

conjuntura do processo penal no contexto brasileiro. Ou seja, apreender o ridículo do 

cotidiano e os reflexos sintomáticos no direito processual penal, local privilegiado de 

exame sobre sistemas alienantes e patologizados que tornam supérfluo o crivo humano. 

 

PALAVRAS-CHAVES: LITERATURA; KAFKA; DIREITO PROCESSUAL 

PENAL; SISTEMA INQUISITIVO; CRÍTICA. 

 

ABSTRACT 

This paper situates itself on the fringes between Law and Literature. Its aim is to 

imagine a possible encounter of Kafka’s work – mainly his The Process – with Brazil’s  

criminal procedural realities. An open interpretation of the Czech author’s oeuvre will 

be utilized, staying away from rigid perspectives, making room for the perception of the 

author’s (ab)normality mechanisms and thus allowing a reflection over the present state 

of penal procedures in Brazil. The paper seeks, therefore, to apprehend the ludicrous 

aspects of our everyday life and to highlight heir consequence on criminal procedure 

laws, a privileged locus for the exam of alienating and pathological systems that 

dispense human rationality. 
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Ele é como um homem que esquia no cascalho, para 
provar, com cambalhotas e arranhões, àqueles que 
pretendem que o cascalho é neve, que não se trata, 
realmente de outra coisa senão cascalho. 
Como um homem que fica sentado diante de um prato 
vazio e maneja obstinadamente a colher, para provar, 
àqueles que consideram o prato cheio, que ele está 
realmente vazio. 
Como um homem que traduz os sulcos nas rochas como se 
fossem hieróglifos, para, àqueles que costumam, com base 
nisso, dizer que as pedras do mundo têm sentido, que os 
sulcos, na verdade, são apenas sulcos. 

Günther Anders 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Um encontro com Kafka, com aquilo que ali percebo, por certo é sempre um 

local traumático, muito mais quando proponho uma grelha que se utiliza fortemente de 

um livro (inacabado) tão dito e comentado: Der Prozeß. Ressalte-se a briga pelo 

discurso de Kafka, por sua correta interpretação, pela busca de monopólio de sentido 

outorgado por alguns pensadores (correto Foucault1 quando não se espantava em ver o 

discurso não apenas como aquilo que manifesta o desejo, mas o objeto do próprio; não 

apenas aquilo que traduz as lutas e contradições, mas aquilo pelo que se luta, poder do 

qual queremos nos apoderar). 

Frisa Heller que só há uma maneira de não assumir a posição de intérprete d´O 

Processo: não lê-lo2. O que não significa que se produza um texto com ares policiais à 

cata de significado, bem ao gosto do inquisidor que violenta – agora ao invés do corpo 

supliciado – o texto atrás de uma “verdade”. Quer-se, pois, partir dele, mas não 

estacionar aí, não cair num mero comentário/recitação que se coloque na insolúvel 

situação de dizer pela primeira vez aquilo que já fora dito e repetir incansavelmente 

aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito.3

                                                 
1 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 
Dezembro de 1970. 14ª ed.. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 
2006, p. 10. 
2 HELLER, Erich. Kafka. Tradução de James Machado. São Paulo: Editora Cultrix/Editora da USP, s.d., 
p.73. 
3 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso…,  p. 25. 
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Arriscar algumas palavras sobre um autor de tamanha dimensão é trazê-lo 

consigo, não imaginando o que ao final possa ocorrer; lançar-se num permanente 

ensaio, mais afeito ao aspecto fragmentário de sua escrita (para além das bordas do real 

da letra, como dirá Lacan). Perceber que o texto da arte é o próprio texto da vida, e é 

por isso que não há necessidade de se recorrer às intenções declaradas do autor para 

decifrar o enigma e compreender o que quisera dizer. Assim se dá a postura de relação 

com o que de Kafka me vem à ideia,4 ou seja, o desejo (longe da busca pela completude 

do gozo) de transitar no interstício, no lugar crítico, de crise, da crítica, da construção e 

do critério, todavia, que a leitura permite. É o colocar-se para além puramente da 

função-autor, alertada por Foucault,5 onde não se fique preso, controlado, organizado 

por mecanismos/procedimentos que podam e têm a função de abortar o caráter de 

acontecimento aleatório do discurso, de inconstante, de arredio e indomável que o faz 

uma temível materialidade. Historicamente, textos, livros, foram sempre carregados de 

riscos antes de serem presos num circuito de propriedade e classificação; como se 

pudesse resumi-los numa unidade de escrita, num certo modo de ser que imputa ao 

discurso um foco de coerência – um modo de existência de funcionamento do discurso 

no interior de uma sociedade.  

Talvez, como quer Agamben,6 o lugar da poesia – que possamos aqui ser 

tocados por Kafka – não está nem no texto nem no autor (ou no leitor mesmo), mas 

simplesmente no gesto, em que o autor e leitor se põem em jogo no texto, 
                                                 
4 O autor, em sua literatura, conseguiu como poucos fazer uma verdadeira parábola do homem moderno e 
sua angústia interminável. Conseguia olhar a experiência como um espelho e captar os detalhes da própria 
imagem que outros espelhos apenas vagamente refletiam (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e 
Ambivalência. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, p. 96). Ele próprio na 
condição de estranho universal, acaba por romper definitivamente a própria autonomia de criar sobre um 
material dado. Ser estranho é isto: a capacidade de viver numa ambivalência perpétua. É assustadora a sua 
capacidade de situar a enorme agonia presente em vários aspectos da contemporaneidade. Até mesmo nos 
pequenos detalhes, como ressalta Jill Robbins, no uso exaustivo que fazia da conjunção aber (“mas”), 
fazia transparecer a notável complexidade de uma alma “que não pode simplesmente ver e sentir em linha 
reta”, uma postura que hesitava não por covardia, mas por clarividência (BAUMAN, Zygmunt. 
Modernidade e Ambivalência, p. 190). Para isto, constantemente fazia uso das chamadas justaposições 
paratáxicas, onde os eventos e atos são cumulados uns nos outros, todavia quando vistos em conjunto não 
faziam sentido algum devido evidentes contradições. O que se evidenciava, por certo, era uma narrativa 
com ausência de hierarquia frente a uma inconclusividade interpretativa, ou seja, um vácuo de 
entendimento (p. 191). Simultaneamente, na medida em que Kafka recobria-se de oposições, ele mesmo 
as contradizia. Povoam, pois, o seu imaginário figuras híbridas, seja um homem que se transforma em 
inseto; um macaco que se transforma em homem; um cão que se põe a filosofar; meio gato, meio 
cordeiro; meio morto-vivo; e quiçá o mais “incoerentemente coerente” de seus personagens: Odradek. É a 
permanente impossibilidade de designação que expõe um vazio agonístico. É o próprio “farfalhar de 
folhas [palavras] caídas” – sem seiva, parafraseando a descrição de seu personagem, que nos recorda 
incessantemente e de forma incisiva o vazio intruso que hoje toma conta do então projeto moderno. 
5 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? 6ª ed.. Tradução de António Fernando Cascais e Eduardo 
Cordeiro. Águeda: Veja, 2002, pp. 46 e 47. 
6 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução de Luísa Feijó. Lisboa: Edições Cotovia, 2006, p. 91. 
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irrevogavelmente e sem reservas (encontro ético?); enfim, tentar pairar no inexpresso 

nestes atos de expressão. Ver a escrita como lugar de abertura, um ter lugar que sujeito 

e objeto se (trans)formem um através do outro e em função um do outro. Falar em 

Kafka, de Kafka, sobre Kafka, a partir dele, parece-me retratar a ousadia de se 

insinuar de forma sub-reptícia – a pensar com o texto – de maneira transversal podendo 

ser envolvido por ele. 

 

 

2 Encontros com O Processo Penal 

 

Nas interfaces do Direito com a Literatura, conexão esta feita pelo próprio autor, 

já que formado em ciências jurídicas (tendo feito inclusive estágios na área – nada mais 

irônico que a própria vida… – ainda que eles os tenham feito abandonar a advocacia)7 – 

afinal tudo que não fosse literatura o aborrecia muito –, o exercício que se pretende aqui 

é experimental. Literatura e pensamento também fazem “experimentos”. Diferentes dos 

cientificismos, são aquelas atitudes “experimentos” sem verdade, nos quais através 

deles nos deixamos levar; desta forma, arriscamos menos nossas convicções que nossos 

modos de existência.  

Deslo(u)quemos, pois, O Processo; desencorajemos os enquadramentos rígidos. 

A cosmovisão em Kafka, como dirá Anders, parece des-lou-cada.8 Torna-se uma 

tremenda ferramenta de exame de mundo na medida em que descentra de nossa pretensa 

normalidade e torna apreensível o ridículo do cotidiano. Manipula o “louco” 

normalmente ao ponto de “tocar o cerne da realidade”.9 É o sintoma contemporâneo que 

Kafka aprisiona com maestria, a naturalidade de sistemas alienantes que tornam 

supérfluo o humano, como demonstrado n´O Processo. A tal ponto que sua abordagem 

chega a tomar corpo como adjetivo: Kafkaesca.10

                                                 
7 Em seu último ano de Universidade fez estágio como redator no escritório do advogado Richard Lowy; 
depois de formado realizou outro ainda, agora obrigatório, nos Tribunais de Praga (1906). Tais vivências 
por certo foram fundamentais preponderantemente em virtude de terem proporcionado material que 
utilizou para escrever O Processo. KONDER, Leandro. Kafka: Vida e Obra. 4ª ed.. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1974, p. 31. 
8 Jogo de palavras entre os vocábulos em alemão verrücken (deslocar) e ver-rückt (particípio do verbo 
que, adjetivado, significa louco). 
9 ANDERS, Günther. Kafka: pró e contra – Os Autos do Processo. 2ª impressão. Tradução de Modesto 
Carone e revisão de J. Guinsburg. São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 16. 
10 “ eu (…) um Löwy com um certo fundo kafkiano (…)” KAFKA, Franz. Carta ao Pai. Tradução de 
Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2004, p. 22. Preferimos “kafkaesco”, assim, ao termo 
“kafkiano”, como em geral usado, na esteira de Backes, em função de mesmo o autor se considerar um 
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Se o homem nos parece hoje desumano, quiçá seja por termos perdido a 

capacidade de ver o rebaixamento animalesco com que nos submetemos a sistemas 

(processuais, porque não?) “bem pensados”. Nada mais realista que as fábulas de 

Kafka. Espantosa lucidez que descortina a naturalidade com que coisificamos o homem 

e o dissolvemos em engrenagens burocratizadas de vida própria. Dirá de novo Anders: 

“se Kafka deseja afirmar que o “natural” e “não-espantoso” de nosso mundo é 

pavoroso, então ele faz uma inversão: o pavor não é espantoso.”11

Mostram-se, assim, “imagens potenciadas”12 de um processo sobre o qual há 

uma extrema discrepância entre uma irrealidade e uma exatidão precisas, que gera um 

sentimento de familiaridade aguda ao analista que lida com a rotina processual penal. A 

sensação não é outra senão a de angústia colocando-se empaticamente com Josef K.. 

Fragmento que é O Processo, remontado por Max Brod, deixa destilar 

permanentemente uma tensão e, por mais que seja estranho, existe ainda uma certeza 

concomitante de que nada pode ser feito, irremediável a condição em que o protagonista 

é posto. Ao passo que tudo é opressivo – vê-se na descrição magnífica do tribunal13 e 

paralelamente na montagem do livro para o cinema de Orson Welles – tudo acontece 

como que em surdina, há um silêncio ensurdecedor onde apenas alguém que se ponha a 

auscultar a obra capta o inalcançável daquela estrutura institucionalizada e 

burocratizada – Kafka era um grande conhecedor do paraíso dos burocratas que era o 

império austro-húngaro sob a monarquia dos Habsburgos – onde tudo acontece no 

cômodo ao lado: há um eterno esperar-na-ante-sala.14

O que se tem, então, de tão próximo ao cotidiano processual penal? Talvez 

grande parte das patologias estejam ali expressas. Afinal de contas, hoje em dia, nada 

                                                                                                                                               
Löwy antes de um Kafka. Procura-se dar todo valor e alcance peculiar da expressão kafkaesk no alemão 
para definir uma situação peculiar, relativa ao caráter particular assumido pela obra do autor. Quando 
Kafka usa Kafka´schen (“kafkiano”), faz referindo aquilo que é relativo à Kafka, menos a uma 
circunstância única que possui seus escritos (que ele ao menos biologicamente credita aos Löwy). 
11 ANDERS, Günther. Kafka: pró e contra…, p. 21. 
12 ANDERS, Günther. Kafka: pró e contra..., p. 22. 
13 Vale transcrever uma pequena passagem: “K. acreditou estar entrando numa assembléia. Um 
aglomerado das mais diversas pessoas – ninguém se importou com o recém-chegado – enchia um recinto 
de tamanho médio, com duas janelas, circundado por uma galeria bem junto ao teto, igualmente lotada, 
onde as pessoas podiam ficar em pé se curvadas, com as cabeças e costas batendo no teto. K., para quem 
o ar estava pesado demais, saiu outra vez (…)”. KAFKA, Franz. O Processo. 10ª reimpressão. Tradução e 
posfácio de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 52. 
14 ANDERS, Günther. Kafka: pró e contra…, pp. 22 e 27. Lugar onde a ordem estava posta à serviço do 
absurdo, Kafka viveu na pele enquanto trabalhou no Instituto do Seguro Operário contra Acidentes de 
Trabalho em Praga. 
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mais “óbvio(?)” que iniciarmos o processo penal pela prisão do sujeito.15 De preferência 

baseando-se em decisão de mísera uma linha que reporte literalmente ao texto legal, ou 

ainda, desde interceptações telefônicas, quebras de sigilo de toda natureza, prisões 

temporárias, onde o processo penal transforma-se em mero instrumento de segurança 

pública e não raro em segredo de justiça, inclusive para o acusado. Perceba-se que 

outras coisas não são seus escritos, em especial este texto de interesse, que sirenes de 

alarme, gritos de perigo, que “não aconselham ninguém a se resignar com a situação 

(péssima) a que o mundo [um processo penal autoritário] chegou.”16

Passagem fenomenal de Oliveira17 relendo O Processo: “Espaço-julgamento, 

antecipação do cárcere. Tribunal-julgamento, procedimento legal-formal, vestimenta 

cordata das mil mortes na busca da justa justiça das execuções. Execute-se a sentença. 

Não era preciso aguardar o fim do processo. A sentença não reside no desfecho, ela já 

incide no momento de sua representação.” O menor tempo cronológico representa 

inominável sofrimento à “vontade geral” prenhe de vingança.  

O direito, e propriamente o processo penal, há tempos, se tornou um mero 

empecilho, um entrave que impossibilita a tão almejada eficiência imprescindível ao 

mundo “just in time”. Tacanha, todavia, aquele que não percebe que o eterno conflito 

mais velocidade (eficiência), menos garantias (efetividade), dentro do campo processual 

penal, não condiz apenas com o (des)respeito aos direitos ditos individuais. Reflete, 

sim, também o interesse coletivo, absolutamente preponderante – não no sentido da 

condenação – de buscar uma decisão substancialmente válida; e, fundamentalmente, de 

não correr perigo demasiado de vermos alguém inocentemente ser esmagado pela 

engrenagem. Esquecemos que há um preço democrático que jamais demos estar 

dispostos a pagar: a de ver algum inocente injustamente condenado, ao preço ainda da 

inocência de algum culpado.18  

                                                 
15 Luiz Costa Lima, desde Kaiser, talvez não conseguindo perceber em toda dimensão que a exceção é 
tornada regra no modelo de atuação jurídica processual penal – quando falamos de pulsões totalitárias –, 
inclusive em regimes democráticos, cita: “O seu processo nada tem a ver com o sentido habitual do 
processo jurídico, senão que, com seus juízes invisíveis, com autos de acusação ocultos e com execução 
sem a sentença final adequada, é antes a contrafação do curso processual regular”. LIMA, Luiz Costa. 
Limites da Voz: Kafka. Rio de Janeiro: Rocco, 1993, p. 103. 
16 “As estórias fantásticas de Kafka não são senão visões agudíssimas de alguns dos problemas cruciais 
do mundo moderno. A ficção só “exagera” a verdade para que a verdade seja compreendida em toda sua 
profundidade.”. KONDER, Leandro. Kafka..., pp. 142 e 200.  
17 OLIVEIRA, Salete. Tribunal, fragmento mínimo, palavra infame. In: Kafka, Foucault: sem medos. 
PASSETTI, Edson (coord.). Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p. 120-121.  
18 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del Garantismo Penal. Traducción de Perfecto Andrés 
Ibáñez et.al.. Madrid: Trotta, 1995, 549.  

 
980



Camuflada é a busca (rápida) por um tipo ideal pena sem processo, mascarando-

se o processo penal como instrumento de impunidade. Os holofotes voltam-se ao 

paradigma das ações eficientes (Hayek), quer dizer, processos curtos e rápidos, tudo a 

projetar “melhores fins”. O tempo do processo quanto mais curto melhor, ignorando-

se(?) que a sua dinâmica é e deve ser outra, diferentemente do fluxo social acelerado. 

Nossa justiça, não raro, veste asas nos calcanhares e vira a deusa da Caça, tal 

como no quadro de um juiz relatado no diálogo do pintor Titorelli com K.:  

 

“K não conseguia explicar a si mesmo o que era aquela grande figura, 
que ocupava o centro do espaldar do trono e perguntou ao pintor o que 
significava. A figura ainda precisava ser um pouco trabalhada, respondeu o 
pintor; pegou um bastão de pastel de uma mesinha, passou um pouco pelas 
bordas da figura, mas sem com isso torná-la mais nítida para K.. – É a Justiça – 
disse finalmente o pintor. – Agora já a reconheço – disse K.. – Aqui está a venda 
nos olhos e aqui a balança. Mas com asas nos calcanhares e em plena corrida? 
– Sim – disse o pintor –, tive de pintar assim por encomenda; na verdade é a 
Justiça e a deusa da Vitória ao mesmo tempo. – Não é uma boa vinculação – 
disse K. sorrindo. – A Justiça precisa estar em repouso, senão a balança oscila 
e não é possível um veredicto justo. – Eu me submeto ao meu cliente – disse o 
pintor. (…) A visão do quadro pareceu dar-lhe vontade de trabalho, ele 
arregaçou as mangas, pegou o lápis e K. observou como, sob as pontas 
trêmulas desse lápis, se formava, junto à cabeça do juiz, uma sombra 
avermelhada, que se esvaía na forma de raios em direção à borda do quadro. 
Aos poucos, esse jogo de sombra rodeou a cabeça como um adorno ou uma alta 
distinção. Mas em torno da figura da Justiça ficou claro, com exceção de uma 
tonalidade imperceptível: a figura parecia avançar de uma maneira especial 
nessa claridade, quase não lembrava mais a deusa da Justiça, nem tampouco a 
da Vitória, agora se assemelha por completo à deusa da Caça.19

 

Vendo-se o direito como estorvo, esquece-se que a eficiência, neste contexto, é 

sinônimo de supressão de direitos e garantias, mormente constitucionais, ou, pelo 

menos, mecanismo de redução dos seus raios de alcance, manipuláveis pela força da 

hermenêutica. Questão: entre o crime e a concretização da pena deve haver a 

oportunização da dialética do processo, do palco da discussão com paridade de armas 

para que tenha a viabilidade de decidir de forma eqüidistante? Dirá um adepto da 

punição: para que?20

                                                 
19 KAFKA, Franz. O Processo…, p. 177-178. 
20 Sobre o tema, Carnelluti segue atualíssimo mencionado que “cuando oímos decir que la justicia debe 
ser rápida, he ahí una fórmula que se debe tomar con beneficio de inventario; el clisé de los llamados  
hombres de Estado que prometen a toda discusión del balance de la justicia que tendrá un 
desenvolvimiento rápido e seguro, plantea un problema análogo de la cuadratura del círculo. Por 
desgracia, la justicia, si es segura nos es rápida, y si es rápida no es segura. Preciso es tener el valor de 
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Talvez o mais (in)sano seja – pois anormalidade e normalidade se confundem, 

fundem-se numa aura de anedota do real – que O Processo demonstre o fictício no 

Estado de Direito,21 onde não raro emerge uma onipresente máquina de justiça 

autoritária, em que apenas poderemos achar K. um louco se não aceitarmos o risco de 

que já termos enlouquecido com ele. Não seremos todos um pouco a bradar às nuvens 

sobre a necessidade tão admitida por todos e tão pouco verificado de adequação do 

código de processo penal e as demais leis à carta constitucional?    

Nada mais cômico que lermos Kafka – a mais bela passagem do livro de Max 

Brod, sobre o autor, relata como os ouvintes riam à leitura do primeiro capítulo d´O 

Processo com um riso irresistível –, autor de um riso político, quase que adivinho de um 

mundo futuro entregue aos totalitarismos dos mais diversos quadrantes. Como afirma 

Deleuze e Guattari, “Nietzsche, Kafka, Beckett, não importa: os que não os lêem com 

muitos risos involuntários, e arrepios políticos, deformam tudo.”22 Estaremos rindo hoje 

de nosso próprio estado de (in)consciência? Termômetro que é dos elementos 

autoritários de um ambiente democrático, o processo penal patologizado encontra em 

Kafka um interlocutor hábil ao leitor interessado em desmontar os agenciamentos 

maquínicos.23 Nítida inflexão política que expõe as entranhas de modelos totalizantes. 

Talvez exatamente apenas um “literatura menor”24 – aquela oriunda da 

desterritorialização da língua (escrever em alemão, em Praga, sendo judeu; ou seja, um 

exercício que uma minoria faz numa língua maior), resultado de uma ramificação do 

individual no imediatamente político (no caso individual, outra história ali se agita), e 

dotada não somente de um sujeito, mas de um agenciamento coletivo de enunciação 

(literatura que fala por uma coletividade e que traz em si toda a maquinaria de uma 

solidão) – poderia expressar um uso intensivo da língua do outro-estranho-estrangeiro-

impuro-inimigo que Kafka era, daquele que se apresenta com seu rosto, em sua 

avassaladora e incômoda alteridade.  

                                                                                                                                               
decir, en cambio, del proceso: quien va despacio, ya bien y va lejos. Esta verdad transciende, incluso, de 
la palabra ‘proceso’, la cual alude a un desenvolvimiento gradual en el tiempo: proceder quiere decir, 
aproximadamente, dar un paso después del otro”. CARNELUTTI, Francesco. Cómo se Hace un Proceso. 
2ª ed.. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín. Bogotá: Themis, 1994, p. 14. 
21 LIMA, Luiz Costa. Limites da Voz…, p. 119. 
22 Passagem inesquecível: “Jamais houve autor mais cômico e alegre do ponto de vista do desejo; jamais 
autor mais político e social do ponto de vista do enunciado.” DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. 
Kafka: para uma literatura menor. Tradução e prefácio de Rafael Godinho. Lisboa: Assírio &Alvim, s.d., 
p. 79. 
23 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka…, p. 86-89. 
24 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka…, p. 38-56. 
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Diferentemente do Quijote cervantino, herói sem mundo – engraçado por isso –, 

para K. o mundo se coagula, paralisa-se, perguntas são feitas incessantemente e não há 

respostas. O assustador é que também não há nada com que contar: uma paralisação 

absoluta do tempo. Paralisa-se a tal ponto que se inverte a razão de ser um processo 

penal: ao invés de apurar a culpa do acusado mediante um série de princípios que 

tornará válida a pena aplicada (nem se quer falar de sua legitimidade), a detenção o 

inaugura.  

Está tudo posto e acabado, entende-se isso desde a primeira linha e disso não se 

pode fugir. O tempo sobrevém em bloco, como um maciço de sentido que tudo abala.25  

Esse maciço que nos esmaga não diz respeito simplesmente ao processo penal – se 

reflete nele –, mas refere-se a uma visão de mundo que privilegia a tirania de um tempo 

sólido logicamente arquitetado e desumanizante. Patologia do tempo26 (temporalidade 

kafkaesca do tempo parado, monocórdico, em que nem o som de um grito consegue 

destoar), encerrado em si, que encontramos no processo penal sobre diversas matizes – 

onde impera a solidão que impossibilita o encontro com a alteridade do sujeito 

(acusado), feita agora uma pura representação do intelecto do eu (asfixiamento de uma 

história pelo discurso processual). Circularidade que impede a auto-reflexão – e leva à 

paz conciliadora dos anseios punitivos: a condenação. 

 

 

3 Kafka encontrado pelo modelo inquisitivo 

 

Um escritório de informação sobre a condição humana (Adorno), com seus 

personagens que permanecem modelos no anonimato de uma existência vazia (Hannah 

Arendt); ou o poder superior inalcançável de um mundo mecânico, onde tudo 

funcionalmente se conecta alheio em princípio ao entendimento humano; toda uma 

imensa capilaridade de exercícios de poder que tão bem faz a paródia do ridículo e do 

sem sentido. A sentença é já é de antemão proferida, seja de forma explícita como na 

Colônia Penal ou implicitamente como no Processo. É a mais pura tematização da lei 

                                                 
25 ANDERS, Günther. Kafka: pró e contra…, pp. 30 e 40. “Na verdade, o ponteiro de segundos do 
desespero corre incessantemente e em alta velocidade no seu relógio, mas o dos minutos está quebrado e 
o das horas parado” (p. 39). 
26 Cf. obra que a simples citação não faz jus, em virtude de a ela todo o escrito dever. SOUZA, Ricardo 
Timm de. Metamorfose e Extinção – sobre Kafka e a patologia do tempo. Caxias do Sul: EDUCS, 2000. 

 
983



que perdeu todo o seu sentido de proteção do débil da relação (investigado-réu-

condenado).  

 A questão do poder é aqui fundamental – Foucault ressonância de Kafka? Tal 

entendido como instância não localizável num domínio estrito abarcável por simples 

hierarquia, mas como estrutura com imagens de um sistema ramificado múltiplo. Ele 

circula, não se possui e não se localiza meramente num sujeito ou coisa, mas atravessa 

os corpos sujeitando-os, disciplinando-os, como um feixe de relações dinâmicas, 

necessariamente instáveis, sempre em movimento.27  

Dirá em certa altura o pintor Titorelli à K.: “Tudo pertence ao tribunal”,28 

denotando que destas relações de poder, para além da instituição, nada escapa. E se 

temos na Colônia Penal uma justiça pré-panóptica, como assevera Lima,29 e n´O 

Processo um viés pós-panóptico, é porque não temos mais (em tese) o espetáculo do 

suplício; não obstante, presente já a economia política sobre os corpos – uma nova 

tecnologia da punição – que se transmuta e “vai-se tornando, pois, a parte mais velada 

do processo penal, provocando várias conseqüências: deixa o campo da percepção 

quase diária e entra no da consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua 

fatalidade (…); a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens (…), a justiça 

não mais assume publicamente a parte da violência que está ligada a seu exercício.”30        

Em ambas as histórias, a lógica do Estado Policial é a mesma – novelas irmãs 

escritas no mesmo ano de 191431 –, nas duas existe uma máquina autônoma, “um 

aparelho singular”, de caráter totêmico poder-se-á dizer, “tão fechada em si mesmo, 

que o seu sucessor [o próximo comandante da Colônia] (…) não poderia mudar nada. 

(…) além disso a máquina ainda funciona e produz sozinha seus efeitos. Funciona 

mesmo quando está a sós neste vale”, sentencia no conto o oficial ao explorador.32 De 

certa forma, o tribunal confunde-se com o devir de um espaço carceral. Terminada a 

tragédia, inicia-se a comédia. 

                                                 
27 Cf. Michel Foucault no elucidativo subcapítulo “Método”, do primeiro volume de História da 
Sexualidade. Rio de Janeiro: Graal, 1990, p. 89-91. 
28 KAFKA, Franz. O Processo…, p. 183. 
29 LIMA, Luiz Costa. Limites da Voz…, p. 107.  
30 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 19ª ed.. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1999, p. 13. 
31 Kafka, depois de terminado o noivado com Felice Bauer, em julho de 1914, busca uma certa 
libertação com a escrita d´O Processo, isso já na segunda semana de agosto; entretanto, como é frequente 
no autor, interrompe-o em outubro do mesmo ano e inicia a Colônia Penal, terminada entre a primeira e a 
segunda semanas do mês. Cf. LIMA, Luiz Costa. Limites da Voz…, p. 82. 
32 KAFKA, Franz. Na Colônia Penal. Tradução de Modesto Carone. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, 
pp. 05, 08 e 30. 
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É o mais puro sentimento de impotência frente a um avassalador sistema 

inquisidor que K. se debate; melhor, quiçá consegue insinuar uma desaprovação, 

tamanha a docilidade que tomou conta de seu corpo. Inútil menos a espera do que a 

própria ação, numa situação que vem em avalanche desde a primeira linha, em que não 

há qualquer dúvida sobre a realidade, não há o menor vestígio de confusão, tudo é 

chocante e (in)acreditavelmente normal. 

Futilidade do resistir. Sob um enfadonho esquema extremamente complicado do 

tribunal, para além da estrutura podre, corrupta, em que a promiscuidade impera; onde, 

afinal, o que prepondera é aquilo que acontece ao lado, personagens extrajurídicos são 

integrados pouco a pouco ao poder de punir evitando que o processo seja uma simples 

punição legal. Aí os ajudantes, sempre presentes no universo de Kafka, que compõem 

um aparelho eficiente e se combinam como peças elementares de burocracia.  

Vejam-se os duos e os trios frequentes n`O Processo e nas demais obras, que 

tendem a disseminação de séries e engrenagens disciplinares. Desta forma, o processo 

surge de todos os lados, esgueira-se sem ponto de convergência. Max Brod confirma: 

“tornar-se-ia impossível acabar o romance; poderia prolongar-se até o infinito.”33 

Assim caracterizam-se os pensamentos totalitários, não só os nazismos, fascismos ou 

stalinismos que Kafka já via bater à porta, mas quaisquer mentalidades que suprima o 

Outro em razão do Mesmo. O processo, suma, como expressão de um espaço 

serializado, vazio de densidade vital.  

 A máquina nebulosa d´O Processo “máquina de influenciar, máquina de 

contaminação”,34 é uma aceleração do real, cômica a certo ponto, exatamente por 

solapar a construção sistemática de uma lógica levada ao extremo e justificada em si: 

lógica autoritária. O Processo esgarça a linguagem punitiva, multiplica um labirinto 

vertiginoso, no qual nos põe mareados, precisamente para, segundo Oliveira, “esgotá-la 

[a linguagem punitiva] estancando fragmentos de sua lógica para transformá-la no 

absurdo cotidiano da lógica do próprio julgamento.”35

Processo-infame. Infâmia tal qual outro fragmento da filosofia menor que 

Foucault realiza num texto chamado “La Vie des Hommes Infâmes”. Aqui dá-se, como 

em Kafka, a tomada do poder pelo ordinário da vida, afinal K., em sua comum 

existência, é permeado por algo que “incita, suscita, produz; não é apenas olho e 

                                                 
33 GODINHO, Rafael. Prefácio à DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka…, p. 14.  
34 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka…, p. 26. 
35 OLIVEIRA, Salete. Tribunal, fragmento mínimo, palavra infame…, p. 119. 
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ouvido, faz agir e faz falar.”36 Esta rede fina, disseminada nas instituições de justiça, no 

que se refere ao processo penal, carrega uma referência: a mentalidade inquisitorial. 

Racionalidade persecutória que, fundada no medo e na apropriação do diferente, 

permeia o senso comum inclusive do jurista mais atento.  

Processo penal brasileiro, infame este, surpreendido num código de processo 

penal de 41, épocas ditatoriais nem um pouco saudosas (salvo para alguns); reprodução 

desleixada do Codice Rocco (Código Rocco-Manzini da Itália fascista de 1930), em 

que não será simplismo atrelá-lo às forças ordenadoras do Code d´instruction criminelle 

(Código Napoleônico) de 1808 (em vigor em 1811). 

Voltemos um pouco ao radical, ao “maior engenho jurídico que o mundo 

conheceu e conhece”, nas palavras de Miranda Coutinho:37 o modelo inquisitivo. 

Segundo Cordero, paulatinamente erguem-se os mastodontes, mas é com o Concílio de 

Latrão (1215) que a revolução se anuncia organicamente. Antes houve o Concílio de 

Verona (1184) e a união do Lúcio III com o Imperador Frederico Barbaroxa; a Bula 

Vergentis in Senium (1199) de Inocêncio III – a qual preparava o terreno para a 

repressão canônica e as modificações processuais equiparando heresia e crime de lesa 

majestade. Ainda houve a estabelecimento das bases jurídicas efetivas realizadas pelo 

Constitutio Excomuniamus (1231) do Papa Gregório IX – ano em que se institui o 

Tribunal da Inquisição; entretanto é com a Bula Ad extirpanda de Inocêncio IV (1252) 

que a tortura é institucionalizada como meio de prova e o aparato assume figuras 

definitivas.38   

Aqui o que conta é o resultado (entenda-se condenação-punição). De expectador 

o magistrado torna-se amplo protagonista e o investigado, culpado ou não, sabe algo 

importante (nesta semiótica, tudo se torna importante) e está obrigado a dizer-lo. De um 

elemento impassível na contenda, torna-se um ilimitado órgão ativo na alimentação do 

aparato, que se move a partir do estímulo de fluxos verbais, onde “concepita un´ipotesi, 

vi edifica cabale induttive, l´assenza del contraddittorio apre un vuoto lógico aperto al 

pensiero paranoide, trame lambiccate eclissano i fatti.”39 Desta forma, como um rito 

fatigante e ausente de qualquer formalidade, é que o catedrático italiano trilha a 

                                                 
36 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: O que é um autor?, p. 123. 
37 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O papel do novo juiz no processo penal. In: Crítica à 
Teoria Geral do Direito Processual Penal. MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de (coord.). Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 18. 
38 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O papel do novo juiz no processo penal…, p. 21-23. 
39 CORDERO, Franco. Procedura penale. 7 ed. Milano: Giuffrè, 2003, p. 25. 
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identificação deste estilo: privilegia-se as imputações em razão da prova num explícito 

exercício de “psicoscopia”.40

O imputado torna-se um mero objeto da investigação, daí a desnecessidade, 

desde esta construção “pura”, de partes processuais. Tudo se resume a buscar sinais do 

delito e fazê-lo dizer, mirando a extração de uma verdade histórica.41 A “bulimia 

inquisitória” empreendida, como dito, portava-se indiferente a qualquer limite legal, 

tinha apenas que multiplicar “i flussi verbali: bisogna che l´imputato parli; il processo 

diventa sonda psichica”.42

O auge da dinâmica inquisitiva é alcançado com o Code Louis XIV – 

Ordonannance criminelle de 1670. Tal sistema fora visto como perfeito (e ao que se 

propunha, o era), enriquecido pelo tecnicismo inquisitivo, a sua obsessão chega a uma 

pureza quase metafísica. Este monumento do engenho inquisitorial, frise-se, era um 

modelo de partes: a ação pública competia aos procuradores do rei (Tit. III, art. 8) – um 

processo com autor, que novamente se diga – vê-se desde já o caráter secundário deste 

elemento de diferenciação quanto ao modelo acusatório.43

Com a revolução francesa, a antiga maquinaria experimentou algumas reformas, 

entretanto manteve-se a figura do juiz-ator, ou seja, a instrução seguia a lógica do 

magistrado trabalhando sozinho, fora de todo debate na elaboração da matéria 

processual, arquétipo este de fundamental influência nos modelos europeus continentais 

seguintes. 

Mesmo que eliminada entre 1790 e 1800, a Ordenança Criminal Francesa é 

reencarnada em 1808 no Code d´instruction criminelle – Código Napoleônico, fonte 

que irão remontar os sistemas processuais do XIX e XX. Nomenclatura esta “instrução” 

que nada tinha referência ao debate diante de jurados, por exemplo, mas desenhava os 

atos realizados pelo juiz instrutor. Era o procedimento dividido em duas fases: instrução 

e debate; havendo, não obstante, uma escancarada desigualdade de peso efetivo entre 

elas. De um momento ao outro se passava da obscuridade à luz plena, da inquisição ao 

espetáculo acusatório, tudo isto travestido em aparente igualdade: “là un labirinto 

scritto e segreto, ‘tourné tout entier du côte’ degli interesse repressivi, come voleva 
                                                 
40 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 18. 
41 CORDERO. Franco. Procedura penale…, p. 594-595. 
42 Lo stille inquisitório implica macchine monologanti. CORDERO, Franco. Procedura penale…, p. 373. 
43 CORDERO, Franco. Procedura penale…, p. 29-30. Por certo, que se diga: não estamos a desdenhar o 
caráter essencial da separação entre juiz e acusação – consagrada fórmula de Bulgaro: Iudicium est actus 
trium personarum: iudicis; actoris et rei – como um importante elemento constitutivo do modelo teórico 
acusatório, na medida em que representa a condição para a terzeità – imparcialidade – e é um pressuposto 
para que a carga da prova recaia sobre a acusação. 

 
987



l´Ordonnance; ‘ici tout est publicité, débats oraux, libre défense et pleine 

discussion´.”44

Predominantemente inquisitivo na primeira fase: escrita, secreta, dominada pela 

acusação pública, excluída a participação do imputado e de sua defesa; com uma fase 

sucessiva de processamento oral, pública e adversativa, entretanto destinada a 

converter-se numa mera repetição da primeira etapa. Assim surgiram os monstruosos 

sistemas mistos compostos de larga instrução em perfeito estilo inquisitório; um preço 

razoável a ser pago pelos defensores da Ordonannance criminelle, pois os debates 

seriam até suportáveis em contrapartida à extensa restauração instrutória. 

Sem meias palavras, necessário caracterizar o sistema inquisitório, enfim, como 

faz Miranda Coutinho,45 fundamentalmente, a partir da gestão da prova confiada ao 

magistrado – que amplamente vai ao encalço de todos os fatos, mesmo que não 

colocados na acusação, guiado por sua visão particular do fato. Princípio este que 

desmascara o ideário de um processo misto colocado pela dogmática tradicional. Não se 

pode falar em sistemas mistos, na medida em que todos hoje o são, em maior ou menor 

grau.46 O sistema de inspiração napoleônica foi a conjugação de outros dois, mas não 

possui um princípio reitor próprio – pois é primário que não pode haver um princípio 

misto –, não é um terceiro sistema, senão formalmente. “Os sistemas inquisitório e 

acusatório não podem conviver ‘não só porque a ‘contaminatio’ é irracional no plano 

lógico, como também porque a prática desaconselha uma comistão do género.”47

Em suma, estamos às voltas com uma estrutura plenamente inquisitorial. Mais. 

Segundo Cordero, vivenciamos – enquanto os atores jurídicos não se derem conta do 

peso constitucional – um ambiente de “garantismo criptoinquisitório”.48Assim, para 

entendê-lo, faz-se mister observar o fato de que ´misto´ significa ser, na essência, 

inquisitório ou acusatório, recebendo a referida adjetivação por conta dos elementos 

(todos secundários, inclusive a existência de partes), que de um sistema são 

emprestados para o outro.  

                                                 
44 CORDERO. Franco. Procedura penale…, p. 66.  
45 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O papel do novo juiz no processo penal…, p. 24. 
46 Na experiência prática, hoje em dia ambos os modelos teóricos, acusatório e inquisitivo, por óbvio, 
nunca aparecem em estado puro, apenas mesclados com outros. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón…, 
p. 564. 
47 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. O papel do novo juiz no processo penal…, p. 39.  
48 CORDERO. Franco. Procedura penale…, p. 284. 
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Em nosso sistema, com um arremedo de ônus da prova (vide, dentre outros, 

artigos 156 e 502 do Código de Processo Penal49), a verdade é que o juiz está autorizado 

a sair à cata da prova, denunciando o caráter inquisitorial do nosso sistema processual. 

Eis aí o núcleo do sistema, e a sua adequada forma de identificação: novamente diz-se, a 

gestão da prova. E enquanto encamparmos reformas parciais, como que em jogral 

(todavia, em línguas diferentes), cada um desenvolvendo um pedaço, sem uma unidade 

acusatória de abordagem, tal como uma colcha de retalhos, seguiremos encenando a 

tragicomédia processual penal brasileira.  

 

 

4 Mais, Ainda: alguns horizontes críticos 

 

Nada estranha a passagem saliente n´O Processo sobre o impulso que tudo 

governa: “(…) o processo não era público, (…) sobretudo o auto da acusação, 

permaneciam inacessíveis ao acusado e à sua defesa, (…) não se sabia com precisão, 

contra o que a primeira petição precisava se dirigir (…). A defesa, na verdade, não é 

realmente admitida pela lei, apenas tolerada, e há controvérsia até mesmo em torno da 

pertinência de deduzir essa tolerância a partir das respectivas passagens da lei. Daí 

não existirem, em sentido estrito, advogados reconhecidos pelo tribunal (…). O que se 

quer excluir o mais possível a defesa, tudo deve recair sobre o próprio acusado.”50  

Chocantemente familiar. Mostro mecânico, de fina capilaridade que, presente dia-a-dia, 

impõe-nos que se façam algumas perguntas. Na esteira de um esforço de pensamento 

sobre o próprio pensamento, devem ser levantados certos pontos, eivados do constante 

questionamento que prefere apostar até onde seria possível pensar diferentemente a 

legitimar o que já se sabe.  

Não se desconhece nossa tamanha capacidade como sociedade em “cultivar 

desertos privados”.51 Atual isolamento individual que chega às raias da patologia 

                                                 
49 Art. 156: A prova da alegação caberá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução, ou 
antes de proferir a sentença, determinar de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 
Art. 502: Findo aqueles prazos [499 e 500], serão os autos imediatamente conclusos, para a sentença, ao 
juiz, que, dentro de 5 (cinco) dias, poderá ordenar diligências para sanar qualquer nulidades ou suprir 
falta que prejudique o esclarecimento da verdade. (g.n.). 
50 KAFKA, Franz. O Processo…, p. 142-143. 
51 SOARES, Luiz Eduardo. A Ética e o Intelectual no Século XXI. In: O Desafio Ético. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2001, p. 60. 
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narcisista, como frisa Lipovetski.52 Fala-se num narcisismo como a estratégia do vazio 

existencial. Era do vazio que retrata uma nova fase do individualismo ocidental, 

simbolizado pelo narcisismo (hipertrofia do ego), conseqüência do processo de 

personalização, representador da passagem de um individualismo “limitado” a um 

individualismo “total” (uma segunda revolução individualista). Há uma incapacidade 

enorme de sentir os seres e as coisas. Desapego que se vê no incômodo em manifestar 

ênfase inclusive nos impulsos emocionais. 

Em função disso, inundado por uma realidade (entendida como aquilo que me 

resiste, aquilo que me instiga a pensar) que nos deixa pouco tempo à reflexão, todavia o 

próprio discurso preocupado com a constituição da república deixa transparecer alguns 

sintomas interessantes que nos afligem. Façamos ranger inclusive nosso local de fala 

crítico. Mesmo um pensamento fundado na defesa das regras do jogo, no respeito aos 

princípios constitucionais penais e processuais – ao débil da relação, especificamente 

num sistema acusatório – o que por si seria suficiente para alavancar um debate profícuo 

sobre as ciências criminais, este viés é levado – para conseguir certa ressonância  

(comunhão nem que seja mínima com algum interlocutor) – a externar justificativas 

desesperadas de salvar o próprio discurso, para obter alguma consideração, passando 

por esse mesmo egocentrismo.53  

Em outras palavras, salta a pergunta: que realidade é esta capaz de travestir essa 

fala num diálogo de surdos, quando esta não fizer alusão a um ideário solipsista? Que 

ambiente social doentio nos faz desdenhar completamente conquistas constitucionais 

mínimas e não reconhecer uma fala preocupada com os abusos autoritários senão desde 

um valor egoísta? Por certo, em nada se está a discordar do discurso – ao menos 

pretendo-me parte dele –, muito pelo contrário, está-se a examinar o que leva o (nosso) 

discurso, daqueles preocupados com os vínculos constitucionais das ciências criminais, 

a se mover nessa estratégia para encontrar alguma aceitação. De forma direta. Não raro, 

na angústia de ver o processo penal engolido por uma lógica autoritária – tal é o 

sentimento de impotência, de seu desdém frente ao senso comum teórico (bem ao gosto 

dos personagens nos contos de Kafka) que habita o operador engajado em implementar 

                                                 
52 LIPOVETSKY, Gilles. La Era del Vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: 
Anagrama, 2003. 
53 Vejam-se as colocações de Miranda Coutinho, cobertas de acerto na tentativa de despertarmos para as 
necessárias bases democráticas do processo penal: “Por sinal, neste tema, cada um deve pensar em si – 
egoisticamente – e imaginar o processo penal que gostaria de ter para si. Eis uma boa base democrática.” 
MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Estado-da-Arte dos Campos do Direito Criminal. In: 
Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, n. 24, 2007, p. 12.  
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um corte epistemológico (Bachelard) com a tradição inquisitorial – bradamos: está 

bem, se em nada adianta clamarmos pelos direitos humanos, pelas garantias 

constitucionais e pelas liberdades individuais, pensemos então de forma egoísta e 

raciocinemos que tipo de processo penal gostaríamos para cada um de nós…  

Tão longe chegou o estado de alheamento (ao Outro, vale a redundância) que o 

imaginário em geral não funciona (a fala não toma existência), como que computadores 

que não dispõem de determinado software, senão desde um linguajar que concatene 

significantes que sempre remetam a um princípio (in)consciente puramente egoísta, 

narcisista, preocupado com sua solitária redoma vital. Assustadoramente, não basta ao 

pensamento crítico na área, para se fazer “sério” (ou escutável), alertar que a opção 

democrática ideal vai na direção de preservar todos os inocentes ainda que o preço seja 

a não punição de algum culpado; insuficiente dizer que o viés substancial de um regime 

democrático está exatamente no resguardo do núcleo essencial de direitos e garantias, 

insuscetível de manipulação pelo arbítrio da maioria. Improdutivo, enfim, se não houver 

alguma palavra que não suscite no fundo a pergunta: o que Eu ganho com isso? Nossa 

opção processual penal democrática, para encontrar ouvidos, aparentemente deve 

responder a esta lógica. Parecemos (ou perecemos com) K. que em momento algum 

parece ser ouvido, habitar um espaço paralelo em que as perguntas são feitas e a ele 

chegam respostas completamente incongruentes e sem sentido a sua existência.  

Por outro lado, pairamos sobre uma insuficiência de sentido. E não faltarão 

forças reacionárias saudosas dos “golpes” de outrora, parasitas de momentos de 

instabilidade ansiosos a retroceder nas conquistas democráticas. E de um terreno onde a 

“segurança” foi devastada, dirá Timm de Souza, onde as referências pairam sobre 

rodas, o que resta, muitas vezes, é um “autoritarismo tristemente internalizado em 

indivíduos perdidos em suas referências maiores, o saudosismo do passado, a nostalgia 

de não ter de pensar com a própria cabeça, em um fenômeno, aliás, muito observado 

em países egressos de longos períodos de ditadura, uma vez ultrapassada a euforia 

inicial.”54 Atentemos, pois não faltarão coincidências entre épocas promulgada 

democráticas com os tempos mais autoritários que o mundo já conheceu. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
54 SOUZA, Ricardo Timm de. Husserl e Heidegger: motivações e arqueologias. In: O Tempo e a Máquina 
do Tempo: Estudos de Filosofia e Pós-modernidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 51. 
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Em tempos de discursos fáceis de Lei e Ordem (frise-se que eles se dão 

tranversalmente penetrando lógicas tanto ditas de “direita” ou de “esquerda”), em que 

os defensores (públicos ou privados) são vistos com dispensabilidade, com “graça”,55 

cúmplices e coniventes dos ditos “vermes” da sociedade, a ironia mortal de Kafka – 

sádica diria (inspirado mesmo em Sade, de quem Kafka, como aponta Gustav 

Jonouch, disse ser “o verdadeiro patrono de nosso tempo”56) – dói. 

Assumida a obra de Kafka como uma toca, um rizoma,57 como quer Deleuze e 

Guattarri,58 abordamos O Processo como espaço de escrita, uma experimentação a 

qual não se pretendeu destoar; obra dotada de entradas múltiplas, não muito afeita a 

chaves de leituras totalizantes (sejam elas teológicas, filosóficas, sócio-políticas, 

psicanalíticas, estético-formais etc.). Procurou-se construir, assim, palavras-estilhaços, 

mesmo que no percurso pareçam meros espasmos desordenados. A preocupação com a 

ordem de um discurso (aqui uma escrita), mais próxima está de um grito, talvez 

“protopalavra”, que se torna aqui linguagem rarefeita, pulverizada, mas que 

minimamente transparece a preocupação de desmontagem das engrenagens maquínicas 

de um processo penal que perdeu completamente sua função de resguardo e encontra-se 

engolfado por um estado de exceção não declarado. 

Ao surpreender e desconcertar, a literatura de Kafka provoca um choque: 

detalhes de uma fantasmagoria narrada que assume a credibilidade do real. Habilidade 

de apertar sempre mais todos os nós, com gestos enganadores de quem os desata, 

concomitante ao poder de mergulhar o mundo na escuridão ao acender todas as luzes.59 

A exposição que aqui silencia, neste limitado espaço próprio da linguagem, não provém 

senão de um impulso mínimo de restituir ao mundo (ao uso comum democrático) dos 

                                                 
55 Lembremos o advogado d´O Processo chamado Huld, vocábulo alemão antigo de nobre linguagem 
vinculada à poesia que significa “a graça”. 
56 HELLER, Erich. Kafka…, p. 36. 
57 “Resumamos los caracteres principales de un rizoma: a diferencia de los árboles o de sus raíces, el 
rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite 
necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy 
distintos y incluso estados de no-signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. (…) No 
está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio 
ni fin, siempre tiene un médio por ele que crece y desborda. (…) el rizoma está relacionado con un mapa 
que debe ser producido, construído, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con 
múltiples entradas y salidas, com sus líneas de fuga (…) es un sistema acentrado, no jerárquico, (…) sin 
memoria organizadora o autómata central, definido únicamente por una circulación de estados (…).” 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Rizoma: Introducción. 4ª ed.. Traducción de José Vasquez Pérez 
y Umbelina Larraceleta. Valencia: Pre-Textos, 2005, p. 48-49. 
58 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka…, p. 19.  
59 HELLER, Erich. Kafka…, p. 28. 
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homens – “profanar”, abrir a possibilidade de jogar com um novo uso – como constrói 

Agamben,60 um certo sentido de não-indiferença ética diante de uma estrutura que 

tende permanentemente ao excesso punitivo. Que sirva como lição a miséria de K. que 

tinha, afinal, a sua frente uma humanidade que fora expropriada de toda a experiência, à 

exceção da sua vergonha; melhor, um mundo que a sentia sem o menor mal-estar. K. 

morre, exatamente, diz novamente Agamben, em outro local,61 para libertar, salvar ao 

menos sua própria vergonha e que talvez o homem reencontre a coragem e a piedade 

perdidas. 
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ALOYSIO DE CARVALHO FILHO: PIONEIRO NOS ESTUDOS SOBRE 

“DIREITO E LITERATURA” NO BRASIL? 

 

 

Daniel Nicory do Prado*  

 

RESUMO 

O presente artigo visa a reapresentar à comunidade acadêmica o trabalho pioneiro de 

Aloysio de Carvalho Filho que, entre 1939 e 1959, publicou ensaios que poderiam ser 

perfeitamente enquadrados ao campo “Direito e Literatura”, cujo desenvolvimento, no 

Brasil, intensificou-se na década em curso, a primeira do Século XXI. Nele, após uma 

breve apresentação dos níveis de inter-relação entre Direito e Literatura, com uma 

discreta reformulação das classificações mais consagradas, passa-se a apresentar 

Carvalho Filho, jurista e político baiano, professor da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia, parlamentar influente em duas Assembléias Nacionais 

Constituintes, homem de vasta erudição, que antecipou em quase setenta anos uma 

discussão acadêmica que está na ordem do dia: ao fazer abordagens interdisciplinares da 

obra de Machado de Assis, servindo-se de recursos da crítica literária e da teoria 

jurídica, pretendeu compreender melhor algumas questões da dogmática penal, como as 

causas do comportamento criminoso, e a cogitação criminosa não exteriorizada, a partir 

da literatura, concluindo que o prosador carioca foi fortemente influenciado pelo 

pensamento de Lombroso, para quem os agentes criminosos estariam biologicamente 

condicionados a delinqüir. Como exemplos, Carvalho Filho analisou em pormenor a 

personagem Nóbrega, do romance Esaú e Jacó, além de Capitu e Bentinho, 

protagonistas do Dom Casmurro. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO E LITERATURA; ALOYSIO DE CARVALHO 

FILHO; MACHADO DE ASSIS.  

 

ABSTRACT 

This paper intended to bring back to light Aloysio de Carvalho Filho’s groundbreaking 
                                                 
*  Defensor Público do Estado da Bahia, mestrando em Direito Público da Universidade Federal da 
Bahia, membro suplente do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia. 
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work, consisting in five essays published from 1939 to 1959, which could perfectly be 

considered part of Law and Literature movement, whose development, in Brazil, only 

grew strong on the current decade, on the 2000s. After a brief comment on Law and 

Literature possible forms of interaction, including a reformulation of the most known 

classifications, Carvalho Filho is presented, a lawyer and politician from Bahia, 

Criminal Law teacher of the Federal University of Bahia, an influential congressman at 

two Constituent Assemblies, whose wisdom was widely recognized by his students,  

and some of his writings are identified as seventy-year-old predecessors of a deep 

contemporary academic debate. His work consisted in multi-disciplinary approaches of 

Machado de Assis novels and short stories, using legal and literary theories, in order to 

understand important themes, such as the origins of crime, and merely conjectured, non-

executed criminal behaviours, concluding that Machado de Assis was influenced by 

Lombroso's theory, according to which deviant behaviours were result of biological 

factors. As working examples, Carvalho Filho used Nóbrega, a secondary character 

from Esaú and Jacó novel, besides Capitu and Bentinho, from Dom Casmurro. 

 

KEYWORDS: LAW AND LITERATURE; ALOYSIO DE CARVALHO FILHO; 

MACHADO DE ASSIS 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem o objetivo de reapresentar à comunidade acadêmica 

algumas passagens da obra do jurista baiano Aloysio de Carvalho Filho que, se escritas 

na atualidade, poderiam ser perfeitamente enquadradas ao campo transdisciplinar de 

estudos “Direito e Literatura”, cujo aprofundamento, no Brasil, é notório, sobretudo na 

década em curso, a primeira do Século XXI, com o surgimento de grupos de pesquisa 

específicos e o aumento considerável da produção científica sobre o tema. 

Após uma breve apresentação dos níveis de inter-relação entre os dois 

fenômenos, serão feitos um relato biográfico e uma análise de alguns trabalhos do 

professor baiano, que conseguiu antecipar, em quase setenta anos, uma discussão 

acadêmica que está na ordem do dia. 
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1. NÍVEIS DE INTER-RELAÇÃO ENTRE DIREITO E LITERATURA 

 

A apresentação do campo “Direito e Literatura”, no Brasil, ainda não pode 

prescindir de um importante recurso didático: a propositura de uma classificação dos 

níveis de inter-relação entre os dois fenômenos. 

Acompanhando o fértil movimento estadunidense Law and Literature, tem-

se a dicotomia Law in Literature (Direito na Literatura) e Law as Literature (Direito 

como Literatura). O primeiro nível de inter-relação diz respeito às abordagens literárias 

do fenômeno jurídico, no sentido mais amplo possível: nos textos literários, de ficção ou 

não-ficção, da dramaturgia, das canções, ou da literatura propriamente dita, podem ser 

encontradas referências abundantes aos principais problemas da teoria e da filosofia do 

Direito. O segundo está relacionado com a aproximação entre os métodos 

hermenêuticos aplicáveis aos textos jurídicos e os cabíveis para os textos literários, que, 

embora não seja consensualmente aceita1, vem inspirando estudos cada vez mais 

aprofundados, em especial diante da indeterminação normativa, resultado indesejável 

das teorias positivistas, que se mostraram insuficientes para solucionar alguns 

problemas concretos que demandam uma resposta jurídica2. 

Grosso modo, pode-se dizer que estudar o “Direito na Literatura” tem uma 

finalidade pedagógica: ao apresentar ao estudante a visão dos grandes literatos sobre os 

problemas jurídicos, o docente contribui para a formação de uma opinião menos 

tecnicista, mais sensível às necessidades reais dos indivíduos que exigem, numa 

determinada situação, o intermédio do Direito, ou, pelo menos, tenta despertar uma 

inquietação e uma curiosidade mais filosóficas no aluno sobre as questões jurídicas, e a 

aceitação menos passiva dos conteúdos transmitidos pela dogmática3.  

Para tanto, costuma-se recorrer aos clássicos, dado o seu profundo 

enraizamento na comunidade que os eternizou, que possibilita, mesmo àqueles que 

                                                 
1  POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 
528 
2  FREITAS, Raquel Barradas de. Direito, Linguagem e Literatura: reflexões sobre o sentido e 
alcance das inter-relações. 2002. Working Paper (Programa de Doutoramento e Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. Disponível em: <http://www.fd.unl.pt/web 
/Anexos/Downloads/235.pdf> Acesso em: 03 jun. 2007. 
3  OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. O estudo do Direito através da Literatura. Tubarão: 
Editorial Studium, 2005. 
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nunca leram uma linha de tais obras, o conhecimento, em linhas gerais, de sua trama4.  

A tragédia grega, em especial a trilogia do Édipo (Édipo Rei, Édipo em Colono e 

Antígona), de Sófocles, e a obra dramática de William Shakespeare, sobretudo a peça 

O Mercador de Veneza5, são referências recorrentes, por tratarem dos conflitos entre o 

direito positivo e a justiça, sem dúvida uma das grandes questões, sempre atuais, da 

Filosofia do Direito. 

Por outro lado, quando se investiga o “Direito como Literatura”, é comum 

que se tenha uma finalidade prática: ao conhecer melhor o funcionamento dos métodos 

hermenêuticos consagrados pela crítica literária, o jurista pretende compreender os seus 

próprios métodos, e encontrar soluções mais apropriadas, em especial nas situações 

limite, para as quais a teoria jurídica não dá respostas satisfatórias, normalmente diante 

da polissemia da linguagem normativa6.  

Uma das mais conhecidas concepções do “Direito como Literatura”, no 

Brasil, é a laboriosa metáfora de Ronald Dworkin, para quem o Direito é um “romance 

em cadeia”, em que cada decisão judicial é um novo capítulo, escrito por um novo (ou 

pelo mesmo) autor, que certamente precisa levar em conta a trajetória até então 

percorrida, mas tem certa autonomia para ditar o próximo passo, que, por sua vez, 

condicionará, mas não vinculará, os autores das próximas páginas7. 

Curiosamente, o que há de mais literário nesta definição é o emprego de uma 

metáfora como recurso teórico para explicar o modo de ser do Direito, que poderia ter 

sido esclarecido, talvez com mais sucesso e precisão, por exemplo, com a postulação de 

Gregorio Robles, para quem, em sua “Teoria Comunicacional”, o Direito, tal como a 

                                                 
4  Para definir um termo tão polissêmico e que, ao mesmo tempo, desperta em cada leitor um 
significado tão imediato e decisivo, recorre-se à definição, sem nenhuma pretensão científica, de Jorge 
Luis Borges: “Clássico é aquele livro que uma nação, ou um grupo de nações, ou o longo tempo 
decidiram ler como se em suas páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo como o cosmos e passível 
de interpretações sem fim.” BORGES, Jorge Luis. Sobre os Clássicos. Tradução de Sérgio Molina. In: 
______. Obras Completas. v. 2. São Paulo: Globo, 1999. p. 168; Complementando-as, vejam-se as 
proposições de Italo Calvino: “6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha 
para dizer (...) 7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das 
leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que 
atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes)”. CALVINO, Italo. Por que ler os 
Clássicos. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 11. 
5  SHAKESPEARE, William. The Merchant of Venice. Disponível em: < 
http://en.wikisource.org/wiki/The_Merchant_of_Venice> Acesso em: 05 jan. 2008. 
6  FREITAS. Op. Cit. 
7  OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Ronald Dworkin: de que maneira o direito se 
assemelha à literatura? Revista da Faculdade Mineira de Direito.  v. 10, n. 19 (jan/jun 2007). Belo 
Horizonte: Ed. PUC Minas, 2007. p. 87-103. 
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Literatura, é “texto”8 e, a partir daí, introduzir as noções de “intertextualidade”, de 

“tradição” e de “história efeitual”, trabalhadas pela Lingüística e pela Hermenêutica9. 

A essa classificação bipartida alguns autores acrescentam o “Direito da 

Literatura”, ou seja, o conjunto das disciplinas que tratam da regulação jurídica da 

expressão artística: direitos autorais e liberdade de expressão são suas categorias 

fundamentais10. Tal nível, quando se serve apenas dos recursos da dogmática, é o que 

aproxima os dois campos com menor profundidade. 

Sem a menor pretensão de originalidade, propõe-se uma classificação 

distinta, que entenda as relações entre Direito e Literatura como via de mão dupla, não 

apenas como interações vistas a partir do Direito.  

Com isso, o que se faz, em grande parte, é apenas uma reformulação do que 

já foi dito com bastante sucesso pelas classificações consagradas: o primeiro nível de 

inter-relação, do “Direito na Literatura”, passaria a ser acompanhado por seu reverso, a 

“Literatura no Direito”, assim entendida a regulação jurídica da literatura, antes batizada 

de “Direito da Literatura”; ao segundo nível, do “Direito como Literatura”, acrescenta-

se a “Literatura como Direito”, e aqui é importante afastar a ambigüidade: Direito no 

sentido de “fenômeno jurídico”, de “ordenamento jurídico”, de “regulação jurídica”, 

grafado com letra maiúscula: traduzindo para o Inglês, “Law”; e não, como uma leitura 

apressada poderia sugerir, com o significado de “direito individual”, “direito subjetivo”, 

“situação subjetiva de vantagem”, grafado em letra minúscula, cuja tradução para o 

Inglês seria “right”.  

Em que consistiria esse inusitado espaço da “Literatura como Direito”? Nele, 

situar-se-iam as discussões sobre a função normativa dos textos literários, em especial 

dos textos sagrados, ou, para evitar a polêmica religiosa, as reflexões sobre a força 

normativa dos mitos de fundação do Direito, da sociedade e do Estado, destacando-se, 

na tradição ocidental, o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, e o Leviatã, de 
                                                 
8  ROBLES, Gregorio. O Direito como texto: quatro estudos de teoria comunicacional do Direito. 
Tradução de  Roberto Barbosa Alves. Barueri: Manole, 2005. 
9  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 7. ed. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Universitária 
São Francisco, 2005. 
10  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e literatura. Os pais fundadores: John Henry 
Wigmore, Benjamin Nathan Cardozo e Lon Fuller. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1438, 9 jun. 
2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9995>. Acesso em: 05 jan. 2008; 
BARRETTO, Vicente de Paulo. Philia, autocracia e legitimidade da ordem jurídica. Revista da 
Faculdade Mineira de Direito.  v. 10, n. 19 (jan/jun 2007). Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2007. p. 
135.    
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Thomas Hobbes. A depender da concepção de sociedade e de Estado que uma 

determinada instituição política adote, mais hobbesiana ou mais rousseauniana, mesmo 

inconscientemente, a resolução de um mesmo problema jurídico pode ser totalmente 

diferente, baseada mais na força ou na aceitação11. 

 

2. CARVALHO FILHO: UM RELATO BIOGRÁFICO 

 

Mesmo para quem já conhece os ensaios de Aloysio de Carvalho Filho, em 

que a erudição, o domínio da ciência jurídica e a vocação literária do autor são notáveis, 

a sua biografia surpreende pela imponência, dado o relativo anonimato entre as novas 

gerações, inclusive na Bahia. De sua memória, além dos antigos alunos, persistem 

apenas o retrato na galeria dos Diretores da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal da Bahia, e a homenagem na Sala 27, que recebe o seu nome. 

Filho de um destacado jornalista baiano, o bem humorado “Lulu Parola”, e 

criado num ambiente altamente intelectualizado, Carvalho Filho ingressou na Faculdade 

de Direito da Bahia em 1917, aos dezesseis anos, graduando-se em 1921. Desde a 

infância, escrevia compulsivamente, era um interessado por todas as grandes questões 

políticas e, a partir de 1916, já colaborava com freqüência com os jornais de Salvador, 

escrevendo nos mais diversos gêneros: “sueltos, crônicas sociais, esportivas, teatrais, 

comentários políticos, notas bibliográficas”12. 

Em 1926, habilita-se para a livre docência de Direito Penal na Faculdade de 

Direito da Bahia e, em 1929, é aprovado, com distinção, em concurso para assumir a 

mesma cadeira, com as teses Ação Penal e Sentença Indeterminada. A isso se seguiu 

uma longa carreira no magistério, formando gerações de bacharéis, culminando com o 

exercício do cargo de Diretor da Faculdade de Direito, entre 1939 e 1945. 

Mas a academia era apenas parte de suas ocupações: Carvalho Filho também 

seguiu destacada carreira política, participando de duas Assembléias Nacionais 

Constituintes, de que resultaram as Constituições de 1934 e 1946, da primeira como 

Deputado, e da segunda como Senador. Desde o princípio, foi reconhecido por seus 

                                                 
11  PRICE, Jorge E. Douglas. El puente de Macedonio. Revista da Faculdade Mineira de Direito.  
v. 10, n. 19 (jan/jun 2007). Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2007. p. 51-69. 
12  MACIEL NETO, Afonso. Aloysio de Carvalho Filho, meu mestre. In: CARVALHO, Lícia da 
Silva; CARVALHO, Antonieta da Silva. (org.). Cem Anos de Aloysio de Carvalho Filho. Salvador: 
Contexto e Arte, 2001. p. 17.   
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pares pela oratória, chegando a receber uma menção nas Memórias de Café Filho que, 

em seu breve período na Presidência da República, percebeu, na atuação política do 

jurista baiano, a figura mais brilhante do Senado13. 

A esse breve relato, deve-se acrescentar que Carvalho Filho pertenceu a uma 

geração de bacharéis saídos de uma Faculdade de Direito bastante fértil e aberta a 

discussões filosóficas, históricas e políticas, bacharéis com verdadeiro domínio das 

humanidades, mesmo porque não havia muitos outros cursos superiores na Bahia. Até o 

final dos anos 1950, a Faculdade de Direito, já então integrada à Universidade Federal, 

viu saírem de seus quadros muitos artistas, escritores, jornalistas e historiadores. Para 

aqueles alunos, os estudos superiores não se limitavam à dogmática, às tecnicidades, e, 

por conseqüência, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, hoje demandadas 

com tanta urgência, eram obviedades, faziam parte da formação acadêmica, eram a 

maneira usual de se acercar do conhecimento jurídico. 

Por isso, os ensaios de Aloysio de Carvalho Filho, que a seguir serão 

apresentados, e podem, com toda a segurança, ser vistos como reflexões sobre o 

“Direito na Literatura”, não são uma anomalia, nem resultado de uma mente brilhante e 

isolada; são, por certo, decorrentes da extrema habilidade do autor, de seu gosto pelas 

letras, mas encontram ressonância no ambiente intelectual em que vivera. 

Desta forma, e levando em conta que as condições descritas acima devem ter 

sido muito parecidas com as de outras regiões do Brasil, cabe fazer uma indagação: 

quantos outros Carvalhos Filho estarão escondidos pelas bibliotecas do país, omitidos 

pelo tempo e pela descontinuidade, inacessíveis aos novos e inquietos pesquisadores do 

“Direito e Literatura”? 

 

3. CARVALHO FILHO: ESTUDOS SOBRE “DIREITO E LITERATURA” 

 

Antes de tratar do conteúdo dos ensaios pioneiros de Aloysio de Carvalho 

Filho, é importante mencionar qual o método utilizado pelo autor para tratar das 

relações entre Direito e Literatura, cujo desvendamento pode ser a contribuição mais 

significativa da obra do jurista baiano para os pesquisadores contemporâneos que se 

dedicam ao mesmo tema. 

                                                 
13  Ibidem. p. 25. 

1002



Uma análise superficial das referências bibliográficas de cada ensaio revela 

a predominância dos críticos literários sobre os juristas, o que não significa que a obra 

de Carvalho Filho se restrinja a essa área do conhecimento. Lendo os trabalhos mais 

profundamente, percebe-se que a escassez de referências jurídicas é antes resultado de 

seu domínio da dogmática penal, que o fez dispensar a maioria dos doutrinadores 

(mesmo as referências a Lombroso e a Garófalo são breves, mais para mencionar as 

teses fundamentais da escola positiva, como material de trabalho, do que para apoiar-se 

em suas conclusões). Além disso, não se deve esquecer que pelo menos três dos cinco 

ensaios estudados eram destinados ao público em geral, e não a juristas.  

Pode-se afirmar que Carvalho Filho iniciava seus ensaios apresentando 

brevemente o tema (o criminoso nato em Esaú e Jacó, o adultério de Capitu, a 

cogitação criminosa de Bentinho), para em seguida cercar-se da opinião de prestigiados 

críticos literários de seu tempo, com o objetivo de certificar que a sua leitura da obra de 

Machado de Assis estava em sintonia com a dos especialistas, ou seja, levava em 

consideração o importante papel da história efeitual (o conjunto de interpretações 

produzidas no lapso temporal que separa a obra do pesquisador) para a fixação do 

sentido do texto. 

Depois de afirmar prudentemente os sentidos possíveis, Carvalho Filho 

passava a discuti-los a partir do marco teórico do positivismo criminológico, tentando 

verificar a concordância das idéias de Machado de Assis com o paradigma etiológico do 

Direito Penal, basicamente em dois momentos: primeiro, nos trechos dissertativos dos 

romances, no desenvolvimento dos raciocínios do narrador; e, segundo, na composição 

das personagens, em suas afirmações, em sua conduta, em suas vontades. 

Com isso, é possível concluir que o jurista baiano fazia uma abordagem 

interdisciplinar dos romances e contos de Machado de Assis, servindo-se de recursos da 

crítica literária e da teoria jurídica, para constatar a influência da cosmovisão do autor 

na tessitura das estórias, nas formas de retratar as personagens, com o objetivo de 

compreender melhor alguns problemas da dogmática penal (como as causas do 

comportamento criminoso e a cogitação criminosa não exteriorizada) a partir da 

literatura. 

 

3.1. Machado de Assis e o Problema Penal 
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 A obra Machado de Assis e o problema penal, publicada em Salvador em 

1959, é a reunião de quatro artigos sobre o célebre autor de Dom Casmurro e das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre outros, tido por muitos como o maior dos 

escritores brasileiros. A coletânea é acompanhada por um quinto trabalho, que destoa 

dos demais, sobre os “Aspectos penais da obra de Dostoievski”. 

Os dois primeiros – “Machado de Assis e o Problema Penal” e “Crime e 

Criminosos na obra de Machado de Assis” – foram publicados por ocasião do 

centenário do nascimento do escritor, em 1939, e tiveram, à época, repercussão 

nacional14; o terceiro – “Augusto Meyer e Capitu” – soa mais como a análise da 

recepção crítica da obra machadiana; o quarto – “Idéias penais de Machado de Assis” - 

por fim, escrito no ano de publicação da obra, leva em conta as reflexões precedentes e 

parece satisfatório como síntese. 

Os quatro textos são inequívocos estudos do primeiro nível de inter-relação 

mencionado (o “Direito na Literatura”) e não destoariam de nenhuma das coletâneas 

mais recentes sobre o tema, exceto pelas referências, que em nada se aproximam dos 

marcos teóricos atuais, nem mesmo dos ditos “pais fundadores” (John Henry Wigmore, 

Benjamin Nathan Cardozo e Lon Fuller) desse campo de estudos, apontados 

corajosamente por Arnaldo Godoy15, e que, por serem contemporâneos do autor baiano, 

poderiam ter sido acessados. O único precursor, confessado por Carvalho Filho, é 

Mariano Ruiz Funes, cujo estudo Ideas Penales de Anatole France, publicado em 

1926, serviu de inspiração para suas investigações machadianas16.   

A tese central de Carvalho Filho é a de que Machado de Assis foi 

influenciado decisivamente pelo positivismo criminológico, pela descrição lombrosiana 

do criminoso nato, sintetizada pela afirmação do Conselheiro Aires, personagem de 

Esaú e Jacó, segundo o qual: “Não é a ocasião que faz o ladrão; o provérbio está 

errado. A forma exata deve ser esta: A ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito.”17 

Segundo o autor baiano, é possível encontrar a mesmíssima subversão do provérbio na 
                                                 
14  CARVALHO FILHO. Machado de Assis e o problema penal. Salvador: UFBA, 1959 p. 59. 
15  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e literatura. Os pais fundadores: John Henry 
Wigmore, Benjamin Nathan Cardozo e Lon Fuller. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1438, 9 jun. 
2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9995>. Acesso em: 05 jan. 2008 
16  CARVALHO FILHO. Op. Cit. p. 8. 
17  MACHADO DE ASSIS. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Garnier, 1904. p. 235. apud 
CARVALHO FILHO. Op. Cit. p. 15. 
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primeira edição francesa da obra de  Garófalo, de 1887. 

Os dois primeiros artigos, já mencionados, tratam de algumas “ocasiões”, 

que fizeram os “furtos” das obras machadianas, tanto os célebres, como os obscuros e, 

em todos eles, as circunstâncias teriam encontrado terreno propício, nas personagens, 

para a semeadura do crime. 

Em “Crime e Criminosos na obra de Machado de Assis”, a personagem 

Nóbrega, de Esaú e Jacó, a propósito de quem o Conselheiro Aires formulara a 

sentença que resume as idéias penais do prosador carioca, é estudada em pormenor. O 

próprio jurista baiano ressalta que a personagem escolhida para análise é secundária no 

romance, compondo apenas alguns aspectos da narrativa, e por isso vinha sendo deixada 

de lado pela crítica. No entanto, para o seu propósito de estudar a influência de 

Lombroso sobre o pensamento de Machado de Assis, Carvalho Filho encontrou em 

Nóbrega o exemplo mais bem acabado. 

Em síntese, a personagem era um homem honrado, até ser “tentado” pela 

grandiosidade de uma esmola dada às almas, de cujo recolhimento era encarregado, 

resolvendo tomar a cédula de dois mil réis para si, deixando os vinténs sujos e tristes na 

cuia, com a qual continuaria pedindo, até levá-la ao sacristão no fim do dia. Aqui a 

questão é um pouco mais delicada: a ocasião teria feito apenas o furto, ou produzido o 

próprio ladrão? Para Carvalho Filho, não há duvida: a esmola desproporcional, e a sua 

pobreza, foram apenas os gatilhos que transformaram em ato uma intrínseca propensão 

para o delito, tanto que muitos outros furtos se seguiram, levando Nóbrega à 

abastança18.  

Para completar o quadro do criminoso nato, o jurista baiano nota que 

Nóbrega, tal qual Raskolnikoff, na obra de Dostoievski, retorna ao local do crime, e 

revê com prazer as ruas, as escadas e os sobrados de seu passado, de suas súplicas, as 

únicas testemunhas de um delito que, deixado impune, serviu de estímulo para os seus 

desvios futuros19.  

O quarto ensaio, mais amadurecido, aponta um Machado de Assis menos 

maniqueísta, em que o “germe criminoso” está presente em todos os indivíduos, mas 

também a virtude, em maior ou menor medida, os acompanha, e normalmente é 

possível, a quem for acometido por “maus pensamentos”, refrear os ímpetos criminosos, 
                                                 
18  CARVALHO FILHO. Op. Cit. p. 18. 
19  Ibidem. p. 22. 
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subsistir na mera especulação, e manter-se externamente um cidadão honrado. Para 

Carvalho Filho, os contos e romances de Machado seriam perfeitos para ilustrar, na 

teoria do crime, a afirmação de que a mera cogitação é indiferente ao Direito Penal, e de 

que uma conduta desviante só pode ser reprimida a partir do início dos atos 

executórios20.  

Esse iter criminis, que não vai além da cogitação, tão freqüente na obra 

machadiana, seria resultado da aversão do autor ao trágico, ao grotesco, à violência. 

Segundo Carvalho Filho, a típica personagem de Machado de Assis seria plena de dolo 

e vazia de conduta. No limite que os separa da tentativa criminalmente punível, aqueles 

homens e mulheres manifestariam a sua incapacidade para prosseguir, recalcariam as 

intenções de desvio, e se comportariam conforme a norma, não tanto por respeito às 

regras de conduta social, mas por uma impotência, uma fraqueza, que é, antes de tudo, 

reflexo da falta de gosto do prosador pelos crimes de sangue21. E, como prova cabal de 

tudo isso, à abundância de adultérios na obra machadiana, corresponde uma notável 

escassez de vinganças. 

Mesmo tendo estudado fundamentalmente o “Direito na Literatura”, 

Carvalho Filho antecipou, visionário, embora com um tom aristocrático, outros níveis 

de inter-relação entre as áreas do conhecimento:  
 
Inútil, por certo, seria esperarmos da literatura de ficção conhecimentos ou 
afirmações em objeto cuja genuína elucidação pertence à ciência. Mas não se 
contenta a literatura de aproveitar o que a ciência lhe ensina ou sugere, e não 
raro desvenda, não raro confirma, não raro antecipa, com a vantagem de se 
tornar compreensível da grande massa dos leigos, pôsto que mais corrente e 
translúcida a sua linguagem.22

 
Com essa reflexão, Carvalho Filho impôs-se como o improvável pioneiro do 

movimento “Direito e Literatura” no Brasil. Não se tem, no presente trabalho, a 

pretensão de afirmá-lo peremptoriamente como tal, mas antes o objetivo de estimular a 

busca de outros precursores, esquecidos em outras bibliotecas universitárias, cujo 
                                                 
20  Ibidem. p. 58-59: “O que falta a essa gente, para incidir no campo penal, é, precisamente, a 
ação. De resto, ninguém há livre de ter o que se chama, em linguagem vulgar, más idéias (...). Os 
sentimentos inibitórios, contudo, agem sem demora, e detêm o pensamento mau, que, em conseqüência, 
não encontra outro caminho senão desaparecer. (...) É que, no plano jurídico, exprime o entendimento 
universal de que o código dos crimes e das penas enquadrada em preceitos cominatórios uma série de 
ilicitudes, todavia impuníveis desde que não manifestadas por conduta exterior e anti-social.”  
21  Ibidem. p. 50. “Uma excursão, com esse objetivo, pelos seus romances e contos, faz-nos 
conhecer abundância de adultérios, alguns poucos delinqüentes contra a propriedade, raríssimos contra a 
vida, familiarizando-nos, outrossim, com uma multidão de desequilibrados de toda sorte.” 
22  Ibidem. p. 66. 
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estudo sistemático permitiria uma percepção mais plural desse (não tão) novo campo de 

estudos, menos influenciada pelo importantíssimo, porém finito, movimento 

estadunidense Law and Literature.    

 

3.2. O Processo Penal de Capitu 

 

Prosseguindo em suas investigações machadianas, Aloysio de Carvalho 

Filho proferiu a conferência O Processo Penal de Capitu, na Academia de Letras da 

Bahia, em 29 de setembro de 1958. Publicada no mesmo ano, a obra antecedeu 

Machado de Assis e o Problema Penal, mas não se deve esquecer que os dois 

primeiros artigos daquele outro livro datam de 1939. 

Nesse trabalho, Carvalho Filho começa apresentando o estado da arte da 

crítica literária a respeito do problema central de Dom Casmurro, a saber, o adultério 

de Capitu com Escobar, melhor amigo de seu esposo Bentinho, o narrador-personagem, 

de que Ezequiel seria o fruto espúrio.  

Segundo ele, muitos respeitados intérpretes da obra machadiana dão a 

traição como certa, embora discordem bastante quanto à motivação da moça dos olhos 

de ressaca, uns a atribuindo à sua dissimulação, que seria uma predisposição irresistível 

à infidelidade conjugal, mais uma vez confirmando a tese de Carvalho Filho, segundo a 

qual Machado de Assis seria um lombrosiano, outros julgando que o adultério fora a 

única saída, da pobre moça de Matacavalos, para encontrar o amor que faltava nos 

braços de Bentinho23.  

Em seguida, Carvalho Filho passa a investigar em Dom Casmurro, com 

toda a atenção de penalista, os indícios favoráveis e contrários à tese da traição. Note-se 

que o principal elemento de convicção de Bentinho, a semelhança física de Ezequiel 

com Escobar, seu melhor amigo, seria reforçado pela curiosa coincidência entre alguns 

trejeitos da criança e do suposto amante de Capitu. No entanto, o jurista baiano destaca 

que todos esses indícios vinham sempre acompanhados de contra-indícios, para 

aprofundar ainda mais a dúvida: Ezequiel era dado às imitações, não só das maneiras de 

Escobar, mas de Jorge Dias e da Prima Justina, outras personagens da obra, e a 

semelhança física, afinal de contas, poderia ser casual, já que, se os olhos de Ezequiel e 
                                                 
23  CARVALHO FILHO, Aloysio. O Processo Penal de Capitu. Salvador: Imprensa Regina, 
1958. p. 6-8. 
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Escobar eram ambos claros, Capitu, a mãe, os tinha no mesmo tom, e isso já seria 

suficiente para empalidecer as desconfianças de uma filiação espúria24. 

Segundo Carvalho Filho, em apenas duas ocasiões é possível encontrar, na 

obra, elementos concretos para subsidiar a tese do adultério: na primeira, Capitu é vista 

por Bentinho com dez libras esterlinas em ouro, e acaba atribuindo a Escobar a 

conversão da moeda, esclarecendo que ela ocorrera naquele mesmo dia, e que ainda não 

tivera tempo de comunicar ao marido a presença do amigo; na segunda, Bentinho, num 

autêntico lugar comum da literatura, vai ao teatro desacompanhado da esposa, que 

alegara doença, mas decide retornar mais cedo e surpreende Escobar na porta do 

corredor, e esse se justifica dizendo que estava chegando àquela hora, para discutir uma 

questão profissional25. Mesmo nesses casos, o jurista baiano adverte que o narrador-

personagem descreve os fatos “com alguma inclinação para torná-los irremediavelmente 

comprometedores”26. 

Embora o objetivo de Machado de Assis, de deixar em dúvida os leitores 

quanto à real ocorrência da traição, tenha sido alcançado, o seu personagem, narrador da 

estória, estava bastante convencido dela. Por que então Bentinho não se converteu num 

Otelo, personagem shakespeariana que tira a vida de Desdêmona, a esposa acusada 

injustamente de adultério? A referência a Otelo não é casual: além de ser uma das mais 

conhecidas estórias sobre infidelidade conjugal da literatura ocidental, a tragédia de 

Shakespeare serviu de inspiração declarada para Dom Casmurro, tanto que,certa feita, 

com o brio ferido, e pensando em suicídio, Bentinho assiste a uma montagem da peça, 

muda de idéia, e decide que Capitu é quem deveria perder a vida27.  

Mas nem o suicídio nem o homicídio se consumam, em razão da já 

mencionada aversão de Machado de Assis à violência, entrevista por Carvalho Filho, e 

defendida com ardor também nesse trabalho. No entanto, em O Processo Penal de 

Capitu, o jurista baiano percebe que a escassez de tragédias na obra machadiana não é 

só o reflexo de uma predileção do autor, cumprindo também uma importante função 

estética: nem tão heróicas, nem tão vilanescas, as personagens de Machado de Assis são 

comuns, cotidianas, fracas, claudicantes, e, por isso, menos arquetípicas, e mais 

                                                 
24  Ibidem. p. 21.  
25  Ibidem. p. 16. 
26  Ibidem. p. 15.  
27  Ibidem. p. 13. 
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verossímeis, demonstrando a “plenitude da sua intuição dos comportamentos 

humanos”28.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre as relações entre “Direito e Literatura” no Brasil estão em 

estado de efervescência, com grupos de pesquisa bastante produtivos, embora ainda 

pouco numerosos e remotamente conhecidos. Toda a produção contemporânea sobre o 

tema é tributária, em maior ou menor medida, ao movimento estadunidense Law and 

Literature. 

As relações entre Direito e Literatura se dão em diversos níveis. Propôs-se 

aqui, sem pretensão de originalidade, e já partindo, em muitos casos, de outras 

definições mais conhecidas e consagradas, a seguinte classificação:   

“Direito na Literatura”, que trata das abordagens e apropriações literárias 

sobre o fenômeno jurídico (obras de ficção ou não-ficção que têm como temas a justiça, 

a violência, a burocracia estatal, a segurança jurídica, entre outros);  

“Literatura no Direito”, que trata da regulação jurídica da literatura (direitos 

autorais, liberdade de expressão, direitos culturais, etc.); 

“Direito como Literatura”, que aponta as aproximações hermenêuticas e 

teóricas entre ambos (a narração e a descrição como modos de ser do Direito e da 

Literatura, a tese da “única interpretação correta” e as suas conseqüências para a crítica 

literária e para a teoria jurídica, entre outras);  

“Literatura como Direito”, que trata da força normativa dos textos literários 

e das conseqüências jurídicas da aceitação dos mitos de fundação do Direito, da 

sociedade e do Estado. 

Pode-se identificar um longínquo precedente nas obras Machado de Assis 

e o Problema Penal e O Processo Penal de Capitu, ambas do jurista e político baiano 

Aloysio de Carvalho Filho, aparentemente desconhecidas pelos estudiosos 

contemporâneos, e que não indicaram possuir nenhuma ligação com as correspondentes 

reflexões realizadas nos Estados Unidos, nem mesmo com os chamados “pais 

fundadores” do movimento.  

                                                 
28  Ibidem. p. 14. 
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É possível concluir que o jurista baiano fazia uma abordagem 

interdisciplinar dos romances e dos contos de Machado de Assis, servindo-se de 

recursos da crítica literária e da teoria jurídica, com o objetivo de compreender melhor 

alguns problemas da dogmática penal (como as causas do comportamento criminoso e a 

cogitação criminosa não exteriorizada) a partir da literatura. 

A tese central de Carvalho Filho é a de que Machado de Assis teria sido 

fortemente influenciado pelo positivismo criminológico, sendo freqüente a referência, 

em sua obra, a personagens que teriam “pulsões criminosas”, e seriam movidas, por sua 

natureza, a delinqüir. Por outro lado, muitas dessas mesmas personagens conseguiriam 

reprimir o seu ímpeto criminoso e comportar-se de acordo com a norma, o que seria 

reflexo, segundo o autor, da aversão de Machado de Assis à violência. 

Assim, de acordo com o jurista baiano, a obra de Machado de Assis estaria 

repleta de exemplos, úteis para os teóricos do Direito Penal, de “criminosos natos”, e de 

cogitações criminosas, algumas sucedidas de atos preparatórios, mas sem os 

subseqüentes atos executórios, que seriam necessários para a imposição de uma sanção 

penal. Desta forma, pode-se afirmar, sem receio, que tais trabalhos são reflexões sobre o 

“Direito na Literatura”, o nível de inter-relação entre os dois fenômenos que mais tem 

atraído a atenção dos pesquisadores contemporâneos. 

A obra de Carvalho Filho não se deve apenas a seu gênio ou a seu gosto 

pelas belas-letras; ao contrário, o jurista baiano pertenceu a uma geração muito mais 

envolvida em discussões políticas e filosóficas, cujos estudos superiores não se 

limitavam à dogmática, e para quem a interdisciplinaridade não era uma necessidade 

urgente, era antes uma obviedade, um componente natural da formação acadêmica.  

A constatação dessas condições, que devem ter sido semelhantes às de 

outras regiões do país, demonstra a necessidade de se investigar mais a fundo a 

existência de outros precursores, como Carvalho Filho, que possam estar esquecidos nas 

bibliotecas universitárias, sem alcance nacional.  

Desvendar eventuais pioneiros será uma forma importante de compreender 

os estudos sobre “Direito e Literatura” de forma mais plural e menos vinculada à 

doutrina estrangeira, cuja recepção é necessária, porém insuficiente. 
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RESUMO 

O presente artigo pretende demonstrar a possibilidade de o Direito ser interpretado como 

Arte. Com esse objetivo estabelece as relações entre Direito e Arte. Elas podem 

contribuir para a superação da percepção do Direito como elemento isolado da sociedade. 

Dessa maneira, como exemplo de aproximação do Direito enquanto Arte, o artigo se 

utiliza do Law and Literature Movement e de seu método de análise da Arte (Literatura) 

em relação ao Direito.  

A proposta passa pela discussão das possibilidades de conexão entre Direito e Arte, 

demonstrando as características artísticas do mundo jurídico. Nessa linha de raciocínio, 

uma das primeiras tentativas de união entre ambas as realidades veio do Law and 

Literature Movement, que, como o próprio nome refere, trata de abordar como o Direito 

pode ser estudado com base na Literatura. 

O Direito & Literatura é, portanto, a resposta para a questão inicial: pode o Direito ser 

Arte? Por intermédio de seu método de abordagem (Direito na Literatura, Direito como 

Literatura e Direito da Literatura) consegue-se verificar que houve uma (re)descoberta 

entre Direito e Arte, tornando-se credível o uso de critérios e conceitos artísticos para a 

compreensão e análise do Direito. Dessa forma, metáforas e narrativas constituem-se em 

elementos aceitáveis na explicação de idéias e paradigmas jurídicos. 
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ABSTRACT 

The present article intends to demonstrate the possibility of the Law to be interpreted as 

Art. With this objective it establishes the relations between Law and Art. They can 

contribute for the overcoming of the perception of the Law as isolated element of the 

society. In this way, as example of an approach between Law and Art, the article uses the 

Law and Literature Movement and its method of analysis of the Art (Literature) in 

relation to the Law. 

The proposal passes for the quarrel of the possibilities of connection between Law and 

Art, demonstrating the artistic characteristics of the legal world. In this line of reasoning, 

one of the first attempts of union between both the realities came of the Law and 

Literature Movement, that, as the proper name relates, approach the Law on the basis of  

Literature 

The Law & Literature is, therefore, the reply for the initial question: can the Law be Art? 

Through its method of boarding (Law in Literature, Law as Literature and Law of the 

Literature) it is posible to verify that the movement had discovered  the connections 

between Law and Art, becoming truely the artistic use of criteria and concepts for the 

understanding and analysis of the Law. In this sense, metaphors and narratives consist in 

elements acceptable in the explanation of ideas and paradigms of the Law. 

 

KEYWORDS: ART, LAW, LAW & LITERATURE. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 
Both law and the literary text are not a ‘work’ to be interpreted, but an 
endless ‘process’, a purposeless game we are destined to play until death.1  

 

 

 Existe alguma possibilidade de o Direito ser interpretado como uma forma de 

Arte, ou, sob outro ângulo, de a arte fornecer elementos facilitadores para a compreensão 

                                                 
1 BAGNALL, Gary. Law as Art : An Introduction. In: MORRISON, John; BELL, Christine (Eds). Tall 
Stories? Reading Law and Literature. Darthmouth : Aldershot, 1996, p. 278. 
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do fenômeno jurídico? Essas perguntas vêm à mente de qualquer operador do Direito que 

se aventure no estudo da conexão entre Direito e Literatura. A resposta tampouco é 

conclusiva. No entanto, existem trilhos a orientar a procura de resolução da indagação. 

 

 

1. O Direito e a Arte : uma relação necessária e incompreendida. 

 

 Para responder à pergunta lançada,  Bagnall2 é contundente: LAW is a kind of ART 

work. Tal afirmação causa, ao menos para os juristas com essa angústia, um 

estranhamento3. Como será possível construir uma sentença frasal com demasiada 

ambição? Para o autor, o Direito é uma hipótese artística, pois ambos, Direito e Arte, são 

abstrações construídas sobre outras abstrações (normas e obras).  Assim, no plano das 

estratégias cognitivas, inexiste diferença entre abstrações de abstrações. O processo de 

conhecimento, portanto, da Arte e do Direito são correlatos. 

 

 Além disso, leve-se em consideração que a Arte é vista por intermédio de seu 

valor4, ou seja, da capacidade de estabelecer impacto no restante da sociedade. A 

respeito, Luhmann refere que as obras de arte são verdadeiros prognósticos5. Elas se 

antecipam à evolução social, tornando-se, freqüentemente, sua mola propulsora. Dessa 

forma, inegável o impacto do valor da Arte no sistema social. 

 

 Paradoxalmente, o valor da Arte é incomensurável, ao passo que o Direito possui 

medidas (leis, sanções, coerção, ect...), ou, em linguagem luhmanniana, estruturas que 

tornam possível a aceitação psíquica das expectativas normativas6 geradas no seio do 

                                                 
2 BAGNALL. Law as Art,1996, p. 269.  
3 Lenio Streck denuncia, exemplificamente, referindo-se ao teto hermenêutico dos juristas brasileiros em 
relação ao texto constitucional, a necessidade dessa angústia do estranhamento, possibilitadora do ato de 
ver além daquilo que está posto. Para tanto, veja –se STRECK, Lenio Luis. Jurisdição Constitucional e 
Hermenêutica : uma nova crítica do Direito. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2002, p. 189-191. 
4 BAGNALL. Law as Art,1996, p. 271. 
5 LUHMANN, Niklas. A Obra de Arte e a Auto-Reprodução da Arte. In: OLINTO, Heidrun Krieger (Org). 
Histórias da Literatura. São Paulo : Ática, 1996,  p. 255: “ A arte oferece freqüentemente sinais de 
antecipação da evolução social, passíveis de serem lidos, retrospectivamente, como prognósticos”. 
6 Expectativas normativas são: “expectativas de comportamento estabilizadas em termos contrafáticos. Seu 
sentido implica na incondicionabilidade de sua vigência na medida em que a vigência é experimentada, e 
portanto também institucionalizada, independentemente da satisfação fática ou não da norma”. 
LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1983, p. 57. 
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sistema social. No entanto, a Arte pode ter seu valor compreendido a partir de algumas 

características7 que podem ser aplicadas ao Direito: 

 

 (1) A Arte é profundamente pessoal – sua valorização, sua percepção ou sua 

interpretação varia de pessoa a pessoa. Esse argumento não é diverso daquele defendido 

pela inversão do esquema objeto/sujeito empregado pela questão da semiótica8, pela 

hermenêutica filosófica aplicada ao Direito9 ou pela observação de segundo grau10 da 

teoria dos sistemas sociais autopoiéticos (Direito). Dito de outra forma: o entendimento 

das normas é algo pessoal11, especialmente quando se trata de interpretação 

constitucional. 

 

 (2) Existe uma dependência sentimental com relação à Arte – a afeição, o cuidado 

ou o desejo que as pessoas nutrem em relação a obras artísticas também é possível de ser 

percebido com relação ao Direito. Veja-se, nesse sentido, o apego americano à sua 

Constituição e o valor que ela transmite àquela sociedade. Brooks afirma, por exemplo, 

que a Carta Magna dos Estados Unidos trata de recontar o mito fundador americano12. 

Logo, seu papel ultrapassa a normatividade e se instala em uma ambiência sentimental. 

 

 (3) Não é a experiência, mas o sentido artístico que se torna relevante – as obras 

artísticas não valem por si só. É seu sentido, fornecido pela pessoa, o elemento de 

relevância para a aquisição de importância da obra artística. O mesmo raciocínio é 

aplicado ao Direito, quando, por exemplo, se pode falar, no Brasil, de normas que 

“pegam” e de normas que “não pegam”. Ou, em outro sentido, é a mesma ilação a 

respeito da ponderação de princípios em relação a direitos fundamentais: o sentido (peso) 

                                                 
7 BAGNALL, Law as Art, 1996, p. 271. 
8 Com maior especificidade a respeito da análise da semiótica na interpretação do Direito, consulte-se 
WARAT, Luis Alberto. O Direito e sua Linguagem. 2ªversão. Porto Alegre : SAFE, 1995, p. 19 – 35. 
9 Nesse sentido, veja-se o capítulo 5 de STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional..., 2002. 
10 Conforme De Giorgi, na teoria dos sistemas sociais autopoiéticos, é o ponto de vista do observador que 
vincula a observação. Logo, inexiste interpretação correta e sim última observação. DE GIORGI, Rafaelle. 
Direito, Democracia e Risco : vínculos com o futuro. Porto Alegre : SAFE , 1998, p. 101. 
11 BINDER, Guyora; WEISBERG, Robert. Literary Criticism of Law. New Jersey : Princeton University 
Press, 2000, p. 156. 
12 BROOKS, Peter. The Law as Narrative and Rhetoric. In: ____; GEWIRTZ, Paul. Law’s Stories. 
Narrative and Rhetoric in the Law. New Heaven – London : Yale University Press, 1996, p. 21. 
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de um prevalecerá em relação ao outro a partir da idéia da percepção formada a respeito 

do caso posto13. 

 

 As obras de arte são, portanto, produtos de uma atividade ligada à redescoberta, 

ou, de outro lado, de inovação antecipatória. Nesse sentido, Ost14 aponta algumas de suas 

características: 

 

 (1) as obras de arte suspendem evidências cotidianas. Assim, tornam-se o lugar da 

surpresa, da verificação do incomum, que, no entanto existe e é demonstrado por elas. 

 

 (2) as obras de arte colocam o dado à distância. Com isso, a análise toma um lugar 

necessariamente distanciado. Aparece, pois, como outro dado e não mais como o que dá 

origem à obra. 

 

 (3) as obras de arte desfazem as certezas, colocando dúvidas no que está posto. 

Dessa forma, novamente, são capazes de demonstrar outras possibilidades que não as 

estabelecidas. 

 

 (4) as obras de arte são transgressoras. Intrinsecamente rompem com as 

convicções. Fazem surgir questionamentos. 

 

 Além disso, uma obra de arte não parte do zero, da mesma forma que o Direito 

necessita de outros dados além da norma jurídica para emanar uma decisão. Trata-se, 

portanto, de memória e de renovação, algo comum, também, ao Direito. Novas formas 

revelam novos sentidos, aquilo que adormecia na memória coletiva15. Perceber o  Direito 

como Arte torna capaz de revelar seu ponto cego, ou seja, o Não-Direito (Arte e outros), 

que, de fato, é sua condição de possibilidade. O Direito é, portanto, uma criação contínua, 

um romance cujo enredo não possui um final único e sim um último “contador”, como 

defende Dworkin16. 

                                                 
13 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios:da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo : 
Malheiros, 2003, p. 85-118. 
14 OST, François. Contar a Lei : as fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo : Unisinos, 2005, p. 32. 
15 OST, Contar a Lei..., 2005, p. 34. 
16 DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo : Martins Fontes, 2000, p. 237-238. 

1017



 

 Nessa linha de raciocínio, a sustentar a característica de criação do novo a partir 

do antecedente, Ost17 relembra a questão palimpsesto, um pergaminho em que se raspa a 

primeira inscrição para escrever uma nova, que não a esconde totalmente, de forma que 

podemos ler nele, à transparência ,o antigo sob o novo. Ele é exemplo da literatura em 

segundo grau, aquela em que se criam novas obras por derivação ou imitação das 

antecedentes. O recontar de jurisprudências, por exemplo, se assemelha, e muito, a um 

palimpsesto. Isso não impede, obviamente, que novas decisões sejam criadas a partir de 

jurisprudências anteriores. 

 

 Dessa forma, o Direito é uma empreitada artística18. Ele é por demais complexo 

para se restringir à normatividade. Para Paulo Ferreira da Cunha19, o Direito é um 

fenômeno que deve ser analisado a partir de uma perspectiva tríplice: técnica, ciência e 

arte, chegando à seguinte conclusão: é a arte que comanda a vida do Direito. Ciência e 

técnica são suas servidoras: mas, como tais, imprescindíveis. 

 

 Admitir, todavia, o Direito como Arte não significa que esta é a melhor ou a única 

teoria a seu respeito. Contudo, não se pode refutar o fato de que é uma explanação 

plausível20, capaz de explicar os dramas e as inquietudes21 dos personagens envolvidos 

em um processo judicial com maior especificidade do que escondê-los em alcunhas 

(Autor, Réu) de standardização de um fato social cuja percepção é, essencialmente, 

individual (Direito). 

 

 Uma das primeiras propostas com esse fito é o estudo do imbricamento entre 

Direito e Literatura. De fato, o Law and Literature é uma das maneiras de concretização 

do Direito como Arte, ou, na menos ambiciosa das hipóteses, uma forma diversa de 

                                                 
17 OST, François. O Tempo do Direito. Lisboa : Piaget, 1999, p. 102-103. 
18 BAGNALL, Law as Art, 1996, p. 276. 
19 CUNHA, Paulo Ferreira da. Anti-Leviatã. Direito, Política e Sagrado. Porto Alegre : SAFE, 2005, p. 33. 
20 BAGNALL, Law as Art, 1996, p. 267. 
21 A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul publicou livro contendo as experiências dos magistrados 
em alguns casos jurídicos. Retirados de seus personagens (Juiz), demonstra-se, ali, o human being, pois, de 
acordo com a contracapa da obra: “Os escritores deste livro são magistrados que se apresentam aos leitores 
com suas fragilidades, desarmados e despidos das couraças que eventualmente os protegem na lide 
forense”. LAITANO, José Carlos (Org). Inquietude. Porto Alegre : AGE, 2007. 
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interpretação das normas a partir de outros instrumentos, externos (Arte – Literatura) . 

Isso somente é possível por intermédio da abertura cognitiva do Direito22. 

   

 

 2. O Law and Literature Movement como uma das Hipóteses do Direito como 

Arte 

 

O movimento Law and Literature, iniciado nos anos 70, nos Estados Unidos, e 

que toma corpo durante os anos 80 naquele país, é uma reação à não utilização de 

elementos literários na análise do Direito, sendo encabeçado por autores tais como J. 

Boyd-White23 e Richard Weisberg. Mesmo que alguns teóricos do Direito já houvessem 

percebido as possibilidades dessa conexão24, foi o Law and Literature Movement que deu 

impulso aos estudos da Literatura no Direito, sistematizando e organizando seu método 

de estudo. O movimento conseguiu alguma repercussão no Velho Continente e nos países 

anglo-saxões, mas resta desapercebido na cultura jurídica brasileira. 

  

Conforme narra Godoy25, o movimento Law and Literature surge a partir da 

publicação de The Legal Imagination, obra em que James Boyd White discute o Direito 

com base em algumas peças literárias de autores tais como Henry Adams, Ésquilo, Jane 

Austen, William Blake, Geofrey Chaucer, D.H. Lawrence, Marlowe, Helman Melville, 

Milton, Molière, George Orwell, Alexander Pope, Proust, Ruskin, Shakespeare, Shaw, 

Shelley, Thoreau, Tolstoy e Mark Twain. 

 

                                                 
22 Sobre a autopoiese do sistema artístico, veja-se LUHMANN, Niklas. Art as a Social System.Stanford : 
Stanford University Press, 2000. Por outro lado, a respeito do acoplamento entre ambos os sistemas 
(Direito e Arte), consulte-se SCHWARTZ, Germano. A Constituição, a Literatura e o Direito. Porto 
Alegre : Livraria do Advogado, 2006. 
23 Ver a respeito BOYD WHITE, J. Law as Rhetoric, Rethoric as Law : the arts of cultural and communal 
life. University of Chicago Law Review, n. 52. Chicago, 1985. p. 684 e seguintes. 
24 Como refere AMADO, Juan Antonio García. Breve Introducción sobre Derecho y Literatura. In: ____. 
Ensayos de Filosofía Jurídica. Bogotá : Temis, 2003. p. 361: “Entre los primeros grandes juristas que 
captaron cuán fructífero puede ser para el estudioso del derecho el trabajo con la Literatura hay que 
mencionar a personages de la talla de IHERING, JELLINEK o RADBRUCH, en Alemania, o BENJAMÍN 
N. CARDOZO en Estados Unidos hasta el mismísmo KELSEN publica en 1905, en Viena, su obra juvenil 
sobre La Doctrina de Dante Aligiheri sobre el Estado.” 
25 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O Direito nos Estados Unidos. São Paulo : Manole, 2004, p.244. 
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Nos mesmos Estados Unidos da América, o estudo do Direito e da Literatura 

tomou corpo, mesmo que tenha havido uma certa ausência de metodologia nessa 

abordagem. Nesse sentido, importante ressaltar que várias faculdades de Direito daquele 

país já possuem uma disciplina que pode ser ligada ao Direito e à Literatura. Como relata 

Junqueira26, já em 1987, entre 175 Faculdades de Direito27 dos Estados Unidos, 38 

ofereciam cursos relativos à Literatura e ao Direito, entre elas, a afamada Harvard Law 

School. Como não existe pesquisa mais recente, é de se esperar que hoje, 2006, esse 

número seja bem maior. 

 

Com efeito, um dos grandes objetivos dessa proposta é encontrar, na Literatura, 

pontos de apoio que forneçam ao Direito (e à Constituição) compreensões necessárias – a 

serem amealhadas e (re)processadas por sua lógica funcional – sobre o bem e o mal, o 

justo e o injusto e o legal e o ilegal. Dessa maneira, a Literatura poderá conduzir o Direito 

(Constitucional) a um aprofundamento de seus valores e de suas decisões, mormente 

porque baseadas em um texto (direito positivado). 

 Para tanto, o Law and Literature Movement faz com que esse estudo apareça, via 

de regra, em uma divisão tripla: o Direito na Literatura, o Direito como Literatura e o 

Direito da Literatura. Dessa tricotomia, aceita também na Europa, exsurge o formato de 

como se estudar o Direito com base na Literatura, 

 

 

2.1. O Direito na Literatura 

 

 

 O Direito na Literatura é o ramo da disciplina Direito e Literatura que estuda as 

formas sob as quais o Direito é representado na Literatura. Cada forma de tratamento 

                                                 
26 JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Literatura & Direito : uma outra leitura do mundo das leis. Rio de 
Janeiro : Letra Capital, 1998, p. 21, nota de rodapé 2. 
27 No Brasil, inexiste notícia de uma disciplina curricular que aborde o estudo do Direito e da Literatura nas 
Faculdades de Direito. Quando muito, há projetos de extensão e de pesquisa, normalmente focados no 
estudo de uma obra, ao que se poderia denominar de “estudo de caso literário”. Contudo, a Escola Superior 
da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, ao reformular seu currículo, colocou, em sua grade, no 
terceiro semestre, a disciplina Direito e Literatura. Elogiável iniciativa. 

1020



poderá interessar a um determinado campo jurídico. Morawetz28, atento para essa relação, 

designa os seguintes tópicos: 

 

 a) Recriações literárias de processos jurídicos, em especial os denominados hard 

cases ou aqueles com elevado grau de conotação acerca do justo/injusto, ou, em 

linguagem luhmanniana, Direito/Não-Direito. Pode-se dar como exemplo típico, aqui, o 

Mercador de Veneza, de Shakeaspeare. 

 

 b) O modo de ser e o caráter dos juristas, especialmente os advogados, algumas 

vezes apresentados como heróis, outras tantas, como vilões. Essa é uma boa oportunidade 

para se estudar a ética profissional e sua deontologia. Um bom exemplo para essa visão é 

encontrado nas obras de John Grisham.  

 

 c) O uso simbólico do Direito, ou seja, sua expressão de sentido. As 

representações que uma sociedade exterioriza a respeito de suas normas jurídicas. O 

sentimento do Direito como reduto último da liberdade e da justiça. Nesse sentido, por 

exemplo, as obras de Tolstoi e Dostoievski procuravam demonstrar que a comunidade 

jurídica se baseava no amor e no afeto, enquanto a Literatura francesa baseava a unidade 

política na obediência às normas jurídicas que, recorrentemente, se reportam aos valores 

de liberdade e de igualdade, nascidos da Revolução Francesa. García Amado29 sugere que 

o estudo do papel do Direito na Literatura utópica tradicional e o exame das distopias nas 

quais, em sociedades mais avançadas, o Direito passa a ser substituído por técnicas de 

controle social menos generosas com a liberdade. Seria o caso, por exemplo, de uma 

abordagem específica de obras, a exemplo de 1984, de Orwell, Um Mundo Feliz, de 

Huxley e o Farenheit 451, de Bradbury. 

 

d) O tratamento que o Direito e o Estado dispensam às minorias ou grupos 

oprimidos, como mulheres, imigrantes, raças, religião, entre outros. O tema constitui um 

interessante objeto de estudo, nesse caso, a Madame Bovary, de Flaubert. No Brasil, 

pode-se apontar a Estação Carandiru, de Dráuzio Varela. 

                                                 
28 MORAWETZ, Thomas. Law and Literature. In: PATTERSON, D. (Ed.) A Companion to Philosophy 
and Legal Theory. Cambridge : Blackwell, 1996. p. 450 et.seq.  
29 AMADO, Breve Introducción..., 2003, p. 364. 
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Contudo, um estudo mais sistemático dos temas e das obras já foi classificado 

pelo Law and Literature Movement, em uma espécie de iter continuum que demonstra 

bons resultados. Porém, pode-se reconstruir esse repertório ao se agregarem os estudos de 

autores alemães, franceses, belgas30, italianos e de língua espanhola31. Nessa proposta, 

uma relação não-taxativa das obras a serem objeto do estudo do Direito na Literatura 

pode ser apontada como: 

 

a) Antígona, de Sófocles – nessa obra, pode-se observar, notadamente, o debate 

que opõe o direito natural ao direito positivo. 

 

b) Criton, de Platão – por fornecer uma descrição apurada da desobediência civil 

(assim como a Antígona, de Sófocles). 

 

c) Eumênidas, de Ésquilo -  no momento em que trata da passagem da vingança à 

justiça. 

d) Apologia de Sócrates, por Platão – o norte desse texto, calcado na legitimidade 

do tribunal e da questão da (des)obediência à lei, consiste num excelente marco para uma 

das mais antigas questões da teoria do Direito: por que se submeter aos preceitos de uma 

norma jurídica? 

 

e) A Bíblia – quando vista sob a ótica de um texto literário, o texto sagrado dos 

cristãos pode oferecer uma visão diferenciada e histórica da positivação32 e manutenção 

de certos direitos no sistema jurídico moderno33. Ainda, uma passagem especialmente 

                                                 
30 Ver GERARD Ph., OST, F., van de KERCHOVE M., VAN EYNDE L. Lettres et lois. Le droit au 
mirror de la littérature. Bruxelles : Publications des F.U.S.L., 2001. 
31 Em língua portuguesa, carece a definição de obras para tal propósito. Esse é um caminho em aberto, para 
o qual o presente artigo tem somente a pretensão de fornecer elementos suficientes para a elaboração de 
uma proposta adaptada ao Português. No entanto, algumas obras já vêm abordando a conexão Direito/e 
Literatura Brasileira. Nesse sentido, ver GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito & Literatura. 
Anatomia de um Desencanto : desilusão jurídica em Monteiro Lobato. Curitiba : Juruá, 2003, e 
JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Literatura & Direito : uma outra leitura do mundo das leis. Rio de Janeiro: 
IDES, Letra Capital, 1998.  
32 Nesse sentido, ver, especialmente, GONZALES, A. J.; OCTAVIANO, E. Citações Jurídicas na Bíblia. 
Anotadas. São Paulo : LEUD, 1994. 
33 Nessa ótica, MIES, Françoise (Ed.) Bible et Droit. L’esprit des Lois. Bruxelles : Presses Universitaires de 
Namur : Lessius, 2001. 
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interessante ao Direito é o episódio do Monte Sinai34 e a doação das normas ao homem 

(fato que Protágoras, de Platão35, também aborda). 

 

f) Robinson Crusoé, de Defoe36, e/ou o Senhor das Moscas, de William Golding37- 

nessas obras, há uma importante relação entre homem e natureza, bem como o 

estabelecimento de normas a partir de um “zeramento” conceitual, que pode interessar, 

sobremaneira, à ciência do Direito. 

 

g) O Processo, de Kafka – texto que narra a história de Joseph K., bancário, que é 

preso, julgado e condenado por um misterioso tribunal, jamais conhecendo as razões de 

tal ato38.  

 

h) O Mercador de Veneza, de Shakeaspeare – obra que interessa ao Direito por 

analisar a questão do abuso do Direito e da legitimidade dos contratos. 

 

i) Medida por Medida, de Shakeaspeare – outro texto shakeasperiano de relevo no 

estudo do Direito, por tratar da efetividade da lei. 

 

j) Fausto, de Goethe – obra literária do maior autor alemão, que questiona as 

forças e o limite do pacto contratual (pacto faustiano39). 

 

Além dessas obras, comungando com o pensamento de García Amado40, há outras 

de igual valia ao estudo do Direito. São elas: Billy Budd, de Melville; Crime e Castigo ou 

Os Irmãos Karamazov, de Dostoievski; O Estrangeiro, de Camus.  

                                                 
34 Consultar, a respeito, OST, François. Du Sinaï au Champ-de-Mars. L’autre et lê même au fondament du 
droit. Bruxelles : Lessius, 1999. 
35 Uma análise, nessa linha de raciocínio, é apresentada por OST, François. En quête de la bonne 
gouvernance. Le pari de Protagoras. Journal des procès, decembre 2001, n. 426, p. 8-12. Bruxelles. 
36 Um texto a respeito é o de OST, François. Robinson, l’<<ordre atlantique>> ou les <<limbes du 
Pacifique>>?. Ecologie Politique, 1995, n. 13, p. 107-123. 
37 Sobre essa obra, abordagem interessante é dada por AMADO, Juan Antonio Garcia. Las Reglas, La 
Razón y La Fuerza. A Propósito de “El Señor de las Moscas”, de William Golding. In:____. Ensayos de 
Filosofia Jurídica. Bogotá : Temis, 2003. p. 387-400. 
38 Ver OST, François. Kafka ou l’en deçà de la loi. In: GERARD Ph., OST, F., van de KERCHOVE M., 
VAN EYNDE L. Lettres et lois. Le droit au mirror de la littérature. Bruxelles : Publications des F.U.S.L., 
2001. p. I – IV. 
39 Sobre o pacto faustiano, ver OST, François. Temps et Contrat. Critique du Pacte Faustien. Annales de 
Droit de Louvain, 1999, p. 17-44. 
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De fato, o estudo do Direito na Literatura é aquele que se apresenta como o mais 

construído e desenvolvido, pois, aqui, o acoplamento entre o sistema jurídico e o sistema 

da arte é latente, visto que existem imbricações bastante óbvias possibilitadas pela 

comunicação entre os textos. É o caso, por exemplo, quando um juiz cita uma obra 

literária para fundamentar sua decisão. E, vice-versa, quando um autor transforma em 

arte uma causa jurídica.  

 

No entanto, para o objetivo proposto, há que notar que a sociedade é um sistema 

em constante evolução. Nesse sentido, o (re)processamento e a influência entre os dois 

sistemas  é algo constante e dinâmico. Daí que um dos tópicos mais importantes dessa 

interpendência reside na possibilidade da construção de ensino e de aplicabilidade de um 

novo Direito a partir de paradigmas mais conectados com a sociedade na qual se insere. 

Assim sendo, no caso do Mercador de Veneza, de Shakeaspeare, não interessa tanto a 

tecnicidade jurídica, e sim o deslinde e a poética do caso, ao desvelar os motivos e os 

sentimentos humanos de cada parte. Oferece-se, desse modo, ao sistema jurídico, uma 

observação de segundo grau, capaz de diferenciá-lo a partir de sua própria lógica, porém 

a partir de fenômenos externos. 

 

 

 

2.2. O Direito como Literatura 

 

A linguagem é uma das formas de comunicação que possibilitam o contato entre 

os sistemas sociais. No caso do sistema jurídico e do sistema da arte, resta claro que ela é 

decisiva na objetivação dos motivos pelos quais tais sistemas são orientados. A semiótica 

de Saussure, por exemplo, instiga o operador do Direito mediante o estudo dos signos e 

significantes dos textos jurídicos. Com isso, como referenda Leonel Severo Rocha41, a 

descoberta da função social do signo possibilita o estudo multidisciplinar, de vez que a 

                                                                                                                                                 
40 AMADO, Breve Introducción..., 2003, p. 362-363. 
41 ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia Jurídica e Democracia. 2ª ed. São Leopoldo : Editora Unisinos, 
2003. p. 23. 
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semiótica se funda na possibilidade da constituição de unidades significantes 

diferenciáveis. 

 

 Disso se extrai que a autoconstrução do Direito é permitida pela comunicação 

(linguagem), seja ela auto-referencial, seja ela uma influência externa amealhada por seu 

código próprio. Contudo, trata-se aqui de perceber o Direito e seu conjunto de atos e 

procedimentos como peças capazes de serem observadas como atos literários. De fato, o 

estudo do Direito como Literatura é feito por intermédio da lógica do sistema da arte e 

não mais do sistema jurídico, o que não significa, por óbvio, que este não possa usufruir 

da autopoiese daquele. 

 

 Nessa linha de raciocínio, dada a tradição positivista do Direito, seus atos são, via 

de regra, reduzidos a termo. Isto é, transformam-se em textos. E, pode-se dizer, que tais 

atos são narrações acerca de um fato – um fato que interesse ao sistema jurídico de forma 

bastante peculiar, uma vez que se transmudam em sua fonte de legitimação42.  Porém, sob 

a ótica da Literatura, os atos escritos do sistema jurídico são formas de contar e de 

repassar uma história/estória, sendo perfeitamente possível conceber, por exemplo, uma 

sentença como uma peça com personagens, início, enredo e fim. Ainda, nessa esteira de 

raciocínio, a citação de jurisprudência e precedentes em uma petição é um relato 

intercalado, adaptado à necessidade de um suporte jurídico. Dessa forma, como aponta 

Binder43, o literário deve enxergar-se como intrínseco ao Direito, enquanto o Direito, 

necessariamente, encerra a construção de personagens, personalidades, sensibilidades, 

mitos e tradições que compõem o mundo social. 

 

Com isso, não é difícil verificar que Direito e Literatura são disciplinas narrativas. 

E, assim, as coisas que ali são contadas ocupam um papel bastante importante na 

construção das imagens e dos simbolismos sociais. É dizer: o modo de percepção da 

sociedade em relação a um processo judicial depende, em grande escala, do modo pelo 

qual sua sentença e os efeitos de seu conteúdo penetram no sistema psíquico. E, nessa 

                                                 
42 Nesse sentido, ver LUHMANN. Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Brasília : UnB, 1980. 
43 BINDER, Guyora. The Law-as-Literature Trope. In: FREEMAN, M.; LEWIS, A.D.E. (Eds.). Law and 
Literature. New York : Oxford University Press, 1999, p. 68. 
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linha, histórias contadas por romancistas têm, como sabido, maior sensibilidade do que o 

rigorismo formal necessário ao ato conclusivo de uma lide. 

 

Porém, além disso, toma posição decisiva o fato de o Direito tornar-se persuasão, 

configurando-se os direitos em objetos produzidos pelos discursos dominantes no 

contexto social em que se inserem. Logo, de forma exemplificativa, não se percebe que 

se vive em um Estado totalitário, até que se “conte” a respeito dessa forma estatal. E, 

mais, não se vivencia um Direito exterior ao que a norma e a doutrina narram.  

 

Exsurge, pois, que o Direito como Literatura, proporciona diversos caminhos a 

serem explorados. Com esse propósito, tem-se que o Direito pode ser visto como 

exercício de retórica, ou seja, uma forma de convencimento de que aquilo que se 

transmite deve ser tido como correto. Nesse sentido, exemplifica García Amado44: 

 
Cuando defendemos en cualquier ambito de la actividade jurídica que la 
interpretación correcta de la norma x é esta o aquella, o que el verdadero 
alcance del derecho y que el texto constitucional consagra es de tal modo otal 
otro, no describimos realidades preexistentes al discurso, sino que tratamos de 
persuadir al destinatario de nuestro discurso de que la realidad es así como la 
contamos. 

 

Por outro lado, o Direito Processual (Constitucional) pode ser entendido como um 

universo de histórias narradas pelas partes e que buscam o convencimento de um terceiro 

(leitor): o juiz. Com essa idéia em mente que Gewirtz45 defende que a finalidade de se 

descreverem fatos (contar histórias) no Direito é a de persuadir a um oficial público 

decisor (juiz) de que a história contada é verdadeira, para que o caso seja ganho e, assim, 

invocar a favor do vencedor a força coercitiva do Estado. 

 

Ainda, não se pode olvidar que o Direito é um “contar” de histórias. Assim como 

os antigos perpassavam o conhecimento por intermédio da oralidade, um processo 

judicial é, além de conhecimento (processo de conhecimento), um conjunto de histórias 

contrapostas uma à outra. Sua lógica seqüenciada permite ao juiz a compreensão do 

acontecimento dos fatos, da mesma forma que uma boa obra literária reporta o leitor ao 
                                                 
44 AMADO, Breve Introducción..., 2003, p. 369. 
45 GEWIRTZ, Paul. Narrative and Rethoric in the Law. In: _____; BROOKS, P. (Eds.) Law’s Stories. 
Narrative and Rhetorik in the Law. New Heaven – London : Yale University Press, 1996, p.5. 
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entendimento linear de sua narração. A correta narrativa judicial é, portanto, um meio de 

se assegurar uma decisão que estabilize as expectativas lançadas pelas partes em um 

procedimento judiciário. Dessa forma, resulta factível que a observação do Direito como 

Literatura pode trazer novos parâmetros de interpretação da “realidade” jurídica 

constitucional, sendo capaz de inovar em um terreno que há muito carece de novas idéias.  

 

2.3. O Direito da Literatura 

 

O Direito da Literatura é, de fato, o ramo do sistema jurídico que já recebeu as 

informações necessárias advindas do sistema da arte e do sistema político. As leis e 

normas jurídicas que protegem a atividade literária são o objeto central da observação 

nesse plano. 

 

Muito embora seja deveras importante, não se trata de uma novidade no seio do 

sistema do Direito. Trata-se, antes, de uma reorganização de conteúdos e diplomas legais 

referentes à Literatura, e que, há muito, são abordados nos mais diversos subsistemas 

jurídicos.  Nesse sentido, o Direito da Literatura compreende: 

 

a) as relações jurídicas do exercício literário; 

 

b) as normas que regulam a criação e a difusão da obra literária e os direitos por 

ela gerados, tais como: a censura (proibição de); a liberdade artística e de expressão; os 

delitos relativos à liberdade de expressão e, por fim, os direitos da propriedade 

intelectual. 

 

Como se vê, o Direito da Literatura já possui uma vasta teia de interesses 

estabelecida sob outros nomes e códigos, restando desnecessária uma maior abordagem 

desse tópico, de vez que a observação de segundo grau, nesse caso, já se encontra 

determinada, cumprindo apenas noticiá-la. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A partir do exposto no presente ensaio, não resta difícil de apontar que Direito e 

Arte estão conectados e que o primeiro expoente dessa interação é o Law and Literature 

Movemente. Assim, concorda-se com Bagnall46, que aponta algumas contribuições do 

Law and Literature para o estabelecimento da conexão do Direito e da Arte. 

 

 (1) O movimento reconectou o Direito com a Arte; 

 

(2) Com isso, tornou credível o uso de métodos e conceitos artísticos na 

interpretação do Direito; 

 

(3) Conseqüentemente, metáforas e narrativas constituem-se em elementos 

aceitáveis na explicação de idéias e paradigmas jurídicos; 

 

(4) O ceticismo e o relativismo podem destruir o Direito assim como são malignos 

para a Arte. 
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A EXCEÇÃO COMO PARADIGMA DE GOVERNO: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DO CONTO NA COLÔNIA PENAL. 

 

Heloisa Fernandes Câmara*

 

 

RESUMO 

O Direito tem por função dirimir conflitos de forma a harmonizar a sociedade, todavia 

frente a alguns eventos extremos demonstra a incapacidade e falibilidade de suas soluções. 

Nesse contexto podemos falar de um estado de exceção, que paradoxalmente está previsto 

pelo Direito e ao mesmo tempo fora de seu alcance. O Estado de exceção surge como 

permanente e faz com que o espaço destinado ao direito seja ocupado por uma anomia e 

substituído pela vida biológica do cidadão, que ao ser apreendida pela política como seu 

referencial, torna-se sujeito e objeto do poder. Dessa forma, o surgimento de campos, o 

desrespeito aos direitos fundamentais e a indistinção presente no espaço político, 

demonstram que o estado de exceção é em verdade o novo paradigma de governo, assim 

como a biopolítica é o seu novo referencial. A análise do fenômeno através da literatura, 

mais especificamente do conto de Na Colônia Penal, pretende demonstrar quão distante dos 

discursos dos direitos humanos a política moderna, e por conseqüência o direito, está. A 

literatura surge também como uma tentativa de narrar o inarrável, de contar o que não é 

passível de verbalização, e talvez assim restituir sentido ao que não pode ser explicado: a 

apreensão da vida humana como objeto de poder biopolítico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EXCEÇÃO, CAMPO, BIOPOLÍCA, KAFKA. 

 

ABSTRACT 

The function of Law is to solve conflicts in order to harmonize society. However, before 
                                                 
*Mestranda em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná, participante do Núcleo de 
Pesquisa de Direito e Subjetividade nesta instituição. 
Endereço eletrônico: heloisafcamara@yahoo.com.br. 
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some extreme events it demonstrates the incapacity and fallibly of its solutions. This is 

where we can talk about a state of exception, which is paradoxically regulated by Law and 

at the same time out of its reach. The State of Exception first appears as permanent. It 

empties the place destined for Law and occupies it with an anomy, and it also substitutes 

Law with biological life of the citizen. This life, taken as referential point for politics, 

becomes the subject and the object of power. The creation of camps, the disrespect to 

fundamental rights and the lack of differentiation between political categories in the 

political field demonstrate that the state of exception has become government’s new 

paradigm, and that biopolitics is its new referent. The analysis of the phenomenon through 

literature, in this article, more specifically, through the short story of Franz Kafka, In The 

Penal Colony, intends to demonstrate how distant modern politics and also Law are from 

human rights’ discourses. Literature appears as an attempt to narrate the inenarrable, to tell 

what is not possible of verbalization, and, thus, perhaps, as a way to give back meaning to 

what cannot be explained: the apprehension of the human life as an object of biopolitical 

power. 

 

KEYWORDS: EXCEPTION, CAMP, BIOPOLITICAL, KAFKA. 

 

Introdução 

 

O breve século XX, como escreve Eric Hobsbawm1, demonstrou quão longe 

estamos de uma história construída somente de progressos. De fato, em nenhum tempo na 

história houve tantos fatos contraditórios, tantas incertezas. A existência de duas grandes 

guerras, a criação e dissolução de Estados, o surgimento de regimes totalitários e a criação 

de novas tecnologias, entre vários fatos que marcaram o século, questionaram a capacidade 

do Direito lidar com o Real. Todavia a incapacidade do direito lidar com situações 

extremas não se circunscreve a esse século, ao contrário, inicia-se na modernidade, nas 

próprias revoluções liberais-burguesas que desenvolveram o conceito de direito moderno.  

                                                 
1 HOBSBAWM, E. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991.  
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Se por um lado os eventos extremos demonstraram uma imperiosa necessidade de 

proteção do humano (o que motivou a construção de teorias acerca dos direitos humanos), 

houve também a sua utilização como objeto e não mais sujeito, em um processo de 

reificação. Os horrores experimentados pelo homem no século vinte, provenientes em 

grande parte da experiência totalitária, não só aponta a falibilidade do direito, como a sua 

suspensão, momento em que um vazio se instala e, entre ordem e não-ordem, funda-se um 

espaço de que, paradoxalmente, o direito precisa para se (re)constituir. Isso mostra a 

complexidade (chamemos de exceção) que está na origem do direito e que a maioria dos 

estudiosos e profissionais tenta, deliberadamente ou não, minimizar ou excluir do âmbito 

jurídico. 

A exceção ao ocasionar a suspensão do direito possibilita que a vida tome seu lugar.  

Os eventos excepcionais que culminaram com o surgimento dos campos de concentração, 

possibilitaram também a assunção da vida biológica, tornando o seu funcionamento o 

paradigma da política moderna.  

Se em um primeiro momento há inscrição do corpo na política, ou nas palavras de 

Foucault "nas tecnologias de poder"2, posteriormente é a própria vida que se insere nos 

mecanismos e cálculos do poder. E é essa inclusão da vida na política que possibilita o 

surgimento dos campos de concentração, entendidos aqui como "um pedaço de território 

que é colocado fora do ordenamento jurídico normal, mas não é por causa disso, 

simplesmente um espaço externo"3.  

Este trabalho de pesquisa, parte da idéia de exceção, na esteira da discussão que faz 

o filosofo italiano Giorgio Agamben4, para refletir a ligação entre a biopolítica e o 

funcionamento dos campos de concentração e a marca desta ligação sobre o direito. Para 

tanto, utilizar-se-á o conto Na Colônia Penal de Franz Kafka. Isto porque a literatura 

apresenta-se como uma narrativa alternativa para problematizar o direito, ao valorizar a 

complexidade da trama e da construção lingüística, que ao criar suas teias, demonstra que o 

Direito, e em certa medida o próprio sujeito, não está certo e acabado, mas em permanente 

                                                 
2 FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade p.297 
3 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p.176 
4 Agamben faz sua análise sobre o estado de exceção especialmente em dois livros, Estado de Exceção e 
Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. 
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construção. 

 

1. Na Colônia Penal de Kafka: direito e literatura.  

 

Um autor que possui uma temática especialmente interessante para o Direito é Franz 

Kafka. Não porque tenha tratado diretamente sobre o sistema jurídico, e sim porque em 

suas narrativas aborda o absurdo presente na construção jurídica. Se em O Processo ele 

trata de tribunais, advogados e processo, não é para discorrer sobre as categorias, mas para 

mostrar o vazio, a destruição e a presença sempre incômoda de mecanismos de poder. 

Como podemos visualizar em O Castelo, onde há um castelo inacessível e personagens que 

nunca se apresentam inteiramente, há uma ausência de sentido nas instituições e nas 

construções sociais e uma contínua confusão da qual os personagens não conseguem 

afastar-se.   

Kafka, em seus escritos, cria mundos que parecem não se ajustar, onde o 

estranhamento é a regra. Seus personagens não se enquadram nos padrões esperados pelos 

leitores. Em seus textos o absurdo está presente nos menores detalhes, assim como a 

burocracia. Esta entendida como um emaranhado de normas, sistemas, regras opressoras 

dos que buscam seu auxílio.  Todos os tipos de relacionamento, sejam institucionais, 

familiares ou sociais sufocam, tiranizam. Não por acaso em O Veredicto, não há nenhum 

tribunal ou procedimento jurídico, a sentença que condena à morte é dada pelo pai do 

personagem, ele é o juiz e o acusador.    

O tradutor Modesto Carone5 diz que não é possível sonhar através de Kafka, que 

nenhum leitor lembra de sua obra com ternura ou alguma alegria. Jorge Luis Borges 

considerava que a obra kafkiana possui duas obsessões. A primeira a subordinação, e a 

segunda o infinito, e entre os dois extremos, a realidade, da qual o autor nunca conseguiu se 

separar completamente. 

O conto A Colônia Penal, se passa em uma ilha, onde um funcionário (estes sempre 

presentes na obra como sinônimo de sujidade, tédio e degradação6) defende o método de 

                                                 
5 Comentários do tradutor, disponível em: KAFKA, F. Narrativas do Espólio.  
6 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. p.139 
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execução de um antigo regime de aplicação de penas aos condenados. O método em 

questão é a utilização de uma máquina que grava nas costas do condenado símbolos que 

não são apreendidos de imediato, ao contrário, o ritual deve durar algumas horas até que as 

inscrições penetrem na carne do supliciado e este possa compreender a sentença gravada 

em seu corpo. Logo após a compreensão, a máquina prossegue seu trabalho, matando-o. O 

funcionário tenta convencer um observador estrangeiro a apoiar a manutenção de tal 

sistema, já que por ser considerado ultrapassado corre o risco de ser suprimido.  

Para Deleuze, Kafka mostra nesse conto (assim como na Muralha da China e no 

Processo) a característica de uma lei que nunca se mostra: “a lei apresenta-se como pura 

forma vazia e sem conteúdo, cujo objeto permanece incognoscível: a lei, portanto, só pode 

enunciar-se em uma sentença, e a sentença só pode ser aprendida em um castigo. Ninguém 

conhece o interior da lei”.7  A lei é, portanto, uma abstração em si, uma força de lei que não 

consegue – porque não pode – se mostrar.  

 

2. Manifestação do poder no corpo 

 

À primeira vista, o conto poderia significar que tal máquina está inscrita em um 

processo medieval de aplicação de penas, lembrando muito a descrição da morte de 

Damiens, presente em "Vigiar e Punir" de Michel Foucault. Em ambos os exemplos há a 

presença do suplício e da utilização do tempo. 

Todavia, enquanto no processo de distribuição de penas apontado por Foucault as 

máquinas representam a supressão do suplício, "a sobriedade punitiva" com sua única 

morte; no conto a máquina é que possibilita o suplício, as muitas mortes. É ela que permite 

que a pena se mantenha por determinado tempo e que o condenado seja torturado até que 

finalmente seja morto.  

Na descrição de Foucault, enquanto suplício, o corpo não é o principal objeto: 

 
O suplício penal não corresponde a qualquer punição 
corporal: é uma produção diferenciada de 
sofrimentos, um ritual organizado para a marcação 

                                                 
7 DELEUZE, G e GUATTARI, F. Kafka: Por uma literatura menor. p. 65 
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das vítimas e a manifestação do poder que pune: não 
é absolutamente a exasperação de uma justiça que, 
esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. 
Nos "excessos" dos suplícios, se investe toda a 
economia do poder.8   

 

Na narrativa kafkiana, ao contrário, o corpo é o principal intento, é o onde o poder 

se manifesta, onde o poder como tal se forma (já que o objetivo do engenho não é a tortura 

pura e simples). O objetivo do verdugo não é o infligir a dor, mas sim produzir uma 

verdade, na medida em que os desenhos nas costas servem para que o condenado entenda a 

sentença. A finalidade dessa aplicação de pena é, ao menos para o executor, de caráter 

educativo, e isso é mostrado na preferência que as crianças tinham para assistir ao 

"espetáculo". Este é precisamente um dos muitos paradoxos do conto. Estaríamos 

preparados para ler que a defesa do método ocorre para torturar e flagelar; mas sua 

manutenção pela humanidade (no sentido em que ao compreender a mensagem é como se o 

flagelado se tornasse plenamente humano) é um paradoxismo.  

 

Até mesmo os mais broncos tornam-se esclarecidos. 
Percebe-se isso na expressão dos olhos. É deles que 
irradia aquela sabedoria. (...) O senhor pode ver 
como é difícil a leitura com os olhos, mas nosso 
homem a decifra com sua carne ferida. Para falar a 
verdade, esta é uma tarefa bastante difícil, e ele 
necessita de mais de seis horas para realizá-la... 9  

 

O método de punição utilizado na Colônia Penal não pode ser simplificado, 

alegando-se medieval. Apesar de drástico em sua execução, não pode ser considerado 

simplesmente selvageria. A busca pela Justiça é a motivação de todo o procedimento, 

mesmo a ausência de processo judicial é argumentada como fundamental para garantir a 

verdade. O poder exercido sobre o condenado não é irracional, e sim inscrito em uma 

racionalidade particular: a do poder biopolítico10. Este, um fenômeno da modernidade.  

                                                 
8 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. p.32  
9 KAFKA, F. A Colônia Penal. p. 110 
10 Ressalte-se que para Foucault, coexiste com o poder biopolítico um outro tipo de poder: o disciplinador.  
Enquanto este é mais antigo e se manifesta perante o indivíduo, a biopolítica apresenta-se em âmbito global. 
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3. Biopolítica 

  

Um dos aspectos interessantes do conto, como ressaltado, é a utilização de um 

engenho para cumprir a função punitiva. É significativo que a máquina seja de vidro, assim 

como também o é a existência de jatos de água que limpam a ferida e com isso mostram ao 

público a inscrição pormenorizada da evolução da sentença. "Cada uma das agulhas longas 

tem uma curta a seu lado. A mais comprida é que faz a inscrição, a menor borrifa um jato 

de água para ir lavando o sangue e fazer com que as letras fiquem bem claras (...)" É uma 

tentativa desesperada de inscrever o Real no corpo do cidadão e com isso em toda a 

sociedade11, ou seja, com a insuficiência dos símbolos, o corpo deve assumir seu lugar. A 

imagem dada por ŽIŽEK12 é exemplificativa dos objetivos da dor para alcançar o que o 

Comandante chama de justiça. 

 Termo utilizado primeiramente por Foucault, biopolítica significa um exercício da 

política no próprio corpo do cidadão, apoiando-se em aspectos puramente biológicos. Mas 

mais do que se manifestar no corpo, ela pode ser considerada como a apropriação de 

elementos biológicos da população pela política É a crescente implicação da vida natural do 

homem nos mecanismos e cálculos do poder,13 é a partir da necessidade da vida (nua) para 

que o poder se exerça que as categorias tradicionais de oposição (direita/esquerda, 

público/privado e amigo/inimigo) se tornam indistintas. A categoria fundamental deixa de 

ser o amigo-inimigo de Schmitt - uma relação política básica no sentido de distinção entre 

                                                                                                                                                     
Os dois poderes, por estarem em níveis distintos de atuação influenciam-se, não sendo em nenhum momento 
antitéticos. Para mais informações sobre a relação entre os dois poderes, verificar FOUCAULT, M. Em 
Defesa da Sociedade. Aula de 17 de março de 1976.  
11 Em um sentido um pouco diferente: "O ato de se cortar pode ser comparado, em si, às inscrições tatuadas 
no corpo, que simbolizam a inclusão daquela pessoa numa ordem simbólica (virtual) - o problema das pessoas 
que se cortam é exatamente o oposto, ou seja, a afirmação da realidade". ŽIŽEK, S. Bem-vindo ao Deserto do 
Real! 
12 “Existe uma ligação íntima entre a virtualização da realidade e a emergência de uma dor física infinita e 
ilimitada, muito mais forte que a dor comum: a biogenética e a Realidade Virtual combinadas não abrem 
possibilidades novas e ampliadas de tortura, os horizontes novos e desconhecidos de extensão de nossa 
capacidade de suportar a dor (por meio da ampliação de nossa capacidade sensorial, por meio da invenção de 
novas formas de infligi-la)?” Ibid. p 27 
13 "É o poder que se aplicará não ao homem corpo, mas ao homem vivo, ao homem ser vivo ao homem 
espécie. Trata-se da assunção da vida pelo poder - uma estatização do biológico." FOUCAULT, M. Em defesa 
da sociedade.  
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os que auxiliam ou prejudicam a manutenção do corpo social - para ser a vida nua-

existência política, inclusão-exclusão, zoé-bíos, conceito que será analisado adiante.  

Vida nua, o pressuposto da existência do poder calcado no aspecto biológico, 

significa o que para os gregos era entendido como zoé, ou seja, a vida enquanto complexos 

biológicos. Já por bíos entendia-se a vida política, a participação em um grupo. Se por 

séculos a zoé esteve excluída da política, na biopolítica ela é ao mesmo tempo sujeito e 

objeto desse poder e por ser vida nua, paradoxalmente, ela pôde ser politizada. Só nesse 

contexto pode-se compreender a importância da vida e da morte hodiernamente, ou de 

forma mais precisa, a concepção (política) do que seja vida e do que seja morte. Se sempre 

a soberania teve o poder de fazer matar, agora a política tem o poder de deixar viver14. 

Quando o carrasco comanda o processo de gravar a pele do condenado - e segundo 

Benjamin é significativo que a gravação ocorra nas costas, pois estas devem ser 

carregadas15- ele inscreve de modo inexorável seu poder no corpo social. Partindo desse 

entendimento pode-se inferir que o exercício do poder no corpo, a manifestação da sentença 

são fardos que devem ser levados - o objetivo não é uma tortura vazia, mas reafirmar que o 

poder que se exerce sobre a vida nua, o poder que rasga a pele do sujeito, é o mesmo poder 

que se exerce em todos, uma vez que não existindo mais o inimigo, todos são corpos 

biológicos aptos ao exercício do poder. Todos são vida nua. Logo, todos são matáveis. Ou 

todos podem ser deixados viver. Afinal, não se delimita mais o que é morte ou o que é 

vida.16

 Se vida e morte estão inscritas em um limiar de indistinção, também no âmbito da 

linguagem há o reflexo, através da impossibilidade de nomeá-la. Não casualmente o grande 

resultado dos campos de concentração nazista foi uma morte coletiva e destituída de rosto 

ou de sentido. Tão desprezada quanto a vida foi a morte, ambas perderam o sentido no nível 

discursivo. Se Primo Levi questionou em seu livro se os sobreviventes do holocausto 

                                                 
14 FOUCALT. M. Em Defesa da Sociedade. p 287. 
15 BENJAMIN, W. Kafka. 
16 A medicina constantemente apresenta alterações nos parâmetro de definição do que é vida e do que é morte. 
Nesse sentido, interessante a discussão sobre o desligamento dos aparelhos que mantinham Teri Schiavo viva 
e a solução encontrada, que utilizou-se de uma concepção meramente formal ao  não permitir a aplicação de 
nenhuma substância e permitir a morte por falta de alimentação  (fato ocorrido em 2005). 
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continuavam a ser homens17, a morte teve negado o próprio termo, no sentido em que a 

indignidade impetrada acabou por impossibilitar a existência da morte. No livro Lo Que 

Queda de Auschiwtz Agamben analisa através da figura do muselmann18, assim designado 

aquele que já estava quase morto embora vivesse, a importância do relato para contar os 

horrores experimentados, assim como a importância de eventos como Auschwitz para 

configurarem a feição da filosofia moderna. Nesse sentido a utilização do termo holocausto 

é, em si, uma tentativa de dotar de sentido algo que por definição não tem sentido19. 

Agamben aponta um “envelhecimento da morte” e uma “perda de dignidade da morte”, 

pois esta foi substituída por uma morte burocrática, inscrita em um lócus excepcional, onde 

a única “lei” que atuava era a da vida nua. A inscrição da vida nua na política moderna 

provoca uma animalização do homem, na mesma medida em que este clama por um 

pertencimento quase biológico à espécie. 

O homo sacer é mostrado por Agamben como uma figura pertencente ao direito 

criminal romano na qual se manifesta um paradoxo: ao mesmo tempo em que detém 

sacralidade, sua morte é impunível. As duas características, veto do sacrifício e a 

impunidade de sua morte, apresentaram dificuldades de interpretação ate mesmo para os 

autores romanos. Nesse sentido e apresentada a seguinte questão “O que é então, a vida do 

homo sacer, se ela se situa no cruzamento entre uma matabilidade e uma 

insacrificabilidade, fora tanto do direito humano quanto daquele divino?”20  

 Para explicar a essência do homo sacer e o que significa a sacralidade e a 

impunibilidade, Agamben analisa a questão do sacro. Nessa, ele inclui uma outra figura: o 

bando.  O bando, assemelhado ao tabu, mostra a ambigüidade do sacro. Ambigüidade esta 

que para Durkheim manifesta-se através da possibilidade da transmutação entre o fasto e o 

nefasto (duas formas opostas, mas que podem passar de uma a outra sem alteração do 

objeto). A obra Totem e Tabu de Freud, analisa a questão da ambivalência, criando uma 
                                                 
17 LEVI, P. É Isso Um Homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988.  
18 "É este um ser em que a humilhação, o horror e medo haviam ceifado toda a consciência e toda 
personalidade, até a mais absoluta apatia (daí sua irônica denominação)" AGAMBEN, G. Homo Sacer: o 
poder soberano e a vida nua. p. 190. 
19 “El desdichado termino holocausto (a menudo con la H mayúscula) surge de esa exigencia inconsciente de 
justificar la muerte sine causa, de restituir un sentido a lo que no parece poder tener sentido alguno.” 
AGAMBEN, G. Lo que Queda de Auschwitz: el archivo y el testigo. p. 27  
20 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p.  81 
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teoria da ambivalência em termos psicológicos, antropológicos e lingüísticos. Nesse livro o 

termo sacer e descrito como “santo e maldito”. O sacer é justamente a figura que representa 

a ambigüidade do sacro através de sua dupla característica de sacro e maldito.   

O homo sacer simboliza uma dupla exceção, estar fora da lei humana, sem ter 

ingressado na lei divina. E um ser que está duplamente desprotegido. E nesse sentido pode-

se dizer que tal como na exceção soberana a lei se aplica desaplicando-se, “o homo sacer 

pertence a Deus na forma da insacrificabilidade e é incluído na comunidade na forma da 

matabilidade. A vida insacrificabilidade e, todavia, matável, e a vida sacra”21. Nessa ordem 

pode-se considerar que “soberana e a esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio 

e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto e, matável e insacrificável, e a vida que foi 

capturada nesta esfera”22  

 

4. Inclusão da vida nua na política 

  

A incapacidade de comunicar-se aparece claramente na colônia penal. Toda a 

explicação dada pelo Comandante e todas as indagações feitas pelo Observador são 

ignoradas pelo soldado e pelo condenado. Nenhum deles dispõe da linguagem apta à 

comunicação naquele momento. Ambos são privados do mais básico entendimento sobre a 

situação. Por isso a necessidade de um procedimento que seja dirigido ao corpo, este 

comum a todos. E, aqui, retomamos a figura do "muselmann", e sua impossibilidade de 

possuir uma memória. A linguagem (algo que serve tipicamente ao humano) é destituída de 

sentido, o excesso do real torna o ato de contar um eufemismo involuntário, já que não há 

como expressar o inexprimível. Ao tornar vida nua, perde-se a possibilidade do relato.  

 

O muselmann só pode ser entendido enquanto proveniente dos campos: 

 

O campo serve como figura paradigmática do espaço 
político no ponto em que a política torna-se 
biopolítica e o homo sacer se confunde virtualmente 

                                                 
21 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p. 90 
22 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p.91 
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com o cidadão"23. É o espaço em que a norma 
suspende-se, a ordem jurídica não tem vigência. É 
"um espaço de território que é colocado fora do 
ordenamento jurídico  normal, mas não é, por causa 
disso, simplesmente um espaço externo"24  
 

O campo é um espaço onde não há mais sentido em se falar de direito ou de fato 

pois não é possível discernir ambos. Não se pode tampouco falar em história, já que ao ser 

negado o testemunho, é com se não existisse nenhuma história.  

Por campo não é possível entender somente os campos de concentração nazistas - 

estes como a manifestação mais extrema desse território excepcional - mas todos os 

espaços em que há uma suspensão da norma (materializando o estado de exceção) e 

conseqüentemente criando um espaço de vida nua. É um espaço onde a mais absoluta 

condição inumana é realizada. Este conceito abarca vários territórios como campos,  

Agamben exemplifica as zones d'attente25 (zonas de espera) nos aeroportos internacionais 

franceses onde estrangeiros com status de refugiados são detidos, funcionando como um 

tipo de campo26. Portanto a figura dos campos não se apresenta de forma isolada, mas está 

presente em vários espaços onde não se explicita como verdadeiro espaço anômico.  

O que é absolutamente interessante na visão de Agamben e a inscrição do campo 

como matriz escondida e nómos do espaço político em que ainda vivemos27, além de em 

sua concepção de campo abranger vários espaços em que parece haver uma normalidade. 

As já citadas zones d’attente nos aeroportos franceses demonstram que no funcionamento 

                                                 
23 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p. 178 
24  AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p. 176 
25 Normatizado pela lei 92.625 de 6 de julho de 1992, zone d’attente  é um espaço no qual os estrangeiros 
devem aguardar a análise de seu pedido de ingresso no território francês (mesmo se o pedido for baseado em 
solicitação de asilo), além de aguardar o reenvio para fora do território. Esse espaço pode existir dentro de 
aeroportos e portos. A “lei Sarkosy” de 26 de novembro de 2003 elastece a aplicabilidade desse espaço ao 
dispor que a zone d’attente pode ocorrer perto de redes ferroviárias, aeroportos, portos, além de possibilitar 
que no interior desse espaço exista toda a  estrutura necessária para o procedimento do pedido de ingresso e 
recurso. Fonte: Association Nacionale d’assistance aux Frontières pour les étrangers (ANAFÉ). Disponível 
em: <http://www.anafe.org/za.php> 
26   AGAMBEN, G. Means Without End: Notes  On Politics. p. 42. 
27 “This will lead us to look at the camp not as a historical fact and an anomaly that – though admittedly still 
with us – belongs nonetheless to the past, but rather in some sense as the hidden matrix and nomos of the 
political space in which we still live.”  AGAMBEN, G. Means Without End. p. 37 
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atual da biopolítica os estrangeiros28, os outros, são suas vítimas preferenciais – embora o 

exemplo seja francês, pode-se dizer que a inclusão da vida nua e espaço em que as leis não 

são aplicáveis acontece na maioria das fronteiras e aeroportos do mundo, hodiernamente 

acompanhamos a questão das extradições de brasileiros da Espanha e a permanência em 

campos nos aeroportos, muitas vezes sem nenhum tipo de preocupação com a saúde dos 

deportados. Logo, o campo é o espaço por definição do funcionamento do estado de 

exceção. É onde a exceção se concretiza e com isso a vida nua é apreendida, e nesse sentido 

que deve ser entendida a afirmação de Agamben sobre a ilocalização entre o externo e o 

interno: “Quando nosso tempo tentou dar uma ilocalização visível permanente a este 

ilocalizável, o resultado foi o campo de concentração”29.  

O campo tem uma importância fundamental para a política moderna, não apenas por 

ser o espaço onde por definição concretiza-se a exceção, mas também porque demonstra 

que os elementos fundantes do Estado-nação não se aplicam mais. Se a tríade território, 

ordem legal e nascimento eram os elementos sobre os quais se fundava a soberania, esses 

elementos entraram em crise e em seu lugar o campo assumiu uma função primordial30. 

Para que possamos compreender de maneira mais clara o funcionamento dos campos, 

convém estabelecermos sua origem.  

Agamben aponta-nos que os historiadores debatem se a primeira aparição dos 

campos ocorreu em Cuba em 1896 através dos campos de concentraciones para os 

insurgentes ou com os concentration camps formado pelos ingleses no inicio do século XX. 

Em ambas as hipóteses o campo surge através de uma ligação entre o estado de exceção e 

leis marciais, e não de uma mudança de leis ordinárias. Os próprios campos nazistas 

demonstram a aplicação de leis marciais em sua origem, pois foram criados por uma 

derivação de um instrumento da lei prussiana que tinha por objetivo garantir custódia 

                                                 
28 Aqui rememoramos o livro “O Estrangeiro” de Albert Camus, no qual a condição de “outro” e portanto 
daquele que deve ser combatido é explicitada na sua conversão em um ser insensível e que deve ser 
eliminado. 
29 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua.. p. 27 
30 A não aplicabilidade da tríade já havia sido apontada por Hannah Arendt em sua obra Origens do 
Totalitarismo de 1951 ao tratar dos refugiados: “Do ponto de vista dos governos interessados, era bastante 
compreensível que constantemente lembrassem a Liga das Nações (…), tinham muita razão de recear que os 
expulsos da velha trindade Estado—povo-território constituíssem apenas o começo de um movimento 
crescente, primeira gota de um diluvio que se prenunciava cada vez maior.” p. 315  
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protetiva (nomeado Schutzhaft). Esse instrumento era considerado há enquanto preventivo, 

permitindo “levar em custódia” indivíduos desprovidos de qualquer comportamento 

criminal relevante, sendo suficiente “evitar riscos à segurança do Estado”31. Assim, o 

campo surgiu como forma de proteção do Estado contra ameaças potenciais, portanto com a 

justificativa mesma do estado de exceção. Prosseguindo a analise de Agamben quanto ao 

surgimento do campo, a proteção oferecida pelo Schutzhaft refere-se justamente quanto a 

proteção contra a suspensão da lei que é característica do estado de exceção. Assim o 

“campo é o espaço aberto quando a exceção começa a tornar-se regra”32. O funcionamento 

do campo pressupõe a suspensão da lei e cria um espaço onde a exceção concretiza-se e a 

única lei aplicável é a da vida nua. Somente com esses conceitos é possível compreender os 

campos nazistas e porque a “logística” do Reich elegeu como fim a ser alcançado a criação 

dos campos que mais do que conduzirem à morte, levam a uma profunda indistinção entre 

vida e morte - a mesma indistinção entre interno e externo já comentada no item anterior. 

A origem dos campos na Alemanha não ocorreu no sistema nazista, e sim dos 

governos social-democráticos em 1923, no qual além da utilização do Schutzhaft para a 

internação de militantes comunistas, também criaram em Cottbus-Sielow um campo de 

concentração para estrangeiros (Konzentrationslager für Ausländer) que hospedava 

principalmente hebreus orientais, e mesmo que não se trate de campo de extermínio pode 

ser considerado como o primeiro campo para hebreus do século XX33. A indistinção na 

exceção torna impossível circunscrevê-la à regimes ditatoriais, no sentido em que nunca 

houve um compartilhamento tão grande entre as características de Estados democráticos e 

totalitários – paradoxalmente em nome de uma proteção da democracia violam-se direitos, 

muitas vezes em guerras que não se explicitam como tal34.  

 Um exemplo cristalino da manifestação do poder biopolítico através do uso de 

campos é a Lei 3.930. Segundo tal lei o presidente pode definir quem é "combatente 
                                                 
31AGAMBEN, G. Means Without Ends. P. 38 
32 AGAMBEN, G. Means Without Ends. p. 39 
33 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p. 174 
34 ŽIŽEK, S. Bem-vindo ao Deserto do Real! “Deixa de existir assim a oposição entre guerra e ajuda 
humanitária: as duas são intimamente ligadas; a mesma intervenção funciona simultaneamente nos dois 
planos: a derrubada do regime talibã é apresentada como parte de uma estratégia para ajudar o povo afegão 
oprimido pelo Talibã: como disse Tony Blair, talvez seja necessário bombardear o Talibã para assegurar o 
transporte e a distribuição de alimentos”. p. 114.  
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inimigo", sem que haja qualquer acusação e sem que possa haver questionamentos ao 

tribunal. Uma parte certamente interessante é a que dispõe que o presidente pode autorizar 

quais procedimentos serão usados nos interrogatórios (desde que não deixem danos físicos 

"sérios" ou problemas psicológicos "permanentes").35 Embora tal normativo possa ser 

considerado proveniente da Alemanha nazista, foi aprovado nos Estados Unidos em 

29/09/2006, e paradoxalmente em nome de um “combate ao terror”. Além de cristalizar o 

desrespeito com os direitos humanos, mostra de forma indiscutível a apropriação pela 

política e pelo direito de conceitos biológicos tal como "danos permanentes" procedendo a 

uma quantificação perversa dos sofrimentos infringidos ao prisioneiro em uma busca da 

"verdade", que para ser alcançada, na visão da lei, não pode haver procedimento judicial 

com prerrogativas asseguradas - tal como imagina o Comandante. Assim como aqueles que 

passam pelo interrogatório e têm seu corpo marcado de alguma maneira não têm voz para 

comunicar-se, nem um termo com a qual pode ser designado, são somente “combatentes 

inimigos”, enquanto que ironicamente muitos nem combatentes são.  

 Os migrantes mostram claramente como a biopolítica é de fato o novo referencial 

político. Há um discurso que se utiliza do termo “imigração ilegal” para referir-se àqueles 

que não possuem a documentação regular para ingresso em determinado território – na 

terminologia francesa os “sans papier”. Todavia, o uso do termo “ilegal” justifica-se 

somente enquanto destinado a promover uma exclusão através da criminalização de um ato 

em si não passível de criminalização. O fato de ingressar em um Estado sem os documentos 

requisitados configura uma irregularidade – que pode ser tratada de diversas formas, 

inclusive com a deportação – e não uma ilegalidade. Nesse contexto o espaço Schengen36 

mostra qual o objetivo em relação aos migrantes: mantê-los separados por este que pode ser 

comparado a uma Muralha da China moderna. 

Mesmo a figura dos campos de refugiados não parece mostrar claramente como a 

cidadania jurídica foi abolida e em seu lugar inscreveu-se o corpo e o campo como 

fundamentos da política? Os refugiados mostram que a tríade território/estado/nação está 

                                                 
35 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u100470.shtml. Acesso em 08/10/2006. 
36 Espaço que em certa medida coincide com os limites da União Européia e dentro do qual a circulação de 
pessoas é facilitada, enquanto que o ingresso de pessoas externas ao Espaço é acompanhada de maiores 
formalidades.   
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em crise como fundante do sistema político do estado moderno e que a vida nua e os 

campos assumiram sua função. A conseqüência integral da desnacionalização ultrapassa a 

perda de proteção do Estado para o cidadão, alcançando o fato de nenhum outro Estado 

assumir tal proteção. Como expõe Arendt37, os direitos humanos estavam vinculados em 

uma espécie de teia que perpassava o mundo e a perda da proteção de seu Estado, 

significava a desproteção em todo lugar. De repente, o mundo se tornou pequeno demais 

em termos de alternativas, e grande demais em termos de acolhimento – ou falta de 

acolhimento. Nesse procedimento mostrou-se que não é necessário o uso de armas e 

violência para transformar essas vidas em vida que não merece ser vivida, para usarmos 

uma expressão de Agamben. 

 Da mesma forma como no conto é indiferente a menção a lugares e a sistemas 

político-jurídicos; também na política moderna o único referencial é a vida nua. Só com 

essas concepções podemos tentar delinear os eventos presentes e inscrevê-los em um 

modelo em que o guia não é o absurdo, mas um cálculo de poder que inclui/excluindo-se. 

Assim, a atenção para práticas discursivas que se pretendem "universais", auto-evidentes e 

"modernas" mostra que estamos vivendo um momento em que o indizível é verbalizado, 

sem que nos atentemos que estamos em uma verdadeira exceção. 

 

5. A exceção. Ou a regra? 

  

Carl Schmitt desenvolveu uma teoria de Estado distinta das anteriores no sentido em 

que inclui um elemento novo - e essencial - o político. Sua teoria é de certa forma uma 

resposta às teorias normativistas38 em que há um apego às normas para a solução dos casos 

concretos.  Na concepção schmittiana, o Estado só se configura como tal enquanto "unidade 

política de um povo vivendo em determinado território"39. Com esse conceito inverteu a 

posição tradicional que considerava o político derivado do Estado.   

                                                 
37Presente em: ARENDT, H. Origens do Totalitarismo.  
38 Interessante a polêmica Schmitt-Kelsen sobre quem deve ser o defensor da constituição. Nesse sentido: 
KELSEN, H. Quem Deve ser Defensor da Constituição. In: Jurisdição Constitucional, e SCHMITT, C.  La 
Defensa de la Constituición.  
39 BERCOVICI, G. Constituição e Estado de Exceção Permanente: Atualidade de Weimar. p. 69. 
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Em sua teoria define o político através da relação amigo/inimigo40, Schmitt aponta 

que essa é a distinção no campo da política, não significando que aquele qualificado como 

inimigo seja mau, mas que no "caso extremo há possibilidades de conflito com ele, os quais 

não podem ser decididos mediante normatização geral previamente estipulada, nem pelo 

veredicto de um terceiro 'desinteressado', e portanto, 'imparcial'"41. Como a unidade política 

tem o poder da decisão sobre a distinção amigo/inimigo, e portanto sobre a guerra, também 

deve decidir sobre a situação concreta, mesmo que seja sobre a exceção, ou melhor, 

especialmente sobre a exceção.  

Na sua concepção, o direito não é apto a decidir no caso concreto, assumindo essa 

função a soberania - logo, o soberano. Desse conceito provém sua famosa assertiva que 

"soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção". Em outras palavras:  

 
A função bem desempenhada de um Estado normal 
consiste porém sobretudo em (...), estabelecer 
'tranqüilidade, segurança e ordem', e assim criar 
situação normal que é pressuposto para que as 
normas jurídicas possam valer, porque cada norma 
pressupõe uma situação normal e nenhuma norma 
pode ter validade para uma situação que frente a ela 
é totalmente anormal".42 (grifo nosso) 
 

Portanto frente à situação anormal, é o soberano e sua decisão que assumem o lugar 

do jurídico, permanecendo este vigente, mas sem validade. É o que Agamben designou de 

força de lei sem lei. Nesse ponto reside um dos maiores paradoxos do estado de exceção, a 

inscrição no jurídico de algo que lhe é intrinsecamente alheio: a suspensão do direito. Pois 

como ressalva Schmitt, apesar da não vigência do direito, não há o caos e sim uma ordem, 

ainda que não-jurídica.  

Entretanto, o estado de exceção pode ser compreendido de uma outra maneira: não 

como momento de suspensão da ordem jurídica, mas como um estado permanente. Daí a 

                                                 
40 "A definição de inimigo não ocorre através de uma relação pessoal, mas sim na verificação de quem é uma 
ameaça à continuidade do povo concreto" BERCOVICI, G. Constituição e Estado de Exceção Permanente: 
Atualidade de Weimar. p. 70 
41 SCHMITT, C. O Conceito do Político. p. 52 
42 SCHMITT, C O Conceito do Político. p. 72 
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afirmação de Benjamin de que no século XX o estado de exceção tornou-se paradigma de 

governo. Com isso a exceção passa a significar o surgimento de um outro tipo de política 

que abandona a relação originária de amigo-inimigo para adotar o corpo como seu principal 

referencial. Há, portanto, uma profunda modificação na configuração da exceção. Se para 

Schmitt o caso normal só existe pela exceção; ao inexistir a distinção entre normalidade e 

exceção, a fundamentação mesma e funcionamento da exceção passam a incluir outros 

fatores, tais como: a vida biológica, os campos e o elemento próprio de indecidibilidade. O 

deslocamento do espaço ocupado pela exceção significa que se antes o soberano decidia 

sobre a exceção – que nas palavras de Agamben pode ser expresso como: “eu, o soberano, 

que estou fora da lei, declaro que não há um fora da lei”43 - agora não há possibilidade de 

decisão, ao contrário, a exceção caracteriza-se por ser um limiar de indecidibilidade. E 

precisamente na esfera da indecidibilidade que devemos considerar a apreensão de novas 

estratégias de poder através, principalmente, da biopolítica.  

Deixa-se de distinguir o que é lei e é vida, direito e fatos. Não há um dentro ou um 

fora do direito, mas sim uma zona de indistinção. Exemplificativa dessa indistinção e da 

dificuldade de estabelecer quem é amigo/inimigo manifesta-se na imagem apresentada por 

Zizek, "A principal imagem do tratamento das 'populações locais' como Homo Sacer talvez 

seja a do avião de guerra voando sobre o Afeganistão: nunca se sabe se ele vai lançar 

bombas ou pacote de alimentos."44   

 

Considerações Finais: 

  

Com a exceção e sua manifestação no corpo do cidadão, tornou-se possível a 

existência de campos de concentração, ou mais precisamente, tornou possível a absoluta 

matabilidade. Lembremos que em um primeiro momento, para que fosse possível o 

confinamento nos campos nazistas, houve a necessidade da supressão dos direitos dos 

judeus, especialmente desnacionalizando-os. Com isso houve a transformação em vida nua, 

posição semelhante de Gregor Samsa que em A Metaformose, um dia acorda e se vê 

                                                 
43 AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. p. 23 
44  ŽIŽEK, S. Bem–vindo ao Deserto do Real! . p. 114 
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desprovido de sua condição humana e subitamente alvo do não-reconhecimento do outro, e 

pela impossibilidade de reconhecimento, torna-se vida incômoda que deve ser eliminada. 

Nas palavras de André Macedo Duarte, "O gênio de Kafka se encontra, entre outros fatores, 

no fato de que ele foi capaz de compreender que se tais palavras (verme, parasita) podiam 

ser empregadas para designar inequivocadamente um homem, então era possível aniquilá-

lo do mesmo modo como se matam cães e vermes".45

 Não é basicamente o mesmo processo que ocorre quando é negado aos "terroristas" 

o status de prisioneiro de guerra? Voltemos a Guantánamo. Nessa prisão, os presos são 

estrangeiros, possuidores de uma linguagem incomum para os ocidentais e sem 

possibilidade de defesa. Lembremos também da recusa do governo norte-americano em 

divulgar os nomes dos presos e o motivo da prisão. Não há uma supressão de seus direitos 

para que sejam deliberadamente inscritos em um limiar de indistinção? Mais, ao privar os 

prisioneiros e os combatentes de uma categoria, não exclui também qualquer possibilidade, 

ainda que mínima, de reconhecimento como um Outro? Se considerarmos que a resposta é 

afirmativa, então entenderemos que a conseqüência é impossibilitar a mediação entre a 

"civilização" e a "barbárie", restando somente o caminho da guerra - que como nota Žizek 

não é propriamente uma guerra.46  

Se na colônia penal a morte do Comandante na máquina que ele tanto apreciava 

demonstra a decrepitude do método, a biologização da vida pode terminar por mostrar suas 

contradições e insuficiências. Ou pode levar a situações extremas que a civilização julga já 

ter superado - como o nazismo. Assim, partindo de uma das premissas que movem 

Agamben em seu trabalho, mais importante que compreender como os acontecimentos 

extremos foram possíveis, é analisar em que racionalidade estão inscritos. Nesse contexto, 

tanto a reflexão moral quanto o direito foram incapazes de impedirem e solucionarem as 

situações excepcionais - que como Benjamin afirma, tornaram-se paradigmas de governo. 

 A compreensão da incapacidade de reação a algumas situações, para além de 

                                                 
45 DUARTE, A. M. Heidegger e a modernidade: notas sobre a crise do presente. In: Crítica da Modernidade: 
Diálogos com o Direito. 
46 "Deixa de existir assim a oposição entre guerra e ajuda humanitária: as duas são intimamente ligadas; a 
mesma intervenção funciona simultaneamente nos dois planos: a derrubada do regime talibã é apresentada 
como parte de uma estratégia para ajudar o povo afegão oprimido pelo Talibã (...)." ŽIŽEK, S. Bem–vindo ao 
Deserto do Real!.  p.114 
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significar um descrédito, mostra de forma incontestável, a impossibilidade de encerrar 

todas as questões em fórmulas jurídicas. Dessa forma, constatar a existência de aporias 

serve para questionarmos freqüentemente as respostas provenientes de uma legalidade que 

nem sempre é adequada e com isso não nos deixarmos seduzir pelo canto da sereia da 

legalidade e nem pelo seu silêncio, este, segundo Kafka, ainda mais terrível.  
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A DISCRIMINAÇÃO ESTÉTICA DA MULHER  
 

 
Juliana Izar Soares da Fonseca Segalla∗  

 
 

RESUMO 

O tema discriminação estética da mulher é o objeto deste trabalho. A importância do 

tema está relacionada com a grande influência da estética sobre a sociedade 

contemporânea. A mulher vem historicamente vencendo barreiras no mercado de 

trabalho e a discriminação estética é o novo desafio. A igualdade é garantida pela  

Constituição Federal, mas a realidade nos mostra que as mulheres têm sofrido muito 

mais que os homens no que tange à discriminação estética. Beleza é um conceito 

subjetivo e dinâmico. Entretanto, a mídia tem nos “bombardeado” diariamente com a 

imposição de um “Padrão Inatingível de Beleza”. Isso leva à discriminação, com base 

na aparência e em detrimento das capacidades e qualidades profissionais da pessoa. 

Frise-se que a estética só pode ser critério de descrímen numa relação de trabalho 

quando houver relação lógica entre esse fator e a função profissional a ser exercida. A 

busca pelo padrão estabelecido acabou por gerar a ditadura da magreza. Essa ditadura 

pode levar à degradação da saúde humana, em seu aspecto físico e emocional, portanto, 

deve ser combatida (justamente por ser uma afronta à dignidade humana). Dessarte, as 

mulheres que venceram tantas barreiras até aqui, enfrentam o desafio de desconsiderar o 

padrão estético imposto, valorizando-se pelo que realmente são. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MULHER; DISCRIMINAÇÃO; ESTÉTICA. 

 

ABSTRACT 

The woman’s esthetic discrimination at the job market is this work’s studying object. 

The theme ´s importance is related with the esthetics’ massive influence on the 

cotemporary society .The woman has been historically  breaking barriers on the job 

market and the esthetic discrimination is the new challenge .Equality is granted by the 

                                                 
∗ Mestranda em Direito pelo Centro de Pós Graduação da ITE – Bauru. Advogada. 
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Federal Constitution, but reality shows us that woman have been suffering much more 

the man in what is related to esthetic discrimination. Beauty is a subjective and dynamic 

.concept Although, the press has been bombarding us daily with the imposition of an 

“Unreachable beauty standard” .This leads to discrimination, based on the looks ,despite 

of the person’s capacity and professional quality. May be emphasized that esthetics can 

only by criterion of discrimination in a working relation when there is a logic relation 

between this factor and  the professional function to be practiced .The search for the 

established standard finished producing the dictatorship of slimness  .This dictatorship 

can lead to the degradation of the human health, in it’s physical and emotional aspects 

,therefore should be fought .(exactly for being an offense to human dignity).Thus 

,women who have broken so many barriers until now ,face the challenge of the 

disregard of the imposed esthetic standard ,valuing themselves as they really are. 

 

KEY-WORDS: WOMEN;AESTHETICAL; DISCRIMINATION. 

 

INTRODUÇÃO. 

O presente estudo pretende discutir a questão da estética e da discriminação 

estética da mulher, principalmente no mercado de trabalho. A estética é fator de grande 

influência na sociedade contemporânea, de forma a centralizar gostos, opiniões, 

situações e escolhas, refletindo nas relações de trabalho. 

Infelizmente, a mulher é quem mais sofre com os padrões estéticos 

hodiernos. A supervalorização da estética pode levar a comportamentos preconceituosos 

e situações discriminatórias. 

Não temos a pretensão de esgotar o tema em tão singelas linhas, mas é certo 

que se faz necessária a revisão dos padrões de beleza atuais, quando a busca deles pode 

gerar ameaça 

à saúde humana. O objetivo deste trabalho é levar a uma reflexão sobre os 

padrões estéticos 

estabelecidos para a mulher e sua aceitação social, bem como o impacto que 

a estética está 
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causando no cotidiano das mulheres. Para cumprirmos nossa meta, fazemo-

nos valer também de material bibliográfico alheio à Ciência do Direito, para que 

possamos, a partir da multidisciplinariedade, enriquecer nossas conclusões. Importante 

anotar que todos os comentários feitos na área de Medicina e Psicologia não tiveram 

qualquer preocupação de esgotar o assunto ou mesmo de aprofundálo, pretendendo, 

apenas, trazer algum referencial para a discussão da matéria. 

Respeito à diversidade e valorização do ser humano é o que queremos 

incentivar a 

partir das linhas a seguir. 

1. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO À MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO – BREVES CONSIDERAÇÕES 

Indubitável que trabalho da mulher sempre existiu, mesmo que, muitas 

vezes, sem remuneração ou valorização. 

Na Antigüidade, a mulher era escravizada pelo marido e era considerada 

como um ser marginalizado, a quem se devia deixar no desconhecimento e na servidão. 

Na história das relações econômicas encontra-se registrado que a mulher 

sempre contribuiu na economia familiar ou grupal, assumindo diferentes papéis segundo 

a época.  

No Código de Manu observamos que em Roma a mulher era simplesmente 

tida como menor, sujeita ao pai e ao marido.  

Na idade Média a posição jurídica da mulher continuava a ser a mesma. 
Sonia Bossa1 ensina que  

As profissões estavam organizadas num sistema de corporação, agremiações 
mais rígidas, cujos membros reconheciam uma certa ordem social e se uniam na 
defesa de seus interesses. Admitida para trabalhar, a mulher jamais chegava a 
uma posição de destaque. Era considerada a sua vida inteira como aprendiz, 
quer nas oficinas de corporação, quer no lar pelo marido. Nessas lutas sociais, 
na formação de novas classes, a mulher assume um papel mais evidente. Mesmo 
sendo considerada como um ser inferior, já podia exercer determinados ofícios 
que lhe eram reservados com exclusividade (fiandeira, tecedeira de seda), sem 
que houvesse qualquer prejuízo no desenvolvimento de uma outra atividade. 
Muito embora os trabalhos artesanais não lhe dessem fontes de cultura, 
acendiam em seu interior o interesse por outras atividades que não os afazeres 
puramente domésticos, tornando-a socialmente produtiva. 
 

Ainda que na Idade Média as mulheres tenham trabalhado em outros setores, 

a agricultura continuou a ser a ocupação principal. 

                                                 
1 BOSSA, Sonia. Direito do Trabalho da Mulher no contexto social brasileiro e medidas 
antidiscriminatórias. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 02. 
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Segundo Sílvia Regina da Rocha2, quase todas as profissões foram acessíveis 

às mulheres nos Séculos X a XIV, no entanto, as discriminações de salários para 

trabalho igual faziam parte da realidade (a mulher ganhava menos que o homem em 

situação de serviço idêntica). 

Com a evolução do sistema econômico, na Idade Moderna, a mulher recebe 

algumas oportunidades de trabalho e essas atividades vinham se industrializando, dando 

causa ao trabalho assalariado. O desenvolvimento industrial proporcionou a introdução 

em larga escala do trabalho feminino. 

A atividade feminina era caracterizada pela mão-de-obra mais barata e 

menos produtiva, devido às múltiplas ocupações a que a mulher se submetia. 

Nessa época o Estado não interferia nas relações jurídicas de trabalho, 

permitindo todo tipo de exploração (e.g., as mulheres eram remuneradas ao arbítrio dos 

patrões). 

Com a Revolução Industrial, as péssimas condições de trabalho (jornadas de 

14 a 16 horas diárias, menores salários, embora realizando os mesmos trabalhos que o 

homem, etc.), originou-se um movimento de uma legislação protetiva ao trabalho. 

Então, surgiram na Europa as primeiras leis trabalhistas voltadas à proteção da mulher. 

Na Inglaterra, em 1842, surgiram as primeiras manifestações a respeito do 

trabalho da mulher, através do Coal Mining Act, que proibia o trabalho das mulheres em 

subterrâneos. Em 1844, no Factory Act, limita-se a jornada de trabalho feminina a doze 

horas diárias, proibindo também o trabalho noturno. Posteriormente, em 1878, o 

Factory and Workshop Act também proibiu o trabalho da mulher em ofícios perigosos e 

insalubres. 

Na França, em 1848, surgiu uma lei que restringia o trabalho feminino nas 

minas subterrâneas. Já em 1874, esse país proibiu o trabalho das mulheres em minas e 

pedreiras e, em 1892 limitou sua jornada de trabalho em onze horas, generalizando-se a 

restrição do trabalho noturno na indústria às mulheres menores de 21 anos. 

Na Alemanha, em 1890, através da Conferência de Berlim, foi criado um 

Protocolo versando a respeito de medidas para regulamentar as condições de trabalho 

(em especial o trabalho das mulheres). Em 1897, em Zurich, foi celebrado o Primeiro 

Congresso Internacional de Proteção Obreira e, concomitantemente, foi realizado um 
                                                 
2 ROCHA, Sílvia Regina da. O trabalho da mulher à luz da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991, p.08. 

1055



Congresso em Bruxelas dando origem a organizações internacionais, criando a 

Associação Internacional de Proteção aos Trabalhadores. 

A Suíça promoveu uma Conferência em Berna, no ano de 1906, donde 

surgiu o primeiro projeto de Convenção Internacional do Trabalho, incluindo a 

proibição do trabalho feminino noturno. 

No ano de 1919 houve a Conferência da Paz, a qual deu origem ao Tratado 

de Versailles. Indubitavelmente essa foi uma das mais expressivas regulamentações no 

âmbito trabalhista, pois, em sua parte XIII criava-se a OIT (Organização Internacional 

do Trabalho), ficando assegurada a aplicação de leis e regulamentos para a proteção das 

trabalhadoras. No dizer de Sílvia Regina da Rocha3 : 
Com o Tratado de Versailles e as Conferências Internacionais do Trabalho 
realizados pela OIT, a partir de 1919, o trabalho da mulher começou a merecer 
a devida atenção dos povos cultos, que o regulamentaram sob o critério de 
duração, das condições de insalubridade ou periculosidade do serviço, da idade, 
das condições fisiológicas da mulher (proibição do trabalho antes e depois do 
parto) e proibição de determinadas atividades. 
 

Dentre as Convenções da OIT, destacamos no presente trabalho a 

Convenção 111, que foi ratificada pelo Brasil através do Decreto 62150/68 e que trata 

da não discriminação em matéria de emprego e ocupação, além da Convenção sobre a 

“Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher”, de 1979, ratificada 

por meio do Decreto 89.460/84 e pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Impossível não mencionar o Ano Internacional da Mulher (1975), que tratou 

da igualdade de direitos entre homens e mulheres, a promoção da plena integração da 

mulher no desenvolvimento do país e a sua contribuição para a Paz mundial. 

Importante observar que toda essa evolução histórica na proteção da mulher 

aconteceu em razão de muita luta, sofrimentos e esforços de muitas mulheres, os quais 

deram origem à legislação vigente e o ideal de efetiva Igualdade de Gênero. Não se 

pode deixar de considerar as perdas, a humilhações, as dores de tantas mulheres que 

sofreram desde a Antigüidade para chegarmos até aqui. 

Hodiernamente, como é cediço, na maioria dos ordenamentos jurídicos 

espalhados por todo mundo, a mulher tem sua igualdade em relação ao homem 

reconhecida pela lei (salvo tristes exceções, como a Índia). A luta que continuamos é 

para que essa igualdade estabelecida na legislação seja efetivada na realidade. 

                                                 
3 ROCHA, Sílvia Regina da. Op.cit.,  p. 10. 
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2. PRINCÍPIOS 

2.1 Princípio da igualdade e da não-discriminação 

Algumas considerações acerca do princípio da igualdade são imperativas no 

presente trabalho e merecem nossa atenção. 

Primeiro que tudo, observamos ser “igualdade” um conceito relacional, pois, 

só podemos extrair sua definição ao usarmos uma comparação. 

A Constituição Federal Brasileira assegura que “todos são iguais perante a 

lei”, assim como outras Constituições no mundo, consagrando o princípio da igualdade.  

Tal princípio, como é cediço, deve ser utilizado tanto pelo legislador quanto 

pelo aplicador da lei. 

A igualdade prevista em nossa Constituição, no artigo 5º, caput, determina, 

logicamente, a redução das desigualdades. Vale dizer, então, que o Estado tem o dever 

de agir positivamente no sentido de reduzir as desigualdades sociais.  

Cumpre-nos registrar as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello4: 
A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos. 
Este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e 
juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo modo assimilado 
pelos sistemas normativos vigentes. 

Ressaltamos a definição aristotélica, na qual a igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Logo, claro está que o princípio da 

igualdade não proíbe de modo absoluto tratamentos diferenciados, o que veda tal 

princípio são diferenciações arbitrárias, injustificadas, infundadas (é preciso estar atento 

ao discrímen, o qual deve estar obrigatoriamente em consonância com a Constituição, 

devendo haver uma correlação lógica entre esse fator discriminatório e a desequiparação 

protegida). Dessarte, quando a Constituição permite um tratamento diferenciado, tem 

como objetivo atingir uma igualdade real. 

Oportuno, então, dizer que a discriminação pode se apresentar de forma 

legítima ou de forma ilegítima. A primeira é admitida e pode servir de estímulo para o 

desenvolvimento de outras iniciativas correlatas5, já que seu discrímen tem uma razão 

lógica que justifica a diferenciação e ela não é arbitrária (é o caso, v.g., das ações 

afirmativas). Já na discriminação ilegítima, “ausentes ou dezarrazoados os critérios a 

                                                 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p.10. 
5 Cf. SILVA, Sidney Pessoa Madruga da. Discriminação Positiva: ações afirmativas na realidade 
brasileira. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p.145. 
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justificar sua prática, trata-se de forma desigual, pondo à margem grupos ou pessoas em 

função de sua raça, cor, opção sexual, idade, etc.”6 ou ainda, a discriminação ilegítima  

pode ser reconhecida no favorecimento de determinado grupo ou indivíduo, atribuindo-

lhes privilégios injustificáveis, em detrimento daqueles que não foram beneficiados, 

devendo, por isso, ser rechaçada. 

Bom é falar que a legislação precisa vir acompanhada de instrumentos que 

possam tornar a igualdade um princípio eficaz, sob pena de ser inócua. 

 Em nosso entender, o princípio da não-discriminação é um desdobramento 

do princípio da igualdade. Percebemos que nosso Legislador Constituinte Originário 

ressalta, desde o Preâmbulo, a igualdade como valor supremo de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. No artigo 3º da CF/88 vemos os objetivos 

fundamentais de nossa República, dentre os quais destacamos aqui a promoção do bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Guilherme Machado Dray7 diz ser o princípio da não-discriminação uma 

vertente negativa do princípio da igualdade, surgindo como sua concretização ou 

reflexo. 

Não há dúvida quanto à ilegalidade de qualquer forma de discriminação 

negativa, em nosso sistema jurídico, no entanto, conforme afirma com exatidão Márcio 

Túlio Viana8, “a lei é algo muito pequeno para mudar esse tipo de realidade, e o que 

melhor pode acontecer é a redução, bem modesta, da incidência de abusos”.  

A igualdade, há tempos buscada pelo ser humano que vive em sociedade, 

continua sendo um ideal a ser perseguido. 

O Constituinte de 1988 salienta em sua Carta, para que não paire sombra de 

dúvida, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

Como o presente trabalho fala sobre a luta das mulheres, interessante 

terminarmos esse tópico com a lembrança trazida por Alice Monteiro Barros9 de que 

                                                 
6 Idem. 
7 DRAY, Guilherme Machado. O princípio da igualdade no Direito do Trabalho. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1999, p. 97. 
8 VIANA, Márcio Túlio. A proteção trabalhista contra os atos discriminatórios (Análise da Lei 9029/95), 
in Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, p. 356. 
9 BARROS, Alice Monteiro. Discriminação no emprego por motivo de sexo, in Discriminação. São 
Paulo: LTr, 2000, p. 36 
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Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1793 por apresentar um projeto de Declaração 

dos Direitos da Mulher, cuja parte do texto se destaca: 
A mulher nasce livre e mantém-se igual ao homem no direito. O princípio da 
soberania reside na nação, ou seja, na reunião dos homens e das mulheres. 
Todas as cidadãs e todos os cidadãos – iguais diante da lei – devem ser 
igualmente admitidos em todos os cargos, em todos os postos e empregos 
públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção sem ser ver a sua 
virtude ou seu talento. A mulher tem o direito de subir ao cadafalso; deve ter o 
direito de subir à tribuna. 
 

2.2 Princípio da dignidade da pessoa humana – algumas considerações pontuais 

A dignidade da pessoa humana é inerente a todo ser humano. Tal afirmativa, 

hoje, pode parecer redundante, mas nem sempre foi assim. Basta observarmos a 

História. No breve relato histórico que traçamos acerca da evolução da proteção da 

mulher no mercado de trabalho, é notório que o próprio ser humano feminino nem 

sempre teve sua dignidade respeitada. Assim como as mulheres, outros indivíduos 

também tiveram (e infelizmente ainda têm) sua dignidade humana violada ou não 

reconhecida. 

 A Constituição Federal de 1988 institui a dignidade da pessoa humana como 

fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III). 

Pietro de Jesús Lora Alarcón10 entende dignidade humana não apenas como 

fundamento do Estado Democrático de Direito, mas como um valor constitucional. 

O ser humano, em sua essência, não pode ser desrespeitado. Alarcón11, com 
muita propriedade, afirma: 

  ...o ser humano não pode objeto de humilhações ou ofensas, mas que se deve 
reconhecer na sua essência de liberdade, responsabilidade e finalidade em si 
mesmo. 
... 
 Em função disso, a impossibilidade de degradação do ser humano impede a 
redução do homem a mero objeto do Estado ou de terceiros, o que inclui a 
impossibilidade de coisificação da pessoa, um ponto de não retorno da pessoa 
ao estado de simples “coisa”. 

O respeito à dignidade da pessoa humana implica no respeito e proteção à 

integridade física, moral, à individualidade e espiritualidade do ser humano. 

Logo, o Direito, que tem sua razão de existir no homem, deve ter 

instrumentos que visem impedir qualquer tipo degradação do gênero humano. 

3. DISCRIMINAÇÃO 

3.1 Discriminação, preconceito e esteriótipo  
                                                 
10 LORA ALARCÓN, Pietro de Jesús. Patrimônio Genético Humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 253. 
11 Idem. p. 254 
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Segundo Alice Monteiro de Barros12, a palavra discriminação, do ponto de 

vista etimológico, significa o caráter infundado de uma distinção. 

De acordo com a Convenção 111 da OIT, em seu artigo 1º, o termo 

discriminação compreende: 

a) Toda distinção, exclusão ou preferência, com base na cor, sexo, 

religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha 

por efeito anula ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de 

tratamento no emprego ou profissão; 

b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 

anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou tratamento no 

emprego ou profissão, conforme determinado pelo País-membro 

concernente, após consultar organizações representativas de 

empregadores e de trabalhadores, se as houver, e outros organismos 

adequados. 

Oportuno trazermos, também, a definição de Maurício Godinho Delgado13:  
Discriminação é a conduta pela qual nega-se à pessoa tratamento compatível 
com o padrão jurídico assentado para situação concreta por ela vivenciada. A 
causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é, um juízo 
sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de uma sua 
característica, determinada externamente, e identificadora de um grupo ou 
segmento mais amplo de indivíduos (cor, raça, sexo, nacionalidade, riqueza, 
etc.). Mas pode, é óbvio, também derivar a discriminação de outros fatores 
relevantes a um determinado caso concreto específico. 
 

Importante, ainda, inserirmos os conceitos de discriminação, preconceito e 

esteriótipo dados pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, na edição de “Brasil, 

gênero e raça”, uma vez que é simples e bastante elucidativo: 
Esteriótipo, embora possua nome complicado, tem funcionamento que pode ser 
comparado ao de um simples carimbo. Uma vez ‘carimbados’ os membros de 
determinado grupo como possuidores deste ou daquele ‘atributo’, as pessoas 
deixam de avaliar os membros desses grupos pelas suas reais qualidades e 
passam a julgá-los pelo carimbo. Exemplo: todo judeu é sovina; todo japonês é 
introspectivo; todo português é burro; todo negro é ladrão. 
Preconceito é uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de 
pessoas estigmatizadas por esteriótipos. 
Discriminação é o nome que se dá para a conduta (ação ou omissão) que viola 
direitos das pessoas, com base em critérios injustificados e injustos tais como a 
raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e outros14. 

                                                 
12 BARROS, Op. cit., p. 39. 
13 DELGADO, Maurício Godinho. Proteções contra discriminação na relação de emprego. in 
Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, p. 97. 
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Não se pode olvidar que para Christiani Marques15, o preconceito tem em si 

uma predisposição hostil em face de outro ser humano.  Segundo essa autora: 
 
O preconceito está arraigado no inconsciente popular. Interfere, diretamente, no 
ato da discriminação, visto que consiste em prévio julgamento mediante 
generalização ou mistificação, sem distinguir as dimensões do indivíduo ou 
grupo social. 
 

É de bom alvitre colocar que a discriminação tem duas formas de se 

manifestar, quais sejam: direta e indireta. A discriminação direta pressupõe um 

tratamento desigual, fundado em razões proibidas. Já a discriminação indireta se dá a 

partir de um tratamento formalmente igual, mas que produzirá efeito diverso sobre 

determinados grupos. 

Infelizmente a discriminação está presente em nosso cotidiano (até mais do 

que conseguimos perceber), mas deve ser combatida. Existe aparato na legislação 

brasileira (tanto constitucional quanto infraconstitucional, e.g., Lei 9029/95) para que se 

busque uma tutela jurisdicional quando de uma situação discriminatória.  

É necessário que sejam tomadas atitudes educativas com o objetivo de 

contribuir para diminuição do preconceito (como estabelece nossa Magna Carta) e para 

revisão dos esteriótipos, além de medidas judiciais para coibir as práticas 

discriminatórias. Nesse sentido, concordamos com as palavras de Maurício Godinho 

Delgado16:  
O combate à discriminação é uma das mais importantes áreas de avanço do 
direito característico das modernas democracias ocidentais. Afinal, a sociedade 
democrática distingue-se por ser uma sociedade suscetível a processos de 
inclusão social, em contraponto às antigas sociedades, que se caracterizavam 
por serem reinos fortemente impermeáveis de exclusão social e individual. 

4. ESTÉTICA 

4.1 Conceito 

A estética traz consigo uma relação com o que é belo. Válido trazer a 

conceituação de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira17, qual seja:  

Estética: Estudo das condições ou dos efeitos de criação. 2- 
tradicionalmente, estudo racional do belo, quer quanto à 

                                                                                                                                               
14 Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasil. Gênero e raça: todos pela igualdade de oportunidades: 
teoria e prática, Brasília: MTb, Assessoria, 1998, p. 14-15. 
15 MARQUES, Christiani. O contrato de trabalho e a discriminação estética. São Paulo: LTr, 2002, p. 
179. 
16 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 97. 
17 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI, O dicionário da língua 
portuguesa.  3ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 834. 
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possibilidade de sua conceituação, quer quanto à diversidade 
emoções e sentimentos que ele suscita no homem. 3-caráter 
estético, beleza. 4 - Beleza física; plástica.  
 

Maria Helena Diniz18 também relaciona estética com o belo: “Na linguagem 

filosófica, é a ciência que tem por objeto o juízo de apreciação, determinante do belo 

nas produções artísticas. Trata-se da ciência do belo ou da filosofia da arte”.  

Necessário, outrossim, face à associação com a estética, entendermos o que 

seja beleza. 

Beleza, segundo o Dicionário Ilustrado Gamma19, é “Qualidade do que é 

belo; mulher bela; coisa bela ou muito agradável”. Belo, por sua vez, é um adjetivo que 

significa, segundo o mesmo dicionário, “que tem forma agradável ou perfeita e 

proporções harmônicas; agradável ao ouvido; elevado; bom; generoso; ameno”, e 

ainda, como substantivo, esse dicionário o conceitua como “conjunto de qualidades 

despertadoras de um sentimento elevado e especial de prazer e admiração”. 

O conceito de feio, dado pela mesma obra, é: “adj. De aspecto 

desagradável; disforme; desproporcionado; oposto à beleza; indecoroso; torpe; 

insuportável; trabalhoso”. 

É cediço que o conceito de beleza é subjetivo e dinâmico. Belo e feio 

apresentam características de relatividade. Todavia, podemos perceber que, 

normalmente, o belo traz consigo a idéia de ser agradável, harmonioso, enquanto que o 

feio, ao contrário, é desagradável, desconfortável. A percepção do belo e do feio varia 

de acordo com cada indivíduo, levando-se em conta sua história, a comunidade onde 

vive, seus conceitos e sua sensibilidade (o que é bonito para um, pode não sê-lo para 

outro). 

Justamente por ter caráter subjetivo, a beleza não pode ser critério para 

admissão numa relação de trabalho, pois os critérios de recrutamento devem ser 

objetivos. Mas infelizmente não é o que acontece na prática, pois atualmente vivemos 

numa época de supervalorização dos padrões estéticos estabelecidos. 

                                                 
18 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 425. 
19 LIMA, HILDEBRANDO DE (org.). Dicionário Ilustrado Gamma. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira S.A. 
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Cumpre-nos ressaltar a afirmativa de Christiani Marques20: “a estética 

decorre do mito da beleza, o qual foi institucionalizado de forma arraigada em nossa 

sociedade nas três últimas décadas, como transformados para o progresso 

profissional”.  

É notório que os meios de comunicação exaltam e impõem um padrão de 

beleza de modelos perfeitos e o expõe diariamente, fazendo como que isso seja a 

referência para as pessoas comuns. Mesmo que inconscientemente, por fazer parte do 

cotidiano, esse padrão imposto acaba por influenciar várias escolhas e atitudes em nosso 

dia-a-dia. Nas relações de trabalho isso não é diferente. 

Ocorre, então, o que chamamos de discriminação estética. A sociedade 

discrimina as pessoas que estão fora do padrão estético imposto. Tudo que é diferente 

assusta, tende a ser rejeitado. Embora cada ser humano seja único, vivenciamos uma 

busca pela massificação, pela padronização dos indivíduos em detrimento da 

diversidade característica do homem.  

Essa busca pela padronização, que na verdade é uma busca pela aceitação 

social, é muito mais cruel para com as mulheres. Augusto Cury21 lança a expressão 

“Padrão Inatingível de Beleza” para identificar esse padrão imposto. O psiquiatra e 

escritor faz o seguinte alerta: 
Vivemos aparentemente na era do respeito pelos direitos humanos, mas, por 
desconhecermos o teatro de nossa mente, não percebemos que jamais esses 
direitos foram tão violados nas sociedades democráticas. Estou falando da 
terrível ditadura que oprime e destrói a auto-estima do ser humano: a ditadura 
da beleza. Apesar se serem mais gentis, altruístas, solidárias e tolerantes do 
que os homens, as mulheres têm sido o alvo preferencial dessa dramática 
ditadura. Cerca de 600 milhões de mulheres sentem-se escravas nessa 
masmorra psíquica. É a maior tirania de todos os tempos e uma das mais 
devastadoras da saúde psíquica. -  (grifos nossos) 
 

A linha de Cosméticos Dove, marca da Unilever, encomendou uma 

pesquisa22 global à empresa StrategyOne, com coordenação das doutoras Nancy Etcoff, 

cientista, psicóloga e professora da Harvard University (EUA), e Susie Orbach, 

psicanalista da London School of Economics. Essa pesquisa, envolvendo 3.200 

mulheres, entre 18 e 64 anos de idade, de dez países (entrevistas realizadas entre 

fevereiro e março de 2004), EUA, Canadá, Inglaterra, Itália, França, Portugal, Holanda, 

                                                 
20 MARQUES, Christiani. Op. cit., p. 107. 
21 CURY, Augusto Jorge. A ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Rio de Janeiro: Sextante, 
2005, p. 5. 
22 Pesquisa disponível no site www.dove.com.br – acesso em 25/10/2006. 
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Brasil, Argentina e Japão, chegou à conclusão que apenas 2% das mulheres se 

descrevem como belas. Destarte, está claro que a idéia de um padrão imposto foi 

comprada mundialmente. 

É importante, ainda, falarmos sobre aparência. Christiani Marques23 diz que 

a aparência está intimamente ligada à estética, visto que forma um conjunto que abrange 

o psicológico e emocional do ser humano. Ressalta que a aparência não pode ser usada 

como critério para admissão, manutenção e desligamento na relação de trabalho, já que 

se trata de aspecto subjetivo e irrelevante para o desempenho da atividade profissional.   

A realidade nos mostra o triste retrato no qual a discriminação no trabalho é 

crescente em razão do fator denominado “boa aparência”. Na hora da contratação, a 

exigência de “boa aparência”, além do caráter de subjetividade, exclui pessoas 

diferentes do padrão imposto, como v.g., aqueles que têm excesso de peso. O critério 

adequado para o recrutamento, como já frisamos, deve ser objetivo, analisando a 

capacidade profissional do trabalhador em relação à função a ser exercida. 

 

4.2 Fatores estéticos 

Não temos a pretensão de, neste trabalho, esgotarmos o tema, nem seria 

possível exemplificar todos os fatores estéticos em tão poucas linhas. No entanto, é 

imperioso que se destaquem alguns dos fatores estéticos que têm servido como fonte de 

discriminação nas relações de trabalho.  

O peso, a altura, as tatuagens e piercings, as manchas, cicatrizes e quelóides 

na pele, assim como as deficiências podem nos servir de exemplo.  

Como já ressaltado, é necessário que haja uma correlação lógica entre o fator 

discriminatório e a função a ser exercida. É claro, por exemplo, que alguém que vai ser 

contratado para o cargo de segurança deve ter certa compleição física. É possível que o 

empregador queira alguém alto, o que não feriria o princípio da igualdade. Porém, exigir 

na contratação de um médico que ele deva ser “alto”, tendo no mínimo “X” de altura, é 

efetivamente uma afronta à isonomia, pois não existe relação entre a função a ser 

exercida e o fator exigido para contratação.  

                                                 
23 MARQUES, Christiani. Op. cit., p. 116. 
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Da mesma forma, não há como entender que uma cicatriz no rosto ou uma 

tatuagem vá interferir negativamente no exercício profissional de um advogado ou de 

um juiz. 

Uma pessoa portadora de deficiência talvez tenha sua maior dificuldade na 

discriminação e no preconceito do que no próprio fator físico. Impossível dizer, por 

exemplo, que um cadeirante não possa ser contratado para ser professor ou um portador 

de deficiência auditiva não tenha condições de ser contratado para fazer programas de 

software, pois essas deficiências não atrapalham no desempenho dessas funções.  

O peso é um fator que merece destaque, vez que a população mundial tem 

desenvolvido cada vez mais distúrbios alimentares (anorexia, bulimia e excesso de peso 

são alguns deles). A Revista Veja traz na reportagem “O feitiço do corpo ideal” (Edição 

de 29/09/97) a afirmação dos médicos americanos Peter Brown e Vicki Bentley-Condit, 

autores do artigo "Cultura, evolução e obesidade", qual seja: “Nossa cultura de 

valorização da magreza transformou a obesidade em um símbolo de falência moral. 

Denota descuido, preguiça, desleixo, falta de disciplina”. Notamos que a pessoa que 

apresenta excesso de peso é realmente estereotipada e discriminada em nossa sociedade. 

A mulher, indubitavelmente, sofre ainda mais com a cobrança do peso ideal, sendo 

julgada constantemente por seu exterior, sua aparência, em detrimento de suas virtudes 

interiores.  

Imprescindível ilustrarmos nosso trabalho com uma pesquisa realizada e que 

atesta o preconceito contra os obesos na relação de trabalho, publicada na Revista Veja, 

Edição de 22/11/2000, na matéria “Minoria da Pesada”. 
Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, coordenado pelo 
professor de administração Mark Roehling, concluiu que a probabilidade de 
uma pessoa ser preterida na hora da contratação por estar muito acima do peso 
considerado ideal pela medicina pode ser maior que a de um negro e até de um 
ex-presidiário, dois segmentos historicamente colocados à margem da 
sociedade. Ele pesquisou empresas da região de Michigan e constatou restrições 
na hora de contratar, promover ou dar aumentos salariais a empregados 
gordos. A Associação para o Avanço da Aceitação da Obesidade, uma 
organização não-governamental com sede em San Francisco, chegou a fazer 
cálculos sobre os prejuízos financeiros. Os executivos em postos de alta gerência 
com 20% de excesso de peso ganham 4.000 dólares a menos por ano que os 
profissionais enquadrados no manequim esbelto. No caso de mulheres muito 
gordas, a diferença de salários pode chegar a 24% para a ocupação de cargos 
equivalentes. Timidamente, a causa dos obesos tenta alçar vôo – a associação 
de San Francisco tem 5.000 afiliados, número ainda magro se comparado à 
abundância de militantes que afluem aos movimentos gays, feministas ou 
antitabagistas.  
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No Brasil, a ditadura da balança também faz suas vítimas no mercado de 
trabalho, atingindo aqueles que se enquadram na classificação de obesos, 
baseada em uma equação simples que leva em conta o peso e a altura de cada 
indivíduo. Em um levantamento da consultoria Catho, foi apresentada a 1 400 
executivos uma lista de razões que podem barrar um pretendente a emprego. 
Nada menos do que 73% dos presidentes e diretores e 68% dos gerentes 
cravaram um "x" na alternativa "ser gordo". O índice foi superior ao de 
outros tradicionais motivos de rejeição, como "estar desempregado há mais de 
seis meses", "ser mulher com filhos pequenos" e "ter mais de 50 anos". "O obeso 
é visto como alguém lento e não sadio, por mais que isso não seja verdade", 
afirma o headhunter Marcelo Mariaca, da consultoria Mariaca & Associates, 
acostumado a selecionar executivos sob encomenda de grandes corporações. 
"Cabe a ele escolher se é melhor conviver com esse preconceito inevitável ou se 
vale a pena lutar para perder peso."  
Já começam a ser registrados no Brasil os primeiros casos em que a 
discriminação é contestada. Um deles deu-se em Jundiaí, no interior de São 
Paulo. Interessada em uma vaga para caixa no supermercado Carrefour, 
Daniela Aparecida Xavier, jovem de 21 anos, apresentou o currículo e duas 
semanas depois foi chamada para a entrevista. Só que, quando a viu 
pessoalmente, o encarregado pela seleção disse, na frente das outras 
candidatas, que ela não seria chamada por ser gorda. A moça saiu da sala 
chorando. O episódio chegou ao conhecimento do Ministério Público do 
Trabalho, que convocou o supermercado para prestar esclarecimentos. "A 
empresa apresentou a justificativa de que ela não poderia ser contratada porque 
não caberia no caixa, o que confirmou a discriminação", conta o procurador 
Ronaldo José de Lira. Ao final do processo, a rede varejista comprometeu-se a 
não repetir a atitude, sob pena de pagar multa diária de 5.000 reais.- (grifos 
nossos) 
 

O sistema jurídico brasileiro, como já dissemos, garante proteção contra 
quaisquer tipos de discriminação, inclusive a estética (embora não expressamente). 

Roborando o assunto, destacamos a tutela prestada pelo Poder Judiciário, no 
Acórdão nº. 20050580870, do TRT da 2ª Região: 

 
Ementa. Dano Moral. Caracterização. Verifica-se dos depoimentos das 
testemunhas da reclamante que era atribuído à autora, por seu chefe, tratamento 
que ofendia sua dignidade. A autora era chamada de “gordinha”. 
Evidentemente que a autora não gostou do adjetivo que lhe era atribuído, porém 
não podia reclamar na vigência do contrato de trabalho, sob pena de ser 
dispensada. Todas as pessoas têm nome, que fica incorporado ao seu patrimônio 
moral. Tendo nome a autora, não poderia ser chamada de “gordinha” com 
sentido pejorativo. Indenização por dano moral mantida. 
 

Concluímos este tópico com as brilhantes palavras de Christiani Marques24: 

“... a estética poderá ser critério de descrímen, desde que atenda a critérios objetivos e 

lógicos, sob pena de ferir o princípio da isonomia, da dignidade humana e da não-

discriminação”. 

 

5. ESTUDO DE UM CASO: MODELOS E A DITADURA DA MAGREZA X A 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
                                                 
24 MARQUES, Christiani. Op. cit., p. 136. 
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5.1 A ditadura da magreza e a formação de um "Padrão Inatingível de Beleza" 

A Semana da Moda de Madri (Passarela Cibeles), que ocorreu em 18 a 22 de 

setembro de 2006, chamou a atenção do mundo inteiro por um fato inusitado: modelos 

muito magras foram deixadas de fora do desfile em razão de seu IMC (Índice de Massa 

Corporal) estar abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde. A 

repercussão na mídia e na sociedade foi intensa. A justificativa dos organizadores do 

evento e das autoridades locais é de que essa magreza dá mau exemplo aos jovens e 

estimula doenças como anorexia e bulimia.  

Muitas são as opiniões acerca do ocorrido, no entanto, registramos algumas 
que reputamos importantes25: 

Antonio Pernas (estilista) - “Precisei trocar todas as garotas em um só dia – 
18 modelos. Isso nos provocou problemas, mas veja bem, este setor é visto como 
exemplo para mulheres jovens. Queremos projetar uma imagem saudável, por isso não 
sou contra a medida" - Agência Reuters 

Leonor Pérez Pita (diretora da Passarela Cibeles) - "As restrições podem 
ser um enorme choque para o mundo da moda no começo, mas estou certo de que é 
importante no que diz respeito à saúde" – BBC Brasil 

O Presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia, Dr. Henrique Suplicy26, acha que o exemplo espanhol 

deveria se tornar lei no Brasil. O especialista defende que as passarelas sejam plurais, 

mostrando modelos “mais cheinhas” e magras, desde que estivessem dentro do padrão 

de normalidade do IMC (para estar considerado dentro do nível normal, o IMC deve 

variar entre 18,5 e 24,9.). 

É incontroverso que o mundo da moda, assim como os meios de 

comunicação, influenciam muito a vida e os padrões sociais (a mulher comum quer ser 

como “a celebridade”, não é à toa que o nome dado à profissão é “modelo”). Logo, o 

fato ocorrido em Madri levou o mundo à reflexão sobre os padrões estéticos impostos, 

sobre a ditadura da magreza como algo que não é saudável.  

Já ressaltamos que tudo que possa levar à degradação do ser humano deve 

ser evitado, para que se preserve a dignidade humana. Assim, a imposição de um padrão 

de beleza que determina sérias restrições alimentares, podendo levar inclusive a 

                                                 
25 Disponíveis em:<http://www.abeso.org.br/reportagens/discussao_sobre_modelos_muito_magras.htm> 
acesso em 27.out.2006 
26 Disponível em: <http://www.endocrino.org.br/noticia_g_exibe.php?id=82 > acesso em 
27.out.2006. 
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distúrbios, é uma afronta à saúde e, por conseqüência, à dignidade da pessoa humana, 

devendo ser combatido. 

Naomi Wolf27 nos traz estatísticas (dos EUA) que comprovam o quanto a 

ditadura da magreza e a busca por um “Padrão Inatingível de beleza” são prejudiciais ao 

ser humano, e em especial, às mulheres. 
A seita da perda de peso recruta mulheres desde cedo, e os distúrbios da 
nutrição são seu legado. A anorexia e a bulimia são doenças do sexo feminino. 
Noventa a 95% dos pacientes são mulheres. Os Estados Unidos, que têm o maior 
número de mulheres de sucesso na esfera masculina, também lideram o mundo 
na incidência de anorexia feminina. As revistas para mulheres revelam que há 
até um milhão de americanos com anorexia, mas a Associação Americana de 
Bulimia e Anorexia declara que essas duas condições atacam um milhão de 
americanas a cada ano; e que 30.000 também estão viciadas no uso de eméticos. 
A cada ano, de acordo com a associação, 150.000 americanas morrem de 
anorexia. Se for assim, a cada doze meses, ocorrem só nos Estados Unidos 
17.024 mortes a mais do que o total de mortes causadas por AIDS compilado 
pela Organização Mundial de Saúde em 177 países e territórios, desde o início 
da epidemia até o final de 1988. Se for assim, morrem mais pessoas de anorexia 
nos Estados Unidos a cada ano do que morreram nos dez anos de guerra Civil 
em Beirute. 
 

Não há como negar a violação da dignidade da pessoa humana quando se 

impõe a ela um tratamento dos campos de concentração para que atinja um ideal de 

beleza. Teoricamente milhões jovens estão “aprisionadas” nesses “campos de tortura 

psicológica” por opção. É, então, urgente que se revejam esses padrões impostos.  

É desumano e cruel exigir da mulher de hoje uma tripla jornada, todavia, é o 

que ocorre, pois se exige que ela cuide da casa, trabalhe fora e esteja impecavelmente 

bonita, de acordo com o “Padrão Inatingível de Beleza” imposto. 

Vencedora de grandes batalhas, a mulher tem de continuar sua luta, 

enfrentando talvez seu maior desafio: tem de vencer a força de um gigante chamado 

“Mídia”, além das pressões sociais, do seu psicológico, do inconsciente e do físico dela 

mesma, para que se sinta um ser humano único, formado por características interiores e 

exteriores, devendo ser valorizada pelo seu todo. 

 

CONCLUSÕES. 
 

                                                 
27 WOLF, Naomi. O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1992, p. 240. 
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1) A mulher vem vencendo barreiras no mercado de trabalho. A evolução histórica 

da proteção da mulher, bem como o reconhecimento de sua igualdade em 

relação ao homem pelas legislações do mundo são provas disso. 

2) A igualdade é garantida pela Constituição Federal Brasileira, a qual também 

proíbe a discriminação negativa. No entanto, essa igualdade precisa de atitudes 

positivas para ser realizada na prática. 

3) Qualquer ação ou omissão que leve à degradação física ou emocional do ser 

humano deve ser evitada, para que não ocorra violação da dignidade da pessoa 

humana. 

4) A discriminação pode ser direta ou indireta. A discriminação direta pressupõe 

um tratamento desigual, fundado em razões proibidas. Já a discriminação 

indireta se dá a partir de um tratamento formalmente igual, mas que produzirá 

efeito diverso sobre determinados grupos. As atitudes discriminatórias devem 

ser enfrentadas buscando-se a tutela jurisdicional, vez que o ordenamento 

jurídico brasileiro oferece instrumentos para tanto. 

5) Preconceitos e esteriótipos levam à discriminação. A discriminação é presente 

em nossa sociedade, refletindo, conseqüentemente, nas relações de trabalho. 

6) A estética traz consigo uma relação com o que é belo. Beleza é um conceito 

subjetivo, relativo e dinâmico. Justamente por isso, a beleza não pode ser critério 

para admissão numa relação de trabalho, pois os critérios de recrutamento 

devem ser objetivos. 

7) A estética poderá ser critério de descrímen numa relação de trabalho, desde que 

atenda a critérios objetivos e lógicos (relação com a função a ser exercida), sob 

pena de ferir o princípio da isonomia, da dignidade humana e da não-

discriminação. 

8) Os meios de comunicação exaltam e impõem um padrão de beleza de modelos 

perfeitos, fazendo como que seja a referência para as pessoas comuns. Isso 

reflete no mercado de trabalho. As pessoas são julgadas pela aparência em 

detrimento de suas capacidades e qualidades, o que acaba gerando a 

discriminação estética. 

9) As mulheres são as que mais sofrem por causa desse padrão de beleza imposto. 
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10)  A busca pelo padrão estabelecido acabou por gerar a ditadura da magreza. Essa 

ditadura pode levar à degradação da saúde humana, em seu aspecto físico e 

emocional, portanto, deve ser combatida. Dessarte, as mulheres que venceram 

tantas barreiras até aqui, enfrentam o desafio de desconsiderar o padrão estético 

imposto, valorizando-se pelo que realmente são. 
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JOAQUIM MANUEL DE MACEDO: CRÍTICO DA CULTURA POLÍTICO-

JURÍDICA DO IMPÉRIO 

 

Luis Fernando Lopes Pereira∗

 

RESUMO 

 

O trabalho pretende estabelecer um diálogo entre a literatura e a História do Direito. Para 

tanto, recorta temporalmente o período imperial de montagem das estruturas políticas e 

jurídicas do Brasil, buscando compreendê-las a partir de obras literárias de Joaquim Manuel 

de Macedo. Personagem fronteiriço entre as camadas populares e as elites, filho de 

boticário da pequena cidade de Itaboraí que consegue se tornar orador do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, professor de História do Brasil do Colégio D. Pedro II e das 

princesas imperiais, deputado provincial e geral, Macedo reflete em sua obra uma visão 

aguçada sobre o momento histórico nacional. Recorta-se do autor sua segunda fase, mais 

realista e menos romântica, esquecida pela maioria dos historiadores da literatura, para a 

partir dela, traçar um panorama crítico da cultura político-jurídica do Brasil da época, 

tomando como referência as idéias de Pietro Costa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA E HISTÓRIA DO DIREITO; BRASIL 

IMPERIAL; CULTURA POLÍTICO-JURÍDICA.  

 

 

ABSTRACT 

 

This paper intends to establish a dialogue between Literature and Law History. Therefore, 

we delimited the imperial period, when the upraising of the political and juridical structures 

in Brazil settled, trying to comprehend it from the literary works of Joaquim Manoel de 

                                                 
∗ Doutor em História Social (USP); professor adjunto de História do Direito (UFPR); professor do Programa 
de Pós-graduação em Organizações e Desenvolvimento (UniFAE) e professor convidado do Mestrado em 
Direito (UniCuritiba) 
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Macedo. He was a personage in-between the lower classes and the elite -  son of a 

pharmacist at the little village of Itaboraí-, who achieved to become the orator of the 

Brazilian Historical and Geographical Institute, professor of Brazil History at the Colégio 

D. Pedro II and of the imperial princess and also provincial and national deputy. Thus, 

Macedo reflects in his work a sharpened view of the national historical moment. We 

elected the author’s second phase, more realistic and less romantic, forgiven by many of the 

literature historians, so that it would be possible to delineate a critical panorama of the 

political-juridical culture in Brazil in that time, taking as reference the ideas of  Pietro 

Costa.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: LITERATURE AND LAW HISTORY; IMPERIAL BRASIL; 

POLITICAL-JURIDICAL CULTURE 

 
 
1. Introdução 
 
 O diálogo entre a História e a Literatura já tem anos e uma vasta produção. Muitos 

trabalhos históricos trabalham com autores e obras em particular do início da modernidade, 

para buscar a forma de recepção de tais transformações a partir de indivíduos que vêem 

com maior sensibilidade e que muitas vezes atingem níveis profundos de diálogo com 

questões que ultrapassam a cotidianidade e que, portanto, se apresentam ligadas às 

mentalidades de um determinado período. 

 Os estudos de Walter Benjamin sobre Paris no final do século XIX a partir de 

Charles Baudelaire e sua poesia é um dos grandes e bem sucedidos exemplos.1 Nela 

Benjamin vê a modernidade a partir dos olhos do flâneur de Baudelaire e compara o poeta 

ao trapeiro, 
“Trapeiro ou poeta – a escória diz respeito a ambos; solitários, ambos realizam seu negócio 
nas horas que os burgueses se entregam ao sono; o próprio gesto é o mesmo em ambos. 
Nadar fala do andar abrupto de Baudelaire; é o passo do poeta que erra pela cidade à cata de 
rimas; deve ser também o passo do trapeiro que, a todo instante, se detém no caminho para 
recolher o lixo em que tropeça.”2

                                                 
1 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire; um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989.  
2 BENJAMIN, W. op. Cit. P.88/89.  
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 Mas o diálogo com a História do Direito ainda é incipiente. A intenção do artigo é 

abrir um canal de diálogo com a literatura. Seguir os passos dos historiadores e mergulhar 

na cultura jurídico-política a partir das obras literárias, a partir das lentes de seus autores. O 

período temporal escolhido corresponde ao Império, de seu início ao final, com destaque 

para o II Reinado, período ao qual correspondem as obras que serão utilizadas como fontes. 

Nesse momento o campo intelectual3 não estava configurado plenamente. Assim, haveria 

uma maior parcela de contato entre os campos, aproximando o quadro da idéia de 

configuração de Norbert Elias que “serve de instrumento conceptual que tem em vista 

afrouxar o constrangimento social de falarmos e pensarmos como se indivíduo e sociedade 

fossem antagônicos e diferentes.4 Dessa forma a literatura e a elite intelectual estavam mais 

próximos da elite político jurídica.  

Adota-se a idéia de cultura jurídico-política de Pietro Costa5 que propõe uma 

reflexão a partir da intersecção de saberes, em relação com a dinâmica social, para buscar a 

trajetória da idéia de cidadania e da democracia6. Busca-se perceber a cultura a partir de 

algumas obras literárias de Joaquim Manuel de Macedo, demonstrando como sua visão 

reflete a trajetória particular desse personagem fronteiriço do período imperial brasileiro. 

Transitando entre a medicina, a literatura, a política e a história, Macedo deixou marcas 

profundas em sua produção do impacto da modernização jurídica e política do país, 

oferecendo ao historiador do direito fontes preciosas, em particular porque ultrapassam 

tanto os limites das fontes institucionais como as atas do Parlamento ou discursos oficiais e 

relatórios, quanto as da imprensa diária, na qual Macedo também atuou e que, há época se 

apresentava como o principal foco do debate político.  

 

2. Joaquim Manuel de Macedo: um crítico no auge do Império. 

Nasceu a 24 de junho de 1820 em São João do Itaboraí, Rio de Janeiro. Filho de 

Severino de Macedo Carvalho (boticário que tinha sido juiz municipal substituto, juiz de 
                                                 
3 Adota-se aqui a concepção de campo de Pierre Bourdieu. Ver: BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São 
Paulo: Brasiliense, 1990.  
4 ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa: Edições 70, 1999.p. 141. 
5 COSTA, Pietro. Civitas; storia della cittadinanza in Europa: dalla civilità comunale al settecento. 
Bari:Laterza, 1999. 
6 COSTA, Pietro. Democrazia politica e Stato Constituzionale.  Editoriale scientifica, 2006. 
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órfãos e vereador algumas vezes) e Catarina da Conceição (cujo único dado biográfico que 

aparece é de ser analfabeta). Caçula de três filhos, em 1844 forma-se em medicina, 

defendendo a tese “Considerações sobre a nostalgia”. Seria ainda escolhido como orador da 

turma elogiando o jovem imperador de dezoito anos: “Senhor, o monarca de uma nação 

livre, que ama e protege as letras, é o representante das belas idéias do século, e, ainda 

mais, era a necessidade palpitante de nosso país. Não será infrutífero o sagrado esforço com 

que VMI trabalha por espancar de todo as trevas, e fazer em um céu alvo e sereno brilhar 

para o Brasil o sol da civilização em seu mais vivo esplendor: imenso, fértil, rico...”7

Clinica entre 1846 e 1847 em sua cidade natal, Itaboraí e em Porto de Caxias. Foi 

médico, literato, professor de história (Colégio D. Pedro II e das princesas Isabel e 

Leopoldina), orador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual participou desde 

1845, além de deputado provincial e geral. Escreve em 1854 Lições para a História do 

Brasil, obra destinada ao liceu D. Pedro II e se caracteriza como o primeiro manual 

brasileiro a ser editado. Sua história seria de inspiração positivista vinda de Varnhagen, daí 

Macedo também buscar a verdade histórica, e pretender fazer ciência, afastando o lendário 

e o maravilhoso e evitando os juízos de valor. Preocupado com a crítica documental para a 

produção de uma história político-administrativa. Macedo, que também cairia nas graças do 

imperador D. Pedro II, tornou-se um progressista, mas gradualista, acreditando que o 

passado resolveria seus problemas, sem necessidade de ruptura.  

 Macedo é posicionado, pelos estudiosos de história da literatura como romântico, 

particularmente em virtude do sucesso de A Moreninha (lançada em 1844) na corte. A obra 

criou o mito sentimental brasileiro: “o da menina morena e sapeca, que vai desbancar as 

loiras e pálidas européias, e o público identifica-se deliciado com os personagens “.8 Essa 

sua fase romântica marcaria a visão dos estudiosos. Segundo Sílvio Romero,  

 
“Macedo fazia parte do grupo mais íntimo do monarca (...) bricalhão, conversador, 

despretencioso e simples, facilmente se tornou popular (...) Por trinta anos seguidos, de 

1844, data da Moreninha, a 1873, data de Cincinato quebra-louça, fez rir a esse Rio de 

                                                 
7 MACEDO, Joaquim Manuel. Apud: SERRA, Tania Rebelo Costa. Joaquim Manuel de Macedo ou os dois 
Macedos;  a luneta mágica do II Reinado. Brasília: UnB, 2004.p.253. 
 
8 SERRA, Tânia. Op. Cit. P. 39. 
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Janeiro, que tão depressa o olvidou, e foi o mais lido, o mais espalhado de todos os 

escritores nacionais”9

 

 Esse esquecimento, fruto da rotulação romântica permaneceria até Antônio 

Cândido. Pelos erros freqüentes percebe-se que a maior parte dos críticos sequer leu os 

últimos livros de Macedo. Antônio Cândido o vincula ao que chama de pequeno realismo. 

Na resumida citação abaixo o autor demonstra um grande desconhecimento da vida e da 

obra tardia de Macedo pois segundo ele,  
“Foi bem o Macedinho da tradição carinhosa, bom pai e bom cidadão, fiel ao imperador e 

aos correligionários, conformista e comedido, tão comodista que recusou a pasta de ministro 

porque ardeu o ambicioso Alencar. Professor dos filhos da Princesa Isabel, homem 

representativo da ala conservadora do Partido Liberal, intermediário entre o Paço e os 

políticos, é possível, todavia, não ter experimentado outra ambição que a literária. Nunca 

utilizou a carta de médico, e parece que aceitou várias deputações como emprego pouco 

trabalhoso.”10 (459-460) 

Entretanto, pode-se dividir, seguindo Temístocles Linhares, sua obra em duas fases: 

a primeira de fato romântica, mas a segunda naturalista e pré-realista. Seu caminhar para o 

realismo e para o aprofundar da crítica social, fará com que perca público e prestigio. Obras 

que vão do A carteira de meu tio (1855) a sua continuação Memórias do sobrinho de meu 

tio (1867). Essas duas são as obras carregadas do trauma da experiência de Macedo na 

política nacional. De acordo com Linhares 
“A apresentação da política brasileira é feita em Memórias do sobrinho de meu tio 

e A carteira de meu tio. Eis o tema que não aparece nos outros livros (...) Macedo 

traça a psicologia do político brasileiro com bastante segurança, com tantos 

elementos de verdade que muito pouco há a lhe acrescentar ou suprimir ainda em 

nossos dias. O fato é que ele retratou bem, em seus fundamentos humanos, em sua 

caça às posições e aos cargos.”11

 Linhares acrescenta a essa nova fase de Macedo, mais crítica e próxima ao realismo 

as obras A luneta mágica e o Rio do Quarto. Logo, ele resgata uma visão sobre o autor de A 

                                                 
9 ROMERO, Sílvio (org.) Autores brasileiros. Rio de Janeiro: Imago, 2002; Aracajú: UFSE, 2002.p.419. 
 
10 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira; momentos decisivos (1750-1880). Rio de 
Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 10º. Edição. P. 459-460. 
11 LINHARES, Temístocles. Macedo e o romance brasileiro. In: Revista do livro. Rio de Janeiro: 1958. no. 
10. p.97/98. 
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Moreninha que até então não existia na história da literatura, embora Sílvio Romero tenha 

destacado o papel do teatro de Macedo, mas sem chegar a dar a devida atenção a essas 

obras.12

 

3. As críticas de Macedo à cultura político-jurídica do Império 
 

A intenção é, portanto, uma análise de suas obras da segunda fase, para delas se 

retirar uma visão aproximada pelas lentes de uma luneta: a das críticas ao processo de 

modernização político-jurídica.  

A reflexão sobre a cidadania segue os ensinamentos do professor Pietro Costa, que a 

vê como expressão que tende a se transformar em cruzamento de condicionamentos 

variados e complexos que envolvem a identidade político-jurídica do sujeito, a modalidade 

de sua participação política, o inteiro cabedal de seus direitos e seus deveres.13 Logo, para 

Costa, a cidadania perdeu seu valor exclusivamente burocrático, pois pode-se com essa 

única palavra, aludir conjuntamente ao sujeito, aos direitos, aos deveres e ao pertencimento. 

Fazendo, portanto, com que seja necessário buscá-la de baixo para cima, a partir do sujeito 

e suas estratégias de reconhecimento de sua identidade.  

Por isso no período de construção da nação brasileira, no qual o nexo entre sujeitos, 

direitos e pertencimento foi base para um novo regime político-jurídico, busca-se resgatar a 

trajetória de um indivíduo que deixa claro o fato de a cidadania se apoiar na lógica 

potestativa do comando e da hierarquia. 

Estabelecido na corte desde 1852, Macedo publicou em 1855, “A carteira de meu 

tio”, na Marmota Fluminense, a partir de 19 de janeiro, a princípio anonimamente, quando 

era deputado provincial. Já o livro “Memórias do sobrinho de meu tio” foi publicado em 

1867, após sua experiência como deputado geral na 12ª. Legislatura (1864-66), que, 

segundo Holanda, era “brilhante e diversificada, com velhos que já haviam atuado em 

                                                 
12 ROMERO, Sílvio (org.) Autores brasileiros. Rio de Janeiro: Imago, 2002; Aracajú: UFSE, 2002. 
 
13 COSTA, Pietro. Civitas; storia della cittadinanza in Europa: dalla civilità comunale al settecento. 
Bari:Laterza, 1999. 
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episódios distantes e jovens que querem um lugar (...) A representação conservadora era 

mínima e predominava o Partido Progressista”.14  

Com as decepções políticas sua crítica torna-se ácida. Em relação a cultura política 

local, Macedo destaca o egoísmo dos políticos, destacando atitudes e idéias que lembram os 

tipos ideais criados por Sérgio Buarque de Holanda sobre o Brasil, como o homem cordial e 

o homem aventureiro. Diz Macedo:  
”No pronome EU se resume actualmente toda a política e toda a moral. É certo que esses 

conselhos devem ser praticados, mas não confessados (...) a hypocrisia é um pedaço de véo 

furtado a uma virgem para cobrir a cara de uma mulher devassa. Eu digo as cousas como 

ellas são: há uma só verdade n’este mundo, é o EU; isto de pátria, philantropia, honra, 

dedicação, lealdade, tudo é peta, tudo é história, ficção, parvonice. (...) A pátria é uma 

enorme e excellente garoupa: os ministros de estado, a quem ella está confiada, e que sabem 

tudo muito, dividem toda a nação em um grupo, sequito e multidão: o grupo é formado por 

elles mesmos e por seus compadres, e se chama, -nós-, o séqüito um pouco mais numeroso 

se compõe dos seus afilhados, e se chama –vós-, e a multidão, que comprehende uma cousa 

chamada opposição, é o resto do povo e se denomina –elles-: ora agora aqui vai a teoria do 

EU: os ministros repartem a garoupa em algumas postas grandes, e em muitas mais 

pequenas, e dizem eloqüentemente: as postas grandes são para nós, as mais pequenas são 

para vós e finalmente jogam no meio da rua as espinhas que são para elles. O resultado é 

que o tolo do povo anda sempre se engasgando com a pátria, em quanto o grupo e o séqüito 

passam às mil maravilhas às custas d’ella!Viva o EU!.”15  

 

 Mas o livro trataria de forma mais precisa da Constituição. Na história de um 

sobrinho que é aconselhado pelo tio a viajar pelo país para ver a realidade e assim se tornar 

apto a se apresentar como candidato a deputado. O tio, rico proprietário que financia a 

viagem, diz que ele seria acompanhado por uma mulher de 30 anos, a quem ele deveria ser 

fiel (e seria o primeiro). Na manhã seguinte acorda o sobrinho cedo, dá mantimentos e uma 

carteira onde ele deve escrever as impressões da viagem. Vai a um túmulo, decorado por 

uma pintura rude que representa uma lindíssima donzela escorregando de um berço para 

uma cova, com o epitáfio: Aqui jaz quem nunca viveu! Era um livro, na primeira página: 

CONSTITUIÇÃO DO IMPERIO DO BRAZIL (25 de março de 1824 Typographia de 
                                                 
14 HOLLANDA, Sérgio Buarque. História geral da civilização brasileira; II O Brasil Monárquico. 3. Reações 
e transações. Rio de Janeiro: Difel, 1987.p.90.  
15 MACEDO, Joaquim Manuel. A carteira de meu tio. Rio de Janeiro: Garnier, 1880.p.2-4.  
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Seignot-Plancher). Diz o tio: “Eu a deposito em tuas mãos; vai e viaja com ella; observa o 

que se passa em nossa terra, e compara o que observares com o que ella te disser em seus 

sábios preceitos (...) assim, terás reconhecido por experiência, que a Constituição nunca foi 

e não é ainda hoje executada.”16

Em outra passagem o narrador sempre onisciente de Macedo afirma que a 

Constituição é  
“um poema em oito cantos, contendo cento e sessenta e nove estrophes de metrificação 

variada, e, como todas as composições poéticas e de litteratura amena, serve bastante para 

entretenimento das horas vagas` Ao que diz o sobrinho: `pela minha parte declaro que 

detesto a Constituição por três fortíssimas razões: primo, porque assim me assemelho a 

muitos dos grandes homens da minha terra; secundo, porque a Constituição do Império é um 

poema, e eu abomino a poesia; tertio, porque, ella há de ser sempre lettra morta, e em tal 

caso é melhor enterra-la já, que é obra de caridade dar sepultura aos mortos.”17  

  

 Em sua viagem ao se deparar com situações que não estavam descritas na 

Constituição, chega a seguinte conclusão a respeito da “soberania” popular, afirmando que 

o povo 
 “Tem três direitos: ser guarda nacional, jurado e votar nas eleições primárias: mas quando 

falta à ronda ou à parada, é o único que vai preso; quando não comparece ao jury é multado 

sem remissão; e se no dia da eleição vai à matriz, dão-lhe uma chapa para levar à urna sem 

ler; se elle hesita, offerecem-lhe dous mil réis pela consciência; se elle respinga, ameaçam-

no; e se ainda assim não cede, mandam-no prender d’hai a dias para indagações 

policiaes!...e é muito bem feito: pateta insolente; porque não havia de acceitar os dous mil 

réis?...pois há consciencia de pobre que valha mais de seis patacas e quatro vinténs.”18  

 Logo em seguida complementa afirmando que o povo é um soberano que vota como 

lhe mandam e que seria livre no exercício de seus direitos contanto que pense e proceda de 

acordo com a polícia, criticando assim o processo eleitoral e o controle conservador, 

acrescentando ainda que a plebe  
“Almoça pão duro; janta feijão aguado; e na cama dorme ao som de uma orquestra de 

mosquitos, terrível família de sopranos creada e sustentada na corte pela Illustrissima 

Câmara Municipal nos lamaçaes hygienicos da cidade. Se adoece, descontam-lhe o 

                                                 
16 Ibid idem. p. 18.  
17 Ibid idem.p.98.  
18 ibid idem. p.59.  
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ordenado, ou tiram-lhe a gratificação (se é empregado público) e ainda em cima chamam-no 

de vadio: se está de saúde, fazem-no adoecer de trabalho. Se é músico, desafina; se é padre, 

não lhe encommendam sermões; se é pintor, borra; se é actor, não tem partido, e leva 

pateada; se é operário, chama-se canalha.”19  

Daí a política se caracterizar como o espaço de triunfo dos incompetentes e 

apadrinhados. Nas palavras do sobrinho, “meu tio, pelo que posso julgar, é um homem que 

sabe muito, e que falla pouco: nunca foi eleito deputado, por ter essas duas terríveis 

qualidades. Felizmente eu sou o avesso do bom velho; não sei cousa alguma n’esta vida, e 

fallo mais que uma velha mettida a litterata: se já tivesse quarenta annos entrava em alguma 

lista para senador”.20  

Em relação aos partidos políticos, compara os dois a dois animais onde a multidão 

seria a cauda (enorme), os correligionários pensadores, o corpo (pequeno-idealistas, poetas) 

e os chefes a cabeça (mínima).  Segundo ele, quando o bicho desespera e disparata, a cauda 

comanda. Os chefes dos partidos, que são a cabeça, são egoístas e ambiciosos, cujos 

princípios políticos se resumem todos no pronome eu. Trabalham só a favor de seus 

interesses materiais, lutam e fazem lutar os outros só para ocupar altas posições sociais, que 

lhes dêem dinheiro e importância pessoal. A cauda não sabe o que quer; o corpo de um 

conservar, do outro progredir. E complementa,  
“o que todos vêem , é que estes conservadores, logo que se acham no governo, andam para 

traz como carangueijos, ou opprimem o paiz como pesadelos; e estes progressistas 

occupando o timão do Estado, desenvolvem e mostram um tal progresso de preguiça, que 

chegam até a subir e descer sem jamais sahir do mesmo lugar! (...) chega a hora do seu 

triumpho, ei-lo no poder: que é dos princípios por elle sustentados? O novo ministro bebeu a 

água de um Lethes, que corre pelas portas das secretarias de estado, e esquecendo tudo 

quanto romettêra em opposição, trata somente de satisfazer os caprichos, que escondêra, e a 

ambição, que o devora.”(os chefes)21  

Em relação aos suposto progresso material trazido pela conciliação e pelo auge do II 

Reinado, Macedo coloca na boca de seus personagens frases contundentes e que não 

parecem corresponder a visão de um autor acomodado e conformado como quer boa parte 

da história da literatura, afirmando em verso,  

                                                 
19 ibid idem. p. 60. 
20 Ibid idem. p. 6-7. 
21 Ibid idem. p. 76. 
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“Viva o dinheiro! 

Fora o ideal! 

Viva o progresso 

Material! 

A vida que nós passamos 

É contra a Constituição, 

Mas não faz mal; é um milagre 

Da santa conciliação. 

Nosso altar é a algibeira 

Nossos deoses prata e ouro;  

Nossa oração – venha a nós 

E o nosso Céo o Thesouro.”22

O final do livro “A carteira de meu tio” se passa em um Júri, assim descrito por 

Macedo:  
“Chegam à casa da `phantasmagoria de tribunal filho de uma instituição 

democrática e revolucionária (...) viam-se o juiz de direito, o promotor, um 

advogado, dous procuradores, o escrivão, quatro meirinhos, alguns curiosos, e os 

jurados enfim, que chegavam a duas dúzias. O juiz de direito sentado na sua 

cadeira presidencial, mostrava-se firme, immovel, e estatico como o convidado de 

pedra; mas dentro de si estava dando a todos os diabos essa maldita instituição do 

jury, que n`aquelle momento tinha o desaforo de lhe impedir o prazer de fumar um 

havana. O promotor (...) entremaendo desenhos com versinhos epigrammaticos à 

estúpida instituição do jury. O advogado contentava-se com fazer notar aos dous 

procuradores o quanto aquella sala se mostrava apropriada a um baile. (...) O 

escrivão resmungava. (...) Os jurados queixavam-se uns aos outros da massada que 

soffriam. (...) Era uma revolta geral, embora abafada.”23 ` 

 Embora ligado aos liberais do império, Macedo aqui mostra de forma crítica os 

procedimentos do tribunal do Júri que pretendiam ampliar a participação popular, mas que 

na prática verifica os vícios acima citados. Este livro teria uma continuação na qual o 

sobrinho herda parte da fortuna do tio, se casa com uma prima igualmente interesseira e faz 

carreira política. Em Memórias do sobrinho de meu tio24 a visão do povo continua 

pessimista, afinal, nas palavras do sobrinho, 

                                                 
22 Ibid idem. p. 164. 
23 Ibid idem. p. 209/210. 
24 MACEDO, Joaquim Manuel. Memórias do sobrinho de meu tio. São Paulo: Companhia das letras, 1995.  
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“o público é o povo, isto é, um animal cargueiro, uma espécie de camelo bípede 

capaz de carregar às costas o próprio diabo ou todos os diabos (...) examine com 

cuidado e sem prevenções a numerosa lista dos ministros de Estado que temos tido, 

presidentes de província e corpo legislativo, reconhecerá como é avultado o 

número de diabos tem andado às costas do povo brasileiro”.25

 Como uma prima, também sobrinha do tio, herdara parte da fortuna, o personagem 

central resolve se casar com ela, para unir forças, afinal “a noiva rica é uma entidade 

altamente política, perde o seu caráter de mulher, e passa a instrumento material das 

grandezas do noivo (...) não importa que seja feia, malfeita, rabugenta, e sem juízo; o 

essencial é que seja rica.”26 Daí sua “paixão” pela prima.  (106) 

 Ao adentrar ao mundo político, patrocinado agora pelos padrinhos que escolheu 

para seu casamento, o sobrinho afirma, 

“A política de um estado é a maior das comédias, representada no maior dos 

teatros: há platéia, camarotes, palco, bastidores, panos de cena e de fundo, todas as 

possíveis mutações de cena, camarins de atores, e até uma espécie de porão do 

teatro, onde se atiram os trastes e objetos que não tema mais serventia. A platéia, 

que é imensa, enche-se do povo miúdo, aquele que serve somente para votar e ser 

guarda nacional: os camarotes são ocupados pela classe um pouco mais elevada, 

donde saem os subdelegados, delegados, comandantes da guarda nacional, eleitores 

etc.”27

 Chega Macedo a fazer um diagnóstico preciso da política através do personagem do 

sobrinho, revelando uma crítica que atinge todo o campo político porque contesta sua 

estrutura e seus fundamentos. Afinal, para o sobrinho,  
“Governava o país um gabinete composto de sete ministros, cujos nomes esqueci 

completamente (...) pareciam irmãos gêmeos dos sete que os tinham precedido, e 

prometiam ser ainda muito parecidos com os sete que haviam de subir depois deles 

ao governo. (...) assinavam expedientes das secretarias, faziam nomeações de 

empregados, distribuíam pela gente da sua roda os cargos públicos; protestavam 

que as circunstâncias do país eram muito embaraçosas, e que a oposição era 

facciosa e culpada da esterilidade do governo. (...) Mentiam cem vezes por dia: 

faltavam à palavra dada cem vezes por mês. Asseveravam que lhes faltava tempo 

                                                 
25 Ibid idem p.63. 
26 ibid idem p.106. 
27 ibid idem.p.189. 
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para o desempenho de todos os seus deveres e para atender a todos os assuntos da 

administração (...) mas não perdiam banquete, nem baile...”28

 Daí o sobrinho se dizer candidato sem sequer saber por que partido, pois a decisão 

viria do apadrinhamento, colocado como questão decisiva e tradicional para as definições 

políticas, ao contrário do que se propala quanto a apresentação de candidatos que deveriam 

montar propostas e se tornar conhecidos do eleitor, afinal,   
“Pensam alguns velhos do tempo em que os deputados e senadores iam de casaca 

às sessões das câmaras, e ali ficavam em suas cadeiras ouvindo, e deliberando 

desde as dez horas da manhã até as duas da tarde, que para um cidadão brasileiro se 

apresentar candidato a deputado, deve antes ser conhecido do povo eleitor pelos 

seus estudos e prática dos negócios do Estado, pelos seus serviços ao país, pela sua 

instrução e capacidade de desempenhar o grande mandato político, e enfim pela sua 

probidade, e pela sua moralidade. (...) Prática tão insensata só podia ser tolerada 

nos tempos revolucionários, vergonhosos, em que o povo, a ignóbil patuléia era 

quem realmente elegia os eleitores, que realmente elegiam os deputados. Agora, 

não; agora e desde muitos anos o sistema representativo civilizou-se, e a moda 

parlamentar, e a moda eleitoral são outras. Agora são os delegados e subdelegados 

de polícia, e os chefes da guarda nacional que elegem os eleitores em nome da 

ignóbil patuléia, que ou se submete, ou é recrutada e apanha pancadas, e são os 

ministros, os presidentes de província, e os chefes de polícia que elegem os 

deputados em nome dos eleitores”.29

 Percebe-se, portanto, em particular nas duas obras aqui destacadas, o impacto da 

vida política de Macedo em sua obra. Seu desencanto com a montagem de uma estrutura 

política e jurídica para o Brasil. Ele que sempre fora encarado pelos contemporâneos e pela 

tradicional historiografia da literatura como um homem da ordem  e acomodado, mostra 

aqui uma visão que se aproxima muito mais do realismo que chegaria com Machado de 

Assis. Por sua posição fronteiriça, por sua ascensão social e por sua crença nas instituições 

e mesmo no Constitucionalismo, essas obras de Macedo nos oferecem um ótimo exemplo 

da recepção da montagem de uma cultura político-jurídica no Império brasileiro. 

 

4. Considerações finais: o bom senso de Macedo. 

                                                 
28 ibid idem. p.261-262. 
29 Ibid idem. p.275-276. 
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 Entretanto em meio a visão crítica e negativista da realidade nacional, percebemos 

em Macedo um bom senso, apresentado principalmente em sua luta por uma rigorosa 

igualdade jurídica, criticando, portanto o nexo entre propriedade e direitos políticos. 

Embora como liberal em tempos já republicanos sofra com o que Pietro Costa chama de 

pesadelo dos liberalismos oitocentistas, o medo da tirania da maioria, mas defende 

mudanças lentas, graduais e controladas.  

Fariam parte dessas mudanças a ampliação da cidadania política e a defesa da 

universalidade dos direitos civis, incluindo aqui sua defesa da emancipação dos escravos, 

presente em particular na obra As vítimas algozes, quadros da escravidão30, de 1869, 

mesmo ano da Luneta Mágica31, onde trata da escravidão e a critica a partir da história de 

três personagens: Simeão, o crioulo; Pai-Raiol: o feiticeiro e Lucinda: a mucama.  

É de se destacar também sua preocupação especial com as mulheres. Tânia Serra 

destaca seu feminismo, afirmando que desconhece “outro autor da mesma época que tanto 

se tenha empenhado pela educação e emancipação da mulher”32 Em 1878 publicou 

Mulheres célebres, obra encomendada pelo Império para as escolas de instrução primária 

do sexo feminino. Macedo que fora professor de história do Brasil das princesas Isabel e 

Leopoldina, demonstrou preocupação com a educação da mulher desde sua fase romântica. 

Vale lembrar que sua heroína de A Moreninha, pessoa excepcional, tida como arquétipo 

desde os gregos, luta pela independência da mulher, afinal era uma leitora de Mary 

Wollstonecraft. 

Macedo em certos momentos chega a refutar a representação censitária, embora se 

perca na crença em um direito restrito ao plano da estadualidade. Critica o não 

cumprimento à Constituição, o patrimonialismo, a corrupção, a falta de coesão e identidade 

dos partidos, mostrando a recepção da cultura político-jurídica no período de montagem da 

estrutura nacional, desvendando vícios e problemas que muitas vezes se colocam como 

estruturais e por isso assustadoramente atuais. 
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DIREITO E AS MÚLTIPLAS FORÇAS ATUANTES NOS PROCESSOS 

CULTURAIS 

 

Moysés Alencar de Carvalho∗

Fernando Antonio de Carvalho Dantas∗∗

RESUMO 

Importa ao direito reconhecer, estudar e discutir a dinâmica dos processos culturais, pois 

cabe-lhe a função de regular as situações conflituosas no seio da sociedade. Dentre as 

múltiplas forças que atuam nesses processos, debateremos aqui sobre a cultura de massa 

e a homogeneização cultural, a globalização e a emergência das culturas locais, 

fenômenos típicos da atualidade cujas conseqüências são relevantes à ciência jurídica. 

O estudo de cada um destes pontos faz-se útil e necessário para que se possa produzir e 

estudar o direito sob uma perspectiva atual e com base na realidade vivenciada em nossa 

sociedade. 

A cultura de massa e sua influência direta, e muitas vezes dissimulada, nos modos de 

viver dá origem a novos fatos sociais, gerando novas situações de conflito, os quais 

cabe ao direito disciplinar e apontar maneiras de resolução garantindo a segurança 

jurídica. 

A globalização, vista como um processo que trará fim às culturas locais, ao destruir as 

identidades regionais e os conhecimentos tradicionais, alcança seu auge na era da 

informação, quando os meios de comunicação permitem uma conectividade global e 

instantânea, quebrando as barreiras físicas de separação e os meios de transporte 

encurtam as distâncias.  

Contudo, o fenômeno da emergência e revalorização das culturas locais apresenta-se 

como uma força insurgente, mostrando outro lado da globalização que exclui da aldeia 

global aqueles que não conseguem alcançar os padrões de riqueza exigidos como tíquete 

para as benesses do mundo capitalista, levando os excluídos a agarrarem-se fortemente 

a suas culturas e símbolos de identidades locais. 

 

                                                 
∗ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do 
Amazonas (PPGDA-UEA). 
∗∗ Coordenador e Professor do Programa do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da 
Universidade do Estado do Amazonas (PPGDA-UEA). 
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PALAVRAS CHAVE: DIREITO, PROCESSOS CULTURAIS, DINÂMICA, 

GLOBALIZAÇÃO, CULTURA DE MASSA, LOCAL E GLOBAL. 

 

ABSTRACT 

It is important to law to recognize, study and debate the dynamics of cultural processes, 

once it is its function to regulate the conflict situations within society. Among the 

multiple forces which act on those processes, we are going to talk about the mass 

culture and cultural homogenization, globalization and the emergency of local cultures, 

contemporary like phenomena which consequences are relevant to juridical science.  

The study of each of these topics is useful and necessary to make and study law under a 

current perspective and based on the reality we live in our society. 

Mass culture and its direct, and usually hidden, influence over the ways of living creates 

new social facts, generating new conflict situations, which must be disciplined and 

solved by the law, guaranteeing juridical stability. 

Globalization, seen as process which will give an end to the local cultures, by 

destroying the regional identities and the traditional knowledge, reaches its peak in the 

information era, when the communication means allow a global and instant 

connectivity, breaking the physical barriers of separation and the transportations means 

shorten the distances.  

However, the local cultures revaluation and emergency phenomenon, presents itself as a 

insurgent power, showing another side of globalization, the one that excludes from the 

global tribe all of those who cannot afford the ticket to the benefits of capitalism, taking 

the excluded ones to hold tight to their local cultures and identity symbols. 

 

KEYWORDS: LAW, CULTURAL PROCESSES, DYNAMICS, GLOBALIZATION, 

MASS CULTURE, LOCAL AND GLOBAL. 

 

INTRODUÇÃO 

O direito inexiste solto no tempo e no espaço, uma vez que se trata de uma 

criação coletiva, tendente a gerenciar e dirimir as situações de conflitos de interesses 

dentro de determinado agrupamento social humano. Assim sendo, o direito é tanto fruto 
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da cultura de um determinado povo, como também disciplina e direciona 

comportamentos gerando novos modos de criar, fazer e viver. 

A evolução das normas jurídicas deve acompanhar as transformações 

sociais a fim de garantir sua eficácia e a efetiva distribuição da justiça a que se propõe. 

Ao falar em transformações sociais, nos deparamos com a questão da dinâmica dos 

processos culturais. 

Essa dinâmica muito importa ao direito, e o presente artigo busca tratar 

deste tema, trazendo à discussão alguns fatores que, na atualidade, influenciam os 

processos culturais, e, por conseguinte, a ciência jurídica, entre eles a cultura de massa e 

a homogeneização cultural, a globalização e a emergência das culturas locais. 

 

1. OS PROCESSOS CULTURAIS NA CONTEMPORANEIDADE E SUAS 

MÚLTIPLAS INFLUÊNCIAS 

 

O homem, em sua relação com a natureza e com seus semelhantes, constrói, 

ao longo do tempo, e num determinado espaço, cultura. Esta, dentre outras 

características, configura-se como dinâmica, estando sujeita às transformações que se 

lhe impõem uma série de fatores, sejam eles internos ou externos ao povo ao qual está 

associada. 

Um povo portador de uma cultura que o diferencie dos demais é composto 

por diversos indivíduos e grupos heterogêneos1. Os diferentes atores sociais interpretam 

e reencenam os costumes e tradições a seu próprio modo, gerando e atribuindo valores 

diversos a fenômenos similares, o que acaba por manter viva a dinâmica dos processos 

culturais e dar origem a novas formas de criar, fazer viver e os meios de expressá-los. 

Contudo, além desse fator endógeno e comum aos grupos sociais, incluindo 

os mais isolados, influências externas sempre estiveram presentes nos processos 

culturais dos povos que se abriam ao contato com outras culturas, espontânea ou 

forçosamente, fosse através do comércio, das artes ou de correntes migratórias. Esse 

intercâmbio é responsável por provocar diversas, e por vezes, profundas, alterações na 
                                                 
1 Essa diversidade é apontada por Hassan Zaoul: “Toda cidade ou qualquer localidade, apesar de uma 
identidade coletiva própria, contêm uma diversidade endógena de sítios cujas características decorrem do 
fato de pertencer a classes, grupos, redes, bairros, situações sociais, microculturas, religiões etc. A 
diversidade é sempre onipresente e infinita. Ao mesmo tempo, é fonte de conflitos e de enriquecimento, 
mediante um adequado acompanhamento de seus menores recantos.” ZAOUL, Hassan Globalização e 
diversidade cultural.  São Paulo: Cortez, 2003. p. 17. 
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cultura, como ocorreu em nosso país ao longo do impositivo processo de colonização, 

como descrito por SOUZA FILHO2: 
“Os portugueses, quando aqui chegaram, trouxeram na 

bagagem as sementes da nova natureza, que de forma diligente e ingênua 

foram plantadas em cada mata derrubada. Mas não só as sementes, eles 

trouxeram também, germinada, as mudas de uma nova cultura, com 

religião, direito e cetro real de novo tipo que, implantados, impuseram a 

cada povo dominado e a cada território conquistado. Depois vieram outras 

gentes, trazendo outras plantas, outros animais. Em pouco tempo a 

população era outra, com outros vestimentos, alimentos e crenças. A dança 

era outra, a poesia era outra e a natureza era outra. Tudo isso sem acabar 

com a (...) exuberante sociodiversidade que engloba, ainda hoje, quase 

duzentos povos indígenas que mantém vivas suas culturas, línguas, direitos 

e religiões.” 
 

Outros fenômenos surgidos ao longo do século XX passaram a exercer uma 

forte e direta influência sobre os processos culturais de nações culturais ao redor do 

mundo, incluindo o Brasil. Graças ao avanço das tecnologias de comunicação e 

transporte, as pessoas e as informações puderam transitar com muito mais velocidade e 

alcançar os mais remotos locais, e um processo conhecido como globalização instituiu-

se. Somado a isso, o planeta acompanhou o crescimento de poder e influência do capital 

que, ante o liberalismo dos Estados, possibilitou o surgimento de uma “indústria 

cultural”, a impor a todos uma cultura de massa. 

A análise da relação entre esses fenômenos e os processos culturais 

apresenta-se como relevante, uma vez que se atribui àqueles a razão de ser de alterações 

profundas observadas nos países ocidentais, entre as quais a perda da identidade local 

dos povos. 

Todavia, nesse cenário de aparente formatação das culturas de todo o 

mundo a um molde pré-definido, um movimento contrário e inesperado vem 

acontecendo e é justamente a revalorização, o fortalecimento e a emergência das 

culturais locais. 

Esse panorama complexo, cujos desdobramentos repercutem sobre a vida de 

todos os atores envolvidos será estudado a seguir. 

                                                 
2 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens Culturais e Proteção Jurídica. 2ª ed. Porto Alegre, 
EU/Porto Alegre,1999, p. 22. 
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2 CULTURA DE MASSA E HOMOGENEIZAÇÃO CULTURAL 

“Mas as pessoas na sala de jantar 

São ocupadas em nascer e morrer” 

Caetano Veloso e Gilberto Gil. “Panis et circenses”, 1968 

 

Quando se fala em cultura faz-se necessário tratar da relação gerente-

gerenciado tratada por Bauman, pois “desde o início e ao longo de sua história, tem 

sido parte integrante do conceito de cultura humana” 3, posto que se trata de uma 

relação social desigual, formada por atores e receptores, onde os primeiros, no intuito de 

fazer perdurar sua posição hegemônica, impõe aos segundos sua idéias, através da 

dominação. 

Com a interação de fatores vários como o neoliberalismo, a invenção e 

difusão dos meios de comunicação em massa e a expansão da globalização, num 

momento mais recente, e o poder crescente do capital, cuja influência econômica 

crescente pressionava os governos dos Estados, seus gerentes passaram a “agentes das 

forças do mercado e não dos poderes do Estado construtor da nação”4, como foram 

antes, trabalhando agora para permitir a maximização do lucro da indústria cultural. 

Nesse contexto, os indivíduos ganharam um novo status - o de consumidor, 

cujas necessidades são criadas, catalogadas e organizadas pela indústria cultural, com o 

firme propósito de deixar-lhe com a sensação de inescapabilidade dos modelos que lhe 

são impostos, restando-lhe como única opção continuar a perseguir àquilo que se deseja, 

e que nunca alcançará, pois “oferecer-lhes uma coisa e, ao mesmo tempo, privá-los dela 

é processo idêntico”5. 

Nesse processo, “a indústria cultural perfidamente realizou o homem como 

ser genérico. Cada um é apenas aquilo que qualquer outro pode substituir: coisa 

fungível, um exemplar”6, gerando assim o modelo dessa nova cultura: “a falsa 

identidade do universal e do particular.”7

                                                 
3 BAUMAN, Zygmund; trad. Carlos Alberto Medeiros. Vida Líquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 
2007, p. 73. 
4 Ibidem, p. 79 
5 ADORNO, Theodor W; ALMEIDA, Jorge Mattos Brito de (org.). Indústria cultural e sociedade. 3ª ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 37 
6 Ibidem, p. 43 
7 Ibidem, p. 08 
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Interessa à indústria manter o indivíduo eternamente na posição de 

consumidor, pois sucede-lhe uma “necessidade intrínseca ao sistema de não largar o 

consumidor, de não lhe dar a sensação de que é possível opor resistência.” Para 

desempenhar essa tarefa a indústria deve tanto criar e apresentar-lhes suas necessidades 

“que podem ser satisfeitas pela indústria cultural, quanto por outro lado organizar 

antecipadamente essas necessidades de modo que o consumidor a elas se prenda, 

sempre e apenas como eterno consumidor, como objeto da indústria cultural.”8

A diversão, o entretenimento, é um elemento implícito em todas as 

manifestações da indústria cultural e acaba por desempenhar um papel similar ao soma 

de Admirável Mundo Novo9. A substância cujo uso era incentivado pelo Estado para a 

fuga da realidade e camuflagem dos sentimentos, servia ao poder hegemônico como 

uma garantia de que o indivíduo manter-se-ia longe dos pensamentos e reflexões 

críticos, sem a inconveniência de causar-lhe posteriores efeitos colaterais que pudessem 

diminuir sua capacidade produtiva.  

Essa tarefa alienante cabe hoje à diversão, “o prolongamento do trabalho 

sob o capitalismo tardio. Ela é procurada pelos que querem se subtrair aos processos 

de trabalho mecanizado, para que estejam de novo em condições de enfrentá-lo.”10

Delegou-se à diversão a tarefa de manter o consumidor alienado mesmo após 

o expediente de trabalho, nas palavras de ADORNO11:  
“Do processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode fugir 

adequando-se a ele mesmo no ócio. Disso sofre incuravelmente toda 

diversão. O prazer congela-se no enfado, pois que, para permanecer prazer, 

não deve exigir esforço algum, daí que deva caminhar estreitamente no 

âmbito das associações habituais. O espectador não deve trabalhar com a 

própria cabeça; o produto prescreve toda e qualquer reação.(...) Toda 

conexão lógica que exija alento intelectual é escrupulosamente evitada. (...) 

só é aceita a ausência de significação.” 

 

Assim sendo, o que importa ao produto dessa indústria é seu estilo, sua forma - 

“a novidade do estágio da cultura de massa em face do liberalismo tardio está na 

                                                 
8 Ibidem, p. 37 
9 HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. 2ª ed. São Paulo: Globo, 2001. 
10 Theodor Adorno ainda complementa que “do processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode 
fugir adequando-se a ele mesmo no ócio”. Op. cit., p. 30-31 
11 ADORNO, Theodor W. Op. cit., p. 31 
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exclusão do novo”12, pois a ela é preferível seguir com as fórmulas repetidas e bem-

sucedidas que lhe garantam o máximo de lucro com o mínimo de esforço. Afirmar isso, 

no entanto, não significa dizer que o desejo dessa indústria é aprisionar os consumidores 

numa roda de enfado sem fim, pelo contrário, “os novos diretores e roteiristas do 

drama cultural desejam que tudo, menos a conduta dos seres humanos, seja refreado, 

regulado e submetido a uma rotina, monótona e inflexível”13, uma vez que se espera a 

rápida sucessão e substituição das rotinas e dos ícones pois “o caminho da loja à lata de 

lixo deve ser curto, e a passagem, rápida.”14

Uma parte importante do “novo“ seriam as diversas manifestações autênticas das 

minorias cujas vozes somente são amplificadas pelos falantes da indústria cultural em 

circunstâncias e datas comemorativas específicas, durante as quais interessa ao Estado a 

referência à nação e aos símbolos identitários de seu povo. A relação entre povo e a elite 

intelectuais, que atua muitas vezes como gerente da cultura, é uma relação desigual 

observado de baixo para cima pelo segundo grupo que, muitas vezes, vê o “povo como 

um segmento atrasado e analfabeto da população dos quais os elitistas têm vergonha.” 

Ao mesmo tempo em que “o povo representa os remanescentes gloriosos e 

romantizados de um patrimônio nacional que é algo para intelectuais zelosos 

celebrarem.” Essa situação não é exclusividade do Brasil, e acaba por si repetir “na 

maioria dos países. Os intelectuais estavam tanto embaraçados como orgulhosos de seu 

povo e seu folclore. A inferioridade gera a superioridade.” 15

A antropóloga EUNICE RIBEIRO DURHAM16 alega que seria ingenuidade 

pensar que todo o produto da indústria cultural é imposto à força aos consumidores que, 

em uma atitude passiva, assimilam o que lhes é imposto sem opor nenhuma resistência, 

pois os produtores “têm que considerar, para a eficácia da mensagem, os gostos, 

preferências e valores da população à qual se dirigem, necessidade esta que reintroduz 

uma heterogeneidade nos produtos culturais oferecidos em termos do público que 

pretendem atingir.” 

                                                 
12 ADORNO, Theodor W. Op. cit., p. 27 
13 BAUMAN, Zygmund. Op. cit., p.78 
14 BAUMAN, Zygmund. Op. cit., p.108 
15 DUNDES, Alan. Natinalistic inferiority complexes and the fabrication of fakelore: a reconsideration of 
Ossian, the Kinder- und Hausmärchen, the Kalevala, and Paul Bunyan. Journal of Folklore Research. 
1985, p. 12 apud OLIVEN, Ruben George. A parte e o todo. A diversidade cultural no Brasil-nação. p. 
20 
16 DURHAM, Eunice Ribeiro. THOMAZ, Omar Ribeiro. (org.) A dinâmica da cultura: Ensaios de 
antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 234 

1092



Entretanto, a quantidade de opções oferecidas pela indústria é limitada e seu 

público-alvo é cuidadosamente estudado e enquadrado17, assim como as castas de 

cidadãos de Admirável Mundo Novo, não se permitindo a nenhum consumidor ficar 

sem um rol de produtos a desejar. Produtos esses que trazem variações relativas à 

forma, e não ao conteúdo. Podemos citar como exemplo o movimento punk surgido na 

Inglaterra no final da década de 1970, cuja música, e visual, de apelo revolucionário e 

anarquista conseguiu retratar durante um curto e específico momento a indignação e a 

revolta dos jovens, mas cuja indumentária acabou sendo absorvida pela indústria, e 

aumentou-lhe as margens de lucro com a venda de discos e roupas com a estampa punk, 

cuidadosamente rasgadas pelos maiores estilistas da moda. 

Importa reconhecer que não só “o quê” e “por quem” é produzido importa, 

mas deve-se levar em conta a capacidade do receptor em analisar e digerir esses 

produtos. Os gostos e valores das sociedades contemporâneas vêm sendo esculpidos 

pelos gerentes da cultura há décadas, e qualquer escolha, por mais livre que pareça, 

acaba sendo previsível dentro de um contexto restrito em possibilidades. Deve-se muito 

a isso também a educação que não orienta os indivíduos a pensarem de forma crítica, 

principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, onde a situação educacional 

é ainda mais precária. 

A capacidade crítica é um requisito essencial para a possibilidade de se 

questionar e alterar os “produtos”, uma vez que os mesmos “têm que ser ativados pela 

sua incorporação ao comportamento dos indivíduos, e nesse processo sofrem 

necessariamente uma seleção, reordenação e mesmo transformação de significado”, o 

que feito de forma crítica pode até mesmo implicar “um enriquecimento, pela 

atribuição de novos conteúdos ao material simbólico.”18

A possibilidade de libertação dessa indústria passa necessariamente pela 

capacidade de percebê-la como tal e criticá-la, alterando através dos processos culturais 

                                                 
17 Para Adorno “as distinções enfáticas, como filmes de classe A e B, ou entre histórias em revistas de 
diferentes preços, não são tão fundadas na realidade, quanto, antes, servem para classificar e organizar os 
consumidores a fim de padronizá-los. (...) cada um deve se comportar, por assim dizer, espontaneamente, 
segundo o seu nível, determinado a priori por índices estatísticos, e dirigir-se à categoria de produtos de 
massa que foi preparada para o seu tipo.” ADORNO, Theodor W. Op. cit., p. 11 
18 DURHAM, Eunice Ribeiro. THOMAZ, Omar Ribeiro. (org.) A dinâmica da cultura: Ensaios de 
antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 234 
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que se podem definir como “o intento mais audaz da humanidade para romper os 

grilhões das visões dominantes e hegemônicas da cultura...”19

 

3 GLOBALIZAÇÃO E PROCESSOS CULTURAIS 

“Filho de imigrantes russos casado na Argentina 

Com uma pintora judia, 

Casou-se pela segunda vez 

Com uma princesa africana no México 

 

Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso 

No interior da Bolívia zebras africanas 

E cangurus australianos no zoológico de Londres. 

Múmias egípcias e artefatos incas no museu de Nova York 

 

Lanternas japonesas e chicletes americanos 

Nos bazares coreanos de São Paulo. 

Imagens de um vulcão nas Filipinas 

Passam na rede de televisão em Moçambique 

 

Armênios naturalizados no Chile 

Procuram familiares na Etiópia, 

Casas pré-fabricadas canadenses 

Feitas com madeira colombiana 

Multinacionais japonesas 

Instalam empresas em Hong-Kong 

E produzem com matéria prima brasileira 

Para competir no mercado americano 

 

Literatura grega adaptada 

Para crianças chinesas da comunidade européia. 

Relógios suíços falsificados no Paraguai 

                                                 
19 FLORES, Joaquín Herrera. El processo cultural. Materiales para a criatividade humana. Sevilla 
(Andalucía): Aconcagua Libros, 2005, p. 92 
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Vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. 

Turista francesa fotografada semi-nua com o namorado árabe 

Na baixada fluminense 

 

Filmes italianos dublados em inglês 

Com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia 

Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 

 

Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. 

Pizza italiana alimenta italianos na Itália 

 

Crianças iraquianas fugidas da guerra 

Não obtém visto no consulado americano do Egito 

Para entrarem na Disneylândia” 

Arnaldo Antunes. “Disneylândia”, 1993 

 

Quando se fala em globalização, a associação inicial que se faz diz respeito 

ao caráter econômico de um fenômeno acentuado ao redor do planeta a partir da 

segunda metade do século XX (principalmente após o colapso do bloco socialista no 

final da década de 1980), através do qual o capital e as empresas transnacionais 

aceleraram um processo de desprendimento com relação a seus países de origem 

migrando em busca de melhores condições para expandir seus lucros, aportando em 

nações onde a mão de obra era barata, a especulação financeira facilitada pelas políticas 

neoliberais dos estados e a proximidade dos centros consumidores mostrava-se atraente 

às grandes indústrias.20

Contudo, a globalização é um fenômeno muito mais profundo e complexo 

que apenas a esfera econômica, influenciando as mais diversas áreas da existência 

humana, impulsionada, em grande parte, pelos avanços nas tecnologias de comunicação. 

De acordo com HÉCTOR MANUEL CAPPELO21: 

                                                 
20 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o> Acesso em 20 de maio de 2007. 
21 CAPPELO, Héctor Manuel et al. Efeitos da globalização econômica sobre a identidade e o caráter das 
sociedades complexas. In: MENDES, Candido. (coord.); SOARES, Luiz Eduardo. (ed.) Pluralismo 
cultural, identidade e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 115  
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“Em razão da crescente influência dos modernos meios de 

comunicação e seu desenvolvimento tecnológico, as populações de diversas 

e distantes áreas geográficas se encontram em condições de desenvolver 

uma íntima interação, influenciando-se mutuamente. Essa influência 

transforma costumes sociais, culturais, políticos e econômicos, bem como as 

expectativas dos seres humanos, reduzindo as fronteiras e estreitando o 

sentido do Estado-nação.” 
 

A globalização, principalmente através das tecnologias de comunicação 

trouxe consigo uma série de benefícios ao homem. O encurtamento dos espaços, a 

maior velocidade e uma difusão mais ampla de informações e conhecimentos, o que 

permitiu uma interação maior entre cientistas e pesquisadores ao redor do globo e entre 

os demais integrantes da própria sociedade civil, que têm cada vez mais a possibilidade 

de atuar como personagens ativos de construção da história, através, principalmente, de 

entidades não governamentais. 

Contudo, esta maior interação entre os diversos povos e a decorrente 

intensificação dos intercâmbios culturais trouxe consigo questionamentos relativos à 

identidade nacional e aos processos culturais dos povos que se encontravam 

mergulhados nessa conjuntura.  

Como já abordado anteriormente22, a identidade nacional servira aos 

Estados como o ponto aglutinador do povo ao redor da nação que dirigia, ou seja, o 

argumento necessário a manter-lhe a coesão interna de seus membros e que, em última 

instância, lhe garantiria sua soberania. No entanto, a aparente ampliação da oposição 

local/global23 apresentou-se como um risco à soberania dos estados, uma vez que trazia 

em si a falsa promessa de incluir a todos numa aldeia global, desestabilizando as 

identidades nacionais construídas a tanto custo pelos estados modernos. 

Para ALCINDO JOSÉ DE SÁ, ancorado nas idéias de BAUMAN, o termo 

identidade cultural é um “conceito altamente contestado”, e ainda afirma que “o campo 
                                                 
22 “A identidade nacional tem como objetivo o direito ‘monopolista de traçar a fronteira entre o nós e o 
eles’ (...)”SÁ, Alcindo José de. Regionalização brasileira, cultura, identidade: algumas reflexões. In 
CORRÊA, Antônio Carlos de Barros. (org.); SÁ, Alcindo José de. (org.) Regionalização e Análise 
Regional. Perspectivas e abordagens contemporâneas. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006, p. 15 
23 O professor Roberto DaMatta afirma que oposições do tipo global /local não se materializaram no 
mundo a partir da globalização, pois “tanto a oposição global/local quanto a dicotomia 
moderno/tradicional falam de estilos de vida que vão juntos e que não podem ser lidos como etapas de um 
processo que inevitavelmente desembocaria na ‘globalização’ ou na ‘modernidade’ como uma instância 
de sociabilidade final e englobadora de toda a história humana”. Globalização e identidade nacional: 
Considerações a partir da experiência brasileira. In MENDES, Candido. (coord.); SOARES, Luiz 
Eduardo. (ed.) Pluralismo cultural, identidade e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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de batalha é lar natural da identidade”24, servindo ela como uma ferramenta na luta 

contra a fragmentação, o que torna qualquer ameaça à cultura e às tradições de um povo 

por elas unificado uma ameaça direta às nações. 25  

O salto tecnológico dos meios de comunicação permitiu a propagação ainda 

mais extensa da cultura de massa, e gerou-se e propagou-se a apreensão de que as 

pressões do mercado, os novos “valores universais” ditados pela mídia e a forte 

influência das nações hegemônicas ocidentais sobre aquelas em desenvolvimento, 

encarnados na globalização, pudessem exterminar as culturas tradicionais. Para RAÚL 

FORNET-BETANCOURT, essa estratégia tratar-se de parte de um discurso 

ideológico26. 

Afirmar que os encontros e os intercâmbios entre os povos começaram a 

acontecer a partir do advento da globalização ou que, somente agora, essas trocas 

refletiriam a possibilidade de extinguir as culturas tradicionais, em troca de uma 

universal, apresenta-se como um discurso mascarador da realidade, pois “as fronteiras 

culturais - antes de serem invadidas pelos fundamentalismos e os interesses mercantis e 

estratégicos-, têm sido tradicionalmente locais de passos, de encontro, de intercâmbio 

entre formas plurais de entender o mundo.”27

A diversidade cultural sempre esteve presente nos povos em geral, tanto em 

suas relações internas, quanto externas, e, no processo de assimilação do novo e sua 

reinterpretação, mostra-se como um sinal de liberdade na determinação dos rumos de 

sua história. Essa diversidade se faz tão importante que no dia 20 de outubro de 2005, 

na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) Unesco, fora celebrada a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

                                                 
24 SÁ, Alcindo José de. (org.); CORRÊA, Antônio Carlos de Barros. (org.) Regionalização e Análise 
Regional. Perspectivas e abordagens contemporâneas. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006. p. 13 
25 Para o Professor OLIVEN: “Nação e tradição são recortes da realidade, categorias para classificar 
pessoas e espaços e, por conseguinte, formas de marcar fronteiras e estabelecer limites. Elas funcionam 
como pontos de referência básicos em torno dos quais se aglutinam identidades. Identidades são 
construções sociais formuladas a partir de diferenças reais ou inventadas que operam como sinais 
diacríticos, isto é, sinais que conferem uma marca de distinção.” OLIVEN, Ruben George. A parte e o 
todo. A diversidade cultural no Brasil-nação. p. 34 
26 Fornet-Betancourt coloca que o IV Congresso Internacional de Filosofia Intercultural, realizada em 
Bangalore, Índia, entre os dias 16 e 20 setembro de 2001, a “análise da situação atual das culturas 
chamadas “tradicionais” respondia, na verdade, ao desejo de buscar uma resposta à questão de se a 
globalização e os intercâmbios a nível cultural que ela pode provocar, levam realmente ao 
desaparecimento das culturas “tradicionais”, ou se esta suposição não é mais bem parte do discurso 
ideológico sobre a globalização”. FORNET-BETANCOURT, Raúl (org.), Culturas y Poder - Interacción 
y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización. Bilbao, 2003, p. 18 
27 FLORES, Joaquín Herrera. El processo cultural. Materiales para a criatividade humana. p. 258 
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Diversidade das Expressões Culturais, que entre seus objetivos destacam-se a proteção e 

promoção da diversidade cultural28, o incentivo ao diálogo entre culturas; o 

reconhecimento da cultura para o desenvolvimento de todos os países e a reafirmação 

do direito soberano de os Estados conservarem, adotarem e implementarem as políticas 

e as medidas que considerem necessárias para a promoção e proteção da diversidade.  

Contudo, é certo que há uma grande preocupação das nações menos 

desenvolvidas em serem “dominados” pelas potências, mas esse receio sempre esteve 

presente: “para uma política de menor escala, há sempre um receio de absorção 

cultural da parte da política de maior escala, especialmente das que se encontram na 

vizinhança”29, e esse temor, amplificado e encarnado na ameaça externa, pode ser 

utilizado pelos estados a fim de mascarar seus próprios processos internos de 

homogeneização, uma vez que “a simplificação dessas múltiplas forças (e receios) de 

homogeneização pode também ser explorada pelos estados nacionais”, e aí inclui-se o 

próprio Brasil, “em relação às suas próprias minorias, apresentando a commoditização 

global (ou o capitalismo, ou qualquer outro inimigo externo desse gênero) como mais 

‘real’ do que a ameaça das suas próprias estratégias hegemônicas.”30 (grifo do autor) 

Também não se pode tratar a globalização como um processo 

homogeneizante similar e mais rápido e potente que a indústria cultural, pois ainda 

segundo ARJUN APPADURAI: 
“a globalização da cultura não é o mesmo que sua 

homogeneidade, porém a globalização envolve o uso variado de 

instrumentos de homogeneização (armamento, técnicas de propaganda, 

hegemonia da linguagem, estilos de vestuário, etc.), que são absorvidos na 

economia política e cultural local, para serem repatriados somente como 

diálogos heterogêneos de soberania nacional, de livre empresa, de 

fundamentalismo, etc., onde o estado desempenha um papel cada vez mais 

delicado: um excesso de abertura para o fluxo global, e o estado nacional 

fica ameaçado pela revolta.” 31

 

                                                 
28 A Convenção traz logo como primeiro objetivo em seu art. 1, a: “proteger e promover a diversidade das 
expressões culturais;” Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais. Paris, 2005 
29 APPADURAI, Arjun et al. Disjunção e diferença na economia cultural global. In FEATHERSTONE, 
Mike (org.). Cultura global: Nacionalismo, globalização e modernidade. 3ª ed. Petrópolis: Editora 
Vozes, 1999. p. 311 
30 Ibidem, p. 312 
31 Ibidem, p. 324 
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Essa revolta é alimentada diariamente no interior da massa que sofre do 

caráter excludente da globalização e que se encontra à margem das vantagens oferecidas 

por esse fenômeno, sendo atingida somente por seus efeitos mais danosos, pois, para o 

Professor ALCINDO JOSÉ DE SÁ32 “a vivência consumista do espaço é apenas para 

os seres incluídos na sociedade global e não a realidade do todo geográfico, pois nesta 

transitam também os excluídos”, que por sua vez sentem que devem firmar-se “em 

sociedades e se fixam atentos em lugares particulares em busca de satisfação de 

necessidades básicas que demandam pertencimento, compromisso e lealdade” e é esse 

movimento que vem causando, paralelamente à globalização, o fenômeno da 

revalorização das culturas locais. 

 

4 A EMERGÊNCIA DAS CULTURAS LOCAIS 

“Porto de lenha 

Tu nunca serás Liverpool 

Com uma cara sardenta 

E olhos azuis” 

Torrinho e Aldízio Filgueiras. Porto de lenha, 1975 

 

Um movimento inesperado, tendo-se em vista as expectativas causadas pela 

globalização, tem se acentuado ao redor do mundo - a revalorização e emergência das 

culturas locais. Movimento esse que parece paradoxal em um mundo que parecia rumar 

a uma aldeia global. Contudo, poucos são os convidados a participar dessa aldeia, 

relegando à grande massa populacional do planeta uma posição subumana de excluídos. 

O aumento das desigualdades e da pobreza, a falta de perspectiva das 

populações marginalizadas, o fracasso do desenvolvimento dos países do Sul, somados 

às incertezas da economia de mercado nos países ricos do Norte “geram confusões no 

modo de representar o mundo e nele agir.” 33

Nisso importa ressaltar que em um mundo que se apresenta cada vez mais 

amplo e cheio de incertezas, as referências locais representam um porto seguro aos 
                                                 
32 SÁ, Alcindo José de. Op. cit., p. 12 
33 Hassan Zaoual complementa o raciocínio afirmando que “essas tensões e recomposições são a raiz da 
afirmação das identidades e dos territórios. Em todos os lugares, cada vez mais, as pessoas sentem a 
necessidade de crer e de se inserir em locais de pertencimento. Assim, à medida que cresce o global, 
também amplia-se o sentimento do local.” ZAOUL, Hassan; THIOLLENT, Michel (org.). Globalização e 
diversidade cultural. p. 21. 
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indivíduos. O que não significa que essas minorias34 estejam em busca de se isolar e 

fugir dos processos culturais, mas a compreensão de que “cada cultura pode gerar e 

conhecer o conflito entre tradição e inovação independentemente de seu encontro com 

a modernidade européia...”35

Esse ressurgimento e essa força renovada nas culturas locais e regionais, 

para FORNET-BETANCOURT significa que a globalização não conseguirá em 

extinguir definitivamente as culturas tradicionais. 36

Não se afirma aqui que a retomada do nacionalismo, ou a defesa do ideal de 

identidade e memória nacional de uma nação, “ligada a grupos que são vistos como 

detendo poder e autoridade legítima para se erigirem nos guardiões da memória”, e 

sim da memória coletiva que “está ligada a um grupo relativamente restrito e portador 

de uma tradição, aproximando-se do mito e manifestando-se através da ritualização 

dessas tradição.”37 Essa tradição, “entendida como um conjunto de orientações 

valorativas consagradas pelo passado” é freqüentemente evocada “em épocas de 

processos de mudança social, tais como a transição de um tipo para outro de 

sociedade, crises, perda de poder econômico e/ou político, etc.”38

A crise que se apresenta no momento é a incapacidade do capitalismo em 

diminuir as desigualdades, que ao contrário se expandem gerando novos fenômenos, e a 

exclusão de grande parte da população dos benefícios da globalização.  

Podemos visualizar essa exclusão nos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) iniciativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), realizada em 2005 

junto a 408.148 pessoas em 142.471 domicílios. A pesquisa tinha por objetivo produzir 

e divulgar indicadores que auxiliem o governo na elaboração de políticas públicas que 

pudessem garantir o acesso às tecnologias da informação e comunicação no país, sendo 

a Internet uma das ferramentas de comunicação mais promissoras, além de ser dotada de 

                                                 
34 E para Joaquin Herrera Flores “todos somos minorias, já que, culturalmente, todos dependemos de 
todos. Não há criação cultural sem intercâmbio, sem mestiçagem.” (grifo do autor). Op. cit., p. 260. 
35 FORNET-BETANCOURT, Raúl (org.), Culturas y Poder - Interacción y asimetría entre las culturas 
en el contexto de la globalización. Bilbao, 2003, p. 19. 
36 “O ressurgimento e a reativação de culturas contextuais - que curiosamente se explicam também como 
reação à globalização -, mas, sobretudo, os protestos de mundos alternativos que se articulam no dito 
ressurgimento e reativação de potencialidades culturais contextuais, permitem esperar que a era da 
globalização não passe à história da humanidade como a época em esta perdeu suas culturas ‘tradicionais’ 
” FORNET-BETANCOURT, Raúl. Op. cit., p. 19. 
37 OLIVEN, Ruben George. Op. cit., p. 26. 
38 Ibidem, p.28 
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uma grande potencialidade na transmissão de conhecimentos e informação e 

participação das populações. No entanto, a realidade mostra que os benefícios desta 

tecnologia ainda estão longe da maioria da população brasileira, uma vez que 55% da 

população brasileira nunca utilizou um computador, e 68% da população brasileira 

nunca utilizou a internet. Apenas 9,6% da população brasileira navega pela rede 

diariamente, um número irrisório perto da grande massa excluída não só digitalmente, 

mas também nos demais setores da vida. 

Da história oficial também são excluídos boa parte dos diversos grupos 

formadores da sociedade brasileira, pois seus monumentos e marcos praticamente não 

estão registrados em pedras e tijolos, e sim no seu cotidiano, nos seus modos de criar, 

fazer e viver39 – representações autênticas de um relevante patrimônio cultural popular 

em constante adaptação às dinâmicas do processo cultural.  

A ausência de institutos capazes de garantir e preservar os bens da cultura 

material popular e dos bens imateriais acabou excluindo da proteção estatal a produção 

cultural de grupos sociais minoritários e extremamente importantes na formação social 

nacional, como os indígenas, os negros, e alguns imigrantes, uma vez que “outros 

papéis identitários ‘menores’ eram cooptados a ‘buscar o endosso-seguido-de-proteção 

dos órgãos autorizados pelo Estado...”40, e toda a atenção estatal voltou-se a um 

determinado grupo de bens culturais que segundo FERNADO ANTONIO DE 

CARVALHO DANTAS:  

“[...]Referenciavam um passado materializado em monumentos 

representativos de momentos históricos relevantes para a cultura 

eurocentrista, com evidente velamento da dinâmica social e cultural dos 

povos formadores da cultura e memória nacional. Assim, comumente, 

                                                 
39 No artigo 216 da Constituição Federal, podemos perceber quais as fontes da cultura nacional alvos de 
proteção específica pelo Estado, referentes à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da 
sociedade nacional, dentre as quais destacamos os modos de criar, fazer e viver como dotados de grade 
capacidade de demonstrar a dinâmica dos processos culturais. “Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.” 
40 SÁ, Alcindo José de. op. cit.  p. 15 
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observamos o rol de edificações com valor histórico, artístico e paisagístico 

contemplar, exclusivamente, a produção material monumental da cultura 

branca ocidental.” 41  

 

E ainda complementa o Professor42, quando afirma que “essa evocação ao 

passado com a prevalência dos marcos monumentais da história dos vencedores 

evidencia a exclusão institucionalizada de diferentes grupos formadores da cultura 

nacional como os povos indígenas, os negros e alguns imigrantes”, exclusão essa cujo 

paradigma foi rompido com a promulgação da constituição federal de 1988. 

A partir do advento da citada Carta Magna, o estado brasileiro passou a ter 

como objetivo constitucional a proteção a todo o conjunto do patrimônio histórico 

cultural nacional, incluindo-se aí os referentes aos grupos sociais responsáveis pela 

formação da atual sociedade brasileira, que segue recriando-se continuamente num 

processo contínuo e agora vislumbrado e resguardado pela legislação pátria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inúmeros são os fatores que influenciam os processos culturais, endógenos 

ou exógenos a cada sociedade. Muitos destes fatores sempre estiveram presentes nas 

histórias das diversas civilizações e algumas outras são fenômenos tipicamente 

contemporâneos. 

Ao passo em que eles importam alterações nos modos de criar, fazer e viver 

das pessoas, novos conflitos e questões surgem e com eles a necessidade do direito, 

como ciência que estuda as normas e os fatos sociais, contemplar essas mudanças e 

regular os conflitos nascentes dessas novas relações jurídicas. 
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A TRÍPLICE CONCEPÇÃO DE MIMESE DE PAUL RICOEUR E A 

NARRATIVA JURÍDICA 

 

Rogério Monteiro Barbosa∗

 

RESUMO 

A obra de Ricoeur, Tempo e Narrativa, é uma proposta de estabelecer uma síntese para a 

diversidade temporal através da narrativa. Para isso, o autor parte de dois textos básicos: o 

capítulo XI do livro Confissões, no qual Santo Agostinho discute as aporias do conceito do 

tempo e da Poética de Aristóteles. O presente artigo é uma tentativa de extrair de Tempo e 

Narrativa o suporte teorético imprescindível para desenvolver o argumento a favor da 

narrativa jurídica.  Para solucionar os enigmas do tempo surgidos na obra agostiniana, 

Ricoeur desenvolverá, a partir do texto aristotélico, sua teoria da tríplice mimese. A 

mimese I é o mundo prático ainda não explorado pela atividade poética, portanto, ainda 

não narrado. Mas, como se verá, esse mundo já está impregnado de uma pré-narratividade 

que servirá de referência para o ato de construção poética (configuração), a mimese II. 

Todavia, a mimese não se encerra no ato de configuração (o mundo do texto), mas sim na 

atividade de leitura, ou, como diz Ricoeur, no ato de refiguração, a mimese III. Dessa 

forma, há um percurso que parte do mundo da vida, ainda não narrado (ou pré-narrado), 

passa pela configuração da trama e encontra o mundo da vida do leitor. Considerado como 

uma narrativa, no Direito, tanto o cientista quanto o cidadão comum adotam a perspectiva 

interna de quem participa de uma prática argumentativa, característica que lhe é peculiar, 

pois ao contrário do que pensam os positivistas, apenas internamente o Direito pode ser 

conhecido, criticado e reconstruído. Caso contrário, o Direito será tratado como uma 

ciência natural, o que os positivistas acabam fazendo. Veremos que a narrativa e:stá 

presente no Direito tanto em sua fase de justificação das normas, quanto em sua aplicação. 
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PALAVRAS–CHAVE: DIREITO; LITERATURA; MIMESE; NARRATIVA; 

RICOEUR 

 

ABSTRACT 

Ricoeur’s work, Time and Narrative is a proposition to establish a synthesis for time 

diversity through narrative. In order to accomplish this task, the author takes two basic 

texts: chapter XI from Confessions, in which Saint Augustine discusses the aporiai of the 

concept of time, and Aristotles’s Poetics. This essay is an attempt to extract from Time 

and Narrative the essential theoretical support to develop the arguments in favor of legal 

narrative. In order to solve the puzzles of the time, suggested by the Augustinian work, 

Ricoeur develops, based on Aristoltes’s text, his theory of triple mimesis. Mimesis I is the 

practical world, which hasn’t been explored yet by the poetic activity, therefore, hasn’t 

been narrated yet. However, as one may see, this world is already full of pre- narrative 

activity which will work as reference to the act of poetic construction (configuration): 

mimesis II. However, the mimesis isn’t over with the act of creation, configuration (the 

world of the text), but by the act of reading, in Ricoeur’s words, the reconfiguration: 

mimesis III.  Thus, there is a path, that starts in the lifeworld, not yet narrated (or pre-

narrated), goes through the plot and meets the reader’s lives. The mimesis I and the 

mimesis II, transferred the world of Law, mean a prior moment: when a community hadn’t 

created its institutions, the moment when those were created and the process of 

globalization of the ideas of ‘good life’. Thus, both, the legislative process and the 

foundation of political and legal institutions, represent the weave of legal intrigue, the 

mimesis II. By Mimesis III, we achieve a stage in the construction of Law which begins 

with the institucionalization of the rules that legitimate the power and continues with the 

legislative process assuring, to the entire legal community, an opening to the methodology 

of creating rules. However, legal mimesis II doesn’t end the narrative of Law, as we 

haven’t reached its point of arrival yet. By Mimesis II, we have just reached the end of that 

stage which, in Law, is the formation of the speeches of justification for the legal rules. 

Similarly to the concept of mimesis III, there is, in Law, a moment of application that 

can’t be understood as the text, but keeps close relationship with it. That would be the 

speech of application. Therefore, Law is intended to be characterized as a narrative. 
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KEY WORDS : LAW, LITERATURE MIMESIS, NARRATIVE, RICOEUR. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Paul Ricoeur, em sua obra Tempo e narrativa (1994), faz uma análise profunda 

sobre a relação entre o tempo e a narração, partindo, principalmente, do livro Confissões 

de Santo Agostinho (1973), e da Poética de Aristóteles (1973). O propósito de Ricoeur é o 

de estabelecer uma conexão entre a questão do tempo trabalhada por Agostinho no 

capítulo XI das Confissões (1973), no qual discute as aporias do conceito de tempo, com a 

teoria da arte poética de Aristóteles, realizando uma espécie de síntese entre os dois 

autores. Mas não se trata de um comentário dessas obras. Ricoeur busca nos dois autores o 

entendimento e a teorização que considera importante para desenvolver sua própria teoria 

sobre o tempo e a narrativa.  

A grande questão colocada por Ricoeur é a sua compreensão de que a narrativa 

constitui uma síntese para a diversidade temporal. Ainda que a narrativa não consiga, de 

forma absoluta, essa síntese, pelo menos ela faz trabalhar uma unidade do tempo. E a 

escolha de Agostinho e Aristóteles como suporte teórico é muito bem fundamentada. Com 

o primeiro, Ricoeur verá prevalecer “uma representação do tempo na qual a discordância 

não cessa de desmentir o anseio de concordância constitutiva do animus. A análise 

aristotélica, em compensação, estabelecerá a preponderância da concordância sobre a 

discordância na configuração da intriga”. (RICOEUR, 1994, v I, p. 16). 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE O TECER DA INTRIGA E A ATIVIDADE 

MIMÉTICA 
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Ricoeur entende que a Poética de Aristóteles não resolve os enigmas gerados pelas 

aporias do tempo, mas ela os faz trabalhar, invertendo o predomínio do aspecto 

discordante sobre o concordante. Segundo o autor, as razões da escolha do texto de 

Aristóteles como contraponto ao de Agostinho são duplas: 

De um lado, encontrei no conceito de tessitura da intriga (muthos) a réplica 
invertida da distentio animi de Agostinho. Agostinho sofre a coerção existencial 
da discordância. Aristóteles discerne no ato poético por excelência – a 
composição do poema trágico – o triunfo da concordância sobre a discordância. 
[...] Por outro lado, o conceito de atividade mimética (mimese) colocou-me no 
caminho da segunda problemática, a da imitação criadora da experiência 
temporal viva pelo desvio da intriga. Esse segundo tema é dificilmente 
discernível do primeiro em Aristóteles, na medida em que a atividade mimética 
tende, nele, a confundir-se com a tessitura da intriga. Só desenvolverá, pois, sua 
envergadura e conquistará sua autonomia na seqüência desta obra (RICOEUR, 
1994, v I, p. 55 – 56) 

Dessa forma, será, especialmente, a partir da Poética de Aristóteles que Ricoeur 

desenvolverá sua teoria sobre a narrativa.  

Segundo Ricoeur, é fundamental entendermos esses termos, o muthos e a mimese 

como processos ou operações e jamais como estruturas fixas (RICOEUR, 1994, v I, p. 58). 

Enquanto que a composição ou tessitura de intrigas já é, por si só, uma atividade, a 

mimese também deve ser entendida como algo dinâmico, como a arte de produzir ou 

representar. 

Ricoeur trabalha com uma estreita identificação entre os dois termos. Apesar de 

reconhecer que na Poética predomina a idéia da mimese, como termo englobante, 

(RICOEUR, 1994, v I, p. 59), não dissociará um conceito do outro. E isso porque, segundo 

ele, não podemos identificar a representação da ação, a mimese, com uma mera réplica da 

realidade. Não se trata, portanto, mesmo quando se imita, de uma cópia, pois, sempre há, 

nesse ato, uma atividade produtora. Pelo contrário, é preciso pensar juntos  

a imitação ou a representação da ação e o agenciamento dos fatos. Está excluída 
de início, por essa equivalência, toda interpretação da mimese de Aristóteles em 
termos de cópia, de réplica do idêntico. A imitação ou a representação é uma 
atividade mimética enquanto produz algo, a saber, precisamente a disposição 
dos fatos pela tessitura da intriga.[...] a mimese de Aristóteles tem só um espaço 
de desenvolvimento: o fazer humano, as artes de composição (RICOEUR, 1994, 
v I, p. 60). 
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Sendo assim, há um entrelaçamento entre os dois conceitos que determina a 

imprescindibilidade de um com relação ao outro, já que a mimese não se limitar a imitar 

ou representar. Vale ressaltar que tanto a tessitura da trama quanto a atividade mimética 

são compreendidas como empreendimento humano, como um fazer, como um criar que, 

mesmo quando imita, já produz algo. E é por isso que os conceitos são interdependentes. 

Se pretendemos imitar uma ação, desde o início já elaboramos uma disposição desses atos, 

e ao imitar nunca o fazemos como uma simples cópia, pois aí também há algum tipo de 

criação.  

 

 

AS TRÊS CONCEPÇÕES DE MIMESE NA OBRA DE RICOEUR 

 

 

Embora o caráter não seja o objeto principal da investigação aristotélica na 

Poética, a questão da ética não deixa de ser fundamental nessa obra. Para Ricoeur, como 

visto, a mimese deve sempre ser compreendida como uma atividade produtora. Assim, ao 

se traduzir mimese por imitação, deve-se entendê-la como imitação criadora, e se ela for 

traduzida por representação, é preciso não se pensar em representação duplicada, mas em 

abertura para a ficção (RICOEUR, 1994, v I, p. 76). Nesse sentido, repete-se a idéia de 

que a mimese está em estreita correlação com a tessitura da intriga. Por isso, para Ricoeur, 

podemos dizer mimese praxeôs:  

Se é conservado para a mimese o caráter de atividade que lhe confere a poièsis e 
se, além disso, mantemos firme o fio da definição da mimese pelo muthos, então 
não se deve hesitar em compreender a ação – complemento do objeto na 
expressão: mimèse praxeôs (50 b 3) – como correlato da atividade mimética 
regida pelo agenciamento dos fatos (em sistema) (RICOEUR, 1994, v I, p. 60). 

Esse duplo pertencimento da práxis ao mundo da ética e ao mundo da arte, em 

nosso caso, da Poética, faz com que a mimese possua uma função de ruptura, já que ela 

não é uma simples cópia do real, mas também de ligação, em razão de sua função de 

“transposição “metafórica” do campo prático pelo muthos (RICOEUR, 1994, v I, p. 77). 

Antes do ato constitutivo da intriga existe um campo ético que serve como 

referência para esse muthos, sendo que a mimese proporciona uma ligação entre esse 
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mundo da cultura ainda não figurado e a construção poética. Para Ricoeur, o momento 

final dessa relação não se esgota na tessitura da intriga, mas no leitor, que ele chama de 

ponto de chegada. Ou seja sua teoria da mimese estabelece o ponto de partida que é o 

momento ainda não figurado; a passagem ou atividade construtora; e o ponto final que se 

encontra no leitor. Cada um desses pontos, Ricoeur os considerará como sendo um tipo 

específico de mimese: 

É preciso preservar no próprio significado do termo mimese uma referência ao 
que precede a composição poética. Chamo essa referência de mimese I, para 
distingui-la de mimese II – a mimese–criação – que permanece a função pivô. 
Espero mostrar, no próprio texto de Aristóteles, os índices esparsos dessa 
referência à montante da composição poética. Não é tudo: a mimese que é, ele 
nos lembra, uma atividade, a atividade mimética, não acha o termo visado por 
seu dinamismo só no texto poético, mas também no espectador ou leitor. Há, 
assim, um ponto de chegada da composição poética, que chamo de mimese III, 
de que buscarei também as marcas do texto poética (RICOEUR, 1994, v I, p. 
77) 

Essa distinção entre mimese I e mimese II permite que percebamos a ligação entre 

o mundo ético e o mundo da narrativa. Como representação criadora, há no próprio mundo 

ético uma pré-narratividade que serve de referência para essa criação. Ora, se a mimese é 

uma representação ou imitação, ainda que criadora, e considerando a identificação já 

estabelecida entre mimese e muthos, necessariamente o tecer dessas atividades só pode ter 

como pano de fundo um mundo que seja, razoavelmente, narrável. “O poeta não acha 

somente no seu fundo cultural uma categorização implícita do campo prático, mas uma 

primeira formalização narrativa desse campo” (RICOEUR, 1994, v I, p. 79). 

A reconstrução que farei a seguir da mimese I, da mimese II e da mimese III, 

evidenciará a relação entre a prefiguração, a figuração e a refiguração da narrativa. 

 

 

MIMESE I  

 

 

A existência de um mundo que anteceda sua narração, seja ficcional ou histórica, é 

uma questão mais do que improvável, irrelevante, já que o modo como nos pronunciamos 

a seu respeito estrutura-se, sempre, narrativamente. Mas isso não significa que não o pré-
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compreendemos de alguma maneira, pois, se ao tecer uma intriga imitamos ou 

representamos uma ação, é preciso que haja algum tipo de pré-compreensão quanto a essa 

ação para que ela possa ser representada ou imitada. Segundo Ricoeur, três elementos 

precedem a composição da intriga e representam essa pré-compreensão: as estruturas 

inteligíveis, as fontes simbólicas e o caráter temporal, todos referentes ao mundo e à ação 

(RICOEUR, 1994, v I, p. 88). Existe, para Ricoeur, uma base ética pré-narrativa, que é, 

exatamente, o que caracteriza a mimese I: 

Vê-se qual é, na sua riqueza, o sentido de mimese I: imitar ou representar a ação, 
é primeiro, pré-compreender o que ocorre com o agir humano: com sua 
semântica, com sua simbólica, com sua temporalidade. É sobre essa pré-
compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se ergue a tessitura da intriga 
e, com ela, a mimética textual e literária [...] A despeito da ruptura que ela 
institui, a literatura seria incompreensível para sempre se não viesse a configurar 
o que, na ação humana, já figura (RICOEUR, 1994, v I, p. 101). 

 

 

MIMESE II 

 

 

Com o termo mimese II, Ricoeur trabalha com a idéia do muthos, da tessitura da 

intriga.  

A mimese II possui uma função mediadora entre o mundo prático (mimese I) e o 

mundo do leitor ou espectador (mimese III). Como mediação, a mimese II é sempre uma 

atividade (produtora) e é por isso que Ricoeur a chama de disposição dos fatos em vez de 

sistema dos fatos (RICOEUR, 1994, v I, p. 102).  

A mimese II é mediadora por três motivos: 1) Ela promove a mediação entre 

acontecimentos individuais e uma história considerada como um todo. Nesse sentido, ela 

faz com que uma pluralidade de episódios constitua-se em uma mesma história e, além 

disso, toda uma série de eventos ultrapassa sua mera sucessão temporal e ganha um 

sentido no tempo através dessa configuração. (RICOEUR, 1994, v I, p. 103). 2) A mimese 

II também promove a composição e a mediação de elementos heterogêneos como agentes, 

intenções, circunstâncias, meios, fins, etc. 
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É esse traço que, de modo definitivo, constitui a função mediadora da intriga. 
Nós o antecipamos na seção anterior, dizendo que a narrativa faz aparecer numa 
ordem sintagmática todos os componentes suscetíveis de figurar no quadro 
paradigmático estabelecido pela semântica da ação. Essa passagem do 
paradigmático ao sintagmático constitui a própria transição de mimese I à 
mimese II. É a obra da atividade da configuração (RICOEUR, 1994, v I, p. 103) 

3) A mimese II é mediadora por uma última razão: seus próprios elementos 

temporais. Essa mediação envolve duas dimensões: uma que considera a dimensão 

episódica da narrativa e que caracteriza a história como um conjunto de acontecimentos. 

Outra, a mais importante, que é a própria síntese configurante que transforma os meros 

episódios ou acontecimentos em história. Como diz Ricoeur: “Esse ato configurante 

consiste em “considerar junto” as ações de detalhe ou o que chamamos de os incidentes da 

história; dessa diversidade de acontecimentos, extrai a unidade de uma totalidade 

temporal” (RICOEUR, 1994, v I, p. 104). Dessa forma, como configuração de uma 

sucessão de episódios, a intriga consegue dar um sentido a atos que, isoladamente, não 

representam nada.  

Ao mesmo tempo em que coloca ordem e configura os episódios em história, a 

intriga fornece um caminho ou fio condutor a ser seguido1. Por meio desse caminho, o 

leitor pode compreender o que se está narrando. É como se, de episódio em episódio, a 

intriga fornecesse uma perspectiva para se olhar esses episódios como um todo. Essa visão 

do todo funciona como uma conclusão que a intriga consegue implicar. Dessa forma, 

compreender uma história é compreender como seus episódios conduziram a essa 

conclusão de forma coerente (RICOEUR, 1994, v I, p. 105). Sendo assim, com sua dupla 

dimensão temporal, na mimese II, por um lado, os episódios são representados de forma 

linear, um após o outro, sem distinção do tempo para os acontecimentos físicos ou 

humanos (RICOEUR, 1994, v I, p. 105), mas por outro, pelo lado da configuração da 

ação, o tempo se encontra em uma perspectiva completamente diferente do tempo linear 

dos episódios. 

 

 

MIMESE III 

                                            
1 É possível traçar um paralelo entre esse fio condutor de uma história a ser seguida e a tese jurídica 

da resposta correta em casos difíceis, desenvolvida por Dworkin e que apresentarei adiante.  
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A investigação de Ricoeur sobre as relações entre o tempo e a narrativa não se 

esgotam no ato configurante, na mimese II. Todo o seu percurso ficaria comprometido se 

ele não considerasse o ponto de chegada como ato refigurante das narrativas, já que o 

texto é feito para ser lido, para ser visto (peça teatral), enfim, para ser aplicado. A mimese 

III marca o encontro do texto com seu público, a “intersecção entre o mundo do texto e o 

mundo do ouvinte ou do leitor. A interseção, pois, do mundo configurado pelo poema e do 

mundo no qual a ação efetiva exibe-se e exibe sua temporalidade específica” (RICOEUR, 

1994, v I, p. 110).  

 

 

PREFIGURAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E REFIGURAÇÃO DO DIREITO 

 

 

Com o conceito de mimese I de Ricoeur, foi possível compreender como uma pré-

figuração no campo prático serve como referência para o tecer da intriga. Assim, antes de 

uma história ser narrada, a própria práxis se apresenta como um pano de fundo rico em 

simbologia que proporciona uma inteligência prática que antecede à inteligência narrativa. 

Isso significa que o fato pré-narrado já está impregnado por uma normatividade, já que a 

ação é constituída por uma mediação simbólica estruturada por regras que constituem o 

código simbólico e também por regras que constituem novas práticas, como novos usos 

que podem ser feitos de determinadas palavras, por exemplo (OST, 2004, p. 36). Essa 

experiência à espera de ser narrada, é uma experiência que possui uma ligação entre o 

tecer da intriga e a ética. Cabe agora analisarmos se essa ligação pode ser estabelecida 

também pelo Direito.  

Em um primeiro momento, baseado no conceito de mimese I, o Direito ainda não 

existe, ele ainda não foi instituído. Mas já existe um campo ético. Existe uma ação humana 

à espera de ser narrada. Valores concorrentes, visões de mundo multifárias, interesses 

conflituosos, todos desordenados e carentes de uma ordem jurídica. Como ensina Ost:  
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Entre o ser ou o fato, ainda átono ou neutro, insignificante ou indiferente, e a 
norma ou o dever - ser, sobredeterminado de certeza e sobrecarregado de 
imperatividade, desdobra-se o terreno infinito da praxis, atravessado por todo 
tipo de ambições éticas, de aspirações a valores, de pretensões ao direito.  
Domínio ainda subdeterminado, por certo, conflituoso, com certeza à espera de 
configuração. (OST, 2004, p. 40, grifo meu.) 

Podemos compreender esse momento em dois estágios: um, que se liga à idéia de 

uma narrativa fundadora que instaura as instituições políticas e jurídicas e outro, posterior, 

que se desenvolve a partir dessas instituições pelo processo legislativo. No primeiro, 

questões de identidade, memória e imaginário histórico compartilhado (OST, 2004, p. 28-

29) são os elementos que irão se organizar em forma de uma narrativa fundadora. No 

segundo, potenciais argumentos de vários matizes que serão organizados e se 

universalizarão por meio do processo legislativo. Aliás, para Ost, é exatamente esse 

procedimento de universalização que fará com que a ética poderá se transformar, por meio 

da tessitura da intriga jurídica, em norma instituída:  

Mais tarde, certamente, os valores assim entrevistos deverão passar pelo crivo 
do julgamento propriamente moral e suas exigências universalizantes, segundo a 
palavra de ordem da deontologia kantiana. Passado esse teste, o valor, que nesse 
meio tempo terá composto com valores rivais, assumirá a forma, e 
eventualmente a sanção da norma instituída (OST, 2004, p. 40) 

Toda narrativa pressupõe um mundo narrável ou uma história potencial. Assim é 

com a Literatura, com a História e com o Direito. Mas a narrativa jurídica tem uma 

peculiaridade que é a sua necessidade de correção normativa. Enquanto autores de 

romances, podemos escrever qualquer história sem que ela tenha que ser aceita pelo 

público. Nesse tipo de narrativa, o autor pode contar a história que quiser, como quiser e 

quando quiser. Mesmo tendo às suas costas um pano de fundo de mediações simbólicas 

compartilhado intersubjetivamente, como autor, pode criar uma trama hermética que tenha 

pouca chance de interlocução com o público ou com os leitores. Mas com a narrativa 

jurídica é diferente. O tecer da intriga tem que levar em consideração a necessidade de 

validação das normas jurídicas por parte de seus destinatários. A aceitabilidade racional 

impõe à intriga jurídica algumas restrições e garantias que essa trama terá que assegurar 

aos seus destinatários. Para Ost, essa é uma das situações delicadas que a teoria do Direito 

contado enfrenta e que precisa de ser contornada. Para ele, nessa teoria há dois riscos que 

devem ser cuidadosamente evitados: “o perigo da expansão do subjetivismo e a ameaça do 
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fechamento político num comunitarismo autoritário e intolerante” (OST, 2004, p. 47). 

Contra o perigo do “excesso de paixão”, da “submersão pela emoção”, e  

contra esse recurso não crítico à empatia e esses excessos de paixão cumpre 
fazer valer, nesse caso, os méritos do formalismo jurídico, o estrito respeito dos 
procedimentos, a absoluta necessidade de conformar-se a argumentos 
“intersubjetivamente válidos”: textos de autoridade reconhecida e elementos e 
prova suscetíveis de discussão (OST, 2004, p. 47) 

Esses procedimentos e os próprios direitos fundamentais podem servir como 

proteção contra eventuais desvios da intriga que pode se perder em um irracionalismo 

exacerbado, desviando-se da correção normativa que se constrói por um processo 

argumentativo, necessariamente intersubjetivo. Esse procedimento assegura que o Direito 

seja legítimo, já que, embora nele não se esgote e a ele não se reduza, a legitimidade do 

Direito moderno nasce da legalidade, já que é essa que assegura a institucionalização dos 

canais comunicacionais que garantem a legitimidade do mesmo. 

O outro risco apontado por Ost diz respeito a um possível sufocamento de projetos 

de vida plurais que não encontrariam lugar dentro de uma comunidade unificada em torno 

de uma narrativa fundadora (OST, 2004, p. 47). Entretanto, o autor nos lembra que o 

“material” que pode se transformar em uma narrativa fundadora não pode perder de vista 

sua necessária passagem pelo processo de universalização que representa a passagem da 

mimese I (ética pré – narrativa) à mimese II (tessitura da intriga jurídica):  

É a ocasião de lembrar que o momento ético – narrativo de intuições dos valores 
(a perspectiva ética que visa essa ou aquela forma de vida boa), deve, num 
segundo momento, submeter-se ao duplo teste de universalização (o que vale 
para ti e para mim pode ser transposto a um outro, ao socius abstrato, a um 
terceiro qualquer?) e da objetivação sob a forma de reescrita do valor ético nos 
moldes da norma moral e jurídica (OST, 2004, p. 47) 

Além disso, como nos ensina Dworkin, os direitos individuais podem atuar como 

trunfos contra decisões políticas que venham a desrespeitar projetos de vida que divirjam 

de uma suposta identidade coletiva (DORKIN, 2003, p. 268). 

Mas para Ost, esse último risco não é capaz de ofuscar a importância do Direito 

contado, muito menos a força das narrativas fundadoras como constitutivas de identidades. 

Para ele, a questão é como equacionar os projetos individuais com as identidades 

coletivas, ou melhor, usando uma outra expressão, como tecer a trama de histórias 
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coletivas que se cruzam com histórias individuais. Sendo assim, com o processo de 

universalização da ética,  

nos situaremos na perspectiva de um comunitarismo moderno e aberto que faz 
dialogar a identidade narrativa, baseada em histórias coletivas e destinos 
singulares, e a identidade argumentativa, apoiada sobre normas gerais e razões 
partilháveis. Sem renegar a tradição da qual se fala, nem diluir-se numa ilusória 
identidade universal, cada protagonista passa a dialogar com outras tradições: 
delineia-se assim um espaço de discussão em que se aceita a reconstrução crítica 
das próprias narrativas e o reconhecimento do outro [...] Contrariamente às 
críticas que às vezes lhe são dirigidas, pensamos que é nessa dialética 
reconstrutiva das narrativas que se pode encontrar o melhor da corrente “direito 
e literatura (OST, 2004, p. 47 – 48). 

Considerar a identidade narrativa de um destino compartilhado de histórias que se 

interconectam de alguma maneira não significa que tenhamos que reduzir a narração da 

vida a uma única narração, como se estivéssemos presos a uma única forma de vida 

considerada como válida. O pensamento de Ost é a expressão jurídica dessa compreensão 

da vida como uma narrativa. O Direito é um projeto que nasce com as fundações 

narrativas e que perpetua de alguma maneira esse ato fundador, mas que jamais poderá 

impedir que contra esse processo possam insurgir questionamentos e novas propostas de 

interpretação acerca de seu início. Ao mesmo tempo, essa narrativa fundadora não 

significa um óbice para narrativas singulares. Pelo contrário, como processo inacabado, 

ela deverá a todo o momento reconhecer e incluir novas expressões em sua tessitura. 

Como observado por Ost, é nessa dialética que surge o que de melhor se pode extrair das 

narrações, ou como ele diz, da corrente Direito e Literatura (OST, 2004, p. 48) 

Na tríplice conceituação da mimese de Ricoeur, há um ponto de partida, uma 

mediação e um ponto de chegada. Até aqui, esses primeiros conceitos, a mimese I e a 

mimese II, transpostos para o Direito significaram o momento prévio em que uma 

comunidade ainda não criou suas instituições, o momento destas já instituídas e o processo 

de universalização das visões de vida boa. Dessa forma, tanto o processo legislativo 

quanto a fundação das instituições políticas e jurídicas representam o tecer da intriga 

jurídica, a mimese II. Com a mimese II, alcançamos uma etapa do processo de construção 

do Direito, que começa com a institucionalização das regras legitimadoras do poder e 

continua com o processo legislativo que assegura ao método de formação das normas uma 

abertura a toda à comunidade jurídica. Entretanto, com a mimese II jurídica não 
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encerramos a narrativa do Direito, pois ainda não alcançamos o seu ponto de chegada. 

Com a mimese II, apenas atingimos a parte final desse estágio que, no Direito, 

corresponde à formação dos discursos de justificação das normas jurídicas:  

Os discursos de justificação jurídico-normativa se referem à validade das 
normas, e se desenvolvem com o aporte de razões e formas de argumentação de 
um amplo espectro (morais, éticas e pragmáticas), através das condições de 
institucionalização de um processo legislativo estruturado constitucionalmente 
(CATTONI DE OLIVEIRA, 2002, p. 85) 

Mas o Direito não cessa seu processo de construção argumentativa em seus 

discursos de justificação. Correlato ao conceito de mimese III que se caracteriza por sua 

“aplicação”, por sua “interseção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do 

leitor” (RICOEUR, 1997, v. I, p. 110) e por sua refiguração da trama desenvolvida, no 

Direito também há um momento de aplicação que não se confunde com o texto, mas que 

com ele guarda uma estreita relação. Trata-se dos discursos de aplicação:  

Em discursos de aplicação, não se trata da validade e sim da relação adequada 
da norma à situação. Uma vez que toda a norma abrange apenas determinados 
aspectos de um caso singular, situando o mundo da vida, é preciso examinar 
quais descrições de estados de coisas são significativas para a interpretação da 
situação de um caso controverso e qual das normas prima facie é adequada à 
situação, apreendida em todas as possíveis características significantes 
(HABERMAS, 1997, v. I, p. 270-271). 

No contexto de justificação das normas jurídicas, há a exigência que elas sejam 

universais e generalizantes. O legislador, mesmo influenciado por diversos tipos de 

argumentos, deve buscar elaborar normas que sejam válidas para todos e em quaisquer 

circunstâncias. No entanto, como a vida é particular e como os casos concretos se 

apresentam, sempre, como uma novidade, torna-se necessário que na aplicação da norma 

essas características sejam levadas em consideração para que as decisões jurisdicionais 

possam ser consideradas justas e bem fundamentadas. A aplicação do Direito não pode ser 

afastada de uma análise situacional que contemple a realidade das partes diretamente 

envolvidas, já que, assim como a autoridade legítima das normas jurídicas envolve a 

participação de seus possíveis afetados (HABERMAS, 1997, v. I, p. 142), a legitimidade 

da decisão jurisdicional também fica condicionada à participação dos que são por ela 

diretamente atingidos. 
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Nesse ponto, segundo Ost, há um reencontro entre a ética e a narrativa. Após o 

processo de universalização pelo qual aquela teve que passar no tecer da intriga para 

assegurar legitimidade às normas, nos casos concretos há um movimento inverso e o 

Direito não pode ficar cego em face dessa realidade:  

Mas a ética e a narrativa retomarão seu direito a partir do momento em que, por 
sua vez, essa norma (moral, jurídica) for confrontada à prova do julgamento 
moral em situação. A prática (como a dos tribunais) logo fará re-problematizar 
as normas assim definidas: surgirão conflitos de dever, apresentar-se-ão 
situações inéditas que levarão quem decide a reatar com a sabedoria prática, e às 
vezes com o trágico da ação: escolher não entre o branco e o preto, mas entre o 
branco e o cinza ou pior ainda, entre o cinza e o cinza, ou o cinza e o preto. Na 
suspensão do julgamento normativo que se observa nesses casos, pode-se 
esperar que se faça ouvir então a voz do narrador (OST, 2004, p. 40-41). 

Então, a questão que se apresenta é: como agirá esse narrador? Já que ele é 

necessário, como considerar que a história que ele continuará será legítima? Como fazer 

com que sua narrativa não se transforme em uma nova narrativa totalmente dissociada 

daquela a que ele está vinculado política e juridicamente? Como esse narrador conciliará a 

continuação de uma história com as exigências de resolução do caso concreto a sua frente? 

Considerando-se que o Direito é um empreendimento humano e não um mero fato, 

e considerando-se o Direito como uma narrativa, preciso especificar essa narrativa jurídica 

antes de prosseguir com a refiguração do processo jurisdicional.  

Entendo que a especificidade da narrativa jurídica é seu necessário processo 

argumentativo, o que faz com que qualquer narração jurídica seja sempre uma prática 

argumentativa. Dworkin explica bem essa característica do Direito:  

O direito é sem dúvida, um fenômeno social. Mas sua complexidade, função e 
conseqüências dependem de uma característica especial de sua estrutura. Ao 
contrário de muitos outros fenômenos sociais, a prática do direito é 
argumentativa. Todos os envolvidos nessa prática compreendem que aquilo que 
ela permite ou exige depende da verdade de certas proposições que só adquirem 
sentido através e no âmbito dela mesma; a prática consiste, em grande parte, em 
mobilizar e discutir essa proposições. Os povos que dispõem de um direito 
criam e discutem reivindicações sobre o que o direito permite ou proíbe, as 
quais seriam impossíveis – por que sem sentido – sem o direito, e boa parte 
daquilo que seu direito revela sobre eles só pode ser descoberta mediante essas 
reivindicações (DWORKIN, 2003, p. 17) 

Para o Positivismo Jurídico o cientista só poderia atuar do lado de fora do Direito, 

tratando-o, sempre, como um fato. Para os positivistas há uma separação imprescindível 
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entre conhecer o Direito, por fora, papel do cientista, e o criar e aplicar o Direito, papel 

dos órgãos jurídicos. Para Kelsen, embora esses órgãos tomem conhecimento do Direito, 

empreendem uma atividade completamente distinta da desempenhada pelo cientista do 

Direito. Para os órgãos jurídicos, o conhecimento, não é o essencial” (KELSEN, 2003, p. 

81).  

Por outro lado, em uma perspectiva argumentativa, essa dicotomia é insustentável. 

Como membros de uma comunidade jurídica, todos os envolvidos, juristas, juízes, 

advogados, cidadãos comuns, estão em condição de discutir qual Direito eles consideram 

o mais adequado para ordenar suas vidas. E por fazerem parte dessa prática, em uma 

perspectiva interna, é que todos podem emitir juízos sobre a mesma. E é também por isso, 

por todos estarem envolvidos, que qualquer pretensão de neutralidade em face do Direito 

está fadada ao fracasso. Mas essa impossível neutralidade não significa que não se possa 

haver justiça na ordem jurídica. O que acontece é que há uma maior complexidade tanto 

para se fundamentar uma norma ou uma decisão quanto para se estudar essa narrativa 

argumentativa.  

Para resolver a refiguração do Direito, ou seja, sua aplicação, Ronald Dworkin 

desenvolve sua teoria a partir da metáfora do romance em cadeia (DWORKIN, 2005, p. 

217-249). Imagina que um número de romancistas ficaria incumbido de escrever um livro. 

Por meio de um jogo de dados, estabelecer-se-ia a ordem de cada um. O primeiro 

começaria o romance com as informações que possui, quais sejam, a tarefa de iniciar uma 

obra que posteriormente será entregue a outro para que este a continue. A partir do 

segundo, cada romancista, além de se responsabilizar pela criação de seu capítulo, 

precisará interpretar o anterior para que o romance tenha uma certa integridade. Ou seja, 

para que cada capítulo esteja integrado aos demais e a obra não se torne, por exemplo, um 

livro de contos (DWORKIN, 2005, p. 237). Para Dworkin, há uma similitude entre essa 

metáfora e o Direito. Segundo ele, especialmente em face de casos em que não há norma 

que claramente possa solucioná-lo, os juízes são obrigados a verificar qual princípio ou 

regra fundamentaram as decisões de juízes no passado em casos semelhantes. Nesses 

casos, os juizes agem como os autores do romance em cadeia:  

Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um 
complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, 

1119



  

estruturas, convenções e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa 
história no futuro por meio do que ele faz agora. Ele deve interpretar o que 
aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência 
que tem em mãos e não partir em alguma nova direção (DWORKIN, 2005, p. 
238). 

Para Dworkin, assim como a interpretação literária pode nos revelar qual é a 

melhor obra de arte (hipótese estética), no Direito também é possível buscar-se uma 

interpretação que seja a mais adequada. Para isso, seu intérprete deve se valer da história 

jurídica em que está inserido e não inventar uma melhor (DWORKIN, 2005, p. 240). A 

tese da resposta correta é, segundo Cattoni de Oliveira: 

uma questão de postura ou atitude, definidas como interpretativas e auto-
reflexivas, críticas, construtivas e fraternas, em face do Direito como 
integridade, dos direitos individuais como trunfos na discussão política e do 
exercício da jurisdição por esse exigida; uma questão que, para Dworkin, não é 
metafísica, mas moral e jurídica(CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p. 87)2

Importa ressaltar que nesse procedimento hermenêutico proposto por Dworkin, o 

juiz age como um narrador que é capaz de dar continuidade a uma tradição jurídica 

respeitando duas exigências: “o respeito à integrity do direito e à necessidade de 

particularizar da melhor maneira a solução proposta” (OST, 2004, p. 30)3. Para Dworkin, 

considerando o Direito como integridade, podemos insistir em dizer que 

as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, 
combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro; 
interpretam a prática jurídica contemporânea como uma política em processo de 
desenvolvimento. . Assim, o direito como integridade rejeita, por considerar 
inútil, a questão de se os juízes descobrem ou inventam o direito; sugere que só 
entendemos o raciocínio jurídico tendo em vista que os juízes fazem as duas 
coisas e nenhuma delas (DWORKIN, 2003, p. 271) 

                                            
2 Como disse anteriormente, podemos considerar que há um paralelo entre a tese da resposta correta 

e o fio condutor que a intriga fornece na obra poética, já que também o intérprete do Direito possui um 
caminho que o orientará na busca da melhor resposta para os casos difíceis. 

3 “Integridade não é, como alguns podem pensar, um sinônimo de consistência. Se por consistência 
entendermos a repetição de soluções passadas para casos aparentemente iguais, então uma decisão 
inconsistente pode, ainda assim, cumprir a exigência de Integridade. Integridade (Integrity) é um conceito 
ligado às razões que constituem o substrato das normas jurídicas (DWORKIN, 1986: 222) e se conecta 
diretamente com os conceitos de justiça, de imparcialidade (fairness) e de igualdade, como assinala Chueiri 
(1997: 183). Uma decisão é justa (ou seja, respeita a Integridade do direito) se fornece a resposta correta ou 
adequada (mesmo que esta não se baseie na estrita legalidade) para o caso”(GALUPPO, 2002, p. 184 – 185). 
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Essa proposta interpretativa de Dworkin revela uma dimensão temporal que guarda 

grandes semelhanças com a apresentada por Ricoeur em sua tríplice concepção de 

mimese. Quando um magistrado decide algum caso, seu procedimento reflexivo promove 

uma interseção entre o mundo configurado pelo texto jurídico e o mundo no qual a ação 

efetiva exibe-se e exibe sua temporalidade específica. Dessa forma, sua interpretação 

desloca-se para o passado, mas sem nele se fixar. Ao mesmo tempo, projeta sua decisão 

para o futuro, já que está ligado ao projeto do Direito como Integridade. Mas, obviamente, 

todos esses “movimentos” são feitos no presente, à luz da situação jurídica que precisa ser 

resolvida. E esse movimento não acontece na consciência particular de um juiz que tem o 

dever de decidir de forma solipsista. Essa distensão temporal é realizada pelo próprio tecer 

da intriga jurídica, resolvendo, assim, os problemas do tempo no Direito. Usando uma 

expressão de Ricoeur, a “concordância” da narrativa repara a “discordância” do tempo. 

Dessa forma, assim como Ricoeur encontrou na narrativa em Aristóteles a solução para o 

problema do tempo em Agostinho, podemos dizer que a narrativa jurídica resolve o 

problema da legitimidade do Direito que não se reduz a meros episódios, mas que 

consiste, pelo contrário, em um passado, presente e futuro que permanecem em constante 

contato. Além se ser uma forma de reconhecer interligadas as narrativas jurídicas que se 

mantém imbricadas dentro de uma mesma comunidade. 

Para Ost, a questão temporal é uma das importantes distinções que se pode fazer 

entre o Direito contado e o Direito analisado: 

No plano temporal, em primeiro lugar, a teoria analítica, mais preocupada com 
estruturas do que com história, é incapaz de pensar as transições jurídicas: um 
dado do sistema jurídico sucede a um outro como as imagens de um filme que 
desfilam de maneira sincopada, às vezes com uma imobilização da imagem, sem 
que se explique a seqüência geral da história. Somente o direito contado, por 
integrar a dimensão diacrônica do direito, tem condições de restituir o roteiro da 
narrativa (OST, 2004, p. 46) 

Dessa forma, pela dimensão temporal do Direito, vemos uma narrativa que 

atravessa as três mimeses propostas por Ricoeur, ou, em linguagem jurídica, o tempo do 

Direito narrado estabelece uma ligação entre a fundação das instituições política e 

jurídicas até o “ponto de chegada” que é o processo jurisdicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudar o Direito a partir de uma metodologia interdisciplinar que o correlaciona 

com a Literatura tem inúmeras vantagens. Uma delas, pretendida aqui, foi a de analisar o 

Direito com metodologia e teoria próprios da Literatura, mas que se mostram bastante 

adequados, também ao Direito.  

Por toda a sua complexidade e por toda a trama argumentativa que lhe é inerente, o 

Direito é mais bem caracterizado se considerado como uma narrativa que abrange o 

passado, o presente e o futuro do Direito, garantindo assim, sua integridade.  

Com Ricoeur e sua tríplice conceituação da mimese, pudemos ver como o processo 

de elaboração de uma narrativa pode ser aplicado ao estudo do Direito. Entretanto, essa 

interpretação que faço só pôde ser comprovada quando expus o pensamento de juristas que 

reforçaram, direta ou indiretamente, a hipótese que defendi, a saber, que o Direito é mais 

uma narrativa, dentre tantas outras possíveis.  

 

 

REFERÊNCIAS 

AGOSTINHO. Livro XI: O homem e o tempo. In: Confissões. In: Os Pensadores. São 
Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 233 – 257. 

ARISTÓTELES. Poética. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 439 – 
471. 

CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Ronald Dworkin: De que maneira o Direito 
se assemelha à Literatura?. In.: Revista da Faculdade de Mineira de Direito. Belo 
Horizonte, v 10, n. 19, p. 87-103, 1º semestre, 2007. 

CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2002. 

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

1122



  

DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a 
partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 

HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accción comunicativa, .v. II: crítica de la razón 
funcionalista. Madrid: Taurus, 2003. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, v. I. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

OST, François. Contar a lei: As fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 
2004. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa, v. I. Campinas: Papirus, 1994. 

1123



  

A INVENÇÃO DA JUSTIÇA NA TRILOGIA CONTRAPONTÍSTICA DE 

ÉSQUILO 

 

Valéria de Souza Arruda Dutra ∗

 

RESUMO 

O presente trabalho se dedica a analisar a trilogia grega, Oréstia, a qual foi escrita por 

Ésquilo em 460-459 a. C.  

 A trilogia narra uma história baseada na lenda dos Atridas, composta por três peças 

distintas: Agamêmnon, Coéforas e Eumênides. Referida tragédia foi apresentada ao 

público ateniense justamente num momento que marcava o início da experiência 

democrática e à renúncia progressiva à lei do talião, num período de grandes 

instabilidades das instituições gregas.  

Para tanto, nos baseamos no inteligente e incisivo estudo desenvolvido por François 

Ost, no segundo capítulo de sua obra Contar a Lei – As Fontes do Imaginário Jurídico, 

publicada no Brasil pela Editora Unisinos.  

Na mencionada obra, Ost consegue captar da clássica tragédia uma composição 

polifônica de cinco “vozes” à maneira contrapontística. O estilo contrapontístico é 

relativo a contraponto, que na música trata-se de uma disciplina que ensina a compor 

polifonia. Por sua vez, a polifonia é a arte de compor música para duas ou mais vozes 

ou instrumentos.  

 O grande gênio de Ésquilo é harmonizar simultaneamente as “vozes” do jurídico, da 

política, da teologia, da responsabilidade e da linguagem nas peças, fazendo com que 

todo este conjunto constitua, segundo Ost, aquilo que se pode chamar de a “invenção da 

justiça”.   

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO; JUSTIÇA; LITERATURA; ORÉSTIA; 

TRAGÉDIA.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se dedica a analizar la trilogía griega  Oréstia, a cual fue escrita por 

Ésquilo en 460-459 a.C.  

La trilogía narra una historia basada en la leyenda de los Atridas, compuesta por tres 

piezas distintas; Agamenon, Coéferas e Euménide. Referida tragedia fue presentada al 

público ateniense justamente en un momento que marcaba el inicio de la experiencia 

democrática y la renuncia progresiva de la ley de talión, en un periodo de grandes 

instabilidades de las instituciones griegas. 

Para esto, nos basamos en lo inteligente y incisivo estudio desarrollado por François 

Ost, en el según capítulo de su obra Contar a lei – As Fontes do Imaginário Jurídico, 

publicada en Brasil por la editora Unisinos.  

En la mencionada obra, Ost consigue captar de la clásica tragedia una composición 

polifónica de cinco “voces” a la manera contrapuntista. El estilo contrapuntista es 

relativo a contrapunto, que en la música tratase de una disciplina que enseña a 

componer polifonía. Por su vez, la polifonía es el arte de componer música para dos o 

más voces o instrumentos.     

El grande genio de Ésquilo es armonizar simultáneamente las “voces” del jurídico, de la 

política, de la teología, de la responsabilidad y del lenguaje en las piezas, haciendo con 

que todo este conjunto construya según Ost, aquel que se puede llamar “invención de la 

justicia”.  

 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO; JUSTICIA; LITERATURA; ORÉSTIA; 

TRAGEDIA. 

 

 

I. INTRODUÇÃO  

 

 

 A presente comunicação nasceu de uma leitura mais detida do segundo capítulo 

da significativa obra de François Ost, Contar a Lei: As Fontes do Imaginário Jurídico, 
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publicada no Brasil pela Editora Unisinos. No mencionado capítulo, Ost se dedica a 

analisar a tragédia grega denominada, Oréstia, escrita por Ésquilo em 460-459 a. C.  

 A trilogia narra uma história baseada na lenda dos Atridas, composta por três 

peças distintas: Agamêmnon, Coéforas e Eumênides. Referida tragédia foi apresentada 

ao público ateniense num período de instabilidade das instituições gregas, marcado 

também pelo início da experiência democrática e pela renúncia progressiva à lei de 

talião.  

 Portanto, objetivamos neste trabalho destacar além de uma breve síntese da 

trilogia de Ésquilo, evidenciar alguns pontos significativos do contexto político no qual 

Oréstia estava inserida e enaltecer a composição polifônica da obra.  

 Consideramos que esta composição polifônica seja o ponto fundamental deste 

estudo, uma vez que François Ost demonstra elevada sensibilidade e profundo 

conhecimento a respeito de Oréstia, pois consegue captar em referida obra e em cada 

peça, a presença de cinco “vozes” que ressoam harmonicamente e de forma simultânea, 

num verdadeiro estilo contrapontístico.  

 A composição contrapontística é relativa ao contraponto, que na música trata-se 

de uma disciplina que ensina a compor polifonia. Esta, por sua vez, é a arte de compor 

música para duas ou mais vozes ou instrumentos.  

 Nesse sentido, conforme esclarece Ost, Ésquilo se preocupa em arquitetar a 

trilogia não somente baseado na idéia da passagem da vingança privada (lei de talião) à 

justiça pública. Esta primeira constatação é um registro muito claro e significativo, mas 

que se encontra inserida numa composição polifônica de cinco “vozes” à maneira 

contrapontística. Referidas “vozes” nada mais são que os temas; jurídico (lei de talião), 

teológico, político, responsabilidade (culpabilidade) e linguagem (evolução da palavra). 

 Portanto, o gênio de Ésquilo consiste em fazer estas “vozes” ressoar 

simultaneamente, como se fossem vozes de um coral e assim, todo este conjunto 

contrapontístico (jurídico, teológico, político, responsabilidade e linguagem) ao se 

articular constitui, segundo Ost, aquilo que podemos chamar de a “invenção da 

justiça”. 

 

 
II. UMA BREVE SINOPSE DA TRILOGIA  
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Agamêmnon é a primeira peça da trilogia. A cena se dá em Argos, mais 

precisamente no Palácio dos Atridas, onde há uma ansiosa espera pelo retorno das naus 

gregas que há dez anos saíram em expedição à Tróia.   

 O passado se sobressai de alguma forma no coro dos anciãos de Argos. Segundo 

Ost, eles exprimem a ruminação de um passado com arestas para serem acertadas. 

Referidas ruminações são bem representadas pelo encerramento da palavra no claro-

escuro do não-dito, das frases ambíguas e das meias-verdades.  

Agamêmnon retorna vitorioso na única nau que escapara de uma turbulenta 

tempestade. A alegria se mistura a um mal que percorre o ar sob as insígnias de um 

complô instaurado... A rainha Clitemnestra simula alegria e faz com que o rei caminhe 

sobre tapeçarias suntuosas até o palácio. Agamêmnon pede à rainha que acolha 

cordialmente Cassandra, filha de Príamo, que lhe coubera como presa de guerra. 

Referida jovem é dotada do dom da profecia e ela tenta de todas as formas convencer os 

anciãos dos perigos a que se expunha Agamêmnon.  

 Paulatinamente, o pesado passado da casa dos Atridas vai sendo exposto: o 

monstruoso festim que Atreu, pai de Agamêmnon realizou em desfavor do irmão, 

Tiestes, o qual contestava o trono de Atreu e também seduzira a mulher deste. Segundo 

a lenda, na mesa de Atreu, Tiestes, sem saber, come as carnes dos próprios filhos. A 

maldição prossegue e faz com que Agamêmnon, a fim de invocar ventos favoráveis à 

frota que planeja partir para uma expedição a Ílion, sacrifique a própria filha, Ifigênia. 

Além desses dissabores, não se pode esquecer das atrocidades realizadas pela frota 

grega quando em expedição a Tróia, cidade totalmente destruída pelo exército grego 

comandado por Agamêmnon.   

 Conforme explica Ost, todos estes crimes logo serão quitados em Argos, onde 

reinam a mulher de Agamêmnon e mãe de Ifigênia, Clitemnestra e seu amante, Egisto. 

Este não é senão um filho ulterior de Tiestes, igualmente à espera de vingança. O casal 

de amantes planeja e assassina Agamêmnon. Cassandra também é ferida mortalmente. 

Os cadáveres de Agamêmnon e Cassandra são vistos no vestíbulo do palácio, enquanto 

Clitemnestra e Egisto se exultam com o feito. Os anciãos advertem que Orestes, filho de 

Agamêmnon, então no exílio, regressaria para vingar a morte do pai.  
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 Na segunda parte da trilogia, Coéforas, o tom não é impotente e nem enganador 

como na primeira peça. Ost explica que o título da peça designa as “portadoras de 

libação”. Portanto, a palavra é liberada, violenta e mortífera. O coro é composto por 

cativas estrangeiras que lamentam a morte de Agamêmnon e denunciam as desordens 

correntes no reino de Argos. Dentre as mulheres que compõem o coro encontra-se 

Electra, irmã de Orestes, filha de Clitemnestra e Agamêmnon. Electra após a partida do 

pai é convertida pela mãe em mera serviçal do palácio.   

 Passados alguns anos de sua morte, Agamêmnon envia um sonho a Clitemnestra. 

No sonho, a rainha dá à luz uma víbora, a qual se amamenta no seio dela como se fosse 

um recém-nascido. O sangue se aninha ao leite materno em abundância. Clitemnestra 

desperta aterrorizada e interpreta o sonho como um sinal de que as divindades infernais 

se encontram ressentidas com seu ato criminoso. Visando aplacá-las e apaziguar a alma 

do marido no mundo dos mortos, a rainha determina a Electra e outras servas que 

enviem libações à tumba de Agamêmnon. 

Há um tom, uma vibração carregada de atividade e, nesse sentido, a palavra 

reencontra seu poder afirmativo, deixando a inquietude do passado de lado. O futuro se 

abre nas palavras, há um poder de resolução na linguagem. 

 O futuro, conforme esclarece Ost, representa Orestes, filho de Agamêmnon que 

regressa do exílio arquitetado pela própria mãe. Orestes representa a esperança de que a 

morte humilhante do rei seja vingada. Nesse sentido, o desfecho da peça está claramente 

desenhado: Orestes deve matar a própria mãe e o amante desta, Egisto, uma vez que 

foram estes os responsáveis pelo assassinato do rei.  

 Orestes passa a ser movido pela persuasão do deus Apolo e pelas Erínias 

paternas que clamam por justiça. Contudo, ao cometer o funesto matricídio, os papéis se 

invertem. Orestes é tido como criminoso e passa a ser perseguido incessantemente pelas 

Fúrias maternas. Agora, ele se torna alvo da lei de talião. Por isso, ele empreende fuga. 

 Finalmente, nesta breve sinopse, adentramos na última parte da trilogia de 

Ésquilo, Eumênides. Neste ponto da obra, encontramos Orestes em Delfos, 

apresentando-se como suplicante no templo de Apolo. Próximo ao filho de 

Agamêmnon, se encontram as Fúrias maternas (Erínias), que cansadas de perseguir o 

fugitivo, adormecem nos bancos do templo.  
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 O deus concede ao suplicante a purificação requerida e também todo o apoio 

necessário. Assim, Orestes é reintegrado ao convívio humano em virtude do ritual da 

purificação. Após, Apolo encaminha seu protegido ao tribunal em Atenas. Aqui, o coro 

é encenado pelas Erínias vingadoras de Clitemnestra que tentam de todas as formas 

enlouquecer Orestes. Este faz uma prece a Atena, suplicando ajuda. A deusa intercede 

em favor da vítima, convencendo as Erínias a concordarem com o julgamento da causa. 

Iniciado o julgamento, Apolo se apresenta como defensor de seu suplicante.  

Atena proclama que o Tribunal do Areópago fica instituído “para sempre”. Os 

jurados (juízes) depositam seus votos numa urna e a deusa esclarece que seu voto deve 

ser contado a favor de Orestes e havendo empate, o réu será absolvido. Assim acontece; 

ocorre o empate e Orestes sai vitorioso com o voto de Atena.  

  Após a absolvição de Orestes, o momento crucial se dá com o debate entre as 

Erínias que se sentindo humilhadas querem verter sobre a cidade toda a sua cólera por 

meio de infortúnios e calamidades. Contudo, Atena com seu poder persuasivo convence 

as Erínias a encarnarem um novo papel, mais condizente com o momento especial 

vivido. Convencidas, um pacto é selado entre as Erínias e Atena e assim, um processo 

transmutador se opera, os pólos são invertidos: do negativo para o positivo. As Erínias 

passam por uma metamorfose, ou seja, se despojam da velha roupagem marcada por 

profunda negatividade. Nesta última parte, as Fúrias devastadoras não são aniquiladas 

por Atena, mas convidadas e convencidas a mudarem de vibração, a atingirem o ponto 

mais elevado na escala dos sentimentos, em fim elas deixam de ser as deusas do ódio e 

se transformam em Eumênides, as deusas protetoras da Cidade.   

 Atena ao fundar o Areópago consegue conduzir a lei vindita a se transformar em 

justiça, ou seja, a deusa inventa a justiça humana – uma justiça que conforme frisa Ost, 

é decidida por votos, após a análise das provas carreadas para o plano do tribunal, 

argumentos racionais são trocados e responsabilidades individuais avaliadas.  

 Segundo Ost, Ésquilo consegue demonstrar que uma cidade bem constituída 

possui como pano de fundo essa nova aliança entre deuses antigos e novos deuses, bem 

como um pacto entre grupos sociais antagônicos. Por intermédio deste conjunto, se é 

possível transcender uma fase carregada de infortúnios e culpas. Entretanto, os cidadãos 

devem cultivar o temor do castigo e o respeito pelas leis.   
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III. O CONTEXTO POLÍTICO DE ORÉSTIA  

 

 

 Aqui, Ost relembra como era o contexto político ateniense de Oréstia: A 

realidade do poder ainda permanecia nas mãos da nobreza; o Areópago era composto 

por arcontes (cidadãos ricos e oriundos de famílias aristocráticas) e referido tribunal 

realizava o papel de guardião das leis e da Constituição, arma política poderosa. 

  Contudo, explica Ost, em 462-461 a.C. a situação é modificada por Efialtes, que 

consegue fazer votar pela Assembléia do Povo um decreto que limita a competência do 

Areópago, o qual passa julgar somente os crimes de sangue. Tal iniciativa também 

limitou a autoridade da nobreza enquanto classe. O poder político passa à Assembléia 

do Povo e ao Conselho dos Quinhentos.  

 Portanto, na época de Oréstia, o conflito é grande em Atenas: a nobreza começa 

a fomentar ameaças de sedição ou intervenção de exércitos estrangeiros; conjurações 

são descobertas e o próprio Efialtes é assassinado. A instância do político está em crise: 

Como produzir uma norma justa e manter o equilíbrio da cidade? Tudo estava abalado – 

o  poder da aristocracia; a referência à tradição, às leis imemoriais, à antiga partilha dos 

deuses etc. E qual seria a posição de Ésquilo nesse debate? Nas Eumênides, Ésquilo 

parece adotar a posição do equilíbrio: “nem anarquia, nem despotismo”. Tudo leva a 

crer que Ésquilo procura compor um cenário político moderado, uma vez que ele lembra 

o fato de que o Areópago possui uma origem divina e, além disso, o autor da tragédia ao 

evocar lembranças de uma era predominantemente baseada na vingança, busca 

evidenciar o salto evolutivo realizado com a fundação do Areópago. 

IV. A COMPOSIÇÃO POLIFÔNICA DA OBRA  

 

  François Ost demonstra elevada sensibilidade e profundo conhecimento a 

respeito de Oréstia, pois consegue captar em referida obra e em cada peça, a presença de 

cinco “vozes” que ressoam harmonicamente e de forma simultânea, num verdadeiro 

estilo contrapontístico.  
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 Mas Ost prefere tomar a mão inversa, ou seja, prefere não analisar as cinco 

“vozes” simultaneamente, de forma contrapontística; mas sim, prefere desenvolver a 

análise específica dessas vozes em cada peça.  

Contudo, de um modo geral, observamos que a reflexão política se faz presente 

em virtude da instalação do Tribunal do Areópago e tal fundação se dá com bases no 

poder do demos, o qual por sua vez somente está assegurado graças ao apoio da 

aristocracia. Mas toda esta estrutura é ameaçada pela guerra civil preenchida pelas 

sedições e acertos de contas privados.  

A voz de natureza religiosa mostra a pólis como que inserida na totalidade do 

cosmos e, só há harmonia na cidade, quando os deuses se encontram em plena paz, do 

contrário todo o tipo de calamidade afeta a vida dos humanos. Portanto, nesse sentido, a 

Oréstia, conforme ressalta Ost, pode ser lida como um drama que pretextua assuntos 

humanos para encenar um drama divino. A vida humana é tida como um espelho da 

vida dos deuses... Assim como é em cima, também é embaixo.  

Ost esclarece que no fim da trilogia, os deuses que simbolizam as forças 

subterrâneas e noturnas (Hades e as Erínias) selam uma nova aliança com os novos 

deuses que representam as forças olímpicas e diurnas (Zeus, Apolo e Atena).  

Outra voz destacada por Ost é relativa à questão da responsabilidade 

individual. Ele explica que de Agamêmnon às Eumênides, “opera-se uma passagem 

destinada a extrair as noções de culpa e de responsabilidade do magma confuso de 

erro, infração, loucura e infortúnio no qual estavam mergulhadas.” (p. 111). Aos 

poucos, as motivações individuais e as culpas subjetivas vão sendo consideradas, 

ocupando o espaço antes preenchido por formas coletivas e materiais. Na ausência de 

pelo menos um embrião de responsabilidade pessoal, é a vingança (lei de talião) que se 

aplica de forma mecânica e coletiva, nesse sentido, os descendentes carregavam consigo 

as faltas cometidas pelos ascendentes. A carga da culpa era hereditária, ou seja, coletiva.  

Finalmente, Ost destaca a última voz representada pelas modalidades e poderes 

do próprio discurso, como se o acesso da cidade ao meta-nível da justiça se desse 

somente pela via da liberação da palavra (linguagem). Tal palavra frisa Ost, é 

enganadora ou impotente no Agamêmnon. Contudo, ela recupera sua ação e a 

veracidade no término das Eumênides. Mas esse processo evolutivo da palavra é 

paralelo ao processo evolutivo do próprio direito. Para explicar referido arco 
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ascensional, Ost se baseia em Louis Gernet, que explica que na época do pré-direito 

havia a prevalência da eficácia mágica de um verbo performativo, carregado de 

imprecações, maldições, juramentos, súplicas, profecias e sonhos. Mas a justiça ao 

substituir a vindita, passará a invocar paulatinamente o predomínio da palavra racional, 

dialógica e argumentativa.  

 Apesar de aparentemente as mutações jurídicas ressoarem certa importância; é a 

palavra o tema fundamental na obra de Ésquilo.  

Na primeira peça, Agamêmnon, quando não existe ação, toda a tensão da peça se 

concentra nos rodeios de palavras, nos não-ditos, nos desvios de linguagem, no discurso 

confuso, dissimulado e falso. A linguagem é ambígua, silenciosa e finalmente, 

incontrolável.  

Nas Coéforas, ao contrário, a palavra ganha força e verdade. As cativas liberam 

a prece e a irmã de Orestes, Electra, diz o mal, nomeia o inominável – frisa Ost.  

 Nas Eumênides, a persuasão triunfa. Argumentos racionais substituem as 

palavras mágicas e imprecativas do pré-direito. O novo modelo jurídico (justiça/direito) 

exige a evolução da linguagem. As palavras antes sobrecarregadas de emoção, agora são 

substituídas por palavras racionais e dialógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

V. A ANÁLISE DAS VOZES EM CADA PEÇA 

 

 

  A partir deste ponto, após traçar as linhas gerais da intriga dessa melodia 

contrapontística, Ost passa a analisar cada uma das “vozes” que compõe essa polifonia 

em cada uma das peças da trilogia.  
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A. As cinco vozes em Agamêmnon  

 

 

    Nesta peça, todo o potencial dramático se concentra nos não-ditos, nos 

subtendidos e nos desvios da palavra. A peça é, conforme destaca Ost: 

 
“Transbordante de paixão contida, prestes a explodir, e cuja própria 

contenção aumenta ainda mais a violência potencial. Dez anos de espera e 
uma soma incalculável de crimes montaram uma máquina infernal cuja 
explosão iminente é pressentida por todos.” (p. 113) 

 

  O tema jurídico é a voz representada pela lei de talião. Este modelo de justiça 

se impõe como uma necessidade interior da história, estruturando a intriga sem 

surpresas. Na peça, há inúmeras alusões à vindita, muitas das vezes personificadas, 

conforme esclarece Ost, nas formas hediondas das Erínias, as Fúrias vingadoras.  

 O autor prossegue sua explanação, ressaltando que nesta primeira parte da 

trilogia não ocorre qualquer distinção entre justiça e vingança. Mas é o próprio termo 

grego dikè e seus derivados que exprimem as idéias de justiça, de vingança e de castigo. 

Portanto, nesta etapa da trilogia, os juízes são verdadeiros justiceiros. O talião é, pois 

apresentado como lei social geral e implacável. Sendo vítima ou vingador implacável, 

de qualquer forma, o indivíduo estará à mercê das Fúrias vingadoras (Erínias)... Trata-se 

de um círculo vicioso, interminável, que se prolonga pelos descendentes, uns contra os 

outros, procurando fazer “justiça pelas próprias mãos”, num uso arbitrário das próprias 

razões... 

 Três traços adicionais completam essa primeira abordagem da vindita:  

1. O talião se aplica indiferentemente ao culpado ou a seus descendentes (na 

trilogia, destacamos Agamêmnon que paga a dívida de seu pai, Atreu); 

2. O talião pode ser desencadeado por qualquer violação (como por 

exemplo, o sacrilégio de Agamêmnon ao pisar o tecido de púrpura); 

3. O talião é executado tanto por justiceiros quanto por infortúnios naturais 

(como por exemplo, a tempestade que dizima a frota grega em seu 

regresso de Tróia).  
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  Na lógica do talião, cada crime é interpretado como a justa e necessária vingança 

de um crime precedente. 

  A voz da culpabilidade/responsabilidade se faz ouvir em contraponto ao tema 

da vindita.  

 Prosseguindo com suas explanações, Ost destaca que sem um mínimo de 

imputação de uma responsabilidade, não se pode falar em julgamento. Na peça 

Agamêmnon discute-se a responsabilidade de dois crimes: o primeiro, no qual o próprio 

Agamêmnon mata a filha Ifigênia e o segundo, no qual Clitemnestra mata o marido 

Agamêmnon com a ajuda do amante, Egisto. 

 Analisando a questão da responsabilidade, qual o nível de culpa de Agamêmnon 

ao matar a filha? Que motivos o levam a praticar tal crime? Seu ato é considerado 

criminoso? Será ele perseguido pelas Erínias da filha, uma vez que o ato se deu entre 

consangüíneos? 

 Não menos relevante é a determinação das responsabilidades sobre o assassinato 

de Agamêmnon. Quais os motivos que levam Clitemnestra e o amante a optar pelo fim 

do rei?  

 O tema político é outra voz destacada por Ost e que segundo ele, é desenvolvida 

em menor grau no Agamêmnon. Nesta peça, Ésquilo diz o suficiente, mas sugere que 

“há algo de podre” no reino de Argos.  

 
“Sob a capa de chumbo imposta pelos senhores do momento, 

Clitemnestra e Egisto, é a confusão que reina, a inversão do curso normal das 
coisas, o que é evocado pelo sentinela, logo no início da peça, ao falar da 
“mulher com coração de homem” que impõe sua lei sobre Argos. O reino vive 
ao ritmo dos crimes e das vinganças que, há muitas gerações se tramam atrás 
dos muros do palácio; o povo rumina sua cólera mas não ousa elevar a voz; os 
príncipes estão cercados de bajuladores interessados e as instituições, a 
começar pelos tribunais, ausentam-se (...)” (p. 120).  

 
 

 A voz relativa ao tema teológico é semelhantemente ao tema político, ou seja, é 

fraca e não se faz ouvir plenamente. Apesar de na Grécia do século V a. C. existir um 

estreitamento de laços entre homens e deuses (representado na peça pelos momentos em 

que os personagens mantêm colóquios com os deuses) não quer dizer, segundo Ost, que 

haja uma dimensão teológica importante. O tema teológico somente ganhará 

significância na última peça da trilogia, ou seja, nas Eumênides, quando haverá uma 
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grande explosão de rivalidades entre os deuses subterrâneos e as novas divindades 

olímpicas, até que selam um acordo que reintegra a paz à cidade.   

Finalmente, somos levados a identificar a voz da linguagem (palavra), que se 

desenvolve ao longo do Agamêmnon com força excepcional: 

 

• Quando não existe ação verdadeira, toda a tensão dramática da 

peça concentra-se nos rodeios e desvios da linguagem; 

• Nos desvios, o discurso sempre se mostra confuso, mentiroso e 

até mesmo impotente. Mas esse discurso, segundo Ost, é a 

representação perfeita da ordem social que reina em Argos e 

também do sistema jurídico baseado na lei de talião; 

• A ambigüidade da linguagem não articulada dos sinais é 

significativa principalmente no início da peça e nos leva a 

desenvolver certos questionamentos: o que ela anuncia triunfo ou 

desastre? O que significa a lebre devorada? Quem é essa lebre? O 

que pensar dos boatos relativos ao adultério de Clitemnestra? 

• Ost destaca também a gama dos silêncios forçados, dos não-ditos 

eloqüentes e dos subtendidos permeados de sentido destacados 

nos versos 36 (“boi sobre a língua”); 548 (silêncio prudente do 

Corifeu); 636-637 (medo supersticioso do Arauto). Todas estas 

situações, esclarece Ost, são acompanhadas pela lei do silêncio 

que é precípua aos acertos de conta que se arrastam pelas 

gerações; 

• As ameaças, ambigüidades, bajulações e mentiras são uma 

constante nas falas de Clitemnestra. Exemplos disso não nos 

faltam: ao invocar o sofrimento dos mortos (versos 346, 877, 879) 

ou mesmo ao verter ambigüidades (verso 911). O coro também 

não deixa de ser irônico (verso 616); 

• O silêncio também é uma forma de linguagem e a melhor 

representante é Cassandra que em momento algum dirige 
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qualquer palavra a Clitemnestra. Mas após a retirada da mulher de 

Agamêmnon, Cassandra adota uma linguagem oracular 

incontrolável.  

 

 

B. As cinco vozes em Coéforas  

 

 

  Esta segunda peça conta a história do assassinato de Clitemnestra e seu amante, 

Egisto. Ost esclarece que em Agamêmnon toda a intriga voltava-se ao passado e, 

portanto, o assassinato de Agamêmnon era visto como fruto de um passado funesto. 

Mas agora, em Coéforas, o campo de visão é o futuro e longe de ser temido, o crime é 

desejado pelos personagens principais. A alteração do ponto de vista se exprime com 

clareza no coro. Este não é mais composto por anciãos (aqueles que relembram o 

passado), mas sim por prisioneiras, ou seja, cativas revoltadas (irmãs de infortúnio de 

Cassandra e mesmo de Electra). Esta última é filha de Clitemnestra e de Agamêmnon e 

que vive exilada, reclusa e humilhada no palácio desde a partida do pai.  

  Para atingir o ápice da peça, que é o matricídio praticado por Orestes, filho de 

Clitemnestra e Agamêmnon, Ost explica que se faz necessária uma longa preparação 

psicológica. Após uma série de imprecações, súplicas e juramentos, o espírito vingador 

do cadáver de Agamêmnon é despertado.  

  Clitemnestra tem um pesadelo e para se ver livre da cólera do ex-marido, ela 

acredita que com libações em seu túmulo, poderá ter o sossego e satisfazer o espírito de 

Agamêmnon. Assim, ela envia as cativas ao túmulo do rei, no sentido de que por 

intermédio de libações rituais, acompanhadas de palavras propiciatórias, o espírito do 

ex-marido se dê por satisfeito e a deixe em paz.  

 Contudo, as cativas se enfurecem com tamanho despropósito, pois elas estão 

conscientes das intenções de Clitemnestra e do caráter sacrílego de oferendas tão 

mentirosas e tardias... (verso 46) Como se pode ser absolvido de um crime por apenas 

boas palavras? (verso 68) 
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  Ost explica, que nesta segunda peça, não é difícil identificar as cinco “vozes” da 

composição contrapontística de Ésquilo: 

O tema jurídico ganha relevo com a reiteração quase obsessiva da lei do talião: 

Orestes triunfa ao defender a causa do pai, mas compromete-se ao cometer o matricídio. 

Aqui, Ost observa alguns pontos muito importantes: a) alguns crimes admitem a 

compensação financeira, outros, em troca, como as infrações imprescritíveis não se 

satisfazem com essas acomodações; b) o espírito do morto tem parte ativa na aplicação 

da vingança, sua cólera persegue não apenas o criminoso, mas também os próprios 

familiares, para que estes honrem o dever sagrado de vingança; c) o crime é assimilado 

a uma verdadeira mancha física que infecta por contato tudo o que dela se aproxima.  

O tema relativo à responsabilidade/culpabilidade é muito semelhante ao 

desenvolvido na primeira peça. Contudo, aqui se percebe a questão da responsabilidade 

no ato criminoso de Orestes que mata a mãe e o amante desta para vingar a morte do 

pai. Portanto, qual o nível de culpa de Orestes? Que motivos o levam a praticar tal 

crime? Seu ato é considerado criminoso? Será ele perseguido pelas Erínias maternas, 

uma vez que o ato se deu entre consangüíneos? 

A palavra, a linguagem ganha força em Coéforas. Cessa o clima de impotência 

e de fingimentos tão freqüentes em Agamêmnon. Não há mais palavras veladas e 

antífrases. As cativas, destaca Ost, possuem agora o poder de liberar a prece de Electra e 

dar um sentido às enganadoras libações de Clitemnestra.  

 
“(...) as Coéforas levam progressivamente a irmã de Orestes a dizer 

seu mal e a nomear o inominável; nesse instante preciso, volta-lhe a energia, 

que desperta ao mesmo tempo as forças enterradas da vítima.” (p. 129) 

 

A política é, conforme explica Ost, algo muito discreto nas Coéforas. Orestes ao 

insistir no desvio da ordem feminina, anuncia um tema que se revelará decisivo na 

terceira parte da trilogia e que vem tratar justamente, da ascensão da força masculina. 

Zeus prevalece sobre Hera. A mulher nada mais é que mera caixa armazenadora da 

semente masculina...  

O tema teológico opera em segundo plano para explodir com vigor na última 

parte da trilogia. Contudo, nas Coéforas se destaca a disputa de interesses entre Apolo, 
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que é o deus olímpico guardião da ordem masculina e paterna e, as Fúrias vingadoras, 

as guardiãs dos túmulos.  

 

 

C. As cinco vozes nas Eumênides e a “invenção da justiça”  

 

 Segundo explica Ost, a última peça da trilogia é dedicada principalmente ao 

tema teológico. Nesta parte, Orestes nada mais é que um mero joguete entre forças e 

interesses rivais: de um lado os novos deuses versus os deuses antigos, representados 

pelas Erínias.  

 As Erínias representam a opinião pública, o senso comum dos gregos. Mas 

haverá um ponto importante na peça em que ocorre uma mudança, uma transmutação: 

de Erínias para Eumênides. Tal mudança é acompanhada por outras mudanças 

simbólicas: de Argos para Delfos e depois, para Atenas. Esta última cidade representa o 

modelo das cidades boas e somente numa cidade modelo é que se poderia operar a 

transição da vingança para a justiça.  

O ponto crucial da peça é quando Apolo indaga às Erínias, os motivos pelos 

quais não exigiram o julgamento de Clitemnestra quando esta matou o marido. As 

Erínias respondem que a vítima não era do próprio sangue de Clitemnestra. Portanto, 

para as Erínias o vínculo genealógico prevalecia sobe o vínculo matrimonial.  

 Daí Apolo introduz a prevalência de seu novo regime, o regime masculino, que 

deveria substituir a prevalência do feminino. Zeus é o fiador do novo regime. A mulher 

passava a ser vista não como geradora de vida e, sim, como mero receptáculo da 

semente de vida masculina. 

 Para ser julgado em Atenas, Orestes precisa esclarecer que se apresenta como 

suplicante e que passou por Delfos, no sentido de se purificar. Por isso, teve devolvido 

seu direito de cidadania. No direito arcaico, enquanto o criminoso não se purificasse, ele 

era tido como um “morto civil”, condenado à interdição de comunicação com os 

homens.  

 Por suas vezes, as Erínias se defendem, justificando a necessidade da lei de 

talião e dizendo que quando um mortal derrama seu próprio sangue, elas têm o dever de 
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persegui-lo. Portanto, conservar a memória dos crimes é competência exclusiva das 

Erínias. 

 Com a entrada de Atena inicia-se o processo de Orestes, ato que pela primeira 

vez substituirá a vindita e a espada. Atena ouve as Erínias e após, Orestes. As Erínias 

insistem em finalizar o processo, dizendo que Orestes não pode jurar inocência, pois 

está claro que ele cometeu um crime e por isso deve ser punido. Contudo, Atena resiste, 

opondo-lhes uma resposta que provavelmente é o PIVÔ da trilogia inteira: “AFIRMO 

QUE POR JURAMENTOS A JUSTIÇA NÃO DEVE VENCER” (verso 432). Este é um 

momento muito importante, pois marca o rompimento com o universo mágico do pré-

direito constituído por ordálios e juramentos. Atena se preocupa em instaurar o mundo 

das provas objetivas e das argumentações racionais.  

 A partir daí, começa a instrução do processo: Atena pede a Orestes que nomeie e 

faça valer seus meios de defesa. Ele, em sua primeira réplica, toma o cuidado de 

explicar novamente que recuperou o direito da palavra pública, uma vez que se 

purificou no templo de Delfos. Em seguida, Orestes assume a responsabilidade de seu 

gesto, não sem esclarecer que foi para pagar o assassinato de seu pai e que Apolo tomou 

parte nele, pois foi seu cúmplice.  

 A instituição do Tribunal do Areópago vem justamente para decidir um conflito 

que mistura desejos humanos e vontades divinas. O processo é claramente teológico, 

conforme explica Ost. Apolo lança um argumento decisivo: “ele próprio agiu por 

ordem de Zeus, ao incitar Orestes à vingança”. Apolo argumenta que Orestes não é do 

mesmo sangue da mãe, uma vez que toda genitora seria como “mãe de aluguel”, apenas 

nutridora do germe nela semeado, de modo que quem engendra é o homem que a 

fecunda. A própria Atena, nascida de Zeus, não é a prova de que um pai pode engendrar 

sem mãe?  

As Erínias ficam sem voz e Atena pode concluir o processo, pedindo aos juízes 

para votarem em conformidade com a consciência de cada um. Ela aproveita o ensejo 

para dizer que o Areópago foi instituído “para sempre” e pede que os cidadãos sejam 

tomados pelo respeito e temor às leis, afastando-se assim dos crimes e que eles se 

preservem tanto da anarquia quanto do despotismo. 

 Os jurados são convidados a depositar seus votos na urna e falando por último, a 

fim de não influenciar o júri, Atena anuncia que votará a favor de Orestes e que em caso 
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da igualdade de votos, Orestes vence. Na dúvida, a vitória pertence ao mais fraco, ou 

seja, ao réu.  

 As Erínias se sentem humilhadas com a derrota e anunciam catástrofes e 

calamidades que devem atingir a cidade. Atena então se vale do último recurso: a 

persuasão – o encanto da voz, a magia das palavras, a força que a palavra exerce sobre 

outrem. Mas será um empreendimento difícil, segundo ressalta Ost. Atena precisará não 

menos que 140 versos e quatro longas falas para vencer a resistência delas. O mais 

urgente é restaurar a honra da parte indeferida. Atena prefere não destruir as Erínias e ao 

contrário, as convida para que convivam com ela na cidade. Atena promete honrarias e 

por fim, elas acolhem a proposta da deusa.  

 Com o fim do talião, as Erínias perdem seu campo de atuação. Ao lado da 

justiça, as Erínias não desenvolveriam bem o seu papel, portanto nada mais restava do 

que se adaptarem ao novo modelo jurídico que acabava de ser instaurado. De 

vingadoras deveriam assumir o papel de benévolas – as Eumênides.  

 
“Resta a Atena confirmar o papel ativo que, na nova paisagem 

teológica de Atenas, ela confere às Eumênides (presidir ao poder dos homens e 
“todo aquele que negligencia seu duro poder ignora de onde sua vida é 
golpeada”, v. 930-933) e agradecer a Zeus, apresentando nessa conclusão 
como “mestre do discurso” que assegurou a última palavra à persuasão 
(v.973)”. (p. 139) 

 

 Ost explica que ao final da análise das Eumênides, é possível ver que as cinco 

“vozes” identificadas nas duas primeiras partes da trilogia são mantidas nesta última 

peça e, inclusive, levadas ao grau máximo.  

 No plano jurídico, é instituído um tribunal humano que substitui a lei do talião. 

Contudo, o temor do castigo, encarnado pelas antigas Erínias permanece, mas sob nova 

roupagem, o temor e respeito às leis. O direito antigo não é liquidado, mas superado, 

conduzido a outra forma, vamos dizer, mais evoluída.  

 No plano da linguagem, a persuasão triunfa. Há um cortejo de argumentos 

racionais que substituem as palavras mágicas e as imprecações. O juramento e a magia 

das palavras recebem novo significado e são substituídos por uma palavra dialogada e 

persuasiva em que a eficácia racional prevalece. As palavras antes, densas e 

sobrecarregadas de uma emoção negativa, são agora positivas, visando o bem da cidade.  
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 Quanto à responsabilidade, a culpa passa a ser pessoal e não mais coletiva. 

Exemplo disso, é Atena questionar as atenuantes que poderiam modelar a culpa pessoal 

de Orestes.  A imputação dos atos se dá em caráter pessoal, a descendência do indivíduo 

não mais precisa pagar pelo ato criminoso de seu antepassado. 

 Na seara teológica, a ruptura entre antigos e novos deuses é consumada e 

ultrapassada por uma “nova aliança”: as Erínias não são desqualificadas, ao contrário 

são conduzidas a um novo estado que lhes permite agir em consonância com o novo 

modelo jurídico – são reintegradas à cidade, continuam a simbolizar o temor salutar dos 

infortúnios que o esquecimento das leis acarretaria.  

 Politicamente, a discórdia aristocrática cede lugar à harmonia democrática sob 

os auspícios de Atena. Contudo, esclarece Ost que Atena deixa claro a necessidade de se 

respeitar a autoridade do Areópago. Nesse sentido, o clã dos aristocratas perdem seus 

privilégios tradicionais em virtude da nova ordem política instaurada.  A absolvição de 

Orestes e a incorporação das Eumênides na cidade têm por objetivo acelerar a 

reconciliação cívica e reforçar duravelmente o vínculo social.  

A arquitetura contrapontística de Ésquilo é fundamentalmente exuberante e a 

harmonia entre as “vozes” é perfeita. François Ost conclui que todo este conjunto 

contrapontístico (jurídico, linguagem, responsabilidade, teológico, político) ao se 

articular constitui aquilo que podemos chamar de a “invenção da justiça”.  

No plano procedimental, a “invenção da justiça” reside na instituição do 

Areópago, tribunal humano, mas certamente inspirado num senso elevado de justiça: 

tribunal permanente, imparcial e incorruptível, vigilante da cidade. O novo 

procedimento substitui os ordálios e juramentos por inquéritos e argumentos racionais, 

coroados com uma votação em que cada juiz participa com igual poder. No caso de 

empate de votos, a regra era a absolvição do acusado – na dúvida, o réu deveria ser 

absolvido.   

 No plano substancial, Ost diz que o novo direito não é muito original, pois ele 

integra o ensinamento tradicional das Erínias (respeito às leis pela imposição do medo). 

No entanto, tudo isso é submetido ao debate argumentado e não à mecânica passional 

do talião. Ressalta-se que na ordem política, ocorre o triunfo de uma cultura paterna 

sobre a arcaica natureza materna.    
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não podemos ignorar o quanto a pulsão vingativa ainda persiste em aflorar nas 

formas mais modernas de justiça. Conforme explica Ost, a pena jamais se libertará 

realmente desse aspecto vingativo, mesmo quando o Estado moderno monopolizar em 

seu proveito o exercício da violência legítima, a pena ainda conservará algo de sua 

função retributiva originária. 

 Ost procura desenvolver uma linha de raciocínio capaz de evidenciar o momento 

preciso de se dar lugar à justiça, ou seja, de se instituir a justiça. O autor explica que a 

justiça extraída lentamente da vingança foi capaz de dar uma significativa contribuição 

para a paz social. E referido processo é algo muito interessante e até mesmo paradoxal, 

pois o juiz é aquele indivíduo capaz de pacificar o jogo social, uma vez que ele, 

primeiramente, sabe encenar o conflito e sabe fazer-se exprimir por uma violência 

autorizada pelo Estado e que se caracteriza pela decisão final desse juiz, o qual em 

maior ou menor grau soube tomar algo dessa violência que por outro lado ele combate. 

O condenado, após expiar sua falta é convidado a cooperar no jogo de estabilização 

social. 

A defesa de Ésquilo em favor da justiça substituindo a vingança não pode ser 

reduzida a uma mera equação, uma vez que a vingança também possui seus traços 

positivos, assim como a justiça moderna também não é isenta de seus perigos. A 

vingança sobrevive parcialmente sobre a forma de sanções retributivas nos 

procedimentos penais modernos. Por isso podemos dizer que a vingança não é 

destruída, e sim, transmutada, veste outra roupagem, mais condizente com as exigências 

de uma sociedade que a cada dia se torna mais complexa. A melhor representação desse 

movimento transmutador e que confirma a instituição da justiça, é o ato pelo qual a 

sociedade retira dos indivíduos o direito de fazer “justiça pelas próprias mãos”. 

Contudo, essa “justiça pelas próprias mãos” muda apenas de face, de lado; uma vez 

que é o poder público quem a confisca, monopolizando a violência legítima; dizendo a 

quem cabe o direito de exercer a justiça privada, de alguma forma.  

Assim, apesar da instauração do novo direito, por longo tempo a intervenção dos 

juízes públicos se limitará em avaliar as condições necessárias ao exercício da vingança 
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privada em casos de roubo, assassinatos, adultério etc. Numa resposta positiva, o 

acusado é entregue à família da vítima para que a “justiça seja feita”. Segundo Ost, 

somente muito tarde na história do direito, a retribuição privada será substituída pela 

repressão pública estatal.  
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GOVERNO E DEMOCRACIA DIGITAIS: TRANSIÇÃO DE UM MODELO 

HIERÁRQUICO PARA UM MODELO EMERGENTE 

 

Aires José Rover∗

 

RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre novas perspectivas para a democracia a 

partir do fenômeno do governo eletrônico e do uso das tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) pelos cidadãos. Destacam-se alguns pressupostos, desafios, 

princípios, limites e perspectivas para a implementação de uma democracia emergente 

que vá além do governo eletrônico. Temas como sociedade em rede, estado nação com 

formato hierarquizado, a chamada democracia clássica e seus instrumentos de 

participação marcadamente formais, formas atuais de governo eletrônico, riscos 

técnicos e culturais na sua implementação, são delineados para que se verifique como a 

democracia digital pode e deve se desenvolver. Nesse sentido, reflete-se sobre o 

problema da exclusão digital e as formas e estratégias de capacitação e inclusão do 

cidadão em um espaço público muito mais dinâmico e incerto. É nesse momento que se 

procura demonstrar que a complexidade da sociedade atual aliada ao uso intensivo de 

tecnologias digitais pelo governo podem estar semeando novas formas emergentes de 

participação, de baixo para cima, cujas propriedades são muitas vezes paradoxais e 

certamente colaborativas e cooperativas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA, GOVERNO ELETRÔNICO, SOCIEDADE 

DA INFORMAÇÃO. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this work is to present some perspectives for the democracy nowadays with 

the electronic government and the use of the information and communication 

technologies (ICT) by the citizens in order to allow them to participate effectively in the 

government. It makes some comments about the conditions, challenges, principles, 

limits and perspectives for the implementation of the democracy that goes besides the 
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electronic  governement. Themes as network society, state nation, the classic democracy 

and their formal instruments of participation, electronic government's current forms, 

technical and cultural risks in his implementation, they are delineated to verified as the 

digital democracy can develops. In that sense, we thinks about the problem of the digital 

exclusion and the forms and strategies to training citizen in a much more dynamic and 

uncertain public space. It is on that moment that we try to demonstrate that the 

complexity of the current society and the intensive use of digital technologies for the 

government can be sowing new emerging forms of participation, whose properties are 

paradoxical and certainly cooperatives.    

 

KEYWORDS: DEMOCRACY, ELECTRONIC GOVERNMENT, INFORMATION 

SOCIETY. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade está mais complexa, o que demonstra os termos sociedade da 

informação, do conhecimento. A informação passa a ser o motor das transformações e é 

o insumo mais importante nos sistemas modernos de produção. O uso intensivo da 

tecnologia da informação em forma digital tem proporcionado a superação das 

estruturas administrativas hierarquizadas e verticalizadas em direção a relações de poder 

horizontalizadas. Eis a sociedade em rede. 

Esta complexidade, porém, vai além das relações de poder, atingindo a própria 

cultura, constituindo o fenômeno da cibercultura, que em essência se representa na 

democratização do acesso a bens culturais e informações diversas, na construção de 

uma inteligência coletiva. “Vivemos a era da cibercultura, ou seja, um mundo marcado 

pela interatividade, em que três princípios básicos norteiam o crescimento do 

ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva” 

(LÉVY, 1999).  

Porém, não obstante o enorme incremento na utilização da tecnologia da 

informação e suas conseqüências na sociedade, tudo não passa de uma possibilidade de 

avançar na construção de uma democracia como forma de sociedade (LEFORT). 

O aumento da complexidade da vida e dos riscos envolvidos faz com que a 

sociedade atual exija cada vez mais regulação jurídica da vida social. Como fazê-lo 

numa sociedade ainda mais complexa, na qual as mediações entre as pessoas cada vez 
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mais dependem de interfaces artificiais e processos autônomos regulados por códigos de 

programação e máquinas? 

Hoje, as pessoas e as empresas são ainda os agentes principais de todas as ações e 

sobre elas recai a responsabilidade desses atos e seus efeitos. Mesmo assim, há 

restrições quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas.  

Haverá situações em que a idéia de personalidade será subvertida. Quem 

imaginava a possibilidade jurídica de mandado de prisão para um perfil genético e não 

para uma pessoa, física e juridicamente constituída? Mesmo não sendo comum na 

maioria dos sistemas jurídicos, naqueles mais dinâmicos já é uma realidade. 

Assim, não é tão extravagante pensarmos em máquinas ou sistemas que 

respondam, parcial ou totalmente, pelos efeitos de suas ações e omissões, utilizados 

pelas pessoas comuns, por empresas e pelo Estado. Sistemas com personalidade 

jurídica, um absurdo aos nossos olhos juridicamente míopes. 

A discussão sobre o Direito, o Estado e as tecnologias da Informação não passa 

fundamentalmente pela existência ou não de legislação, mas sim pela forma como a 

sociedade vem adotando as novas tecnologias e reinventando as relações entre os 

sujeitos e organizações. Esse processo é muito veloz e estas instituições ainda estão 

presas ao velho passado lento e analógico da sociedade industrial. 

O futuro que se avizinha exigirá mudanças importantes nas formas de organização 

do Estado e do Direito, como por exemplo, na proteção da propriedade intelectual e da 

forma de participação dos cidadãos na política. Certamente, serão um Direito e um 

Estado mais globalizados (sem perder de vista o local) e dinâmicos. Isso não significa 

que serão necessariamente melhores, tendo em vista a tensão entre o aumento da 

regulação e da colonização do mundo da vida (Habermas) e a consequente diminuição 

da autonomia do agir emancipador. Conforme fala Santos, "o que mais nitidamente 

caracteriza a condição sócio-cultural deste fim de século [XX] é a absorção do pilar da 

emancipação pelo da regulação, fruto da gestão reconstrutiva do défices e dos excessos 

da modernidade confiada à ciência moderna e, em segundo lugar, ao direito moderno." 

(2000, p.55) 

 

1. A CRISE DO ESTADO MODERNO 

O Estado moderno estaria passando por transformações baseadas no aumento de 

complexidade, nas quais situações paradoxais ocorrem, velhas estruturas de poder e 

procedimentos convivem com novas formas ainda jovens de gerir a coisa pública. A 
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teoria política a muito decifrou os limites do Estado moderno, caracterizado que é por 

um governo dos técnicos, pelo crescente aparato burocrático, hierarquizado, e pelo 

baixo rendimento do sistema democrático, apontando para uma crescente 

ingovernabilidade ou governabilidade pela tecnocracia na qual não há lugar para a 

política.  

Tais fatores impediriam a participação dos sujeitos na tomada de decisões, seja 

pela dificuldade de acesso às informações, bem como pela dificuldade de compreensão 

de tais informações. Estes fatos demonstram o processo de contínuo aumento da 

complexidade do Estado. Isto também é demonstrado pelo aumento dos órgãos 

tradicionais do Estado e de outros institutos autônomos como as empresas estatais, 

como também o aumento e diversificação das suas funções (GARCÍA-PELAYO, 1996). 

Se por um lado parece fácil concluir pela democratização dessas relações, por 

outro é possível verificar a dificuldade em eliminar o poder invisível (BOBBIO, 1992) 

que gira em torno da atuação do Estado, através da ação de grupos organizados que 

fazem valer seus interesses particulares. É evidente que as redes de informação 

(Internet) podem assumir um papel fundamental para o controle e fiscalização da 

administração pública, bem como para desburocratizar as relações entre Estado e 

cidadãos.  

Esta é uma perspectiva por excelência otimista, pois as possibilidades oferecidas 

pelas diversas tecnologias de informação podem permitir a participação de uma grande 

maioria permanentemente excluída das decisões políticas. Porém, não se pode olvidar a 

possibilidade de sua utilização no processo de dominação, representado principalmente 

pela crescente desigualdade em termos de desenvolvimento e utilização das novas 

tecnologias entre classes sociais formadoras de um país nação e entre os países pobres e 

ricos. 

O destino do estado nação está mudando nessa nova era. O que fazer diante disto? 

"Até agora, os governos estavam arraigados ao espaço geográfico. São instituições 

destinadas a controlar e administrar a terra. Mas, com grande parte da vida comercial e 

social da humanidade migrando para o mundo não-material do ciberespaço, as 

instituições políticas ligadas ao espaço geográfico se tornarão cada vez menos viáveis? 

Em um mundo em que mais atividades sociais e econômicas importantes acontecem no 

ciberespaço na forma de experiências culturais transformadas em commodities, os 

governos passam a ter um papel extremamente diminuído a desempenhar." (RIFKIN, 

2001, p. 132) 
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O caráter global do mercado tende a mudar a vida política. Rifkin cita 

especialmente o avanço do mercado de telecomunicações que impede a supervisão e o 

controle da comunicação pelo próprio Estado. As parcerias feitas entre as empresas de 

mídia global e as de manufatura e serviços acabam por concentrar um poder de caráter 

monopolista e colonialista (2001). 

Em que medida a razão instrumental, presente na transformação do mundo pela 

tecnologia, elimina a razão crítica acelerando o processo de desencantamento do 

mundo? A sociedade que se institui cada vez mais no mercado mediado pela tecnologia 

tende a destruir, inexoravelmente, o espaço público? 

Nas democracias pelo mundo está havendo um declínio significativo dos partidos 

políticos na mesma medida em que há um crescimento das organizações voluntárias, 

grupos de pressão, lobbies, ONG's. Mesmo assim, a infra-estrutura social para o debate 

público e a ação política foi minada, pois cada vez mais há a valorização dos direitos do 

consumidor (sujeitos às lógicas comerciais e mercantilistas) e dos interesses de mercado 

em detrimento dos direitos do cidadão. Satisfazer as exigências de concretização dos 

direitos do cidadão tem se revelado bastante onerosa, de maneira que atualmente estão 

passando a se travestir de direitos dos consumidores (BRYAN, 1998). O desafio é evitar 

que o cidadão seja reduzido à categoria de consumidor de serviços governamentais.  

Assim, o crescente processo de mediação tecnológica pode levar ao alheamento 

dos indivíduos como parte de uma coletividade identificada em um espaço público, 

mediados pela política. A ágora eletrônica pode se tornar um grande simulacro no qual 

o sujeito plugado pode significar apenas conectado a máquinas, nada mais. Em muitos 

casos instala-se um sentimento de segurança irreal, em que todos são levados a sentir-se 

como se estivessem isentos dos riscos e males da vida em sociedade. Enfim prisioneiros 

das tecnologias, da cultura de massa em escala mundial, dos mitos e mitologias 

“secularizadas” (IANNI, 2003). 

Por conta de todas as mudanças desencadeadas pelo uso das novas tecnologias, em 

especial as tecnologias de informação e comunicação, a realidade do chamado governo 

eletrônico avança na mesma medida em que ocorre uma reforma silenciosa do próprio 

Estado, em termos de gestão da coisa pública. Em termos gerais e otimistas, o governo 

eletrônico tem se constituído em uma infra-estrutura de rede compartilhada por 

diferentes órgãos públicos a partir da qual a gestão dos serviços públicos é realizada. A 

partir da otimização desses serviços o atendimento ao cidadão são realizados, visando 

atingir a sua universalidade, bem como ampliando a transparência das suas ações.  
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O GOVERNO ELETRÔNICO 

O governo eletrônico tem várias faces (PERRI, 2001): 

1. Fornecimento de Serviços Eletrônicos. É a faceta do ponto de vista do Estado e 

a mais conhecida do governo eletrônico. É uma forma instrumental de administração 

das funções do Estado (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário) e de 

prestação dos serviços de utilidade pública. Essas atividades podem ser divididas em 

três categorias: G2G, que envolve compras ou transações entre governos; G2B 

caracterizado pela relação entre governo e fornecedores e G2C, relação entre governo e 

cidadãos. As duas primeiras categorias ainda são as responsáveis pela maior parte dos 

investimentos já realizados. A disponibilização e acesso à informação seria aqui o ponto 

central. 

2. E-governance ou atividades de suporte digital para elaboração de políticas 

públicas, para a tomada de decisões e gestão pública. Tem como base a organização de 

conhecimento que permitirá que muitos atos e estruturas meramente burocráticas 

simplesmente desapareçam e a execução de tarefas que exijam uma atividade humana 

mais complexa seja facilitada.  

3. Democracia Eletrônica (e-democracy), que começa com o voto eletrônico, 

seguido de experiências de consulta e deliberação on-line dos cidadãos, enfim, a 

chamada e-participação. É o ponto de vista da sociedade definindo e aprofundando os 

fins do Estado Democrático de Direito. 

Note-se que se trata de um conceito extremamente alargado e cujo alcance é uma 

tarefa difícil. Fica claro que o ponto (1) é muito bem realizado pela maioria dos 

governos que avançaram em suas interfaces e ambientes eletrônicos, o que não é 

verdadeiro para os dois itens que seguem. O item (3) evidentemente, de tão particular 

que é nem deveria ser tratado como governo eletrônico. Um motivo já seria o bastante, 

o fato de que o ponto de vista de sua organização não é mais o Estado ou o governo, 

mas o cidadão e a sua participação na esfera pública. 

O governo eletrônico é uma exigência emergencial de ordem econômica e 

gerencial. A simplificação da burocracia estatal, a agilização dos procedimentos, 

utilizando menos e melhor os recursos humanos, e a incrível redução das necessidades 

de aquisição, transporte e armazenamento de papéis não são opções, mas a base para a 

redução de custos que hoje se tornou obrigatória para a maioria dos estados nacionais. 

As planilhas financeiras dos administradores públicos e as limitações orçamentárias 

norteiam e muito a instituição do Governo Eletrônico neste seu princípio.  
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Evidentemente, os custos de implantação e manutenção do governo eletrônico não 

são insignificantes, mas no cômputo geral representam um verdadeiro milagre de 

economia com a eliminação quase que total dos suportes físicos das informações. 

Porém, é incorreto ter como único parâmetro estes efeitos econômicos. Deve-se 

levar em conta o aspecto qualitativo da relação do governo com a sociedade, na qual o 

papel do cidadão é fundamental, seja em relação ao exercício de seus direitos como no 

cumprimento de seus deveres. Evidentemente, este contexto ainda passa longe da 

chamada democracia digital. 

O uso do software livre é uma alternativa inteligente para o governo eletrônico. De 

imediato aparece a vantagem de ser um conhecimento utilizável sem onerosidade. 

Menos óbvio, mas não menos importante está a possibilidade de auditar e verificar o 

código fonte, pois a possibilidade de códigos ocultos e maliciosos não é algo distante 

em tais circunstâncias. Além disso, os modelos livres adquirem nova força com o 

mundo da rede, o que não poderia ser diferente, contando-se que foi através deles que a 

humanidade tem evoluído a partir do acumulo de informações anteriormente 

codificadas. 

Em termos legais, a administração publica não precisa exigir diretamente o 

software aberto. Basta licitar dentro da regra geral, exigindo apenas na entrega a 

abertura do código fonte. Dificilmente, a indústria de código proprietária arriscará abrir 

sua caixa preta. 

A gestão deve ser descentralizada, visto que o Estado administra uma quantidade 

de informações praticamente infinita. O resultado é uma maior área de atuação do 

Estado, bem como o surgimento, desenvolvimento e aproveitamento de novas idéias. 

Isso, porém, não pode significar isolamento nem, tampouco, autonomia dos órgãos.  

Por isto, a coordenação deve ser centralizada, respondendo pela uniformização dos 

serviços e sua fiscalização. A implementação de controles estatísticos e programas de 

simulação que permitam a geração de vários relatórios sobre o uso dos serviços, 

facilitando o seu planejamento futuro é importante nesse nível. 

Do ponto de vista dos riscos que envolvem o desenvolvimento do governo 

eletrônico, evidentemente, o mais imediato e realista é a não realização de seu objetivo 

básico, a universalização de seus serviços, ou melhor, a não consecução da condição 

para isto que é o acesso universalizado ao governo eletrônico (TAKAHASHI, 2000). A 

forte exclusão digital deve ser atacada por todos os lados, com inteligência e sem trégua. 
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Em sentido contrário, a sua realização ao máximo, mas desvirtuada, teríamos o 

fantasma do big brother, de um Estado onisciente e controlador. Há, contudo, quem 

acredita ser esta uma hipótese mais remota (uma ditadura que censura) que aquela de 

uma sociedade cuja transparência (BRIN) é cada vez maior. 

Mais inquietantes são os aspectos de caráter geral que põem em risco o sucesso do 

governo eletrônico no que diz respeito a sua implantação e manutenção. Investimentos 

sem transparência e coordenação põem em cheque a credibilidade e a confiança 

necessárias. A corrupção é um dos grandes males da atualidade e não está restrita aos 

países em desenvolvimento. No mínimo tem sido a causa de grandes desequilíbrios e da 

grande pobreza mundial (BATRA, 2007). Quiçá não impeça o avanço desta experiência 

de governança. 

O processo de construção de um governo digital é de uma complexidade oculta 

muito grande o que exige reengenharia dos processos e vigilância permanentes por parte 

das pessoas envolvidas. 

Uma questão de importância maior é o fato de que as máquinas e as tecnologias 

são passíveis de falhas, à semelhança de seu criador, e na medida em que dependemos 

cada vez mais delas, mais frágeis ficamos diante de qualquer serviço por elas 

intermediado. Aqui, a questão da segurança do processo e dos sistemas é tão importante 

que dela depende a credibilidade e adesão ao governo eletrônico. Essa segurança, como 

a própria segurança jurídica, depende tanto do elemento tecnológico como das pessoas 

envolvidas, sem falar do devido debate político e legislativo das diretrizes gerais de 

implantação do Governo Eletrônico. 

Além dos problemas mais significativos acima indicados, existem outros fatores 

que dificultam a construção do governo eletrônico: 

- falta de uma política eficiente que minimize o fato de que os equipamentos 

eletrônicos são caros para a maioria da população mundial.  

- falta de determinação e de um esforço coordenado, dificuldades em dar o 

primeiro passo, conservadorismo, medo. 

- burocracia representada em estruturas e normas arcaicas. 

- chefias castradoras de novas idéias. 

- duplicidades, fracionamento de serviços. 

- escassez de recursos. 

- há serviços que não podem ser prestados sem a presença do cidadão. 
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- a automação dos processos gera desemprego e exige maior escolaridade da mão 

de obra. 

- a infra-estrutura da comunicação deve ser objeto de permanente investimento. 

- há muita diversidade de padrões de procedimentos nas diferentes entidades o que 

exige muita articulação e um maior custo no processo. 

- obstáculos culturais: cultura do curto prazo faz com que se pense que mudanças 

importantes podem ocorrer facilmente e rapidamente. Nessas circunstancias, 

normalmente, há dificuldades de adaptação às mudanças. 

Do ponto de vista cultural o desenvolvimento da sociedade atual cada vez mais 

movida pelo espetáculo do entretenimento e pela superficialidade mercantil deixa 

entrever dúvidas quanto à realização do governo e da democracia eletrônicos: 

"Não se confessa, por exemplo, que o 'cidadão eletrônico', conectado e antenado, é 

alguém que pode espernear, votar e escolher, mas tem poucas chances de protagonizar a 

construção da comunidade. É que ele atua num quadro demarcado por uma forma 

específica de política: a política-espetáculo” (NOGUEIRA, 2006). 

Não é fácil rebater essa crítica, pois se compara a nova realidade ainda pouco 

compreendida com os padrões culturais e políticos de uma modernidade fortemente 

racionalista. Hoje, o valor das emoções é cada vez maior visto que passam a ser cada 

vez mais referenciais para as tomadas de decisões. E isto parece ser uma preocupação 

fundamental: 

"O que acontece é que o imediatismo da resposta, facilitado pela tecnologia, 

encoraja a resposta emocional, influenciada pelas condições do momento. Cria-se uma 

falsa sensação de participação, na qual o individualismo predomina, e não o bem da 

sociedade como um todo" (SABBATINI, 1992). 

O fator emocional não é um problema em si, mas o imediativismo e 

individualismo, sim. Porém, este é um risco razoável para a tomada de uma decisão 

política, visto que o processo sempre é passível de ambigüidades e manipulações em 

maior ou menor grau. Imaginar a perfeição nesse processo é ingenuidade (GARCIA, 

2004) e decorre de uma visão simplificadora e muitas vezes maniqueísta. 

Enfim, parece ser muito mais importante saber que a ignorância do povo, esta sim 

e em todos os seus níveis, é um dos empecilhos fundamentais para o desenvolvimento 

do governo e da democracia digitais. 

O conceito mínimo de democracia, segundo Bobbio (1986), é um conjunto de 

regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as 
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decisões coletivas e com quais procedimentos. Nesse sentido são importantes a 

atribuição do poder de tomar decisões, a regra da maioria e a real possibilidade de 

escolha por parte de quem decide. Por outro lado, os direitos de liberdade, de opinião e 

de expressão são pressupostos necessários de um regime democrático.  

Note-se que este é um conceito de índole formal, porque não está referenciado às 

condições materiais da sociedade, normativa, porque preocupado com os procedimentos 

normativos e a definição formal do direito e, representativa, pois as decisões políticas 

passam pela regra geral de uma maioria que se faz representar. 

Dessa forma, a estrutura que refletiria o caráter democrática de uma nação é ainda 

a organização jurídica institucional do Estado. Sobre este cairiam as maiores 

responsabilidades e reclames. Por seu lado, a sociedade teria aqui o papel de demanda, a 

ser tutelada, mas nunca o papel principal. É o que diz a regra do voto da maioria que 

pressupõe a existência de um conjunto desorganizado de indivíduos isolados, com 

objetivos incongruentes passíveis de serem contabilizados aritmeticamente. Enfim, seria 

uma democracia de Estado, notadamente, um Estado democrático, de direito, cujo fluxo 

de interação é hierarquizado, de cima para baixo. 

Um instrumento básico da democracia formal com o qual está muitas vezes 

identificada e reduzida é o voto, universal e livre. Seu limite fundamental e ao mesmo 

tempo sua virtude é tornar possível a representação da nação nas decisões políticas. 

Naturalmente, pouca ênfase se dá aos limites, que são claros na medida em que não é a 

melhor ferramenta para se implementar a tão propalada participação do cidadão. De 

qualquer forma é o grande instrumento da democracia moderna e atual. 

Na esteira das mudanças desencadeadas pelas novas tecnologias surge o voto 

eletrônico. Dentro da mesma análise acima trata-se de um passo pequeno. 

Evidentemente, a chamada urna eletrônica no Brasil é uma experiência de sucesso. 

Contudo, imaginar e defender que houve mudança significativa seria ingenuidade. A 

urna eletrônica facilitou o voto, deu mais velocidade e transparência ao processo, mas 

não mudou realidades tristes de controle do eleitorado, principalmente naqueles lugares 

onde o voto de cabresto ocorria e continua ocorrendo. Principalmente, pelo interior.  

Para mudar essa realidade é preciso investir em possibilidades que vão além do 

simples voto, tais como a participação direta dos cidadãos no processo legislativo e nos 

demais processos de tomada de decisão políticos. Podemos até falar em democracia 

direta, factível com as redes disponíveis (ROVER, 2000). 
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A democracia digital é uma possibilidade que o futuro nos apresenta graças à 

evolução das novas tecnologias. Para tanto é necessário o desenvolvimento de políticas 

que reconheçam a existência de um novo direito, qual seja, o direito de acesso à rede, o 

que implica a chamada inclusão digital e tudo o que ela representa. Tornar real o direito 

ao acesso, um direito fundamental. 

 

2. O PRESSUPOSTO DA INCLUSÃO DIGITAL 

Hoje uma parcela ínfima da população mundial tem acesso à rede. Destes, 80% 

estão localizados nos países centrais. Na América Latina 90% dos usuários são das 

classes sociais mais altas. Portanto, cabe perguntar em que medida a própria idéia do 

governo ou democracia eletrônica não é algo ainda muito distante? Não parece que em 

curto prazo possa surgir uma multiplicidade de grupos de interesse e cidadãos comuns 

com acesso aos meios informacionais. Parece claro que a base da exclusão digital é 

ainda um problema de não acesso à educação formal, seguido de perto por questões de 

ordem econômica (RUEDIGER, 2006).   

Questão difícil é resolver o problema da paridade entre a qualidade dos serviços 

disponíveis e a capacidade de usar e pagar por eles. Hoje se tem diferentes tipos de 

acesso, tanto de infra-estrutura (bandas largas e muito estreitas) quanto de qualidade dos 

conteúdos, pagos ou não. A privatização das telecomunicações melhorou a situação de 

acesso à infra-estrutura até o momento atual. Como avançar tendo o lucro, ao invés do 

interesse público, a mola propulsora das transformações políticas nesta área 

(GARNHAM, 1996)? 

A Association for Progressive Communication, Instituto do Terceiro Mundo, 

afirma em seu relatório (Folha, 2007) que o Brasil tem uma estrutura de tecnologias de 

informação e comunicação (como telefonia e acesso a internet) boa, mas muito mal 

distribuída pelo território e entre a população. Este seria um problema comum aos 

países em desenvolvimento. No caso do Brasil houve um efetivo aumento na infra-

estrutura de comunicações desde a privatização do sistema Telebrás, mas o atendimento 

da população mais pobre continua muito limitado. 

Iniciativas de inclusão digital foram realizadas, mas há problemas na forma como 

são implementadas, como é o caso dos pontos de acesso à internet instalados pelo 

governo em escolas e centros comunitários, cuja escolha de muitas das escolas para a 

instalação acabou parcialmente prejudicada por questões políticas. Além disso, mais de 

2.400 municípios (dos cerca de 5.500 que há no Brasil) estão sendo ignorados pelas 
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empresas privadas de telefonia e internet. Fica claro que não há prioridade em 

iniciativas de inclusão digital nas áreas rurais, sem contar que os valores de mercado 

global estão acima das exigências de uma real inclusão digital democrática. 

A Inclusão Digital é um processo único, abrangente e paulatino de democratização 

do acesso à informação, à cultura, ao conhecimento e à rede que exige diversas formas 

de ações, do qual fazem parte três elementos essenciais: o sujeito ou grupo de sujeitos 

que busca o acesso, os agentes que de alguma forma são responsáveis por esse acesso 

tais como o Estado e as instituições privadas, e as tecnologias de informática e 

comunicação com suas infra-estruturas e superestruturas tecnológicas de hardware e de 

software.  

Por outro lado, em termos de objetivos desse processo, há o objetivo finalístico da 

universalização do conhecimento e tudo o que isto significa (cultura, informação). Para 

tanto, tem-se o objetivo mediático da democratização da infra e superestrutura 

tecnológica, pública ou privada, o que significa não apenas estarem os canais abertos, 

mas também a criação de ambientes virtuais propícios para a tarefa acima. Essa 

disponibilização deve se constituir de forma permanente e economicamente acessível. 

Este avançar estrutural segue o passo concomitante da imprescindível alfabetização e 

capacitação (coisas diferentes) para esse novo mundo digital.  

Como objetivo estrutural macro e certamente condicionante de todo processo está 

a inclusão social e econômica dos menos favorecidos. “A inclusão digital e o combate à 

exclusão social e econômica estão intimamente ligados em uma sociedade onde cada 

vez mais o conhecimento é considerado riqueza e poder” (ETHOS, 2004). 

A capacitação dos sujeitos dentro do processo de inclusão e educação digital 

consiste em um primeiro momento na chamada alfabetização tecnológica, isto é, 

fornecer compreensão e proficiência básicas e mínimas na utilização dos recursos 

tecnológicos disponíveis, em especial os sistemas computacionais ou de informática 

(hardware e software). Seria um passo elementar para o acesso ao ciberespaço que 

representaria o aprender para aprender. 

Neste caso pode-se identificar que o uso dos recursos disponíveis será um uso 

restrito, que "caracteriza-se no adestramento dos cidadãos para operar computadores e 

softwares aplicativos, de uso comum" (COELHO, 2007) 

O segundo momento da capacitação dos sujeitos para o ciberespaço seria algo 

mais além e mais sofisticado que uma alfabetização. Seria uma habilitação em que o 

sujeito já domina um conjunto mínimo de conceitos e ações que lhe permite tanto 
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buscar e localizar informações e conhecimento, como contribuir de alguma forma ainda 

elementar no mundo digital. Seria o chamado "espaço conceitual" de Axelrod e Cohen 

(2000) definido como o conjunto de categorias estruturadas localizado ou compartilhado 

de tal forma que os agentes próximos possam interagir. Na medida em que esta 

habilitação aumenta, os sujeitos passam a ser mais ativos, deixam de ser apenas 

consumidores de informação, mas geradores de novo conhecimento, deixam de ser 

apenas usuários para se tornarem parceiros. Tornam-se nós importantes dentro da rede.  

Aqui se tem um uso de forma ampliada, que "se refere à idéia de 

instrumentalização, onde o indivíduo incorpora a tecnologia como ferramenta de 

produção e desenvolvimento da comunicação e informação. A apropriação de uma 

cultura digital vai além da manipulação das ferramentas tecnológicas" (COELHO, 

2007). 

Dentro do processo de inclusão digital na fase de capacitação alfabetização dos 

sujeitos agentes há múltiplas, diferentes e complexas estratégias a se implementar.  

Uma tarefa elementar e condicionante de todo trabalho é a facilitação do acesso 

aos diversos sistemas de comunicação, buscando soluções alternativas de acesso 

coletivo ou compartilhado. O uso da Internet é o mais evidente, mas há as centrais de 

atendimento telefônico, já muito utilizadas para sugestões e denúncias. Nesse mesmo 

caminho vai o barateamento dos custos de aquisição e manutenção dos computadores.  

Em um momento mais direcionado a grupos específicos de excluídos, é tarefa 

inicial uma competente identificação dos possíveis envolvidos em um movimento de 

inclusão e demarcar as suas necessidades, desde sociais até as informacionais. Feito 

isto, passo seguinte seria garantir a participação em todo processo da comunidade 

envolvida, líderes comunitários, instituições de ensino e quaisquer entidades que 

tenham alguma conexão e interesse nesse processo de inclusão.  

Em estágio mais avançado o investimento na formação e coordenação da rede dos 

interessados no processo, principalmente as próprias comunidades envolvidas, haja vista 

a potencialidade de intercâmbio de informações e de experiências.  

Como tema transversal em todos os momentos acima indicados tem-se a questão 

pragmática da utilização e criação de ferramentas tecnológicas baseadas em rede que 

permitam o avanço do processo de inclusão digital para muito além da alfabetização. 

Portanto, ferramentas que permitam a participação em rede dos sujeitos e comunidades 

com suas culturas e práticas, ao ponto de colaborarem com o processo de construção do 

conhecimento (FERREIRA, 2007).  
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Esse é um caminho com muitas possibilidades de erro e retrocessos, o que o 

caracteriza como lento e gradual. 

A inclusão digital significa uma mudança fundamental no velho modelo de 

aprendizagem, a qual as pessoas aprendem e avançam com suas próprias experiências e 

um novo papel surge para as velhas instituições de transmissão do conhecimento: 

"Ainda que as pessoas aprendam em suas experiências profissionais e sociais, ainda que 

a escola e a universidade estejam perdendo progressivamente seu monopólio de criação 

e transmissão do conhecimento, os sistemas de ensino público podem ao menos dar-se 

por nova missão a de orientar os percursos individuais no saber e contribuir para o 

reconhecimento do conjunto de know-how das pessoas, inclusive saberes não-

acadêmicos" (LEVY, 1999). 

 

3. UMA DEMOCRACIA EMERGENTE 

A revolução digital representada pelo avanço da internet é um processo 

emergente. A web funciona como um sistema emergente. Isto quer dizer que está 

aprendendo, que pode gerar inteligência emergente, que a macro inteligência emergirá 

da organização bottom-up sem controles hierárquicos ou centrais. 

Morin define o conceito de emergência como “qualidade ou propriedade de um 

sistema que apresenta um caráter de novidade em relação às qualidades ou propriedades 

dos componentes considerados isoladamente ou dispostos de maneira diferente num 

outro tipo de sistema” (1977, p. 104). Esse caráter de novidade significa que o modo 

como o sistema se vai desenvolvendo é como se fosse dotado de vida própria, uma 

autoorganização sem uma intenção explícita e consciente, sem qualquer planejamento. 

Há aqui uma mistura de ordem e anarquia. Esta anarquia é basicamente o seu caráter 

não hierárquico na maneira como se organiza. Nesse sentido, inteligência, personalidade 

e aprendizado emergem de baixo para cima, bottom-up (JOHNSONS). A sua ordem 

decorre do interesse dos agentes em colaborar. É exatamente o que ocorre na internet, 

colaboração a partir de regras mínimas e básicas objetivando aquela colaboração.  

Assim, a partir de idéias ou sistemas simples, comportamentos mais sofisticados 

ocorrem aos poucos, o que é uma característica e não um defeito da emergência. 

Padrões maiores podem emergir de ações locais descoordenadas. 

Evidentemente, a evolução se dá de modo imprevisível até por falta de objetivos 

predefinidos. Mas um padrão básico se mantém no tempo. De qualquer forma, sempre 

há o risco de alta complexidade que pode tornar os sistemas emergentes fora de 
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controle. A situação de comunidades envolvendo milhares de agentes colaborando sem 

um comando central pode dar em caos e a cautela pode ser necessária. Como afirma 

Johnsons, é preciso compreender que a emergência sempre incluiu desistir de controle, 

deixar o sistema governar por si mesmo tanto quanto possível e aprender a partir de 

princípios básicos.  

Parece óbvio demais que coisas desse tipo podem ser boas para formas diversas de 

entretenimento, mas jamais para a política ou a democracia. Será que não? 

Não é de hoje que há a expansão de um poder ascendente no avanço da 

democracia, desde a ampliação dos direitos políticos até dos direitos sociais. Esse 

movimento emergente tende a mudar a natureza da democracia na sua forma clássica, 

sem certezas em seus novos rumos. "Se o avanço da democracia for de agora em diante 

medido pela conquista dos espaços até então ocupados por centros de poder não 

democrático, tantos e tão importantes ainda são estes espaços que a democracia integral 

(posto que seja meta desejável e possível) ainda está distante e é incerta." (BOBBIO, 

2000, p.57) Além de incerteza, parece normal nessa forma de evolução a presença de 

paradoxos, representados por avanços e retrocessos, construção e destruição, vida e 

morte: "A globalização da informação e da comunicação sugere a possibilidade de uma 

nova estrutura de cidadania e democracia nas quais até agora mal se pensou. 

SimultaneamLente, a crescente privatização e individualização que a tecnologia da 

informação também promoveu apontam uma direção diferente e quase oposta: para o 

esvaziamento e diminuição da esfera pública nas sociedades ocidentais 

contemporâneas." (KUMAR, 1997, p.172) 

Bem ou mal, o governo eletrônico, avançando e utilizando a rede internet como 

suporte para seus serviços e interações com os cidadãos, faz parte do aprofundamento 

dessa emergência. Desde já se pode verificar em várias áreas benefícios alcançados 

(GARCIA, 2004): 

- Simplificação dos procedimentos administrativos e integração das informações 

com conseqüente aperfeiçoamento dos modelos de gestão pública (diminuição da 

burocracia). 

- Integração dos órgãos do governo em todos os seus âmbitos, municipal, estadual 

e federal. 

- Transparência e otimização das ações do governo e dos recursos disponíveis, 

através da prestação eletrônica das ofertas de serviços e das contas públicas. 

- Desenvolvimento do profissional do serviço público. 
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- Avanço da cidadania e da democracia com a promoção do ensino, alfabetização 

e educação digital. 

Enfim, a principal conseqüência do desenvolvimento do GE é a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pelo Estado. 

Do ponto de vista da democracia digital, a participação popular nas decisões 

governamentais é uma possibilidade de avanço do governo eletrônico, notadamente se 

utilizando de processos emergentes da própria internet. Mesmo hoje já seria possível o 

acesso do cidadão a procedimentos de seu interesse ou da coletividade e que dependam 

da ação política. O aumento da agilidade desse processo junto com a disseminação de 

conhecimento e de ações políticas podem ampliar o nível da participação e da 

consciência político-social.  

O avanço desta hipótese com a participação do cidadão a qualquer tempo e em 

qualquer lugar, dentro de um processo de auto-gestão seria o caminho para a realização 

da Ágora digital ou a representação e conseqüente participação direta nas decisões 

políticas. É uma questão de interesse mais da sociedade do que do Estado em 

aprofundar esse processo. Dessa forma, do ponto de vista da democracia digital ter-se-ia 

uma sociedade mais ciente de seus direitos e deveres. 

Hoje a rede internet já é uma boa mídia para a participação na política na medida 

em que pode ajudar as pessoas de todo o mundo a se envolverem mais com o governo, 

da mesma forma que facilita aos potenciais empresários se envolver no mundo dos 

negócios. Como premissa verdadeira temos que as ações de mobilização não precisam 

correr pelos canais oficiais, sendo esta uma característica importante das relações de 

poder. 

É fato que os governos são monopólios em seus territórios geográficos o que vale 

dizer que os clientes não podem simplesmente escolher outro fornecedor. Mas não são 

monopólios permanentes. Com esforço suficiente, políticos podem ser tirados do cargo. 

Devido a essa realidade e ao poder cada vez maior dos sujeitos para se organizarem e se 

fazerem ouvir via Internet, os governos com o tempo se tornarão mais sensíveis e o 

próprio modelo de Estado evoluirá para outra forma, baseada na participação e 

cooperação dos cidadãos. 

Por outro lado, diferentemente das empresas que valorizam aqueles indivíduos que 

consomem mais, o governo NÃO deve tratar as pessoas com base em sua capacidade 

econômica. Ao contrário, deve haver uma preocupação especial com aqueles que são 

frágeis economicamente. Isto não deve significar necessariamente a instalação de 

1160



políticas protecionistas. Na maioria das vezes, dá mais resultado uma política de 

educação e acesso universal às informações. Por outro lado, o governo deve tornar-se 

capaz de ouvir o que os cidadãos têm a dizer. Tudo isto tem a ver com os chamados 

novos direitos (BOBBIO, 1992), fundamentalmente o direito de acesso através dos 

meios eletrônicos. Não é por nada que parece termos entrado na denominada era do 

acesso (RIFKIN, 2001). 

Diferente da democracia formal pode-se construir com o novo mundo da rede algo 

próximo da visão de Dewey (apud GARCIA, 2004), que vê a sociedade democrática 

como uma forma de cooperação social contínua, a qual cada sujeito participa, é 

responsável e tem confiança nesse processo cooperativo e colaborativo. Se o Estado, 

concebido como é atualmente, ainda permanece como a instituição que organiza o 

debate institucional das convicções individuais e valores coletivos, isto só futuro dirá. 

Se a emergência for avassaladora poderemos ter uma e-democracia que dispense este 

velho Estado moderno pouco transparente e dado a pouca colaboração com a sociedade, 

sua criadora. 

Certamente, qualquer idéia de construção de uma nova ordem já não está no 

horizonte da ação macro da política tradicional, mas no nível micro da sociedade e da 

política da vida. A velha prática política já passa por uma transição que ocorre ao largo 

das instituições, transição esta que eliminou as tradicionais diferenças entre direita e 

esquerda, conservadores e progressistas, ecologistas e antiecologicamente. Certamente, 

instalou-se na política uma ambivalência típica de uma modernidade líquida, 

desorganizada e reflexiva bem diferente do velho paradigma caracterizado pela 

“redução das atividades humanas a movimentos simples, rotineiros e predeterminados, 

sem envolver as faculdades mentais e excluindo toda a espontaneidade e iniciativa 

individual” (BAUMAN, 2001, p. 33). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse sentido, é preciso uma atitude criativa e crítica diante das múltiplas 

possibilidades e mudanças no campo político em tempos de emergência da virtualidade. 

Assim, uma política pública para desenvolvimento da e-democracia deveria levar em 

consideração, segundo Coleman, "os seguintes princípios: 

• Criar novos espaços públicos para interação e deliberação política. Diante da 

defasagem de ambientes tradicionais com esse objetivo, a Internet oferece vantagens 

significativas para manutenção de áreas públicas de discussão e deliberação. 
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• Promover um fluxo de comunicação interativo e multidirecional, de maneira a 

conectar os cidadãos, os representantes políticos e os administradores. 

• Integrar os processos de e-democracia a estruturas constitucionais mais 

consistentes. 

• Garantir que a integração entre os cidadãos, seus representantes e os 

administradores tenham um sentido. Uma vez que se chame o público para participar do 

processo político, deve-se garantir que isso ocorra de uma maneira clara, efetivamente 

facilitada e que haja mecanismos de resposta onde os governos possam ouvir e 

aprender. 

• Garantir que haja quantidade suficiente de informações de alta qualidade, de 

maneira que os cidadãos possam considerar as opções políticas a partir de bases 

confiáveis. 

• Se a opinião pública será ouvida mais claramente e constantemente, deve-se 

envidar esforços para que a maior gama possível de opiniões sejam integradas na 

conversação democrática, inclusive aquelas tradicionalmente marginalizadas. 

• Deve-se refletir no espaço virtual a realidade geográfica e a estrutura social, 

provendo-se acesso equitativo ao processo democrático para todas as áreas e todas as 

comunidades." (apud NEVES, 2008, p. 200) 

Portanto, a tarefa não é simplista e exige uma compreensão do ambiente complexo 

da vida política atual. Havendo consciência das emergências e interelações atuais e 

potenciais da sociedade global, as ações são certamente mais simples do que mentes 

burocráticas supunham. 
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 O DIREITO NA ERA DIGITAL: REFLEXÕES CRÍTICAS 
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RESUMO 

Toma-se como premissa inicial o fato de que, tanto o sistema jurídico, como a 

temporalidade social, podem funcionar como modeladores coativos sociais, ao que se 

passou a refletir acerca de como o paradigma da modernidade se colocou como o 

paradigma que não possibilitaria mais paradigmas, pela sua revolução constante trazida 

em seu bojo, e como o próprio paradigma moderno, em certo sentido, vive uma 

antropofagia, ao ser devorado pelo pós-modernismo. 

O pós-modernismo, por sua vez, traz implicações de relevância para os sistemas 

jurídicos ao dessacralizarem instituições como o conceito de ser humano, percebido 

como agente da sociedade de consumo, um ser atomizado e alienado.  

Chega-se, assim, àquilo que apresentado como a última instância paradigmática, a 

possibilidade de superação do pós-modernismo, com o dito pós-humano, momento em 

que haveria a substituição dos seres humanos por outros seres, resultantes da 

compilação entre subjetividades e máquinas, com a previsão da possibilidade de 

autonomização da linguagem e da inteligência artificial na sua auto-reprodução e em 

sua, ainda discutível, “tomada de consciência”. 

Em um segundo momento, reflete-se sobre as implicações contemporâneas das 

aparelhagens técnicas na produção de conhecimento no judiciário, a coeva 

indissociabilidade tanto dos advogados como das instituições jurídicas da produção de 

saberes jurídicos (em sentido amplo) por meio de microcomputadores, além da abertura 

do texto, da narrativa com a mudança das tecnologias. Discutem-se, ainda, os dois lados 

que o mercado oferece quanto à celeridade do judiciário. 

Por fim, revisam-se as questões abordadas ao longo do texto, recolocando-se as 

questões suscitadas, buscando um caráter mais polemizador do que conclusivo. 
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PALAVRAS CHAVES: CRISE; PARADIGMA; ERA DIGITAL; PÓS-

MODERNIDADE; TEMPO. 

 

ABSTRACT 

It’s taken as initial premise the fact that, both the judicial system, as the social 

temporality, can work as social coactive models, and we passed to a reflection about 

how the paradigm of modernity has been putted as the paradigm witch wouldn’t allow 

others paradigms, by yours constant revolution, that it carried his bulge, and how the 

own modern paradigm, in such way, lives an cannibalism, for being devoured by the 

post-modernism. 

The post-modernism, by his chance, brings relevant implications to the laws systems by 

the desacralization of institutions as the concept of human being, taken as the agent of 

the consumerism society, an atomized and alienated being. 

We arrive at what is present as the last paradigmatic instance, the possibility of the 

surpass of the post-modern paradigm, with the said post-human, moment in witch 

would be the substitution of the human beings for other beings, the result of the 

compilation between subjectivities and machines, with prevision of the possibility of 

acquiring the autonomy of the language and of the artificial intelligence in his self-

reproduction and in his, yet discussible, “taken of consciousness”. 

In a second moment, we reflect about the contemporary implications of the technical 

equipments in the production of the knowledge in the law, the modern impossibility of 

dissociation of the both lawyers and laws institutions, from the production of juridical 

knowledge (in its wide meaning) by the microcomputers, despite of the opening of the 

text, of the narrative with the changes of the technologies. It’s discussed, yet, the both 

sides that the market brings about the celerity of the law. 

At last, the questions discussed along the text are reviewed,  bringing back the questions 

proposed, looking for a polemic character rather than conclusive. 

 

KEYWORDS:  CRISIS; PARADIGM; DIGITAL ERA; POST-MODERNISM; TIME. 
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INTRODUÇÃO 

Partindo de questões contemporâneas, que ainda estão se colocando no 

debate acadêmico jurídico, busca-se a imbricação de temáticas como o debate acerca da 

crise paradigmática e as possíveis implicações jurídicas de suas alterações epistêmicas.  

Nesse sentido, a crítica à atomização dos sujeitos em prol da sociedade de 

consumo, além da análise de como os paradigmas buscam se legitimar como 

revolucionários sobre seus anteriores, mas acabam se tornando conservadores, são os 

motivos de reflexão da primeira parte do artigo. 

Segue-se, com o questionamento dos limites da superação paradigmática da 

própria pós-modernidade pelo chamado pós-humanismo, encaminhando-se para a 

análise das mudanças da cognição em face das inteligências artificiais, e as 

conseqüências provocadas tanto no judiciário estamental, como na produção de saberes 

jurídicos para além do direito posto, das novas tecnologias.  

Com a intenção de problematizar as questões abordadas, e com o intuito 

maior de trazê-las à pauta das discussões do mundo jurídico, os temas foram discutidos 

sem a intenção de fechamento da abordagem ou da explicitação de uma alternativa 

determinística para as questões. 

 

1 A CRISE PARADIGMÁTICA E A ANTROPOFAGIA 

Ao se entrelaçar as possíveis relações existentes entre o sistema jurídico vigente, 

e a temporalidade social que ele se insere, chega-se à percepção que ambas são 

instituições modeladoras, cada qual a seu modo, das ações humanas na sociedade. Parte-

se, assim, da premissa tomada por Norbert Elias, em sua obra “Sobre o Tempo”1 em que 

demonstra a formação da temporalidade enquanto instituição que visa explicar a 

sucessão de eventos, e como cada percepção temporal varia conforme a cultural e a 

pedagogia e a formação de cada sujeito, chegando-se até a uma introjeção da 

temporalidade no ser que a passa perceber como aspecto natural e universal da vida. 

Dentro do que Norbert Elias chama de sociedades desenvolvidas, o tempo cronológico 

dos relógios se coloca como maneira coercitiva que molda as atitudes humanas, mas que 

passa a ser tratada pelo meio social como um instituto mnêmico imperceptível que é, 

                                                 
1 ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 
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também, detentor da simbologia reguladora e cognitiva, formadora da unidade de 

referência com a significação das unidades de tempo (como o relógio). 

Nesse sentido o paradigma da modernidade pareceu impor a aceleração 

cronológica como meio de legitimação do esvaziamento de sentido dos signos, além da 

mutação constante da realidade, projetada como uma simulação da vida real e, nem 

sempre condizente com esta. 

Desde uma instabilidade epistemológica, que parece se irradiar em crises nos 

diversos âmbitos sociais – do sujeito, da política, do direito, etc. – a modernidade se 

fundou como o paradigma revolucionário que romperia com a tradição. 

Criou-se, assim, o paradigma que não possibilitaria outros paradigmas, pois, 

com a constante mudança apregoada pela modernidade, não haveria nada que fosse 

novo que ficasse fora de seu bojo. 

O rompimento da tradição, contudo, que a modernidade proferia em altos 

brados, parece ter se tornado a arma que viria a desestruturar a própria modernidade, 

passando-se a refletir acerca da superação paradigmática da própria modernidade, com a 

pós-modernidade. Esta, ainda, vista com muita cautela por aqueles formados na tradição 

modernista e transformadora (a priori)2. 

A denúncia dos pós-modernos, contudo, é risonhamente a da antropofagia do 

paradigma da modernidade. O fim das grandes narrativas e a abertura para a 

relativização de todos os espaços do saber, fazem parte desta perspectiva cronológica 

que, percebida enquanto o ventre portador das inesgotáveis mudanças não suportou a 

sua própria estrutura transformadora vindo a ser criticada a partir de dentro, formando-

se, assim, aqueles que não mais se identificavam com o peso do paradigma moderno, 

que, passou a tornar-se conservador. 

Desde o século XVIII se passou a reproduzir, em escalas crescentes, a expressão 

modernidade. Em conseqüência, o tempo moderno, como enunciado de mudança, de 

ruptura entre momentos históricos, ganhou força tamanha ao ponto de se incorporar à 

linguagem em todas as instâncias sociais. Tratada, primariamente, como marco 

temporal histórico, a modernidade ultrapassou (em muito) sua função inicial, tornando-

                                                 
2 HARVEY, David. Condição pós-moderna. 13ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
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se determinante de conteúdos3, meio qualitativo, e estendeu seu significado para a 

simbólica representação do abismo que separava aqueles que eram tidos como antigos 

em oposição ao novo, ao moderno.  

Ainda sobre a questão expõe Habermas4:  

  
“A classificação, ainda hoje usual (p. ex., para a caracterização de 
disciplinas de história), em Idade Moderna, Idade Média e Antiguidade 
(respectivamente História moderna, medieval e antiga), só pôde se compor 
depois que as expressões “novos tempos” ou “tempos modernos” (“mundo 
novo” ou “mundo moderno”) perderam o seu sentido puramente 
cronológico, assumindo a significação oposta de uma época enfaticamente 
“nova”.” 

 

O nascimento da modernidade, difundindo-se tanto no ideário social, bem como 

na lingüística ocidental, acarretou na formação de uma consciência de transição, ruptura 

com o passado, ao mesmo tempo em que desestabilizou o solo no qual as pessoas 

fincavam seus pés5.  

O forte conteúdo de mudança, e os valores que esta trazia não foram, portanto, 

recepcionados de maneira homogênea por todos os lugares do mundo e, ainda hoje, 

muitos se questionam acerca do projeto da modernidade e suas promessas (tidas 

mormente como não cumpridas). 

Nesse sentido, o projeto da modernidade, segundo análise de Jürgen Habermas, 

não se concluiu, pois o que se percebe nos diversos discursos filosóficos 

contemporâneos é a presença disseminada de vários pós: pós-analíticos, pós-

estruturalistas, pós-marxistas6, ou seja, a superação (ou tentativa de superação) dos 

                                                 
3 “Pero el número enorme de teorías de las épocas históricas no se nutre de determinaciones temporales, 
sino de determinaciones de contenido, objetivas o personales proporcionándole a la época de que se trate 
su peculiaridad. (...) Y, finalmente, existen cada vez más intentos de clasificar las épocas según su 
estructura organizativa espiritual, política, social o económica, siendo esto lo que caracteriza a la 
“modernidad”.” KOSELLECK, Reinhart. Futuro pasado. Para una semântica de los tiempos históricos. 
1ª ed. Barcelona: Paidós, 1993. p. 291. 
4 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. p. 9. 
5 “La determinación de la modernidad como tiempo de transición no ha perdido en evidencia epocal 
desde su descubrimiento. Un critério infalible de esta modernidad son sus conceptos de movimiento – 
como indicadores del cambio social y político y como factores lingüísticos de la formación de la 
conciencia, de la críticia ideológica y del control del comportamiento.” KOSELLECK, Reinhart. Futuro 
pasado... p. 332. 
6 De acordo com: HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1990. p. 11.  
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paradigmas vigentes por outros modelos que correspondam às diversas mudanças 

sociais vivenciadas na contemporaneidade. 

Analisando-se o que representa a modernidade, verifica-se que esta se 

caracteriza pela tríade fundamental da universalidade, da individualidade e da 

autonomia7. A universalidade se opõe ao particularismo, apresentando o projeto da 

modernidade a todos os seres humanos sem qualquer forma de distinção, importante 

conquista que corrobora o conteúdo da igualdade formal. A individualidade se opõe à 

invisibilidade das pessoas quando reunidas ou pensadas como massas, multidões, 

números que podem ser somados ou subtraídos; a individualidade valoriza ainda a vida 

de cada pessoa em sua essencialidade original. A autonomia se opõe à alienação, é a 

capacidade das pessoas se pensarem como sujeitos, como detentores de direitos, é o 

conteúdo que mais se aproxima da emancipação humana. 

A modernidade demonstrou que seu conteúdo enfrentava uma grande 

contradição quando se formaram frentes modernas que buscavam moldar solidamente 

padrões de segurança e ordem, paralisando os levantes de transformação social. Sob 

esse prisma, o mundo ideal que correspondia às fantasias desse paradigma8, passou a se 

confrontar com o seu próprio conceito, por não trazer em si a dinamicidade da mudança, 

do rompimento com a tradição.  

O termo paradigma é aplicado de acordo com o conceito elaborado por Thomas 

Kuhn9, que diz:  

 
“Percebe-se rapidamente que na maior parte do livro o termo “paradigma” é 
usado em dois sentidos diferentes. De um lado indica toda a constelação de 
crenças, valores, técnicas, etc..., partilhadas pelos membros de uma 

                                                 
7 Segundo Rouanet: “O projeto civilizatório da modernidade tem como ingredientes principais os 
conceitos de universalidade, individualidade e autonomia. A universalidade significa que ele visa todos os 
seres humanos, independentemente de barreiras nacionais, étnicas ou culturais. A individualidade 
significa que esses seres humanos são considerados como pessoas concretas e não como integrantes de 
uma coletividade e que se atribui valor ético positivo à sua crescente individualização. A autonomia 
significa que esses seres humanos individualizados são aptos a pensarem por si mesmos, sem a tutela da 
religião ou da ideologia, a agirem no espaço público e adquirirem pelo seu trabalho os bens e serviços 
necessários à sobrevivência material.” ROUANET, Sergio Paulo. Mal-estar na modernidade: ensaios. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 9. 
8 A idéia de paradigma será usada, portanto, como uma construção conceitual teórica fundada em 
práticas, valores, leis, que visam explicar o mundo de determinada maneira a qual não é absoluta, 
inquestionável. Ainda sobre a questão reflete Habermas: “Tornou-se costume aplicar à história da 
filosofia o conceito de “paradigma”, oriundo da história da ciência, e dividir as épocas históricas com o 
auxílio de “ser”, “consciência” e “linguagem”. HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico... pp. 
21/22. 
9 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 218. 
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comunidade determinada. De outro, denota um tipo de elemento dessa 
constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como 
modelos ou exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a 
solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal.” 

 

Evidencia-se, assim, que o mundo ideal moderno tornou-se, em amplo sentido, 

anti-moderno, pois passou a conservar valores que a modernidade havia proposto 

romper. Conforme demonstra Olgária Matos10: 

  
“No apogeu da sociedade ocidental que se considera lógica, na qual a 
ciência prometeu segurança e bem-estar, o atual estágio da acumulação 
capitalista cria a “civilização do pânico”. Ela desvincula-se à passividade e à 
angústia existencial da perda do controle da natureza e do mundo e ao medo 
da destruição, relacionando-se ao “delírio” e não ao campo ético (...).” 

 

Ao se posicionar em um patamar acima da humanidade, a ciência moderna, por 

sua vez, produziu um sujeito abstrato que podia ser quantificável, previsível. Isso se deu 

na busca científica pela dominação do mundo natural. Não observou, contudo, o fato de 

que o ser humano não aceita essas medidas, as categorias tratadas de maneira 

absolutizante das hard sciences. A coisificação dos indivíduos, contemporaneamente, 

relaciona-se com os valores do mercado total (globalização econômica e sem 

alternativas) que se desvinculou da ética e desencantou o mundo. 

Mitigados os valores ligados à dignidade da pessoa humana11, convertem-se os 

seres humanos em personagens da sociedade de consumo, eis que, o capitalismo tardio 

busca consumidores e não cidadãos12. A economia como racionalidade reinante da 

sociedade de consumo opõe-se à autonomia da consciência das pessoas. Como 

observado por Olgária Matos: “(...) o indivíduo atomizado da sociedade de massa 

conhece o preço de todas as coisas, mas desconhece o seu valor. A economia apresenta-

se como única maneira de pensar e de ser.”13

                                                 
10 MATOS, Olgária. Discretas esperanças: Reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo. São 
Paulo: Editora Alexandria, 2006. p. 21. 
11 O conceito de dignidade da pessoa humana será desenvolvido ao longo da monografia, contudo, 
registra-se que a modernidade passou a desrespeitar (ou para alguns nunca respeitou) o seu próprio 
conceito de dignidade humana, formulado por Kant em sua obra: Fundamentação da metafísica dos 
costumes. Ver: KANT, Immanuel. “Fundamentação da metafísica dos costumes”. In: Os pensadores. São 
Paulo: Abril Cultural, 1980.  
12 A cidadania dialoga com o valor moderno da autonomia, apresentando-se no campo político. 
13 MATOS, Olgária. Discretas esperanças...  p. 77. 
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No mundo globalizado, a organização e a ordem transpuseram-se como valores 

do mercado total, na busca de constante renovação, adaptando-se aos infindáveis 

anseios advindos de sua incansável ampliação, visando novos consumidores. 

A superação paradigmática da pós-modernidade, por sua vez, se esboça desde 

um elastecimento imaginativo, em grande medida projetado por um futuro (tido como 

próximo, mas) incerto. O pós-moderno seria suplantado pelo pós-humano14, momento 

paradigmático em que o ser humano passaria a mudar sua concepção física/natural, e 

aportar em outros âmbitos, principalmente através da virtualização (completa/eterna) da 

vida concreta, pelo menos do que entendemos como consciência ou subjetividade. 

 Assim, o que passa a ter prioridade não são apenas as informações e seu caráter 

virtual, mas como o capital internacional trabalha econômica e politicamente no sentido 

de ter garantido o acesso e controle legal sobre as mesmas, bastando refletir sobre a 

questão da propriedade intelectual sobre o material genético. 

 A virtualização da informações, notavelmente, passou a interferir em quase 

todos os aspectos da vida humana através da presença de microcomputadores ou alguma 

forma de inteligência artificial em quase todas as instâncias da vida humana. Esta 

mesma virtualização das informações interferem no dia-a-dia das pessoas comuns, mas 

também na prática jurídica, seja esta no âmbito das supremas cortes ou em primeira 

instância, é praticamente inimaginável o funcionamento do judiciário sem a co-relação 

com as inteligências artificiais até então desenvolvidas.. 

A desumanização provocada pelas novas tecnologias, que busca transformar o 

humano em pós-humano fazendo surgir o pós-natural. Este seria produto de uma nova 

natureza (mistura de humano e máquina) criada pelo homem (inicialmente, existindo a 

previsão de possibilidade de auto-reprodução das máquinas) a partir das novas 

tecnologias que superariam a natureza biológica e, adquiriram condições de controlá-las 

e manejá-las de acordo com a sua vontade. 

                                                 
14 O pós-humano pode ser conceituado como a emergência ontológica relacionada às proposições de 
hibridização entre homem e máquina, carne e silício, aos avanços gradativos da consciência através da 
conexão com dispositivos múltiplos e à manipulação gradativa do DNA humano que poderá resultar em 
mudanças drásticas na estrutura biológica da espécie. Ver: SANTOS, Jair Ferreira dos. Breve, o pós-
humano: ensaios contemporâneos. Curitiba: Francisco Alves & Imprensa Oficial do Paraná, 2002. 
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Para tanto, Laymert Garcia dos Santos15, em sua obra Politizar as novas 

tecnologias: o impacto sócio técnico da informação digital e genética, propõe a 

politização do debate sobre a tecnologia e suas relações com a ciência e com o capital, 

em vez de deixar que ela continue a ser tratada apenas no âmbito das políticas 

tecnológicas dos Estados ou das estratégias das empresas transnacionais, como quer o 

stablishment. 

 

2 A CRISE DO SISTEMA JURÍDICO DA ERA DIGITAL  

A idéia de contemporaneidade, como tempo atual, é o resultado das inúmeras 

crises epistemológicas que atravessaram a fase final da Modernidade.  

Tanto para o discurso científico como para os discursos sociais construídos nas 

bases iluministas, o presente era a instância na qual se avaliava o passado para 

determinar o futuro. Nesse caso, o atual era relegado a uma simples passagem que 

conectava o passado com o futuro. Porém, a emergência do modelo teórico social 

baseado nos paradigmas da informação gerou as possibilidades da compreensão de um 

novo mundo16. Isto é, as formas e os métodos de conhecimento que até agora tinham 

possibilitado a apreensão do mundo real começaram a se esvaziar de sentido ante as 

novas realidades, particularmente, ante as dimensões virtuais geradas pelos modernos 

sistemas de comunicação. 

Para Castells, o paradigma informacional e o processo de globalização afetam a 

sociedade em geral:  

 
“Nossa sociedade está construída em torno de fluxos: fluxos de capital, 
fluxos de informação, fluxos de tecnologia, fluxos de interação 
organizacional, fluxos de imagens, sons e símbolos. Fluxos não representam 
apenas um elemento da organização social: soa a expressão dos processos 
que dominam nossa vida econômica, política e simbólica. Nesse caso, o 
suporte material dos processos dominantes em nossas sociedades será o 
conjunto de elementos que sustentam esses fluxos e propiciam a 
possibilidade material de sua articulação em tempo simultâneo. Assim, 
proponho a idéia de que há uma nova forma espacial característica das 

                                                 
15 SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio técnico da informação 
digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2003. 
16 Sobre a era da informação, ver CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra S/A, 
2003. A respeito, pontua o referido autor: “É o começo de uma nova existência e, sem dúvida, o início de 
uma nova era, a era da informação, marcada pela autonomia da cultura vis-à-vis as bases materiais de 
nossa existência. Mas este não é necessariamente um momento animador porque, finalmente sozinhos em 
nosso mundo de humanos, teremos de olhar-nos  no espelho da realidade histórica. E talvez não gostemos 
da imagem refletida”, p. 574. 
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práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço de 
fluxos. O espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais em 
tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, 
entendo as seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de 
intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas 
por atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da 
sociedade. Práticas sociais dominantes são aquelas que estão embutidas 
nas estruturas sociais dominantes. Por estruturas sociais dominantes, 
entendo aqueles procedimentos de organizações e instituições cujo lógica 
interna desempenha papel estratégico na formulação das práticas sociais e da 
consciência social para a sociedade em geral.” 

 

Na realidade, a mudança de paradigma da era da informação está além de 

nossa capacidade de compreensão se utilizarmos as mesmas categorias gnosiológicas 

que atravessaram a modernidade. O real é o mundo que conhecemos e, mesmo assim, 

desde os filósofos gregos, inúmeras teorias criaram e recriaram a dimensão na qual se 

desenvolve. Já o virtual emerge como uma outra dimensão de significantes que não se 

confunde com o real mais que transita em paralelo.  

Os emergentes significantes que viraram do avesso a discursividade das teorias 

como tempo/espaço real/virtual/ instantâneo foram, aos poucos, incorporando-se como 

conceitos atuais, gerando, em conseqüência, transformações radicais em todos os 

âmbitos epistemológicos. Mas o sistema jurídico moderno, centrado na idéia de se 

constituir como a técnica social que estabiliza e dá segurança às expectativas sociais, 

operou sempre com um alto grau de auto-referencialidade. Ou seja, o sistema de direito 

como a técnica capaz de manter o status quo nas relações sociais mediante a ameaça de 

medidas coativas; afincado na ideologia contratualista da convivência social por 

interesse, se apresenta altamente resistente às mudanças sociais e transformações 

simbólicas.  

Essa característica lhe outorgará um certo grau de imunidade em relação à 

troca de paradigmas. Porém, se, por um lado, essa auto-referencialidade outorgou ao 

sistema do direito um certo grau de estabilidade em relação às expectativas sociais, de 

outro lado, provocou-lhe um desequilíbrio evolutivo se comparado com os outros 

sistemas parciais de função. A função prioritária do sistema do direito, isto é, a técnica 

instrumental orientada à organização social é a de determinar as formas dos 

comportamentos dos indivíduos para o futuro. Dessa forma outorga segurança em 

relação ao futuro, mas, ao mesmo tempo, impede que novos significantes sociais sejam 

introduzidos como elementos do sistema.  
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Partindo dessas observações, é possível compreender certas dimensões da crise 

que atualmente atravessa o direito. Eis que a complexidade que atualmente determina o 

sistema social como um todo, provoca mudanças estruturais nos paradigmas 

gnosiológicos.  

Nesse sentido também se colocam os estudos de Pierre Lévy que, em suas obras 

trata tanto das mudanças que a internet acaba por promover – direta e indiretamente – 

na sociedade bem como, na forma de pensar dos indivíduos que utilizam desse 

instrumento técnico, o qual, por sua vez, ultrapassou, em muito, seu sentido inicial de 

contabilizador (computador – remete-se à idéia de cálculo, aquele ou aquilo que 

computa, calcula), para instrumento de comunicação em que se fundam muitas das 

ações sociais contemporâneas. Expõe que17:  

 
“Não existe uma “Técnica” por trás da técnica, nem “Sistema técnico” sob o 
movimento da industriam mas apenas indivíduos concretos situáveis e 
datáveis. Também não existe um “Cálculo”, uma “Metafísica”, uma 
“Racionalidade ocidental”, nem mesmo um “Método”que possam explicar a 
crescente importância das ciências e das técnicas na vida coletiva. Estas 
vagas entidades trans-históricas, estes pseudo-atores na realidade são 
desprovidos de qualquer eficácia e não apresentam simetricamente qualquer 
ponto de contato para a mínima ação real.” 

  

 Os agentes efetivos, são, portanto, os indivíduos, que devem ser situados no 

tempo e no espaço, e percebidos também em sua subjetividade, ou seja, nas 

indetermináveis formas pulsionais que os movem em sociedade. 

 Da mesma forma que o tempo, enquanto noção cronológica naturalizada como 

elemento do ser, a técnica, na análise de Pierre Lévy, não resulta apenas de discursos ou 

de idéias sobre ela, mas de uma grande quantidade de elementos que formam um 

“agenciamento técnico” que compreende, vias de comunicação e transporte, os 

procedimentos de cartografia e impressão, os relógios e, por que não, o processo 

judiciário. 

 Os meios técnicos, tornam-se, meios pelos quais os sujeitos passam a perceber o 

mundo, tanto no âmbito empírico como no transcendental (ou virtual), pois cada vez 

mais, aprofunda a convivência dos dois planos. Passa-se a ter, portanto, a experiência 

estruturada pelo computador. 

                                                 
17 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. p. 12. 
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O mundo virtual, inicialmente visto como meio elitista e excludente, passou para 

uma outra fase – não necessariamente mais esclarecida –  agora inversa, em que se 

busca a inclusão digital, termo que passou a ser propagandeado por entidades políticas 

com cunho eminentemente salvacionista. 

Não se nega que os instrumentos – computador, internet, celular, etc. – da era 

digital, ou virtual, aumentam – consideravelmente – o acesso à informação e, em certa 

medida, promovem uma democratização às avessas da informação, em um ritmo quase 

que é frenético e ininterrupto, e que ainda está por ser assimilado pelas instituições 

(Estado, mercado, etc.). 

A democratização promovida na era digital é fragmentária, pode ser lida ao 

revés, pois abre uma porta de difícil controle pelos grandes capitais. Essa abertura foi 

promovida com o estabelecimento de outras lógicas para a propriedade intelectual. Não 

que se percebam mudanças legislativas no tocante a uma maior permissividade quanto à 

propriedade intelectual, mantém-se a mesma moldura iluminista e liberal no tocante a 

essa questão, a ordem das mudanças ocorre na prática, pelo crescente compartilhamento 

de arquivos que, a priori, seriam protegidos pela propriedade intelectual é tamanho que 

não se vislumbra um controle das trocas virtuais de músicas, vídeos e arquivos em geral 

como é realizada pela internet. 

Muito embora os primeiros programas de compartilhamento de arquivos tenham 

entrado para história como símbolos iniciais – o caso Napster – da troca irrestrita de 

arquivos, os mesmos não resistiram às pressões político-econômicas-midiáticas e se 

tornaram pagos, vindo a serem suplantados por outros programas de compartilhamento. 

 Assemelha-se o ocorrido com a máxima revolucionária na qual padecem os 

insurgentes mas permanece o ideal, vindo a ser substituído por um número significante 

daqueles meios/pessoas que levam a diante a idéia, no caso, troca de arquivos. 

Percebe-se, assim que a fragmentação, e a pluralidade de informações no mundo 

digital influencia diretamente toda a estrutura cognitiva e prática do judiciário, pois, 

tanto nos meios institucionais como particulares, se observa que modificam-se as 

bibliotecas dos advogados com vários livros sobre jurisprudência para a sua versão 

digitalizada e/ou fornecida pelos Tribunais de Justiça ou softwares, além de outras 

várias mudanças projetadas no horizonte digital que ainda são motivos de discussões, 

como o caso da possibilidade de oitiva de réus e testemunhas por vídeo-conferência. 
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A conseqüência imediata dessas transformações se percebe também no meio 

acadêmico, onde o plágio (característica louvada pelos pós-modernos) se torna algo 

extremamente fácil e recorrente. O uso do copiar e colar abre dois caminhos, o acesso 

quase que inesgotável à pluralidade abundante de informações, mas, ao mesmo tempo, 

uma tendência – não absoluta – da diminuição da reflexão, do esvaziamento simbólico 

dos conteúdos, e da perda de responsabilidade pela escrita. 

Como manifestado por Pierre Lévy18:  

 
“O sentido emerge e se constrói no contexto, é sempre local, datado, 
transitório. A cada instante, um novo comentário, uma nova interpretação, 
um novo desenvolvimento podem modificar o sentido que havíamos dado a 
uma proposição (por exemplo) quando ela foi emitida...” 

 

Exemplificativamente, basta lembrar que a produção dos textos jurídicos, a 

narrativa dos fatos, a fundamentação, etc., se davam, há duas décadas atrás, por meio de 

máquinas de escrever, que não possibilitam a maleabilidade de correção e a inscrição de 

novas idéias no decorrer do texto19.  

A conseqüência disso foi, de um lado, o fornecimento de instrumentais que 

facilitaram o acesso ao judiciário, mas também, o crescimento e a saturação das 

instituições jurídicas, muitas vezes tomadas como instrumento mercantil da demora20. 

Como resposta, busca-se, por outra corrente, o fechamento do judiciário pelos 

instrumentos tecnológicos fornecidos pela era digital, visando o conceito de celeridade 

idealizado pelo mercado (que joga dos dois lados, contribuindo com a demora mas 

bradando pela celeridade). Busca-se, assim, o controle das decisões e a construção 

sincrônica de ordenamentos autômatos, repetidores dos conteúdos das instâncias 

superiores, as quais buscam fechar as portas para a formação gnosiológica de 

interpretações realizadas em primeiro grau.   

                                                 
18 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. ... p. 22. 
19 “O que, então, torna o hipertexto específico quanto a isto? A velocidade, como sempre. A reação ao 
clique sobre um botão (lugar da tela de onde é possível chamar outro nó) leva menos de um segundo. A 
quase instantaneidade da passagem de um nó a outro permite generalizar e utilizar em toda sua extensão o 
princípio da não-linearidade. Isto se torna a norma, um novo sistema de escrita, uma metamorfose da 
leitura, batizada de navegação. A pequena característica de interface “velocidade” desvia todo o 
agenciamento intertextual e documentário para outro domínio de uso, com seus problemas e limites.” 
LÉVY. Pierre. Idem. p. 37. 
20 O judiciário serve, portanto, como meio de garantia para a demora através da interposição de recursos 
desnecessários, que possibilitam – fornecem tempo – a uma das partes para buscar recursos de que ainda 
não dispõe ou, que vai capitalizar, para diminuir o dano da sucumbência. 
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Assim, como se fosse possível, ou acreditando que se trata de mais um mero 

instrumento tecnológico que pode ser aprimorado, miniaturizado, remasterizado, o 

judiciário se torna o alvo da demanda por celeridade. Como é lento, é inútil, 

ultrapassado, como um velho navio encalhado não garante direitos, deve ser substituído 

pela arbitragem ou, ter os conteúdos fechados em interpretações pré-determinadas. 

Confronta-se, assim, de um lado, com uma concreta superlotação do judiciário, 

que em certa medida ainda está se adaptando às transformações fragmentárias da era 

digital, mas, também, com o escamoteado interesse do mercado na demora, mesmo que 

parcela deste possa vir a possuir interesse na celeridade. Ao que parece, o judiciário, em 

alguma medida, se aproxima a uma instituição econômica, onde o capital pode ser 

instrumentalizado, e onde o tempo possui valor político e econômico que pode ser 

variado de acordo com as circunstâncias fáticas pertinentes ao caso em juízo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões discorridas tem como aspecto central a crise. Para tanto, as 

análises devem ser percebidas desde o momento teórico da instabilização epistêmica 

apresentada pelo paradigma pós-moderno ou pelo pós-humano. O diálogo inicial com a 

noção de temporalidade demonstra indiretamente isso, pois, experimenta-se a formação 

de categorias, símbolos sociais, como o ideário de uma temporalidade acelerada, de uma 

rápida perda de sentido do presente decorrente de sua obsolescência instantânea. 

A formação de tais representações mnêmicas tem reflexos que não podem 

passar despercebidos no que tange à formação do debate acadêmico acerca dos 

paradigmas. Chega-se, assim, ao momento de contradição gestado dentro do ventre da 

modernidade. 

A dificuldade de manutenção de uma estrutura que se propõe a reinstaurar as 

categorias fenomênicas e sociais constantemente rompeu-se. A pós-modernidade se 

apresenta como a instauração da crise no paradigma revolucionário. 

 A liquefação das instâncias sociais21, subjetivas, estamentais, etc., 

refletem na produção dos significantes e significados jurídicos.  

A dissolução do sujeito na categoria de consumidor é um dos indicativos das 

alterações promovidas nas relações existentes na sociedade. Em si, a criação de um 

                                                 
21 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
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direito especializado para a tutela das relações de consumo reflete isso. Garante-se aos 

consumidores determinado padrão de qualidade de certos produtos, para que se possa 

ter o mínimo de confiabilidade contratual, que poderia ser perdida na relação das 

indústrias com as massas. 

Quanto ao âmbito paradigmático, a subjetividade ainda pode ser percebida 

em suas transformações através do ideário pós-humano. Onde a concepção biológica 

que nos identifica, e nos iguala, para certas doutrinas, perderia suas amarras, 

remetendo-nos à reflexão da possibilidade de outras categorias de sujeitos eletrônicos-

biológicos, e promovendo uma abertura na discussão tanto nos limites do sentido da 

vida humana bem como no papel que o direito poderia vir a ter em um futuro de 

mixórdias humanas com máquinas (que segundo alguns, não estaria historicamente 

distante). 

No campo dos dispositivos tecnológicos que se apresentam na 

contemporaneidade, o uso destes instrumentos passa a ter o papel fundamental, tanto na 

produção dos saberes jurídicos, em sentido amplo, como na funcionalização das 

instituições judiciárias estamentais. 

Percebe-se, assim, que as mudanças paradigmáticas são complementadas 

pelos instrumentos tecnológicos, que aparentam garantir a retórica do progresso do 

conhecimento humano. A isso se acresce a perspectiva estabilizadora que a teoria 

sistêmica busca implementar, e passa a festejar as disposições e os avanços científicos. 

Por fim, percebe-se que a interatividade promovida pela tecnologia 

contemporânea leva a transformações tanto nas estruturas formais do judiciário, como 

na produção narrativa, através da abertura da possibilidade da livre produção textual e 

da bricolagem dos textos jurídicos. Além disso, busca-se, de certo modo, expor as 

dualidade falaciosa dos discursos mercantilizadores da morosidade do judiciário, e 

como o mercado, em grande medida, adapta-se à lentidão do judiciário, capitalizando os 

recursos através da demora da decisão, ao mesmo tempo em que brada pela necessidade 

de aceleração das instituições burocráticas. 

Inobstante a apresentação das considerações finais realize-se como uma 

abertura e não um fechamento das idéias, reafirma-se que o sentido da presente reflexão 

é a inicial problematização de algumas questões e a leitura, contextual, entre as linhas, 

de certos discursos falaciosos. 
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RESUMO 

O presente ensaio visa, despretenciosamente, dissertar sobre o que se denomina hoje de 

“Governo Eletrônico”, ou, popularmente conhecido como e-gov. Diante do progresso 

em nível de comunicação propiciado pela globalização, a internet se tornou peça 

fundamental na construção de novas formas dialógicas entre os atores as pessoas. Dessa 

mudança no paradigma da informação, o local se insere no global e, cria-se uma nova 

gama de excluídos sociais, os excluídos digitais. A administração pública, além de 

propiciar a sua própria informatização e interligação, facilitando a comunicação entre 

seus prerrogativas administrativas e os cidadãos, também passou a ser responsável, 

como direito do cidadão, de retirá-lo da marginalidade digital. Nesse viés, 

determinaremos a visão trazida pelo projeto Computadores para Inclusão, o qual, é 

diretiva capaz de delimitar uma nova visão sobre consciência ambiental, trabalho social 

e inclusão digital. Passa-se de uma postura prestacional do Estado, em nível de e-gov, 

para uma postura inclusiva, gerando a possibilidade de dar acesso aos serviços prestados 

pelo sistema de Governo Eletrônico. Mas ainda há muito que ser feito, principalmente 

no que tange a relação de esferas na federação, pois, atualmente encontram-se apenas 

três expoentes desse projeto em atividade, que, ao nosso ver, é pela falta de diálogo 

entre o Poder Local e a esfera federal. Sendo assim, é nessa via que o presente ensaio 

pretende desenvolver sua temática, deixando de lado as posturas administrativas 

necessárias que a Administração Pública pode relacionar-se entre si, para destacar a 

necessária inclusão social que o Estado deve realizar junto às comunidades para 

consolidar o seu papel cidadão. 

 

PAVRAS-CHAVES: GOVERNO ELETRÔNICO; E-GOV; COMPUTADORES 

PARA INCLUSÃO; PODER LOCAL; CIDADANIA. 
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ABSTRACT 

The present text aims at, with no pretension, to write on what it is called today of 

“Electronic Government”, or, popularly known as e-gov. Ahead of the progress in level 

of communication propitiated for the globalization, the Internet if became basic part in 

the construction of new dialog forms between the actors the people. Of this change in 

the paradigm of the information, the place if inserts in the global e, creates a new 

gamma of excluded social, the digital excluded ones. The public administration, beyond 

propitiating its proper computerization and interconnection, facilitating the 

communication between its administrative prerogatives and the citizens, also started to 

be responsible, as right of the citizen, to remove it of the digital marginality. In this bias, 

we will determine the vision brought for the project Computers for Inclusion, which, is 

directive capable to delimit a new vision on ambient conscience, social work and digital 

inclusion. It is transferred of a prestacional position of the State, in level of e-gov, for an 

inclusive position, generating the possibility to give access to the services given for the 

system of Electronic Government. But still it has much that to be fact, mainly in what it 

refers to the relation of spheres in the federacy, therefore, currently meets only three 

exponents of this project in activity, that, to ours see, is for the lack of dialogue between 

the Local Power and the federal sphere. Being thus, it is in this saw that the present 

assay intends to develop its thematic one, leaving of side the Public administrative 

positions necessary that the Administration can become related enters itself, to detach 

the necessary social inclusion that the State must carry through next to the communities 

to consolidate its paper citizen. 

 

KEYWORDS: ELECTRONIC GOVERNMENT, E-GOV, COMPUTERS FOR 

INCLUSION, LOCAL POWER; CITIZENSHIP. 

 
 
PRESSUPOSTOS HISTÓRICO-FORMATIVOS DO GOVERNO ELETRÔNICO 

NO BRASIL 

 

A globalização trouxe consigo, além da malha de excluídos, uma nova forma de 

interação e comunicação entre as pessoas. Os espaços globais ficaram pequenos frente 
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aos avanços tecnológicos que permitiram a comunicação e a difusão de informações em 

massa.  

 

Nesse ínterim é correto delimitar, como pensa José Luiz Quadro de Magalhães, 

citando Jean Luc Ferrandérry, que: 

 
[...] a globalização é um conceito que apareceu no meio dos anos 1980 nas 
escolas de negócios norte-americanas e na imprensa anglo-saxã. Esta 
expressão designa um movimento complexo de abertura de fronteiras 
econômicas e de desregulamentação, que permite às atividades econômicas 
capitalistas estenderem seu campo de ação ao conjunto do planeta. O 
aparecimento de instrumentos de telecomunicação extremamente eficientes 
permitiu a viabilidade deste conceito, reduzindo as distancias a nada1. 

 

Ainda, como ensina Boaventura de Souza Santos, podemos entender a 

globalização sob quatro vias processuais. Ensina o autor: 

 
O global e o local são socialmente produzidos no interior dos processos de 
globalização. Distingo quatro processos de globalização produzidos por 
tantos modos de globalização. Eis a minha definição de globalização: é o 
conjunto de trocas desiguais pelo qual um determinado artefato, condição, 
entidade ou identidade local estende a sua influência para além das fronteiras 
nacionais e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local 
outro artefato, condição, entidade ou identidade rival2. 

 

A globalização, como delimitado pelos autores, tem viés mormente inter-

relacional, formando redes de comunicação e ampliação sistêmica da forma de 

relacionamento inter-pessoal. A esta idéia podemos citar o pensamento de CASTELLS, 

que permite-nos entender que “[...] uma vez que as redes são múltiplas, os códigos 

interoperacionais e as conexões entre redes tornam-se as fontes fundamentais da 

formação, orientação e desorientação das sociedades”3. 

 

Mas as promessas da globalização, infelizmente, nos países subdesenvolvidos, 

não passaram de meras promessas. As estratégias do capital foram disseminadas na 

                                                 
1 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Globalização e exclusão . Jus Navigandi, Teresina, ano 1, n. 19, 
set. 1997. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=68>. Acesso em: 24 mar. 2008. 
2 SOUZA SANTOS, Boaventura (org.). A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002, p. 
67. 
3 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Paz e Terra, 1999, p. 499. 
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construção de um banco de mão-de-obra barata nos países subservientes, deixando 

“migalhas” para os obreiros subdesenvolvidos. 

 

É notório que com a globalização surgiram às exclusões. O termo exclusão, como 

já delimitava José de Souza Martins, pode conceituar-se da presente maneira: 

 
Basicamente, exclusão é uma concepção que nega a História, que nega a 
práxis e que nega à vítima a possibilidade de construir historicamente seu 
próprio destino, a partir de sua própria vivência e não a partir da vivência 
privilegiada de outrem. […] A idéia de exclusão pressupõe uma sociedade 
acabada, cujo acabamento não é por inteiro acessível a todos. Os que sofrem 
essa privação seriam os “excluídos”4. 

 

Com o avanço tecnológico que acaba por desempenhar, a cada dia, uma nova 

construção comunicativa, fazendo com que os computadores e as formas de 

comunicação se tornem tão complexas e abrangentes, deixa como rastro uma grande 

ilha social, onde poucos possuem acesso a informação e a grande maioria não possuí a 

mínima capacidade de adentrar nessa nova era tecnológica. 

 

Desse processo de inter-relação, ou falta dele, surge mais um dever para a 

administração pública, o de criar mecanismos para inclusão das pessoas nessa “era 

digital”, pois, as mantendo em um patamar menos propício, gera uma exclusão social, 

intitulada, “exclusão digital”. 

 

E complementa Martini5 sobre o tema: 

 
Os excluídos digitais estão à margem da sociedade em rede – muitos têm 
chamado tal fenômeno de analfabetismo digital. Sem inclusão digital, como 
uma decisiva política pública, os programas de governo eletrônico acabariam 
privilegiando o atendimento das elites econômicas, das elites regionais, e 
apenas ampliando as desigualdades. Assim sendo, a velocidade da inclusão é 
decisiva para que a sociedade tenha recursos humanos preparados em número 
suficiente para aproveitar as brechas de desenvolvimento em nosso país. 

 

                                                 
4 MARTINS, José de Souza. Reflexão crítica sobre o tema da “exclusão social”. In: A sociedade 
vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002, p. 45 e 46. 
5 MARTINI, Renato. Inclusão Digital & Inclusão Social. Inclusão Social, Brasília, DF, 1.1, 03.10.2005. 
Disponível em: <http://www.ibict.br/revistainclusaosocial/viewarticle.php?id=7>. Acesso em: 19 mar. 
2008. 
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Em meados de 1999, como preleciona Luiz Agner, o então vice-presidente dos 

Estados Unidos, Al Gore, ao abrir o Fórum Global sobre a Reinvenção do Governo, 

dialogou sobre o termo “Governo Eletrônico” pela primeira vez. Dizia ele que “O 

“governo eletrônico” objetiva fornecer informações, serviços e produtos através de meio 

eletrônico, a partir de órgãos públicos, a qualquer momento, local e a qualquer 

cidadão”6. 

 

Foi nessa concepção inicial que se começou o debate sobre as possibilidades de 

interação entre a administração pública e a sociedade sob o viés digital. Mas aí surgiu 

um sério problema a ser analisado: Existiria governo eletrônico ou digital sem a devida 

inclusão digital? 

 

Analisando a visão da necessária inclusão digital, cabe delimitar o que ensina 

Arruda (apud Zonzin): 

 
[...] não devemos considerar a inclusão digital como o mero desafio de 
fornecer acesso a um computador ligado à internet, mas sim, o desafio de 
aproximar as iniciativas de governo eletrônico do cidadão, afim de que este 
possa usufruir seus benefícios, mesmo que de forma indireta, pela melhoria 
da qualidade e agilidade dos serviços prestados pelos órgãos governamentais. 

 

Preocupado com esta celeuma, o governo federal, no ano de 2000, publicou o 

decreto presidencial de 03 de abril de 2000, o qual instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial para examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com 

as novas formas eletrônicas de interação. 

 

Instituído pela portaria n.º 23 da Casa Civil, no ano de 2000, o grupo de trabalho 

passou a integrar-se ao programa Sociedade da Informação. Tal programa consistia em 

 
integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de 
informação e comunicação, de forma a contribuir para que a economia do 
país tenha condições de competir no mercado global e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova  sociedade.7

                                                 
6 AGNER, Luiz. Governo Eletrônico e transparência do Estado. Disponível em: 
<http://webinsider.uol.com.br/index.php/2005/03/02/governo-eletronico-e-transparencia-do-estado/>. 
Acesso em: 15 fev. 2008. 
7 Relatório Preliminar GTTI – Consolidado. Disponível em 
http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_90gtti_consolidado.pdf. p. 1 Acesso em 20 mar. 2008. 
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A Sociedade da informação possuía sete linhas de ação: mercado, trabalho e 

oportunidade, universalização de serviços, educação para sociedade de informação, 

conteúdos e identidade cultural, governo ao alcance de todos, tecnologias-chave e 

aplicações e infra-estrutura avançada. 

 

Destas sete linhas de ação o governo mandou priorizar a universalização de 

serviços, governo ao alcance de todos e infra-estrutura avançada. 

 

Já no mês de julho de 2000, o grupo apresentou um relatório preliminar contendo 

um estudo e considerações sobre a área de informatização do território nacional, com 

ênfase no estudo da administração federal. Ainda, delimitou um plano de metas de 

aperfeiçoamento digital da administração pública e mudanças substanciais nas 

legislações sobre o tema. 

 

Com o decreto 18 de outubro de 2002, obedecendo os ditames do relatório 

preliminar, acostou a criação do Comitê Executivo de Governo Eletrônico, o que 

possibilitaria uma maior interação entre o cidadão e as medidas sócio-inclusivas do 

Governo. 

 

Já em 2003 houve um salto qualitativo na proposta do governo, ao passo que 

publicou o Decreto 29 de outubro de 20038, o qual dispunha em seu art. 1º: 

 
Art. 1º - Ficam instituídos Comitês Técnicos, no âmbito do Comitê Executivo 
do Governo Eletrônico, criado pelo Decreto de 18 de outubro de 2000, com a 
finalidade de coordenar e articular o planejamento e a implementação de 
projetos e ações nas respectivas áreas de competência, com as seguintes 
denominações: 
 
I –    Implementação do Software Livre; 
II –   Inclusão Digital; 
III -  Integração de Sistemas; 
IV –  Sistemas Legados e Licenças de Software; 
V -    Gestão de Sítios e Serviços On-line; 
VI -   Infra-Estrutura de Rede; 

                                                 
8 DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE  2003. Institui Comitês Técnicos do Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico e dá outras providências. Publicada no D.O. do dia 30 de outubro de 2003. Seção 1, 
p. 4. 
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VII -  Governo para Governo - G2G, e 
VIII - Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica. 

 

Vislumbra-se que é a primeira vez que o Governo positiva a “inclusão digital” 

como fator preponderante e passível de especialização por parte de políticas públicas 

nos projetos governamentais. 

 

O projeto desde 2003 até nossos dias, vem sendo implementado, aduzindo uma 

real necessidade de inclusão social e abertura de diálogo entre sociedade e 

administração pública. 

 

E-GOV, CIDADANIA, PROJETO COMPUTADORES PARA INCLUSÃO E O 

MUNICÍPIO: A NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO 

 

Em continuação da discussão sobre o nexo discorrido entre a necessária inclusão 

digital e o Governo Eletrônico, podemos dizer, sem sombras de dúvidas, que não há 

Governo Eletrônico sem uma real inclusão digital.  

 

O Governo Eletrônico, entendido como um facilitador, passível de promover a 

inter-comunicação entre os atores sociais para desempenhar o seu papel9 na sociedade, 

necessita de parceiros firmes para readequar e criar locais de acesso à informações.  

 

Já dizia Silva e Lima: 

 
É a relação com os cidadãos que sustenta o e-governo. Se a população não o 
conhece, não o utiliza ou não percebe o valor em seus serviços, o programa 
perde a razão de ser. Trata-se de uma via em mão dupla: o e-governo procura 
ir ao encontro das necessidades do cidadão em termos de informações e 
serviços, mas precisa do acesso e participação para justificar e manter sua 
existência; o cidadão, por sua vez, em diversos momentos da sua vida, 
precisa dos serviços e informações do Governo, mas para utiliza-los precisa 
conhecer as possibilidades oferecidas através dos meios eletrônicos10. 

 

                                                 
9 Essa comunicação sob o viés e entendimento Habermasiano. Ver HABERMAS, JURGEN. Consciência 
Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 
10 SILVA, H. P. e LIMA, J. B. Governo Eletrônico e Informação Utilitária: uma relação necessária para 
uma efetiva inclusão digital. Disponível em 
reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/16892/1/R2091-1.pdf Acesso em 12 mar. 2008. 
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Se não houver a inclusão digital, que necessariamente se dá através de políticas 

públicas, a existência do e-governo e da disponibilização de serviços on-line, não 

passam de meras disposições que não são passíveis de serem conquistadas. Nesse 

sentindo a consideração trazida por Takarashi é importante e salutar: 

 
Na era da Internet, o Governo deve promover a universalização do acesso e o 
uso crescente dos meios eletrônicos de informação para gerar uma 
administração eficiente e transparente em todos os níveis. A criação e 
manutenção de serviços eqüitativos e universais de atendimento ao cidadão 
contam-se entre as iniciativas prioritárias da ação pública. Ao mesmo tempo, 
cabe ao sistema político promover políticas de inclusão social, para que o 
salto tecnológico tenha paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões 
humana, ética e econômica. A chamada “alfabetização digital” é elemento-
chave nesse quadro11. 

 

Até porque a internet é a maior via de conexão do local com o global. Já dizia 

Pierre Lévy que “A perspectiva da digitalização geral das informações provavelmente 

tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e de suporte de memória da 

humanidade, a partir do início do próximo século”12. 

 

Então, é nesse sentido, que evidenciam-se as possibilidades de desenvolvimento 

social através da inclusão digital. Há uma dívida histórica entre o processo neoliberal e 

a necessária inclusão social, e, conseqüente digital, por parte do Estado nesta atual 

conjuntura. 

 

Políticas públicas de inclusão digital, em decorrência da positivação em lei supra 

descrita, atentam o poder público na construção de projetos que permitam tal efetivação 

da cidadania. Cabe ressaltar que a cidadania, princípio constitucional positivado, é 

muito mais que o conceito doutrinário antigo, tal como “capacidade de votar e a ser 

votado”13. 

 

Dalmo Dallari14 ensina com sua maestria que:  

                                                 
11 TAKARASHI, T. (Org.). Sociedade da Informação no Brasil: livro verde. MCT, Brasília, 2000, p. 5 
12 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1999, p. 92 
13 Ver SILVA, Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2004. 
14 DALLARI, Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14 
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“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social”.  

 

E é nesse sentido que surgiu o Projeto Computadores da Inclusão, do Governo 

Federal.  

 

Inicialmente cabe realçar as posturas formativas e delimitadoras do mesmo. Trata-

se de um projeto que visa reciclar os computadores “imprestáveis” para as empresas e 

particulares, através de mão-de-obra técnica, propiciando uma redistribuição dos 

aparelhos para escolas, bibliotecas ou para telecentros em comunidades carentes. 

 

As oficinas responsáveis pelo recondicionamento e reciclagem dos computadores, 

delimitadas CRCs (Centros de Recondicionamento e Reciclagem de Computadores), 

são locais para recebimento dos equipamentos usados, onde são feitas as triagens, 

armazenagens, entregas, descartes e montagens. O documento propositivo não 

específica e nem delimita quem é a entidade responsável pela criação de tais centros, 

somente especifica que devem haver parcerias locais com OSCIPs15. 

 

Ainda, cabe destacar que dentro destas oficinas, a mão-de-obra técnica é de cunho 

veementemente local, pois, caso contrário, seria inviável a sustentação do projeto. É na 

verdade, “uma “fábrica que educa” os jovens assistentes que são selecionados a partir 

de critérios socioeconômicos, em consonância com os programas de qualificação e 

inserção social dos apoiadores dos CRC's”16 . 

 

Mesmo que o projeto tenha cunho universalizante na arrecadação e distribuição 

dos computadores, é no município que as oficinas deverão funcionar. A idéia do 

                                                 
15 A denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP é uma entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificada como tal por ato do Ministério da Justiça, conforme estabelecido 
pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 e regulamentado pelo Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 
1999. A entidade deve estar regimentalmente voltada para atividades de assistência social, educação, 
meio ambiente, cultura, pesquisas e outras definidas em lei. 
16 Documento propositivo . p. 19 encontrado em www.governoeletronico.gov.br . Acesso em 18 mar. 
2008. 
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Governo Federal em manter o programa em cunho federal, não encontra óbices na sua 

inter-relação com o municipal, pois, trata-se de uma relação dialógica entre os diferentes 

graus da administração pública, na consecução da emancipação e inclusão social através 

de políticas públicas de inclusão digital. 

 

A lógica trazida pelo programa é simples e válida, pois, trabalha em 3 nortes: 1º 

Procura construir uma rede de computadores, de forma barata, para permitir a criação de 

telecentros para inclusão social; 2º permite que os computadores que seriam jogados no 

lixo, aumentando os bolsões de sujeira e imprestabilidade causados pela evolução da 

tecnologia, sejam reciclados; 3º permite trabalho e renda para jovens sócio-

economicamente desvalidos. 

 

Mas, com todos esses argumentos delimitados na consecução da necessária 

presença municipal na construção de um projeto tão importante como este, no 

documento propositivo, vislumbrou que apenas duas vezes apareceu a palavra 

“município”. Isso representa certo retrocesso na estruturação do programa. 

 

É notória a real participação dos municípios no atual sistema federativo brasileiro. 

A Carta Política de 1988, consubstancia essa postura, ministrando poderes específicos e 

residuais aos mesmos. 

 

Preceitua BRAZ17 que o município tem como finalidade 

 
[...] promover o bem de todos os seus habitantes, sem preconceitos de 
origem, raça, religião, sexo, cor e idade. Sendo uma organização de pessoas, 
o Município objetiva o desenvolvimento de sua área territorial e, com o 
Estado, deve promover o bem-estar de todos os seus habitantes.  

 

A tal conceituação podemos reafirmar o que ensina PASOLD18, no que ensina que 

o município, na verdade, busca o bem comum, razão esta de existir do Estado. 

 

                                                 
17 BRAZ, Petrônio. Direito Municipal na Constituição. São Paulo: LED-Editora de Direito, 1996. p. 46. 
18 PASOLD, César Luiz. A função social do Estado Contemporâneo. Florianópolis: OABSC, 2004. 
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E é nessa busca do bem comum que podemos vislumbrar as posturas pró-ativas do 

município na consecução dos interesses sociais através das políticas públicas. 

 

O projeto Computadores para Inclusão realça a postura de inter-comunicação 

entre a sociedade e o poder estatal. Importante colocação delimita Hermany19, ao passo 

que ensina que deve-se romper com a idéia de cidadão somente como destinatário das 

políticas públicas, e sim, trazê-lo para uma cidadania ativa e efetiva e inclusive 

emancipatória, que apenas será construída através de uma interação entre o espaço 

publico estatal e a sociedade. E assim, o espaço local é o campo favorável para se 

construir esta responsabilidade, que é potencializada pelo sentimento de solidariedade e 

pertencimento. 

 

E deveria ser nesta esteira que o projeto federal poderia propiciar maior atenção 

ao local. O município, como esfera mais próxima da comunidade, tem os mecanismos 

mais fortes na inter-locução das medidas inclusivas entre sociedade e poder público. 

Vejamos o exemplo de Porto Alegre, no projeto Telecentros, o qual já possuí 

atualmente, 50 infocentros e mais de 10.000 (dez mil) cidadãos cadastrados20, gerando 

uma relação sócio-inclusiva entre a comunidade e o poder público local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente ensaio procurou analisar, sob o viés da inclusão digital, a sistemática 

denomina E-Governo, ou, Governo Eletrônico. Tal estrutura enseja uma discussão de 

quais as medidas propiciadoras da inclusão digital, pois, para ter efetividade tal sistema, 

é necessária e fundamental o acesso da sociedade à tais tecnologias. 

 

Entendendo que a exclusão digital é um tipo de exclusão social tão violenta como 

qualquer outra, cabe ressaltar a postura positiva do governo federal ao positiviar a 

inclusão digital como meta para atividades de inclusivas no programa de E-Governo. 

Cabe, ainda destacar que este sistema de E-Governo (e-gov) não é simplesmente um 

                                                 
19 HERMANY, Ricardo. (Re)discutindo o espaço local: uma abordagem a partir do direito social de 
Gurvitch. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2007. 
20 Vê http://www.telecentros.com.br/default.php?p_secao=3 . Acesso em 22 mar. 2008. 
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portal de informações e serviços do governo, mas um sistema de inter-relações, criado 

para desenvolver e emancipar a sociedade nas novas tecnologia digitais. 

 

O projeto Computadores para Inclusão é exemplo claro desse esforço do governo. 

Para incluir, precisa-se de estruturação e acesso às informações. Sem isso, uma vasta 

gama de disponibilização de serviços não passa de mera disponibilidade sem acesso. 

 

Nossa única ressalva ao projeto é a questão da parceira com o município. Nota-se 

que em nível nacional há apenas três CRCs21, o que facilita nossa crítica ao atual 

sistema. O projeto é sem sombras de dúvidas um dos melhor no mundo, tanto em idéia 

de inclusão como de pensamento ambiental, mas, peca ao não dar maior participação, 

seja com incentivos fiscais e verbas federais, na consecução das reciclagens junto a 

comunidade local.  
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 A REALIDADE VIRTUAL COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DO 

ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL TRADICIONAL. 

 

 

Francisco Carlos Malosá Junior∗

 

RESUMO 

A noção de estabelecimento empresarial tradicional, como um complexo de bens, “lato 

sensu” (inclusive serviços), organizados pelo empresário como instrumento para o 

exercício da atividade empresarial, sofre um impacto profundo com a utilização de um 

novo canal de comunicação entre consumidores e estabelecimento.  

Com o advento da internet, as relações comerciais em ambiente virtual trouxeram uma 

série de oportunidades de negócios às pessoas. O comércio tradicional, ou seja, aquele 

que pratica suas atividades através do acesso por meios físicos dos seus consumidores, 

não é mais a única forma de mercancia existente. Surge o comércio eletrônico, uma 

nova forma de se comercializar produtos e serviços outrora delimitados por questões de 

localidade geográfica e com o auxílio da internet possíveis a todas as localidades que 

tenham acesso a este tipo de tecnologia. 

São fatos reais os benefícios dessa nova forma de comercialização de produtos e 

serviços, contudo dezenas de problemas surgem com o incremento do comércio 

eletrônico. A formação de uma cadeia global de consumidores a despeito de ser um 

sonho dos negociantes globais, acarreta uma série de problemas da ordem de 

pagamentos, entregas, legislação, política de trocas e outras dificuldades inerentes do 

próprio sistema virtual. 

É dentro desse contexto problemático que insere o presente artigo, com o objetivo 

fundamental de analisar os reflexos jurídicos da realidade virtual no estabelecimento 

empresarial, a formação de um estabelecimento virtual e as conseqüências jurídicas 
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Martin. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Especialista em Direito Empresarial pela UNP. 
Bacharel em Direito pela UNIFIL e Bacharel em Administração de Empresas pela UEL. 
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desse acontecimento, quais as respostas que o direito poderia fornecer diante desses 

novos fatos. 

 

PALAVRAS CHAVES: ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL; DIREITO DA 

INFORMÁTICA; VIRTUALIDADE; AVIAMENTO. 

 

ABSTRACT 

The notion of traditional business establishment, as a complex of property, "sensu lato" 

(including services), organized by the entrepreneur as a tool for the exercise of business 

activity, have a profound impact with the use of a new channel of communication 

between consumers and establishment.  

With the advent of the internet, trade relations in virtual environment brought a number 

of business opportunities to people. The traditional commerce, that practicing their 

activities through access by physical means of its consumers is no longer the only way 

to commerce. Surge the e-commerce, a new way to market products and services once 

defined by issues of geographic location and with the aid of the Internet to all possible 

locations that have access to this type of technology.  

These are facts real benefits of this new way of marketing products and services, but 

dozens of problems with the increase in e-commerce. The formation of a global chain of 

consumers in spite of being a dream of global traders, brings a number of problems in 

the order of payments, deliveries, legislation, policy, trade and other difficulties 

inherent's own virtual system.  

It is within this context that puts the problem this article, with the purpose of examining 

the legal repercussions of virtual reality in establishing business, the formation of a 

virtual establishment and the legal consequences of this event, which answers that the 

law could provide face these new facts. 

 

KEYWORDS: ESTABLISHMENT BUSINESS; LEGAL INFORMATICS; 

VIRTUALITY; GOODWILL OF TRADE. 
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INTRODUÇÃO 

 

O código civil brasileiro adotando posição sincrônica a Oscar Barreto Filho 

estabeleceu no seu artigo 1.142: Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens 

organizados, para o exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária.  

Dessa forma numa análise preliminar do conceito, pode-se definir que o 

complexo de bens de diversos elementos genéricos como materiais ou corpóreos e 

incorpóreos ou imateriais, com a atuação do empresário ou sociedade empresária que 

organiza e dispõe desses bens de tal forma que a atividade empresarial ou empresa seja 

uma realidade.  

Neste sentido, a viabilidade da empresa está condicionada principalmente ao 

elemento essencial denominado estabelecimento. 

A figura jurídica do fundo de comércio, ou seja, o estabelecimento vem 

causando discussão acalorada, dentro da construção doutrinária contemporânea. A 

despeito das diversas teorias formadas para melhor compreensão do instituto, na 

verdade três delas merecem de certa maneira serem citadas, a saber: o estabelecimento 

sendo visto como uma universalidade de fato, da perspectiva de uma universalidade 

júris ou de direito e por fim uma terceira teoria denominada de eclética.  

Na legislação brasileira ficou evidente a opção do legislador por não adotar as 

ultimas duas posições citadas, apenas restando aos doutrinadores classificar o 

estabelecimento como uma universalidade de fato. Dessa forma, relegando ao sujeito de 

direitos destinar quais bens integraram essa universalidade. 

Esses conceitos iniciais, ainda que aparentemente irrelevantes, servirão de base 

para a construção de toda problemática envolvendo o estudo. Dessa forma, a partir 

desse ponto, irá se estudar, os bens que compõem o estabelecimento, a virtualidade 

como um elemento transformador do estabelecimento tradicional ao virtual e por fim os 

reflexos jurídicos relevantes dessa nova realidade. 

Nessa parceria fática entre direito empresarial e direito da informática, poderão 

ambas as disciplinas fornecer uma segurança jurídica para essa nova forma de comercio.  
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1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTABELECIMENTO 

 

O estabelecimento empresarial conforme já dito, é composto de diversos 

elementos que constituem sua totalidade, assim ainda que seus elementos conservem 

sua individualidade eles se matem sobre o prisma de uma universalidade. O 

agrupamento desses valores individuais, que num processo de agregação com vistas a 

sua destinação ao mercado é que dão vida ao estabelecimento. Portanto, no complexo de 

bens apenas se insere em seus elementos constitutivo os ativos, deixando os passivos de 

fora de sua composição.1

Dessa maneira os elementos integrantes da azienda, ou seja, do 

estabelecimento empresarial poderiam ser divididos em dois grupos distintos, à saber, 

os dos elementos que tem existência material, portanto corpóreos e os que têm 

existência imaterial ou abstrata, os incorpóreos. Sempre houve na doutrina uma 

confusão acerca da questão do aviamento pertencer ou não aos elementos constitutivos, 

entretanto seguindo posição semelhante aos grandes juristas fica evidente o aviamento 

ser um atributo e não um elemento como veremos posteriormente.2  

Nesse sentido, já se perfaz possível tomar noção de quais elementos compõe o 

estabelecimento para que seja uma realidade fática, elementos de caráter heterogêneos, 

matérias e imateriais, e fica evidente dessa maneira que os diferentes tipos de ramos 

empresariais terão uma presença maior ou menor de determinado elemento, assim um 

estabelecimento industrial terá em sua carteira uma composição maior de bens 

corpóreos em detrimento de incorpóreos e sucessivamente até se chegar a uma situação 

onde o reverso prevaleça.3

Podemos depreender que, por toda essa complexidade o estabelecimento 

merece ser revestido de proteção jurídica, para que possa o empresário ou sociedade 

empresária fazer gozo e fruição dos bens para que se alcancem seus objetivos, e também 

para que os credores tenham uma garantia a fazer negócios com determinada sociedade 

empresária ou empresário. O código civil brasileiro, concatenado a esses anseios trouxe 

                                                 
1 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1963. v. 5. p 15-20. 
2 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 85. 
3 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 
151-166. 
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no seu artigo 1.143 Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios 

jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.4

Os bens corpóreos que são aqueles de manifestação material, dentro do 

estabelecimento empresarial, podem ser agrupados em 3 grupos, a saber, os das 

instalações, do maquinário e utensílios e por fim das mercadorias.  

As instalações, grosso modo são as disposições, acomodações, layout do 

estabelecimento, nesse ponto entra a competência empresarial de saber qual o publico 

freqüentador do estabelecimento, se de exigência mais elevada à priorização será pelo 

luxo e conforto, pela facilidade na disposição das mercadorias.  

O maquinário e os utensílios, são essenciais para a fabricação de mercadorias, 

gestão e controle do estabelecimento, todo esse aparato tem por finalidade facilitar o 

controle dos gestores, diminuir os custos de manutenção do estabelecimento e por fim 

aumentar a vantagem competitiva frente aos concorrentes. Maquinas aqui transcende 

seu sentido especifico de parque industrial e alcança seu sentido lato em todos os ramos 

da atividade empresarial. 

E não menos importante as mercadorias que são destinadas ao mercado, e a 

manifestação mais aparente do desejo do empresário e sociedade empresaria de obter 

lucro em cima da exploração de determinado ramo, a mercadoria ganha um conotação 

muito forte, pois é ela que traduz a relação que o consumidor mantém com o 

estabelecimento.  

Não poderíamos deixar de citar os imóveis, que o local onde se encontra o 

estabelecimento, entretanto ele está inserto mais como um elemento da empresa do que 

do estabelecimento. 

Verçosa esclarece de forma tranqüila a dúvida a respeito dos imóveis, 

Como se sabe, alguns autores consideram o imóvel onde o empresário 
exerce sua atividade como elemento corpóreo do estabelecimento. 
Entre estes, Rocha Furtado alega ser contraditório admitir que o ponto 
comercial integre o estabelecimento, mas não o imóvel onde ele está 
instalado. No entanto, não pode ser superada a crítica contrária a tal 
inclusão, na medida em que a tutela do estabelecimento não abrange a 
tutela do imóvel no qual se localiza, mesmo que ele pertença ao 
empresário e não seja alugado. Neste caso, por exemplo, a venda do 
estabelecimento não pode ser objeto de um único instrumento de 
contrato de compra e venda específico, reconhecendo-se a mudança 
do titular da propriedade imobiliária tão-somente quando obedecidas 

                                                 
4 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p 675. 
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as solenidades legais (escritura pública e registro em cartório de 
Imóveis).5
 

Os bens incorpóreos são aqueles de manifestação imaterial, são frutos da 

sagacidade da inteligência do ser humano, faz necessário uma ressalva, os contratos e as 

relações jurídicas num rigor técnico não são bens e são da alçada dos elementos 

integrantes da empresa.  

A classificação dos bens incorpóreos do estabelecimento pode se dar da 

seguinte maneira, uma categoria especial por ter legislação própria, são aquelas 

referentes as invenções, os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, desenho 

industrial, o título de estabelecimento mais conhecido por insígnia e podemos incluir o 

domínio virtual. E a classe tradicional dos bens incorpóreos, o ponto comercial e os 

créditos.6

Coelho elucida a questão do aviamento não ser integrante dos bens 

incorpóreos, 

Quando se negocia o estabelecimento empresarial, a definição do 
preço a ser pago pelo adquirente se baseia fundamentalmente no 
aviamento, isto é, nas perspectivas de lucratividade que a empresa 
explorada no local pode gerar. Isto não significa que se trate de 
elemento integrante do complexo de bens a ser transacionado. 
Significa unicamente que a articulação desses bens, na exploração de 
uma atividade econômica agregou-lhes um valor que o mercado 
reconhece. Aviamento é, a rigor, sinônimo de fundo de empresa, ou 
seja, designam ambas expressões o sobrevalor, agregado aos bens do 
estabelecimento empresarial em razão da sua racional organização 
pelo empresário.7
 

O ponto comercial é de extrema relevância para a empresa, a localização do 

estabelecimento pode determinar o sucesso ou insucesso do empreendimento, além 

disso, temos que sendo o imóvel de proprietário diverso do estabelecimento, o 

sobrevalor incorpóreo que o estabelecimento agrega ao imóvel deve pertencer aquele 

que produziu esse valor para tanto a legislação brasileira atinente nesse problema criou 

a lei de luvas, vedando o enriquecimento ilícito do proprietário do local. 

Os créditos que o estabelecimento possui são de vital importância para sua 

sobrevivência em uma sociedade de consumo, que tem por base a capacidade que os 

                                                 
5 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros, 2004. 
v.1. p.245. 
6 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. v. 1. p. 198-224 
7 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 101. 
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consumidores têm em seu poder aquisitivo, as prestações resultantes da venda a prazo 

facilitam a atividade e atendem o desejo dos consumidores que não dispõem da quantia 

integral no momento da aquisição das mercadorias e ressaltando que as dívidas, o 

passivo não integra o estabelecimento.8

Por fim, a classe especial, é regulada pelo instituto nacional de propriedade 

industrial numa legislação aparte protegendo de maneira correta os investimentos feitos 

em pesquisa, para desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, além de proteger a 

marca e o logotipo importantes componentes do estabelecimento, e finalmente o 

domínio virtual, demonstrando que o mundo virtual também esta inserto na realidade e 

deve ser protegido pelo direito. Barreto Filho nesse sentido, 

Tanto no campo das criações intelectuais (privilégios de invenção, 
direitos de autor) como no da exploração da atividade comercial 
(sinais distintivos, direito ao ponto de negócio, direito à clientela), faz-
se sentir a proteção da lei, reconhecendo ao empresário a titularidade 
desses valores e impedindo que outros deles se utilizem. 
A proteção conferida pela lei, aos titulares de bens imateriais, embora 
se apóie em razões e fundamentos diversos, traduz-se, essencialmente, 
numa posição de exclusividade, cujo menor ou maior grau de 
relatividade varia em função dos fins a atingir. Assim, a proteção dos 
sinais distintivos encontra seu fundamento e limite na necessidade de 
identificação do empresário (nome comercial), do local em que a 
empresa exerce (títulos e insígnia do estabelecimento), dos produtos e 
atividades da empresa (marcas de indústria, de comércio ou de 
serviço).9

 

2  VIRTUALIDADE 

 

Com o advento da internet e posteriormente as relações comerciais em 

ambiente virtual, trouxeram uma série de oportunidades de negócios às pessoas. O 

comércio tradicional, aquele que pratica suas atividades através do acesso por meios 

físicos dos seus consumidores não é mais a única forma de mercancia existente.  

Surge o comércio eletrônico, uma nova forma de se comercializar produtos e 

serviços outrora delimitados por questões de localidade e com o auxilio da internet 

possíveis a todas as localidades que tenha acesso a este tipo de tecnologia. 

                                                 
8 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 101-102. 
9 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 
156. 
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A internet remete em seus primórdios aos tempos da guerra fria, desenvolvida 

nos Estados Unidos no final dos anos 1960 para uso de uma rede de computadores com 

finalidades bélicas, os princípios de seu funcionamento residem no fato de procurar 

alternativas para alcançar determinado ponto, assim no caso de uma via de comunicação 

estar bloqueada, automaticamente se procuraria uma alternativa para se chegar a seu 

destino final. É um princípio válido ainda nos dias atuais.10

Para CORRÊA, 

A internet é um sistema global de rede de computadores que 
possibilita a comunicação e a transferência de arquivos de uma 
máquina a qualquer outra máquina conectada na rede, possibilitando, 
assim, um intercâmbio de informações sem precedentes na historia, de 
maneira rápida, eficiente e sem a limitação de fronteiras, culminando 
na criação de novos mecanismos de relacionamento. 
É importante frisar que a Internet não é a World Wide Web, também 
chamada de WWW, pois, justamente devido a sua extensão e 
amplitude, aquela significa o meio pela qual o correio eletrônico, os 
servidores FTP, a WWW, o Usenet e outros serviços trafegam.11

 

Fica evidente, o potencial que a internet trouxe para uma nova forma de 

negócio. Os negócios na internet podem ocorrer durante 24 horas do dia, os 365 dias do 

ano.  

O potencial de consumidores é elevado de uma escala geográfica localizada, 

para uma global. Contudo, o impacto da internet nos negócios e mais especificamente 

no comércio eletrônico não é instantâneo, levará certo tempo para as empresas se 

adaptarem a essa nova realidade, porém fato é que durante esse processo a natureza do 

próprio comércio será transformada.12

    É importante distinguir a diferença básica da internet para a World Wide 

Web, ou seja, a WWW, essa diferença é essencial, pois tornou a “cara” da internet mais 

simpática, acessível ao usuário comum, sobretudo interessante. A WWW é a principal 

responsável pela massificação da internet, ela possibilitou a utilização de movimento, 

som e imagem no lugar apenas do texto simples e puro. 

CORRÊA leciona, 

Concluímos, então, ser a World Wide Web uma convergência de 
concepções relativas à Grande rede, a utilização de um padrão 
universal, um protocolo, que permite o acesso de qualquer 

                                                 
10 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 7. 
11 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 8. 
12 STANDING, Craig. Internet Commerce Development. Norwood: Artech House, 2000. p. 4 e 5. 
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computador ligado à Rede ao hipertexto, procurando relacionar toda 
informação dispersa nela. 
Em poucas palavras, a WWW é um conjunto de padrões e tecnologias 
que possibilitam a utilização da Internet por meio de programas 
navegadores, que por sua vez tiram todas as vantagens desse conjunto 
de padrões e tecnologias pela utilização do hipertexto e suas relações 
com multimídia, como som e imagens, proporcionando ao usuário 
maior facilidade na sua utilização, e também a obtenção de melhores 
resultados.13

 

Poderíamos vislumbrar tamanha dificuldade e complexidade na utilização 

desse tipo de tecnologia, entretanto o que mais impressiona a WWW é sua forma 

simples de atuação obedecendo ao padrão conhecido como http, hypertext transfer 

protocol, dentro desse protocolo a WWW se divide em quatros fases.  

A primeira se refere à conexão, onde o navegador tenta estabelecer uma 

conexão com o servidor, na segunda fase conhecida como Requerimento, o navegador 

define o tipo de servidor escolhido, a terceira fase de Resposta as informações são 

compartilhadas entre o navegador e servidor e o fechamento como próprio nome diz é a 

fase de encerramento de conexão, finalizando as quatro etapas.14

Com o passar dos anos, ocorreu uma série de micro revoluções nas linguagens 

utilizadas entre a rede e o usuário final, HTML, shockwave, Java, Flash e entre outras 

tecnologias transformaram a internet naquilo que ela é hoje, uma ferramenta interativa, 

um canal de possibilidades astronômicas para todos os segmentos desde o mero 

entretenimento como avançadas pesquisas cientificas.15

Ressalta-se que o objetivo desde estudo não é aprofundar nos padrões técnicos 

da internet, mas esclarecer o leitor toda sua complexidade e potencialidade no tocante as 

relações interativas estabelecidas, principalmente junto aos negócios. 

Assim, enquadrando a internet dentro dessa perspectiva, a torna diferente de 

qualquer outro meio de comunicação conhecido na humanidade. Sua liberdade permite 

o acesso por pessoas de diferentes credos, raças, religiões, sexo, países e também de 

diferentes índoles e objetivos.16

                                                 
13 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 10 e 11. 
14 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 14. 
15 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 15. 
16 LEVINE, John R. Internet para leigos. Tradução: Ana Luiza L. Colicigno. 1 ed. São Paulo: Berkeley 
Brasil, 1997. p. 13-17. 
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Nesse contexto, podemos definir enfim, a diferença entre o estabelecimento 

empresarial tradicional do estabelecimento empresarial virtual é a virtualidade ínsita 

nesse meio de comunicação interativa.  

Portanto, o acesso aos consumidores dos produtos desejados, deixou de ser por 

via física e passou a ser por via virtual. Nesse sentido, a imaterialidade que está 

impregnada o estabelecimento virtual refere ao seu meio de acesso, enquanto os seus 

bens componentes continuaram sendo materiais ou imateriais na medida em que exige 

esse tipo de negócio. 

COELHO alude o assunto, 

O tipo de acesso ao estabelecimento empresarial define a classificação 
deste. Quando feito por deslocamento no espaço, é físico; quando por 
transmissão e recepção eletrônica de dados, virtual. Há aspectos 
comuns aos dois tipos de estabelecimento, como fundo de empresa, 
mas há direitos referentes ao estabelecimento físico que não existem 
relativamente ao virtual, como o de renovação compulsória da 
locação.17

 

Dessa maneira, entendendo o que vem a ser o estabelecimento virtual, 

podemos compreender os tipos de negócios que nele são realizados, é importante frisar 

que ele pode ou não fazer uso da internet para realizar seus negócios. 

 COELHO elucida o tema, 

Comércio eletrônico é a venda de produtos (virtuais ou físicos0 ou a 
prestação de serviços realizadas em estabelecimento virtual. A oferta e 
o contrato são feitos por transmissão e recepção eletrônica de dados. O 
comércio eletrônico pode realizar-se através da rede mundial de 
computadores (comércio internetnáutico) ou fora dela.18

 

Para efeitos desse estudo, iremos focar nos negócios realizados com a internet 

sendo a ferramenta fundamental desse processo. Essa posição é reforçada, visto que essa 

ferramenta possibilitou o rompimento de barreiras, antes praticamente intransponíveis. 

São fatos reais os benefícios dessa nova forma de comercialização de produtos 

e serviços, contudo dezenas de problemas surgem com o incremento do comércio 

eletrônico. A formação de uma cadeia global de consumidores a despeito de ser um 

sonho dos negociantes globais, acarreta uma série de problemas da ordem de 

                                                 
17 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3 p. 34. 
18 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3. p. 32. 
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pagamentos, entregas, legislação, política de trocas e outras dificuldades inerentes do 

próprio sistema virtual. 

GONÇALVES salienta, 

O comércio mundial e a Internet têm estes e outros desafios: as 
pessoas passaram a ter uma poderosa ferramenta de pesquisa, que 
pode ser acionada de qualquer lugar e que traz resultados imediatos. O 
comerciante que deseja ter sucesso em sua investida na Internet, 
precisa cercar-se de cuidados jurídicos e também práticos, como a 
completa atualização dos dados de sua página para estar sempre em 
consonância com as tendências do mercado e com as particularidades 
de sua estrutura (atualização de dados de estoque disponíveis para 
uma oferta, por exemplo), além de ter uma definição clara das 
condições dos negócios que efetua em seu site, de modo a resguardar-
se de problemas jurídicos com as ofertas que faz pela rede. Porém não 
são apenas as vendas a varejo que tendem a crescer com o uso da 
Web: mercados grandes como o de compras por atacado ou 
corporativas [B2B] também podem ser feitos pela Internet de maneira 
mais eficiente, diminuindo os custos e aumentando a flexibilidade das 
empresas para operar no competitivo mundo dos negócios de hoje em 
dia. 
Há duas modalidades de comércio eletrônico que são notícia todos os 
dias em jornais, revistas e até mesmo na Internet: o primeiro é 
chamado B2C, ou Business to Consumer, o tradicional negócio entre 
um comerciante e o consumidor final. O outro é o chamado B2B, ou 
Business to Business, ou o comércio entre empresas, nos quais estas 
utilizam a internet como uma ferramenta para aumentar sua 
produtividade e formam a grande alavanca da Web no mundo dos 
negócios.19

 

A internet possibilita a troca eletrônica de dados e valores no comércio virtual, 

seja entre empresas e consumidores ou empresas e empresas, contudo, apenas a 

confiança recíproca não é suficiente para que numa negociação nesse sistema seja 

efetuada.  

Faz-se necessário uma gama de recursos, que por objetivo fundamental na 

troca de informações das quais muitas são confidenciais, prime pela segurança da 

transação. A questão da segurança nas transações eletrônicas via internet é tão 

fundamental como o próprio comércio em si, visto que ela serve de base para que as 

transações possam ter chance de ocorrer. 

LEVINE demonstra uma noção do assunto, 

                                                 
19 GONÇALVES, Sérgio Ricardo Marques. O comércio eletrônico e suas implicações jurídicas. in: 
Blum, Renato M. S. Opice ( coordenador) e outros. Direito eletrônico – a internet e os tribunais. 1. ed. 
Bauru: Edipro, 2001. p. 226. 
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Para evitar a possibilidade de bandidos e bandidas escutarem 
eletronicamente os pedaços de suas informações farfalhando pela 
Rede, descascá-las e redirecioná-las para pagar as feriais de seus 
sonhos, foram criados planos para codificar informações enviadas pela 
Rede de modo que, mesmo que os vilões as interceptem, não terá 
utilidade alguma para eles – elas se misturam e são ocultas de tal 
modo que apenas o receptor legítimo pode decodificá-la. O software 
que processa essas informações com segurança, ocultando-as de 
manuseio perverso, é conhecido como servidor seguro.20

 

Trataremos a partir desse ponto, a questão de maneira mais minuciosa, sobre a 

transmissão eletrônica de dados e a segurança para se efetuar negócios na internet e 

manter um estabelecimento empresarial virtual na internet. 

 

3 TRANSMISSÃO DE DADOS E SEGURANÇA 

 

A transmissão de dados é a essência do estabelecimento virtual, sem esse meio 

de comunicação, o estabelecimento não estaria apto a sua própria existência no meio 

virtual e conseqüentemente não produziria reflexos no mundo real e jurídico.  

A segurança desses dados transmitidos é tão fundamental quanto à própria 

transmissão, pois a confiança que se tem em fazer um negocio com determinado 

estabelecimento se rege pela confiabilidade que o consumidor capta de cada meio de 

negociação. Esses dados, quando constituídos dentro da legalidade constituem 

documento apto a fazer prova no mundo jurídico. 

Nesse sentido, GRECO expõe, 

Portanto, o registro eletrônico de um fato pode ser um documento apto 
a provar a verdade fática discutida no processo, desde que capaz de 
conservar-se inalterado, enquanto não submetido a qualquer ação 
externa, pelo tempo necessário a ser produzido e avaliado no processo. 
Mas a lei subordina a autenticidade, ou seja, a certeza da existência e 
da autoria desse tipo de documento à sua aceitação pela parte contra 
qual for produzido, porque até recentemente não existia nenhuma 
forma segura de demonstrá-la por prova direta, tendo em vista a 
facilidade de sua adulteração sem deixar qualquer vestígio.21

 

                                                 
20 LEVINE, John R. Internet para leigos. Tradução: Ana Luiza L. Colicigno. 1 ed. São Paulo: Berkeley 
Brasil, 1997. p. 18. 
21 GRECO, Leonardo. O Processo Eletrônico. In: Greco, Marco Aurelio; Martins, Ives Gandra da Silva. 
(Coordenadores). Direito e Internet: relações jurídicas na sociedade informatizada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 78 e 79.  
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Assim a segurança dos dados transmitidos é fundamental para o 

estabelecimento virtual, pois constituem meios lícitos de prova no mundo jurídico. Essa 

preocupação com a segurança se alastra quando levado em consideração que o banco de 

dados do estabelecimento virtual ou os dados pessoais do consumidor podem ser 

invadidos por um hacker, ou seja, um expert nas tecnologias da informática capaz de se 

infiltrar nos sistemas, fazendo mau uso das informações ilicitamente adquiridas, um 

verdadeiro criminoso digital. 

MALTA assevera bem a questão, 

A segurança na troca eletrônica de dados no comércio eletrônico é um 
filamento do vastíssimo tema da segurança de informações na rede, 
que se abre em um leque de riscos e prevenções. 
Os ataques próprios do mau uso da tecnologia são muitos, todos 
conhecidos por especialistas; em verdade, nenhum deles é uma nova 
criação, mas são versões de programas existentes, alguns até antigos, 
o que vale é a surpresa do ataque, a emboscada e a invisibilidade do 
autor, que lhe assegura um período de superioridade até ser 
descoberto, o crime virtual reproduz o crime real.22

 

Os principais meios de segurança utilizados para a proteção da troca eletrônica 

de dados comerciais analisam seis aspectos do trafego de informações na rede, eles se 

constituem em acesso, autenticação, integridade do conteúdo, proteção contra negação, 

fraude e por fim sabotagem. Essa classificação é efetuada por Malta.23  

O acesso é uma referência a utilização de um password, ou seja, uma senha 

para o controle do acesso as informações, evitando dessa forma que terceiros consigam 

as informações que num primeiro plano são pessoais e não abertas. 

Para se evitar que um site ilegal clone um site legitimo, ou seja, a pratica do 

spoofing, com a finalidade de se obter informações do consumidor como senhas, 

numero de contas bancarias e outras informações de caráter pessoal é utilizado o 

processo da autenticação, que por meio de tecnologias em segurança de rede (SSL) e 

criptografia, enviam ao provedor do usuário um certificado de autenticação que 

determina a identidade do website como legal ou ilegal.    

A integridade do conteúdo é preservada através da utilização de uma chave-

pública, de maneira que qualquer alteração feita na mensagem ou conteúdo dos dados 

                                                 
22 MALTA, Maria Lucia Levy. Direito da tecnologia da informação. Campinas: Edicamp, 2002. p. 54. 
23 MALTA, Maria Lucia Levy. Direito da tecnologia da informação. Campinas: Edicamp, 2002. p. 56-
58. 
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transmitidos será transformada em lixo eletrônico, assim não poderá ser lida pelo 

destinatário final, não concretizando nenhuma negociação com conteúdo alterado por 

terceiros. 

O risco de acontecer uma negociação, sem que o consumidor tenha solicitado, 

é preservado através de um sistema conhecido como proteção contra negação, onde 

uma assinatura digital reconhece o negocio efetuado. 

No caso de ocorrências de fraude o sistema de gerenciamento de informações, 

logística e auditoria entra em ação para acompanhar de perto o andamento das 

investigações e seus respectivos suspeito para determinar a autoria e apurar as 

responsabilidades. 

A sabotagem pode ocorrer quando um terceiro acessa o sistema e tenciona a 

destruir ou alterar informações, para prevenir esse tipo de ataque coloca-se um escudo 

entre a rede corporativa e a internet, chamado de firewall. 

Malta elenca mais um aspecto da proteção que vem se tornando fundamental 

nas transações do comércio eletrônico, é a transação eletrônica segura, mais conhecida 

como SET, 

É um protocolo de assinaturas digitais para transferências 
criptografadas de pagamentos por cartão de crédito, bastante 
elaborado, ao ponto de se estar tornando padrão no comércio 
eletrônico, seu maior uso está ocorrendo na área bancária. 
O SET é um protocolo, porque se constitui num conjunto de 
formalidades obrigatórias para cada uma das fases, que se 
desenvolvem desde o pedido do cliente até o momento em que este 
recebe a fatura mensal de seu cartão de crédito.24

 

Assim, fica evidente que a preocupação com a segurança deve ser um dos 

fatores a serem elencados como principais para o bom funcionamento do 

estabelecimento virtual, não apenas pelo comércio eletrônico se dar em uma rede 

virtual, mas também pelos altos custos de implantação, manutenção e atualização dos 

sistemas de segurança na troca eletrônica dos dados. 

O consumidor avaliara com rigor os requisitos de segurança do 

estabelecimento virtual, pois em contrapartida ao estabelecimento físico onde ele tem 

acesso físico aos produtos, retira seu meio de pagamento da sua carteira e efetua a 

compra, no virtual as transações têm um caráter de desconfiança intrínseca ao sistema, 

                                                 
24 MALTA, Maria Lucia Levy. Direito da tecnologia da informação. Campinas: Edicamp, 2002. p. 62. 
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visto que o acesso ao produto é virtual, o pagamento é virtual e as desconfianças são 

muitas, portanto o sucesso do estabelecimento virtual passa necessariamente pela 

segurança das transmissões que gera a confiabilidade que o consumidor tanto deseja. 

 

4 DOMÍNIO VIRTUAL 

 

O estabelecimento virtual que deseja ter suas atividades efetivas na internet 

deve apresentar um domínio virtual, que nada mais é guardada as devidas proporções, 

uma identificação do lugar, assim como no estabelecimento físico que possui o titulo de 

estabelecimento. Ele é o endereço reconhecido na rede ao qual o consumidor deve 

digitar em seu navegador para ter acesso aos bens e serviços comercializados. 

A acessibilidade ao estabelecimento virtual deve fazer com que o nome de 

domínio, respeite as regras estabelecidas pelos protocolos da rede, nesse caso o Domain 

Name System (DNS), na verdade todas as fontes da internet têm o seu endereço próprio, 

Uniform Resource Locator (URL), o domínio é uma apenas uma parte desse endereço, 

mas é de vital importância para a localização do estabelecimento. 

Além do domínio, é necessário que o estabelecimento virtual possua dois Top 

Level Domains (TLDs), num primeiro plano referente à natureza da atividade e num 

segundo plano referente ao país de origem.  

Vamos supor o exemplo hipotético de uma empresa produtora de tecidos 

denominada “Taturana”, para o acesso ao estabelecimento virtual o consumidor deve 

digitar no navegador de seu computador os seguintes requisitos: WWW, referente a rede 

mundial de computadores, o nome de domínio, neste caso taturana, o TLD primário 

.com, por ser empresária a sociedade e por fim .br, pois é uma empresa brasileira; 

Ficando dessa maneira (www.taturana.com.br). 

COELHO explana, 

O nome de domínio de um estabelecimento virtual cumpre duas 
funções: a de endereço eletrônico, que possibilita a conexão pela 
internete entre as máquinas do empresário e a do consumidor ou 
adquirente, e a de título de estabelecimento, que o identifica. Em vista 
da função de identificação, o nome de domínio (registrado na 
FAPESP) não pode ter seu núcleo formado por expressão protegida 
como marca (registrada no INPI) por outro empresário.25

 

                                                 
25 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3 p. 36. 
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Dessa maneira, o estabelecimento deve seguir os requisitos estipulados para ter 

um endereço de acesso válido, além desses requisitos já citados e com a finalidade de 

tornar a participação da sociedade mais efetiva nas decisões sobre o uso, administração 

e implantação da internet, foi criado em 1995 o Comitê Gestor Internet, ligado ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, com a participação de diversos representantes dos 

setores que envolvem a utilização desse novo meio de comunicação.  

Esse órgão através da resolução n. 1 de 15 de abril de 1998, estabeleceu as 

diretrizes para o registro e posteriormente na resolução n. 2 da mesma data fixou a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) como responsável 

pela efetivação e processamento do registro. 

 

BRASIL reforça a posição, 

Para que implantação do sistema de distribuição de nomes de domínio 
ficasse organizada de modo centralizado, foi dada a uma entidade a 
atribuição para o ato, com o objetivo de evitar a duplicidade de nomes 
e o próprio controle dos registros. No Brasil a entidade encarregada 
dos registros se chama FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo). Nos Estados Unidos a atribuição é da Network 
Solutions Inc, (NSI) organização americana criada para coordenar e 
registrar os nomes através da Internet Network Information Center.26

 

Por fim é importante frisar que apesar desse sistema complexo de organização 

dos nomes de domínio, não está isento as falhas, pois devido à abrangência do domínio 

virtual é possível que um nome de domínio venha coincidir com título de um 

estabelecimento ou determinada marca já registrada no Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual (INPI).  

Contudo a solução parece pacifica no sentido de se respeitar a anterioridade do 

registro, assim quando a empresa já possui a marca registrada no INPI não haverá 

problema, porém quando outra empresa possui anteriormente o registro deve se impedir 

que aquele estabelecimento virtual venha a ter o nome de domínio idêntico a marca 

registrada, visto que constitui além de concorrência desleal, uma confusão para os 

consumidores.27

 

                                                 
26 BRASIL, ÂngelaBittencourt. Propriedade Intelectual. in: Blum, Renato M. S. Opice ( coordenador) e 
outros. Direito eletrônico – a internet e os tribunais. 1. ed. Bauru: Edipro, 2001. p. 429. 
27 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 19-25 
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5 AVIAMENTO, CLIENTELA E FREGUESIA 

 
Os bens do estabelecimento empresarial quando reunidos em seu conjunto e 

organizados para a exploração da atividade empresarial com a finalidade de produzir 

riqueza para o empresário ou sociedade empresaria geram um sobrevalor, uma 

expectativa de lucros futuros, fundada basicamente na organização desses elementos de 

existência material e imaterial.28

A essa expectativa de lucros futuros ou o sobrevalor advindo da organização 

dos bens do estabelecimento para a produção de resultados futuros é o aviamento do 

estabelecimento. Ainda que sistematizado de maneira diferente da que hoje é posta, o 

aviamento remete ao direito medieval onde o artífice adquiria o direito de pedir uma 

quantia em decorrência da afluência de consumidores ao seu estabelecimento. 

 O aviamento não é elemento constitutivo do estabelecimento, mas um atributo 

importante resultante do funcionamento do fundo de comércio, considerá-lo como 

elemento é ignorar o fato, de que o fator pessoal, pode modificar o sobrevalor gerado, o 

que é um absurdo, pois a competência administrativa é intrinsecamente ligada aos 

resultados futuros esperado de determinado estabelecimento.  

A importância é tal, que no direito anglo-saxão, o similar do instituto, seria o 

local goodwill e personal goodwill remetendo a idéia de valor agregado medido através 

da freqüência de consumidores e da reputação do estabelecimento.29

Coelho afirma,  

Outro equívoco reside na consideração da clientela como elemento do 
estabelecimento empresarial. Clientela é o conjunto de pessoas que 
habitualmente consomem os produtos e serviços fornecidos por um 
empresário. Embora até seja possível falar-se em um direito à 
clientela, cuja tutela se faz por meio da repressão à concorrência 
desleal (Colombo,1979:172/173), não se deve confundi-la com os 
bens do patrimônio da sociedade empresária. De fato, não deriva da 
tutela jurídica a necessária natureza de coisa do objeto tutelado. A 
proteção jurídica conferida ap empresário, no sentido de não se ver 
tolhido da clientela conquistada, em razão de condutas condenáveis de 
seus concorrentes, não significa que essa se tornou propriedade 
daquele. Muito pelo contrário, a noção de clientela como objeto de 
domínio do empresário é imprópria, porque cuida de um conjunto de 

                                                 
28 BERTOLDI, Marcelo M; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 54. 
29 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 
167-178. 
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pessoas – a clientela é isso, nada mais -, insuscetível de apropriação, 
para o direito em vigor.30

 
Dessa forma, com o conceito de aviamento, falar de clientela e freguesia se 

torna um trabalho mais tranqüilo, apesar de que as palavras freguesia e clientela sejam 

utilizadas como sinônimos, não são, possuem distinções, enquanto a primeira se referia 

a atividade comercial, a segunda referia as profissões liberais, contudo com o tempo 

clientela foi ganhando uma noção mais abrangente a ponto de ser considerada o 

conjunto de pessoas que de fato mantém com o estabelecimento relações continuadas de 

procura de serviços ou bens. 

 Portanto, sendo um dos fatores mais importantes do aviamento. Sob um olhar 

focado, a repartição de uma clientela, atual ou potencial, não significa que possa ser 

enquadrada como bem incorpóreo do estabelecimento, pelo contrario, não existe um 

direito absoluto a clientela, o próprio sistema capitalista da livre concorrência, incentiva 

aos consumidores clientes uma ampla pesquisa em diversos estabelecimentos para 

encontrar as melhores condições de consumo.31

 

Barreto Filho deixa bem claro a distinção entre fregueses e clientes, 

Embora em nosso país as palavras clientela e freguesia sejam usadas 
como sinônimas, ou, como observa Carvalho de Mendonça, a palavra 
freguesia se refira à atividade comercial e clientela às profissões 
liberais, seria de toda conveniência imprimir maior rigor 
terminológico à sua utilização. Com efeito, a palavra freguesia, que 
provém do direito canônico, corresponde a paróquia, que é o território 
sobre o qual se estende a jurisdição espiritual de um pároco, 
abrangendo a coletividade dos paroquianos ou fregueses. Fregueses da 
igreja paroquial passaram a sê-lo dos estabelecimentos, que ao seu 
derredor se instalaram, vulgarizando-se esta nova acepção do 
vocábulo. Possui o termo freguesia acentuada conotação de lugar, 
donde a vantagem de empregá-lo para exprimir a idéia de conjunto de 
pessoas ligadas a certo estabelecimento, em vista de sua localização 
ou outros fatores objetivos, reservando-se o termo clientela para o 
conjunto de pessoas relacionadas com as qualidades subjetivas do 
titular da casa comercial.32

 

 
                                                 
30 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 101 e 
102. 
31 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 
179- 184. 
32 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p 
180 e 181. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de fundamental importância salientar, que o novo instituto do 

estabelecimento virtual, trouxe novas perspectivas acerca de conceitos tradicionais que 

permeavam o estabelecimento empresarial tradicional. 

Uma dessas novas perspectivas, se refere à renovação compulsória do contrato 

de locação do imóvel onde se instalou o estabelecimento, é evidente que essa proteção 

não abrange o estabelecimento virtual na medida que diferentemente do ponto físico, o 

virtual não constitui uma clientela física, mas uma clientela virtual. 

Dessa forma as transações meramente virtuais, eliminam a necessidade do 

cliente se deslocar de sua residência até um ponto físico, apenas utilizando a internet e 

seus mecanismos para adquirir determinado produto. 

Entretanto, quando se trata da renovação do contrato de licença de nome de 

domínio, ou seja, aquele que o titular de direito do nome de domínio, licencia para 

terceiro explorar suas potencialidades econômicas, é perfeitamente possível em levantar 

a hipótese da renovação compulsória, ainda que não exista tal possibilidade em lei. 

Essa possibilidade é perfeitamente válida, pois a exploração econômica 

empresarial de um nome de domínio gera um determinado aviamento, de forma 

simplificada, uma constituição de uma carteira de clientes consumidores virtuais.  

Sob pena de enriquecimento ilícito do licenciador, o aviamento gerado deve ser 

no mínimo, quando da não renovação do contrato de licença, indenizado ao licenciado, 

que empregou todos os seus esforços para desenvolver o potencial de determinado 

nome de domínio. 

Não se pode omitir, o fato, de que a constituição de um estabelecimento virtual, 

não isenta de responsabilidades, seja a sociedade empresária quanto empresário dos 

eventuais insucessos ou prejuízos dessa nova forma organização, respondendo os bens 

dessa empresa pelas obrigações contraídas. 

Outras hipóteses, como a de responsabilização direta ou indireta de eventuais 

parceiros, do estabelecimento virtual ficam relegados a outro estudo. 
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TECNOLOGIA E INCLUSÃO: A QUESTÃO DAS PESSOAS PORTADORAS 

DE DEFICIÊNCIA. 

 

Giana G. Mariano Tudino∗

 

RESUMO 

O presente trabalho busca demonstrar a importância da tecnologia e da internet na 

atualidade para as pessoas portadoras de deficiência devido a sua propagação na 

sociedade real e também agora com a criação da sociedade virtual, ou como alguns 

denominam a sociedade de informação. A tecnologia tem possibilitado um acesso 

irrestrito e mais democrático para as pessoas portadoras de deficiência que tinham 

muitas vezes seu acesso limitado a recursos hoje garantido pelos avanços tecnológicos e 

também pela democratização da internet. O governo Brasileiro está incentivando 

atividades e meios para as pessoas portadoras de deficiência como a inauguração do 

programa de governo tecnologia assistiva que busca dirimir e diminuir as diversas 

barreiras existentes para a referida minoria e também para as menos favorecidas. Desta 

forma a sociedade está mudando e com ela alguns conceitos e possibilidades de inclusão 

social, que poderão como a Internet desenvolverem-se de modo rápido, mais acelerado e 

dinâmico, faltando agora à participação ativa da comunidade como um todo e 

aprimorada pelo desenvolvimento da tecnologia, que atinge não somente níveis 

nacionais, mas internacionais, com a quebra de barreiras, fronteiras e paradigmas. A 

inclusão social pode vir a encontrar na tecnologia e no mundo virtual, que não possui 

fronteiras para atingir as pessoas menos favorecidas e relegadas à séculos pela 

humanidade. 

 

PALAVRAS CHAVE: INTERNET, TECNOLOGIA, PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA, SOCIEDADE VIRTUAL. 

 

 

ABSTRACT 
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The present work searches to demonstrate the importance of technology and the Internet 

in the present time for the disability person due its propagation in the real society and 

now with the creation of the virtual society, or as some call the information society. The 

technology has made possible an unrestricted and more democratic access for the 

disability person who also had many times its limited access the resources today 

guaranteed by the technological advances and by the democratization of the Internet. 

The Brazilian government is stimulating half activities and for the disability person as 

the inauguration of the government program assistiva technology that it searches to 

nullify and to diminish the diverse existing barriers for the related minority and also for 

less the most favored. Of this form the society is changing and with it some concepts 

and possibilities of social inclusion, that will be able as the Internet to be developed 

more in fast way, sped up and dynamic, lacking to the participation active of the 

community now as a whole and improved for the development of the technology, that 

not only reaches national levels, but international, with the border, barrier in addition 

and paradigm. The social inclusion can come to find in the technology and the virtual 

world, that does not possess borders to less reach the people favored and relegated to 

the centuries for the humanity. 

 

 

KEY WORDS: INTERNET, TECHNOLOGY, DISABILITY PERSON, VIRTUAL 

SOCIETY 

 

      Introdução 

A atualidade cercada de toda a simultaneidade que envolve a 

sociedade contemporânea também tem seus acertos e tropeços. 

Um desses acertos é a possibilidade com que a tecnologia tem ajudado 

as pessoas portadoras de deficiência desenvolverem-se como cidadãos, garantindo 

direitos e também ampliando horizontes. 

Este breve estudo tem o escopo de mostrar como entender a 

tecnologia, sua evolução no Brasil, o que podemos tratar como Internet, pessoa 

portadora de deficiência, sociedade de informação, dentre outros contextos tecnológicos 

que têm possibilitado a abertura da cidadania às pessoas portadoras de deficiência . 
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1. BREVES COMENTÁRIOS ACERCA DA TECNOLOGIA  

A tecnologia vem se desenvolvendo desde os primórdios da 

humanidade, se deu a partir da coordenação dos movimentos da mão conectados ao 

cérebro dos seres humanos, que habilmente conduziram a um estágio mais avançado 

que os animais irracionais, construindo ferramentas capazes de modificar a natureza do 

universo em que habitavam. 

Toda a transformação ocorrida na natureza adulterada pelo homem, 

fez com que uma série de atividades peculiares como o modelar, preparar armas para a 

caça e pesca, pela luta da sobrevivência chegassem hoje ao desenvolvimento das 

máquinas mais elaboradas e aprimoradas que encontramos em nossa realidade, que 

tornou possível até mesmo o chegar do homem a lua dentre outras atividades 

tecnológicas como o início desvendar de seu próprio genoma.   

.... saber tecnológico não é apenas condição de desenvolvimento dos 
sistemas de organização social, mas também um dos grandes 
instrumentos de exercício do poder. Pode-se mesmo dizer que a 
utilização da tecnologia como recurso de poder foi à maior de todas as 
invenções dos povos europeus, e um dos principais elementos de 
distinção entre a antiguidade e a era moderna.1

 
Grande propulsora do desencadear da tecnologia contemporânea deu-

se com o sucessivo e incessante desenvolvimento da agricultura, que posteriormente foi 

agregada com o comércio, as guerras e com os grandes conglomerados industriais.  

Iniciou-se assim a formação de coletividades, com a afirmação 

psicológica e social da técnica. Assim, no século XIX, não se teve como mais separar a 

Ciência da Técnica. 

A técnica é a arte de construir utensílios, equipamentos, já a 

tecnologia, é um conjunto de técnicas que o homem utiliza para transformar matérias- 

primas e objetos, ambos fundem-se e promovem o progresso da indústria, formando e 

desenvolvendo a sociedade contemporânea com todas as benesses e também malefícios 

que vieram com o desencadear dos avanços tecnológicos. 

Desta feita pode-se concluir que três são suas fases no transcurso na 

era moderna, primeiramente a máquina vapor, seguida depois pelo motor a explosão, e a 

terceira leva pelo transistor. Ressalta-se, contudo, que os dois primeiros momentos e 

                                            
1 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. p31 
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objetos podem ser vistos como meios ou dispositivos a serviço do homem, já o terceiro 

formado pelo transitor, foi suporte e meio para a origem dos chips que permitiram o 

surgimento da informática, da engenharia genética e de outros segmentos da 

biotecnologia.  

Logo depois o desenvolvimento da telecomunicação e diversos ramos 

da engenharia foi que a tecnologia ficou mais palpável para os cidadãos, e, responsável 

por grande maioria das atividades de nosso dia a dia, o homem passa a ser um auxiliar 

da máquina, como um operador de máquinas, mas em contrapartida surgem também 

aqueles que desenvolvem as mesmas. 

Neste ínterim apareceu também o fenômeno denominado de 

“globalização”, o grande “Boom” em favor da tecnologia, pois propiciou o 

desenvolvimento em larga escala e em níveis globais, sem qualquer precedente de 

pesquisas científicas, em seu pano de fundo existe ainda, nada mais nada menos, do que 

o desenvolvimento da capacidade da pesquisa tecnológica. 

Today, one may wonder whether information technology and 
globalization have created superior human rights opportunities (e.g 
prolifering nongovernmental organizations and human rights 
websites), or whether the decline o folder forms of social resistence 
(public rallies, strikes, etc) outweighs the alleged advantages of the 
information age.2

 
O intervalo entre a inovação e sua exploração comercial está se 

reduzindo, pois “sabe-se que esse tempo foi de 112 anos para a fotografia, 56 para o 

telefone, 35 para o rádio, 15 para o radar, 12 para a televisão, 6 para a bomba 

atômica, 5 para o transmissor e de apenas 3 anos para o circuito integrado” 3

A exemplo, da revolução industrial - que marcou a passagem do 

capitalismo comercial para o capitalismo industrial, provocando profundas mudanças 

sociais e econômicas no século XIX - a revolução digital está marcando a nossa época.  

Neste sentido, as palavras de Queiroz: 

Enquanto aquela foi movida pela força das máquinas a vapor, que 
possibilitaram a produção em massa, a revolução digital encontra nos 
novos mecanismos de comunicação, automação e inteligência 
artificial, o seu motor que, ao contrário do que se viu na revolução 

                                            
2 ISHAY, Micheline R. The history of human rights: from ancient times to the globalization era. Los 

Angeles: University of California Press, 2004. p. 14 
3 DE LUCCA, Newton. “Títulos e Contratos Eletrônicos”, in Direito e Internet Aspectos Jurídicos 

Relevantes, coordenação, 1ª edição, Edipro, 2000, São Paulo, pág. 24. 
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precedente, está sendo implementada com uma velocidade jamais 
experimentada.4  

Logo não se pode mais ignorar o avanço progressivo e ligeiro que a 

tecnologia vem realizando neste século, e também o que se desenvolverá nos próximos 

que virão, por isso, vê-se a necessidade do constante acompanhamento, sem que a 

sociedade fique apenas como expectadora e aquém dos avanços tecnológicos. 

    
1.2- A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA NO BRASIL 

O Brasil desde seu descobrimento e durante seu período colonial 

percebeu pequenos avanços, quase que imperceptíveis, no progresso da tecnologia. 

  Em terras tupiniquins, como na maioria dos países que eram 

descobertos pelos europeus, passaram por um longo período onde se utilizava um 

estágio da técnica, como Ortega y Gasset afirmava que esse era um estágio primitivo da 

Técnica de "técnica do acaso (azar)", onde qualquer um da comunidade era apto para 

realizá-lo, sem qualquer embasamento teórico e técnico das atividades exercidas. 

Foi somente com a chegada da Corte Portuguesa no país, que um 

ligeiro crescimento se deu, entretanto, o grande marco da tecnologia foi em 1880, com a 

crise no campo, que impulsionou a Revolução Industrial e posteriormente foi ajudada 

com a libertação dos escravos em 1888 e em seguida com a Proclamação da República 

em 1889. 

Assim, a história da ciência e da tecnologia no Brasil remonta ao 

início do século XX, com as pesquisas de dois grandes cientistas: o médico sanitarista 

Oswaldo Cruz, pioneiro na medicina experimental no País e responsável pelas primeiras 

iniciativas na área de saúde e saneamento, e Carlos Chagas, que atribuiu à pesquisa 

básica a grande descoberta da doença que leva o seu nome5. 

Atualmente o avanço tecnológico se vê proporcionado no Brasil 

através de atividades acadêmicas e empresas privadas que desenvolvem e patrocinam 

estudiosos em diversas áreas do saber e da pesquisa. 

O Brasil também é um dos grandes pólos mundiais de 

desenvolvimento de softwares e programas afins para o desenvolvimento de tecnologia 
                                            
4 QUEIROZ, Regina Magalhães Soares de. Assinatura Digital e o Tabelião Virtual. In: LUCCA, Newton 

de (coord.)  Direito & Internet.Bauru: Edipro, 2000. p. 56. 
5 Disponível em: http://www.mre.gov.br/CDBRASIL/ITAMARATY/WEB/port/ economia/ctec apresent/ 
apresent.htm. Acesso em 22 de dezembro de 2007. 
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de ponta. Um bom exemplo são os softwares desenvolvidos para colaborar na melhoria 

de vida das pessoas portadoras de deficiência, como o software Rybená.6

Outras grandes experiências são realizadas, mas o presente trabalho 

dará um enfoque maior àquelas disponibilizadas às pessoas portadoras de deficiência. 

1.2.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA- UMA REALIDADE INCIPIENTE 

BRASILEIRA 

Esta tecnologia é um termo ainda não muito difundido e utilizado no 

dia a dia da sociedade brasileira, ele, porém visa identificar todos os recursos e serviços 

necessários e úteis para possibilitar a maior integração das pessoas portadoras de 

deficiência como o cotidiano e assim disponibilizando maior cidadania para os mesmos.  

Através do uso de uma vasta gama de equipamentos e serviços 

aplicados para diminuírem as barreiras de acesso a seus direitos encontrados pelas 

pessoas portadoras de deficiência são que a tecnologia assistiva se desenvolve e busca 

promover uma melhor qualidade de vida para àqueles que dela necessitam.  

..foi criado em 1988 como importante elemento jurídico dentro da 
legislação norte-americana conhecida como Public Law 100-407, que 
compõe, com outras leis, o ADA - American with Disabilities Act. Este 
conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos 
EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para compra 
dos recursos que estes necessitam..7
 

O governo brasileiro lançou um portal na Internet, denominado: Portal 

Nacional da Tecnologia Assistiva8, nele o governo buscará conhecer as reais 

                                            
6 A Solução Rybená é uma tecnologia de comunicação digital (sinalizada), única no mundo, que oferece 
àcomunidade portadora de necessidades especiais (PNE) condições de acesso a serviços públicos e 
privados, garantindo, assim, a sua autonomia e o exercício pleno da sua cidadania, de forma autônoma e 
não tutelada. (....)através da Solução Rybená, com o uso do Torpedo Rybená é possível , que se envie um 
texto (SMS) pelo telefone celular e o celular receptor traduza o texto recebido para LIBRAS. Para tal, o 
sistema estabelece uma conexão com o banco de dados, onde estão armazenadas um conjunto de 
animações LIBRAS. Para cada termo reconhecido é transmitida ao celular receptor a animação LIBRAS 
correspondente. Caso uma palavra que não tenha correspondência no banco de dados, as imagens de 
todos os caracteres da mesma são transmitidas letra a letra (módulo soletrador) para o dispositivo móvel 
de origem. Disponível em:<http://www.rybena.org.br/rybena/solucao/ descricao.htm>. Acesso realizado 
em 15.jan.2008. 
7 Disponível em:< http://www.assistiva.com.br/>. Acesso em 10 de jan. 2008. 
8 O Portal está sendo construído conforme as normas de acessibilidade do Governo Federal. Seu design 
foi idealizado a partir dos princípios do desenho universal, valorizando o uso simples e intuitivo, e a 
acessibilidade para o maior número possível de pessoas. Entre outras coisas, permitirá a utilização de 
leitores de tela, o uso de navegador textual, a alteração no tamanho das letras, a navegação com o teclado 
e que as imagens tenham equivalentes textuais.O Portal será acessível não só em navegadores comuns, 
mas também em dispositivos móveis (computadores de mão e celulares). O sistema terá uma plataforma 
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necessidades das pessoas portadoras de deficiência, fazendo com que a inclusão das 

mesmas ocorra de forma correta, ágil e que atinja o foco que necessite. Não realizando 

políticas públicas desvirtuadas de seu fim. 

Esta é uma tentativa que tem tudo para se tornar bem sucedida, pois 

disponibiliza as pessoas portadoras de deficiência informações e maneiras sucedidas de 

experiência com a tecnologia que vêem a facilitar a vida da pessoa portadora de 

deficiência. 

 A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

Ministério do Planejamento disponibilizou o Avaliador e Simulador para a 

Acessibilidade de Sítios (ASES), este é um software que possibilitará a acessibilidade 

aos sítios da Internet a uma maior gama de pessoas. 

A acessibilidade na internet trata do oferecimento de conteúdos 
gráficos e sonoros alternativos, claros, compreensíveis e capazes de 
garantir o controle da navegação pelos usuários, independente das 
suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais. O 
ASES contempla funcionalidades para a avaliação e desenvolvimento 
de sítios e portais acessíveis a pessoas cegas, com baixa visão e 
problemas de motricidade. Para o atendimento de internautas cegos, 
por exemplo, oferece recursos como a utilização de descritores de 
imagens.9

 
Cumpre esclarecer que a construção de sítios acessíveis é uma 

exigência do Decreto 5.296/2004 que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e 

sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso 

das portadoras de deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso a cidadania e a inclusão 

social. 

           1.3.EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNET:  

A grande mola propulsora para desenvolvimento da Internet se deu 

                                                                                                                                
multi-idioma. Inicialmente, o conteúdo será traduzido para português, inglês e espanhol. Uma vez em 
funcionamento, outros idiomas serão incorporados. O Portal Nacional de Tecnologia Assistiva será 
implementado em etapas. Para seu lançamento, o enfoque será a divulgação dos resultados da Pesquisa 
Nacional de instituições que desenvolvem estudos e pesquisas em Tecnologia Assistiva e a 
disponibilização de itens como o canal para registro das demandas de usuários, biblioteca, agenda de 
eventos, notícias, legislação e normas. Num segundo momento, prevê-se a elaboração e divulgação do 
Catálogo de Ajudas Técnicas. Posteriormente, o Portal deverá incorporar informações sistematizadas 
sobre serviços prestados pelas entidades que trabalham com pessoas com deficiência, no Brasil. 
Disponível em: <http://www.assistiva.org.br/ta.php?mdl=textosobre.> Acesso realizado em: 10 de 
jan.2008. 
 
9 Disponível em:< http://www.assistiva.org.br/ta.php?mdl=jornal&arq=exibir&id=157>. Acesso realizado 

em: 10 de jan. 2008. 
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com a corrida espacial iniciada pela competição da Guerra Fria, entre Estados Unidos da 

América e a extinta União Soviética, na qual iniciou seu avanço espacial, com o 

lançamento do primeiro satélite na órbita da terra o Sputinik, em 1957, que se deslocava 

pelo globo terrestre e tinha acesso a informações do território americano pelo menos 

sete vezes ao dia, o que por sua vez repercutiu para os norte-americanos como um 

presságio de uma grande catástrofe. 

A solução encontrada pelo referido governo foi à criação de uma 

agência responsável pelo desenvolvimento deste sistema, que posteriormente veio a ser 

base para a Internet, a Advaced Research Projects Agency- ARPA, que buscou a 

empresa Rand Corporation para elaboração deste projeto. 

Em decorrência da solicitação feita à citada empresa, esta formulou 

um sistema composto por redes descentralizadas, no qual possibilitou que se algum 

canal fosse fechado para o tráfego de informações, outro estaria aberto, o qual 

impossibilitou que eventual ataque a algum ponto da rede prejudicasse os demais, 

fazendo com que o tráfego de informações viesse a ser escoado e acessado somente por 

àqueles os quais pudessem vir a recebê-las, sem qualquer intruso e sem ainda que se 

perdesse ou avariasse qualquer informação disposta na mencionada rede. 

O primeiro programa de desmontagem, roteamento e remontagem das 
mensagens passou a ser conhecido por NCP- Network Control 
Protocol- que só permitia a conexão de 256 computadores. Com esses 
conjuntos de fatores, seis anos depois, finalmente, o planejamento 
inicial foi colocado em prática. Em fins de 1968, surge a primeira rede 
de pacotes, a ARPANET- Advanced Research Projects Agency 
Network, com a conexão de 4 computadores: 3 na Califórnia (nas 
Universidades de Stanford, Berkeley e na UCLA) e 1 na Universidade 
de Utah.10

Este início de conexão estratégica veio a culminar na implantação de 

dois protocolos, que possibilitaram o avanço da Internet, em 1973, o TCP- Transmission 

Control Protocol, que fragmenta as mensagens enviadas em pedaços, e as entrega 

recomposta no destino final e o IP-Internet Protocol, que por sua vez desvenda qual o 

melhor caminho a seguir dentro da rede para entregar a mensagem ao destinatário final. 

A comunicação estabelecida entre a rede motivou a criação de um 

sistema de correspondências, que veio a avançar com a velocidade que dispunham 

                                            
10 PEREIRA, Ricardo Alcântara. Breve Introdução ao Mundo Digital. In: BLUM, Renato M. S. Opice 

(coord.) Direito eletrônico - a internet e os tribunais. Bauru: Edipro, 2001. p. 27. 
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através do novo meio de comunicação inventado, foi então que surgiu o e-mail, ou 

melhor, dizendo correio eletrônico11, criado em 1972 por Ray Tomlinson,que escolheu 

o sinal “@” para representá-lo. 

Entretanto outros campos da tecnologia também foram beneficiados 

pelo encaminhamento da Internet, gerou-se também a difusão dos equipamentos que 

possibilitavam a conexão destas redes, foi então que: 

em junho de 1979 era lançado pela IBM o computador pessoal PC-
XT, capaz de executar 750.000 funções por segundo, possuindo 
29.000 transistores e velocidade máxima de processamento de 8 Mhz. 
Dezenove anos depois, em novembro de 1998, era lançado o Pentium 
III, capaz de executar mais de 400 milhões de operações por segundo, 
com mais de 9,5 milhões de transistores e velocidade superior a 500 
Mhz. Hoje a capacidade de processamento pode superar 1 GHz, 
ratificando o que o ex-presidente da Intel, Gordon Moore, afirmou em 
1965: “o poder dos microprocessadores dobrará a cada dezoito 
meses”12

O rápido desenrolar desta rede se deu também, em virtude do 

crescimento das pesquisas na área, e da adesão deste novo ideal tecnológico fez com 

que em 1982 a TCP/IP se tornasse a linguagem padrão da Internet. 

Naquele mesmo ano foi abordado o termo Internet como um conjunto 

de rede conectado, sendo esta uma de suas primeiras definições. 

Em 1981 a NSF (National Science Foundation) criou um backbone 
para instituições sem acesso à ARPANET, como universidades e 
centros de pesquisa não ligados à área militar. Em 1983 foi criado o 
sistema DNS (Domain Name System), que permitia o acesso aos 
servidores da rede através de nomes (como acessamos hoje, por 
exemplo www.whitehouse.gov) ao invés de números..13

Foi fundada também, no mesmo ano, a Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisas, uma rede voltada para os estudos acadêmicos e com intuito de conectar as 

instituições de ensino, e também o primeiro passo para implementar o primeiro 

                                            
11 Programa que permite trocar mensagens entre usuários. Não é necessário que o destinatário esteja 

conectado à Internet no momento em que a mensagem for enviada. Um aviso indicando quantas 
mensagens novas existem será apresentado assim que o usuário se conectar à Rede. É possível enviar 
simultaneamente cópias de mensagens para várias pessoas e também guardar as mensagens enviadas. 
Pode-se ainda usar o correio eletrônico para participar de listas de distribuição. Disponível em: 
http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/, acessado em 01. jul. 2007. 

12 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da Internet. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 1. 
13 Disponível em: <www.fafich.ufmg.br/~subcom/textos/historico.doc>. Acesso em 15 de maio de 2007.
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backbone14 nacional, iniciando a expansão da Internet em território brasileiro. 

Com o crescimento da Internet comercial no Brasil em ritmo 

acelerado, chegando a cada dia superar as expectativas dos mais promissores estudiosos 

a respeito, o Brasil tem hoje mais de 15 milhões de pessoas com acesso à Internet, 

contingente que deixa o país como o 11º do mundo em quantidade de usuários da rede15, 

fazendo com que a comunidade jurídica e toda a comunidade se voltem para seu estudo 

e compreensão. 

1.3.1.  AFINAL O QUE VEM A SER O TERMO INTERNET? 

Não se pode ao certo definir com precisão o significado da Internet 

como um termo, pois podemos conseguir várias definições dependendo do aspecto 

aventado. 

Patrícia Peck oferece uma definição coerente com a realidade que 

vivemos a Internet: 

(...)é mais que um meio de comunicação eletrônica, sendo formada 
não apenas por uma rede mundial de computadores, mas, 
principalmente, por uma rede mundial de Indivíduos. Indivíduos com 
letra maiúscula, porque estão inseridos em um conceito mais amplo, 
que abrange uma individualização não só de pessoas físicas, senão 
também de empresas, instituições e governos. A Internet elimina 
definitivamente o conceito de corporação unimensional, impessoal e 
massificada.16

Apesar da definição elencada acima, a maioria dos estudiosos a 

respeito preferem simplesmente considerar a Internet como: Internet- Interconnected 

Networks, rede de computadores interligados através de um protocolo TCP/IP- 

transmission control protocol/Internet protocol, o que lhe dá a característica de teia, 

rede. 

                                            
14 Em português, espinha dorsal. O backbone é o trecho de maior capacidade da Internet e tem o objetivo 
de conectar vários pontos da Rede. No Brasil, foi a RNP (Rede Nacional de Pesquisa) que criou o 
primeiro backbone da Internet, no início para atender entidades acadêmicas que queriam conectar-se à 
Rede. Em 1995, a Embratel começou a montar um backbone paralelo ao da RNP para oferecer serviços 
de conexão a empresas privadas. Os provedores de acesso, em geral, estão conectados direta e 
permanentemente ao backbone. Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/. Acessado em 04 
de julho de 2007. 
15 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21758.shtml>. Acesso em 19 

de junho de 2007. 
16 PECK, Patrícia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002. p.01. 
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Sendo a Internet um meio de comunicação sem dono, sem governo 

que a controle, sua disseminação e proliferação pelo mundo é um fenômeno. Assim, 

como a sociedade real, ela deve ser pautada na regulação das atitudes e atividades nela 

exercida, para que o mundo real aos poucos também não se torne anárquico e sem 

regramentos. 

Desta feita, preservar este ambiente livre e inócuo, no qual a maioria 

da comunidade pode vir a navegar pelas ondas cibernéticas sem que venham a ser 

prejudicados pelas atitudes ardilosas dos hackers17 é uma árdua tarefa para toda a 

comunidade internacional, haja vista que todo o mundo encontra-se atualmente 

conectado pelos milhares de cabos e conexões espalhadas pelo globo. 

A Internet possibilita o exercício de diversos empreendimentos, como 

o comércio, a comunicação, o estudo, através da disseminação dos cursos virtuais, até 

mesmo cursos superiores, o que possibilitou a abertura de campos de emprego, 

crescimento do uso do correio eletrônico, desenvolvimento dos diversos centros de 

pesquisas, de softwares entre diversas atividades que romperam o mundo real com a 

atuação da Internet em um número infindável de atividades e estruturas tecnológicas.     

2. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

Muito se discute acerca da denominação pessoa portadora de 

deficiência, teses, estudos, dos mais diversificados possíveis, em todos os ramos do 

saber, foram e são correntemente escritos com o intuito de estabelecer e conseguir 

fechar a denominação correta do que a ser o termo “pessoa portadora de deficiência”. 

Não estamos aqui para enfim delimitarmos e fecharmos este grande 

círculo de discussão, pois sabemos que em tão breves linhas esta audácia seria 

impertinente, mas ao menos tentaremos estabelecer o que, sucintamente 

                                            
17 Apesar do paradoxo, de uma maneira geral, tenta-se fazer uma distinção conceitual entre hacker e 

cracker. O hacker, por essa dicotomia, vale frisar, não visa a uma conduta lesiva, ao revés, de uma 
maneira em geral, proporciona a divulgação do conhecimento e, por via reflexa, a democratização da 
informática, com a popularização dos avanços tecnológicos. O que é um fato, historicamente aceito, 
tendo em vista que grandes nomes da cultura digital foram hackers, no sentido filosófico do termo, se é 
que pode dizer assim. Já os crackers são, assumidamente, criminosos digitais, fazem espionagem 
industrial, internacional, estão ligados a movimento terroristas, subtraem dados de arquivos, senhas, 
lesam sistemas financeiros, em suma, dão grandes prejuízos. PEREIRA, Ricardo Alcântara. Breve 
Introdução ao Mundo Digital. In: BLUM, Renato M. S. Opice (coord.) Direito eletrônico- a internet e 
os tribunais. Bauru: Edipro, 2001. p. 414. 
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compreendemos a respeito desta denominação. 

Cumpre salientar que esta denominação é truncada e cheia de vieses: 

...encontramos dentre as “pessoas portadoras de deficiência” uma 
enorme heterogeneidade de diferenças advindas de vários tipos de 
déficits ou lesões físicas, sensoriais ou mentais, que evidenciam o fato 
de não constituírem tais pessoas um grupo, segmento ou outra 
determinação similar, quer do ponto de vista biológico, psicológico ou 
sociológico. É importante frisar que, diferentemente de fatores como 
gênero e etnia, que se constituem em classificações humanas válidas 
do ponto de vista biológico, os padrões de normalidade são 
constituídos socialmente e, portanto, variam no tempo e no espaço. O 
“normal”, por conseguinte, é uma concepção sociocultural e histórica. 
18

 
A concepção e a denominação da expressão “pessoa portadora de 

deficiência”, como se vê é muito mais complexas do que a simples delimitação do tema, 

como, pessoa que tem certa restrição a determinadas atividades e incapacidade para 

realizar certas tarefas. 

O preconceito existente para se oportunizar melhores debates, vem 

primeiramente da própria família, que muitas vezes custa a aceitar a deficiência de seu 

membro e encobre a realidade como modo de amenizar a vergonha, o sofrimento, o 

sentimento de culpa de carregar em seus laços afetivos a dura tarefa de conviver e fazer 

sobreviver uma pessoa portadora de deficiência. 

Passado o momento de aceitação familiar, partimos agora para a 

aceitação da sociedade, que também não gosta de reconhecer que existem diferenças, 

que não somos como objetos em série, todos temos nossas particularidades, defeitos e 

incapacidades. 

Incomoda ao outro ver que seu próximo não é como você. Isto é o que 

a minoria sente, porque como bem define o dicionário Houaiss, minoria é “subgrupo 

existente dentro de uma sociedade que se considera e/ou é considerado diferente do 

grupo maior e/ou dominante, em razão de características étnicas, religiosas, ou de 

língua, costumes, nacionalidade etc., e que, por essa razão, não tem os mesmos direitos 

e/ou as mesmas oportunidades que o grupo majoritário, ou é alvo de discriminação ou 

                                            
18PINHEIRO, Humberto Lippo. As políticas públicas e as pessoas portadoras de deficiência. In: Políticas 

públicas: educação, tecnologias e pessoas com deficiência/org. Shirley Silva. Campinas.SP: Mercado 
das letras, 2003.p.111. 
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preconceito”19

Sabe-se, por exemplo, que a maioria das pessoas tornam-se pessoas 

portadoras de deficiência, ou seja, não são em sua totalidade problemas congênitos, mas 

incapacidades advindas de acidentes, guerras, falta de nutrição, saneamento, políticas 

públicas, e etc. 

De acordo com os dados expostos pela ONU, as pessoas portadoras de 

deficiência são a maior grupo de minorias do mundo, cerca de 10% da população 

mundial apresenta alguma limitação, destes 80%, vivem em países em desenvolvimento 

e pouco infra-estrutura sanitária e educacional. 

O seu crescimento também está ocorrendo de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, devido aos avanços, médicos e tecnológicos das 

últimas décadas, o que por sua vez, aumenta sua população e sobrevida. Em países com 

expectativa de vida superior a 70 anos, as pessoas após esta idade vivem como pessoas 

portadoras de alguma deficiência, por 8 anos.20

O Banco Mundial estima que 20% das pessoas mais pobres do mundo 

possuam algum tipo de deficiência. Como também o seu maior número é de mulheres, 

que em, sua grande maioria sofrem abusos. Uma pequena pesquisa realizada em 2004, 

em Orissa, na Índia, mostrou que todas as mulheres e garotas com alguma deficiência 

apanham em casa, 25% destas com deficiência mental sofreram violência sexual e 6% 

das mulheres pesquisadas e que apresentaram deficiência foram forçadamente 

esterilizadas. Já em relação aos jovens, a UNICEF, afirma que 30% destes que moram 

nas ruas, possuem algum tipo de deficiência.21

Deste modo, vê-se a dificuldade de inclusão das pessoas portadoras de 

deficiência é muito mais complexa do que exatamente determinar a terminologia, 

“pessoa portadora de deficiência”, porque basta apresentar certa dificuldade motora ou 

incapacidade intelectual, ou seja, ao demonstrar simplesmente uma diferença àqueles 

dos padrões estéticos das revistas e das telas do cinema e da televisão a pessoa já pode 

vir a ser reportada como uma pessoa incompleta/deficiente. 

Leciona Luiz Alberto David Araujo: 
                                            
19Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=minoria&stype=k>. Acesso em 

03.jan.2008. 
20Disponível em:<http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=34&pid=18>.Acesso em 03.jan.2008. 
 
21 Disponível em:<http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=34&pid=18>. Acesso em 03.jan.2008 
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O que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um 
membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa 
portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se integrar 
na sociedade. O grau de dificuldade de se relacionar, de se integrar na 
sociedade. O grau de dificuldade para a integração social definirá 
quem é ou não portador de deficiência. 22

Isto nos mostra que independentemente de termos uma classificação 

técnica/científica, a classificação social/discriminatória é muito maior, pois qualquer 

dificuldade apresentada por uma pessoa, a vemos de modo diferente e segregatório, 

como um óbice a qualquer de nossas atividades rotineiras. 

Mesmo não sendo um tema recorrente abordado nos textos 

constitucionais brasileiros, pois a Constituição Imperial de 1824 consagrou somente o 

direito à igualdade, passando pela primeira Constituição da República, que previu a 

possibilidade de aposentadoria em caso de “invalidez no serviço da Nação”. 

 Por conseguinte, foi somente na Carta de 1934 é que se fez a primeira 

menção de proteção aos direitos dos ali denominados indigentes, o que se deu em razão 

do caráter social de tal texto constitucional. Abordou-se neste mesmo texto, a 

aposentadoria dos funcionários públicos por invalidez e a previdência para o trabalhador 

que se encontrasse em condição de inválido. 

Seguiu-se posteriormente a determinação de 34 a Carta de 1937. Esta 

por sua vez, bastou a garantir a igualdade a aposentadoria por invalidez dos funcionários 

públicos e a instituição de um seguro de invalidez, que veio a se repetir na Constituição 

de 1946, que além da aposentadoria dos funcionários públicos, dispôs também a 

respeito dos provimentos integrais em casos os quais o fato se deu durante a prestação 

de serviços, o direito à previdência do cidadão trabalhador que viesse a se tornar 

inválido de algum modo. 

A Constituição de 1967 abordou os mesmo direitos da anterior, 

relativa a este assunto, somente com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda 

Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, tal Carta Magna passou a garantir 

expressamente a necessidade de tratamento legislativo sobre a “educação de 

                                            
22 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 3. ed. 

Brasília: CORDE - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2001. 
Disponível em: <http://www.grupo25.org.br/ download/aprotecao.doc>. Acesso em 14.jan.2008. 
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excepcionais” em seu texto. 

Mesmo com toda a repressão da época, a Emenda Constitucional nº 

12, de 17 de outubro de 1978, passou a assegurar “aos deficientes a melhoria de sua 

condição social e econômica” o que de muito colaborou para posterior formação do 

texto de 1988 em relação ao tema. 

Foi então que a Constituição Federal de 1988 abordou o tema relativo 

à pessoa com deficiência com mais propriedade e aprofundamento que as demais. 

Apesar de não tê-lo feito expressamente no artigo 5º, assentou que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Em seguida no artigo 7º, inciso 

XXXI, proibiu a discriminação, salarial e admissional, do trabalhador portador de 

deficiência. Estendeu-se a proteção constitucional ainda nos artigos 23, II e 24, XIV; 

artigo 37, VIII; artigo 203, IV e V; artigo 208, III; artigo 227, § 1º, II e § 2º e artigo 244.  

Mesmo com toda proteção constitucional, existe ainda no Brasil a 

legislação infraconstitucional, cheia de leis, decretos, resoluções, portarias que 

acabaram por impossibilitar o acesso de muitas pessoas portadoras de deficiência a 

exercer seus direitos, devido à atividade truncada e irresponsável daqueles que deveriam 

favorecer um maior acesso à justiça a todos, garantidos constitucionalmente, que são 

nossos legisladores. 

As referidas leis se dividem dentro dos direitos básicos, leis que se 

direcionam a assegurar os direitos das pessoas portadoras de deficiência, como o 

Decreto n. 3.956, de 08/10/2001 - Convenção Interamericana para Eliminação de 

Toadas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; leis 

sobre políticas públicas para as pessoas portadoras de deficiência, como a Lei n.º 7.853, 

de 24/10/1989 - Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência - CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos 

dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências; outras leis que visam a amparar a pessoa portadora de deficiência à 

prioridade de atendimento, como as leis Lei n.º 10.048, de 08/11/2000 – arts. 1º, 2º e 6º. 

 Além das supramencionadas disposições, ainda encontramos outra 

infinidades delas das quais dispõe sobre educação, saúde, locomoção, acessibilidade, 
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cultura, desporto, comunicação social, que não podemos neste breve trabalho elencá-las 

e que de uma forma ou de outra buscam melhorar e possibilitar o início de um processo 

de inclusão e integração social das pessoas portadoras de deficiência na comunidade 

brasileira e até mesmo mundial.23

3. INCLUSÃO SOCIAL 

O ato ou efeito de incluir ou ser incluído em determinado grupo ou 

categoria de pessoas é o que repetidamente e a todo instante a pessoa portadora de 

deficiência busca em sua vida. 

O incrível desta realidade é que além de ter que lutar a todo custo com 

as dificuldades de mobilidade e acessibilidade, a pessoa portadora de deficiência se 

obriga a tentar a todo o custo ser igual ao outro. Isto se deve principalmente pelo fato de 

que, se já houvesse sido desenvolvido anteriormente, dentro desta mesma sociedade, 

uma cultura de igualdade, a mesma não refutaria as pessoas portadoras de deficiência, 

somente as trataria como sua semelhante e não como uma minoria. 

 Estes critérios de delimitar, por exemplo, o que ver a ser igualdade, 

qual a sua delimitação e aplicação é que muitas vezes também impede a aplicação mais 

ostensiva deste critério.É bíblica e, por conseguinte muito antiga a concepção de que se 

tratarmos nosso semelhante como a nós mesmos garantiremos uma sociedade mais 

fraterna, justa e uniforme. 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior24 nos 

ensinam também sobre a questão da igualdade da seguinte maneira: máxima 

aristotélica, que preconiza um tratamento igualitário para os iguais e desigual para os 

desiguais, na medida de suas desigualdades. 

O difícil desta máxima é saber até onde vão estas medidas do que vem 

a ser desigual e igual, por isso que órgãos e governos devem ter esta medida muito bem 

ponderada e esquematizada para não cometer injustiças e promover ainda mais processo 

de exclusão e desintegração. 

                                            
23 Disponível em: <http://www.mj.gov.br/mpsicorde/VisualizarPublicacao.asp?CodigoDa Publicacao=  

803&Visualizar=1&CodigoDoTemplate=1. Acesso em 10.jan.2008. 
24 ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES, Vidal Serrano Júnior. Curso de Direito Constitucional. 7ª 

edição ver. Atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p.96. 
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Organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas, 

busca criar meios, como a Resolução 3.447, de 1975, “Declaração dos Direitos da 

Pessoa Portadora de Deficiência”, para anunciar modos e maneiras de possibilitar uma 

melhoria no padrão de vida destas pessoas. 

Logo depois em 1976, proclama-se o ano de 1981 como o Ano 

Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência, criando, inclusive, um ano depois, 

uma Comissão Assessora, integrada por representantes de quinze Estados-membros 

com um único intuito de formar um todo harmonioso em nossa sociedade. 

Em 1982, foi elaborado o Programa de Ação Mundial para as Pessoas 

Portadoras de Deficiência, que buscou implementar nos Estados-membros a formulação 

de planos dirigidos às pessoas portadoras de deficiência.  

A preocupação deste órgão é garantir que principalmente, como já 

asseveramos, as pessoas portadoras de deficiência que vivem em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tenham ao mínimo um pouco de dignidade. 

 A Assembléia Geral da ONU, na Resolução nº. 45/91, estabeleceu, 

baseado nos esforços anteriores do órgão em integrar as pessoas portadoras de 

deficiência de até 2010 ter conseguido eliminar diversas barreiras culturais, estruturais e 

conseguir implementar políticas públicas sérias e qualitativas para esta minoria. 

O Brasil, internalizou pelo Decreto nº. 3.956, de 08 de outubro de 

2001, a Convenção da Guatemala, denominada de “Convenção Interamericana para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência”. 

Este documento junto com os demais declinados no tópico anterior e 

outros tantos que não listamos neste trabalho devido a brevidade de apontamentos a 

serem consideradas, buscam diminuir o enorme oceano existente entre as necessidades e 

as realidades que se passam diante dos diversos passos para a completa integração da 

pessoa portadora de deficiência dentro da sociedade que ela é parte. 

A grande dificuldade se dá também em fazer a inclusão da pessoa 

portadora de deficiência e não a integração, pois na integração parte-se da premissa de 

que a pessoa portadora de deficiência deve buscar meios e soluções para ser incluída 
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dentro da sociedade, diferentemente da inclusão, que por sua vez possibilita a 

transposição de barreiras através da adaptação da sociedade e dos meios em face da 

pessoa portadora de deficiência.  

Cumpre salientar que todas as atitudes tomadas por órgão 

governamentais e não governamentais a respeito do assunto conseguirá atingir seu 

objetivo com atitudes ativas e incentivadoras de todos aqueles que fazem parte da 

cadeia “sociedade” possibilitem uma sociedade para todos e não para poucos. 

A primeira e principal exclusão advém dos próprios mecanismos 
constitutivos da sociedade capitalista, em especial nos países 
periféricos e subdesenvolvidos, a de relegar extensos, senão 
majoritários, contingentes populacionais a uma condição de miséria 
absoluta ou, no máximo, de subsistência. A segunda exclusão é devida 
à condição de portar uma “diferença restritiva” nas áreas físicas ou 
sensorial ou cognitiva ou ainda comportamental, que se situam em 
desacordo com os padrões estabelecidos como produtivos, eficientes, 
funcionais ou mesmo de beleza.25

Diante destas afirmações acima se pode ponderar para o fato de que a 

inclusão possui barreiras culturais fortíssimas e enraizadas no cerne da formação da 

sociedade, é muito mais custoso e penoso para aqueles que querem promover políticas 

de inclusão do que simplesmente estabelecer que a partir de tal data, tal conduta é 

proibida, serão anos, até mesmos gerações que lutaram pela igualdade e inserção destes 

dentro de uma sociedade, pois são cidadãos como os demais que dela fazem parte. 

A pessoa portadora de deficiência não pode acanhar-se diante deste 

cenário de garantir sua cidadania através da lei e da política, pois a consciência que 

estas pessoas devem possuir é de que somente com sua atuação ativa e participativa este 

quadro poderá ser pintado de modo diferente e com cores e traços mais marcantes e 

vibrantes, capazes de exporem a real necessidade e verdade destas pessoas. 

Assim, podemos balizar a inclusão social como um processo de 
adaptação de pessoas (minorias) nos sistemas sociais (por ex.: 
mercado de trabalho), criando condições especiais para que esse grupo 
possa desempenhar sua função perante a sociedade, se tornando úteis 
não só em face de seus iguais como também para si mesmo..26

                                            
25 PINHEIRO, Humberto Lippo. As políticas públicas e as pessoas portadoras de deficiência. In: 

Políticas públicas: educação, tecnologias e pessoas com deficiência/org. Shirley Silva. Campinas.SP: 
Mercado das letras, 2003.p105. 

26 AZEVEDO, Charles Stevan Pietro.A inclusão dos portadores de necessidades especiais perante a 
responsabilidade social das empresas à luz da dignidade da pessoa humana.In: Ações afirmativas e 
inclusão social/coord. Eliana Franco Neme. Bauru: Edite, 2005. p.133. 
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Um dos meios mais rápidos de desenvolvimento interativo e de 

comunicação poderá ser a alavanca para todo o desenrolar e aceleramento deste 

processo, a Internet. Sua capacidade de ligar continentes e pessoas em milésimos de 

segundos poderão ser a nova e revolucionária ferramenta para a aceleração do processo 

de inclusão das pessoas portadoras de deficiência. Como vimos acima. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito deste trabalho é fomentar o interesse e o assunto através da 

pesquisa, que é muito rico e uma das possibilidades de acelerar a inclusão das pessoas 

portadoras de deficiência. 

A tão almejada inclusão social das pessoas portadoras de deficiência 

poderá ser alcançada mais rapidamente neste século, depois de outros tantos de 

repressão, graças à rapidez e a interconectividade proporcionada pela Internet e pela 

difusão de novas tecnologias. 

Desta feita, ao tentar democratizar a tecnologia através da Internet, 

estaremos possibilitando um vasto acesso as pessoas portadoras de deficiência a mundos 

e informações antes inimagináveis, mas o cuidado deverá ser redobrado para não formar 

mais um modo de exclusão destas pessoas,que além de excluídos da sociedade real pode 

vir a ser um excluído/analfabeto digital. 

A Internet, por exemplo, diferentemente dos demais meios de 

comunicação, não trata o cidadão como mero espectador, mas como um membro capaz 

de interagir, criar, modificar o meio através de suas atividades dentro da 

cibercomunidade. 

Sendo assim, cabe a toda comunidade possibilitar que o conhecimento 

das várias e novas tecnologias cheguem ao acesso de todos e principalmente daqueles 

que de uma forma ou de outra já são segregados da comunidade real, quem sabe não 

vire a comunidade virtual a chance de inserção das pessoas portadoras de necessidades 

especiais? 
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 QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO NO SISTEMA BACEN JUD 

 

Hugo César Azevedo Santana∗

 

RESUMO 

A efetividade processual é almejada por todos que labutam no Direito. Para os credores 

trabalhistas, é uma meta ainda mais importante, haja vista o caráter alimentar das verbas 

que aguardam receber. Quando o executado se cala diante da citação, os credores e o 

Estado-Juiz contam com uma importante ferramenta: criado pelo Banco Central do 

Brasil, o sistema Bacen Jud auxilia na localização e penhora de valores em contas 

bancárias dos executados, realizando, finalmente, a entrega da prestação jurisdicional. 

Porém, com a implementação do sistema, a possibilidade de quebra do sigilo bancário 

foi uma das maiores preocupações dos que se insurgiram contra o Bacen Jud. O tema 

ensejou, inclusive, propositura de ações diretas de inconstitucionalidade. O presente 

trabalho se propõe a averiguar a quebra do sigilo bancário no sistema Bacen Jud, 

analisando a sua constitucionalidade e fundamentos legais, para finalmente demonstrar 

que, apesar das críticas, o Sistema Bacen Jud é completamente compatível com a ordem 

jurídica vigente, além de ser um instrumento muito importante para a satisfação do 

crédito do exeqüente. Entretanto, para uma perfeita compreensão do tema, será 

necessário, ainda que ligeiramente, discorrer sobre conceitos fundamentais, tais como: 

constrição eletrônica, penhora on-line e convênio BACEN/TST. Além disso, faz-se um 

breve comentário acerca da evolução histórica da penhora on-line e do Sistema Bacen 

Jud. 

 

PALAVRAS CHAVES: PENHORA ON-LINE – CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA – 

BACEN JUD – EXECUÇÃO – SIGILO BANCÁRIO 
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ABSTRACT 

Lawsuit effectiveness is the intent of all the jurists. For the workers, it is a more 

important goal, because they demand alimentary budget. When the executed one is 

silent in front of the citation, the creditors and de State counts on an important tool: 

Developed by the Brazilian Central Bank, the Bacen Jud system assists in the 

localization and distrainment of values in banking accounts of the executed ones, 

carrying through, finally, the asked budget. However, with the implementation of the 

system, the possibility of breaking banking secrecy was one of the biggest concerns of 

all the ones that were against the Bacen Jud. The subject also leaded to lawsuits that 

question the constitutionality of this procedure, in Brazils Supreme Court. This work 

purposes to inquire the braking of banking secrecy achieved by Bacen Jud system, 

analyzing its constitutionality and legal basis, so, in the end, demonstrate that, despite 

all the criticisms, the Bacen Jud System is completely compatible with the effective 

jurisprudence, and also is a very important instrument for the satisfaction of the 

worker’s credit. Meanwhile, for a perfect understanding of the subject, it is necessary to 

discuss about basic concepts like electronic constriction, on-line distraining and 

BACEN/TST co-operarion pact. Also, there is a brief commentary concerning the 

historical evolution of the on-line distrainment and the Bacen Jud System. 

 

KEYWORDS: ON-LINE DISTRAINMENT – ELECTRONIC CONSTRICTION – 

BACEN JUD – EXECUTION – BANKING SECRECY 

 

INTRODUÇÃO 

A efetividade processual é almejada por todos que labutam no Direito. Para 

os credores trabalhistas, é uma meta ainda mais importante, haja vista o caráter 

alimentar das verbas que aguardam receber. 

Há apenas alguns anos, diante da inércia do devedor na fase de execução – 

que não paga, nem nomeia bens idôneos à penhora – iniciava-se a árdua tarefa de 

localizar bens de sua propriedade, para que fossem penhorados. A situação era 

angustiante ao credor, que se via impedido de receber o direito que lhe havia sido 

garantido na fase de cognição do processo. 
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Nos dia de hoje, quando o executado se cala diante da citação, os credores e 

o Estado-Juiz contam com uma importante ferramenta. Criado pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN), o sistema Bacen Jud auxilia na localização e penhora de valores em 

contas bancárias dos executados, realizando, finalmente, a entrega da prestação 

jurisdicional. 

No entanto, apesar de todos os benefícios, o sistema Bacen Jud sofre severas 

críticas. Uma delas diz respeito à quebra do sigilo bancário, com propositura, inclusive, 

de ações diretas de inconstitucionalidade. 

O presente trabalho investiga a possibilidade de quebra do sigilo bancário 

no Bacen Jud, além de analisar seus fundamentos constitucionais e legais. 

 

1. HISTÓRICO 

Segundo o ultrapassado e burocrático procedimento previsto em lei e 

consagrado pela prática, na fase de execução, diante da inércia do devedor – que não 

paga, nem nomeia bens idôneos à penhora – inicia-se a árdua tarefa de localizar bens de 

sua propriedade, para que sejam penhorados. 

Nesse caso, é comum que o juiz, através de expediente epistolar, requeira ao 

Banco Central do Brasil que lhe informe sobre a existência de contas bancárias ou 

aplicações financeiras em nome do executado. Em recebendo resposta positiva, o juiz 

pode, então, enviar mandado judicial por carta ou através de oficial de justiça, 

determinando ao banco que proceda ao bloqueio dos ativos financeiros do devedor. 

Apesar da cooperação do Banco Central do Brasil, velocidade não é o ponto 

forte do procedimento acima indicado. Além do tempo de deslocamento da carta, era 

necessário aguardar os procedimentos administrativos do Banco Central do Brasil e das 

agências bancárias, que precisavam destacar funcionários especificamente para realizar 

a determinação judicial. 

Todo esse lapso temporal aumentava as chances de o devedor sacar todo o 

seu depósito, frustrando a execução. 

Nesse contexto, o Banco Central do Brasil desenvolveu um sistema 

eletrônico que localiza ativos financeiros do devedor e distribui, automaticamente, as 

ordens judiciais para os bancos onde esses valores estão depositados. Dessa forma, o 

Banco Central do Brasil eliminou um problema grave, que era a quantidade quase 
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incontrolável de ordens judiciais em papel, recebidas diariamente e que prejudicavam o 

desenvolvimento de suas atividades, porque tomavam considerável tempo de seus 

funcionários. Assim nasceu a primeira versão do sistema Bacen Jud. 

Para uso do sistema, o Banco Central do Brasil firmou convênio, no ano de 

2001, com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com o Conselho da Justiça Federal e, 

em 2002, com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), quando a penhora on-line passou 

a ser possível na Justiça do Trabalho.  

O impacto foi imediato e a reação não custou a chegar. Duas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade foram propostas, suscitando diversas questões, dentre elas a 

quebra de sigilo bancário. Essas questões serão oportunamente estudadas. 

O fato é que se desembaraçou grande parte do procedimento. Munido de 

uma senha de acesso, o Magistrado podia enviar uma ordem através da Internet, que era 

recebida e cumprida diretamente por um funcionário do banco detentor dos depósitos do 

devedor. 

Diminuindo-se a quantidade de pessoas envolvidas no cumprimento da 

ordem, as chances de resistência do devedor também diminuem. Menos pessoas 

poderiam informar-lhe da existência de uma ordem de constrição de dinheiro. Além 

disso, ficou mais fácil, inclusive, apurar a responsabilidade por eventual 

descumprimento da ordem: se o executado possuía, em conta bancária, numerário 

suficiente para satisfazer a execução, e a penhora on-line resultou frustrada, a suspeita é 

lançada sobre o gerente da agência bancária, que pode ter previamente informado ao 

cliente sobre a existência de ordem de constrição. 

Superada a necessidade de interferência humana no âmbito do Banco 

Central do Brasil, restou eliminá-la também no âmbito das agências bancárias. Isso foi 

feito com a segunda versão do sistema, denominada Bacen Jud 2.0.  

A partir de algumas sugestões de aprimoramento, o BACEN efetuou 

importantes alterações no sistema e firmou-se novo convênio, o BACEN/TST-2005. 

Assim, o processo se tornou totalmente automatizado. É como se o Juiz tivesse acesso 

direto ao sistema dos bancos: expede-se a ordem e, num período de quarenta e oito 

horas, tem-se a resposta, que pode ser o bloqueio, desbloqueio, transferência de valor 

para uma conta judicial de valor previamente bloqueado etc. 
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Apesar de a penhora on-line também ser utilizada nas Justiças Federal e 

Estadual, que, gradativamente, aderem ao sistema, a Justiça do Trabalho é o maior 

usuário do Bacen Jud, sendo responsável, atualmente, por aproximadamente 60% das 

solicitações1.  

A Lei n.º 11.382, de 6 de dezembro de 2006, alterou dispositivos do Código 

de Processo Civil, de forma a conferir maior celeridade à execução judicial. Não se 

pode dizer que o legislador regulamentou a penhora on-line, mas percebe-se que ele, 

finalmente, abriu os olhos para o avanço tecnológico. Aliás, essa vem sendo sua 

inclinação, tendo em vista a inclusão, em fevereiro de 2005, do art. 185-A2 no Código 

Tributário Nacional, que versa também sobre indisponibilidade eletrônica de recursos 

dos devedores tributários. 

O sistema Bacen Jud apenas insere o Poder Judiciário na modernização que 

envolve a vida de todos. Nesse sentido, esclarecedora é a informação trazida pelo 

Desembargador do Trabalho Célio Horst Waldraff, prefaciando obra de Odete Grasselli: 

 
Segundo informações prestadas pelo Dr. Juarez Varallo Pont, assessor 
econômico do TRT paranaense, no início de 2005 do “meio circulante” 
apenas 46 bilhões de reais era em papel-moeda; 500 bilhões de reais 
consistiam em fundos em depósito bancário. Para cada dez reais em mãos e 
particulares, apenas um real é de papel-moeda. O resto é “dinheiro virtual”. 
Se não se adotasse um mecanismo ágil para a apreensão desse volátil capital 
digital, continuaríamos diante de uma corrida entre a lebre e a tartaruga.3

 

2  PENHORA ON-LINE  

 

2.1  É UMA NOVA MODALIDADE DE CONSTRIÇÃO? 

A penhora on-line é a penhora tradicional realizada por meio diverso, o 

eletrônico. A maioria dos autores concorda com essa afirmação, dentre eles, Demócrito 

                                                 
1 Informação obtida no sítio do Banco Central - www.bcb.gov.br/?BCJUD. 
2 Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à 
penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade 
de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e 
entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis 
e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no 
âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (grifos nossos) 
3 WALDRAFF, Célio Horst. Apresentação. In: GRASSELLI, Odete. Penhora trabalhista on-line. São 
Paulo: LTr, 2006. p. 16. 
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Reinaldo Filho4 e Odete Grasselli5. Entretanto, é possível se discordar desse 

posicionamento, tendo em vista que a penhora on-line possui relevantes peculiaridades 

quando comparada à tradicional penhora.  

Sobre o tema, afirma Gabriel Silva Fragoso Machado: 

 
No procedimento normal de penhora, o Estado-Juiz "determina" que o Órgão 
Auxiliar da Justiça, qual seja, o Oficial de Justiça, cumpra, através de 
mandado de penhora, por exemplo, uma penhora na "boca do caixa". Quando 
falamos que o Juiz "determina" a penhora na "boca do caixa", esta 
determinação não é cumprida pelo próprio Juiz e sim pelo Órgão Auxiliar de 
Justiça, investido em tal competência de acordo com o que dispõe o art. 143 
do CPC. Destarte, nesta penhora é o Juiz que determina e quem cumpre é o 
Oficial de Justiça. 
Se formos analisar bem o sistema do "Bacen Jud", quem determina e cumpre 
com essa penhora, não é o Órgão Auxiliar da Justiça e sim o próprio Juiz.6

 

Dessa forma, conforme o entendimento acima, a penhora on-line de ativos 

financeiros se afasta da penhora tradicional, tendo em vista que dispensa a participação 

do oficial de justiça. Deve-se considerar, porém, que situação semelhante ocorre no 

tradicional bloqueio de saldo de conta bancária, quando é determinado via expediente 

epistolar, entregue pelo oficial de justiça ou pelo correio tradicional. Note-se que, nesse 

caso, o oficial de justiça é mero portador da mensagem. Ele apenas entrega a ordem ao 

gerente do banco, que é o legítimo responsável por cumpri-la no prazo e forma 

determinados. 

Rodrigues Pinto também enxerga a penhora on-line como um instituto 

apartado da tradicional penhora e afirma: 

 
[...] trata-se evidentemente de uma nova forma de constrição patrimonial, 
materializada na indisponibilidade eletrônica do ativo pecuniário, constituído 
por depósitos bancários ou aplicações financeiras do devedor judicial. Em 
vista disso, a idéia que ela mesma nos dá de sua natureza é a de um meio 
eletrônico de constrição direta, que rompe francamente com o formalismo 
burocrático da penhora.7  

 
                                                 
4 REINALDO FILHO, Demócrito. A penhora on line: a utilização do sistema BacenJud para constrição 
judicial de contas bancárias e sua legalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1066, 2 jun. 2006. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8459>. Acesso em: 05 fev. 2007. 
5 GRASSELLI, Odete. Penhora trabalhista on-line. São Paulo: LTr, 2006. 
6 MACHADO, Gabriel da Silva Fragoso. Penhora on line: Credibilidade e agilidade na execução 
trabalhista. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 395, 6 ago. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5540>. Acesso em: 24 mar. 2007. 
7 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista: estática, dinâmica, prática. 11. ed. São Paulo: 
LTr, 2006, p. 206, grifos nossos. 
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Entretanto, não é o posicionamento da maioria da doutrina, como dito 

anteriormente. A opinião dominante é a de que o Bacen Jud não instituiu um novo 

modelo de penhora, mas apenas um novo meio, um veículo mais dinâmico para decretá-

la. Mesmo porque, se fosse entendido de outra forma, a penhora on-line seria 

inconstitucional, conforme sublinha José Ronemberg Travassos Silva: 

 
Por outro lado, se considerarmos que a penhora possa ser on line, virtual ou 
eletrônica, aí sim estaríamos criando um novo instituto de constrição judicial 
ou, como pensam alguns outros estudiosos da matéria, um novo 
procedimento em matéria processual; o que, diga-se de passagem, não 
poderia ocorrer por via de um mero ato de disposição normativa havido entre 
o Banco Central e os tribunais, como é o caso do Bacen Jud. 
É que, como sabido, o procedimento em matéria processual é tema que 
somente a União, os Estados e o próprio Distrito Federal têm competência 
para legislar, a teor do art. 24, n. IX, da Constituição da República. 
Logo, acaso levássemos em conta que a penhora poderia ser on line, virtual 
ou eletrônica, estaríamos, induvidosamente, diante de uma manifesta 
inconstitucionalidade do sistema; o que não é certo. 
Na verdade, eletrônica não é a penhora. Eletrônico é, tão-somente, o meio de 
comunicação que é utilizado pelo Juiz para fins de obter informações a 
respeito da existência de eventual saldo bancário em nome de algum devedor 
sobre o qual recairá a penhora.8

 

2.2  POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO 

A ordem emitida via Bacen Jud tem uma característica curiosa, que é a de 

ser enviada, simultaneamente, para várias instituições, sendo todas obrigadas a bloquear 

integralmente o valor estipulado, se estiver disponível. Os destinatários só são 

determinados após o envio da ordem. Essa singularidade ocasiona, talvez, o maior 

questionamento ao Bacen Jud, que é o bloqueio de quantias que ultrapassam o valor do 

crédito do exeqüente. Como as ordens são cumpridas quase que simultaneamente, e não 

pode haver comunicação entre os bancos (no sentido de informar saldos e 

movimentações financeiras de clientes) em virtude da preservação do sigilo bancário, é 

muito provável que bancos acabem fazendo bloqueios desnecessários, tendo em vista 

que o juízo já estava garantido por força de outro bloqueio efetuado em outra 

instituição, alguns segundos antes. 

Essa crítica, das mais contundentes, tem perdido a força, em virtude do 

aprimoramento do sistema, que permite o desbloqueio do excesso em até 48 horas, e 

                                                 
8 SILVA, José Ronemberg Travassos da. A penhora realizada através do BacenJud. Breves apontamentos. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1130, 5 ago. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8751>. Acesso em: 5 fev. 2007. 
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também permite que as empresas cadastrem, previamente, conforme o artigo 58 e 

parágrafos da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho9, uma conta sobre a qual devem recair os bloqueios emanados do Bacen Jud. 

Dessa forma, desde que elas mantenham a conta indicada com recursos suficientes para 

eventuais bloqueios, não serão enviadas ordens simultâneas, mas apenas uma ordem 

direcionada à conta especificada. 

 

2.3  A EXPRESSÃO “ON-LINE”  

Para os estudiosos mais atentos da matéria, fica óbvio que o termo “on-line” 

não se presta a identificar fielmente a constrição eletrônica de dinheiro.  

Gabriel Silva Fragoso Machado chama a atenção para o fato de que o termo 

“on-line” dá idéia de computadores interligados para troca de informações. “Poderíamos 

imaginar que a intenção dos juristas em mencionar a palavra (sic) on line, seria em vista 

de ser cumprida tal penhora através da internet, por meio eletrônico, ou seja, on line 

[...]”10

Ele arremata, dizendo que esse argumento não é dos mais pertinentes, tendo 

em vista que bloqueios de ativos financeiros são sempre feitos de forma eletrônica, 

mesmo os realizados através do procedimento tradicional, em que o oficial de justiça 

entrega o mandado de bloqueio e penhora ao gerente da instituição bancária. Isso é 

verdade, porque todas as operações bancárias, nos tempos atuais, são realizadas através 

de sistemas informatizados. Por isso, o gerente do banco, ao cumprir a ordem do juiz, 

certamente fará uso de computadores interligados, ou seja, realizará uma penhora on-

line. 

Arion Sayão Romita, citado por Rodrigues Pinto, acrescenta: 

                                                 
9 Art. 58 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar ao Tribunal Superior do Trabalho o 
cadastramento de conta única apta a acolher bloqueios on-line, realizados por meio do Sistema Bacen Jud. 
As Instituições Financeiras poderão solicitar o cadastramento tão-somente do banco destinatário da ordem 
judicial. (Redação dada pelo Provimento nº 4/2006 da GCGJT, publicado no DJ de 21/12/2006). § 1º A 
solicitação a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhada por petição dirigida ao 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e instruída com cópias dos comprovantes do CNPJ ou CPF e da 
titularidade da conta indicada (banco, agência, conta corrente, nome e CNPJ/CPF do titular); § 2º As 
informações sobre o cadastra- mento de que trata o caput desse artigo, poderão ser obtidas, 
eletronicamente, no endereço www.tst.gov.br, opção Bacen Jud. (Redação dada pelo Provimento nº 
4/2006 da GCGJT, publicado no DJ de 21/12/2006). 
10 MACHADO, Gabriel da Silva Fragoso. Penhora on line: Credibilidade e agilidade na execução 
trabalhista. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 395, 6 ago. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5540>. Acesso em: 24 mar. 2007. 
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O jargão forense, por vezes, consagra o uso de expressões impróprias. Basta 
lembrar a expressão “audiência inaugural”, como se houvesse mais de um 
tipo de audiência. Se a audiência é uma não faz sentido falar de audiência 
inaugural. 
Da mesma natureza é a expressão “penhora eletrônica”, de uso freqüente, a 
despeito de sua inadequação. Manifestamente imprópria é tal expressão, pois 
o que ela exprime não tem reflexo na realidade do ato processual enfocado. 
A penhora nunca é nem pode ser “eletrônica”. As pessoas que utilizam tal 
expressão, na verdade, pretendem veicular noção diversa daquela que as 
palavras indicam.11

 

Para Rodrigues Pinto, o que se chama de penhora on-line é, na verdade, uma 

constrição eletrônica direta, ou meio eletrônico de constrição direta. Isto porque, 

enquanto ato formal, a penhora é dispensada pelo Bacen Jud,  

 
[...] já que a constrição se consuma sem a intermediação entre o devedor e o 
juízo pelo oficial de Justiça, dispensando o ritual de processo que a 
caracteriza como um dos momentos de maior formalismo do sistema 
processual [...] 
Em vista disso, a melhor denominação para corresponder ao seu conteúdo 
não é nenhuma das que lhe estão sendo emprestadas (penhora on line, 
penhora eletrônica ou penhora virtual), e sim a de constrição eletrônica 
direta.12

 

Nesse trabalho, será adotada a expressão “penhora on-line”, por ser a mais 

difundida. Entende-se, contudo, que o conceito é mais importante do que a expressão 

usada para designá-lo. 

 

2.4  CONCEITO 

Como demonstrado, apesar de todas as peculiaridades da penhora on-line, o 

Bacen Jud não cria novo tipo de penhora, mas apenas oferece um novo meio para 

realizá-la. 

Barbosa Moreira ensina que penhora é “o ato pelo qual se apreendem bens 

para empregá-los, de maneira direta ou indireta, na satisfação do crédito exeqüendo”13. 

                                                 
11 ROMITA, Arion Sayão. Penhora eletrônica, in Repertório de Jurisprudência Trabalhista, n. 17/2002, 
caderno 2 apud PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista: estática, dinâmica, prática. 11. ed. 
São Paulo: LTr, 2006, p. 206. 
12 PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista: estática, dinâmica, prática. 11. ed. São Paulo : 
LTr, 2006, p. 207, grifo do autor. 
13 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. 
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Por isso, utilizando-se a definição de Barbosa Moreira, citada acima, pode-

se dizer que a penhora on-line é o ato realizado por meio eletrônico, através do qual se 

apreendem bens para empregá-los, de maneira direta ou indireta, na satisfação do 

crédito exeqüendo. 

 

2.5  NATUREZA JURÍDICA 

Quando a conta bancária objeto de penhora on-line é de uma pessoa física, 

não há dúvidas de que se trata de penhora de dinheiro, tratada no art. 655, inciso I do 

CPC14. 

A polêmica existe quando a conta bancária é de pessoa jurídica. Muitos 

sustentam que, ao invés da simples penhora de dinheiro, trata-se de penhora de 

estabelecimento, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, conforme § 1º do 

artigo 11 da Lei de Execução Fiscal15. 

Sobre o tema, é relevante o conceito de Fábio Ulhoa Coelho: 

 
Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne 
para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens 
indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as 
mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais 
distintivos, tecnologia, etc. [...] A proteção jurídica do estabelecimento 
empresarial visa à preservação do investimento realizado na organização da 
empresa.16

 

O Bacen Jud pode ser tão agressivo na busca de ativos financeiros, que, na 

ânsia de se realizar justiça, pode-se afetar valores destinados ao pagamento de salários, 

ou mesmo condenar a empresa ao fracasso, haja vista a impossibilidade, para o sistema, 

de distinguir entre o capital de giro e valores realmente disponíveis. 

A penhora de provisões para o pagamento de tributos, fornecedores e 

salários de funcionários significa a penhora do próprio estabelecimento comercial, tendo 

em vista que são valores indispensáveis à manutenção da atividade da empresa. Esse é o 

entendimento da Ministra Eliana Calmon: 

 

                                                 
14 Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em 
depósito ou aplicação em instituição financeira. 
15 Art. 11, § 1º Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial 
ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. (Grifos nossos). 
16 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 96-97. 
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PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE 
SALDOS 
DE CONTAS-CORRENTE – EXCEPCIONALIDADE. 
1. A penhora em saldo bancário do devedor equivale à penhora sobre o 
estabelecimento comercial. 
2. Somente em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é 
que se admite a especial forma de constrição. 
3. Hipótese de excepcionalidade abstraída pelo acórdão recorrido no sentido 
de que, inexistentes bens na comarca da residência do executado, é possível 
que recaia a penhora em saldo da conta do exeqüente. 
4. Recurso especial improvido.17

 

Essas intervenções têm sido tão graves que algumas empresas, sentindo-se 

ameaçadas, têm preferido propor acordos, para evitar o risco da penhora imediata do 

valor integral do débito. 

As discussões sobre a natureza jurídica deverão se acentuar com o advento 

da Lei n.º 11.382, de dezembro de 2006, que, finalmente, acabou com o silêncio do 

Código de Processo Civil a respeito da penhora on-line.  

A referida lei, dentro do processo de mini-reformas no Código Instrumental 

Civil, alterou a forma de execução processual, objetivando valorizar a celeridade de 

resolução do processo. Dentre as alterações, pode-se citar a inclusão do art. 655-A18, 

além do parágrafo 6º do art. 65919, que autoriza expressamente o uso do meio eletrônico 

para penhora de numerário. No que concerne ao executado pessoa jurídica, a lei fala em 

penhora de percentual de faturamento, mas não se manifesta a respeito de penhora de 

estabelecimento.  

 

2.6  FUNCIONAMENTO 

Para que o juiz de primeiro grau tenha acesso ao sistema, o tribunal ao qual 

está subordinado deve ser signatário de um termo de adesão ao convênio. O presidente 

do tribunal deverá indicar, pelo menos, duas pessoas para exercerem as funções de 

Gerente Setorial de Segurança da Informação ou Master (antes denominados FIEIS).  

Essas pessoas serão cadastradas no SISBACEN – Sistema e Informações do Banco 
                                                 
17 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 578.824. Relatora: Ministra Eliana Calmon. 21 jun. 
2005. Disponível em: <http://www.tst.gov.br/>. Acesso em: 28 mar. 2007, grifos nossos. 
18 Art. 655-A.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a 
requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente 
por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo 
ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 
19 Ar. 659, § 6º Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos 
Tribunais, a penhora de numerário e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser 
realizadas por meios eletrônicos. 
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Central, e ficarão responsáveis por cadastrar e fornecer senhas aos servidores e juízes. 

De posse das senhas, servidores e magistrados poderão inserir no sistema as ordens 

judiciais. Mas apenas os magistrados podem enviá-las para o Bacen. 

No Bacen Jud, a penhora pode afetar qualquer valor depositado em conta 

corrente, ou conta de investimentos. Nesse ponto, é indispensável chamar atenção para 

o fato de que a Lei n.º 11.382/2006 tornou impenhorável a quantia de até quarenta 

salários mínimos depositada em caderneta de poupança (art. 649, X do CPC20).  

O sistema Bacen Jud só pode penhorar o valores disponíveis nas contas 

bancárias, exceto o limite do cheque especial. O motivo é óbvio: apesar de ser um valor 

disponível, o limite do cheque especial não pertence ao cliente bancário, mas à 

instituição financeira. Um contrato de mútuo se aperfeiçoará no momento em que se 

sacar aquele valor. Ora, ao constringi-lo, o magistrado estaria atingindo bem de terceiro 

ou contraindo obrigação em nome do executado. 

Por isso, alguns devedores preferem operar suas contas constantemente 

dentro do limite do cheque especial, a fim de evitar a penhora on-line. Essa é uma 

prática cada vez mais comum e demonstra a deslealdade do executado que oculta bens. 

 

3  SISTEMA BACEN JUD 

O Sistema Bacen Jud é o conjunto de elementos de informática, que fornece 

um veículo de comunicação entre os juízes e os bancos, através da Internet, e que 

possibilita a realização da penhora on-line de ativos financeiros. 

Ao contrário do que se pode concluir da leitura de alguns trabalhos – como, 

por exemplo, o de José Ronemberg Travassos da Silva21 – a penhora não é a única 

funcionalidade do Sistema Bacen Jud. Também é possível realizar mero bloqueio de 

valor, bloqueio total da conta, solicitação de saldos, extratos bancários e endereço de 

clientes do Sistema Financeiro Nacional. Também está prevista a possibilidade de se 

comunicar e extinguir falência. 

                                                 
20 Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a 
quantia depositada em caderneta de poupança. 
 
21 SILVA, José Ronemberg Travassos da. A penhora realizada através do BacenJud. Breves 
apontamentos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1130, 5 ago. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8751>. Acesso em: 5 fev. 2007. 
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No Sistema Bacen Jud, a penhora é efetuada em duas etapas. Na primeira, 

ocorre o simples bloqueio do valor, que gera apenas a impossibilidade de movimentação 

do montante afetado. O numerário permanece na conta bloqueada. Na segunda etapa, o 

valor é transferido para uma conta judicial em banco oficial. Nesse momento, o valor 

fica à disposição do juízo e passa a sofrer atualizações monetárias. 

É oportuna a discussão de Cláudia Campas Braga Patah, segundo a qual 

“existe uma diferença conceitual entre bloqueio e penhora”.22 Citando Marco Aurélio 

Aguiar Barreto, ela explica que  

 
no bloqueio, o dinheiro permanece na mesma conta onde depositado, mas 
impossibilitado de ser utilizado. Já na penhora on line, há a retirada do bem 
da esfera patrimonial do devedor, passando para conta judicial, vinculada a 
determinado processo e à disposição do juízo.23

 

Essa discussão é relevante para questões de ordem prática, como por 

exemplo a incidência da CPMF, que não ocorre no momento do bloqueio, mas apenas 

quando há efetiva penhora on-line, pois somente nesse momento há transferência de 

titularidade do dinheiro.  

Além disso, existe imposição legal para que valores penhorados sejam 

depositados em bancos oficiais (Lei de Execuções Fiscais, art. 3224 e Código de 

Processo Civil, art. 666, I25). Não existe, porém, a mesma imposição para valores que 

foram apenas bloqueados. Por isso, valores bloqueados em bancos privados neles 
                                                 
22 PATAH, Claudia Campas Braga. Os princípios constitucionais à luz da celeridade processual e a 
penhora on line. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 618, 18 mar. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6428>. Acesso em: 7 fev. 2007. 
23 BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Penhora ou bloqueio on line: questões de ordem prática – 
necesidade de aprimoramento. In: Revista LTr 68-09/1093/1094, setembro de 2004 apud PATAH, 
Claudia Campas Braga. Os princípios constitucionais à luz da celeridade processual e a penhora on line. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 618, 18 mar. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6428>. Acesso em: 7 fev. 2007. 
 
24 Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa Econômica 
Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a 
execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da 
unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal 
proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias. 
25 Art. 666. (com redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). Os bens penhorados serão preferencialmente 
depositados: I - no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em um banco, de que o Estado-
Membro da União possua mais de metade do capital social integralizado; ou, em falta de tais 
estabelecimentos de crédito, ou agências suas no lugar, em qualquer estabelecimento de crédito, 
designado pelo juiz, as quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos, bem como os papéis de 
crédito; 
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podem permanecer até que se determine a penhora, ocasião em que o montante deverá 

ser transferido para um banco oficial. 

Por fim, a devolução do valor ao executado, por qualquer motivo, é mais 

fácil nos casos em que houve apenas um bloqueio. Isso porque, em tese, o valor nunca 

foi removido da conta bancária, mas somente tornado indisponível. Por isso, para que 

seja devolvido, basta que o magistrado efetue o comando de desbloqueio no sistema 

Bacen Jud. Dessa maneira, num prazo de até quarenta e oito horas o valor volta a ficar 

disponível. Quando, ao contrário, o numerário foi penhorado, a devolução é mais 

burocrática. Isso porque, além de ter sido retirado da conta, o valor pode, inclusive, 

estar depositado em outra instituição financeira. 

 

4  CONVÊNIO BACEN/TST 

O Convênio BACEN/TST é o que imprecisa e vulgarmente se chama de 

Convênio Bacen Jud. Trata-se apenas de um documento que formaliza a colaboração 

técnico-institucional entre os órgãos acima citados, para possibilitar o uso do Sistema no 

âmbito da Justiça do Trabalho. 

O convênio que tornou possível o uso do sistema Bacen Jud na Justiça do 

Trabalho foi o Convênio BACEN/TST-2002, subscrito em 05 de março de 2002, e 

concerne ao sistema Bacen Jud 1.0. 

Atualmente, existe também o Convênio BACEN/TST-2005, que foi 

assinado em 22 de setembro de 2005, referente ao sistema Bacen Jud 2.0.  

Desde dezembro de 2005 não é mais permitida a solicitação de bloqueio 

através do primeiro sistema. Entretanto, o convênio de 2002 continua vigente, tendo em 

vista que os valores bloqueados no Bacen Jud 1.0 não foram migrados para o sistema 

atual, e eventuais solicitações de desbloqueio devem ser efetuadas ainda pela versão 

anterior. 

 

5. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO 

A possibilidade de quebra do sigilo bancário foi uma das maiores 

preocupações dos que se insurgiram contra o sistema Bacen Jud. O tema ensejou, 

inclusive, propositura das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 3091 e n.º 3202. 
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Atualmente, embora as ações ainda não tenham sido julgadas, as discussões a esse 

respeito têm sido enfraquecidas.  

Quando se diz que o Bacen Jud é inconstitucional porque quebra o sigilo 

bancário do devedor, a primeira reação dos defensores do sistema é dizer que a penhora 

on-line não quebra o sigilo, porque não informa a movimentação financeira do cliente 

bancário, mas apenas aprisiona o valor solicitado. Esse argumento é questionável. 

Explica-se. 

Ao longo deste trabalho, tentou-se explicar que a penhora on-line é apenas 

uma das diversas funções do sistema Bacen Jud, ou seja, que penhora on-line e sistema 

Bacen Jud não se confundem. A penhora on-line realmente não explicita as 

movimentações financeiras do devedor. O máximo que se pode saber é que o cliente 

bancário dispunha do valor que foi aprisionado, ou que não possuía valor algum 

depositado em contas bancárias. 

Entretanto, é possível a solicitação de extratos bancários através do sistema 

Bacen Jud, independente de se realizar a penhora. Mas não se pode afirmar que, por 

isso, o sistema é inconstitucional, pois os Poder Judiciário é competente para decretar a 

quebra do sigilo bancário e os juízes estão autorizados a solicitar informações ao Banco 

Central, por força da Lei Complementar n.º 105/2001, art. 1º, § 4º 26 e art. 3º caput27. 

Sobre esse tema, Rodolfo Pamplona Filho já ensinava em 2002 que: 

 
Por força de norma legal, já é permitido aos juízes determinar o bloqueio de 
ativos financeiros e obter de entidades públicas ou privadas as informações 
necessárias para a instrução de processos, respeitadas as regras 
constitucionais e processuais vigentes.28

 

                                                 
26 Art. 1º, § 4º - A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência 
de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes 
crimes: I – de terrorismo; II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; III – de 
contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção; IV – de extorsão 
mediante seqüestro; V – contra o sistema financeiro nacional; VI – contra a Administração Pública; VII – 
contra a ordem tributária e a previdência social; VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos 
e valores; IX – praticado por organização criminosa. 
27 Art. 3º - Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas 
instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso 
mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide. 
28 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Convênio Bacen/TST: primeiras dúvidas. In: Revista do Curso de 
Direito das Faculdades Jorge Amado. Salvador: Faculdades Jorge Amado, 2002, v. 2, n. 1, p. 476, 
jan./dez. 2002. Disponível em: <http://www.fja.edu.br/publicacoes/p_rd_02.pdf> Acesso em: 28 mar. 
2007. 
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Além disso, até o ano de 2005, quando existia apenas o sistema Bacen Jud 

1.0 e os bloqueios de valores eram efetuados manualmente por um funcionário da 

instituição financeira, a solicitação dos extratos bancários era importante ferramenta 

para que os juízes pudessem fiscalizar o fiel cumprimento de suas ordens de bloqueio.  

Não se pode esquecer também que, assim como não há princípios absolutos, 

o sigilo bancário tem sido mitigado em várias hipóteses. Obrigadas pela Lei n.º 

9.613/98, as instituições financeiras devem informar aos órgãos competentes do Estado 

qualquer movimentação financeira de seus clientes que constituam indício de lavagem 

de dinheiro, sobretudo as de elevado valor. O próprio recolhimento do CPMF, que 

acontecia até o ano passado, acabava por expor grande parte da movimentação 

financeira do correntista. Aliado a isso, ainda existe a obrigação que tem o próprio 

contribuinte de informar à Receita Federal a posição financeira de suas contas bancárias 

em declaração de imposto de renda.  

Se o sigilo bancário pode ser quebrado para fins de fiscalização e tributação, 

como não fazê-lo em nome da execução de créditos trabalhistas e da efetividade 

processual?  

Alexandre de Moraes acrescenta que 

 
os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo ser 
devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas Comissões Parlamentares de 
Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção constitucional 
do sigilo não deve servir para detentores de negócios não transparentes 
ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar seus 
compromissos;29

 

Ademais, a jurisprudência tem demonstrado grande tranqüilidade no uso do 

sistema Bacen Jud com a finalidade de localizar bens do devedor e demonstra a 

desnecessidade de se requerer previamente a quebra do sigilo: 

 
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. 
SISTEMA 
BACEN JUD. 
[...] 
3. A regra é a de que a quebra do sigilo bancário em execução fiscal 
pressupõe que a Fazenda credora tenha esgotado todos os meios de obtenção 
de informações sobre a existência de bens do devedor e que as diligências 

                                                 
29 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 62, grifos nossos. 
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restaram infrutíferas, porquanto é assente na Corte que o juiz da execução 
fiscal só deve deferir pedido de expedição de ofício à Receita Federal e ao 
BACEN após o exeqüente comprovar não ter logrado êxito em suas 
tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens. 
4. Precedentes: RESP 282.717/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 11/12/2000 
RESP 206.963/ES, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 28/06/1999, RESP 
204.329/MG, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19/06/2000, RESP 
251.121/SP, Min. Nancy Andrighi, DJ de 26.03.2001. 
5. Todavia, o sistema BACEN JUD agiliza a consecução dos fins da 
execução fiscal, porquanto permite ao juiz ter acesso à existência de 
dados do devedor, viabilizando a constrição patrimonial do art. 11, da 
Lei nº 6.830/80. Deveras é uma forma de diligenciar acerca dos bens do 
devedor, sendo certo que, atividade empreendida pelo juízo, e que, por si 
só, torna despiciendo imaginar-se um prévio pedido de quebra de sigilo, 
não só porque a medida é limitada, mas também porque é o próprio 
juízo que, em ativismo desejável, colabora para a rápida prestação da 
justiça. 
7. Destarte, a iniciativa judicial, in casu, conspira a favor da ratio essendi do 
convênio. Acaso a constrição implique em impenhorabilidade, caberá ao 
executado opor-se pela via própria em juízo. 
8. Recurso Especial provido.30

 

Contudo, é extremamente importante que a quebra do sigilo não desborde os 

limites da necessidade. Com isso, quer-se dizer que, mesmo decretada a quebra do 

sigilo bancário do executado, somente as informações necessárias à solução do processo 

devem ser incluídas nos autos. Por exemplo: numa simples execução por quantia certa, 

via de regra, não é necessário que se conheça a movimentação financeira do devedor, 

mas apenas o saldo da conta bancária.  A inclusão dessas informações nos autos 

resultaria em invasão injustificada da privacidade do devedor. E, levando-se a análise 

aos extremos, resultaria em inconstitucionalidade do ato. Isto porque, conforme explica 

Daniel Sarmento, a restrição a um princípio constitucional deve ser a mínima possível, 

apenas a necessária para proteção de outro princípio contraposto.31

No mesmo sentido é a orientação de Luis Guilherme Marinoni, que 

sublinha: havendo quebra de sigilo bancário, o processo deve correr em segredo de 

justiça. 

 
A preservação da intimidade do devedor pode ser garantida através da 
aplicação de normas já consagradas no CPC. Assim, se uma “informação” 
contiver dados que desbordem da necessidade do exeqüente, deverá ser 

                                                 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 666.419/SC. Apelante: Fazenda Nacional. 
Apelada: Eggert Indústria de Móveis Ltda. – Aldo Eggert. Relator: Min. Luiz Fux. Brasília, DF, 14 jun. 
2005. Disponível em: <https://ww2.stj.gov.br/revistaeletronica/ita.asp?registro= 
200400719608&dt_publicacao=27/06/2005>. Acesso em: 21 maio 2007, grifos nossos. 
31 SARMENTO, Daniel. Ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 104-105. 
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extraída uma suma para ser anexada aos autos, devolvendo-se ao respectivo 
órgão a integralidade da documentação apresentada (art. 363, parágrafo 
único, do CPC). Além disso, também para se preservar a intimidade, o 
processo, depois de prestadas as informações, deverá passar a correr em 
segredo de justiça, aplicando-se o art. 155, I, do CPC. Isso pelo motivo de 
que a informação é resposta ao direito do credor e, portanto, apenas a ele diz 
respeito.32

 

Marcelo Lima Guerra também sugere que o processo corra em segredo de 

justiça:  

 
Da mesma forma, uma vez decretada a quebra do sigilo, impõe-se que o 
processo passe a correr em segredo de justiça. Com efeito, se revela 
inteiramente desnecessário, e por isso desproporcional, que resulte públicas 
as informações obtidas com a referida quebra.33

 

Sem dúvidas, a privacidade do executado não precisa ser exposta ao 

público, uma vez que a informação é indispensável apenas aos interessados no processo. 

Por fim, há de se frisar que o procedimento da penhora on-line dispensa o 

conhecimento do saldo bancário. Portanto, na esmagadora maioria das vezes, a quebra 

do sigilo é desnecessária para que se dê prosseguimento à execução. Deve ser medida 

excepcional, usada para fins de investigação, instrução processual ou qualquer ato 

justificado pela necessidade e amparado noutro princípio constitucional que, no caso 

concreto, tenha um peso maior que os princípios da intimidade e da privacidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, conclui-se que o sistema Bacen Jud permite que o 

magistrado solicite saldos e extratos bancários de clientes do Sistema Financeiro 

Nacional. Entretanto, não se pode falar em inconstitucionalidade do sistema, tendo em 

vista que o os juízes têm autorização legal para decretar a quebra do sigilo bancário. 

Porém, uma vez decretada a quebra do sigilo, o processo deve correr em segredo de 

justiça, uma vez que não há necessidade de expor ao público a intimidade financeira do 

investigado. 

 

                                                 
32 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2006, p. 285, nota 149. 
33 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 159. 
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Por outro lado, a simples penhora de dinheiro através do sistema não quebra 

o sigilo bancário, porque não expõe saldos ou movimentações financeiras. As 

informações do sistema, nesse caso, limitam-se à disponibilidade, ou não, do valor 

solicitado. 
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RESUMO  

Este trabalho discute os problemas de segurança nas transações de contratação via 

Internet, determinando um protocolo de autenticidade que irá manter diversos registros 

das atividades realizadas, durante todo o processo de contratação, em arquivos 

armazenados digitalmente, tanto do lado do fornecedor quanto do lado do consumidor. 

Entende-se que é obrigação legal do fornecedor garantir o registro e a integridade das 

operações realizadas na Internet, uma vez que em situações de litígio pode ocorrer a 

inversão do ônus da prova, conforme definido no art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, o protocolo de autenticidade proposto 

garantirá a confiança na transação realizada, registrando informações relevantes que 

ajudarão na identificação das partes, utilizando-se para tal um software adicional (Plug-

in) instalado no servidor do fornecedor e na máquina do consumidor, executado no 

ambiente Web (meio que permite as contratações de consumo na Internet). Portanto, 

acredita-se que a segurança na contratação via Internet é fator imprescindível, pois 

permite ao consumidor uma garantia da celebração contratual, já que mantém a 

integridade do documento, bem como serve ao Poder Judiciário como prova ao dirimir 

situações de litígio, satisfazendo as premissas da aceitação legal de um documento 

digital. 
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PALAVRAS- CHAVE: DIREITO E INTERNET; DIREITO DO CONSUMIDOR; 

AUTENTICIDADE. 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the security problems on the contracts hired by Internet and 

describes an authenticity protocol that will keep log files from the activities during the 

web hiring, throughout the process of recruitment. These log files will be stored 

digitally, either on the side of the supplier as of the consumer. It is understood that it is 

legal obligation of the supplier to register and ensure the integrity of the operations on 

the Internet, because in situations of dispute can occur a reversal of the burden of proof, 

as defined in art. 6, section VIII, of the Law 8.078/90 - Brazilian Consumer Code. Thus, 

the authenticity protocol will ensure confidence on the Internet contracts, registering 

relevant information that will help in the identification of the parties, using a Plug-in 

software installed on the supplier server and in the consumer machine, executable in the 

Web. Moreover, it is important to remind that security in hiring by Internet is an 

essential feature because it allows the consumer a guarantee of contract award, since it 

maintains the integrity of the document, and also can be presented as an evidence to the 

Judiciary, helping in litigation and satisfying the premises of the legal acceptance of a 

digital document. 

 

KEYWORDS: LAW AND INTERNET; CONSUMER PROTECTION; 
AUTHENTICITY. 
 

INTRODUÇÃO 

O crescimento do uso da Internet na rotina diária das pessoas já se 

concretizou como ferramenta básica e essencial para solução de diversos problemas 

característicos do dia-a-dia da sociedade, tais como: pagamento de contas bancárias, 

consulta a catálogos telefônicos e mapas, relacionamento entre pessoas, mensagens 

eletrônicas e, ainda, aquisição de objetos e serviços de consumo.  

Segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação2, cerca de 14,49% dos domicílios brasileiros já possuem acesso à Internet, 

                                                                                                                                               
 
2 Comitê Gestor da Internet Brasil, Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, disponível em: http://www.cetic.br/, acesso em 11 de março de 2008. 
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contabilizados na última pesquisa em 20063, o que representa um crescimento de 1,56% 

sobre os 12,93% do ano de 20054. Este universo crescente de usuários e potenciais 

consumidores de produtos e serviços por meio da Internet representa uma grande 

preocupação do ponto de vista técnico e jurídico, pois potencializa a cada ano o volume 

de problemas a serem tratados no âmbito de cada ciência relacionada. 

Como meio de acesso digital, a Internet traz algumas preocupações de 

segurança da informação, uma vez que os registros não são mais feitos em meio físico, 

como papel, e sim arquivados eletronicamente em meios digitais, como o disco rígido 

dos computadores. Ao mesmo tempo em que simplifica as operações comerciais 

realizadas no meio digital, insere um fator restritivo e aponta para um universo de 

estudo sobre os aspectos da segurança, confiabilidade, autenticidade. Sem esquecer, 

ainda, da legalidade dessas operações frente a fatos duvidosos e questionados por 

qualquer parte envolvida na transação, conforme apresentado por Mattos (2007). 

As principais situações inconvenientes existentes na Internet5, como 

mensagens eletrônicas indesejadas, invasão de sites, vírus em computadores, tem 

crescido nos acessos à Internet, porém o esforço em busca de soluções técnicas para a 

segurança da informação trafegada permite propor mecanismos mais seguros para o 

tráfego e o armazenamento das informações, principalmente para torná-las confiáveis 

do ponto de vista da veracidade do conteúdo registrado. Neste sentido, os métodos de 

criptografia e assinatura digital têm contribuído para a segurança de transações via 

Internet (Behrens, 2005) (Garfinkel, 1997). 

 

1. PROBLEMAS DE SEGURANÇA NA WEB 
A base de transporte das informações na Internet é o protocolo TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) e este, em sua versão 4, é o 

                                                 
3 Pesquisa disponível em: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2006/rel-geral-05.htm, acesso em 11 de março 
de 2008. 
4 Pesquisa disponível em: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2005/rel-int-01.htm, acesso em 18 de 
novembro de 2007. 
5 Segundo o Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança da Rede Nacional de Pesquisa, disponível 
em: http://www.rnp.br/cais/alertas/2007/cais-res-20071106.html,  “No terceiro trimestre de 2007 a equipe 
do CAIS tratou 8.080 incidentes de segurança na sua totalidade. Destes, 49,12% referem-se ao envio de 
spam em grande escala, 18,57% a tentativas de invasão de sistemas e 13,89% a propagação de vírus e 
worms através de botnets (computadores infectados e controlados à distância por atacantes). Também 
foram tratados 225 casos de troca de páginas, em que o atacante substitui o conteúdo original de uma 
página web ou inclui conteúdo não autorizado na página atacada, e ainda 88 casos de phishing, ataques 
que têm por objetivo básico obter dados confidenciais de usuários.”, acesso em 18 de novembro de 2007. 
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consolidado para uso na Internet (Comer, 1991). Este protocolo não prevê mecanismos 

de segurança quanto ao transporte das informações, deixando, para as aplicações que 

são desenvolvidas para interação com os usuários finais, o papel da preocupação com 

critérios relativos à proteção do conteúdo trafegado. Isto significa que o transporte das 

informações entre dois pontos na Internet, independente de sua localização física, 

poderá ser capturado por um analisador de protocolo6, tornando-se conhecidas as 

informações ali capturadas. 

Na especificação do protocolo TCP/IP existe a divisão conceitual de cinco 

camadas ou níveis, conforme mostrado na Tabela 1 (Comer, 1991). As camadas mais 

baixas (1 a 4) preocupam-se em fazer com que a informação saia da origem e chegue ao 

destino através da rede, seja ela Internet pública ou mesmo uma rede privada7. A 

camada 5, também chamada de aplicação, especifica e implementa softwares aplicativos 

que interagem com os usuários finais. É justamente neste nível que todas as 

preocupações relativas à segurança da informação deverão ser implementadas, ou seja, 

as aplicações no nível do usuário devem ter mecanismos de tratamento que sejam 

considerados seguros o suficiente para, de um lado dar a percepção ao usuário final que 

sua transação na rede está segura, sem riscos de adulterações de conteúdo, e por outro 

lado promover condições técnicas comprovadas de mecanismos considerados seguros, 

como o uso de algoritmos criptográficos no nível da aplicação (Schneier, 1996).        

 

Tabela 1 – Modelo em Níveis do TCP/IP 

Camada Protocolo 
5 – Aplicação HTTP, DNS, SMTP,... 
4 – Transporte TCP, UDP 

3 – Rede IP, IGMP 
2 – Enlace Ethernet, 802.11 Wifi, FR,... 
1 – Física Modem, RS232, USB,... 

 

                                                 
6 O analisador de protocolo Wireshark é o mais popular conhecido e distribuído livremente na Internet, 
disponível em: http://www.wireshark.org/, acesso em 18 de novembro de 2007. Outros aplicativos 
disponíveis são o CommView e Norton Ghost, ambos com licença através de pagamento. 
7 Redes Privadas são que usam endereçamentos IPs reservados e distintos dos usados na Internet pública, 
conforme definição disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_privada, acesso em 18 de novembro 
de 2007. 
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O tráfego na Internet conhecido como WWW (World Wide Web), ou 

simplesmente Web, é uma aplicação de software, modelo cliente-servidor8, que é 

executada como interface direta com o usuário através do ambiente conhecido como 

navegador ou browser9. Neste ambiente diversas aplicações são escritas no formato do 

protocolo de nível de aplicação do TCP/IP conhecido como http (hypertext transfer 

protocol)10 (Garfinkel, 1997). Em não havendo mecanismos definidos no próprio 

protocolo TCP/IP, cabe então as aplicações definirem e implementarem seus algoritmos 

adicionais de segurança para minimizar os impactos das vulnerabilidades existentes na 

rede. 

Os problemas de segurança na Web consistem em três grandes categorias 

(Garfinkel, 1997): 

• 

• 

• 

                                                

Segurança no servidor Web e nos dados que estão ativos e arquivados nele: o 

usuário deve ter garantias de que suas informações estão confiáveis e seguras, e 

que não foram modificadas ou distribuídas sem sua autorização; 

Segurança da informação que viaja entre o servidor e o cliente pela rede de 

computadores: o usuário deve ter garantias de que a transmissão das 

informações entre o servidor e seu navegador Web tem um nível de proteção 

baseado em critérios tidos como confiáveis, tal qual a criptografia ou a 

assinatura digital (Behrens, 2005); 

Segurança da informação na própria máquina do usuário: o usuário deve ter 

garantias de que seu computador está o mais protegido possível através do uso 

de ferramentas associadas ao seu ambiente operacional11. Neste ponto, a 

avaliação do quanto a máquina do usuário está protegida fica comprometida pela 

própria autoridade do usuário sobre seu ambiente, pois, no nível de autonomia 

sobre gestão de sua máquina, o usuário pode autorizar, indevidamente, a 

instalação de softwares maliciosos que irão atuar em contravenção ao seu uso. 

Estes aspectos dependem do conhecimento e esclarecimento do usuário sobre 

 
8 Modelo computacional que separa o servidor de informações do cliente através de uma rede de 
computadores, conforme definição disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor, acesso 
em 18 de novembro de 2007. 
9 Software cliente do protocolo http que é executado na máquina do usuário, conforme definição 
disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser, acesso em 18 de novembro de 2007. 
10 Aplicação de nível 5 na estrutura TCP/IP que define um protocolo de transporte hypermídia, conforme 
definição disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/HTTP, acesso em 18 de novembro de 2007. 
11 Cartilha sobre segurança para Internet recomenda uso e configurações adequadas para o usuário final, 
disponível em: http://cartilha.cert.br/, acesso em 18 de novembro de 2007. 
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segurança, sendo que na prática o usuário tem pouco, ou quase, nenhum domínio 

sobre este assunto. 

Transpondo as definições dos protocolos envolvidos na Internet e suas 

características de fragilidade vistas anteriormente, sobre as contratações realizadas na 

Internet, o paradigma da confiança do contrato de consumo eletrônico, apresentado em 

Mattos (2007), levanta aspectos jurídicos de despersonalização extrema baseado em 

massificação contratual instrumentalizado comumente por adesão e com cláusulas 

gerais, em que há pluralidade de consumidores e fornecedores organizados em cadeia, 

dificultando as identificações dos fornecedores e a relação de responsabilidades sobre o 

contrato. Isto se agrava quando a tecnologia usada oferece riscos de alterações de 

conteúdo, quebra de autoridade, plágio ou mesmo acessos indevidos e mau uso do 

conteúdo para fins ilícitos12.  

Desta forma, considerando os problemas de segurança existentes na Internet, 

passa-se a analisar estas vulnerabilidades sob a ótica de contratos realizados via 

Internet, considerando para tais aspectos relevantes da área de segurança da informação. 

 

2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

Para Sêmola (2003) segurança da informação pode ser definida como uma área 

do conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não 

autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade. 

Pode-se também considerar a segurança da informação como a prática de gestão 

de riscos de incidentes que impliquem no comprometimento dos três principais 

conceitos de segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. 

Define, portanto, as regras de incidência sobre todos os momentos do ciclo de vida da 

informação: manuseio, armazenamento, transporte e descarte, levando à identificação e 

ao controle de ameaças e vulnerabilidades. Assim sendo, tem-se: 

• 

                                                

Confidencialidade: toda a informação deve ser protegida de acordo com o grau 

de sigilo de seu conteúdo, visando à limitação do seu acesso e uso apenas às 

pessoas para quem elas são destinadas; 

 
12 De 1999 até 2007, o número de incidentes de segurança registrado no Brasil tem crescido anualmente, 
conforme demonstrado em: http://www.cert.br/stats/incidentes/, acesso em 18 de novembro de 2007. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Integridade: toda informação deve ser mantida na mesma condição em que foi 

disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-las contra alterações 

indevidas, intencionais ou acidentais; 

Disponibilidade: toda informação gerada ou adquirida por um indivíduo ou 

instituição deve estar disponível aos seus usuários no momento em que os 

mesmos delas necessitem para qualquer finalidade. 

Sêmola (2003) ainda define alguns elementos de impacto na prática da 

segurança da informação que refletem a importância da visão estruturada sobre as 

vulnerabilidades e pontos críticos na administração dos conteúdos trafegados na Internet 

que possam gerar fraudes e adulterações, as quais podem comprometer a legalidade 

juridicamente as relações contratuais realizadas neste ambiente. Esses elementos são: 

Autenticação: processo de identificação e reconhecimento formal da identidade 

dos elementos que entram em comunicação ou fazem parte de uma transação 

eletrônica que permite o acesso à informação e aos seus ativos por meio de 

controles de identificação desses elementos; 

Legalidade: característica das informações que possuem valor legal dentro de 

um processo de comunicação, no qual todos os ativos estão de acordo com as 

cláusulas contratuais pactuadas ou a legislação política institucional, nacional ou 

internacional vigentes; 

Autorização: concessão de uma permissão para o acesso às informações e às 

funcionalidades das aplicações aos participantes de um processo de troca de 

informações (usuário ou máquina); 

Autenticidade: garantia de que as entidades (informação, máquinas, usuários) 

identificadas em um processo de comunicação como remetentes ou autores 

sejam exatamente o que dizem ser e que a mensagem ou informação não foi 

alterada após o seu envio ou validação. 

Em toda operação de contratação em ambiente virtual, realizada na Internet, os 

elementos apresentados anteriormente compõem a parte essencial da análise de 

integridade para autenticidade do processo realizado, ou seja, a garantia e a veracidade 

da contratação realizada. 

 

3. CONTRATAÇÃO VIA INTERNET 
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Para Boiago Júnior (2005) os contratos provêm dos negócios jurídicos que são 

realizados em virtude de acordos de vontade bilateral ou plurilateral, e a diferenciação 

está caracterizada na convergência de dois ou mais consentimentos para que sejam 

produzidos efeitos jurídicos. Assim, se uma pessoa por meio de e-mail se compromete a 

realizar determinada obrigação para com outras duas pessoas que aceitam a execução da 

obrigação, certamente ocorreu um negócio jurídico, pois houve a convergência de três 

vontades para a consecução de um determinado negócio jurídico, por conseqüência a 

realização de um contrato. 

Ademais, sabe-se que o consumo em sites virtuais por meio do comércio 

eletrônico tem crescido a taxas na ordem de 35% ao ano13, o que escala um nível na 

mesma proporção de problemas a serem tratados, desde aspectos técnicos quanto aos 

aspectos jurídicos da própria contratação.  

Em pesquisa realizada pelo Procon-SP no período de junho a julho de 2007 

sobre uma amostragem de 3 mil usuários de computadores, 59,11% destes usuários 

praticaram comércio eletrônico, ou seja, geram aceitação sobre os contratos virtuais. 

Nesta mesma pesquisa, 35,46% apontam para a falta de confidencialidade e segurança 

nos contratos virtuais, e 36,42% apontam para a falta de segurança no processo de 

contratação, destacando este fator como restritivo ao maior crescimento e confiabilidade 

em todo o processo de contratação pela Internet14. 

Em sua essência, o contrato eletrônico não se descaracteriza em qualquer 

aspecto que componha a idéia de contrato como principal fonte do direito das 

obrigações, apenas sua forma é diversa, e é necessária a análise de sua natureza para se 

determinar os elementos formativos em face do novo ambiente em que ele se realiza 

sem perder de vista os interesses que devem estar presentes em qualquer abordagem 

jurídica (Relvas, 2005). 

Na composição dos elementos contratuais no ambiente virtual, podem-se 

relacionar os itens fundamentais em sua estrutura (Relvas, 2005): 

                                                 
13 Segundo a FOLHAOnline, disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u359556.shtml, temos:  “O número de consumidores 
que compraram pela internet deve crescer 35% em 2007. Junto com o aumento das vendas, as 
reclamações de consumidores insatisfeitos com o serviço também subiram. Somente em dezembro, o 
Procon de São Paulo recebeu em seu site quase o mesmo número de queixas que o total do ano em todos 
os canais de reclamação”. Acesso realizado em 14 de janeiro de 2008. 
14 Pesquisa realizada pelo Procon-SP, disponível em 
http://www.procon.sp.gov.br/pdf/comercio_eletronico.pdf, acesso realizado em 14 de janeiro de 2008. 
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• Usuário-consumidor: diz respeito à pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço, pela via eletrônica, como destinatário final; 

• Fornecedor: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 3º.); 

• Contratos eletrônicos: são contratos formais ou informais, expressos ou 

tácitos, individuais ou por adesão, realizados através da rede mundial de 

computadores (Internet); 

• Local do contrato: é o local de residência habitual do contratante, que deve 

ser considerado para efeitos jurídicos. 

O princípio fundamental da autonomia da vontade destaca particularidades na 

contratação eletrônica, a saber (Relvas, 2005):  

a) faculdade de contratar ou não contratar, ou seja, liberdade de escolha do 

contratante em aceitar ou não o contrato;  

b) liberdade de escolha do contratante em relação ao contratado, ou seja, no 

mundo virtualizado da Internet, ter a liberdade de escolha de quem contratar;  

c) liberdade de fixar e/ou negociar o conteúdo dos contratos, a exceção dos 

contratos por adesão15. 

Sendo assim, a assinatura de um contrato tradicional é a confirmação explícita 

da vontade entre as partes. Já nos contratos virtuais, o problema da assinatura eletrônica 

torna-se cada vez mais imprescindível para a validade e para a legalidade do contrato 

(Behrens, 2005).  

A grande parte das contratações em ambiente virtual não considera o uso de 

mecanismos de assinatura digital, porém estes mecanismos estão disponíveis 

                                                 
15 A respeito dos contratos de adesão: “Os contratos de adesão são os contratos já escritos, preparados e 
impressos com anterioridade pelo fornecedor, nos quais só resta preencher os espaços referentes à 
identificação do comprador e do bem ou serviços, objeto do contrato. As cláusulas são preestabelecidas 
pelo parceiro contratual economicamente mais forte, sem que o outro parceiro possa discutir ou modificar 
substancialmente o conteúdo do contrato escrito. É evidente que esses tipos de contrato trazem vantagens 
as empresas, mas ninguém duvida de seus perigos para os contratantes hipossuficientes ou consumidores. 
Estes aderem sem conhecer as cláusulas, confiando nas empresas que as pré-elaboraram e na proteção 
que, esperam, lhes seja dada por um Direito mais social.”. Scaravaglioni, Eduardo. O Código de Defesa 
do Consumidor e os contratos de adesão. Disponível em: 
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publicamente na Internet e garantem o mesmo valor jurídico de uma assinatura 

convencional16, conforme Medida Provisória 2.200-2/2001, que estabelece: “"Art. 1º: 

Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para 

garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma 

eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem 

certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.". 

Isto significa que, toda a contratação realizada em ambiente virtual, se 

confirmada com uma assinatura digital, possui o valor jurídico necessário para 

confirmar a vontade das partes.  

E, ainda, deve-se ressaltar que, o documento eletrônico, por possuir os 

elementos da autoria, conteúdo e meio, configura-se perfeitamente como documento 

para fins de prova no processo civil (Dias, 2004). 

Deste modo, o presente trabalho apresenta a proposta de um protocolo de 

autenticidade para o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, sendo que tal 

protocolo define parâmetros técnicos e rastreáveis da operação realizada, e disponibiliza 

informações seguras17, tanto no servidor do fornecedor, quanto na máquina do 

consumidor. Assim, um software vem sendo desenvolvido e será disponibilizado para 

ambas as partes envolvidas em contratações via Internet. Este software deve ser usado 

juntamente com o servidor Web do fornecedor e com o navegador Web do consumidor, 

e seguirá o conceito de Plug-in Web18. 

 

4. PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE 

As contratações realizadas no âmbito da Internet contemplam desde uma simples 

aceitação de um acordo estipulado em e-mail, até os mais complexos contratos postados 

em sites Web com aceitação por adesão por parte do contratante (Boiago Júnior, 2005). 

                                                                                                                                               
 http://www.procon.go.gov.br/procon/detalhe.php?textoId=000808 acesso realizado em 13 de março de 
2008. 
16 Conforme definição e disponibilização em http://www.contratosdigitais.com/oque/valorLegal.html: 
“As assinaturas eletrônicas têm o mesmo valor jurídico da assinatura convencional, desde que sejam 
realizadas por meio de um processo que assegura todos os elementos de prova jurídica em conformidade 
com a legislação vigente.”. Acesso em 14 de janeiro de 2008. 
17 Estão sendo considerados como “seguras” as informações armazenadas em arquivo criptografado 
[Schneier, 1996], depositado no servidor Web do contratado e também na máquina do contratante. 
18 Conforme definição disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Plugin, “Na informática, um plugin ou 
plug-in é um (geralmente pequeno e leve) programa de computador que serve normalmente para 
adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito 
específica.”, acesso em 18 de Novembro de 2007.  
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Isto aponta para que, especificamente no contexto do tráfego Web, o nível de segurança 

das informações trafegadas por meio do protocolo http na rede Internet garanta um 

mínimo de segurança através de mecanismo de criptografia. De fato, o uso do protocolo 

SSL19 (Secure Sockets Layer) nas aplicações Web aplica criptografia entre o nível do 

protocolo TCP/IP e a camada de aplicação do usuário, evitando que as informações 

sejam trafegadas na rede Internet de forma aberta, (Garfinkel, 1997). 

Nos diversos níveis do protocolo TCP/IP, há características que podem ser 

exploradas de forma maliciosa por hackers ou outros usuários mal intencionados 

(Atkins, 1997). A exemplo do nível 2 – Enlace (Tabela 1) da camada do protocolo 

TCP/IP, o endereço da placa de rede de um computador em rede local pode ser 

adulterado por um outro usuário com intenções de redirecionar o tráfego para outra 

máquina naquela mesma rede local, gerando fraude para os usuários envolvidos neste 

problema. No nível 3 – Rede (Tabela 1) da camada do protocolo TCP/IP, o 

endereçamento IP também pode ser adulterado de forma maliciosa, desviando o tráfego 

agora não no contexto da rede local, mas sim ultrapassando as barreiras do ambiente do 

usuário e envolvendo o tráfego na rede Internet (Atkins, 1997). 

As aplicações desenvolvidas para o ambiente da Internet, seguindo o modelo 

cliente-servidor, utilizam-se da infra-estrutura padronizada do protocolo TCP/IP, 

estando, todavia, vulneráveis aos diversos problemas característicos deste ambiente. 

Especificamente no tráfego Web na Internet, quando a comunicação entre o servidor do 

contratado e o navegador do contratante usar o protocolo SSL para criptografia dos 

dados trafegados na rede, o risco de fraudes no conteúdo trafegado estará reduzido pela 

criptografia utilizada (Garfinkel, 1997). 

Nas contratações via Internet, a exemplo de compras de bens de consumo em 

sites eletrônicos de vendas20, o consumidor estará utilizando-se de toda a infra-estrutura 

de comunicação definida na rede Internet, ou seja, desde seu computador com o seu 

navegador Web, linhas de comunicação, provedor do serviço Internet, seguindo a 

comunicação até o servidor do fornecedor. Quando o consumidor realiza uma operação 

                                                 
19 O protocolo SSL foi desenvolvido pela Netscape para uso com seu navegador Web. O IETF (Internet 
Engineering Task Force) o utiliza como protocolo de criptografia básica em sua especificação TLS 
(Transport Layer Security), que é a recomendação de uso para o TCP/IP, conforme apresentado em 
[Garfinkel, 1997] e http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security, acesso em 13 de janeiro de 
2008. 
20 Como exemplo de site de comércio eletrônico pode-se citar o http://www.submarino.com.br, entre 
outros de mesma natureza. Acesso em 13 de janeiro de 2008. 
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de compra sobre o servidor do fornecedor por meio do seu navegador Web, ele está 

desprovido de mecanismos que comprovem a evidência da operação em sua relação 

contratual no nível técnico da operação realizada, ou seja, não há registros efetivos em 

seu computador que armazene e recupere o histórico realizado entre consumidor e 

fornecedor.  Assim, o protocolo de autenticidade proposto, considerando o contexto do 

desenvolvimento de software (Plug-in) para coleta e tratamento das informações 

relativas à contratação via Internet, está dividido em duas partes: 

a) Servidor: ficará instalado junto ao servidor Web do fornecedor e segue os 

padrões do protocolo http e linguagem Java para suporte a extensões de 

software nas aplicações Web, sendo configurado como uma extensão dos 

serviços do servidor e oferecido ao consumidor como Plug-in de software 

para o navegador do fornecedor. O contexto deste servidor considera o 

ambiente operacional Linux como suporte ao servidor Web do fornecedor e 

que o mesmo permita disponibilização de extensões de software ao usuário 

remoto, a exemplo do servidor Web Apache21, disponível na maioria dos 

sistemas operacionais Linux; 

b) Cliente: ficará instalado no computador do consumidor e segue o 

procedimento próprio para a instalação inicial do Plug-in, sendo considerada 

a anuência do consumidor para aceitar a instalação deste software em seu 

computador. Este Plug-in vem sendo desenvolvido em linguagem Java e 

estará disponível para o navegador Internet Explorer da Microsoft no sistema 

operacional Windows nas versões mais recentes e popularmente utilizadas, 

como Windows 2000, 2003, XP e Vista. A linguagem de programação Java 

foi definida por ter a flexibilidade de tratamento das informações no 

ambiente de navegação Internet.  

Pode-se, então, apresentar o cenário geral do protocolo de autenticidade, no qual 

o consumidor possui em sua máquina o registro das transações efetuadas sobre o site 

Web do fornecedor, de forma a poder extrair um relatório com as informações 

pertinentes a estes acessos. Do lado do fornecedor, o protocolo permite que o mesmo 

                                                 
21 O servidor Apache é um dos mais populares servidores HTTP para Web disponível na Internet para 
diversos sistemas operacionais. Maiores detalhes disponível em http://www.apache.org/, acesso em 19 de 
fevereiro de 2008. 
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conteúdo seja armazenado e resgatado por meio de relatório, de forma a confrontar as 

informações trafegadas entre as partes, tal qual mostrado na Figura 1. 

Por sua vez, a Figura 2 detalha o modelo de captura realizado pelo Plug-in 

instalado nas máquinas do fornecedor e do consumidor. O tráfego entre o navegador do 

fornecedor e o servidor Web do consumidor é baseado no protocolo http e o Plug-in 

realiza a captura dos pacotes neste nível do protocolo e outras informações técnicas no 

nível do TCP/IP para registro nos arquivos de log. 

Assim o protocolo proposto define que o consumidor, ao acessar o site Web do 

fornecedor por meio de seu navegador, tenha a sua disposição um ícone com 

informativo sobre o protocolo de autenticidade disponível para que o mesmo possa, com 

sua autorização e vontade explicitada, fazer o download em seu computador e, a partir 

desta aceitação, constar registrado todas as informações previstas pelo protocolo. 

 

 

Figura 1 - Ambiente e Protocolo de Autenticidade  
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Figura 2 - Servidor e Cliente de Captura  

 

Este processo inicial de navegação no site do fornecedor prevê uma verificação na 

qual, não havendo o aceite do consumidor, o mesmo será avisado textualmente em 

janela Web sobre a continuidade dos acessos, porém sem a autenticidade garantida pelo 

protocolo. 

O algoritmo a ser desenvolvido, define a captura de informações do consumidor, 

realizado pelo processo inicial de interação com o mesmo na primeira vez que ele aceita 

a instalação e o uso do protocolo de autenticidade, e também a captura de informações 

técnicas referente aos acessos diretamente no site Web do fornecedor. Ou seja, na 

primeira interação do consumidor, há um questionário a ser respondido por ele que 

define um cadastro inicial com seus dados próprios22, como definido na Tabela 2.   

 

                                                 
22 Dados principais do Contratante para registro nos arquivos de captura, que serão informados uma única 
vez no processo inicial de instalação do Plug-in. Estes dados são a base de identificação legal do 
Contratante. 
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Tabela 2 – Informações do Consumidor - Cadastro Inicial 

 
 

 Após este processo inicial de cadastro o algoritmo prevê a verificação do Plug-in 

instalado na máquina do fornecedor, instalando-o nesta máquina quando da não 

existência do mesmo. 

 A partir deste ponto, as operações realizadas pelo consumidor no site Web do 

fornecedor terão suas informações armazenadas em um arquivo de log23, o qual será 

gravado tanto no servidor do fornecedor quanto na máquina do consumidor. A Tabela 3 

mostra as informações complementares que serão armazenadas em cada interação do 

consumidor no site do fornecedor. 

O arquivo de log será encriptado utilizando-se DES (Data Encryption Standard), 

que é um algoritmo aprovado e aceito pelo American National Standards Institute 

(ANSI), que referencia os padrões de diversos protocolos utilizados mundialmente na 

Internet (Schneier, 1996). Este protocolo de criptografia trabalha com blocos de 64 bits, 

sendo um algoritmo simétrico24. Assim, ao ser simétrico, a chave usada para encriptação 

e decriptação do arquivo é a mesma, possuindo tamanho de 56 bits, tornando o 

algoritmo de rápido processamento considerando o arquivo de log a ser processado e 

garantido o acesso às informações. 

 

                                                 
23 Conforme definição disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Log_de_dados, “Em computação, Log 
de dados é o termo utilizado para descrever o processo de registro de eventos relevantes num sistema 
computacional”, acesso realizado em 12 de Dezembro de 2007. 
24 Há diversas técnicas de encriptação propostas em [Scheneier, 1996], como Lúcifer, Madryga, 
NewDES, IDEA, entre outras, que trabalham com conceitos próprios de chaves privadas ou públicas, 
aplicando técnicas simétricas ou assimétricas para encriptação dos respectivos arquivos.   
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Tabela 3 – Informações da Operação do Contratante 

 
 

 Desta forma, o consumidor terá condições de gerar seu relatório diretamente a 

partir de sua máquina sem depender de outras informações do fornecedor, a exemplo de 

utilização de outros critérios de encriptação com uso de chaves assimétricas 

(dependência da troca de chaves públicas e privadas entre as partes).  

Este processo irá garantir que as informações armazenadas nas respectivas 

máquinas, fornecedor e consumidor, estejam com o nível básico de segurança garantida 

pela criptografia aplicada no arquivo, o que impede que qualquer pessoa possa tomar 

posse do conteúdo das informações armazenadas. 

 No Plug-in instalado na máquina do consumidor, haverá uma facilidade de 

visualização do arquivo de log armazenado, de forma a ser possível extrair as 

informações das operações realizadas em um relatório impresso para comprovação das 

diversas interações Web realizado no site do fornecedor. 

 No âmbito jurídico, o relatório impresso sobre as operações realizadas pelo 

consumidor permitirá ao mesmo comprovar o fato através do instrumento Ata Notarial 

(Rezende, 1999). Neste instrumento jurídico, o tabelião relata aquilo que vê, ouve, 

verifica e conclui, com seus próprios sentidos e própria opinião. É o testemunho oficial 

de fatos narrados pelos notários no exercício de sua competência em razão de seu ofício. 

Neste momento, há a confirmação jurídica do protocolo de autenticidade que registrou e 

relatou as operações de transação no âmbito da contratação via Internet, em que o 

relatório validado juridicamente será tratado como prova irrefutável das operações do 

contratante sobre o sítio Web do contratado.  
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O processo de captura das informações utiliza as facilidades disponíveis na 

estrutura da linguagem Java, integrando as bibliotecas de interface com o nível do 

protocolo TCP/IP, os quais constituem recursos de software que disponibilizam 

informações do tráfego de rede, contemplando todas as camadas definidas por este 

protocolo. Isto permite a captura e visualização das informações técnicas definidas no 

protocolo de autenticidade de forma aberta, possibilitando o armazenamento conforme 

definição do arquivo de log. 

Os dados capturados seguem a estrutura definida na Tabela 4, que é um exemplo 

de captura de dados utilizando-se o software Wireshark25, mantendo-se a referência ao 

modelo didático do protocolo TCP/IP. As informações necessárias para atender aos 

campos definidos no protocolo de autenticidade estão disponíveis no conjunto de dados 

capturados no frame Ethernet26, conforme mostrado na Figura 3. As informações 

extraídas desta captura serão armazenadas no arquivo de log de forma seqüencial e 

logicamente estruturado em arquivo de dados no formato texto, sendo posteriormente 

encriptado para proteção dos dados ali armazenados. 

A técnica para captura de pacotes baseia-se no uso da biblioteca 

libpcap/winpcap27, que são bibliotecas de software de baixo nível disponível para 

desenvolvimento de código de programação, onde provêem informações do tráfego de 

rede de acordo com a interface utilizada, a exemplo para este trabalho, redes baseadas 

em protocolo Ethernet e Wireless WIFI. 

Esta biblioteca fornece funções que capturam pacotes no formato básico de rede, 

onde temos o cabeçalho e os dados separados de forma distinta. Dentro do protocolo 

TCP/IP, em sua classificação didática, é possível separar os diversos níveis de 

informações, separando os níveis do protocolo e as informações do usuário, 

possibilitando a gravação destas informações em arquivo de log (Comer, 1991). A 

Tabela 4 mostra o formato do pacote capturado na interface de rede, que é 

disponibilizado pelas funções da biblioteca libpcap/winpcap para a aplicação do 

                                                 
25 Disponível em http://www.wireshark.org, acesso em 12 de janeiro de 2008. 
26 O Frame Ethernet é a composição lógica de transmissão do pacote de dados em uma rede local usando 
o padrão IEEE 802.3 (http://www.ieee.org), onde os computadores do contratado e contratante estão 
conectados. Nesta rede local, em cada um das respectivas máquinas, são capturados os pacotes de dados 
para análise e armazenamento do protocolo de autenticidade. 
27 As bibliotecas Winpcap e Libpcap estão disponíveis para desenvolvimento de código de captura de 
pacotes em suas diversas interfaces de rede, conforme disponível em http://www.winpcap.org/ e 
http://www.tcpdump.org/, acesso em 19 de fevereiro de 2008. 
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protocolo de autenticidade, o qual irá separar os dados em seus níveis de informações 

técnicas, conforme definição do protocolo, e gravá-las em arquivo de log. 

 

 
Figura 3 - Formato do Pacote Capturado 

  

Tabela 4 – Captura do Pacote de Dados 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em situações de litígio envolvendo contratações via Internet a maior dificuldade 

encontra-se na comprovação do contrato realizado, bem como, nos detalhes envolvidos 

nesta contratação. Esta dificuldade surge do fato das relações contratuais não serem 

mais obrigatoriamente presenciais, necessitando, portanto, de mecanismos auxiliares 

para efetivação destas contratações e, ainda, se necessário de ferramentas 

computacionais que permitam registrar e demonstrar que o contrato foi realizado. 

Assim, o protocolo de autenticidade proposto no presente trabalho, e que vem 

sendo desenvolvido, permitirá que ambos interessados, consumidor e fornecedor, 

mantenham registros (arquivos de log) contendo informações sobre o contrato realizado 

via Internet. Este registro será composto por diversas informações, destacando-se o 

registro dos IPs das máquinas envolvidas na transação. Deste modo, o consumidor 

poderá emitir relatório dos acessos ao site do fornecedor, bem como dos contratos 

realizados via Internet. O importante é o consumidor poder resgatar, a partir da sua 
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máquina, dados e informações sobre o site reclamado, ou seja, do fornecedor. Ou, ainda, 

o consumidor terá condições de validar as informações relatadas pelo fornecedor. 

Assim, com a utilização do protocolo de autenticidade estará, de fato, sendo mapeada 

por meio do arquivo de log a operação realizada via Internet, com o registro íntegro e 

seguro dos principais elementos da contratação redigida (parte, objeto, local da 

celebração, data, etc.). 
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MODALIDADES DE REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA NA INTERNET: 

NEGOCIAÇÃO, LEI E CENSURA 

 

Renato Leite Monteiro∗

 

RESUMO 

A internet se mostrou o maior veiculo para divulgação de conteúdos e de idéias. Da 

mesma maneira que o próprio Direito é oriundo da necessidade humana de regulação de 

seus hábitos de convivência, assim tornando possível o convívio harmonioso baseada na 

cessão de direitos e na imposição de limites aceitos pelo povo, a grande rede necessita 

de regulamentação, trazendo à baila o imperativo de regulação dos modos de 

convivência dentro dela. 

Dessa maneira, surgiram modalidades de regulação de convivência na internet. Algumas 

convencionadas pelos próprios usuários, outras derivadas de normas estabelecidas. 

Nessa linha, torna-se possível a enumeração de três modalidades: as soluções 

negociadas, a regulação via edição de lei e a censura na Internet. Este trabalho visa 

analisar cada uma dessas modalidades e confrontá-las com a realidade constitucional 

brasileira. 

As soluções negociadas são respostas dadas pelos próprios usuários que, insatisfeitos 

com o caos de informações na Internet, tentam criar um código tácito de condutas, não 

escrito. Nesta modalidade também se encontram os acordos feitos por grandes empresas 

fornecedoras de conteúdo na internet com entidades governamentais ou judiciárias, na 

tentativa de inibir práticas delituosas, cada vez mais freqüentes na rede global. 

A regulação via edição de lei torna-se imperiosa quando os hábitos virtuais sobrepassam 

o limite da máquina. Essa modalidade tem encontrado baliza em ordenamentos 

europeus, onde a legislação nesse sentido já é ampla. Entretanto, no Brasil, ainda 

encontra-se em fase embrionária, restringindo-se a alguns projetos de lei ou ao uso da 

analogia em face de textos legais já vigentes.  

A censura da rede é uma prática cada vez mais presente. Muitos países a fazem 

abertamente, alegando fundamentos políticos, religiosos e de segurança nacional. 

                                                 
∗ Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará – UFC; Mestrando em Ordem Constitucional 
pela UFC; Membro da Comissão de Informática Jurídica da OAB-CE.  
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Outros o fazem as escondidas, utilizando-se de subterfúgios tecnológicos que camuflam 

os seus atos. 

Conclui-se pela necessidade de uma regulação dos atos, sem, entretanto, malferir 

liberdades e garantias constitucionalmente garantidas. Torna-se imperioso, portanto, 

uma ampla discussão dos efeitos que estes atos-normas terão no futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INTERNET, CENSURA, REGULAMENTAÇÃO. 

 

 

ABSTRACT 

The Internet is the greatest vehicle for the dissemination of content and ideas. In the 

same way that the law comes from the human need for regulation of their habits of 

coexistence, thus making possible the harmonious coexistence based on the assignment 

of rights and the imposition of limits accepted by the people, the vast network needs 

regulation, bringing upon the need for regulating the modes of coexistence within it. 

Thus, forms of regulation of coexistence on the internet have emerged. Some made by 

the users, other derivatives of standards. Accordingly, it is possible to list three 

methods: the negotiated solutions, regulation via edition of law and censorship on the 

Internet. This study aims to examine each of these modalities and confront them with 

reality constitutional Brazilian. 

The negotiated solutions are answers given by the users, unssatisfied with the chaos of 

information on the Internet, try to create a tacit code of conduct, not written. In this 

modality are also the agreements made by large providing content companies of the 

Internet with governmental or judicial entities, in an attempt to inhibit criminal 

practices, which have frequently increased in the global network. 

The regulation via edition of law becomes imperative when the habits virtual overthrow 

the limit of the machine. This method has found beacon in juridical orders in Europe, 

where the law in this direction is already broad. Meanwhile, in Brazil, it is still in its 

infancy, restricting itself to some law projects or the use of analogy in the face of 

already existing legal texts. 
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The censorship of the network is a practice increasingly present. Many countries use 

censorship openly alleging political, religious and national security pleas. Others do so 

hidden, using subterfuge technology that can disguise their acts. 

It concludes for the need of regulating the acts, without, however, going against 

constitutionally guaranteed freedoms and guarantees. It is imperative, therefore, a broad 

discussion of the effects that these acts-standards will have in the future. 

 

KEY-WORDS:  INTERNET, CENSORSHIP, REGULAMENTATION. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há dados que mostram o crescimento exponencial (2007) e descontrolado de 

informações de todo tipo e qualidade, circulando na Internet, originadas e lançadas em 

circulação dos mais variados pontos do planeta. Há nessa onda divulgadora a idéia de 

muitos usuários e instituições de que essas informações não devem sofrer qualquer tipo 

de restrição ou censura.  

Essa verdadeira avalanche de informações trouxe problemas de vários tipos 

dentre os quais o fluxo, a velocidade, o volume e a transnacionalidade da origem e a 

veiculação de conteúdos julgados inapropriados por pessoas e países, em face de 

normas locais vigentes. Confrontam-se, dessa maneira, duas posições, surgindo daí a 

necessidade de uma solução. 

Os meios usuais de enfrentar esse problema vão da autocensura, passam pela 

adoção e definição de códigos de conduta, ou à proibição pura e simples de divulgação 

de informações. No caso da Internet, essas soluções não são de implementação simples, 

pela própria natureza da rede mundial.  

Apesar das medidas adotadas, a veiculação de informações consideradas 

indesejadas continua a crescer a cada dia, de tal modo que se pode dizer que a rede 

mundial vive certo caos, no que tange à divulgação de informações. 

A Teoria do Caos mostra que, por mais desordenado que seja um sistema, em 

algum momento ocorre um ponto de mutação a partir do qual a organização surge. De 

acordo com essa teoria  
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[...] a ordem flui da desordem imprevisível, a entropia traz a recuperação, 
colocando em xeque a visão determinista e introduzindo um papel positivo ao 
acaso. Ela “[...] integra um corpo teórico mais geral, denominado Teoria da 
Complexidade, recebeu essa denominação do físico norte-americano James 
York e se baseia nos estudos de Edward Lorenz sobre previsões 
meteorológicas (LEITE, 2004, p. 119). 

 
 Esse ponto de inflexão parece estar começando a chegar. As iniciativas 

variam desde a moderação nos comentários à definição de um código de conduta.  

Empresas como o Google começam a compreender a necessidade de colaborar 

com a Justiça, sem ferir princípios constitucionais. O que deve ser ressaltado nesses 

casos é o fato de se tentar encontrar uma solução consensuada, ainda que o código ou a 

norma de conduta que vier a ser adotada tenha apenas valor moral e não impositivo ou 

punitivo. 

Alguns países já adotaram regras e leis específicas para tratar esse problema. 

No Brasil tramita projeto de lei sobre esse tema, que será objeto de análise deste ensaio. 

A situação, em alguns países, todavia, é completamente diferente das 

mencionadas anteriormente. 

Este estudo mostra o que se está fazendo para solucionar a questão da 

convivência de usuários da Internet.   

 

1 MODALIDADES DE REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA NA INTERNET 

 

Há três formas de regulação do comportamento dos internautas na rede mundial: 

a negociação, a feitura de leis específicas e a censura pura e simples. Essas formas serão 

abordadas nesta seção. 

 

1.1 As soluções negociadas 

 

A primeira menção sobre solução negociada vem de uma das atividades mais 

difundidas na rede: os blogs. A partir de uma autocrítica do comportamento de certos 

blogueiros, denominados trolls, os quais fazem críticas, divulgam ofensas e galhofam 

das pessoas e instituições, alguns internautas lançaram a idéia da criação de um código 

de conduta para os blogueiros. As iniciativas variam desde a moderação nos 

comentários à definição de um código de conduta para os blogueiros. Para confirmar a 
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regra segundo a qual nada na Internet é fácil de acordar, existe um bloco a favor e um 

bloco contra. Mas, o que deve ser ressaltado nesse caso, é o fato de que são os próprios 

usuários que querem encontrar uma solução, o que caracteriza o código ou norma de 

conduta, se vier a ser adotada, como não deôntica, tendo apenas valor consensual e 

moral e não impositivo ou punitivo. 

Em segundo lugar, mencionam-se as iniciativas da Google. Na China essa 

companhia aceitou as regras do governo chinês para poder entrar naquele crescente 

mercado. No Brasil, a Google assinou acordos com o Ministério Público do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará para facilitar a investigação de crimes 

cometidos por usuários do Orkut, de propriedade dessa empresa. Nesse caso, pelo fato 

de o acordo ter sido assinado com a matriz nos Estados Unidos, criou-se o problema da 

tansnacionalidade, ou seja, quem seria competente para recebe o ajuizamento de 

possíveis ações judiciais. São pontos específicos do acordo:  

 
1)  O Ministério Público poderá acionar uma equipe do Google, 24 horas por 
dia on-line, para pedir a retirada o ar da página do Orkut suspeita de 
ilegalidades, como pedofilia e racismo. 
2) A página sob suspeita será arquivada pelo Google por certo tempo para 
servir de prova em eventual processo judicial. 
3) O Google facilitará  acesso a dados do usuário, mas a quebra de sigilo (IP, 
que identifica o computador) tem de ser obtida na Justiça. 
4) O Google oferece a promotores uma conta no Orkut para promover 
campanha contra a pornografia infantil e contra o racismo (Cotidiano, C4, 
2007). 
       

1.2 A regulação via edição de uma lei  

 

               Muitos países da União Européia já dispõem de leis que regulam a toca de 

correspondência e informações entre usuários da rede mundial, qualificando os atos que 

são considerados como crimes e violações. 

A inserção do Brasil na área de controle a acompanhamento dos crimes 

cibernéticos começa com o Projeto de Lei nº 84, de 1999, de autoria do deputado Luiz 

Piauhylino. 

A perspectiva desse projeto está expressa logo em seu Art. 1º, que estipula: 

 
Dos princípios que regulam a prestação de serviço por redes de 
computadores.  
Artigo 1° - O acesso, o processamento e a disseminação de informações 
através das redes de computadores devem estar a serviço do cidadão e da 
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sociedade, respeitados os critérios de garantia dos direitos individuais e 
coletivos e de privacidade e segurança de pessoas físicas e jurídicas e da 
garantia de acesso às informações disseminadas pelos serviços de rede. 
Artigo Segundo- É livre a estruturação e o funcionamento das redes de 
computadores e seus serviços, ressalvadas disposições específicas reguladas 
em lei. 

 

1.3 A rede mundial e a censura de suas atividades 

 

Desde a sua criação, a internet esteve sob a égide da insubordinação a 

quaisquer regras. O passar do tempo e a ampliação de suas atividades a tornaram cada 

vez mais transnacional. Essa ausência de nacionalidade trouxe problemas variados, 

dentre os quais a violação de códigos nacionais dos países por parte de seus usuários.  

A questão que se põe a partir dessa constatação é: deve haver limites para 

atuação da rede mundial? Possíveis respostas a essa pergunta dividem as pessoas em 

dois grupos: os que não aceitam qualquer tipo de censura ou limite, e os que aceitam a 

imposição de limites, mas discutem onde esses limites devem ser impostos. Nesse 

último caso, a discussão tem como foco a origem do limite a ser imposto: se no local da 

distribuição e emissão das informações veiculadas na rede, ou se na fonte recebedora da 

informação. 

No primeiro caso, tanto o governo quanto os provedores seriam os 

responsáveis pela liberação de informações. Na segunda hipótese, o usuário final ficaria 

encarregado de decidir o que gostaria que ele e sua família devessem ter acesso.  

Ambas as soluções apresentam problemas. No primeiro caso, o usuário fica ao 

sabor do arbítrio do governo, que pode decidir sobre o que pode ou não pode circular na 

internet dentro do país. No caso do Brasil, a inviolabilidade das comunicações está 

prevista na Constituição, o que exigiria mudanças no texto normativo que regula esse 

dispositivo constitucional 

Nesse passo, cria-se problema do acesso aos bens digitais. Por questões de 

justiça, todos devem ser iguais perante a lei. Devem usufruir dos mesmos bens e 

responder por seus atos. Isso não ocorrerá caso alguns possam obter informações, 

produtos e serviços proibidos por lei comum, pelo simples fato de terem acesso à 

internet. Exemplifica-se: aborto é proibido por lei. Como então uma pessoa pode 

comprar no país um kit de aborto via internet, com base na liberdade que a rede deve ter 

de veicular e vender produtos? 
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        No segundo caso, embora já existam filtros apropriados para o usuário 

decidir o que deve ser visto em sua casa, nada impede que os seus filhos tenham acesso, 

na casa de um amigo, a sítios por ele proibidos. 

 

1.3.1 As técnicas de controle de acesso à internet 

 

O controle da internet tem, normalmente, razões de natureza religiosa, 

política, ideológica e de segurança do estado. Essa última modalidade se disseminou 

com maior intensidade após os acontecimentos de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

As formas de controlar a veiculação e o acesso de informações na rede mundial variam 

desde a auto-censura ao emprego de métodos e técnicas envolvendo hardware e 

software.  

As técnicas que são comumente empregadas para bloquear o acesso à internet: 

1) bloqueio do IP, que é um número que um computador recebe ao ingressar na rede; 2) 

fechamento do DNS (Domain Name Server), servidor onde são guardados os registros 

de domínio; 3) o bloqueio de uma URL (Universal Research Locator) que permitam 

acesso a sites que estejam bloqueados; 4) bloqueio via leitura dinâmica on-line de 

notícias; 5) o emprego do DoS (Denial of Service), ou seja, o bombardeio de um site 

para retirá-lo do ar.  

Essas técnicas têm efeito momentâneo. Com efeito, dependendo do nível 

técnico da equipe que encarregada do site bloqueado, em poucas horas ele pode voltar a 

funcionar. 

Os locais onde um bloqueio podem ser mais efetivos são os Backbones, que 

são espinhas dorsais de grandes redes que, dado o volume de informações em trânsito, 

utilizam nós de distribuição e direcionamento de informações. Os provedores de acesso 

servem também como pontos de bloqueio que possibilitam atingir toda a rede de um 

país, ou partes específicas de redes em que haja interesse de se negar ou interromper o 

acesso. 

 

1.3.2 A natureza da censura à internet em alguns países 
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A OpenNet Iniciative (2007) mantém um site com informações sobre censura, 

em nível mundial, política, social, motivados por conflitos/segurança e envolvendo 

diretamente o uso da internet. Por razões de interesse e espaço, este ensaio focará 

atenção apenas na censura à internet. 

Essa instituição classifica a censura exercida por pelos países na internet em 

incisiva, substancial, seletiva, suspeitada e sem evidência. O Quadro 1 resume a censura 

nos países pesquisados por essa organização, segundo a natureza da censura imposta. 

 

Quadro 1 Tipo de censura na internet, por país. 

Natureza da censura                              País 

Incisiva Irã, Iraque, Vietnam, Coréia do Sul.  

Substancial China, Sudão. 

Seletiva Burma, Arábia Saudita, Marrocos, Tailândia, 

Tunísia. 

Suspeitada Belarus, Etiópia, Índia, Oman, Paquistão, 

Rússia, Uzbequistão, Ucrânia Kazaquistão.  

Sem evidência Afeganistão, Algéria, Egito, Jamahirya, 

Venezuela, Zimbábue. 

 

Fonte: http://map.opennet.net/filtering-IT.html. Acesso: 04 jun. 2007 

 

Com o objetivo de agregar mais informações sobre o tema deste trabalho, 

leia-se o que o site @-informação (2007) coletou junto a junto à organização OpenNet 

Iniciative. 

 
Segundo um relatório da OpenNet Initiative, 26 dos 41 paises estudados 
bloqueiam ou filtram os conteúdos da internet. Este estudo mostrou que a 
censura na internet está crescendo em todo o mundo. 
[...] 
b) Coréia do Sul é um caso interessante pois pratica a censura quando os 
conteúdos são da Coréia do Norte. 
c) Entre os países que fazem filtragem política estão a Birmânia, China, Irã, 
Síria e Vietnam. 
d) A Arábia Saudita, Irã e Yemen também realizam censura relacionadas com 
normas e hábitos sociais. 
e) A Birmânia, China, Irã, Paquistão e Coréia do Sul são os países que mais 
bloqueiam as notícias relacionadas com a segurança nacional. Os mais 
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visados por esses governos são os portais extremistas, separatistas ou 
relacionados com disputas fronteiriças. 

 

O excerto deixa claras as motivações para o exercício da censura em vários 

países. Três motivos são os vetores básicos: razões de segurança, motivação política e 

normas e hábitos sociais. 

A OpenNet Iniciative caracteriza a situação nos Estados Unidos, em relação à 

censura, como “sem evidência”. Nas pesquisas efetuadas foi encontrado o depoimento 

do estudante da Universidade da Flórida divulga o seguinte:   

 
A Universidade da Flórida, aparentemente, descobriu uma abordagem 
tecnológica para tratar com o compartilhamento de arquivos P2P na rede do 
seu campus [...] O programa “Icarus” não apenas detecta aplicações, mas 
vírus, worms, e outros troianos. Se protocolos P2P são encontrados, então um 
e-mail é enviado para o usuário, uma mensagem uma mensagem aparece no 
seu screen, e sua conexão de internet é desconectada. Na primeira vez, os 
infratores perdem sua conexão por trinta minutos. Na segunda infração 
resulta em cinco dias de perda da conexão. A terceira vez resulta em uma 
indefinida perda de conectividade. Um editorial no jornal “O Jacaré 
Independente da Flórida, chamou o uso do 'Icarus” de 'um invasivo e 
aborrecedor sistema que levam os estudantes a desistirem de viver nos 
dormitórios [...]” (FITZ, 2007).  
 

O texto deixa muito claro o emprego de técnicas de censura. Duas coisas 

podem estar acontecendo: ou a instituição conhece esse fato e não o julga como censura, 

apesar de se tratar de uma universidade, o que é um grave erro técnico, ou não o 

conhece, o que pode pôr em dúvida a confiabilidade de suas informações. 

Embora a Alemanha não seja citada pela OpenNet Iniciative, reportagem da 

Folha de São Paulo denuncia que “Usuários alemães do Flickr não podem desativar 

filtragem de imagem adulta” (Informática, F7, 2007). Esse site é um ícone da web 2.0 

 

1.3.3 Citações de casos de censura nos países mencionados 

 

O fato citado no final do módulo anterior impõe a necessidade de se verificar a 

confiabilidade das informações da agência que tem sido referida neste trabalho. Isso, 

porque uma informação só se torna mais confiável e consistente se ela pode ser 

comprovada e validada por fontes diferentes. É o que se fará nesta seção. Foram 

efetuadas buscas na internet, a fim de se comprovar se países citados como praticantes 

de censura na internet pela OpenNet Iniciative, eram citados também por outras fontes. 
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Motivada por razões comerciais, a Google solicitou a interferência do governo 

americano contra a censura mundial na internet, alegando prejuízos financeiros em face 

do aumento desse tipo de comportamento em vários países, de acordo com Rugaber 

(2007), De acordo com John Palfrey, apud Rugaber (idem), o fato de a OpenNet 

Iniciative ter relatado que de 25 países estudados em 2007, dentre 41, estarem 

envolvidos em censura representa “[...] crescimento dramático [...]” em relação a dois 

ou três que adotavam esse tipo de comportamento em 2002.Transcreve-se, a seguir, 

denúncias de Rugaber (idem). 

 
Em março, a Turquia bloqueou um vídeo compartilhado, por dois dias, 
depois de reclamações de que alguns clipes insultando o pai e fundador da 
Turquia, Mustafá Kemal Ataturk.  
A Tailândia continua a bloquear o YouTube depois que vários vídeos 
apareceram em abril, criticando o monarca.  
Bloggers no Marrocos disseram em maio último, que não podiam acessar o 
YouTube logo depois que vídeos foram postados contendo críticas ao 
tratamento dado pela nação ao povo do Sahara Oriental, um território que o 
Marrocos controla desde 1975.  

 

Na notícia Censura na Internet (2006) lê-se o seguinte: 

 
Vários blogs têm publicado notícias sobre o bloqueio IPs na Índia de sítios 
como bloggers, typepad e geocities. Parece uma medida muito similar às que 
estão levando a cabo na China, porém sob a alegação de que os terroristas se 
comunicaram via blogs. Enrique Dans comprova a notícia publicada em 
Boing Boing mediante o testemunho de um de seus alunos, e a notícia foi  
publicada em slashdot (traduziu-se). 
 

Este excerto comprova o que foi mencionado sobre a motivação da censura se 

basear no uso da rede por terroristas, além de citar dois países mencionados no Quadro 

1.  

Em apoio à referência à Arábia Saudita, Cáceres (2007) cita um excerto da 

regulamentação da internet naquele país:  

 
[...] 
Todos os usuários de Internet no Reino da Arábia Saudita deverão abster-se 
de publicar o aceder a dados que contenham algo do seguinte: 
● Qualquer coisa contrária ao Estado ou ao seu sistema. 
● Qualquer coisa prejudicial à dignidade das autoridades de Estado ou às 
autoridades de missões diplomáticas acreditadas no reino, ou que causem 
danos às relações com esses países. 
● Qualquer informação falsa atribuída a oficiais do Estado ou àquelas  
instituições saudís e corpos diplomáticos ou privados, susceptíveis  de 
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causar-lhes dano ou às suas representações, ou que danifiquem sua 
integridade. 
• A propagação de idéias subversivas ou a quebra da ordem pública ou que 
provoque disputas entre os cidadãos. 
● Todos os órgãos privados ou do Governo, e os indivíduos que instalem 
sítios web ou publiquem arquivos ou páginas, deverão observar e se 
conscientizar da necessidade do seguinte: 
● A aprovação das autoridades do governo para instalar sítios web ou  
publicar arquivos ou páginas sobre si mesmos. 
● A aprovação do Ministério de Informação para instalar sítios web tipo 
media que publiquem noticias regularmente, tais como periódicos, revistas e 
livros (traduziu-se). 
 

Vê-se que alguns dispositivos parecem tratar de razões de Estado e, nessa 

perspectiva, talvez não caiba maiores críticas. No entanto, há fortes traços de censura no 

que diz respeito a “arquivos ou páginas sobre si mesmos” que são, exatamente, os blogs 

ocidentais, e publicações que veiculam opiniões. 

Todo internauta sabe os males e o dissabor que os spams causam. Na China, 

eles se transformaram num meio de evitar punições de dissidentes, como se lê no trecho 

a seguir. 
Em face das conseqüências possíveis, indivíduos e organizações dissidentes 
com base no exterior começaram a utilizar soluções inovadoras, buscando 
evitar que o intercâmbio de informação com os internautas dentro do país não  
traga conseqüências indesejadas para os mesmos. Uma das ferramentas mais 
efetivas é, paradoxalmente, o spam, esse tipo de correio não solicitado, cuja 
recepção em qualquer outra parte do mundo se pretende evitar (CÁCERES, 
2007). 
 

No caso da China, Chai Wu, ministro de Informações do Conselho de Estado 

chinês (FOLHA, 2007, A25), expressa, de forma clara, a opinião do governo chinês 

sobre a censura:  

 
“Enquanto nós abrimos uma janela para o mundo, temos que nos proteger das 
más influências e zelar pela nossa cultura. Deng Xiaoping dizia que se você 
abrir uma janela, terá ar fresco, mas também entrarão insetos. Temos que 
usar uma rede para filtrar isso. Os jovens gostam mais de rock do que de 
música chinesa, mais de Natal do que da Festa da Primavera, mais do 
McDonald’s do que de comida chinesa”. 
 

O excerto mostra que os efeitos da globalização já chegaram a países antes 

considerados fechados às influências do ocidente. A questão é em que grau um estado 

tem o direito de escolher os “insetos” que os cidadãos estão dispostos a receberem 
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picadas, desde que não recorram ao sistema de saúde estatal para serem tratados. Nesse 

caso, se exemplifica a censura seletiva. 

 

A mesma reportagem (FOLHA, 2007, A25) acrescenta:  

 
Além da TV e dos jornais, a rede de controle de informações do autoritarismo 
chinês atinge a internet (a página da BBC é uma das mais censuradas) e as 
mensagens de texto por celular. Há registro de blogueiros presos. 
 

O site da valida as informações supra mencionadas, na medida em que põe a 

China entre os paises que exercitam a censura política e de opinião. 

 

2 REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

 

A rede mundial de computadores pode ser considerada o maior veículo de 

difusão e divulgação de informações e de idéias. Essa característica lhe confere o 

mesmo status que gozam outros veículos de comunicação. No entanto, aqueles como a 

rede, não podem violar os estatutos jurídicos vigentes nos países em que ela é usada. 

Por exemplo: como divulgar e vender na internet, um produto que é proibido por lei em 

determinado país? 

Ademais, o acesso não é universal no Brasil, longe disso, o que fragmenta a 

sociedade em dois blocos. Dar acesso apenas a uma pequena parte de cidadãos a 

informações proibidas para outros, é violar o princípio da igualdade de todo perante a 

lei. 

A questão que se põe, então, é como e onde exercer o direito de proibição: se 

na fonte da emissão da informação ou se no usuário da informação. Com os recursos 

tecnológicos disponíveis atualmente o exercício do poder de proibir a veiculação é 

possível, embora difícil de realizar na prática. Mais difícil ainda é exercer o direito de 

proibição sem violar direitos dos que não cometem infração ao utilizar a internet. É 

meridianamente claro, todavia, que há que se guardar similitude de procedimentos entre 

o que a lei permite em casos de divulgação por meios tradicionais e no caso do emprego 

de meio virtual.     

Barrar a veiculação antecipada de uma informação ou notícia assume caráter 

de censura prévia. Deixar que se efetue a divulgação e, a partir daí, questionar a 
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legalidade do material divulgado e enfrentar suas conseqüências talvez seja a forma 

mais apropriada de tratar esse assunto. 

O Google lançou um programa de mapeamento capaz de identificar, com 

precisão, detalhes de pessoas e objetos. Divulgar esse tipo de informação é ou não 

invasão de privacidade? Se a resposta é sim, quem deve ser processado: o Google que 

disponibiliza o programa ou o usuário que divulga fotos obtidas com o software? 

O exercício do poder de censura pelo próprio usuário já conta com meios 

adequados. Para tanto existem filtros que possibilitam limitar o acesso às informações 

julgadas perniciosas ou indesejadas. Essa medida tem alcance limitado, pois o que é 

censurado numa família, pode não ser em outra.    

É meridianamente claro que há que se guardar similitude de procedimentos 

entre o que a lei permite em casos comuns e no caso da violação via meio virtual.     

Tal como acontece com as investigações tradicionais, a investigação 

cibernética é demorada. A localização de um infrator quase sempre pode ser efetivada, 

mas punir os infratores, quando os mesmos estão fora do alcance dos estatutos legais de 

um país não é tarefa fácil. A principal dificuldade é que não existem ainda convenções 

que permitam a extradição com base em crimes virtuais.   
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INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS NO REGIME DA LEI 11.419, DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2006 
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RESUMO 

O presente estudo analisa a disciplina das intimações eletrônicas no regime da recente 

legislação regulamentadora da informatização do processo judicial. Nos termos legais, são 

duas as possíveis modalidades de comunicação processual: (1) pela publicação no diário da 

justiça eletrônico ou (2) pela publicação em portal próprio dos tribunais. Ao tratar da 

primeira forma de intimação, o estudo abordará: o propósito de supressão do órgão oficial 

impresso; as cautelas determinadas pela legislação para a instauração do diário eletrônico; a 

forma de autenticação dos atos de intimação e da inviolabilidade dos registros eletrônicos; 

o manutenimento de todos tradicionais requisitos para a validade dos diversos atos de 

comunicação processual; qual a data da ocorrência da publicação e a forma de contagem 

dos prazos; quais são os destinatários que não podem ser intimados por esta via; a 

invalidade das informações prestadas pela internet anteriormente à vigência da nova 

legislação. Por outro lado, quando tratar das intimações pela publicação em portal próprio 

dos tribunais, o estudo versará sobre: a desvinculação dessa modalidade de intimação da 

instituição do diário da justiça eletrônico; as hipóteses de dispensa de publicação no órgão 

oficial tradicional, estabelecendo uma interpretação restritiva da legislação; qual a data da 

ocorrência da intimação e a forma de cômputo dos prazos; a dissociação dos prazos dos 

diversos litigantes e o momento da juntada das peças processuais; o tratamento das 

intimações urgentes e da possível burla ao sistema; a equivalência dessa modalidade de 

comunicação às intimações pessoais. 
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ABSTRACT 

The present study analyzes the discipline of electronic notifications under the regime of the 

recent legislation that regulates the informatization of the judicial process. In the legal 

terms, there are two modalities of procedural communications: (1) by the publication on the 

electronic diary of justice or (2) by the publication on the courts’ internet sites. Treating the 

first form of notification, the study will approach: the purpose of suppression of the pressed 

official diary; the cautions determined by the legislation to the instauration of the electronic 

diary; the form of authentication of the acts of notification and of the inviolability of the 

electronic registrations; the keeping of all traditional conditions to the validity of the many 

acts of procedural communications; which is the date of the notification and the form of 

counting the time; which are the persons who can’t be notified by this way; the invalidity of 

internet informations before the validity of the new legislation. On the other way, when 

treating the notifications by the publication on the courts’ internet sites, the study will 

approach: the non attachment of this modality of notification with the institution of the 

electronic diary of justice; the hypothesis of dismissal of publications on the traditional 

official diary, operating a restrictive interpretation of the legislation; which is the date of 

the notification and the form of counting the time; the dissociation of the times of the many 

litigants and the moment of jointing the theirs writings; the treatment of urgent intimations 

and of a possible fraud on the system; the equivalence of this modality of communication to 

the personal intimations. 

 

KEYWORDS: INTIMAÇÕES; NOTIFICATIONS – PROCESSO ELETRÔNICO; 

ELETRONIC PROCESS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como propósito a análise das intimações eletrônicas no regime 

da Lei Nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do 

processo judicial. No texto, todos os referenciamentos a artigos de Lei, salvo explicitação 

em contrário, presumem-se feitas ao diploma legal sob exame. 
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A Lei regulamenta as formas de comunicação eletrônica tanto para a hipótese de (1) 

processo em autos tradicionais, como para a hipótese de (2) processo totalmente digital, 

sem autos de papel. 

Nos termos legais, são duas as possíveis modalidades de comunicação processual: (1) 

por meio de publicação no Diário da Justiça eletrônico (art. 4º.), e por meio (2) da 

publicação em portal próprio a ser mantido pelos Tribunais (art. 5º.). Vejam-se as 

hipóteses: 

2. INTIMAÇÕES PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO 

2.1 SUPRESSÃO DO ÓRGÃO OFICIAL IMPRESSO 

 A idéia subjacente à criação do Diário de Justiça eletrônico é a da supressão do 

órgão oficial impresso e a da migração da forma de publicização dos atos judiciais e 

administrativos do Poder Judiciário e dos órgãos a si subordinados para a via virtual, com 

assento em sítio da rede mundial de computadores (internet). 

 Tanto, é o que resta claríssimo pela redação do § 2o. do art. 4º. que estabelece que a 

publicação eletrônica sub-roga, para todos os efeitos legais, qualquer outro meio de 

comunicação, ressalvados os casos de necessária intimação e vista pessoal por força de lei. 

2.2 CAUTELAS NA INSTAURAÇÃO 

 É certo que mudança tão radical do meio de comunicação oficial deve revestir-se de 

amplas cautelas. Em primeiro plano, já pela necessidade da publicação impressa, por 30 

(trinta) dias sucessivos, no órgão oficial em atual utilização, do ato administrativo de 

criação do diário eletrônico (art. 4º., § 5o., in fine). Pelo propósito da ampla divulgação e 

pela própria idéia da supressão do diário em papel, parece certo que esta publicação 

impressa deva anteceder a primeira circulação do diário eletrônico. Essa a única forma de 

se evitarem as perdas de prazo, além de não fazer qualquer sentido a estampagem do antigo 

órgão oficial com o único informe da sua substituição pelo diário virtual. 
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 Em adição a esse mínimo de publicidade, a instituição do diário eletrônico também 

deve ser precedida de vasto apregoamento em meio distinto ao do diário oficial em uso (art. 

4º., § 5o., initio). A literalidade do enunciado legal, no entanto, não circunscreve o que 

significa a "ampla publicidade" de seu texto. A interpretação analógica do Código de 

Processo Civil, todavia, sugere a veiculação de pelo menos dois avisos em jornal de grande 

circulação local, por tratar-se de questão de interesse do público em geral (art. 870, I, e art. 

687, caput), não sendo de se excluir a utilização de emissoras locais (art. 687, § 2o.). Seria 

igualmente recomendavel a afixação de avisos em todas as sedes dos juízos afetados pela 

supressão do órgão impresso (art. 687, caput). Para o propósito de divulgação suplementar 

serviria também a impressão do antigo órgão oficial, por algum tempo, com o informe de 

sua substituição pela mídia digital, bem como a informação da mudança nos sítios 

eletrônicos já postos na internet por diversos tribunais. 

2.3 FORMA DE AUTENTICAÇÃO DOS ATOS E DE INVIOLABILIDADE DOS 

REGISTROS 

 Outra cautela diz respeito ao modo de autenticação da publicação em meio digital, 

determinando a Lei a necessidade de o sítio e o conteúdo das publicações serem assinados 

digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na 

forma da lei específica, qual seja, pela Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP-Brasil, com o 

propósito de “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em 

forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem 

certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras” (art. 1º.) 

Esta legislação esta ainda em vigor ex vi do art. 2o. da Emenda Constitucional n. 32, de 11 

de setembro de 2001.1

                                                 
1 Sobre a assinatura digita e a sistemática desta legislação: ROHRMANN, Carlos Alberto. 

Curso de direito virtual. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 66-93, capítulo 2, itens 3 e 4; 

CALMON, Petrônio. Comentários à lei de informatização do processo judicial. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 10-41, capítulo 1, itens 2 a 12. 
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2.4 PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DOS 

DIVERSOS ATOS DE COMUNICAÇÃO 

 Quanto às formalidades dos diversos atos de comunicação processual, permanecem 

as múltiplas exigências discriminadas em lei para cada ato específico, sob pena de nulidade 

(art. 247, CPC). 

 Como exemplificação, continuam necessárias, para a validade da intimação, as 

imposições de veiculação dos nomes das partes e de seus advogados, de modo suficiente à 

respectiva identificação (art. 236, § 1o.), bem como o mister de fidelidade ao teor da 

decisão ou despacho, ainda que de forma abreviada2, como também os compulsórios 

referenciamentos ao número do processo e número da Vara ou órgão fracionário de tribunal 

que o tramita.3

 É certo, contudo, que para a pronúncia das nulidades em razão da comunicação 

viciada, é imperioso que a intimação não atinja seu objetivo informativo, de modo a 

acarretar prejuízos à ação ou à defesa. No caso em apreço, em sendo a nulidade cominada, 

é possível a pronúncia de ofício.4

2.5 DATA DA PUBLICAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZOS 

 O § 3o. do artigo 4º. da Lei, com uma elocução de aparente singeleza, estatui que 

reputa-se como data da publicação o primeiro dia útil subseqüente à "disponibilização da 

informação no Diário da Justiça eletrônico". 

                                                 
2 Sobre a exigência de fidelidade: MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Comentários ao 

código de processo civil. v. II. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 231, comentário ao 

art. 236, item 316. 
3 DINAMARCO, Pedro da Silva. In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). Código de 

processo civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 645, comentário ao art. 236, item 3. 
4 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no processo. Rio de Janeiro: Aide, 1993, 

passim. 
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 Por "disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico", no entanto, 

deve-se entender a livre acessibilidade do dado e não a sua mera inserção no meio virtual. 

De nada vale a disponibilização do aviso se há qualquer empeço ao respectivo 

conhecimento pelo destinatário. No que se refere à impressão em papel do órgão oficial, a 

doutrina processual há muito assentou que o fato de determinado aviso “estar estampado no 

jornal não significa que esteja publicado. Publicar é dar à circulação, tornar acessível ao 

conhecimento de quem quiser"5; publicado é o dado ao público.6 Com tal esclarecimento, 

quer-se dizer que a informação veiculada no diário de justiça eletrônico deve estar 

livremente franqueada, mas não somente no dia em que vai para a internet − ainda que na 

fração de segundo imediatamente anterior às 24 horas −, como também durante a 

integralidade das 24 horas do primeiro dia útil posterior à sua inclusão na rede mundial de 

computadores. Neste último período, qualquer embaraço técnico à livre consulta, atribuível 

ao mau funcionamento do sistema do Poder Judiciário, faz com que se considere o dia 

como não útil, com o efeito de se postergar a data em que se reputa ocorrida a publicação 

para o primeiro dia útil subseqüente. 

Pode-se questionar se a indisponibilidade do órgão oficial eletrônico durante 

qualquer momento da pendência do prazo assinado pela publicação faz com que o 

destinatário tenha direito à restituição do prazo em virtude de uma possível deficitária 

informação. É certo que o ônus imposto às partes e a seus procuradores é antes o de praticar 

o ato processual atrelado à intimação do que a de ler o diário no dia da respectiva 

publicação. Com essa correta perspectiva, tender-se-ia a responder à questão proposta de 

forma afirmativa. No entanto, seria razoável uma tal interpretação em havendo sido 

regularmente publicizada a comunicação processual no dia em que ela se reputa ocorrida e 

em estando disponível o diário na sede dos diversos juízos, ainda que não na internet, sem 

falar da possibilidade de conseguimento do diário junto a diversos órgãos públicos, outros 
                                                 
5 TORNAGHI, Hélio. Comentários ao código de processo civil. v. II. São Paulo: RT, 1975, 

p. 202, comentário ao art. 236. 
6 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil. t. III. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1996, p. 325, comentário ao art. 236, item 2; nesta obra confira-se, 

também, p. 327, item 4. 
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advogados e junto à multiplicidade dos serviços informadores, ou seja, das empresas cuja 

atividade é a leitura do órgão oficial e envio das intimações aos advogados? Não parece. O 

déficit do sistema do Judiciário em tais circunstâncias não deve poupar uma mínima 

diligência dos procuradores das partes. Ao propósito, há notícia de decisões de tribunais 

alemães que pressupõem a diligência dos procuradores das partes em situações mais graves 

do que a acima cogitada, tais como os casos de indisponibilidade do sistema do Judiciário 

no momento do protocolo de peças processuais.7 A sistemática da Lei, contudo, afasta esta 

exigência no concernente ao cumprimento dos prazos se houver falha técnica do sistema, 

com a postergação do seu vencimento para o primeiro dia útil subsequente (art. 10, § 2o). 

Outra já é a questão quando da indisponibilidade do processo físico ou do processo 

eletrônico durante o curso do prazo processual. Para essa última circunstância, são 

aplicáveis os artigos 180 e 265, V, do CPC. 

 Quanto à contagem dos prazos processuais, subsiste a regra processual comum de 

exclusão do dia do começo (a do dia que em que se reputa ocorrida a publicação) e inclusão 

do dia de vencimento (§ 4o. e art. 184, caput, CPC). O dies ad quem prorroga-se para o 

primeiro dia útil seguinte sempre que caia em feriado ou em dia em que não haja 

expediente forense regular (art. 184, § 1o., CPC), ou ainda, em se tratando de processo 

totalmente virtual, sempre que indisponível o sistema do Poder Judiciário de modo a 

impedir a tempestiva protocolização da peça processual (art. 10, § 2o). 

Persistem também todas as demais regras legais de prorrogação, suspensão e 

interrupção de prazos, bem como as regras de atribuição de prazos diferenciados para a 

prática de atos processuais. 

                                                 
7 SCHNEIDER, Jochen. Processamento eletrônico de dados – Informática jurídica. In: 

KAUFMANN, A. e HASSEMER, W. (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do 

direito contemporâneas. Trad. Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Revisão científica e 

coordenação António Manuel Hespanha. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002, p. 562-564, 

item 15.3.3. 
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2.6 EXCLUÍDOS DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

A Lei excetua da comunicação eletrônica os casos que exigem intimação ou vista 

pessoal (§ 2o.). Deste modo, não podem ser intimados pelo meio virtual os agentes do 

Ministério Público, seja quando atuam como partes, seja quando comparecem no processo 

na qualidade de fiscais da lei (art. 236, § 2o., CPC, que tem equivalentes no art. 18, II, h, 

Lei Complementar n. 75, de 20.5.1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União –, 

no art. 41, IV, da Lei 8.625, de 12.2.1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – 

e em diversas legislações estaduais, v.g., art. 106, III, da Lei Complementar Estadual de 

Minas Gerais de número 34 de 12/09/1994 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais); os agentes das Defensorias Públicas da União e dos Estados (art. 44, I, 

Lei Complementar n. 80, de 12.1.1994, e art. 5o., § 5o., Lei 1.050, de 5.2.1950); os agentes 

das fazendas públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em atuação nas 

execuções fiscais (art. 25, Lei 6.830, de 22.9.1980); os membros da Advocacia Geral da 

União (art. 38, Lei Complementar n. 73, de 10.2.1993; art. 6o., Lei 9.028, 12.4.1995). 

Igualmente não cabe a intimação por via eletrônica de qualquer pessoa que não 

tenha como dever de ofício a leitura do órgão oficial. Ou seja, em princípio, são pessoais e 

por forma não virtual as intimações de qualquer pessoa distinta dos advogados, como, por 

exemplo, as partes e as testemunhas.8

                                                 
8 Sobre serem os advogados os únicos destinatários das intimações via publicação, 

consultem-se os diversos comentadores do art. 236 do CPC: TORNAGHI, Hélio. 

Comentários ao código de processo civil. v. II. São Paulo: RT, 1975, p. 203; MONIZ DE 

ARAGÃO, Egas Dirceu. Comentários ao código de processo civil. v. II. 8 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1995, p. 230/231, item 315; PONTES DE MIRANDA. Comentários ao 

código de processo civil. t. III. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 325, item 2; 

DALL'AGNOL, Antônio. Comentários ao código de processo civil. v. 2. São Paulo: RT, 

2000, p. 597, item 2; DINAMARCO, Pedro da Silva. In: MARCATO, Antônio Carlos 

(Coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 643/644, item 2. 
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Mesmo circunstâncias em que os próprios advogados devem ser intimados 

pessoalmente, a exemplo da hipótese do § 2o do art. 242 do CPC (antecipação de 

audiência), perduram como reserva à intimação eletrônica pelo diário de justiça. 

2.7 OFICIOSIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INTERNET 

ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 11.419, DE 

19.12.2006 

Por fim, resta a advertência de que até a efetiva instauração do Diário de Justiça 

eletrônico, com as cautelas pertinentes, deve persistir o entendimento jurisprudencial, 

formado anteriormente à vigência e à postura em prática da presente Lei, de que "as 

informações prestadas pela internet têm natureza meramente informativa, não possuindo, 

portanto, caráter oficial". 

Isso é o que, com duvidosa razão, assentou a Corte Especial do STJ, após alguma 

anterior vacilação de Ministros e outros órgãos fracionários do Tribunal Superior acerca da 

validade das informações processuais disponibilizadas nos diversos sítios dos múltiplos 

tribunais. A propósito, confira-se a ementa do acórdão: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REABERTURA DE 

PRAZO.INFORMAÇÕES PRESTADAS VIA INTERNET. NATUREZA 

MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 183, § 

1°, DO CPC. As informações prestadas via internet têm natureza meramente 

informativa, não possuindo, portanto, caráter oficial. Assim, eventual erro ocorrido 

na divulgação destas informações não configura justa causa para efeito de 

reabertura de prazo nos moldes do art. 183, § 1°, do CPC. Embargos de divergência 

rejeitados. EREsp 503761/DF; EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL 2004/0015530-3; CORTE ESPECIAL; Rel. Min. FELIX FISCHER; DJ 

14.11.2005, p. 175. 

 É, no entanto, de um modo geral, mais apropriado e mais consentâneo com a 

confiança que se deve outorgar às instituições públicas do país, o entendimento contrário de 

que “se colocado à disposição o serviço de internet pelo Tribunal, deve ser prestado 
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eficazmente, pois todos os jurisdicionados confiam nas informações prestadas”9, de modo a 

eventual erro nelas cometido poder constituir evento imprevisto, alheio à vontade da parte, 

que a impeça de praticar o ato, configurando justa causa (art. 183, § 1º, CPC), com o efeito 

de fazer com que o juiz permita a prática do ato, no prazo que assinar. (art. 183, § 2º, 

CPC).10

3. INTIMAÇÕES PELA PUBLICAÇÃO EM PORTAL PRÓPRIO DOS TRIBUNAIS 

 

3.1 DESVINCULAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR PORTAL PRÓPRIO DA 

INSTITUIÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO 

 O advento da forma de intimação disciplinada pelo artigo 5º. da Lei prescinde da 

criação do órgão oficial eletrônico, sendo bastante para a respectiva erecção o 

cadastramento presencial e identificado do intimando junto ao Poder Judiciário, nos termos 

disciplinados pelo artigo 2o. da Lei. 

 Por outro lado, é possível e até mesmo necessário o convívio da presente forma de 

intimação com a tradicional via da publicação no órgão oficial, nos termos do que se verá 

adiante. 

 Tal como se demonstrará, é restrita a circunstância, prevista no enunciado legal (art. 

5º., caput), de desoneração da divulgação do ato de comunicação processual no diário de 

justiça. 

 

3.2 INTIMAÇÃO POR PORTAL PRÓPRIO E HIPÓTESE DE DISPENSA DE 

PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL − INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA 

LEI 

 Àqueles que se credenciarem previamente junto ao Poder Judiciário, mediante 

comparecimento e identificação presenciais, a fim de praticarem atos processuais por meio 

                                                 
9 REsp 557103/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0130702-9; SEGUNDA TURMA; Rel. 

Ministro FRANCIULLI NETTO; DJ 09.08.2004, p. 221; RDDP, vol. 19, p. 136. 
10 REsp 390561/PR; RECURSO ESPECIAL 2001/0181499-7; PRIMEIRA TURMA; Rel. 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS; DJ 26.08.2002, p. 175; REVFOR, vol. 366, 

p. 226; RSTJ, vol. 162, p. 116. 
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eletrônico (art. 2o., caput e § 1o.), serão intimados dos atos e termos do processo também 

por meio eletrônico. 

 Ou seja, todos aqueles que se cadastrarem, a fim de obterem a maior praticidade e 

comodidade da protocolização de peças processuais pela via virtual, serão, em 

contrapartida, oficialmente cientificados do estado dos diversos processos por meio 

eletrônico. 

 Tal modalidade de intimação, no entanto, se é certo que potencialmente aumenta o 

conforto de seus destinatários, que a poderão acessar dos próprios terminais, determina, por 

outro lado, uma necessária modificação dos procedimentos administrativos dos advogados 

e sociedades de advogados para o respectivo controle e para a contagem dos prazos por ela 

assinados. 

 E isso, notadamente, em razão da dispensa da veiculação dos atos de comunicação 

processual pela tradicional via do diário oficial, impresso ou eletrônico. 

 A despeito da literalidade da parte final do caput do artigo sob análise, parece 

evidente que a referida dispensa da publicação das intimações no órgão oficial deve-se 

fazer cum grano salis. 

 Considere-se, por exemplo, o caso da existência de cadastramento eletrônico dos 

procuradores de uma só das partes, ou seja, de um só dos pólos da relação processual, ou 

mesmo somente dos procuradores de um ou alguns dos litisconsortes. 

 É manifesto que, em hipóteses como as referidas, a intimação de uma só das partes 

ou de um ou alguns dos litisconsortes não se estende à outra parte ou aos demais 

litisconsortes. 

 Resta bastante claro, portanto, que a dispensa da veiculação da intimação no órgão 

oficial somente se admite se os procuradores de todas as partes estão cadastrados. Ou seja, 

tão-só e unicamente se a intimação pelo portal do Judiciário atinge a todos os destinatários 

do ato de comunicação. 

 Nem se pense na hipótese de intimação de uma ou alguma das partes pelo portal da 

Justiça e de outra, ou das demais, pelo órgão oficial, impresso ou eletrônico. Tanto, além de 

determinar complicações de índole técnica − no concernente ao gerenciamento do quem 

intimar e por qual meio −, viola a literalidade do § 1o. do art. 236 do CPC, que não autoriza 

o desmembramento da veiculação conjunta dos nomes dos distintos destinatários do ato 
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intimatório, ao expressamente determinar a indispensabilidade da constância, na intimação, 

do nome das partes − autor e réu, ou de pelo menos um dos autores e um dos réus, 

acompanhado do "e outros", no caso de litisconsórcio − e do nome de seus procuradores − 

de todos os advogados que representem, com exclusividade, uma ou algumas das partes ou 

de pelo menos um dos diversos advogados comuns a uma ou alguma das partes − ou seja, 

deve constar da intimação pelo menos o nome de um dos autores e de um dos réus e o 

nome de pelo menos um dos advogados de cada uma das partes. Entenda-se bem o alcance 

da norma: é necessária a intimação dos advogados de todas as partes, mesmo em sendo um 

só deles o destinatário da comunicação. Ou seja, mesmo em sendo um único o destinatário 

direto da intimação, ainda que seja ele o previamente cadastrado para o recebimento da 

comunicação processual, ainda assim é devida a publicação do ato de cientificação no 

órgão oficial, impresso ou eletrônico, sob pena de ofensa ao contraditório e ao direito de 

informação e controle dos demais litigantes não-cadastrados.11

 

3.3 DATA DA OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO E CÔMPUTO DOS PRAZOS 

 Viu-se, no item anterior, que se pelo menos um dos destinatários do ato de 

intimação não é cadastrado para o recebimento da intimação pelo portal da Justiça, é 

necessária a publicação da intimação completa no órgão oficial, com o nome de todos eles. 

Em sendo assim, ainda que se tenha publicado a intimação no portal, atrelada ao(s) nome(s) 

do(s) procurador(es) cadastrado(s), prevalece para a assinação do dies a quo a data da 

                                                 
11 Sobre a necessidade de intimação de todos advogados: DALL'AGNOL, Antônio. 

Comentários ao código de processo civil. v. 2. São Paulo: RT, 2000, p. 598, comentário ao 

art. 236, item 3; DINAMARCO, Pedro da Silva. In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). 

Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 645, comentário ao art. 

236, item 2. Em sentido contrário, sem razão: MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. 

Comentários ao código de processo civil. v. II. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 

231/232, comentário ao art. 236, item 316. 
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ocorrência da primeira intimação, ou seja, a da publicação no diário oficial ou a da 

ocorrência da consulta ao portal, a que vier primeiro.12

 Deste modo, se as publicações no diário e no portal forem concomitantes, e houver 

a consulta ao portal na própria data da publicação, o início da fluência do prazo para o 

consulente se dará anteriormente ao prazo do intimado pelo diário, em razão da regra do § 

3o. do artigo 4o. 

 Por outro lado, o exclusivamente intimado via portal eletrônico somente se terá 

como vinculado na data em que acessar o teor do ato de comunicação, o que será 

certificado nos autos (§ 1o.). Acaso a consulta ao portal se dê em dia não útil, reputa-se 

ocorrida a intimação no primeiro dia útil seguinte (§ 2o.). 

 A consulta se deverá fazer no decêndio contado da data do envio da intimação, sob 

pena de se a ter como operada na data do esgotamento dos dez dias, com a incoação 

compulsória da fluência do prazo para a prática do ato atrelado à intimação (§ 3o.). Todavia, 

se o remetimento da intimação ou a data do término do prazo de consulta se dão em dias 

não úteis, uma e outra datas se postergam para o primeiro dia útil subseqüente. 

 Em suma, o prazo para a realização da consulta se computa do mesmo modo como 

se computam os prazos para a prática de quaisquer atos processuais. 

 Operando-se a abertura automática do prazo para a prática do ato vinculado à 

intimação, poderá ser remetida correspondência eletrônica (e-mail) ao destinatário da 

comunicação processual que tenha previamente manifestado seu interesse por esse serviço. 

Essa correspondência comunicará o envio da intimação ao portal e a abertura automática do 

prazo processual pela não-consulta. No entanto, tal correspondência tem caráter meramente 

informativo, não se prestando a qualquer alteração no prazo para a prática do ato vinculado 

à intimação (§ 4o.). 

 

                                                 
12 Sobre a prevalência da data da primeira intimação na ocorrência de dupla intimação 

(republicação da primeira): COSTA, José Rubens. Tratado do processo de conhecimento. 

Rio de Janeiro: Juarez de Oliveira, 2003, p. 516; DINAMARCO, Pedro da Silva. In: 

MARCATO, Antônio Carlos (Coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: 

Atlas, 2004, p. 647, item 4. 
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3.4 DISSOCIAÇÃO DOS PRAZOS DOS DIVERSOS LITIGANTES E MOMENTO 

DA JUNTADA DAS PEÇAS PROCESSUAIS 

 Ainda que todos os destinatários da intimação sejam cadastrados e intimados pela 

publicação no portal da Justiça, também poderá ocorrer a dissociação da data em que se 

reputam ocorridas as diversa intimações e, por conseguinte, as datas de início da fluência 

dos prazos para cada um dos litigantes. 

 Desse modo, em se tratando de processo com autos totalmente digitais, seria 

conveniente que o sistema informacional somente permitisse a juntada da peça de cada 

litigante ou o acesso à peça do ex adverso após o transcurso do prazo de ambas as partes, de 

modo a uma não poder acessar as manifestações da outra, a fim de implementar sua própria 

manifestação, o que resultaria em possível ofensa ao contraditório. 

 Em sendo os autos em papel, similar controle de juntada de peças processuais e de 

acessibilidade ao autos mostrar-se-ia menos administrável. 

 

3.5 INTIMAÇÕES URGENTES E HIPÓTESES DE BURLA AO SISTEMA 

 Na eventualidade de ser necessária a prática de um ato com urgência, de modo a 

evitar lesão a quaisquer das partes, a exemplo do necessário cumprimento de uma 

ordenação judicial no prazo de vinte e quatro horas, é clara a inadequação da intimação 

para a prática do ato úrgico via portal eletrônico. É mesmo quase impensável que se tenha 

que aguardar até dez dias para que alguém se tenha por comunicado para a prática de um 

ato necessário em vinte e quatro horas! 

 Em casos como o tal, a Lei determina a realização da intimação por outro meio mais 

adequado à consecução da comunicação processual urgente, do modo como determinado 

pelo juiz (art. 5º., § 5o.). Parece, no entanto, já ser suficiente para a maior parte dos casos a 

mera publicação no órgão oficial, impresso ou eletrônico. 

 A Lei igualmente determina ao juiz a utilização de outro meio de intimação na 

eventualidade de se evidenciar tentativa (e, a fortiori, prévia consumação) de burla ao 

sistema de intimação via portal, talvez pelo emprego de algum auxílio técnico ou por 

qualquer outro modo. 

 

3.6 PESSOALIDADE DAS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS VIA PORTAL 
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 Por intimação pessoal, até o momento imediatamente anterior ao advento da 

presente Lei, devia-se entender (1) a intimação pelo escrivão, com a certificação nos autos, 

preferencialmente com a aposição do "ciente" pelo destinatário, (2) a intimação por oficial 

de justiça, com a nota de ciente do destinatário ou o porte por fé certificado da recusa, e (3) 

a intimação por carta registrada, com AR assinado pelo destinatário. Todas estas são 

modalidades de intimações reais, através das quais se tem largo grau de certeza de que o ato 

de comunicação processual atingiu seu objetivo, pois feito de modo individualizado, em 

geral na própria pessoa física do destinatário. 

 Por outro lado, as intimações por publicação no órgão oficial, editais ou não, e as 

intimações por oficial, com hora certa, chamam-se fictas, sem a certeza do atingimento do 

destinatário pelo ato de comunicação, a despeito de criada situação que tornaria possível tal 

propósito. 

 Em consonância com o estatuído pelo § 6o. do artigo 5º. da Lei, as intimações 

eletrônicas feitas via portal, inclusive as da Fazenda Pública, reputam-se pessoais para 

todos os efeitos legais. 

 A Lei, portanto, amplia os casos de intimação pessoal, equiparando às intimações 

reais (1) o ato de consulta ao portal pelo cadastrado presencialmente (art. 2o., caput e § 1o.) 

ou por alguém com sua senha, ou (2) o fato do transcurso do decêndio posterior à inclusão 

da intimação no portal sem a ocorrência da consulta. 

 Se é altamente provável, no entanto, que na hipótese (1) o ato de comunicação tenha 

atingido seu destinatário, o mesmo já não se opera com a hipótese (2), assemelhando-se 

mais esse caso a uma ficção legal: ao transcurso do prazo a lei atribui os efeitos jurídicos da 

consulta ao portal, independentemente da ciência do destinatário. Neste caso, a 

correspondência eletrônica remetida ao destinatário interessado, a despeito de aumentar a 

probabilidade do respectivo conhecimento do teor da intimação e da abertura do prazo, tem 

caráter meramente informativo, além de ser eventual e não necessária.13

                                                 
13 Sobre a noção de ficção legal (e também à de presunção), em termos definitivos: 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. As presunções e a prova. In: Temas de direito 

processual: Primeira série. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 55/71. Em termos mais 

sumários, mas de grande proveito: BAPTISTA MACHADO, J. Introdução ao direito e ao 

discurso legitimador. 3 reimp. Coimbra: Almedina, 1989, p.108/113. 
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 É certo, no entanto, que ambos os casos acima têm como pressupostos comuns de 

validade a regularidade do ato de cadastramento presencial do destinatário e a regularidade 

do ato de inclusão da intimação no portal. Na hipótese de operada a consulta ao portal, 

comprovada a violação do sistema de guarda de senhas, de modo à conferência efetuada 

não se imputar ao intimando, deve-lhe ser oportunizado o reaproveitamento do prazo. 

 De grande interesse é a questão da extensão da pessoalidade da intimação via portal: 

se irrestrita e aplicável a todos os casos, ou se abrangente unicamente da situação da 

Fazenda Pública, nos casos de sua até então necessária intimação pessoal? 

 Ao se analisar a questão, verifica-se que, com exceção da legislação que dispõe 

normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, todas as demais 

normas que conferem a prerrogativa da intimação pessoal não discriminam o modo pelo 

qual tal intimação pessoal se deve fazer. 

 Assim, o art. 18, II, h, da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei 

Complementar n. 75, de 20.5.1993 − "receber intimação pessoalmente nos autos em 

qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar"); o art. 44, I, da 

Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, que 

também prescreve normas gerais para a organização das Defensorias Públicas nos Estados 

(Lei Complementar n. 80, de 12.1.1994 − "receber intimação pessoal em qualquer processo 

e grau de jurisdição..."); e o art. art. 38, da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (Lei 

Complementar n. 73, de 10.2.1993 − "as intimações e notificações são feitas nas pessoas do 

Advogado da União ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos 

autos"). 

 Destarte, ainda que as disposições acima sejam lex superior, inexiste conflito 

normativo, de modo a ser plenamente possível a intimação via portal aos agentes do 

Ministério Público da União, das Defensorias Públicas e da Advocacia-Geral da União, em 

razão da alta probabilidade de a comunicação processual ter-lhes alcançado, na hipótese de 

efetivada a consulta. De outra parte, a inexistência da conferência ao portal não é motivo 

legítimo de escusa, dado que o prévio cadastramento pessoal do agente público o faz 

vinculado ao regime dessa modalidade de intimação e excluído da intimação pessoal pelas 

vias tradicionais ex vi do § 2o. do art. 4o. da Lei. Ou seja, o cadastramento do agente público 
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a fim de valer-se das comodidades da prática de atos processuais por via eletrônica erige-

lhe o dever de consultar o portal eletrônico. 

 Noutro sentido, a Lei que dispõe normas gerais para organização do Ministério 

Público dos Estados (Lei 8.625, de 12.2.1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público) já estatui o modo pelo qual se deve operar a intimação pessoal dos Promotores e 

Procuradores de Justiça, qual seja, "através da entrega dos autos com vista" (art. 41, IV). 

Neste caso, em sendo o processo inteiramente eletrônico, não há qualquer antinomia, pois a 

vista pessoal possibilita o conhecimento integral dos autos.14 Por outro lado, em sendo o 

processo tradicional, com autos de papel, mas com intimações eletrônicas, há claramente 

uma a antinomia, devendo o interprete recorrer às regras de solução do conflito. E 

considerando serem ambas lex specialis, com âmbitos de incidência limitados, mas 

conjugáveis, deve prevalecer a lex posterior. Deste modo, em se habilitando o agente do 

Parquet para a prática de atos processuais por meio eletrônico, assujeita-se ele à intimação 

via portal. Esta parece ser a única interpretação compatível com a intenção normativa da 

Lei em apreço, de modo a possibilitar o desenvolvimento do Direito em consonância com 

as necessidades do comércio jurídico e com os avanços da sociedade técnica.15 A 

interpretação, aliás, confirma-se pela expressa mensão às intimações e vistas pessoais como 

que excluídas do regime de intimação do art. 4º. (vide § 2º., in fine), de modo a se poder 

dizer que se a Lei tencionasse exclui-las do regime de intimação do art. 5º., novamente as 

referenciaria. O termo Fazenda Pública do § 6º. do art. 5º. foi empregado no sentido geral.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Analisada a nova sistemática legal, resta agora aguardar-lhe a implementação, a fim 

de que passe pelo crivo e pela experimentação dos que serão os seus maiores críticos, seus 

utentes. 

 
                                                 
14 CALMON, Petrônio. Comentários à lei de informatização do processo judicial. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 91, comentário ao art. 5º., § 6º. 
15 Entendendo manter-se necessária a remessa dos autos: CALMON, Petrônio. Comentários à lei de 

informatização do processo judicial. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 91, comentário ao 

art. 5º., § 6º. 
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REGULAÇÃO OU EMANCIPAÇÃO? OS DESAFIOS DO ESTADO BRASILEIRO 

NA ERA DIGITAL  

 

Rosane Leal da Silva∗

 

RESUMO 

Este trabalho parte da premissa inicial e inafastável de que a sociedade atual vive momento 

ímpar na história, em que as inovações tecnológicas e científicas determinam modos de 

vida e de relacionamento inter-social ainda não experimentados, desafiando as estruturas e 

os controles sociais forjados na modernidade simples. Ao delinear o cenário da alta 

modernidade, destaca as tensões existentes entre os dois pilares sobre os quais o projeto da 

modernidade foi construído: o pilar da regulação, cuja ênfase é para a atuação do Estado 

através do Direito, em que se evidenciam as crenças e, mais recentemente, as insuficiências 

do modelo de Estado Cientista e, de outro, o pilar da emancipação, que acentua o papel 

desempenhado pela sociedade civil sob a ótica da racionalidade cognitivo-instrumental da 

ciência e da técnica, especialmente diante das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. A partir disso, apresenta os contornos da sociedade da informação, 

destacando as mudanças produzidas pela incorporação das tecnologias da informação e da 

comunicação, notadamente a internet, analisando aspectos positivos, negativos e possíveis 

impactos produzidos da utilização desta ferramenta. Sobre este pano de fundo, discute 

alguns dados da pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no 

Brasil – 2006, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, a partir dos quais é 

possível ter um panorama da situação brasileira, destacando o modelo de inclusão digital 

delineado pelo Estado até agora, evidenciando fragilidades e oferecendo propostas pela via 

da emancipação. 

                                                 
∗ Mestre em Integração Latino-americana pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Doutoranda em 
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, onde o presente estudo se insere na área de 
Concentração Direito Estado e Sociedade, Linha de Pesquisa: Sociedade, Controles Sociais e Sistemas de 
Justiça, ligado à temática da criança e do adolescente, sob orientação da Profª Drª Josiane Rose Petry 
Veronese. A autora é Professora Assistente do Curso de Direito da UFSM e do Centro Universitário 
Franciscano, pesquisadora integrante do Grupo Teoria Jurídica no Novo Milênio, certificado pela UNIFRA 
junto ao CNPq, advogada. E-mail: rosaneleals@terra.com.br 
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PALAVRAS-CHAVES: ALTA MODERNIDADE; ESTADO; SOCIEDADE CIVIL; 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

This work starts from the initial and non-dissociate  premise that the society these days 

lives a singular moment in History, in which the technological and scientific innovations  

determine ways of life and inter-social  relationships which have not been experienced yet, 

challenging the structures and the social controls shaped in the simple modernity. When 

outlining the scenario of high modernity, it highlights the tensions between the two bases 

on which the project of modernity was built: the regulation basis whose emphasis is  the 

action of the state through the Law, where  the beliefs are  and , most recently, the failures 

of the  scientist state model are highlighted and the basis of emancipation, which 

emphasizes the role performed by the civil society under the view of the cognitive-

instrumental rationality of science and technique specially considering the new information 

and communication technologies. From this, it presents the information society outlines, 

highlighting the changes produced by the integration of the information and communication 

technologies, more specifically the internet, analyzing positive and negative aspects and the 

possible impacts produced by the use of this tool. Upon this background, it discusses some 

data from the research on the use of the information and communication technologies in 

Brazil – 2006 carried out by the Internet Managerial Committee in Brazil from which it is 

possible to have a view of the Brazilian situation, emphasizing the model of digital 

inclusion designed by the state so far, demonstrating some weaknesses and offering some 

proposals through emancipation. 

 

KEY WORDS: HIGH MODERNITY; STATE CIVIL SOCIETY; INFORMATION 

SOCIETY. 
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Introdução 

 

A sociedade atual, marcada pelo rápido desenvolvimento tecnológico, introduziu 

modos de vida e padrões de relacionamentos diferentes dos experimentados até então, 

destacando-se, neste artigo, as mudanças desencadeadas a partir da incorporação das 

tecnologias da informação e da comunicação, em especial a internet. Esta ferramenta, por 

permitir a conexão instantânea e transfronteiriça, exerce grande fascínio sobre as pessoas, 

pois significa uma quebra de paradigmas em relação às formas de comunicação e interação 

social utilizadas na modernidade simples. 

É sobre este universo, novo, mutável e complexo que se debruça este artigo, que se 

encontra dividido em três partes: num primeiro momento, evidenciam-se as bases que 

serviram de sustentáculo para a construção do projeto da modernidade, destacando-se as 

principais fases ou etapas deste período, numa resumida evolução da modernidade simples 

à sociedade da informação. Na seqüência, evidenciam-se os desafios apresentados à 

sociedade e ao Estado em face do desenvolvimento técnico e científico, o que lhes exige 

respostas diferentes das até então produzidas. Dentre as novas demandas, o trabalho situa 

aquelas que decorrem da sociedade da informação, com destaque especial para as 

potencialidades e impactos gerados pela utilização da internet.  

Para contextualizar a discussão, este artigo se debruça sobre a realidade brasileira, 

tendo como fonte a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. A partir da 

seleção de alguns dados, considerados mais relevantes para os limites deste trabalho, é 

analisado o modelo de inclusão digital delineado pelo Estado brasileiro, com o objetivo de 

verificar em que medida ele contempla propostas capazes de conciliar ou harmonizar os 

interesses do Estado, do mercado e da sociedade civil, objetivando reduzir as tensões entre 

regulação e emancipação, de forma que esta prevaleça sobre aquela. 

 

1 Do projeto da modernidade à sociedade da informação  

 

A modernidade é definida por Giddens (2002, p. 21) como o modo de vida e de 

comportamento que se estabeleceu na Europa após o declínio do feudalismo, originando 
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uma sociedade capitalista, mergulhada em um mundo crescentemente industrializado, 

pontuado por inventos e descobertas.  

Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário advertir, de início, que assim 

como não há consenso sobre o uso do termo modernidade, de igual forma os autores 

divergem quanto a sua divisão em períodos ou etapas.  

Santos (1997, p. 80-93), por exemplo, divide a modernidade em três etapas: a 

primeira ocorre no século XIX, período do capitalismo liberal, onde há o choque entre 

solidariedade e identidade, justiça, autonomia e igualdade e liberdade, gerando um colapso 

entre a idéia de regulação feita pelo Estado e de comunidade, que acabam sucumbindo em 

face da atuação do mercado. O desenvolvimento do mercado gera rápida industrialização, 

com progresso de cidades comerciais que se formam a sua volta. Neste período a atuação 

do Estado começa a ser colocada em xeque e a idéia de comunidade se decompõe, 

reduzindo-se a dois elementos: sociedade civil competitiva e indivíduo formalmente livre e 

igual.  

Dois pilares sustentavam o nascente projeto da modernidade: de um lado o pilar da 

regulação, que trata do estabelecimento de normas para regulamentação da vida em 

sociedade e, de outro, o pilar da emancipação, voltado para aspectos mais ligados ao 

desenvolvimento humano, artístico, técnico e científico. Neste último aspecto, a crença é de 

que o conhecimento científico garantiria melhores condições de vida e geraria mais 

progresso. As promessas nesta seara foram férteis. 

O segundo período da modernidade pretende distinguir entre o que era possível ser 

realizado e o que não passava de promessa. Quanto ao pilar da regulação, Santos (1997, p. 

84) aduz que o mercado se expande, embalado pelo capital industrial, financeiro e 

comercial, havendo o aprofundamento da luta imperialista pelo controle dos mercados e das 

matérias-prima, sendo que os parâmetros de desenvolvimento regional são ditadas pelo 

modo de vida nas grandes cidades industriais. Ao mesmo tempo, o Estado se articulava 

com o mercado, ligando-se aos grandes monopólios, conduzindo guerras e lutas políticas e 

intervindo na regulação dos conflitos entre capital e trabalho. Atuando na forma legislativa, 

institucional e burocrática, o Estado penetrava na sociedade e, em sentido contrário, se 

afastava dos cidadãos. Neste segundo período, o desenvolvimento do campo cognoscível e 
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racional ocorreu ao mesmo tempo em que se ampliaram as demarcações e regulações do 

Estado.   

O terceiro período, que começa nos anos sessenta do século XX, representa um 

movimento do mercado sem precedentes, numa verdadeira tentativa de colonizar o Estado 

e a comunidade, que ficam a mercê dos seus caprichos: há crescimento das trocas 

comerciais em nível mundial, o que se deve à atuação das empresas multinacionais e 

transnacionais; ocorrem consideráveis avanços nas searas das comunicações, com o 

encurtamento de distâncias gerado pela digitalização das informações, bem como outras 

tantas tecnologias desenvolvidas. Conforme se verá mais a frente, este terceiro período 

descortina, também, a face oculta da modernização científico-tecnológica com o 

agravamento das desigualdades e proliferação das injustiças sociais, devastação ecológica 

em escala planetária, fragilização dos laços humanos, precarização das relações de trabalho 

e de vida no planeta, dentre tantos efeitos que são sentidos no dia-a-dia.    

Giddens (2002), por seu turno, divide a modernidade em dois períodos: chama de 

modernidade (simples) o período no qual sociedade e Estado cobriam o mesmo espaço, 

pressupondo a fixação e o controle político-estatal dentro de determinados limites 

geográficos. Neste período inicial, o Estado detinha o monopólio das formas de controle 

social, que se manifestavam nos mais variados setores, como o sistema educacional, 

política social, infra-estrutura, fronteiras e demais aspectos que envolvem a vida em 

sociedade. Este primeiro período foi marcado pela rápida urbanização e o modelo de vida 

desejável passa a ser aquele desfrutado pelo homem das cidades, o que se dá motivado pela 

rápida industrialização. É o tempo do pleno emprego e da expansão, da produção em série e 

da regulação feita pelo Estado que, soberano, ocupava seu espaço, tanto no cenário interno, 

quanto externo. 

Em contraposição a esta modernidade simples, o autor apresenta a alta 

modernidade1, período onde os impactos da industrialização emergente começam a ser 

sentidos: despeja-se no mercado consumidor uma gama de produtos e serviços nunca antes 

imaginados; os avanços na área da saúde são consideráveis, especialmente no período 

                                                 
1 Ou segunda modernidade, como chamado por Beck (1999, p. 121). Bauman, por sua vez, caracteriza esse 
mesmo período como sociedade da modernidade fluida (2001, p. 31). 
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posterior à Segunda Guerra Mundial, descobrindo-se tratamento e por vezes a cura de 

doenças, produzindo-se remédios e novos tratamentos a partir do desenvolvimento da 

tecnologia; a indústria bélica, fomentada pela Guerra Fria, foi incrementada com a criação 

de novos e eficientes armamentos; as distâncias foram encurtadas, pois os transportes se 

aperfeiçoam e as comunicações dão um salto tecnológico, permitindo que pessoas, mesmo 

em continentes diferentes, pudessem se comunicar de forma instantânea; documentos e 

informações podem ser armazenados e transmitidos; entre outras tantas transformações.  

Como acentuado por Giddens, este segundo período é caracterizado pela 

descentralização e fragmentação, pela interseção constante entre o local e o global, pelo 

encurtamento entre tempo e espaço, num movimento nunca antes experimentado. Todavia, 

a  euforia do desenvolvimento e da industrialização, antes experimentada, vai 

descortinando sua face oculta, mostrando que o progresso tecnocientífico também tem um 

preço a cobrar e que o mercado tem mais poder do que se supunha na modernidade simples. 

O Estado vê sua área de atuação reduzida (ou conduzida pelos caprichos do mercado) e o 

homem, já escravo das tecnologias, vê-se envolto num projeto de consumo infinito, que 

longe de satisfazê-lo, só faz aumentar o seu sentimento de fracasso e de solidão.  

Neste trabalho será adotada a divisão proposta por Giddens, utilizando-se, todavia, 

as lições de Santos (1997) quanto aos pilares que sustentam a modernidade (regulação e 

emancipação), que se mostram adequados para o estudo.  

 Estes pilares realizam movimentos de proximidade e distanciamento, embricando-se 

em alguns momentos e em outros realizando movimentos contraditórios: de um lado tem-se 

o pilar da regulação, consubstanciado na ação do Estado, do mercado e da comunidade e, 

por outro lado, o pilar da emancipação, voltado à orientação da vida prática das pessoas, 

tanto em seus aspectos individuais, quanto coletivos. Conforme Santos (1997, p. 77), o 

pilar da emancipação se constitui em três lógicas de racionalidade (racionalidade estético-

expressiva, racionalidade moral-prática da ética e do direito e racionalidade cognitivo-

instrumental da ciência e da técnica), que acabam se entrecruzando com o pilar da 

regulação, produzindo movimentos complexos, pois enquanto o primeiro permite um 

espaço de liberdade para as pessoas se expressarem, desenvolverem habilidades para a 

tomada de posição como cidadãos; o segundo, ao revés, estabelece normas de regulação 
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que seguem interesses (ou do Estado, ou do mercado – ou ambos) que muitas vezes se 

chocam com os ideais de emancipação.  

Com a modernidade inaugura-se uma nova era, na qual ocorre a racionalização da 

sociedade e a cientificização do Estado.O modelo que serve para a construção deste período 

é de inspiração cartesiana, que exalta o conhecimento como algo capaz de tornar o homem 

senhor da natureza e de todas as coisas. O conhecimento é utilizado como instrumento de 

dominação, capaz a um só tempo de fazer desaparecer o mistério do objeto conhecido ou a 

conhecer, subordinando-o e transformando-o de acordo com a vontade do sujeito 

cognoscente (CHÂTELET; PISIER-KOUCHNER, 1983, p. 453).  

A idéia de dominação e a relação existente entre saber e poder gera, todavia, 

movimento até certo ponto paradoxal, como salienta Catoriadis (1987-1992, p. 77) vez que 

se defrontam a potência crescente da tecnociência e o impoder das coletividades humanas, 

explicitando o déficit participativo da sociedade. 

Para Castoriadis, o poder da tecnociência é anônimo, irresponsável e incontrolável, 

frente ao qual se apresenta uma completa passividade dos humanos, incluindo-se aí os 

próprios cientistas e técnicos, responsáveis em grande medida por este desenvolvimento. A 

passividade e o impoder destes últimos se dá em face de que nem sempre eles, 

pessoalmente, querem ou procuram, deliberadamente, um determinado experimento, apenas 

cumprindo muitas vezes, objetivos daqueles que lhes contratam e que têm interesse em 

determinado resultado (tanto iniciativa estatal como privada). Por outro lado, o impoder se 

dá, também, quanto aos resultados, pois ao iniciar uma pesquisa ou procedimento os 

cientistas traçam uma determinada fronteira na qual esperam alguns respostas imediatos, 

sendo impossível, todavia, prever seus desdobramentos ou conseqüências produzidas a 

longo prazo. 

Outro elemento que corrobora para este impoder é que a atividade dos cientistas 

normalmente é despida de qualquer elemento filosófico ou moral, visto que a ciência se 

pretende neutra. Assim, coloca-se em marcha um processo de desenvolvimento sem 

precedentes, cujos resultados podem servir a vários senhores, sem que se questionem as 

finalidades para as quais os conhecimentos técnicos são empregados. Acima de tudo e 

atuando como salvo conduto, encontra-se a crença nos benefícios que são produzidos pelo 
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desenvolvimento científico, muito embora, como o próprio Castoriadis saliente, nem 

mesmo os cientistas encontram-se inteiramente persuadidos de que estes benefícios 

perdurem por muito tempo (1987-1992, p. 77).   

As questões que se apresentam no seio do Estado Cientista descortinam uma 

realidade até então não vivenciada pelas outras formas de Estado, na qual o progresso se 

mistura a uma profunda crise da humanidade, o que acaba por revelar as insuficiências das 

estruturas do Estado para responder aos novos problemas e conflitos que se desencadeiam a 

partir da marcha descontrolada da tecnociência, ao mesmo tempo em que desvelam uma 

enorme crise de participação social. A sociedade tem suas formas de vida e de produção 

dominadas pela razão instrumental, fragmentando o tecido social em nome da tecnociência. 

Sua crítica atinge um aspecto nodal que é a fragmentação da sociedade e sua inércia 

diante do desenvolvimento tecnocientífico e das questões afetas aos interesses comuns. A 

histórica separação entre sociedade e Estado, o individualismo, o consumismo e o 

fetichismo causado pelas grandes descobertas e pelo uso maciço da tecnologia tornaram o 

homem refém, retirando-lhe a capacidade de perceber os impactos que o mundo 

tecnológico produz em sua forma de viver e de se relacionar com os seus pares.  

É sobre esta questão que se debruça a próxima parte do trabalho, tendo como alvo 

as tecnologias da informação e da comunicação, com ênfase ao ciberespaço2, apontando 

benefícios, riscos e desafios impostos ao Estado e à sociedade diante desta nova sociedade 

que se descortina, chamada de sociedade da informação. 

 

3 Impactos, riscos e desafios da sociedade da informação 

 

A expressão sociedade da informação ou era da informação é utilizada por Castells 

(1999, p. 26) para definir a revolução tecnológica e o novo modus vivendi que se 

desenvolveu a partir dos anos 70, tendo como berço os Estados Unidos. Originário da 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados 

                                                 
2 Lévy (2002, p. 28) diz que a expressão é um neologismo surgido nos anos 80 do século XX, referindo-se à 
cibernética, corrente científica dos anos 40 e 50 que consagrou o estudo da informação e da comunicação nos 
meios científicos. Esta ciência é denominada de ciência do comando ou do controle, também sendo associada 
à idéia de governação, conforme se verá mais à frente. 
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Unidos, o projeto de criação da internet teve como pano de fundo a Guerra Fria e foi 

idealizado para evitar que os soviéticos adentrassem no sistema de informações norte-

americano. Para tanto, optou-se por uma estrutura complexa, arquitetada a partir da 

interligação de milhares de redes e que não poderia ser controlada por nenhum centro. Esta 

rede ficou conhecida como ARPANET, cujo modelo, posteriormente, foi disponibilizado 

para iniciativa privada, sendo utilizada para outras finalidades que não militares.   

Com o fechamento da ARPANET, na década de 90, foi criado a World Wide Web 

(WWW) que, através de programas capazes de utilizar a interface gráfica, possibilitaram 

melhor trânsito de dados na rede. Posteriormente, com o desenvolvimento dos servidores de 

acesso, este serviço se disseminou entre a população (ROHRMANN, 1999).  

Ao extrapolar as finalidades iniciais, este sistema de informações acabou servindo 

como importante elemento para a reestruturação do sistema capitalista, pois permite fluxos 

intensos de informações e dados, o que acelerou a realização de negócios e o contato entre 

os mercados consumidores e fornecedores. Deve-se destacar, também, que os 

conhecimentos adquiridos no curso da revolução tecnológica não ficaram centralizados, 

servindo, isso sim, para realimentar o processo, originando novas aplicações da internet. 

Como sustentado por Castells (1999, p. 109) o desenvolvimento na área 

informacional originou um novo paradigma, chamado por ele de tecnológico: “O novo 

paradigma tecnológico mudou o escopo e a dinâmica da economia industrial, criando uma 

economia global e promovendo uma nova onda de concorrência entre os próprios agentes 

econômicos existentes e também entre eles e uma legião de recém-chegados”.   

Os impactos desta tecnologia puderam ser sentidos em vários segmentos: verificou-

se a demanda por novos produtos, serviços e profissões, tais como técnicos em informática, 

programadores de sistemas, dentre tantos outros, cujos serviços eram constantemente 

solicitadas por empresas, indústrias, escolas, universidades e escritórios de profissionais 

liberais que desejavam implantar novas rotinas e formas de controle de sua produção, nos 

quais a rede informacional se constituía em importante instrumento. Junto com os serviços, 

houve demanda pela produção de novos produtos, movimentando a indústria eletrônica. 

As relações de trabalho também se alteraram significativamente, em dois 

movimentos distintos: de um lado, a tecnologia permitiu a otimização de rotinas e a 
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aquisição de novas habilidades aos trabalhadores, o que favoreceria, em tese, jornadas 

menos extenuantes ou até mesmo a substituição do espaço da empresa para outro local, 

permitindo-se o trabalho em casa, por exemplo. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias da 

área da informação promoveram movimentos de exclusão e de inclusão: exclusão porque 

todos aqueles que não detinham conhecimento suficiente ou que não conseguiram se 

adequar aos novos padrões utilizados em muitas empresas foram substituídos; em 

contrapartida, quem tinha desenvolvido habilidades e adquirido conhecimento nesta área 

conseguiu boas colocações no mercado de trabalho. Embora o mito inicial fosse que a 

máquina iria substituir o homem, com o passar do tempo ficou comprovado que o cérebro 

humano é insubstituível, pois ele que comanda os processos e desencadeia as criações.  

A máquina e, especialmente, as tecnologias da informação e da comunicação 

tornaram-se decisivos no processo de trabalho, por promover a inovação, permitir a revisão 

das práticas, rotinas e a correção dos erros, tudo em reduzido espaço de tempo; fornecer e 

infra-estrutura e flexibilidade necessárias aos processos produtivos (CASTELLS,1999, p. 

265). Aliado a estas vantagens, salienta-se a capacidade de armazenamento de grande 

quantidade de informações, bem como rapidez na circulação e socialização de dados, 

fatores de grande interesse para as empresas.  

Para Lévy (1996, p. 62-63) o ciberespaço abre um mercado novo de trabalho, que 

merece ser analisado não sob o prisma quantitativo, com a contagem de postos de empregos 

abertos, e sim a partir do reconhecimento das profundas transformações que o virtual 

produziu nos conceitos de produtor, consumidor e no próprio mercado de trabalho. Isso 

porque, segundo este autor, como o ciberespaço rompe com o conceito de fronteiras, de 

proximidade e distância, um grupo de profissões, que usualmente serviu como 

intermediária entre o fornecedor e o consumidor pode ser extinta, no fenômeno que chama 

de desintermediação. Para dar conta desta nova realidade, estes profissionais precisariam 

desenvolver outras habilidades, dando ensejo ao que chama de inteligência coletiva, ou 

seja, o exercício das funções e aptidões cognitivas realizadas a partir da consideração das 

implicações produzidas em comunidades vivas. Rompe-se com conceitos de inteligência 

individual, ampliando-se o foco para perceber que todos os elos da cadeia precisam estar 

interligados e trabalhando no sentido de atingir o mesmo objetivo. 
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O avanço e as vantagens da sociedade da informação são significativos, também, 

para o mercado financeiro, agilizando investimentos em qualquer lugar do planeta, gerando 

empregos e investimentos3. 

Há, todavia, aspectos negativos, pois as oscilações do mercado financeiro de um 

determinado Estado podem ser potencializadas pelas tecnologias de informação, na medida 

em que elas favorecem uma retirada rápida e estratégica de capital para outros mercados. 

Isso pode comprometer e determinar a sorte da economia de um país, debilitando ainda 

mais sua economia.  

Estas tecnologias permitem, também, que o dinheiro proveniente de atividades 

ilícitas praticadas num determinado Estado seja enviado a paraísos fiscais instalados em 

outros, tudo numa fração de segundos, com rapidez e segurança. O dinheiro, após este 

processo de lavagem, retorna e se incorpora à economia formal, o que dificulta a ação dos 

Estados (CASTELLS, 1999).  

As novas tecnologias da informação também imprimiram maior dinamicidade às 

formas de comunicação do Estado com os seus cidadãos sendo freqüente a criação de sites 

oficiais, nos quais são divulgadas notícias, informações, comunicações de caráter legal, 

postos à disposição da população. É comum, também, haver prestação de contas de 

atividades desempenhadas pelos poderes integrantes do Estado, bem como haver espaço 

específico onde o internauta pode encontrar modelos de formulários e fichas, o que facilita 

a prática de atos por meio da internet4. Estas iniciativas políticas têm servido para ampliar a 

proximidade entre o cidadão e o Estado, originando o que Lévy (2002, p. 101) chama de 

governação eletrônica ou Governo Eletrônico. Citando como exemplo os Estados Unidos, o 

autor destaca que a utilização desta ferramenta serve de aliada na superação da histórica 

ineficiência da máquina pública, fazendo com que se atenda com mais presteza o cidadão.   
                                                 
3 Outro aspecto referido por Lévy (1996) é o fato de o ciberespaço permitir maior transparência aos 
investimentos, o que gera confiabilidade nos investidores, incrementando a atividade financeira. Os bancos de 
dados on line, de um lado, permitem que se torne intelegível os movimentos do mercado, e as notícias e 
informes em tempo real, tornam mais fácil a tarefa de avaliar ou se precaver das oscilações que abalam as 
finanças (há inúmeras notícias que afetam o mercado financeiro, como resultado de eleições, guerras, queda 
de bolsas, instabilidades) possibilitando que os investidores não sejam pegos de surpresa. 
4 Exemplo do uso cada vez mais disseminado deste canal de comunicação é o crescente número de 
contribuintes que faz suas declarações de impostos de forma virtual.  
 
 

  
1318



Sem dúvidas que o Estado, ao disponibilizar dados e socializar informações está 

percorrendo um importante caminho em direção à sociedade civil, dando oportunidade que 

cada pessoa acompanhe sua gestão, se manifeste e tenha acesso mais rápido às informações 

e serviços. Não se pode, no entanto, ter uma visão utópica ou imaginar que a 

disponibilização de informações e serviços on line será capaz, por si só, de resolver o 

histórico déficit de participação social na gestão da coisa pública, pois seria ilusório pensar 

que as novas ferramentas da informação permitiriam maior controle e fiscalização por parte 

dos administrados, vez que são os próprios governantes que disponibilizarão as 

informações que lhes convém e muitas vezes estes sites oficiais servem para proclamar os 

feitos políticos e administrativos ao invés de permitir um real acompanhamento de sua 

gestão.  

Nem todos os observadores deste processo acreditam que o ingresso do aparato 

estatal na era da tecnologia da informação desenvolverá a ciberdemocracia, como chamado 

por Lévy. Questiona-se, por exemplo, a própria natureza de seu uso, ou seja, se eles 

facilitariam tarefas ligadas à mera administração pública ou se, ao revés, contribuiriam para 

o governo eletrônico que pressupõe participação ativa dos cidadãos, ampliando a 

democracia. Segundo Fugini, Maggiolini e Pagamici (2007) tenta-se divulgar a idéia de que 

o uso destas tecnologias contribuiriam para maior eficiência e dinamicidade dos governos, 

ampliando os espaços políticos quando, em verdade, limitam-se à simples  prestação de 

serviços públicos, o que equivaleria, segundo eles, a reduzir cidadãos a consumidores.  

Partindo desta perspectiva apontada pelos autores, a seguir serão analisados alguns 

dados da realidade brasileira, mapeada a partir de pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da 

Interne no Brasil (CGI.br)5, órgão responsável em acompanhar e divulgar o uso da internet 

no país. Além de explorar alguns dados, busca-se responder se é possível aplicar, ao caso 

brasileiro, as lições sobre governo ou governanção eletrônica. 

 

                                                 
5 Este Comitê foi criado no ano de 1995, pela Portaria Interministerial n. 147, de 31 de maio, posteriormente 
alterada pelo Decreto Presidencial n. 4829, de 3 de setembro de 2003. Sua principal função é coordenar as 
iniciativas de serviços de internet, promovendo a justa competição entre os provedores, garantindo adequados 
padrões de conduta para provedores e usuários e promovendo a qualidade técnica dos serviços. Informações 
disponíveis em http://www.cgi.br/sobre-cg/index.htm. 
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3 O Estado brasileiro frente às tecnologias da informação e da comunicação 

 

O governo brasileiro tem realizado uma série de ações com vistas à implantação e 

acompanhamento da utilização das tecnologias de informação pela população. Uma das 

iniciativas na promoção destas tecnologias foi a criação do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil, órgão estruturado na forma de núcleos, grupos e centros de atuação6, que realizam 

ações, destacando-se, dentre as atividades, a Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação no Brasil – TIC Empresas e TIC Domicílios, que já está em 

sua segunda edição7.  

 A pesquisa revelou que o acesso à internet é restrito a um terço da população8, o que 

indica um longo caminho a ser trilhado para que se possa falar, no caso, em governação ou 

governo eletrônico. Este dado mostra que os obstáculos para a apropriação e utilização 

desta tecnologia por parte da população dos Estados periféricos de economia 
                                                 
6 No âmbito do Comitê Gestor para a Internet do Brasil funcionam vários grupos e núcleos de atuação, que 
oferecem ao internauta desde um perfil da utilização da internet no Brasil, notícias sobre os incidentes 
envolvendo o uso desta ferramenta (mapeados por ano, mês, dias da semana), instruções de como proceder 
para realizar registros de domínios, bem como as perguntas e respostas mais frequentes sobre o assunto, 
notícias sobre segurança e como se prevenir de spam, dentre outros. Os grupos, Centros e Núcleos são: Grupo 
de Resposta a Incidentes de Segurança para a Internet brasileira, responsável por receber, analisar e responder 
a incidentes de segurança em computadores, envolvendo redes conectadas à Internet brasileira; Centro de 
Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação - CETIC.br - responsável pela produção de 
indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil, divulgando análises e 
informações periódicas sobre o desenvolvimento da rede no país; Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto br, entidade civil, sem fins lucrativos, que desde dezembro de 2005 implementa as decisões e projetos 
do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ainda funcionam o Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologias de 
Redes e Operações e Registro de Domínios para a Internet do Brasil. Informações disponíveis em 
http://www.cgi.br/sobre-cg/index.htm, acesso em 12 de janeiro de 2008.  
7 A última edição da pesquisa baseia-se em dados colhidos entre os meses de julho e novembro de 2006. A 
parte referente à colheita de dados nos domicílios foi realizada a partir de 10.510 entrevistas feitas na zona 
urbana, com pessoas a partir de 10 anos de idade, cobrindo as cinco regiões do país7. Quanto ao uso das 
tecnologias de informações pelas empresas, os dados foram obtidos a partir de entrevistas realizadas em 2006, 
na forma de contato telefônico para 2.700 empresas com mais de 10 funcionários de todas as regiões do país, 
e que compõem oito segmentos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): Indústria de 
Transformação; Construção; Comércio e Reparação de Automóveis; Hotelaria e Alimentação; Transporte, 
Armazenagem e Comunicação; Atividades Imobiliárias; Atividades Cinematográficas, Vídeo, Rádio e TV; e 
o Setor Financeiro (BRASIL, 2007, p. 24-25).  
8 Santos (2007, p. 29), analisando os dados obtidos a partir da Pesquisas sobre o Uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no Brasil,  assim se manifesta: “Houve melhoria nos índices de acesso ao 
computador, especialmente, e à internet. O índice de pessoas que já utilizaram o computador passou de 45,2% 
em 2005 para 45,7% em 2006. O número de pessoas que utilizou o computador nos últimos três meses passou 
de 29,7% para 33,1%. O índice dos que já acessaram à internet cresceu de 32,2% para 33,3% e dos que 
utilizaram a internet nos últimos três meses aumentou de 24,4% para 27,8%. Já o percentual dos que nunca 
utilizaram o computador e a internet caiu de 54,8% para 54,3% e de 67,8% para 66,7%, respectivamente”   
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subdesenvolvida são mais profundos e difíceis de serem ultrapassados que em Estados 

centrais, onde o nível econômico, cultural e de participação da população é maior. Portanto, 

apesar dos crescentes índices de utilização da internet entre brasileiros, ainda não se 

reproduziu por aqui um padrão tal qual o dos Estados mais desenvolvidos, o que indica que 

se deve aplicar com cuidado as lições sobre governo ou governanção eletrônica, sustentadas 

pelos teóricos europeus9.  

 Outro argumento que fragiliza a tese da governação eletrônica no Brasil é a pouca 

credibilidade dele junto à população, pois apenas 12,1% dos entrevistados informou que fez 

uso do governo eletrônico nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa (BRASIL, 

2007, p. 163) e, dentre os que utilizaram, predominaram as consultas e pagamento de 

impostos. Os demais internautas entrevistados indicaram que acessavam a página do 

governo para as atividades que envolvem apenas serviços10 pouco representando para a 

construção de cultura voltada à participação política e para a consolidação da cidadania.

Ficou patente, também, que não há, no Brasil, uma política de inclusão digital ou de 

participação com vistas à construção da ciberdemocracia, haja vista a inexistência de ações 

para a inclusão das populações desfavorecidas pelas formas tradicionais de governação e se 

desconsidera qualquer possibilidade de serviços destinados a minorias lingüísticas, 

deficientes, estrangeiros.  

De igual forma, os serviços oferecidos nos sites oficiais do governo brasileiro não 

têm como sujeito o destinatário, ou seja, não são construídos com sua participação, apenas 

reproduzindo a lógica cartorial típica das burocracias governamentais. Como se vê, a 

participação fica restrita à “facilidade” de acessar informações e documentos via internet, o 

que não cativa os cidadãos, que ainda preferem ir diretamente aos guichês de atendimento 

dos órgãos públicos.       
                                                 
9 Dentre eles, Pierre Lévy. 
10 Tais como: buscar Informações sobre emprego, Informações sobre direitos do trabalhador (Previdência, 
etc.), buscar Informações sobre serviços públicos na área de saúde, pagar IPVA, multas, licenciamento de 
veículos, buscar Informações sobre como emitir documentos (RG, CPF, etc.), obter certidões negativas, 
buscar Informações sobre programas assistenciais (Bolsa família, etc.), pagar taxas de serviços públicos 
(água, luz, etc.), pagar IPTU e outros impostos. Portanto, como se vê, o uso de tecnologias de informação, por 
parte do Estado brasileiro facilita a vida de uma parcela da população, mas isso ainda está limitado a um 
pequeno contingente populacional, bem como se restringe predominantemente à busca por facilidades para a 
prática de serviços (como pagamento de impostos, por exemplo).
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 A ausência de políticas de inclusão digital também se revela nas respostas ofertadas 

pelos usuários da pesquisa, haja vista que apenas 6,55% informaram que suas habilidades 

para a utilização da internet foram desenvolvidas na escola, em instituição formal de 

ensino. Esta informação é altamente reveladora: primeiro porque, conforme explicado na 

metodologia da pesquisa, crianças a partir de 10 anos de idade também integraram o 

universo investigado e se acredita que muitos dos entrevistados sejam crianças e 

adolescentes, grupo usuário que tem crescido de forma significativa no país. Este grupo de 

internautas se apresenta em um momento especial do seu desenvolvimento, sendo 

merecedores de proteção integral, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 227. Apesar da previsão legal, não se percebem ações ou políticas voltadas à 

educação para o uso responsável da internet, que promova, efetivamente, a proteção 

integral.  

Ora, nos tempos que correm, marcados pelo desenvolvimento tecnocientífico, em 

que crianças e adolescentes vivem conectados, experimentando os impactos positivos e 

negativos da sociedade da informação, a não inclusão deste tema no currículo das escolas e 

a ausência de ações de inclusão digital que passem pela via da educação certamente se 

constitui em negligência por parte do Estado, especialmente se for considerado o 

contingente de crianças e adolescentes que utilizam a internet.  

 Deve-se deixar claro, no entanto, que quando se fala em preparação ou educação 

para o uso da internet não se está pensando simplesmente em meras instruções manualescas 

de como usar a rede e sim da conscientização dos usuários sobre as implicações e riscos do 

universo virtual, numa discussão que enfoque o aspecto humano envolvido com a 

tecnologia, ou seja, pela percepção de que ciberespaço também pode favorecer a formação 

e manutenção de laços e vínculos sociais, que há pessoas conectadas e que as relações neste 

ambiente devem respeitar as diferenças de gênero, raça, opção sexual, opção religiosa, 

diferenças de opinião, etc. O que se sustenta é a necessidade de fomentar e desenvolver nos 

usuários, principalmente aqueles que estão crescendo sob os impactos desta tecnologia, o 

sentido de emancipação, ou seja, a percepção de que todos são co-partícipes na construção 

do universo virtual e que cabe a cada um, portanto, utilizá-lo de forma que a internet seja 

palco para a construção e desenvolvimento de cidadania planetária. 
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 Infelizmente, o que se vê, por hora, é que a preocupação do Estado brasileiro centra-

se apenas nas formas de distribuição do acesso à internet nos domicílios, de se identificar as 

possíveis barreiras que dificultam a utilização da banda larga ou em determinar o que 

impede o acesso à rede, ou seja, no aspecto da inclusão digital que atende aos anseios do 

mercado. De igual forma, critica-se o modelo de inclusão digital pretendido para as escolas, 

que não deve se limitar a “[...] garantir que no menor prazo possível todas as escolas 

públicas estejam bem conectadas (e permanentemente conectadas!) à internet”, conforme 

proposto num dos Tópicos para uma Estratégia Nacional (BRASIL, 2007, p. 51), pois 

reduzir esta complexa questão a mera possibilidade de conexão é subestimar o enorme 

potencial que a internet apresenta para a construção de relações planetárias mais fraternas e 

solidárias, com respeito à diversidade e aos direitos humanos.  

 Quando se analisam as estratégias delineadas pelo Governo brasileiro para o 

desenvolvimento tecnológico na área da informação, é possível verificar que, dentre 10 

ações listadas, apenas um tópico (o de número 9) se destina à capacitação, e assim mesmo 

sua redação fica aquém do esperado, pois como se vê, não propõe ações voltadas à 

educação para o uso da internet, e sim mero desenvolvimento de habilidades para que se 

possa retirar o melhor proveito possível do seu uso11.  

 Não adianta apenas saber acessar a internet, pois o acesso e a navegação são 

simples, sendo logo apreendidos pelo internauta. A preocupação deveria ser em propor 

mecanismos que permitissem o desenvolvimento da cultura virtual emancipatória, em que a 

rede não seja vista como “terra de ninguém”, onde é possível tudo fazer sob a crença de que 

não será descoberto, favorecendo o surgimento da criminalidade virtual. Como a 

configuração extraterritorial das comunicações e relações via internet foge aos padrões 

usuais de controle do Estado-nação, fica evidenciado que as formas de regulação 

usualmente utilizadas não respondem aos desafios trazidos pela sociedade da informação, o 

                                                 
11 Eis sua redação: “Montar uma estratégia nacional de capacitação para que, em todos os níveis, pessoas e 
instituições, tendo o acesso aos meios e instrumentos, possam utilizá-los com eficácia. Um dos erros 
frequentemente cometidos nos programas sociais e educacionais de TICs no país é iniciar (e muitas vezes 
terminar) um projeto pela aquisição e doação de equipamentos. Além da universalização do acesso aos meios 
(conectividade) e da democratização do acesso aos instrumentos (equipamento), é essencial a disseminação 
das habilidades para melhor utilizar esses meios e instrumentos” (BRASIL, 2007, p. 52). 
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que indica a necessidade de se propor alternativa que se coadune com as características do 

ciberespaço.   

Ao contrário da regulação, que tradicionalmente opera através do controle, por meio 

da emancipação é possível pensar a dimensão humana, olhar com mais atenção os 

relacionamentos (não tentando controlá-los ou cerceá-los), mas promovendo campanhas e 

ações educativas que conscientizem para os riscos da utilização irresponsável da internet, 

salientando as possibilidades de aproximação e de solidariedade interplanetária, também 

proporcionadas pela internet.   

 

Considerações finais (e provisórias) 

 

Como exposto ao longo deste trabalho, os impactos produzidos pelas novas 

tecnologias da informação e da comunicação, como a internet, são percebidos na relação 

entre pessoas, destas com o mercado e com o Estado, desafiando mecanismos tradicionais 

de regulação, que se mostram insuficientes em face da realidade virtual. 

É sabido que as relações que se estabelecem no espaço virtual não respeitam 

fronteiras geográficas (aspecto que torna ainda mais atrativa a internet, pois permite a 

conexão interplanetária), o que tem conduzido a duas posições diametralmente opostas: de 

um lado, aqueles que acreditam que o espaço virtual é eminentemente privado, permitindo 

comunicação sem fronteiras, lazer e criatividade, construção de identidades e de 

emancipação, sobre o qual o Estado não têm que ingerir; e de outro, alinham-se os que 

entendem que as relações devem ficar submetidas a controles, senão no modelo tradicional, 

já que escapam das fronteiras territoriais, pelo menos a alguma forma de ação concertada 

dos Estados nacionais.  

O que se constata, no entanto, é que a fluidez do tema e sua complexidade não 

permitem que as respostas sejam polarizadas, calcadas em códigos binários (espaço público 

x espaço privado; ordem interna x contexto internacional; liberdade x controle) tais como os 

utilizados na primeira modernidade. Nesta quadra da história é preciso compreender que 

problemas complexos exigem alternativas de solução também complexas, que articulem 

inúmeras forças (do indivíduo particularmente considerado, da sociedade civil, do Estado, 
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dos demais atores do cenário internacional) numa forma de atuação que considere a 

interpenetração que a internet produz entre local e o global, entre público e privado.  

Como se viu, o tema é novo, carregado de implicações e desafios, tanto para o 

Estado, quanto para os cidadãos. Este trabalho, longe de apresentar soluções, buscou 

pontuar alguns problemas e cotejar a posição doutrinária com a realidade brasileira, 

apontando, como possível alternativa, a via da emancipação.  

O que se defendeu, ao longo do trabalho, não é a intervenção do Estado através do 

Direito, como regulador das interações e como limitador deste espaço de criatividade e 

construção de subjetividade. A tese aqui sustentada, ao revés, é a da necessidade de o 

Estado lançar mão de meios para efetivar, juntamente com a sociedade, a educação e a 

preparação para a inclusão digital dos usuários que freqüentam a ágora virtual. Portanto, é 

preciso que se ultrapassem as propostas alinhadas pelo governo brasileiro até o presente 

momento, que parecem estar comprometidas apenas com os interesses do mercado, 

reconhecendo os riscos que o ciberespaço pode representar para os internautas e propondo 

medidas preventivas e educativas, voltadas à educação digital. 

Acredita-se que o Estado brasileiro já deu um importante passo ao realizar o 

levantamento de dados e informações sobre a utilização das tecnologias da informação. Só 

que tais dados não podem servir apenas para subsidiar a expansão tecnológica 

(privilegiando-se o mercado) em detrimento dos aspectos humanos. O caminho, então, é 

tentar harmonizar estes interesses e para tanto o Comitê Gestor deve atuar para que o 

acesso e uso da internet possam promover a cidadania das pessoas, dando atenção ao pilar 

da emancipação, tantas vezes referido ao longo deste trabalho. 

Por agora e de forma muito provisória, acredita-se na necessidade de se repensar as 

dimensões sociais e políticas, aproximando a sociedade civil do Estado e tornando os 

cidadãos comprometidos com as questões coletivas. É preciso, portanto, apostar na 

educação digital, que permita perceber o alcance do que se pratica na rede e da necessidade 

de que todos atuem, em suas relações e interações planetárias, como portadores de um 

discurso emancipatório. 
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A INTERPRETAÇÃO CONFORME O DIREITO INTERNACIONAL: UMA 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 

André Lipp Pinto Basto Lupi∗

 

RESUMO 

O aprofundamento e a expansão das obrigações internacionais do Brasil nos últimos 

anos tornou mais freqüente a aplicação de normas internacionais no ordenamento 

interno. Este fato requer um aprimoramento dos estudos sobre a relação entre o Direito 

Internacional e o Direito Interno. Neste artigo, propõe-se uma teoria para interpretação 

de normas internacionais, baseada na afirmação de que o juiz nacional deve considerar a 

norma em seu contexto de origem, esforçando-se por formular uma tradução 

competente do dispositivo para o ordenamento interno. O contexto vem definido pela 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados e sua consideração implica uma análise 

do conjunto do Direito Internacional em vigor no momento de sua aplicação. Sustenta-

se que a observância desse postulado para interpretação seja obrigatória, dado o caráter 

costumeiro das referidas regras da Convenção de Viena. Esta tese traz como utilidades 

práticas a contribuição para uma aplicação mais homogênea do Direito Internacional, a 

maior consistência das posições do País frente às suas obrigações internacionais e a 

conseqüente diminuição dos riscos de responsabilização por descumprimento de normas 

internacionais. Isto se vê demonstrado na análise de casos da jurisprudência brasileira, 

tal como esboçado na última parte do trabalho. Conclui-se que o uso da teoria 

apresentada é recomendável quando se trata de aplicação de normas internacionais no 

ordenamento interno brasileiro. 

 

PALAVRAS CHAVES: APLICAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL POR 

TRIBUNAIS NACIONAIS; INTERPRETAÇÃO CONFORME O DIREITO 

INTERNACIONAL; JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 
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ABSTRACT 

The international commitments of our country were progressively expanded and 

deepened in the last years. Thanks to that movement, international norms became more 

often applied by domestic courts. This fact requires a better acknowledgment of the 

relations between International and Domestic Laws. In this work we propose a theory of 

interpretation for international norms, based on the assumption that domestic judges 

must take the norm as inserted in its original context, in order to build a competent 

translation of the rule. Context is something defined by the Vienna Convention on the 

Law of Treaties and may be identified with the whole system of International Law in 

force at the moment of the interpretation. We claim that the observance of this rule of 

interpretation is binding on the domestic judge, due to the customary character of those 

rules of the Vienna Convention. This thesis brings practical benefits. First, it helps to 

build a more homogeneous application of International Law through domestic courts. 

Second, it gives more consistency to the State positions towards its international 

obligations. Consequently, it diminishes the risk of international responsibility for 

violation of those commitments. These benefits are demonstrated through case analysis, 

which is drawn in the last part of the work. We conclude that the use of this theory of 

interpretation shall be recommended when approaching the question of application of 

international norms into the domestic system. 

 

KEYWORDS: INTERNATIONAL LAW IN DOMESTIC COURTS; 

INTERPRETATION IN CONFORMITY WITH INTERNATIONAL LAW; 

DECISIONS OF HIGHER COURTS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É um lugar comum, do qual dificilmente se pode fugir, afirmar que o Brasil 

conheceu nos últimos anos uma progressiva inserção internacional, com 

aprofundamento e extensão dos compromissos jurídicos assumidos. Variadas 

implicações desse movimento vêm sendo objeto de produção científica na área jurídica. 

O campo do Direito Internacional revigora. Contudo, na prática dos tribunais, o Direito 

Internacional parece relegado a algumas poucas decisões dos tribunais superiores. É 
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bem certo que quantitativamente houve enorme crescimento das demandas que 

envolvem o Direito Internacional. Todavia, as perspectivas de aplicação das normas 

internacionais parecem resumidas a casos em que a legislação nacional não oferece uma 

resposta precisa. Como observado em outros países, os juízes nacionais preferem aplicar 

a norma interna à internacional.1  

A primazia, na vida forense, dos elementos normativos nacionais em 

detrimento dos estrangeiros e internacionais, explica-se por diversas razões, dentre as 

quais: (1) a formação dos juízes, que, em geral, fizeram seus cursos superiores numa 

época em que o Direito Internacional não era disciplina obrigatória;2 (2) a experiência 

dos juízes, de anos de labuta e pouca aplicação prática do Direito Internacional;3 (3) o 

necessário esforço adicional empreendido na “tradução” dos comandos alienígenas.4

Este artigo enfoca o último dos motivos citados, a relação do conjunto 

normativo internacional com o ordenamento interno, com o objetivo de apresentar uma 

proposta teórica que facilite essa tarefa de “tradução” e justifique o aumento do recurso 

a esses elementos normativos. A aplicação do Direito estrangeiro, que informa a 

perspectiva do Direito Comparado, não será objeto de análise neste trabalho.5  

Nesse sentido, serão exploradas as respostas às seguintes perguntas: (a) 

como interpretar os comandos normativos oriundos do Direito Internacional com o 

máximo de fidelidade ao seu contexto de origem? (b) Em que medida essa preocupação 

com a conformidade ao Direito Internacional se justifica na aplicação feita pelo juiz 

nacional? 

A tese a ser aqui defendida consiste na afirmação de que as normas de 

Direito Internacional, mesmo quando aplicadas por tribunais nacionais, devem ser 

interpretadas em conformidade com o seu contexto de criação e os desenvolvimentos 

                                                 
1 INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. Third report of the Committee on International Law in 
National Courts. Taipei Conference (68th), 1998, p. 659-683. 
2 MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional: uma análise 
crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.p. 13-19; RODRIGUES, Horácio; JUNQUEIRA, 
Eliane. Ensino do Direito no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002, p. 24-30; ILA, doc. cit., p. 
672-673; 
3 ILA, idem, ibidem. 
4 KNOP, Karen. Here and There : International Law in Domestic Courts. New York University Journal of 
International Law and Politics, n. 32, p. 501-532, 1999-2000. 
5 Sobre o tema, v. BASTOS JR., Luiz Magno Pinto. Limits and possibilities of the use of foreign 
materials by courts, in constitutional adjudication: Redefining the role of comparativism in theories of 
constitutional interpretation. In : VII World Congress of the International Association of Constitutional 
Law, 2007. Atenas, Grécia. Disponível em : http://www.enelsyn.gr/. 
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posteriores neste âmbito. A proposta pode também alcançar a interpretação das normas 

nacionais que implementam ou refletem no ordenamento interno dispositivos oriundos 

de compromissos internacionais do País. Dentre os benefícios trazidos por essa 

abordagem, destacam-se a consistência dos atos do País frente às suas obrigações 

internacionais, a contribuição dos tribunais nacionais para efetivação do Direito 

Internacional e maior homogeneidade em sua aplicação. 

A exposição subseqüente divide-se em três partes: (1) a relação da 

“interpretação conforme o Direito Internacional” com o contexto de origem da norma 

internacional; (2) a aplicabilidade e o caráter normativo ou vinculante da “interpretação 

conforme o Direito Internacional”; (3) uma análise jurisprudencial para indicar os 

aportes concretos da teoria proposta. 

 

1 O “ARGUMENTO GENÉTICO”: A INTERPRETAÇÃO EM 

CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO DE ORIGEM 

 

No início deste trabalho, fez-se analogia entre “tradução” e recurso a 

elementos normativos não nacionais. A comparação é pertinente. Knop afirma que a 

interpretação desses elementos geralmente requer que o juiz nacional traduza-os para a 

realidade do ordenamento interno do seu país, buscando manter-se fiel ao texto, 

enquanto, ao mesmo tempo, agrega, necessariamente, algo de sua própria cultura e 

percepção ao texto traduzido.6

O “texto” a ser traduzido é a norma internacional. Embora sejam vários os 

tipos de relação entre as normas internacionais e as normas internas, aquelas, quando 

aplicadas internamente, constituem um vínculo de integração entre os dois 

ordenamentos, internacional e nacional. Argumentar-se-á, nos parágrafos seguintes, que 

esse vínculo deve-se estabelecer na forma de uma tradução compentente, na qual se 

deve prezar por promover a melhor integração possível dos significados dos elementos 

normativos considerados. Para este objetivo, torna-se fundamental considerar o contexto 

de origem da norma internacional.  

Antes de prosseguir, portanto, deve-se definir “contexto”. Normalmente, o 

jurista nacional versado nos critérios hermenêuticos, conhece a interpretação conforme 

                                                 
6 KNOP, Karen. Ob. cit., p. 504. 
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o contexto social no qual será aplicada a norma. Este cânone associa-se ao caráter 

dinâmico e evolutivo do Direito. Porém, não é este o contexto ao qual se refere. Na 

linguagem própria do Direito Internacional, não é o contexto social, mas o contexto 

normativo que figura nos critérios de interpretação. Veja-se o que estabelece a 

Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados (CVDT), em seus artigos 31 e 32:  

 
Artigo 31. Regra geral de interpretação. 1º Um tratado deve ser interpretado de 
boa fé, de conformidade com o sentido comum que deve ser atribuído aos 
termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objeto e finalidade. 2º Para os 
fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, 
inclusive seu preâmbulo e anexos: a) qualquer acordo concernente ao tratado e 
que foi ajustado entre todas as partes a respeito da conclusão do tratado; b) 
qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes por ocasião da 
conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao 
tratado. 3º Será levado em conta, juntamente com o contexto: a) qualquer 
acordo posterior ajustado entre as partes concernente à interpretação do tratado 
ou à aplicação de suas disposições; b) qualquer prática posterior na aplicação do 
tratado pela qual fique estabelecido o acordo das partes relativo à sua 
interpretação; c) qualquer regra pertinente de Direito Internacional aplicável nas 
relações entre as partes. 4º Será atribuído um sentido especial a um termo se fica 
estabelecido que essa era a intenção das partes. Artigo 32. Meios suplementares 
de interpretação. Pode-se recorrer aos meios suplementares de interpretação, 
inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua 
conclusão, a fim de confirmar o sentido quando a interpretação de conformidade 
com o artigo 31: a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou b) leva a uma 
conseqüência que é manifestamente absurda ou desarrazoada.7

 

Em comentários à CVDT, autores argumentam que ela dá margem a duas 

variações do “contexto”, respectivamente “interno” e “externo”.8 O primeiro respeita a 

relação do dispositivo convencional, um artigo de um tratado, por exemplo, com o 

conjunto das informações normativas desse mesmo diploma, isto é, todos os elementos 

incluídos no tratado ao qual pertence o artigo em comento, do preâmbulo aos anexos. 

Diz-se “contexto interno” porque a intertextualidade é buscada dentro do próprio 

tratado.  

Já o “contexto externo” estaria referido no artigo 31.2, cuja redação frisa 

que: “o contexto compreenderá, além do texto,” os elementos ali descritos, ou seja, 

reconhece que o contexto não se esgota nas relações internas entre os dispositivos de um 

                                                 
7 CONVENÇÃO DE VIENA sobre Direito dos Tratados de 1969. In: SALIBA, Aziz Tuffi. Legislação de 
Direito Internacional. São Paulo: Rideel, 2006. p. 808-829. 
8 SOREL, Jean-Marc. Article 31 – Convention de 1969. In: CORTEN, Olivier; KLEIN, Pierre (Dir.).  Les 
Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article par article. Bruxelles : Bruylant, 
2006. p. 1317-1324. 
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mesmo tratado, mas deve levar em consideração outras referências, em especial outros 

tratados sobre o mesmo tema entre as mesmas partes. O que raramente se percebe é que 

o contexto deve ainda incluir a prática dos Estados concernente à matéria e “qualquer 

regra pertinente de Direito Internacional aplicável nas relações entre as partes” (art. 

31.2.c). Deve-se ressaltar ainda que esta recomendação não se encontra em posição 

hierárquica inferior ou subsidiária na CVDT. O “contexto externo” deve ser sempre 

levado em consideração na interpretação do Direito Internacional. 

Segundo sustentamos em outro trabalho, pela soma das duas 

abordagens, o contexto de uma norma internacional inclui: 1) a interpretação 

sistemática do conjunto do texto em que a norma se insere, somado aos textos de 

outros tratados a ele juridicamente ligados (arts. 31.2 e 31.3.a); 2) as práticas 

relevantes dos Estados concernentes à matéria por ela tratada (art. 31.3.b); 3) a 

evolução posterior da norma no seu contexto de aplicação por cortes 

internacionais e nacionais (art. 31.3.c); 4) sua sistematização e interpretação pela 

doutrina internacionalista (art. 31.3.c).9 Os três últimos itens correspondem ao 

“contexto externo”. Cumpre anotar que entre os elementos componentes do 

contexto não há primazia ou hierarquia. 

Os próprios trabalhos preparatórios da CVDT realizados pela 

Comissão de Direito Internacional (CDI) registram o intuito de resumir num só 

artigo várias regras de interpretação comumente aceitas e pouco contestadas, sem 

entre elas estabelecer hierarquia, porque sua aplicação requer uma única 

operação combinada (“a single combined operation”). Nos seus comentários ao 

Projeto, a CDI alegou que 

 

Do mesmo modo, a palavra “contexto” na primeira frase do parágrafo 2 foi 
assim posta para conectar todos os elementos de interpretação mencionadas 
neste parágrafo à palavra “contexto” no primeiro parágrafo e com isto 
incorporá-los no dispositivo contido naquele parágrafo. Igualmente, a primeira 
frase do parágrafo 3 “Devem ser considerados em conjunto com o contexto” foi 

                                                 
9 LUPI, André L. P. B. Qual contexto? Uma análise dos critérios de interpretação segundo a Convenção 
de Viena sobre Direito dos Tratados. In: MENEZES, Wagner (Org.).  Estudos de Direito Internacional: 
Anais do V Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2007. Vol. IX, p.172–180. 
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redigida de forma a incorporar no parágrafo um os elementos de interpretação 
previstos no parágrafo 3.10   

 

Logo, pouca diferença fará saber se uma das referências que aqui se sugere 

pertencerem ao contexto correspondem ou não ao “contexto” ou aos “outros fatores” no 

texto do artigo 31.  

Em conclusão, numa fórmula mais sintética, pode-se afirmar a identificação 

do contexto com o conjunto do material normativo relevante do Direito Internacional 

sobre a matéria em questão.11 Com isto, reconhece-se o caráter sempre intertextual dos 

procedimentos interpretativos, porém enfatiza-se um círculo de referências próximas do 

texto; é uma intertextualidade baseada na comunhão de origem. Daí denominar-se esta 

construção de “argumento genético”. Além de basear-se na coerência com o material 

primário12 do Direito Internacional, esta concepção tem ainda a grande vantagem de 

atualizar o conteúdo da norma interpretada, porquanto esta será examinada no conjunto 

do Direito Internacional em vigor no momento da interpretação. 

A acepção conferida ao “contexto” pela Convenção de Viena se vê 

confirmada pela jurisprudência internacional.13 Aliás, poucos questionariam a 

obrigatoriedade das orientações da CVDT para um tribunal internacional. Todavia, a 

aplicação do mesmo raciocínio no Direito interno requer uma alteração consciente da 

forma de tratar o Direito Internacional, pois não se encontra a mesma convicção no 

âmbito do ordenamento interno dos Estados. Isto posto, o passo seguinte, desenvolvido 

                                                 
10 ILC. Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries. In: ILC. Yearbook, 1966, v. II, p. 220. 
No original: “In the same way the word "context" in the opening phrase of paragraph 2 is designed to 
link all the elements of interpretation mentioned in this paragraph to the word "context" in the first 
paragraph and thereby incorporate them in the provision contained in that paragraph. Equally, the 
opening phrase of paragraph 3 "There shall be taken into account together with the context" is designed 
to incorporate in paragraph 1 the elements of interpretation set out in paragraph 3.” 
11 Esta síntese pode encontrar respaldo num conhecida passagem da decisão da Corte Internacional de 
Justiça sobre a Namíbia: “De plus, tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le 
cadre de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment où l’interprétation a lieu.” CIJ. 
Conséquences juridiques pour les états de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-
Ouest Africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité. Avis consultatif du 21 juin 
1971. p. 31.  
12 Por “material primário” entende-se o conjunto de referências revestidas de autoridade, algo que 
corresponderia, grosso modo, a uma visão abrangente das “fontes” do Direito. Cf. AARNIO, Aulis; 
ALEXY, Robert; PECZENICK, Aleksander. The Foundation of Legal Reasoning. In: AARNIO, A.; 
McCORMICK, Neil. Legal Reasoning. Aldershot: Darmouth, 1992. p. 15-40. 
13 Para uma análise da jurisprudência internacional a esse respeito, vide LUPI, A. L. P. B. Qual contexto? 
Ob. cit. 
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no próximo tópico, é avaliar o peso normativo da ordem constante do artigo 31 para a 

interpretação de norma internacional feita pelo juiz nacional.  

 

2 A UTILIZAÇÃO DO CONTEXTO PELO JUIZ NACIONAL: 

ARGUMENTO OU PRINCÍPIO? 

 

Os princípios, mesmo os não constitucionais, possuem grande peso 

normativo. Imprimir tal caráter à interpretação em conformidade com o Direito 

Internacional atribuiria ao juiz brasileiro o dever de proceder da forma aqui 

preconizada. Ao revés, desvestindo-a de obrigatoriedade, adquire ela o status de 

recomendação hermenêutica, de recurso argumentativo para reforço da racionalidade da 

justificativa apresentada para a decisão. Daí a pergunta insculpida no topo deste 

parágrafo: trata-se de argumento ou princípio? 

O Brasil compõe o rol de signatários da CVDT, onde estão os artigos que 

fundamentam a proposta de interpretação conforme o contexto internacional da norma. 

Contudo, ainda não está ratificada pelo Brasil, pois faltam o pronunciamento definitivo 

do Congresso Nacional e os atos subseqüentes para perfectibilizar o processo de 

internalização.14 Por não estar internalizada, a CVDT não pode ser utilizada diretamente 

como tratado vigente no ordenamento brasileiro. 

Não obstante, reconhece-se o caráter costumeiro da CVDT, especialmente de 

suas regras concernentes à interpretação. No Direito Internacional, o costume obriga. 

Prova-se-o pela demonstração de uma prática geral acompanhada pela convicção de sua 

obrigatoriedade.15 Essa condição de norma costumeira atribuída aos artigos sobre 

interpretação da CVDT encontra-se em diversas manifestações de autoridades 

brasileiras, bem como em julgados de tribunais internacionais.  

A título de exemplo, pode-se mencionar a própria Mensagem que fez chegar 

o Projeto submetido ao Poder Legislativo para aprovação da CVDT, na qual o Ministro 

Celso Lafer refere-se ao documento como “o repositório mais completo e orgânico das 

normas geralmente consagradas nesta matéria, e ponto de referência natural no 
                                                 
14 Sobre a opinião do Congresso Nacional e sua oposição aos artigos 25 e 66 da CVDT, vide CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. Comissão de Relações Exteriores. Parecer às Emendas de Plenário EMP 1/1993. 
Diário da Câmara, 28.10.1995. p. 3410-3411.  
15 Cf. LUPI, A. L. P. B. Os Métodos no Direito Internacional. São Paulo: Lex, 2007. p. 53-138. 
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tratamento do assunto, mesmo para os Estados que dela não são partes”16. Outra 

evidência da aceitação destas regras pelo Brasil é a invocação das mesmas em litígios 

internacionais.17 A lista de decisões internacionais que aplicam as normas citadas como 

manifestações do costume é infindável, pelo que devem bastar os exemplos do Órgão de 

Apelação da Organização Mundial do Comércio (OMC),18 da Corte Internacional de 

Justiça (CIJ)19 e do sistema de solução de controvérsias do Mercosul.20 Disto se conclui 

que, ao menos para interpretar tratados, - escopo da CVDT -, o juiz brasileiro tem 

obrigação de levar em consideração o contexto de origem da norma internacional, por 

força do artigo 31 da CVDT. Obviamente, o dever de considerar não impede que outras 

possibilidades de interpretação sejam preferidas, desde que tais vias encontrem respaldo 

em métodos aceitos de interpretação, notadamente pelo recurso a outros elementos 

constantes do próprio artigo 31 da CVDT. Anote-se que se vê com reservas preterir a 

interpretação contextual requerida pela CVDT em favor de instrução hermenêutica 

contida apenas no Direito interno, quando a norma em questão esteja insculpida num 

tratado. 

Outro dado importante para definir a obrigatoriedade das normas da CVDT 

sobre interpretação no ordenamento interno diz respeito à possibilidade de o Brasil 

sofrer sanções por interpretações divergentes das obrigações internacionais do País.21 

Essa ameaça se reduz na medida em que o juiz nacional observa as prescrições para 

interpretação contidas no próprio Direito Internacional, pois tende a alcançar maior 

coerência com o conjunto das normas que vinculam o Estado. 
                                                 
16 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Mensagem n. 116/1992. Submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de 
maio de 1969. Diário da Câmara, 8. 12.1995. p. 8401-8402. (Sem grifo no original). 
17 WORLD TRADE ORGANIZATION. European Communities - Customs Classification of Frozen 
Boneless Chicken Cuts. Report of the Appellate Body (WT/DS269/AB/R). 12.09.2005. Vide, tb. LUPI, 
André L. P. B. Soberania, OMC e Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2001. p. 178-196. 
18 WORLD TRADE ORGANIZATION. United States – Standards for Reformuled and Conventional 
Gasoline. Appellation Body Report (WT/DS2/AB/R. 29.04.1996). p. 18-20. O Órgão de Apelação cita 
casos de outras Cortes Internacionais e doutrina do Recueil des Cours para confirmar sua afirmação de 
que o artigo 31 da Convenção de Viena atingiu o status de costume internacional.  
19 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Kasikili/Sedudu Island. Reports 1999, p. 1.045, §49. 
20 MERCOSUL. Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc constituído para decidir sobre a reclamação feita 
pela República Federativa do Brasil à República Argentina, sobre a “Aplicação de medidas de 
salvaguarda sobre produtos têxteis (Res. 861/99) do Ministério de Economia e Obras e Serviços 
Públicos”. Colônia, 10 de março de 2000. p. 13. 
21 Há casos emblemáticos e recentes de condenações do Brasil por atos judiciais ou por falta de ação 
efetiva do Judiciário. Exemplos são: WORLD TRADE ORGANIZATION. Brazil - Measures Affecting 
Imports of Retreaded Tyres. Report of the Appellate Body (WT/DS332/AB/R). 3rd  December 2007. 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Mérito, 
Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2006. Serie C No. 149. 

1337



  

Ainda que fosse possível rejeitar as observações anteriores sobre o caráter 

costumeiro das normas da CVDT e sua obrigatoriedade no Direito Interno, isto não 

atingiria fatalmente a utilidade da tese aqui defendida. Discute-se então sua passagem 

do gênero dos comandos ao dos conselhos. Neste caso, o recurso a elementos 

contextuais da norma internacional consiste em um topos que deve concorrer, no plano 

da argumentação jurídica, com outros topói, inclusive aqueles consagrados no interno. 

O balanço entre esses argumentos deverá ter em vista, porém, que a interpretação que 

considera o contexto de origem da norma internacional favorece a melhor adequação da 

decisão do tribunal nacional aos parâmetros exigidos internacionalmente, evitando 

eventuais questionamentos das posições do País por descumprimento da norma 

internacional.  

 
 

3 A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E AS 

POSSIBILIDADES GERADAS PELA TEORIA DA “INTERPRETAÇÃO 

CONFORME O DIREITO INTERNACIONAL” 

 

Nesta última parte do artigo pretende-se demonstrar a relevância e a 

utilidade da tese proposta, mediante o exame de alguns poucos, mas representativos 

casos da jurisprudência nacional. Por razões de espaço, dois exemplos apenas serão 

citados, relativos aos seguintes temas: (a) imunidade consular; (b) imunidade de 

execução do Estado estrangeiro por dívidas fiscais.22

Em caso recente,23 o STF teve de deparar-se com a difícil situação de Arie 

Scher, cônsul de Israel envolvido com o crime do artigo 241 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).24 A questão principal levada ao Supremo era a interpretação do 

                                                 
22 Outros exemplos podem ser encontrados em: LUPI, André L. P. B. La Aplicación del Derecho 
Internacional por los Tribunales Brasileños. In: VELASQUEZ RAMIREZ, Ricardo; BOBADILLA 
REYES, Humberto (Orgs.). Justicia Constitucional, Derecho Supranacional e integración en el Derecho 
Latinoamericano. Lima: Grisjley, 2007, v.1, p. 309-332, onde há um panorama mais abrangente das 
questões de aplicação do Direito Internacional nos tribunais brasileiros:  
23 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus n. 81.158-2, do Rio de Janeiro. Primeira Turma. 
Relatora para o acórdão Min. Ellen Gracie. Julgamento de 14 de maio de 2002. DJ, 19.12.2002. p. 91. 
24 Dispõe o artigo 241: “Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente: Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.” BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, 16/07/1990, p. 13563. O dispositivo foi alterado pela Lei 10.764/2003, para aumentar a 
pena, que passou a ser: “reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa”.  
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artigo 41.2 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, cujo dispositivo impede 

o exercício da jurisdição penal sobre um cônsul e a decretação de sua prisão provisória, 

salvo em caso de crime grave.25  A exceção concernente à gravidade do crime dividiu os 

Ministros.  

O Relator, Min. Ilmar Galvão, considerava que o crime do artigo 241 do 

ECA não era grave, pois admitia a transação penal na forma da Lei dos Juizados 

Especiais Criminais (artigo 89, da Lei 9.099/95).  Do lado oposto, a Min. Ellen Gracie, 

para quem o crime era grave, pois feria interesses de uma criança, pessoa tutelada com 

os maiores cuidados pela legislação brasileira e por tratados internacionais, 

principalmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, cujo artigo 9o repudia 

qualquer forma de exploração de menores.26  A Ministra ainda encontra apoio à sua tese 

no agravante do artigo 61, II, h (crime contra criança) do Código Penal e no artigo 227 

da Constituição Federal.  Outros critérios de qualificação foram levantados nos autos. A 

Procuradoria Geral da República enquadrou o crime como grave, porquanto apenado 

com a reclusão. O Ministério Público concluiu da mesma forma, mas com base na 

restrição da imunidade às funções consulares.27

A decisão final do STF foi a de indeferimento do pedido de habeas corpus, 

acolhendo a tese de que o crime do artigo 241 deveria ser entendido como “crime 

grave”, para os efeitos do artigo 41 da CVRC. 

O acórdão levanta questões importantes sobre o tema deste trabalho. Onde 

deveria o tribunal brasileiro ter buscado a referência para enquadrar um crime 

determinado como “crime grave” para efeito de aplicação de uma Convenção 

Internacional? De um modo geral, as opiniões veiculadas fundaram-se em critérios 

oriundos do Direito interno brasileiro: a Lei dos Juizados Especiais, o Código Penal, 

uma interpretação extensiva da Constituição Federal, dentre outros.  

                                                 
25 “Artigo 41. Inviolabilidade pessoal dos funcionários consulares. 1. Os funcionários consulares não 
poderão ser detidos ou presos preventivamente, exceto em caso de crime grave e em decorrência de 
decisão de autoridade judiciária competente. 2. Exceto no caso previsto no parágrafo 1 do presente artigo, 
os funcionários consulares não podem ser presos nem submetidos a qualquer outra forma de limitação de 
sua liberdade pessoal, senão em decorrência de sentença judiciária definitiva.”  BRASIL. Decreto 61.078, 
de 19 de março de 1967. Promulga a Convenção de Viena sobre Relações Consulares DOU, 26.06.1967. 
26 BRASIL. Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da 
Criança. Diário Oficial da União, 22.11.1990. 
27 Este raciocínio de exclusão da imunidade pela restrição às funções é de uso freqüente na prática dos 
tribunais. Vide, p. ex., TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO. Apelação Criminal n. 
91.01.04099-5. Bahia. Relator Juiz Adhemar Macie. 20.05.1991. Publicado no DJ em 17.06.1991. 
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Todavia, outros recursos interpretativos estavam disponíveis, mormente a 

análise da prática dos demais Estados signatários da Convenção e o contexto da própria 

Convenção, seus trabalhos preparatórios e sua aplicação por órgãos internacionais.  

O recurso aos trabalhos preparatórios da Convenção poderia ser útil ao 

Tribunal brasileiro. Esta é uma técnica de interpretação autorizada pelo artigo 32 da 

CVDT. Na leitura das primeiras propostas do texto da Convenção, vê-se que a 

expressão não era “crime grave”, mas “crime contra a vida ou a liberdade pessoal”.28 A 

substituição dos termos ocorreu depois de numerosas contribuições dos Estados para o 

trabalho da Comissão. As locuções preferidas eram “ofensa grave” ou “crime grave”, 

porém vários membros da CDI preocuparam-se com a falta de precisão da expressão. 

Para remediá-la, sugeriram parâmetros como a punição com pena de prisão maior do 

que cinco anos, o que corresponderia à prática dos Estados na matéria.29 A variedade 

dos sistemas penais, que inclusive poderiam conter punições mais severas do que a 

prisão, tal como o trabalho forçado, fizeram a CDI manter a expressão “crime grave” 

sem qualificação.30 Assim, os trabalhos preparatórios poderiam justificar a remissão aos 

sistemas nacionais para qualificação do crime grave, além de indicar parâmetros 

admissíveis no sistema penal brasileiro para preencher o conteúdo da norma 

internacional, dentre os quais o bem protegido  (vida ou liberdade pessoal) e a 

severidade da punição (pena máxima superior a cinco anos de prisão). 

Outra possibilidade, coerente também com os trabalhos preparatórios da 

Convenção, além de consistente com o contexto de aplicação da norma em questão, 

seria recorrer ao Direito Comparado. Sua utilidade aqui não se restringe à importação de 

conceitos, já que a Convenção aplica-se também no Brasil. O fundamento da análise da 

legislação estrangeira é a reciprocidade, a ver que tratamento seria dispensado a 

brasileiros em situação semelhante. A lógica da reciprocidade sempre foi a regente da 

matéria das imunidades. 31  A título ilustrativo, pode-se dizer que um cônsul brasileiro 

                                                 
28 INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Consular Intercourse and Immunities. Provisional draft 
articles submitted by Jarouslav Zourek, Special Rapporteur. Doc. A/CN.4/L/86. Yearbook of the ILC, 
1960, v. II, p. 32-42. [Doravante somente YILC]. 
29 Esta foi a proposta da Iugoslávia, por exemplo. YILC, 1961, v. II, p. 68. 
30 Na sessão seguinte, o projeto da Comissão já usava a expressão “crime grave”. ILC. Draft articles on 
Consular Relations, with commentaries. YILC, 1961, v. II, p. 115. Para os debates sobre o artigo vide, no 
mesmo volume, p. 111-118 e 246. 
31 A regra de reciprocidade é basilar nas relações diplomáticas e consulares. Cf. FAUCHILLE, Paulo. 
Traité de Droit International Public. Paris: Arthur Rousseau, 1926, vol. 1, §753 a 755, p. 125-127. Vide, 
ainda, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus n. 49.183. Rel. Min. Osvaldo Trigueiro, 
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no Canadá, tendo cometido crime com a mesma pena, manteria sua imunidade de 

jurisdição. A legislação canadense considera grave, para o efeito do artigo 41 da CVRC 

o crime apenado com cinco anos ou mais de reclusão.32 O mesmo não aconteceria nos 

EUA. A legislação estadunidense contém na Seção 4304b do United States Code, a 

definição do que se considera crimes graves para efeitos de infrações cometidas por 

diplomatas (incluindo cônsules). Ela inclui “felonies”, crimes violentos (especificados 

no artigo 16 da Seção 18 do USC), crimes cuja sanção seja pena de reclusão maior do 

que um ano e crimes de trânsito (dirigir embriagado ou sob o efeito de drogas, 

intoxicado ou de forma imprudente).33

Para finalizar a análise desse caso, pode-se afirmar que a interpretação em 

conformidade com o Direito Internacional serve como argumento que especifica o 

conteúdo da norma internacional que fundamenta a decisão judicial. Este uso qualifica-

se como a aplicação indireta do Direito Internacional (o contexto normativo) em 

complementação à aplicação direta de norma internacional internalizada (o dispositivo 

da CVRC).  

O segundo exemplo aborda ainda mais recente decisão do STF em matéria 

de imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. Bem se sabe que de alguns anos para 

cá os tribunais brasileiros, adaptando-se às mudanças no costume internacional que rege 

a matéria, recebem e processam reclamações contra Estados estrangeiros, afastando a 

imunidade de jurisdição que de ordinário lhes é concedida. A relativização da 

imunidade está presente na jurisprudência desde o caso Genny de Oliveira vs. República 

Democrática Alemã. Em conhecido voto nesse processo, o Min. Rezek lançou as bases 

para a assunção dessa tese no Brasil. Nele, argüiu que a regra costumeira modificara-se 

para admitir a exclusão da imunidade quando os atos em questão eram atos de gestão, e 

não atos de império, característicos das entidades estatais. Para comprovar a mudança 

no costume, trouxe à baila precedentes da prática dos Estados, notadamente a 

Convenção Européia de 1972, a lei estadunidade de 1976 e a inglesa de 1978, nos quais 
                                                                                                                                               
27.10.1971. Negou-se o Supremo Tribunal a exercer a jurisdição em razão dos artigos 58.1 
(inviolabilidade da correspondência oficial) e 58.2 (imunidade de jurisdição) da CVRC. A qualificação do 
documento em exame como “correspondência oficial” foi o problema ali enfrentado. No voto do Relator, 
Min. Osvaldo Trigueiro, encontra-se a preocupação referida: “Em condições idênticas, certamente não 
desejaria o Govêrno brasileiro que uma querela dêsse gênero, entre seus funcionários, fôsse objeto de 
apreciação pela Justiça da Rússia, do Japão ou do Paraguai, em evidente detrimento do bom nome do 
nosso país.” (fls. 691-692) 
32 Disponível na internet. <http://faluncanada.net/legal/constitutional_rights_feb05.doc>.  
33 Disponível na internet. <www.dca.state.ga.us/research/law/Chap8-5.html>.  
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aponta a assunção da relativização da imunidade, especialmente para contratos de 

trabalho firmados com o pessoal local.34  

A aplicação posterior da distinção entre atos de gestão e de império levou a 

uma sólida jurisprudência na área trabalhista, sempre afastando a imunidade do Estado 

estrangeiro.35 Também para atos de natureza comercial encontra-se semelhante 

posicionamento.36 Muito mais discutível, contudo, é a extensão da categoria de “atos de 

gestão” a dívidas de natureza tributária.37 A corrosão da imunidade do Estado 

estrangeiro, atingindo sua imunidade tributária e de execução fiscal, vem sendo feita 

sem recurso ao referencial original, a forma e a técnica próprias do Direito Internacional 

para identificação da norma costumeira e seu contexto.38 Com efeito, quando examinada 

a prática dos Estados, vê-se que os dois primeiros casos de exclusão (trabalhista e 

comercial) são aceitos por leis internas e Convenções internacionais. A CDI 

recentemente terminou seu projeto de artigos sobre a matéria e Conferência auspiciada 

pela ONU aprovou-o em 2005. Os dispositivos da Convenção expressamente admitem a 

relativização da imunidade e sua exclusão em matéria trabalhista e comercial. Projetos 

da Organização dos Estados Americanos e da International Law Association contêm 

disposições no mesmo sentido.39 As leis inglesa, canadense e estadunidense são 

                                                 
34 STF. Apelação Cível n. 9696. de São Paulo. Tribunal Pleno. Relator  Min. Sydney Sanches. Julgamento 
de 31de maio de 1989. DJ, 12.10.1990. p. 11045. 
35 STJ. Recurso Ordinário n. 2002/0096286-5. RO 23/PA. Quarta Turma. Relator Min. Aldir Passarinho 
Junior. Julgamento de 28 de outubro de 2003. DJ, 19.12.2003, p. 464. I. No mesmo sentido: STJ. Recurso 
Ordinário n. 2003⁄0235440-6. RO 33⁄RJ. Terceira Turma. Julgamento de 02 de junho de 2005. Relatora 
Min. Nancy Andrighi. 
36  STJ. Agravo de Instrumento n. 1989/0010770-4. Ag 757/DF. Quarta Turma. Relator Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Julgamento de 21 de agosto de 1990. DJ, 01.10.1990, p. 10448. 
37 STJ. Recurso Ordinário n. 1998/0001667-8. RO 7/RJ. Segunda Turma. Relator Min. Francisco 
Peçanha Martins. Julgamento de 01 de junho de 1999. DJ, 06.12.1999, p. 73; STJ. Recurso Ordinário n. 
1997/0088768-5. RO 6/RJ. Primeira turma. Relator Ministro Garcia Vieira. Julgamento de 23 de março 
de 1999. DJ, 10.05.1999, p. 103. 
38 Um dos traços distintivos entre as tradições civilistas e do common law consiste na forma como os 
juristas e magistrados identificam a força vinculante dos precedentes na práxis judicial (stare decisis). 
Entre nós, busca-se identificar a parte dispositiva das decisões que, nos tribunais superiores, é cristalizada 
na forma de Súmulas e Ementas; identificar a força vinculante do precedente consiste em extrair destes 
documentos as regras aplicáveis aos demais casos (busca-se nas decisões anteriores a mesma estrutura 
normativa dos códigos). Por seu turno, nos países de tradição do common law, não obstante a parte 
dispositiva da decisão apresentar os elementos dispositivos (holdings), o que vincula as instâncias 
inferiores é a ratio decidendi utilizada pela corte para que aquele resultado fosse alcançado. Nas decisões 
narradas nesta seção, pôde-se constatar que a identificação do “ato de gestão” como critério para a 
relativização da imunidade de jurisdição, desconectou-se do contexto em que foi originariamente aplicada 
e passou a constituir uma nova norma replicada nas hipóteses subseqüentes. O autor deve o conteúdo 
desta nota ao Prof. Luiz Magno Pinto Bastos Jr. 
39 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Inter-american Draft Convention on Jurisdictional 
Immunity of States. International Legal Materials, v. 22, p. 292-297, 1983; INTERNATIONAL LAW 
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exemplos de leis internas que admitem essas relativizações.40 Em todos os casos, há 

certas condições, derivadas do exame da nacionalidade do reclamante, de seu domicílio 

e do lugar de execução do contrato. 

A exclusão em matéria tributária, porém, já requer maior cuidado. O 

Tribunal não a justificou nos atos da prática dos Estados antes referidos. Ao contrário, 

apóiam-se exclusivamente na sua própria interpretação da distinção entre atos de 

império e de gestão. Segundo a teoria ora esposada, o Tribunal deveria examinar os 

precedentes da prática dos Estados, onde encontraria referências importantes para sua 

fundamentação. O projeto de Convenção Interamericana ressalva a possibilidade de 

submeter um Estado estrangeiro à jurisdição nacional por questões tributárias se os 

tributos incidirem sobre a propriedade estrangeira usada para fins comerciais (artigos 5 

e 6, d). A lei inglesa permite o exercício da jurisdição sobre o Estado estrangeiro em 

matéria de tributos sobre valor agregado, aduaneiros e sobre atividade agrícola, assim 

como tributos decorrentes do exercício de atividade comercial (artigo 11).41 A 

observância dos precedentes está em conformidade com a forma e a técnica específicas 

do Direito Internacional. Sua análise permitiria aos tribunais brasileiros adotar uma 

posição mais segura e adequada na matéria, de acordo com o Direito Internacional em 

vigor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou demonstrar a pertinência da aplicação integral dos 

artigos sobre interpretação da CVDT para a aplicação de normas internacionais no 

ordenamento interno brasileiro. Para tanto, sustentou-se que tais normas requerem que 

um dispositivo de um tratado seja interpretado em conformidade com seu contexto 

normativo, interno e externo. Disto se extrai que a interpretação deve levar em 

consideração o conjunto do Direito Internacional vigente no momento da interpretação. 

Esta regra revela-se bastante útil na aplicação pelos juízes nacionais, porquanto lhes 
                                                                                                                                               
ASSOCIATION. Draft Articles for a Convention on State Immunity. International Legal Materials, v. 
22, p. 287-291, 1983. 
40 CANADA. Act to Provide for Immunity in Canadian Courts. International Legal Materials, v. 21, p. 
798-801, 1982; UNITED STATES OF AMERICA. Foreign Immunities Act. International Legal 
Materials, v. 15, p. 1388-1392, 1976; UNITED KINGDOM. State Immunity Act. International Legal 
Materials, v. 17, p. 1123-1129, 1978. 
41 Ambos os documentos estão referidos nas notas anteriores. 

1343



  

permite formular a interpretação do dispositivo que mais se ajusta ao Direito 

Internacional, contribuindo para maior homogeneidade de sua aplicação, além de 

salvaguardar a posição do País frente às suas obrigações internacionais. 

O artigo explorou dois casos de aplicação direta de normas internacionais, 

para por em relevo a utilidade da teoria proposta quanto ao conteúdo e à forma 

específicos do Direito Internacional. Contudo, as aplicações desta teoria não se 

resumem aos casos de aplicação direta. Vislumbra-se também sua utilidade para casos 

de aplicação indireta do Direito Internacional, como na interpretação das normas 

constitucionais sobre direitos humanos inspiradas em tratados internacionais. 

Deve-se ressaltar que uma postura de esforço para alcance de maior 

coerência e consistência com as obrigações internacionais coaduna-se com os interesses 

de um país em progressiva ampliação de sua inserção internacional, além de prestar 

obediência aos princípios constitucionais constantes do artigo 4º da Carta Magna. 
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O DOMÍNIO DO ESPAÇO PÚBLICO: OPORTUNIDADES PERDIDAS PELA 

DEMOCRACIA E PELA CIDADANIA 

 

Daniel Dottes de Freitas∗

Luciana Blazejuk Saldanha∗∗

 

RESUMO  

Este estudo científico propõe uma reflexão sobre o domínio do espaço público pela 

sociedade, conjugando temas afetos aos ramos do Direito Constitucional e do Penal 

Internacional, além de flagrantes imbricações na área da ciência Política. Discute o 

respeito à democracia e a efetivação da cidadania, tomando como hipótese de trabalho a 

integração brasileira às normas do Tribunal Penal Internacional criado pelo Tratado de 

Roma. E, sem a pretensão de exaurir o tema, examina o perfil constitucional brasileiro, 

a hipótese de recepção das normas daquele Tribunal, tomando como exemplo a 

proibição da pena de prisão perpétua, e esta como um problema de aparente antinomia 

jurídica, para apontar, posteriormente, a inconstitucionalidade renitente e, finalmente, 

indicar que a concordância material da norma é um problema a ser resolvido pela 

democracia participativa e através do exercício dos direitos de cidadania. E para que 

isso ocorra, defende-se aqui a ocupação do espaço público pelos cidadãos, como lócus 

adequado à discussão e tomada de decisões políticas participativas, principalmente 

quando a vontade constitucional depender da vontade social em temas de grande 

relevância. Assim construído, o artigo atingiria seu desiderato maior, qual seja, o de 

fonte minimamente inspiradora para ações voltadas à eficácia social, especialmente, dos 

direitos fundamentais, preservando e implementado o fundamento cidadania, próprio do 

Estado Democrático de Direito vigente na República Federativa do Brasil. 
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ABSTRACT 

This scientific study proposes a reflection about the public space dominion by the 

society - uniting themes connected to the Constitutional and the International Criminal 

Law, besides the consequences in the Political Science area. It discusses the respect for 

democracy and the effectiveness of citizenship, having as hypotheses the Brazilian 

integration to the International Criminal Court’s norms, which was created by the Rome 

Treaty. With no pretension of exhausting the theme, it examines the Brazilian 

Constitutional profile, mainly the hypotheses of reception of norms of that Court, taking 

as example the prohibition of life imprisonment punishment, and this as a problem of 

apparent legal antinomy, to point out, later, the persistent unconstitutionality and, 

finally, to indicate that the material agreement of the norm is a problem to be solved 

with participative democracy and through the exercise of citizenship rights. For this to 

happen, the occupation of public space by the citizens is defended, as a proper place for 

discussion and participative political decision making, mainly when the constitutional 

aim depends on the social aim in themes of great importance. Therefore, the paper 

meets its aim, that is, of being an inspiring source to actions for social efficiency, 

specially, of constitutional rights, defending and implementing its bases: the citizenship, 

main characteristic of Democratic Constitutional State in vigor in Brazil. 

 

KEY-WORDS: DEMOCRACY; PUBLIC SPACE; CITIZENSHIP; 

CONSTITUTIONAL RIGHTS; INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 

 

INTRODUÇÃO 

 O exame do perfil constitucional brasileiro contemporâneo, parece ser elemento 

indispensável à discussão dos temas relativos à integração brasileira às normas do 

Tribunal Penal Internacional (TPI), criado pela Conferência Diplomática de 

Plenipotenciários das Nações Unidas sobre o Estabelecimento de um Tribunal Penal 

Internacional, ocorrida em Roma, entre os dias 15 de junho e 17 de julho de 1998. É 

necessária a fixação de tal ponto de partida, em se tratando de examinar a participação 

brasileira internacional, discutindo-se o problema do domínio do espaço público pela 

sociedade, em consonância com o ideário de um Estado Democrático de Direito voltado 

1348



ao efetivo exercício da cidadania. Nesta abordagem optou-se pela consistente 

construção de Luís Roberto Barroso e de Ana Paula de Barcellos, que, com singular 

visão, apanharam aquilo que denominam “A Pré-história Constitucional do Brasil”.1 

Examinando o passado, mas com os olhos voltados ao futuro, tais autores colheram com 

extrema sensibilidade a história do constitucionalismo brasileiro2. 

 Amadurecida a idéia de Constituição para além das fronteiras da mera 

organização estatal, na garantia e execução dos direitos individuais e coletivos, ou seja, 

já bem longe de Pactos, Cartas de Franquia, Contratos de Colonização, Leis 

Fundamentais monárquicas, Contrato Social, Iluminismo, Constitucionalismo 

Liberalista3, já no rumo da implementação da ordem constitucional social, democrática 

e, efetivamente, de direito, por exigência evolutiva, compete ao direito constitucional 

nacional contemporâneo a cooperação e a integração da nação brasileira, por exemplo, 

ao sistema normativo do direito comunitário. Ora, nesse desiderato que se constrói de 

forma histórica, urge que se debatam importantes questões. Exemplificativamente, 

estariam as discussões travadas entre dialética e hermenêutica, entre democracia e 

jurisdição, entre as formas de interpretação constitucional, enfim, entre diversas 

correntes jusfilosóficas. Cabe, então, à comunidade jurídica estabelecer o caminho 

constitucional à integração das normas do TPI, conferindo-lhe aceite, interpretação, 

adequação, sistematização e aplicação segundo a participação social em questões 

duvidosas e carentes de conteúdo  e decisão política. A vontade constitucional se opera 
                                           
1 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto.  A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2º ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 327-380. 
2 BARROSO, op. cit. p. 327-329. Verbis: "A experiência política e constitucional do Brasil, da independência até 
1988, é a melancólica história do desencontro de um país com sua gente e com seu destino. Quase dois séculos de 
ilegitimidade renitente do poder, de falta de efetividade das múltiplas Constituições e de uma infindável sucessão de 
violações da legalidade constitucional. Um acúmulo de gerações perdidas. A 'ilegitimidade' ancestral materializou-se 
na dominação de uma elite de visão estreita, patrimonialista, que jamais teve um projeto de país para toda a gente2. 
Viciada pelos privilégios e pela apropriação privada do espaço público, produziu uma sociedade com 'deficit' de 
educação, de saúde, de saneamento, de habitação, de oportunidades de vida digna. Uma legião imensa de pessoas sem 
acesso à alimentação adequada, ao consumo e à civilização, em um país rico, uma das maiores economias do mundo. 
A 'falta de efetividade' das sucessivas Constituições brasileiras decorreu do não reconhecimento de força normativa 
aos seus textos e da falta de vontade política de dar-lhes aplicabilidade direta e imediata3. [...] A Constituição de 1988 
foi o marco zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história. Sem as velhas utopias, sem certezas 
ambiciosas, com o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma carga de esperança e um lastro de legitimidade sem 
precedentes, desde que tudo começou. E uma novidade. Tardiamente, o povo ingressou na trajetória política 
brasileira, como protagonista do processo, ao lado da velha aristocracia e da burguesia emergente. Nessa história 
ainda em curso, e sem certeza de final feliz, é fato, quanto à ilegitimidade ancestral, que a elite já não conserva a 
onipotência e a insensibilidade da antiga plutocracia. Seus poderes foram atenuados por fenômenos políticos 
importantes, como a organização da sociedade, a liberdade de imprensa, a formação de uma opinião pública mais 
consciente, o movimento social e, já agora, a alternância do poder." 
3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 27º ed., atualizada. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 4-8. 
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como vontade política e, portanto, além das cancelas que cercam os três Poderes da 

União. Evola-se no próprio exercício da cidadania, mediante a participação social 

definidora, por exemplo, dos limites axiológicos das regras comunitárias contidas no 

sistema do TPI. Nisso, emerge um dever dos juristas, que, cumprindo seu papel social e 

no exercício da cidadania dão a dicção constitucional daquelas regras, possibilitando 

que cientificamente se construa a melhor exegese segundo o prefalado Estado 

Democrático de Direito erigido na República. 

 
 Mas o que parece ser imprescindível é justamente a adequação das normas do TPI 

ao perfil constitucional escolhido pelo Brasil. A Constituição Federal é início, meio e 

fim. Conjuga em sua unidade a matriz jurídica necessária e suficiente à interpretação e 

aplicação das normas penais internacionais, formais e materiais. Essa vontade 

constitucional promotora da vontade social, exige adequadas imbricações pós-

positivistas, delatoras de valores éticos e morais afetos ao debate. E disso não se pode 

fugir. Não se pode fugir do dever de salvaguardar a vontade nacional, do povo, 

organizado e, não raras vezes, desorganizado. Não se pode fugir do dever final de 

salvaguardar a democracia constitucional, que, por si, é bem próprio de elevada estima, 

e que pela Constituição é garantia de soberania nacional. Só uma adequada 

compreensão do modelo constitucional vigente, é capaz de fornecer segurança ao 

processo hermenêutico para a observância das normas do TPI por parte do Brasil, o que 

exige virtual consciência do momento histórico-evolutivo da sociedade, da política, da 

economia e do direito brasileiro, o que - juridicamente falando - repercute na 

consciência constitucional.  

 
 E, seguindo a dicção constitucionalista, é preciso entender que esse processo de 

adequação à perspectiva social é próprio da democracia. Se a Constituição goza de força 

normativa capaz de objurgar o positivismo jurídico clássico, é por que se nutre no seio 

social e se edifica como um direito fundamental. É, ao mesmo tempo, criatura e criador 

da vontade soberana do povo brasileiro. O modelo constitucional eleito no Brasil, e 

somente ele, deverá fixar os limites materiais do TPI, quando da participação nacional, 

antevista a aplicação de suas normas num futuro bem próximo. 
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 Não basta, então, que se obedeça a hierarquia das normas, que se respeite o texto 

constitucional, mas, necessariamente, que se utilize o atual referencial valorativo, ético 

e moral da Constituição. Não basta ponderação, preponderância, adequação, mas a 

correta ponderação, preponderância e adequação. E qual seria a medida do "correto"? 

Bem, esse parece ser o elemento mais importante dessas elucubrações. Propostas 

aparentemente lídimas de interpretação do Texto, e quase sempre possíveis, são capazes 

de subverter a vontade soberana de um povo. Sem ingressar no desgastante debate sobre 

o problema da democracia representativa, sobra inconteste que a ordem brasileira já está 

estabelecida e que desde a abertura política iniciada nos anos oitenta, está firmando uma 

vontade social geral. Essa vontade é que deve ser protegida e que deve fomentar toda e 

qualquer forma de inclusão jurídica, como se pretende na hipótese do TPI. Toda e 

qualquer proposta de recepção de normas deve respeitar o conteúdo axiológico da Carta 

e não pode se diluir nas ilusões sofistas da linguagem. A sociedade é titular de um 

espaço público nascente e dele deve ocupar-se, exercer domínio, pois ele é locus donde 

emerge a decisão democrática e cidadã. A aceitação de uma Corte Penal Internacional 

deve ser instrumentalizada de forma ampla, participativa e não-coatada, permitindo ao 

povo que decida, por exemplo, sobre a incorporação da pena de prisão perpétua.  Do 

contrário, estará vilipendiada a própria democracia, por não permitir a articulação e a 

decisão social. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 
 Por várias vezes a história do Direito pátrio denunciou o atraso legislativo 

brasileiro, fato que já se incorporou à nossa tradição. É constante a crítica de que o 

Estado – aqui conceitualmente resumido nos três Poderes – caminha a passos lentos na 

regulamentação da vida, enquanto que a sociedade caminha em passos largos na sua 

evolução. Quanto ao TPI não foi diferente a história. O principal dispositivo 

constitucional que trata da matéria – o parágrafo 4º, do artigo 5º, da Constituição – só 

foi positivado depois da criação do TPI, e que vigorou a partir de 1º de julho de 2002. 

Essa recepção constitucional do TPI só veio a ocorrer no ano de 2004, com a edição da 

Emenda Constitucional nº 45. 

 
 O Brasil tratou de promover a recepção do modo – aparentemente - mais completo 

possível, adotando as formalidades que ordinariamente adota no sistema de ratificação. 
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Seguiu-se, então, com a imediata aprovação do texto do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional pelo Congresso Nacional, mediante a publicação, em 07 de junho de 

2002, do Decreto Legislativo 112/2002. Após, observado o rito amplo, ocorreu a 

ratificação formal (promulgação) do Tratado de Roma, através da edição do Decreto 

Presidencial 4388/2002, incorporando-se o Estatuto a tal lei. Não obstante essa 

formalização, ecoaram vozes afirmando persistente inconstitucionalidade sob diversos 

enfoques. Ora, ainda que se possa afirmar com toda a certeza que merece a situação, não 

é correto apontar que a “constitucionalização” do Tribunal Penal Internacional – com a 

edição do parágrafo 4º, do artigo 5º, da Carta – operou-se pretenciosamente no âmbito 

formal e material também. Até porque não seria saudável esperar que o Estado (os três 

Poderes) brasileiro adota-se uma solução simplista ao problema de possível 

inconstitucionalidade, ignorando a divisão da constitucionalidade em formal e material, 

como se não fosse visualizada pela comunidade jurídica. Todavia, reconhecidamente 

como um passo à frente, editou-se essa norma constitucional receptora, que, ipsis literis, 

diz que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 

tenha manifestado adesão.  

 
 Desse modo, atualmente tem soado como inconteste a recepção constitucional do 

TPI. Do ponto de vista formal não há inconstitucionalidade, pois a própria Constituição 

oferece o status de que necessita. O Brasil ratificou (assinou) o Tratado de Roma em 07 

de fevereiro de 2000, e, mesmo a posteriori, concedeu-lhe constitucionalidade formal. 

Mas é de se frisar, que a discussão sobre a forma de incorporação dos tratados 

internacionais não se esgota nessa doutrina aqui aceita. Persiste discussão no sentido de 

que, ao tratar o TPI de temas de direitos humanos, o sistema procedimental de 

incorporação do tratado deveria se valer da nova regra do parágrafo 3º, do artigo 5º, da 

Carta, editada por força da Emenda Constitucional 45/04, exigindo quorum qualificado, 

equivalente ao das emendas constitucionais. Todavia, essa discussão passa longe do 

tema proposto. O debate se estende à substância normativa do Tratado de Roma, porque 

assim também se estende a sua constitucionalidade, da norma receptora às normas 

materiais do TPI, havendo grandes problemas a serem superados na esfera da 

constitucionalidade normativo-substancial, como é caso da previsão de prisão perpétua. 

E é exatamente essa situação peculiar, que exige a tomada de decisão, servindo como 
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pano de fundo sobre o domínio ou não do espaço público pela própria sociedade, em 

autêntico exercício democrático. 

 
 Saulo José Casali Bahia4, enfrentou essas problemáticas. Todavia, o fez antes do 

advento do parágrafo 4º, da Carta Magna, não chegando a examinar a problemática 

relativa a constitucionalidade formal e material. Mas, nem por isso deixa de apontar 

para alguns problemas de direito substancial. Embora formalmente a Constituição 

brasileira recepcione expressamente o TPI, e não apenas segundo a interpretação dada 

ao artigo 7º, do ADCT, que trata da formação de um tribunal internacional dos direitos 

humanos, há grandes problemas quanto aos direitos incorporados da ordem jurídica 

comunitária, via tratado internacional. Então, é preciso separar claramente as duas 

situações. O Brasil efetivamente se sujeita à jurisdição e à competência do TPI. Mas 

isso não significa aceitação nacional do conteúdo jurídico-material, ou seja, do direito 

penal internacional que dele emerge. Por isso, tanto se fala de inconstitucionalidade e da 

necessidade de sua superação.  

 
 A discussão, então, é profunda. Remonta à hipótese de negligência moral do 

Estado brasileiro em face de seu povo, que não opinou sobre a aceitação de normas 

penais internacionais diferenciadas e graves, embora aparentemente corretas. Mas 

sempre alteradoras dos ditames constitucionais originários. Negou-se o exercício da 

cidadania. Para ilustração do que se pretende discutir mais ao final do presente artigo 

científico, colhe-se a norma do TPI que permite a prisão perpétua em certas hipóteses 

de condenação da pessoa humana. Sobre a prisão perpétua a Constituição Federal é 

especialmente clara, ao fixar como princípio jurídico sua não aceitação. É o que consta 

do inciso XLVII, letra "b", do artigo 5º, sob a menção expressa de que não haverá 

penas... de caráter perpétuo. Ora, tal dispositivo devidamente conjugado com o art. 60, 

§ 4º, inciso IV, também da Carta, acaba por fixar a proibição - sabidamente - como 

cláusula pétrea, ou seja, num núcleo que resguarda a essência constitucional. Então, 

parece claro que o Texto Maior tem como pauta valorativa a não admissão dessa 

hipótese, muito embora persistam discussões doutrinárias, como, por exemplo, sobre o 

conceito de "abolição..." de um direito fundamental, permitir, implicitamente, sua 
                                           
4 Juiz Federal, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito/UFBA, Mestre em Direito (UFBA) e Doutor 
em Direito (PUC/SP). In: O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. 
Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBA, Salvador, v. 10, p. 45-50, 2002.  
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mitigação. Ora, neste caso a solução exige uma decisão no sistema all or nohting, pelo 

menos do ponto de vista substancialista, ou seja, segundo a regra do “tudo ou nada”. Ou 

se admite ou não se admite a prisão perpétua, pois não é possível que seja mais ou 

menos eterna, permitida a irreverência. Em rápida anotação, também é válido 

mencionar que, além disso, persiste discussão quanto ao próprio termo "caráter" 

perpétuo, que parece ir além da mera fixação de pena dessa natureza, para negar 

qualquer tipo de execução de pena de caráter perpétuo, ou seja, que na prática implique 

uma punição eterna ao indivíduo. 

 

 Veja-se, então, que a Constituição possui forte norma que impede – em tese – um 

aceite de tamanha monta, que promova um giro valorativo antes calcado, por exemplo, 

numa hipotética constituição não escrita, dotada de um plexo valorativo que é a própria 

vontade do povo traduzida na Carta. E se é a vontade do povo não existir pena perpétua 

para brasileiros, somente essa vontade pode fundar um novo paradigma. Eis a crueldade 

do sistema, que altera pela via da representatividade, uma decisão originária, 

participativa.  

 
 A antinomia é a contradição entre duas leis ou princípios. Havendo um conflito 

entre normas, ou seja, antinomia jurídica, haverá uma suposta contradição. Existindo 

duas leis para o caso, se está diante de uma lacuna valorativa. A solução de antinomias é 

imprescindível para manter a coerência do sistema jurídico. Finalmente, a autora 

sistematiza o tema, alegando que para que haja verdadeira incompatibilidade entre duas 

normas, são necessários alguns requisitos5. 

 
 Com efeito, a norma contida na Constituição Federal (CF), que proíbe a pena de 

prisão perpétua (art. 5º, XLVII), parece conflituar-se com as penas de caráter perpétuo 

previstas no Tratado de Roma, relativas ao TPI (art. 77, "b"). Ora, a partir disso é 

admissível em tese a existência de conflito normativo entre a CF e o TPI. Restaria à 

comunidade jurídica definir a espécie de conflito e também os critérios para sua 

solução. Esse, então, seria um contexto doutrinário vivido no Brasil. Mas o trabalho não 

se ocupa propriamente disso. Apenas permite algumas referências circunstanciais.  

                                           
5 DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas. São Paulo: Saraiva, 1987, p.17. 
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 Saulo José Casali Bahia6 afirma que se trata de um conflito apenas aparente. 

Maria Helena Diniz retoma o tema dizendo que ocorre antinomia aparente, se os 

critérios para solucioná-la forem normas integrantes de ordenamento jurídico7. De 

outro modo, só a antinomia real, que exigiria a edição de nova lei para solução do 

conflito, o que evidentemente não é caso. É de se aceitar, então, a existência no caso em 

tela de categoria de uma antinomia aparente. Todavia, a mesma sorte não teve o autor 

primeiramente citado, quando da adoção do critério de solução do problema, pois 

laborou em erro, como em erro laborou grande parte da doutrina. 

 
 Contraditoriamente, Saulo José Casali Bahia (no texto mencionado), soluciona o 

problema da seguinte forma:  1. primeiro, informa conotativamente que por existir pena 

de morte no Brasil, co-existiria a perpétua8; ora, isso significa dizer que, se é punido um 

crime de guerra declarada (CF, art. 84, XIX) com pena mais grave, para ele também 

cabe a punição com a pena menos grave; noutras palavras, em âmbito penal ele admite o 

silogismo de que quem pode o mais, pode o menos! Ora, tal resposta é deveras 

superficial, senão desprovida de legalidade estrita, a teor do que exige o próprio art. 5º, 

XXXIX, da Carta, princípio da legalidade estrita que exige a implementação da 

tipicidade penal; tipicidade essa que o autor pretende alcançar via legitimação 

teleológica e não jurídica; sacramentando a negação desse equívoco, basta recordar a 

norma do artigo 1º, da Constituição, especialmente na dicção de que o Brasil se 

constitui num Estado de Direito; 2. segundo, recorrendo à analogia como fonte da 

tipicidade penal, aduz que o Brasil extradita para países em que a pena de morte é 

comutada em pena perpétua privativa de liberdade, admitida a punição de estrangeiros 

se no exterior for fixada e cumprida a pena, em razão da atuação de legislação 

alienígena9; ora, três argumentos impedem tal raciocínio: a um, não é permitida a 

analogia prejudicial ao acusado, ferindo-se novamente a legislação pátria; a dois, tal 

solução é sectária e, portanto, incompleta, pois não oferece critério para aceitação da 

punição de brasileiros natos (que não podem ser extraditados, conforme prevê o art. 5º, 

LI, da CF); a três, o próprio autor entra em contradição profunda, porque depois de 
                                           
6 BAHIA, Saulo José Casali. O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. 
Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBA, Salvador, v. 10, p. 45-50, 2002. 
7 Ibidem, p. 31. 
8 Ibidem, p. 31. 
9 BAHIA, loc. cit.  
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defender esse caso como sendo hipótese de extradição, ao ingressar novamente no tema 

da extradição (noutro tópico) acaba negando sua existência, como argumento 

justificador do instituto da "entrega" de criminoso prevista no artigo 89, do Tratado de 

Roma, quando diz inexistir extradição e que é possível tal "entrega" de nacionais e 

estrangeiros; 3. próximo ao final, tece um dos últimos argumentos, consistente na 

possibilidade de cumprimento da pena desde que no exterior, como se a execução penal 

fora do país subtraísse eventual ilegalidade material (que é a condenação a prisão 

perpétua), havendo impossibilidade tão apenas se a execução se desse no Brasil, face ao 

tempo máximo de cumprimento de pena previsto nas leis nacionais10; em alguns casos, 

condenação a pena perpétua não encontra comunicação fática com a execução, uma 

pessoa pode ser assim condenada em seu país e cumprir a pena no Brasil, vindo a 

morrer de velhice na prisão, sem que isso importe a própria perpetuidade ou a 

extrapolação do tempo de encarceramento; estar preso no Brasil, não significa estar 

preso sob as leis brasileiras; seria atuar sobre fatos (já) jurisdicionados 

internacionalmente. 

 
 Lamentavelmente, é o momento de se fazer um corte vertical em toda essa 

argumentação. Aqui ela só foi seguida para demonstrar o quanto é possível laborar-se 

em erro quando se parte de premissas falsas. Não havia necessidade de argüir qualquer 

tipo de argumento contrário aos do autor, porque todos eles estão subsumidos a um 

problema bem mais abrangente, não identificado por Saulo José Casali Bahia e por 

tantos outros doutrinadores que percorrem esse mesmo raciocínio. Deixam de lado o 

segundo postulado (requisito) para que haja real incompatibilidade de normas, qual seja, 

de que ambas sejam vigentes e pertencentes a um mesmo ordenamento jurídico.  

 
 Ora, não se discute que ambas sejam vigentes. Mas o grande problema é que não 

pertencem a um mesmo ordenamento jurídico! A Constituição Federal, 

redundantemente, pertence ao sistema jurídico brasileiro. O Estatuto do Tribunal Penal 

Internacional, pertence ao ordenamento jurídico comunitário (internacional) do próprio 

Tribunal, que pune os crimes contra a Humanidade por ele definidos, e aceito pelos 

países integrantes de sua jurisdição e competência, mediante ratificação ou adesão ao 

Tratado, via assinatura do plenipotenciário de cada país. A jurisdição do TPI está fora 
                                           
10 BAHIA, loc. cit. 
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da jurisdição brasileira. Uma não se confunde com a outra. Uma não se impõe sobre a 

outra. Ambas são independentes e autônomas, como o são entre todos os países do 

mundo. Isso ocorre porque se adotou um novo ordenamento jurídico para regrar a 

matéria, tal qual ocorre com os crimes contra a Humanidade, regulado nessa vontade 

internacional decorrente do Direito de Integração. E foi essa vontade internacional que 

criou um ordenamento novo, independente e diferente do de muitos países, entre os 

quais situa-se o Brasil. Assim, é de se retomar agora a conclusão sadia de que o segundo 

requisito à real incompatibilidade daquelas duas normas, não foi satisfeito. Não havendo 

nessa construção qualquer tipo de antinomia jurídica, senão a aparência de antinomia 

aparente. Apenas isso! 

 
 Então, estar-se-ia diante de um equívoco. O Brasil não está acostumado a 

compartilhar sua soberania, ou seja, render parte dela a uma outra entidade. Isso, porque 

não trabalha sob a lógica da relatividade da soberania. Para nós, a soberania ainda soa 

como absoluta, pois o nosso país é pacífico e não se submete a riscos internacionais. Eis 

o erro no raciocínio quanto a alegada inconstitucionalidade, por exemplo, da prisão 

perpétua. A prisão perpétua não é inconstitucional, porque não é nossa! Isso ocorre 

porque o Brasil rendeu um aporte de sua soberania à comunidade internacional, na justa 

medida do que foi fixado no Estatuto do TPI. Para que se entenda o processo de entrega 

de parte da força soberana nacional, é necessário breve incursão conceitual, rumo a 

(des)construção do conceito de soberania. O TPI fundamenta-se sob o apanágio da 

supranacionalidade ou sobreestadualidade. Joana Stelzer fornece um conceito bastante 

preciso sobre supranacionalidade.11  Embora referindo-se à construção da União 

Européia, impõe-se uma relativização da soberania de cada país, sempre de forma a 

mitigá-la em favor de uma ordem institucional diferenciada. No caso do Brasil, houve 

uma readequação do sistema jurídico, mas que passou necessariamente pela diminuição 

de nossos valores morais e jurídicos positivados na Carta. Renunciou-se ao direito de 

não aceitar a prisão perpétua de brasileiros, segundo determinadas condições, em favor 

                                           
11 STELZER, Joana. União Européia e Supranacionalidade - Desafio ou Realidade? 2ª edição, 3ª tiragem, revisada e 
atualizada. Curitiba: Juruá, 2006, p. 75-76. Verbis: " O significado do termo supranacional expressa um poder de 
mando superior aos Estados, resultado da transferência de soberania operada pelas unidades estatais em benefício da 
organização comunitária, permitindo-lhe a orientação e a regulação de certas matérias, sempre tendo em vista os 
anseios integracionistas. [...] A origem da supranacionalidade encontra-se na transferência de parcelas soberanas por 
parte dos Estados nacionais em benefício de um organismo que, ao fusionar as partes recebidas, avoca-se desse poder 
e opera acima das unidades que o compõem, na qualidade de titular absoluto."  
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dessa possibilidade quando da jurisdição penal internacional. A decisão popular, aqui 

entendida como vontade de todos, foi modificada quando o Brasil aceitou o império de 

uma lei penal internacional alteradora da nossa vida. Essa aceitação é a própria entrega 

do poder soberano de julgar, caso não o faça, forte no que dispõe a regra da 

complementaridade presente no Estatuto do TPI. 

 
 A significação da soberania é bastante complexa. Forma-se no tempo e no espaço, 

sempre em conformidade com as idiossincrasias da nação que representa. Tanto é que, 

historicamente, teve seu conceito vinculado a diversos momentos da história política da 

Humanidade. Esteve vinculada à figura do monarca. Tornou-se independente dele. 

Passou a ter um conceito absoluto e, finalmente, entre tantas teorias que a definem, 

evoluiu, relativizou-se e subdividiu-se qualitativa e quantitativamente. É possível 

admitir-se a relativização da soberania, quando pelo conceito quantitativo representar a 

capacidade jurídica de exercício de direitos. Essa é a espécie - se assim se pode chamá-

la - de soberania entregue ao TPI. Importa revelar o reconhecimento de sua existência, 

sua nova conceituação e, finalmente, reconhecer que ela efetivamente foi cedida em 

parte, criando juridicamente o que antes se chamou de “dois ordenamentos jurídicos 

distintos”. Havendo dois ordenamentos distintos, obrigatoriamente não se pode utilizar 

o Direito Penal Nacional para solucionar problemas de Direito Penal Internacional. Essa 

é a premissa necessária para que se passe a examinar uma verdadeira hipótese de 

inconstitucionalidade, qual seja, a que fere o artigo 1º, combinado – via 

inconstitucionalidade reflexa - com os artigos 5º, inciso XLVII, b, e 60, § 4º, todos da 

Carta Republicana nacional. Isso, evidentemente, afasta a hipótese de conflito entre 

aqueles institutos referentes à prisão, além de tantos outros aqui não examinados.  

 
 A idéia que se pretende passar aqui, não é no sentido de polemizar o problema 

referente a inclusão brasileira na jurisdição da Corte Penal Internacional. Os grandes 

criminosos da Humanidade certamente devem responder pelos crimes que cometem. 

Não está em jogo o conteúdo moral daquela proposta, até porque seguramente o povo 

brasileiro - se fosse consultado pela via democrática - concordaria com a participação 

do Brasil no TPI. É de se registrar, então, que essa participação parece apresentar-se 

lidimamente, envolta numa legitimação tácita e silenciosamente outorgada. Assim, 

mesmo que alguém venha a questionar a inconstitucionalidade da adesão brasileira, 

1358



provavelmente esbarrará num posicionamento do Supremo Tribunal Federal julgando 

pela superação da inconstitucionalidade, tendo em vista a proteção de valores mais 

elevados, condignos com as aspirações nacionais. Nisso, poder-se-ia partir - por 

exemplo - da atual argumentação baseada na cláusula de proibição de retrocesso 

social12. Donde, de um lado haveria um contexto de inconstitucionalidade a ser 

reconhecido, mas, de outro, um objetivo inócuo representante de um verdadeiro 

retrocesso na vida social nacional, como integrante dos grandes valores defendidos no 

mundo, resumidos no ideal de paz. 

 
 Não obstante o debate sabidamente existente sobre a presença explícita ou 

implícita da proibição de retrocesso na Constituição Federal, se presente no inciso II do 

artigo 3º, ou no artigo 5º, § 1º, ou, ainda, decorrente do Estado Democrático de Direito 

ou do princípio da dignidade humana, cumpre apenas afirmar seu conceito e sua 

aceitação pelo Pretório Excelso. Mas o que importa no trabalho é, apresentar o atual 

debate sobre a efetivação da democracia nacional, cujo tema será adiante melhor 

examinado. Não se propõe, então, aquilo que também já se chamou de A Vitória de 

Pirro13, ou seja, uma construção ofegante rumo a uma desconstrução que não leva a 

nada, ou, permitido o trocadilho, leva a lugar nenhum, face às perdas que se somam! 

Vencer pela mão da inconstitucionalidade da participação brasileira na jurisdição penal 

internacional significa rir da própria desgraça, da vergonha de não se aceitar punir os 

grandes criminosos da humanidade, para implementar um ideário eticamente correto, 

que é a participação popular nas decisões do país. Não que não se deva 

obrigatoriamente implementar esse ideal, mas, nesse caso, tal ideal foi e pode ser 

sacrificado. Todavia, não sem antes gravar que é com ele que se deve entender e 

implementar a democracia brasileira. A humilde vontade é a de registrar as seguintes 

lições: respeitar e efetivar o Estado Democrático de Direito e a Constituição da 

República Federativa do Brasil, mas também denunciar para os operadores jurídicos e 

deles para a nação, as mazelas e as tristezas do poder, mas fomentando as virtudes da 

crítica e da mudança que se quer para o país, num autêntico exercício de cidadania.  

                                           
12 Eis seu reconhecimento na doutrina de Canotilho: “O princípio da democracia econômica e social aponta para a 
proibição de retrocesso social. A idéia aqui expressa também tem sido designada como proibição de ‘contra-
revolução social’ ou da ‘evolução reaccionária". In: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 2ª Ed. Coimbra: Almedina, 1998, p.469. 
13 MAIA, Tião. Vitória de Pirro. Disponível em http://www2.uol.com.br/pagina20/21032006/opiniao.htm; acesso 
em: 06 de julho de 2007. 
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 Permanecendo-se fiel à idéia inicial de discutir também o problema da possível 

inconstitucionalidade que haveria na ratificação do TPI, cumpre aqui aduzir tal 

possibilidade. Daí a indagação inicial: o que seria inconstitucional? Na verdade, seria 

inconstitucional todo o processo governamental brasileiro - permeante naqueles dois 

Poderes da União antes falados - na forma unilateral de ratificação de um Tratado ainda 

em aparente desacordo com a Carta Magna. Mas não seria uma inconstitucionalidade 

formal, porque a forma foi devidamente obedecida no processo de aceite e ratificação 

do texto do TPI. Mas sim, substancial, por diferir grandemente do direito constitucional 

construído no e pelo Brasil, personificado na Constituição. 

 
 A inconstitucionalidade renitente reside na não oitiva do auditório universal 

(conforme a linguagem de Perelman) brasileiro, ou seja, do povo, para que respondesse 

à nova proposta, porque resposta nenhuma havia na Constituição brasileira capaz de 

outorgar o entendimento esposado pelo Executivo e pelo Legislativo. Estes Poderes 

arvoraram-se em conhecedores de uma vontade e aceitação (omissa) do povo, de que o 

TPI poderia ser aceito sem constrangimentos jurídicos e morais, mesmo contrariando os 

ditames da Constituição escrita.  

 
O processo governamental brasileiro de assinatura e ratificação do TPI, não 

respeitou o princípio democrático inserto no artigo 1º da Carta Republicana. Não 

respeitou a rigidez constitucional que protege - por exemplo - os direitos fundamentais 

previstos nos artigo 5º, XLVII, b e 60, § 4º, da CF, como verdadeira e única vontade do 

povo brasileiro, captada originalmente pelo Poder Constituinte Originário. O raciocínio 

é bastante simples: a democracia, estando à luz do Estado de Direito, tem por eleita a 

proibição de prisão perpétua. Qualquer mudança nesse paradigma exige uma expressa 

manifestação do povo brasileiro, legítimo detentor de uma racionalidade ética eleita 

como conteúdo axiológico a ser defendido, positivado na Carta escrita como sói existe 

na hipótese pátria de constituição dirigente. Não obstante isso, açodadas conclusões 

poderiam se antepor dizendo que a democracia foi respeitada, mas na espécie 

representativa. Ora, esse argumento já contém em si a própria resposta que o desfaz. Se 

é de se aceitar a classificação da democracia, porque democracia geral é aquela, e não 
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outra, a existente no artigo 1º da Carta, com a mesma força e obrigatoriedade também 

existe a democracia participativa. 

  
De fato, a Constituição não especificou explicitamente que tipo de democracia 

vige no Brasil. Desse modo, certos estão todos os pensadores que acatam a tese de que 

vigem conjuntamente as modalidades representativa e participativa de democracia. A 

primeira, por exemplo, no âmbito dos três Poderes. A segunda, em plebiscitos, 

referendos, consultas populares etc. De outro modo, seria aristocracia ou monarquia, 

mas não democracia como um valor-fim de afirmação do povo. Com efeito, ambas 

vigem conjuntamente e devem ser exercitadas cada uma a seu tempo, quando o Estado 

Democrático de Direito assim o exigir. 

  
E foi isso que faltou! O Estado Democrático de Direito, marcado pela 

Constituição dirigente, detentora da representação maior da vontade moral e ética, em 

nenhum momento outorgou o poder decisório àqueles dois Poderes, para contrariar todo 

o sistema de direito positivo vigente. O sistema jurídico brasileiro é fechado na e a 

partir da Carta, o que significa dizer que não admite inovações jurídicas – como mudar 

da não aceitação, para a aceitação da prisão perpétua – senão através (e somente 

através) da concordância de todos. Mas de que tipo, então, de inconstitucionalidade se 

estaria falando? Evidente se tratar de inconstitucionalidade material. Já se disse que o 

processo de aceitação e ratificação do Tratado de Roma foi correto. Foi assinado por 

quem de direito e segundo o trâmite que a Constituição e as leis lhe ordenam. Nenhum 

requisito formal, subjetivo ou objetivo, foi ferido na integração ao TPI, estando corretos 

o Decreto Legislativo nº 112/2002, que aprova o texto do Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional, aprovado em 17 de julho de 1998 e assinado pelo Brasil em 7 de 

fevereiro de 2000, e o Decreto presidencial nº 4388/2002, que promulga o Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional. 

 
O conteúdo normativo material de aceitação positivado nos decretos, bem como 

o novo parágrafo 4º, do art. 5º, da CF, é materialmente inconstitucional porque contrário 

ao direito constitucional defendido na própria Carta, ou seja, por ferir - entre outros - os 

artigos 1º, 5º, XLVII, b, e 60, § 4º, especialmente à luz da obrigatoriedade prevista no 

artigo 120, do Estatuto do TPI, que acaba impondo a jurisdição e a lei penal 

1361



internacional quando em julgamentos de sua competência, apesar e contra as leis do 

Estado-Parte.  

 
Assim, é forçoso concluir que se trata de uma determinada espécie de 

(in)constitucionalidade material, que aqui se discute. A previsão de prisão perpétua é 

uma inconstitucionalidade material indireta. A inconstitucionalidade material direta é o 

ato governamental unilateral autoritário e antidemocrático do governo brasileiro, na 

aceitação de um novo contexto normativo que contraria a Constituição Federal, sem que 

tenha permitido a participação e a aceitação pelo povo. Outras alegações de 

inconstitucionalidade encaminham-se como questões de fundo, verdadeiros paradigmas 

orientadores do sistema de direito positivo vigente no Brasil. Só o povo possui a 

legitimidade para mudar a ordem constitucional, tendo sido desrespeitado pelos 

representantes do Estado. 

 
As decisões do Executivo e do Legislativo, de aceitar as normas da Corte Penal 

Internacional, são materialmente inconstitucionais porque tomadas contra os valores 

protegidos na Constituição. Não basta que os atos de aceitação sejam formalmente 

corretos, porque para mudar a vontade que paira dentro e fora da Constituição, exige-se 

decisão coletiva que passe pelo crivo do povo (na via direta) ou do poder constituinte 

originário (na via indireta). Nem mesmo o poder constituinte derivado tem poder para 

mudar negativamente os direitos fundamentais, exatamente como ocorrera com a 

inserção do novo parágrafo 4º ao artigo 5º, da CF. A decisão unilateral de aceitação, 

personificada nos dois decretos e nesse novo dispositivo constitucional, é 

inconstitucional porque Executivo e Legislativo não têm poder legal para decidir sobre 

questão tão grave e importante para o futuro da nação. 

  
As pretensões do TPI são materialmente corretas? Parece que sim! Mas o 

problema é que essa questão deve ser debatida democraticamente, e assim aceita pela 

nação segundo o exercício da cidadania. Por isso, é importante discutir outra questão 

fundamental, qual seja, a de que este paradigma inclui um novo debate. Está na 

discussão entre democracia representativa e participativa. No caso da adesão ao TPI o 

terreno para discussão parece ser bastante fértil, pois encerra explicitudes do agir 

governamental em contraste direto com as normas constitucionais reguladoras do 
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Estado. Este, por sua vez, só se efetiva se no cotidiano decisório atuar jurídica e 

democraticamente. Nada há de redundante nisso! Prever o respeito à democracia e ao 

Direito, é diferente de fazer a Democracia e o Direito. 

  
A democracia, enquanto simploriamente tratada como instância de efetivação da 

vontade popular, deve ser implementada junto à sociedade paulatinamente. Ou seja, 

respeitando-se o natural decurso de tempo que medeia a saída do autoritarismo e o 

ingresso na gestão democrática da vida nacional. Essa transição política possui seus 

percalços, e por isso mesmo deve ser examinada com atenção e percuciência, para que 

seja cumprida corretamente. Cumpri-la, significa cumprir com e pelos corretos valores 

jurídicos, políticos e morais. Concordar com um texto internacional que será aplicado à 

nação brasileira e que – ao mesmo tempo – impõe supressões ou (no mínimo) 

mitigações nos direitos fundamentais pelo povo brasileiro defendidos, coloca a clara a 

questão de se decidir por uma nova orientação constitucional. E essa decisão, exige 

legitimação na vontade popular. Não é apenas o governo que decide ser importante ou 

não. Não decide pela submissão ou não, por exemplo, a normas internacionais, via 

plebiscito, referendo, consulta popular, audiência pública ou outra forma de 

participação. Não é ele que decide que aquele Tratado (de Roma) contém normas de 

menor ou maior importância ou complexidade, e também não é ele que decide que tais 

normas internacionais são compatíveis com a Constituição. Quem define isso, senão a 

sociedade organizada? Onde, na Carta de 1988, está escrito que a decisão tomada 

poderia fazer tal conjectura?  

  
Ilustrando doutrinariamente a questão, é de se dizer que o Estado ideal que se 

pretende concretizar pela via da Constituição, ou seja, o “Estado constitucional” de que 

fala Ingo. W. Sarlet14, é integrado pelos direitos fundamentais como elemento de sua 

própria essência. Essa nota de essencialidade dos direitos fundamentais, como critério 

qualitativo do Estado, traz a certeza necessária sobre a importância e o elevado grau de 

                                           
14 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2º edição, rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 61-62. Verbis: " [...] Como ponto de partida, salientemos a íntima e indissociável vinculação 
entre os direitos fundamentais e as noções de Constituição e Estado de Direito. Dada a importância destes conceitos 
para o nosso estudo, cabe-nos, ao menos em linhas gerais, lançar breve olhar sobre esta problemática, clarificando um 
pouco mais estes conceitos e o nexo de interdependência entre eles. [...] Os direitos fundamentais integram, portanto, 
ao lado da definição da forma de Estado, do sistema de governo e da organização do poder, a essência do Estado 
constitucional, constituindo, neste sentido, não apenas parte da Constituição formal, mas também elemento nuclear da 
Constituição material. [...]" 
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complexidade da questão decidida naquela ratificação, e que, por isso, não permitia 

àqueles Poderes uma decisão unilateral alteradora da orientação constitucional. Ao 

contrário disso, seria admitir que por via de tratados e acordos internacionais, desde que 

formalmente corretos e decididos pelo Executivo e pelo Legislativo, toda e qualquer 

nova orientação jurídica comunitária (internacional) pudesse ser admitida e aceita sem 

contestações. Seria aceitar uma mudança substancial radical (em alguns casos), como 

que tacitamente permitida, só porque a forma de integração estaria correta. Evidente que 

há limites ao mérito da decisão. Há limites constitucionais à discricionariedade da 

decisão governamental. 

 
Essa tarefa é própria e única da democracia. E a democracia só existirá se 

efetivada, ou seja, se exercitada civicamente pelo povo, e não em nome do povo. Na 

verdade, todo o processo de construção e aceitação da Corte Penal Internacional deveria 

passar por um amplo debate interno, mediante a participação popular. Tal seria a 

exigência de uma democracia ativa, não-coatada, nitidamente participativa, porque em 

jogo está uma mudança paradigmática na concepção interna do próprio plexo de direitos 

fundamentais. E mesmo que se trate de mera restrição, ainda assim, exigiria uma 

decisão coletiva, muito distante de uma lógica puramente substancialista15.  

 
 Concordar, então, com todo o conteúdo normativo do TPI proposto pelo Tratado 

de Roma, depende do cumprimento dos próprios mandamentos constitucionais que, por 

sua vez, atribuem essa tarefa à toda nação. Do ponto de vista jurídico-constitucional 

essa questão já vem há bastante tempo definida. Inexistindo dúvidas sobre quais as 

demandas do Estado Democrático de Direito. Este possui características próprias, que 

definem sua implementação na vida social, prevendo também de forma instrumental a 

participação popular nas decisões importantes. Evola-se no seio social como princípio 

democrático que qualifica o Estado e irradia seus valores também sobre a ordem 

jurídica.  

 
 Assim, parece ficar bastante evidente que todo o debate acerca das modificações 

normativas trazidas pelo TPI, se constitucionais ou inconstitucionais, direciona-se para 
                                           
15 Sobre o recorrente problema entre procedimentalismo e substancialismo, Lênio L. Streck presta explicações 
fundamentais, especialmente quanto à lógica substancialista. STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) 
crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3º ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 48. 
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um novo paradigma. Há uma grande oportunidade para se debater a implementação da 

democracia representativa que renda à sociedade domínio sobre o espaço público 

decisório. Ao mesmo tempo em que exige um debate político, também exige um debate 

jurídico, calcado no próprio princípio da constitucionalidade. Enfim, esse ideário 

democrático que traz à tona temas como soberania popular, discussão sobre o poder 

político, eficácia social dos direitos cidadãos (exercício direto pelo povo), bem como, 

especialmente, alterações na ordem constitucional, entre tantos outros, exige uma 

discussão legitimada na sociedade brasileira, sempre pela via democrática.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Como se vê, toda a problematização acima encetada acaba revelando um 

problema e uma intenção maior. A participação do Brasil na Corte Penal Internacional, 

examinada a partir da contradição da norma reguladora da prisão perpétua, induz uma 

discussão que se relaciona a uma modalidade de inconstitucionalidade agressora ao 

próprio Estado Democrático de Direito. Tal foi, então, o vilipêndio da vontade popular. 

Que, antes mesmo de decidir, foi posta à margem da democracia participativa. E, por 

excelência, exigia uma decisão popular, porque alteradora de cláusula pétrea. Quando o 

Estado brasileiro formalizou a participação nacional no TPI, relegou o dever de outorga 

de espaço à sociedade brasileira, para que exercitasse seus direitos cidadãos e decidisse 

ela mesma pela submissão ao Estatuto de Roma. Foi uma oportunidade perdida pela 

democracia brasileira. Foi negado a integração entre direito social e Estado Democrático 

de Direito, ofuscando-se uma decisão mais equilibrada, que combinasse 

procedimentalismo e substancialismo, permitindo uma integração social a partir da 

Constituição, outorgando-se à sociedade o direito de interpretá-la, tal qual assevera 

Peter Haberle16. 

 
 A atuação brasileira no exemplo trazido neste trabalho, revela o triste 

afastamento entre o povo, o governo e a lei. Descreve com as notas da realidade jurídica 

o distanciamento da idéia de direito social integrado ao direito estatal positivo, como 

                                           
16 HABERLE, Peter. Teoria de La Constitución como ciência de La Cultura. Tradução: Emílio Mikunda. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2000, p. 34. 

1365



pretendia Georges Gurvitch, segundo as palavras de Ricardo Hermany17. À propósito 

deste tema, transcreve-se as palavras deste autor gaúcho, lançadas na defesa de um 

direito social condensado com vistas à concretização da Constituição.18

 
 Efetivamente, para implemento do que pretende o autor, gestão compartida e 

auto-regulação arvoram-se como sustentáculos para consolidação de um direito social 

condensado, o que não se viu na integração brasileira ao TPI, negligenciando-se o 

domínio social do espaço público. Então, que a ciência do Direito siga a árdua e 

silenciosa tarefa de dar voz ao povo brasileiro, para que a cidadania alcance sua eficácia 

social. 
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RESUMO  

Atualmente, o tema “judicialização da política” acompanha o debate acerca da crise das 

democracias modernas, pautadas em um racionalismo procedimental que se mostra 

deficiente no que concerne a garantia de um “espaço público”. Nesse sentido, o presente 

ensaio se propõe a discutir o político através de uma instância regional, especificamente 

no âmbito do Mercosul, e a compreender a importância da atuação do Judiciário 

nacional para a consolidação de um “espaço público” que possa amparar as visíveis 

minorias regionais desprezadas dentro dos “neoconstitucionalismos” estatais. Nesse 

sentido, o artigo tem como pressuposto não o célebre debate schmittiano e kelseniano, 

presente no século XX, sobre “quem deve ser o guardião da constituição”, mas sim, o 

reconhecimento de que o Judiciário nacional passa a desempenhar o importante papel 

de ser o “guardião de um espaço público”. Portanto, utilizando-se do método de 

abordagem dialético, o texto coloca em discussão a chamada “hermenêutica 

constitucional” e demonstra, através da perspectiva teórica de Castanheira Neves, que 

os limites do “espaço público” e, assim, do político, podem e devem ser auferidos pela 

problematização do Direito nacional em relação aos temas comunitários, a partir da 

busca de sua intencionalidade, que está diretamente associada ao contexto histórico-

social da vida comunitária.  

 

PALAVRAS-CHAVE: JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA; COSMOPOLITISMO; 

CONSTITUCIONALISMO.  
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ABSTRACT  

Nowadays, the issue “judicialization of the politics” accompanies the debate around the 

crises of the modern democracies, guided for a proceeding rationalism that is deficient 

as a guarantee of a sphere public. So, the present paper intends to discuss the political 

through of a regional instance, particularly on the Mercosur environmental, and to 

understand the importance of the national judiciary actuation on the building of a sphere 

public for the regional minorities scorned inside of states “neoconstitutionalism”. In this 

sense, the analysis has as fundament not the known schmittian and kelsenian debate that 

appears in XX century, around “whom should be the guardian of constitution”, but the 

recognizing that National Judiciary has the commitment of to be the guardian of a 

public sphere. Therefore, using the dialects method, the text puts in discussion the 

“constitutional hermeneutic” and shows, through of a Castanheira Neves´s theoretic 

perspective, that the limits of the sphere public and, so, of the political, to be able profits 

by problematic of the national law in relation of the communities issues and to the 

looking for the its intentionality, that is directly associated whit the historic-social 

context of community life. 

 
KEYWORDS: JUDICIALIZATION OF THE POLITICS; COSMOPOLITISM; 
CONSTITUCIONALISM.  

1 INTRODUÇÃO 

O tema “judicialização da política” está diretamente relacionado com a questão 

relativa à crise das democracias ocidentais, enquanto fundadas em um racionalismo 

procedimental sistematizado na divisão de poderes, e na crença de sua capacidade para a 

realização da condição humana, o que pressupõe, em uma perspectiva arendtiana, a 

participação do indivíduo em um espaço público. Nesse sentido, assume fundamental 

importância a atuação do Judiciário no dimensionamento desse espaço público e, 

portanto, da definição das fronteiras do político. Por isso, é capital o papel do Judiciário 

para a travessia do Direito, enquanto instrumento cerne das liberdades fundamentais, 

dentro do tempo e do espaço em que se justifica.   

 Esse ensaio tem por escopo compreender o papel do Judiciário nacional para o 

reconhecimento de um espaço público regional, debruçado no olhar cosmopolita dos 
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eventos que transcendem o Estado-nação. Essa responsabilidade se acentua na medida 

em que se vislumbra a crise dos modelos democráticos baseados em uma racionalidade 

procedimental, calcada em velhos dogmas constitucionais, que sob a veste de um 

“neoconstitucionalismo”, mantêm vigente um modelo “contratualista”, que é, por 

natureza, seletivo e excludente.  

Assim, no primeiro capítulo, faz-se uma reflexão acerca do 

“neoconstitucionalismo” estatal, sob o olhar da dimensão do “espaço público” a partir 

de um contexto comunitário, onde se debruça o direito de integração regional do 

Mercosul. Essa análise não pode prescindir do reconhecimento de que esse 

“neoconstitucionalismo” não está para uma “plural sociedade mercosulina”, remetida à 

um espaço de privação e que se traduz por minorias desprezadas em uma lógica de 

Estado-nação.  Esse é o objeto de que se ocupa o segundo capítulo do ensaio.  

Finalmente, o terceiro e último capítulo busca demonstrar que o reconhecimento 

de um “constitucionalismo comunitário”, que possa abarcar o âmbito do necessário 

“espaço público”, perpassa por uma postura judicial nacional para além da moldura 

formatada por um racionalismo procedimental. Todavia, como o Judiciário nacional 

pode promover o constitucionalismo comunitário e, portanto, a dimensão do político 

cosmopolita, se no atual estágio de desenvolvimento do Mercosul é difícil concebê-lo 

como uma instância supranacional e, quiçá, em seu âmbito a estrutura de um Judiciário 

regional? Para responder a essa questão, tem-se como pressuposto não o célebre debate 

schmittiano e kelseniano, presente no século XX, sobre “quem deve ser o guardião da 

constituição”, mas sim, o reconhecimento de que o Judiciário nacional passa a 

desempenhar o importante papel de ser o “guardião de um espaço público”. 

Nesse sentido, desenvolve-se o debate acerca da “judicialização da política”, 

reconhecendo-se que ao Judiciário compete a função de extrair a unidade jurídica, que 

também é a unidade do político, da intencionalidade do Direito que se debruça no 

contexto histórico-social comunitário, situada no âmbito do pluralismo político e 

jurídico da sociedade que convive em uma unidade. Como será debatido, o Direito, que 

é fruto dessa unidade comunitária não pode ser resumido na artificialidade que a 

“democracia” coloca na gama dos princípios fundamentais constitucionais, que são 

fruto e espelho da disputa de interesses particulares de um momento histórico 

constituinte e em que se afina a hermenêutica constitucional. 
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2 ESPAÇO PÚBLICO E CRÍTICA AO NEOCONSTITUCIONALISMO 

ESTATAL: O DIREITO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL DO MERCOSUL E 

SEU ALCANCE COMUNITÁRIO   

A partir da concepção de Estado-nação westphaliano e de Estado Democrático 

de Direito do ocidente, a América Latina incorporou as chamadas dimensões de espaço 

público e privado. Esses espaços foram delimitados pela lógica contratualista, de base 

democrática (leia-se de uma elite detentora do poder), pautada no direito fundamental à 

propriedade privada, como primeira das liberdades a serem resguardadas por uma carta 

de direitos, a Constituição. Portanto, o constitucionalismo que regula a organização 

societária dos países latino-americanos, sob o manto da legitimidade garantida pela via 

democrática, manipula os conceitos de espaço público e privado e restringe no chamado 

“Estado de Direito”, dos direitos subjetivos e dos princípios fundamentais, a liberdade 

para aqueles incluídos material e formalmente dentro do conceito de cidadania, que é 

excludente por natureza. 

Dentro dessa vestimenta se enquadra o chamando “neoconstitucionalismo”, que 

justifica o chamado pós-positivismo jurídico, onde se reconhece a força normativa da 

constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de um 

modelo de interpretação do direito, denominado “hermenêutica constitucional”1. 

Embora  o “neo” constitucionalismo introduza conceitualmente algo “novo”, um direito 

para além do positivismo oitocentista, de novo pouco traz, pois não transcende a velha 

compreensão do direito dentro da metáfora que Fachin (2004, p. 67) apresenta da 

fotografia e da tela: “o sistema, enquanto continente ou moldura, enquadra pessoas, 

relações e coisas”, contudo “aquilo que está efetivamente contido não é tudo o que 

poderia sê-lo” e “nem todos os objetos, são objetos de direito, e nem todos os que não 

são objetos deveriam deixar de sê-los”. 

Justamente porque a chamada “hermenêutica constitucional” está voltada à 

interpretação do direito a partir de princípios estatais e, portanto, dentro de um 

racionalismo procedimental, é que esse modelo, concebido pelo “novo” 

constitucionalismo restringe a transitividade do direito na sociedade complexa e 

                                                 
1  Bases sobre o tema podem ser encontradas em STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e 

hermenêutica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, e BARROSO, Luis Roberto. A nova 
interpretação constitucional. São Paulo: Renovar, 2003. 
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dinâmica. E porquê? Porque o “espaço público” formatado pelo dogma da democracia 

ocidental, baseada no esquema da “maioria”, representa um “espaço privado”, 

impregnado pela ideologia das “liberdades fundamentais”, pautada nos chamados 

direitos subjetivos, os quais mascaram uma natureza individualista, nem sempre 

compatível com uma perspectiva coletiva. E o Judiciário? O Judiciário passa a 

desempenhar seu reconhecido papel criativo, todavia, dentro desse mesmo esquema, 

onde se interpreta a partir de princípios norteadores de um constitucionalismo que 

padece dos mesmos males de uma democracia em crise e onde facilmente desenvolvem-

se artifícios para a manutenção do status quo onde a tecnocracia2 prevalece. 

Esse constitucionalismo, que é fechado dentro de um artifício nacionalista e 

principiológico, é paradoxal, pois ao mesmo tempo em que enquadra as demandas que 

reputa relevantes em sua esfera de garantia, coloca no vazio do Estado e do Direito 

questões tão importantes quanto e não solucionáveis dentro da lógica do Estado-nação.    

Exemplo cristalino e que será objeto de abordagem no tópico abaixo, é o problema da 

imigração clandestina intra-regional entre os países que integram o Mercosul.  

A partir de 2000, através da Decisão 62 do Conselho Mercado Comum, foi 

criado o chamado “Mercosul Social”, no sentido de formatar o propósito do Tratado de 

Assunção, de 1991, de um Mercosul para a melhora da “qualidade de vida dos 

habitantes da região”, mediante “o desenvolvimento econômico com justiça social”.  A  

Decisão 03/07 do CMC, que criou o Instituto Social do Mercosul, com o objetivo de 

contribuir no âmbito da Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social 

do Mercosul, com a consolidação da dimensão social do Mercosul e na promoção da 

superação das assimetrias regionais, representou importante avanço na dimensão do 

Mercosul e reconhecimento do caráter comunitário dessa instituição3. Essas questões 

também serviram para instruir o Grupo Mercado Comum, através da Decisão do CMC 

nº 22 de 2006, a trabalhar para a evolução da integração comunitária, levando em 

consideração, dentre outros aspectos, assuntos sociais e livre circulação, em termos 

abrangentes. Essas ações descrevem o reconhecimento de um cosmopolitismo, que, para 

                                                 
2 Veja-se a dimensão das chamadas normas programáticas, que justificaram a inércia do Judiciário na 

década de 1990, em relação à efetivação de direitos sociais. 
3  Esse instituto foi fruto dos trabalhos da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul, criada 

através da Decisão 11 de 2003 do Conselho Mercado Comum, para auxiliar na consecução de suas 
finalidade, bem como promover a integração entre o CMC, o Foro Consultivo e Social e as Reuniões 
Especializadas.  
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Derrida (2004), é um assunto de negociação entre o incondicional e o condicional, entre 

o absoluto e o relativo, entre o universal e o particular. 

Qual a resposta que o “neoconstitucionalismo” dos países mercosulinos dá a esse 

cosmopolitismo? Nega-o, senão formal e expressamente, mas pela prática conduzida 

pelos tribunais pátrios no que concerne a aplicação do direito de integração e o 

condicionamento ao processo de incorporação aos estatutos normativos internos de cada 

país. O direito produzido em âmbito do Mercosul sempre foi compreendido dentro do 

contexto da produção da política externa, presente, inclusive, nos termos da estruturação 

institucional e política do Mercosul. Sem a característica de um direito supranacional4, 

as normas produzidas em âmbito do Mercosul com alcance frente aos nacionais dos 

Estados-parte, segundo a orientação jurisprudencial dos respectivos Estados-parte5, têm 

sua aplicabilidade condicionada às tradicionais regras de direito internacional relativas à 

incorporação de tratados. Em que pese o caráter cogente de regras produzidas em 

âmbito do Mercosul, relativas ao programa “Mercosul Social”, como a Carta 

Sociolaboral6 assinada em 1998, o teor expresso desses documentos ainda enfatiza a 

necessidade de incorporação nos sistemas internos, a despeito do cosmopolitismo 

inerente ao tema. Ademais, reconhece-se a dimensão programática da Carta já que não 

auto-aplicável sem uma política administrativa comunitária. 

No sentido de dinamizar o processo de incorporação de tratados e, talvez, abrir a 

possibilidade para uma futura estrutura supranacional ao Mercosul foi instituído em 

                                                 
4  Nos sistemas de integração que contam com normas supranacionais, os Estados membros cedem ou 

transferem o exercício de determinadas atribuições para aqueles que passam a administrar e executar 
tais competências. A transferência se produz em razão de que os funcionários que compõem estes 
órgãos não respondem aos Estados e, portanto, legislam em ditas matérias de forma totalmente 
autônoma e independente. Já nos organismos que respondem à estruturas intergovernamentais as 
competências são recebidos do poder soberano dos governos. A doutrina destaca que não existe uma 
translação de matérias dos Estados a estas instituições toda a vez que seus membros representam os 
governos e executam os mandados que estes determinam. Mas a principal diferença entre instituições 
supranacionais e intergovernamentais está debruçada no interesse que ambas representam.  Em relação 
a eficácia da norma supranacional, essas têm pressuposta sua primazia e incorporação imediata 
(PEROTTI,  2004, p. 190-192).  

5  Segundo Informe sobre la Aplicación del Derecho do MERCOSUR por los Tribunales Nacionales 
(2004). Secretaría del MERCOSUR e Fundación Konrad Adenauer, 2005. 

6  O preâmbulo da Carta Sociolaboral, de 1998, declara que “a integração envolve aspectos e efeitos 
sociais cujo reconhecimento implica a necessidade de prever, analisar e solucionar os diferentes 
problemas gerados, neste âmbito, por essa mesma integração”, bem como reconhece o fato de que todos 
os Estados-parte são signatários das principais convenções internacionais e regionais sobre direitos 
humanos e, em especial, do trabalhador. Por isso, tem como finalidade promover a igualdade entre 
trabalhadores nacionais e estrangeiros do ponto de vista das condições laborais e direitos coletivos e 
sociais.  
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2007 o Parlamento do Mercosul. Todavia, não delineado dentro da órbita cosmopolita, 

em que no plano dos fatos e da interdependência7 das relações internacionais, gira a 

sociedade latino-americana, já que sofrida do ranço histórico de suas instituições 

democráticas e de formação do Estado-nação dependente8. O Parlamento foi criado com 

o propósito de simplificação das etapas de incorporação de tratados9, mediante a 

representação legislativa de cada país. Muito embora, dentre as razões expressas no 

preâmbulo do protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul, esteja a importância 

de se criar “um espaço comum capaz de refletir o pluralismo e as diversidades da 

região”, no sentido de “contribuir para as democracias, a participação, a 

representatividade, a transparência e a legitimidade social no desenvolvimento do 

processo de integração e suas normas, com clara perspectiva comunitária”10,, aproxima-

se, de fato, em sua estrutura, a um espaço privatizado, ou seja, da política externa que, 

segundo Everts11, permanece incompatível com uma “democracia regional”. O sistema 

de representação de parlamentares no Parlamento do Mercosul, ademais, segue o 

mesmo ranço procedimental das democracias débeis dos Estados-parte, agravado pelo 

fato de que são escolhidos para a representação dos interesses do Estado no Mercosul e 

não de uma política comunitária. 

Dentro das amarras dos interesses individuais (de uma elite dominante e 

representativa do poder do Estado), que se perpetua pela divisão de poderes, como um 

espetacular projeto das democracias ocidentais, está inserido o constitucionalismo dos 

Estados-membros do Mercosul. A política comunitária é só um artifício segregado pelo 

                                                 
7  Ver KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph. Power and interdependence. 3th ed. New York: 

Longeman, 2001. 
8  Sobre o Parlamento do Mercosul ver nosso texto O Parlamento do Mercosul e as possibilidades de 

consolidação de um espaço público para a proteção do migrante econômico intra-regional, Belo 
Horizonte: CONPEDI, 2007.  

9 Embora o Parlamento do Mercosul tenha mantido o objetivo da Comissão Parlamentar Comum no 
sentido de estimular a harmonização das legislações nacionais nas áreas pertinentes, foi-lhe atribuída a 
competência de agilizar, em âmbito supranacional, a incorporação das normativas do Mercosul aos 
respectivos ordenamentos jurídicos internos, que demandam essa aprovação legislativa. Para isso, o 
artigo 4º, 12, do Protocolo Constitutivo, estabelece que todos os projetos de normas o que requeiram 
aprovação legislativa por parte dos países, serão encaminhados pelos órgãos decisórios do Mercosul ao 
Parlamento para que este dê um parecer. Uma vez aprovado o projeto de norma, o Poder Executivo do 
país encaminhará diretamente ao Legislativo do Estado, simplificando o processo de incorporação. 

10  Disponível em <http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em 
17/09/2007. 

11  EVERTS, Philip. Democracy and foreign policy. In: CASTERMAS-HOLLEMANP, Monique; HOOF, 
Fried Van; SMITH, Jaqueline. The role of the nation-estate in the 21st century: human rights, 
international organizations and foreign policy. The Hague: Cambridge, 1998, p. 412-413. 
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constitucionalismo estatal dos Estados-membros a um patamar menor, inteiramente 

submetido à vontade individualista dos respectivos países. Portanto, há uma inegável 

desarmonia entre o tempo (de eventos cosmopolitas) e o espaço (do Estado-nação). 

Parafraseando Milton Santos (2004), o tempo determina o espaço em sua extensão, ou 

seja, o local, o regional e o global da sociedade como fato histórico. Segundo ele, “todos 

os lugares existem em relação com um tempo do mundo, mas nem todos os lugares são 

atingidos pelo mesmo tempo”, isto é, “os lugares se diferenciam por que são 

diversamente alcançados por esse tempo, seja quantitativamente ou qualitativamente”. 

O evento é a matriz do tempo e do espaço, diz Santos, pois “são os eventos que criam o 

tempo, como portadores da ação presente”, que traduzem a atualidade, o momento 

histórico, o estado das coisas. Até se esgotarem, os eventos servirão como “vetor de 

possibilidades dentro de uma formação social”. Esse evento só pode ser concebido em 

um determinado lugar e que cuja extensão ele mesmo determina, pois “o lugar é o 

depositário final e obrigatório do evento, que se designa como um instante do tempo e 

um ponto do espaço, ou seja, um dado instante em um dado lugar”. 

Não obstante, o “neoconstitucionalismo” brasileiro, em cuja esteira também 

seguem os constitucionalismos dos países integrantes do Mercosul, com uma abertura 

mais clara e expressa nas constituições argentina e paraguaia12, traz velhas respostas a 

eventos novos.  Exemplo disso é a recente Emenda Constitucional n.º 45 de 2004, que 

ao restringir o status constitucional aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, 

mediante quorum qualificado de Emenda Constitucional, limitou a abrangência do 

parágrafo 2º do artigo 5º, implicando em um efetivo retrocesso político/jurídico pela 

formalização de uma “legalidade positivista e abstrata”. Em se tratando de tratados 

sobre direitos humanos, por exemplo, ao Legislativo foi recolocado nas suas mãos  

                                                 
12  Em relação à Argentina, a reforma constitucional de 1994, introduziu o inciso 24 ao artigo 75 da 

Constituição, no sentido de atualizar a carta política às exigências futuras do Mercosul, destacando a 
hierarquia aos tratados de integração, enfatizando a necessidade do processo de incorporação, mediante 
aprovação da maioria absoluta do Congresso Nacional. Em relação a Constituição Paraguaia de 1992, o 
artigo 145, ao reconhecer expressamente a supranacionalidade, o condiciona a condições de igualdade 
com outros Estados, mas cujas decisões devam ser aprovadas por maioria absoluta do respectivo 
congresso. Portanto, o processo de incorporação resta afirmado e consolidado pela jurisprudência. Em 
relação ao sistema jurídico Uruguaio destaca-se o projeto de reforma constitucional de 1993, que prevê 
reforma do vigente artigo 6º da Carta Constitucional, de 1967, compreendido nos moldes dualista, 
segundo a doutrina, para, em relação às regras relativas do direito de integração originário ou 
fundacional, adotar uma concepção monista, hierarquicamente superiores, uma vez que além de prever 
a aplicação imediata dessas normas, também as reconhece como parte direta do sistema nacional 
(PEROTTI, 2004). 
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papel exclusivo de sintonizar a ordem jurídica interna com o cenário internacional13. 

Não obstante a amplitude da cláusula de habilitação do direito comunitário ao sistema 

jurídico interno contemplado no artigo 4º, parágrafo único, da Constituição Federal 

Brasileira, esse artigo está para uma estrutura institucional intergovernamental como é o 

Mercosul, não comunitária (PEROTTI, 2004). Além do mais, a Constituição Federal 

Brasileira pontua a partição de competências constitucionais na federação para matérias 

(artigos 22, 23 e 24), além do artigo 5º, XXXV, que prevê a cláusula de jurisdição 

universal do Judiciário brasileiro, como princípio fundamental do acesso à justiça, isso 

como impeditivo a um tribunal comunitário. Salienta-se ainda, o processo de 

incorporação de tratados, que exige a participação do Legislativo, em típico 

reconhecimento da teoria dualista de incorporação de normas internacionais, que 

passam a ser reconhecidas como nacionais, em caráter infraconstitucional (artigos 49, 

inciso I, 84, inciso VIII e artigo 102, inciso III, alínea “b”).  

Uma política comunitária necessariamente perpassa pela adequação do nosso 

tempo ao nosso espaço, ou seja, de se pensar os acontecimentos cosmopolitas em um 

espaço também cosmopolita, que redefine os conceitos de “espaço público”, onde se 

manifestam os temas como democracia e cidadania.  O “neoconstitucionalismo” oferece 

uma metodologia que não permite que se vá além da moldura dos sistemas formatados 

por um materialismo histórico baseado no chamado “contrato social”, que ao qualificar 

o sujeito de direito, também exclui. Nesse sentido, ao Judiciário, que deve 

problematizar o Direito a partir do olhar do tempo e do espaço onde os eventos se 

desenvolvem, está a responsabilidade política de revisitar e superar o velho 

constitucionalismo, através da problematização do Direito. Essa problematização é 

sintetizada por que Castanheira Neves (1993) na dialética sistema e problema, a partir 

do que define por reflexão das condições estruturais da organização sociológica 

histórica, que são: a) a condição mundano-social; b) a condição humana-existencial; e 

c) a condição ética, que definem o sentido e a intencionalidade do Direito ou as 

condições materiais para o Direito. Portanto, questões como “cláusulas pétreas” 

constitucionais, proteção ao direito adquirido e ato jurídico perfeito, poderiam, por uma 

“decisão corretiva”, que alcança a intencionalidade do Direito, sofrer adequação aos 

                                                 
13 Sobre o tema ver a nossa Crítica ao parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal à luz da 

internacionalização dos direitos humanos, publicado pela Revista Forense, nº 391, p. 609-618. 
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pressupostos materiais do Direito, em prol da temática regional, socioambiental e 

comunitária.  

Trata-se do alcance do “político”, que encontra expressão no conceito de 

“espaço público”, através da problematização do Direito. Por espaço público, Arendt 

(2004, p. 67) compreende a “esfera pública: o comum”, ou seja, que “conta com a 

presença simultânea de inúmeros aspectos e perspectivas nos quais o mundo comum se 

apresenta e para os quais nenhuma medida ou denominador comum pode jamais ser 

inventado”. Ou seja, “ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos 

vêem e ouvem de ângulos diferentes”. Se é condição para o mundo comum que todos 

estejam interessados em um mesmo objeto, a despeito das diferenças de posições e 

perspectivas diversas, como afirma Arendt, pensar em um espaço público é muito mais 

que compreender os limites fronteiriços e os interesses nacionais, mas compreender a 

existência de um espaço público que é regional e que não pode ser compreendido senão 

a partir de um senso comunitário. Do contrário, ou seja, “se não se pode discernir a 

mesma identidade do objeto”, isto é, a realidade do mundo comum, onde os que estão à 

sua volta sabem ou vêem o mesmo na mais completa diversidade e que podem ser vistas 

por muitas pessoas, numa variedade de aspectos sem mudar de identidade, os homens 

tornam-se, segundo a autora, inteiramente privados (ARENDT, 2004, p. 67). 

Nessas breves linhas, esboçou-se a dimensão que exige a renovação do pensar 

acerca do “político” em um ambiente cosmopolita, de alcance regional, onde remete-se 

ao Judiciário nacional a responsabilidade de superação dos velhos dogmas 

democráticos, que encontram expressão no chamado “neoconstitucionalismo”, que 

reflete o velho com veste de novo, um mesmo modelo “contratualista”, portanto, 

seletivo e excludente.  

 

3 A PLURAL SOCIEDADE MERCOSULINA E A EMERGÊNCIA DE 

MINORIAS DESPREZADAS EM UMA LÓGICA DE ESTADO-NAÇÃO: O 

PAPEL DO JUDICIÁRIO NACIONAL NA GARANTIA DO ESPAÇO PÚBLICO 

REGIONAL 
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Quando se pensa em uma “plural sociedade mercosulina” está-se a falar 

naquelas massas não enquadradas no esquema: cidadania e representatividade política, 

tutelados sob um padrão universal de direitos subjetivos. São as minorias sem voz e sem 

ação, que transcendem a barreira fronteiriça do Estado-Nação.  

Muito embora a preocupação com a proteção de “minorias” esteja compreendida 

no núcleo duro da questão de direitos humanos das Nações Unidas, conforme se 

observa do teor do artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das 

Nações Unidas de 1966, que estabelece: “Nos estados em que haja minorias étnicas, 

religiosas ou lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser 

privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria 

vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua”; 

trata-se de uma visão extremamente reducionista. O problema desse esquema normativo 

é que a dimensão da esfera pública ou a participação dessa minoria em um espaço 

comum está segregada a uma esfera privada. Mas qual é essa esfera privada? O Estado-

nação e o rótulo nacional e estrangeiro. Sem a participação na esfera pública, a minoria 

está segregada à esfera privada. Então é fácil imaginar dentro dessa esfera a figura do 

migrante econômico intra-regional, em especial daquele jogado à clandestinidade, do 

indígena que vive em regiões fronteiriças e é obrigado a disputar com “governos” o 

reconhecimento da posse do seu espaço de chão e de seu Direito local, ou ainda, no 

exemplo presenciado em 2006, referente aos protestos entre uruguaios e argentinos 

acerca da construção de duas fábricas de celulose nas margens do Rio Uruguai, ou seja, 

divisa entre os dois países. Note-se que tais questões transcendem visivelmente a 

fronteira do Estado-nação, e esses sujeitos não têm o status de sujeito de direito 

supranacional para demandarem sobre os temas que os afetam, que são cosmopolitas. 

Estão, portanto, em um espaço de privação.  

Não obstante o teor reducionista do artigo 27 do Pacto de Direitos Civis e 

Políticos da ONU de 1966, por sua natureza pró-direitos humanos, não lhe é querida 

uma pretensão exaustiva, mas sim exemplificativa no que diz respeito à questão das 

minorias, até porque faz referência a pessoas e não a nacionais. O termo “pessoas” é tão 

abrangente que não exclui imigrantes trabalhadores permanentes ou não, inclusive 

clandestinos. Segundo Michalska (1988), o Comitê de Direitos Humanos das Nações 

Unidas, destacou que o artigo 27 garante direitos subjetivos e que os Estados-parte são 
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obrigados, mediante medidas positivas, a proteger a identidade, a cultura e o modo de 

vida particular das minorias, e aumentar a efetiva participação dos membros da minoria 

nas decisões comunitárias que os afete. Contudo, qual será o espaço público onde tais 

sujeitos de direito encontrarão voz e ação? No Parlamento do Mercosul14? No modelo 

das democracias procedimentais estatais? Evidentemente que tais estruturas não 

apresentam uma abertura necessária à participação da “plural sociedade mercosulina”. 

Em relação à questão do migrante econômico intra-regional esse problema é 

bem evidente. O migrante é sempre um estrangeiro no Estado receptor e, embora em 

relação aos estrangeiros esteja orientado por padrões de direitos humanos internacionais 

decorrentes da tradição dos países sul-americanos em ratificar importantes tratados de 

direitos humanos, não o erige à condição de sujeito de direito para fins participação da 

vida ativa da sociedade do Estado, enquanto cidadão. Isto é, para efeitos do Direito de 

Integração do Mercosul, a livre circulação de pessoas não é uma realidade projetada ou 

concretizada. Assim, dentro da concepção contratualista do Estado, que chancela o 

imperativo da autodeterminação dos Estados, sob a carapaça do princípio da 

autodeterminação dos povos, é fácil compreender a questão migratória como uma 

questão de Estado. Todavia, não é tão óbvio compreender essa relação “eu” e o “outro” 

dentro de uma perspectiva comunitária, ainda que em uma realidade menos evoluída 

que é a integração do Mercosul, não obstante orientada pelos propósitos de justiça e 

desenvolvimento social. 

Se no modelo das democracias nacionais dos Estados-parte do Mercosul e diante 

da estrutura do Mercosul atrelada a um formato integracionista-nacionalista o que se 

verifica é um formato de democracia em crise e debruçada em um esquema 

contratualista, ao Judiciário nacional incumbe uma especial responsabilidade política 

comunitária. Esta responsabilidade é a de retirar do espaço privado o sujeito que não 

                                                 
14 Não obstante, dentre os propósitos do Parlamento, estatuída está a representação dos povos do Mercosul, 

respeitando-se sua pluralidade ideológica e política, a promoção do desenvolvimento sustentável da 
região com justiça social e respeito à diversidade cultural de suas populações, pela participação dos atores 
da sociedade civil no processo de integração, pelo estímulo à formação da consciência coletiva de valores 
cidadãos e comunitários para a integração (artigo 2º do Protocolo Constitutivo). Isso significaria dizer que 
a própria representação política do Parlamento do Mercosul deveria ir além da representação de Estado no 
ambiente de discussão do Mercosul, ou seja, deveria compreender a representação do Mercosul, enquanto 
uma comunidade, em que pese o regimento interno do Parlamento, aprovado com 173 artigos em 
06/08/2007, prever a ampla participação da sociedade nos debates, bem como a criação de 10 comissões 
técnicas.  
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encontra voz e possibilidade de ação dentro do modelo tradicional do Estado-nação. É 

promover a travessia que fundamentalmente o Direito deve se ocupar diante dos eventos 

não mais restritos a um espaço local. É incluir no político o sujeito restrito a uma 

instância de privação. 

Contudo, há que se questionar, por óbvio: como o Judiciário local pode 

promover o constitucionalismo comunitário, se no atual estágio de desenvolvimento do 

Mercosul é difícil concebê-lo como uma instância supranacional e, quiçá, um Judiciário 

regional? Para responder a essa questão, primeiro há que se perceber que o papel 

político do Judiciário no século XXI já transcende o célebre debate schmittiano e 

kelsiano, presente no século XX, sobre “quem deve ser o guardião da constituição”15. 

Não seria melhor afirmar então que o Judiciário local passa a desempenhar o importante 

papel de ser o “guardião de um espaço público”, que não pode mais ser concebido como 

apenas estatal? Portanto, está nas mãos do Judiciário local o primeiro passo para a 

travessia à um “constitucionalismo comunitário”, reconhecendo que o Direito não pode 

ser o espelho da relação de força entre o amigo e o inimigo, que, nas palavras de Carl 

Schmitt, definem a arena democrática pluripartidária, cuja analogia permite que 

facilmente se traga à tona as relações de integração regional mercosulina. 

 

4 O RECONHECIMENTO DE UM “CONSTITUCIONALISMO 

COMUNITÁRIO”: A COMPREENSÃO DO JURÍDICO PARA ALÉM DA 

MOLDURA FORMATADA POR UM RACIONALISMO PROCEDIMENTAL 

A crise da democracia estatal não é debate novo. Nessa esteira desenvolvem-se 

teorias que concebem a importância de uma democracia radical, de inspiração 

arendtiana e em cuja perspectiva aponta o trabalho de Chantal Mouffe16. Esses debates 

são permeados pelas questões que envolvem pluralismo político, tolerância, convivência 

com diferenças, dentro da lógica do adversário e para além da relação amigo/inimigo 

schmittiano. Todavia, sem elementos que venham a colocar em xeque e a superar o 

esquema da regra da maioria, ou do princípio, segundo Held (1995, p. 17-18), de que as 
                                                 
15  O debate pode ser encontrado respectivamente em, Schmitt, Carl. O guardião da Constituição, 

publicado em português pela editora Del Rey, e em Kelsen, Hans, Jurisdição constitucional, com 
publicação em português pela editora Martins Fontes. 

16 Ver On the political, Routledge-USA, 2005. 
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decisões que angariam o maior número de votos deveriam prevalecer, o que está na raiz 

das reivindicações de que as decisões políticas sejam dignas e legítimas. Contudo, essa 

noção de democracia, afirma o autor, mostra-se problemática tão logo aparecem os 

assuntos relativos às interconexões nacionais, regionais e globais, que entrincheiram os 

limites de quem decide, de qual é o assunto relevante, para quem a decisão é feita, de 

quem deveria ser a responsabilidade. Além disso, adverte o autor, quais são as 

implicações da idéia da regra de legitimidade das decisões tomadas na política, com 

potencialidade em relação às conseqüências de vida e morte para um largo número de 

pessoas, muitas das quais deveriam não participam do ambiente democrático? 

Ou seja, como a democracia pode dar respostas legítimas e justas para os 

problemas que se mostram cosmopolitas?  

Para Held (1995, p. 18), as fronteiras territoriais demarcam a base na qual os 

indivíduos são incluídos e excluídos da participação em decisões que afetam suas vidas, 

mas os resultados dessas decisões freqüentemente estendem-se para além das fronteiras 

nacionais. As implicações disso são consideráveis, não apenas pelas categorias de 

consenso e legitimidade, mas por todas as idéias chave de democracia: a natureza de um  

eleitorado, o significado de representação, a forma própria e o escopo da participação 

política e a relevância de um Estado-nação democrático, em relação a sua atuação e 

compromissos nas relações internacionais, como garantidor de direitos, deveres e bem 

estar aos sujeitos. Mesmo a crítica contemporânea sobre a moderna democracia tem-se 

inclinado à questão da soberania nacional, seguida da narrativa da democracia como 

convencionalmente dita. Estruturas representativas são, segundo essa crítica, 

insuficientes diante da questão referente ao pluralismo social. (HELD, 1995, p. 16).  

O constitucionalismo dos países integrantes do Mercosul reflete toda essa 

problemática, que abafa e inibe o desenvolvimento de uma política comunitária e que é 

ao mesmo tempo uma alternativa à reconquista do “espaço público”, que por natureza é 

plural, não apenas politicamente, mas juridicamente. Um novo constitucionalismo que 

possa assumir essa postura comunitária apenas pode ser pensado para além da moldura 

formatada pelo racionalismo procedimental (entenda-se do contratualismo estatal, 

afirmado pelas modernas democracias ocidentais). Ao Judiciário compete identificar a 

intencionalidade do Direito. Esse é o seu papel político. Essa intencionalidade, segundo 

Castanheira Neves (1993, p. 232), se traduz pela condição mundano-social, que leva em 
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consideração a pluralidade humana na unicidade do social, pela condição humana-

existencial, que só pode se manter na dialética de personalidade e de comunidade, de 

autonomia privada e convergência comunitária, e pela condição ética, onde se possa 

reconhecer a cada homem a dignidade de sujeito ético, onde o sujeito poderá ser 

simultaneamente titular de Direitos e obrigações. Assim, acompanhando o referido 

autor, o Direito, que deve refletir um novo constitucionalismo e comunitário, deve ser o 

fruto da problematização dos fatos concretos, o que vai além da chamada “hermenêutica 

constitucional”, construída a partir de signos e concebida por enunciados abstratos, que 

estão dispostos nos princípios constitucionais, fruto de um sujeito histórico. Há que se 

reiterar a analogia feita pelo professor Fachin (2003, p. 177), em seu livro Teoria crítica 

do Direito civil, acima descrita, relativa à fotografia e à moldura, ou seja, “o sistema, 

enquanto continente ou moldura, enquadra pessoas, relações e coisas”, contudo “aquilo 

que está efetivamente contido não é tudo o que poderia sê-lo” e “nem todos os objetos, 

são objetos de Direito, e nem todos os que não são objetos deveriam deixar de sê-los”. 

Na teoria de Castanheira Neves (1993), é no diagnóstico da insuficiência 

normativo-jurídico, que o Judiciário participa da autônoma constituição normativa, o 

que ocorre pela decisão do caso concreto de índole normativa. Essa teoria é plenamente 

adequada para dar respostas à vida comunitária, de dimensão regional, que exige do 

julgador, o diálogo em relação ao sistema (que é formatado dentro do 

constitucionalismo estatal) a partir do caso concreto, que pode transcender a dimensão 

Estado-nação. Nesse diálogo, na feliz abordagem do autor, pode-se concluir que a 

solução jurídica das questões de dimensão comunitária pode não estar no próprio 

sistema, sendo legítima a revisão principiológica diante das condições estruturais da 

organização sociológica histórica, acima enfatizadas.  

O sistema normativo apenas pode ser pensado dentro de uma textura aberta, ou 

seja, onde as significações são determinadas a partir da relevância do fato concreto no 

âmbito do Direito. Assim, a identificação da intencionalidade jurídica da situação 

histórica, não cai no reducionismo de um racionalismo procedimental que é o grande 

problema das democracias fundadas na lógica da “maioria”, cuja vontade é traduzida 

por normas constitucionais onde se atribui caráter materialmente constitucional, e que 

estão fechadas aos aspectos cosmopolitas. Também não chega ao extremo inverso de 

cair na ausência de racionalidade pelo julgamento chamado “intuitivo”, debruçado em 
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indeterminações subjetivas. A unidade jurídica presente no contexto histórico-social 

comunitário de seu tempo, traduzida pela “consciência jurídica geral”, segundo 

Castanheira Neves (1993, p. 280), parece estar situada no âmbito do pluralismo da 

sociedade que convive em uma unidade, através do próprio pluralismo dentro do 

político (obviamente não entendido aqui pelo esquema da representação partidária) e 

também o pluralismo jurídico (que se reflete no diagnóstico de que a questão não pode 

ser tratada dentro do Direito monolítico). O Direito, que é fruto dessa unidade 

comunitária não pode ser resumido na artificialidade que a “democracia” coloca na 

gama de princípios fundamentais constitucionais, que são fruto e espelho da disputa de 

interesses particulares de um momento histórico constituinte e que a hermenêutica 

constitucional se afina em manter intacta. 

Nesse sentido, pode-se vislumbrar a fundamental importância da “judicialização 

da política” para o dimensionamento do espaço público e para a travessia do direito 

dentro do tempo e do espaço.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política comunitária é segregada pelo constitucionalismo estatal dos Estados-

membros a um patamar menor, inteiramente submetido à vontade individualista dos 

respectivos países. Portanto, o Direito concebido dentro desse constitucionalismo 

formatado e moldurado dentro de um sistema contratualista, está em inegável 

desarmonia com o seu tempo (de eventos cosmopolitas) e seu espaço (que transcende as 

fronteiras do Estado-nação).  

Nesse sentido, presencia-se uma “plural sociedade mercosulina”, que 

gradativamente vai se constituindo em minoria desprezada dentro de um contexto 

intergovernamental em que se assenta a política do Mercosul. Justamente porque os 

temas regionais, apenas são compreendidos no âmbito local pela via de um racionalismo 

procedimental, é que essa parcela da sociedade fica privada de uma vis activa que só é 

possível em um espaço público. Esse espaço público necessariamente demanda um 

chamado “constitucionalismo comunitário”, representativo de uma democracia regional, 

que deve estar calcada no pluralismo político e jurídico. Trata-se do âmbito do político 

no tempo hodierno, que está para um espaço supranacional.  
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Portanto, falar em “judicialização da política” é compreender que o político não 

pode prescindir de uma atuação judicial que reconheça os limites do “espaço público”, 

cujo debate transcende o célebre diálogo sobre “quem deve ser o guardião da 

constituição”. Esse “espaço público” que compete ao Judiciário garantir, não pode ser 

consignado pela formatação oferecida através do racionalismo procedimental que molda 

as democracias atuais, mas pela criteriosa atividade do julgador em auferir, pela análise 

do caso concreto e pela problematização do Direito, a sua respectiva intencionalidade, 

que é debruçada no contexto histórico-social da vida comunitária de seu tempo. 
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EM DEFESA DA CUMULAÇÃO VOLUNTÁRIA DE NACIONALIDADES 

 

Gladys Julina Dourado Vereau ∗
 

RESUMO 

As transformações ocorridas no cenário internacional acarretaram numa mudança do 

conceito de soberania em razão das fronteiras nacionais estarem cada vez mais flexíveis 

facilitando um fluxo crescente de indivíduos entre os países. O direito brasileiro, 

contudo, apesar de admitir o instituto da naturalização, proíbe a cumulação de 

nacionalidades no momento em que o estrangeiro é obrigado a renunciar a 

nacionalidade originária almejando adquirir a nacionalidade brasileira e o brasileiro 

perde a nacionalidade originária quando adquire voluntariamente outra nacionalidade. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise crítica acerca 

do tratamento dado pela legislação brasileira no que tange ao direito de cumulação de 

nacionalidades pelos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, defendendo uma 

eventual supressão do art.12, §4º, II da CF/88, bem como do art. 129, inciso II do 

Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que regulamenta a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil definida na Lei nº 6.815, de agosto de 1980. A concretização desta 

reforma permitiria aos sujeitos que permanecessem com suas nacionalidades originárias, 

mesmo com a aquisição de uma outra, configurando-se num respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.  Por fim, não há pretensão em tecer conclusões, mas 

propiciar discussões que permitam a análise da possibilidade da cumulação de 

nacionalidades de forma ampla, respeitando o princípio fundamental da nacionalidade 

consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CUMULAÇÃO; NACIONALIDADE; NATURALIZAÇÃO; 

NAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The transformations occurred into international scenery cause a modification of the 

concept of sovereignty for reason from the national boundaries shall be more and more 

                                                 
∗ Pós-graduanda em Direito Público, Graduação em Direito (UNIME-União Metropolitana de Educação e 
Cultura).  Professora de Prática Real e Simulada III (UNIME).   
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bendy easily a flux crescent of individuals between the countries. The Brazilian right, 

although to admit the institute of the naturalization, forbids the accumulation of 

nationalities at the moment where the foreigner is obliged to renounce the originary 

nationality longing for to acquire the Brazilian nationality and the Brazilian loses the 

originary nationality when he acquires voluntarily another nationality. From this reasons 

, the present work objective to review for the treatment given by law Brazilian into the 

tangent the right of cumulative of nationalities by Brazilians , they may be they born or 

naturalized , defending only one eventual suppression of the art.12, §4º, II da CF/88, as 

well as the art. 129, inciso II of the Decree nº 86.715, of December 10 of 1981, what 

regulated the situation judicial of the foreign into the Brazil defined on Law nº 6.815, of 

august of 1980. Lastly , there is no pretension to comment on, but appease discussions 

what allows the analysis from possibility from cumulative of nationalities to the best of 

one´s ability to respect the begining fundamental from nationality anoint on Declaration 

Universal from the Human rights. 

  

 KEY WORDS: CUMULATIVE; NATIONALITY; NATURALIZATION; NATION. 

 

INTRODUÇÃO 

 Diante do atual cenário mundial, caracterizado pelo crescimento rápido e 

excessivo do processo de globalização, os estudos e as discussões sobre os novos 

desafios da soberania adquiriram relevância, ganhando novos contornos, passando pela 

análise do termo ‘estado-nação’, pelo exame dos limites do território e pelo conceito de 

povo, tornando-se necessária a construção de um novo referencial de sociedade 

compartilhada para que haja a superação de alguns paradigmas. 

 Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise crítica acerca do 

tratamento dado pela legislação brasileira no que tange a proibição de cumulação de 

nacionalidades pelos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, defendendo uma 

eventual supressão do art.12, §4º, II da CF/88, bem como do art. 129, inciso II do 

Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que regulamenta a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil definida na Lei nº 6.815, de agosto de 1980. 

Será feita uma explanação acerca do tema em análise à luz da Constituição 

Federal de 1988; o tratamento dispensado antes e depois da implementação da Emenda 
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Constitucional n° 03 de 1994; e, a análise da aquisição de nacionalidade secundária 

tanto pelo enfoque do estrangeiro como do brasileiro, bem como as razões da proibição 

da cumulação de nacionalidades estrangeiras.   

 Por fim, pretende-se mostrar o posicionamento do Brasil ante os casos de 

proibição da dupla nacionalidade, pelos quais o estrangeiro renuncia a nacionalidade 

originária almejando adquirir a nacionalidade brasileira e o brasileiro que perde a 

nacionalidade originária, quando adquire voluntariamente outra nacionalidade, 

levantando argumentos sociológicos e jurídicos para fundamentar a necessidade de 

haver uma reforma do §4° do artigo 12 da Constituição Federal de 1988. 

 

1 A DUPLA NACIONALIDADE NO DIREITO INTERNACIONAL 

 A nacionalidade cuida da caracterização do nacional em cada Estado 

isoladamente, entretanto, diante da internacionalização da vida e das atividades 

humanas ocasiona uma série de fenômenos de natureza jurídica, dentre os quais 

destacamos o da dupla nacionalidade, por se tratar de objeto da análise do presente 

estudo. Diante disto, faz-se necessário uma abordagem genérica dos diplomas 

internacionais que norteiam a questão em foco. 

 No ano de 1928, ocorreu a Sexta Conferência, que resultou na Convenção de 

Havana, também conhecida por Código Bustamante, que entrou em vigor aos 18 de 

agosto de 1929, promulgado pelo Decreto nº 18.871, sendo ainda direito vigente, na 

medida em que consagra o princípio da igualdade entre o estrangeiro e o nacional. 

 O artigo 1º do Código de Bustamante prevê que “estrangeiros são aqueles 

que pertencem a qualquer dos Estados contratantes e que, no território dos demais, 

gozam dos mesmos direitos civis que são concedidos aos nacionais”. E, ainda, que 

“cada Estado contratante pode, por motivo de ordem pública, recusar ou sujeitar as 

condições especiais, o exercício de determinados direitos civis aos nacionais dos outros, 

e qualquer desses Estados pode, em casos idênticos, recusar ou sujeitar a condições 

especiais o mesmo exercício aos nacionais do primeiro”. 

 De acordo com o art. 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 

“toda pessoa tem direito a uma nacionalidade; e, ninguém será privado arbitrariamente 

de sua nacionalidade e a ninguém será negado o direito de trocar de nacionalidade”. 
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 Essa proteção, quanto à privação de nacionalidade, se deu em virtude de 

alguns Estados terem violado abertamente as normas de convivência das nações, como 

ocorreu nos casos da União Soviética, quando, por Decreto de 15 de dezembro de 1921, 

privou de sua nacionalidade os refugiados russos que se encontravam no estrangeiro, e 

da Alemanha, que dispôs por Decreto de 25 de novembro de 1941, que os judeus de 

origem alemã radicados no estrangeiro perderam a nacionalidade alemã. 1

 Dolinger (2005) conclui que a proteção referente à troca de nacionalidade é 

de difícil implementação, eis que a troca implica necessariamente na aquisição e na 

perda de nacionalidade, e depende de ato discricionário do Estado que, por sua vez, não 

tem obrigação em conceder sua nacionalidade a todos que a requeiram. 

 O Art. 19 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 

aprovada em Bogotá, em 1948, dispõe que: “Toda pessoa tem direito a nacionalidade 

que legalmente lhe corresponda, podendo mudá-la se assim o desejar, pelo de qualquer 

outro país que estiver disposto a concedê-la”. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em vigor desde 18 de 

julho de 1978, cujo Brasil aderiu apenas em 25 de setembro de 1992 pelo Decreto n° 

678/92, prevê em seu art. 20 que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 2

 Como se verifica, o Direito Internacional não possui normais gerais para 

todos os Estados sobre aquisição e perda de nacionalidade e nunca admitiu a 

possibilidade do indivíduo possuir mais de uma nacionalidade, posição justificada pela 

maioria da doutrina anterior, a Segunda Guerra Mundial, que considerava a múltipla  

nacionalidade como uma anomalia ilógica e inconveniente, satisfazendo apenas com a 

garantia de uma única nacionalidade ao indivíduo. 3

Ocorre que, o atual Cenário Internacional tomado pelo fenômeno da globalização traz a 

idéia da existência de cidadão sem fronteiras, um “cidadão mundial”, não fazendo mais 

sentido manter tal raciocínio, em virtude do elevado número de pedidos de aquisição de 

nacionalidade, já que a nacionalidade é um pressuposto necessário para o exercício 

pleno da cidadania.  

                                                 
1 RAMELLA apud DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: (parte geral). 8. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p.163. 
2 REZEK, J.F. O Direito Internacional no Séc. XXI. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1037 
3 OYARZÁBAL, Mário J. A. La doble nacionalidad en el derecho internacional y en la legislación 
argentina. Revista de Derecho Internacional y Del Mercosur. Buenos Aires, Ed. Síntese, ano 07, nº 01, 
2003. p.08. 
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3 CUMULAÇÃO DE NACIONALIDADES À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 O legislador constituinte de 1988 instituiu com o artigo 22, incisos XIII e 

XV, a competência privativa da União para legislar sobre nacionalidade, cidadania e 

naturalização, assim como sobre a emigração e imigração, entrada, extradição e 

expulsão de estrangeiros. No que tange a naturalização, cabe ressaltar que o direito 

brasileiro sempre tratou e trata a questão através de lei ordinária como será visto 

adiante. 

 A Constituição de 1988 enuncia separadamente quais os casos de aquisição 

de nacionalidade originária e quais as hipóteses de aquisição secundária. O primeiro 

corresponde aos brasileiros natos (art. 12, I) e o segundo aos brasileiros naturalizados 

(art.12, II). A nacionalidade originária, também conhecida por primária, é atribuída 

através de dois critérios advindos do momento do nascimento, quais sejam: o ius soli – 

aquisição de nacionalidade por ter nascido em território brasileiro – e o ius sanguinis – 

aquisição de nacionalidade dos pais à época do nascimento, sejam eles natos ou 

naturalizados. 4

 A nacionalidade secundária ou derivada é a forma pela qual se adquire a 

nacionalidade brasileira pelo processo da naturalização, através de ato voluntário, e 

compreende duas classificações: a naturalização ordinária – aquisição de nacionalidade 

pelos estrangeiros originários de países de língua portuguesa, residentes há pelo menos 

um ano em território brasileiro e possuam idoneidade moral – e a extraordinária – 

aquisição de nacionalidade pelos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residirem 

no país há pelo menos quinze anos, sem condenação penal. 5 Ocorre que, tanto no 

caso do brasileiro nato como no do estrangeiro que manifesta vontade em adquirir 

nacionalidade secundária, a Constituição e a legislação ordinária brasileira, citadas 

anteriormente, vedam implicitamente a cumulação de nacionalidades. 

 A nacionalidade brasileira assim como pode ser adquirida pode ser perdida. 

A Constituição, em seu art. 12, § 4º, traz o rol das situações em que se pode perder a 

nacionalidade brasileira. O inciso I aplica-se tão somente a brasileiros naturalizados. 
                                                 
4 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: (parte geral). 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p.159. 
5 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
330. 
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Trata o dispositivo do caso em que o brasileiro tiver a naturalização cancelada por 

sentença judicial, por atividade nociva ao interesse nacional. O inciso II aplica-se a 

brasileiros natos e naturalizados. O brasileiro perderá a nacionalidade caso adquira 

outra, salvo se a lei do país estrangeiro reconhecer a nacionalidade originária6, ou se a 

naturalização for imposta pela lei estrangeira, como condição para permanência ou 

exercício dos direitos civis. A perda ocorrerá por meio de processo administrativo e 

oficializado mediante Decreto do Presidente da República. 

 

3.1 A proibição da dupla nacionalidade antes de 1994 

 Como já explanado, o direito brasileiro sempre se demonstrou contrário à 

cumulação de nacionalidades pelo brasileiro - nato ou naturalizado -, tanto que, a 

Constituição Federal de 1988, dispunha em seu inciso II, §4°, do art. 12, a seguinte 

assertiva: “§4° Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: II – adquirir 

outra nacionalidade por naturalização voluntária.” 

 Ainda assim, a intenção do legislador constituinte era a de tratar, mesmo que 

de forma implícita, que a nacionalidade era perdida apenas quando a naturalização se 

dava de forma voluntária. Contudo, a norma constitucional pecava ao deixar de 

considerar os casos de aquisição de nacionalidade originária ou imposta, o que trazia 

vários constrangimentos aos nacionais, conforme se verifica na jurisprudência 

selecionada. 

 O julgamento do Supremo Tribunal Federal do Mandado de Segurança 

impetrado contra o Presidente da República por Maria Elisalva Oliveira Josué, 

brasileira, exilada em 1973, em Paris, aonde se encontrava sem passaporte mesmo 

depois de haver solicitado ao consulado brasileiro do qual obteve resposta negativa. No 

seguinte ano, casou-se com um cidadão francês, mas ainda assim não lhe era permitido 

permanecer no país sem um novo passaporte brasileiro, não podia também regressar ao 

Brasil, pois respondia a uma ação penal, restando apenas a opção de adquirir a 

nacionalidade francesa. A seguir a jurisprudência do caso citado que denegou a 

segurança impetrada: 

                                                 
6 Não obstante tal consideração, a República Federativa do Brasil adota a soberania como princípio. 
Afinal de contas, submeter-se à legislação de outro país seria declarar, ainda que tacitamente, uma 
verdadeira ofensa a sua soberania. Dessa forma, adota-se no Brasil o critério de que, ainda que o país 
estrangeiro não reconheça a nacionalidade originária, o indivíduo ainda será considerado brasileiro para 
os efeitos legais. 
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CONSTITUCIONAL. NACIONALIDADE. PERDE A NACIONALIDADE 
O BRASILEIRO QUE, POR NATURALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA, 
ADQUIRIU OUTRA (CONSTITUIÇÃO, ART. 146, I). 
INCOMPORTÁVEL, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DISCUSSÃO 
SOBRE FATOS QUE AFASTARIAM A VOLUNTARIEDADE DO ATO. 
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PERDA, NACIONALIDADE 
ESTRANGEIRA, AQUISIÇÃO, VONTADE, MANIFESTAÇÃO, ESTADO 
DE NECESSIDADE. VOTAÇÃO UNÂNIME. RESULTADO 
DENEGADO. 7

 

 Também o art. 129, II do Decreto 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que 

regula a Lei n° 6.815/80 vedava de forma implícita a cumulação de nacionalidade pelo 

estrangeiro, determinando que o candidato, no ato da entrega do certificado de 

naturalização, declare expressamente que renuncia à nacionalidade anterior. 

 Diante disso, compreende-se que a legislação brasileira, de uma forma geral, 

considera que a perda de nacionalidade se dá por força da naturalização, tendo em vista 

que com ela ocorre uma substituição da nacionalidade brasileira pela nacionalidade 

estrangeira, ou seja, ocorre uma renúncia à nacionalidade de origem. 

 Para Dolinger8, “quem se naturaliza deliberadamente escolhe uma outra 

nacionalidade que deseja adquirir, que lhe é atraente, o que implica em um abandono da 

nacionalidade de origem”, fenômeno este exigido pela maioria pelas legislações 

alienígenas. 

 A seguir um julgado que demonstra o não conhecimento de nacionalidade 

secundária adquirida pelo casamento: 
 

A DECISÃO IMPUGNADA PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
VERIFICOU QUE A AUTORA PERDERA A NACIONALIDADE 
ALEMÃ PELO CASAMENTO, SEM ADQUIRIR A NACIONALIDADE 
BRASILEIRA. PROVOCAÇÃO, PERDA, NACIONALIDADE 
ESTRANGEIRA, OCORRÊNCIA, CASAMENTO CIVIL, CONJUGE 
BRASILEIRO, AUSÊNCIA, AQUISIÇÃO, NACIONALIDADE 
BRASILEIRA. CONCESSÃO, MANADADO DE SEGURANÇA, 
RETIFICAÇÃO, AÇÃO DECLARATÓRIA, OPOSIÇÃO, UNIÃO 
FEDERAL, PRETENSAO, LIBERAÇÃO, BENS, ESTRANGEIRO, 
EFEITOS, DECRETO LEI FEDERAL. DESCABIMENTO, RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, AUSÊNCIA, LEI FEDERAL. NACIONALIDADE 
PERDA, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CÍVEL, NEGATIVA DE 

                                                 
7 STF - Mandado de Segurança n° 20292 - TRIBUNAL PLENO - Relator Min. Décio Miranda – 
Julgamento em 03/09/1981. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp. Acesso em: 09. set. 2007. 
8 DOLINGER, Jacob., 2005. p.187. 
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VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL. VOTAÇÃO UNÂNIME. RESULTADO 
NÃO CONHECIDO9. 
 

3.2 A Emenda Constitucional n° 03 de 1994  

 Com a ECR n° 03, de 07 de junho de 1994 a Constituição vigente passou a 

permitir duas hipóteses de cumulação de nacionalidade, tendo em vista que o brasileiro 

não terá como penalidade, por ter adquirido nacionalidade secundária, a perda da 

nacionalidade. 

A partir de então, se verifica que os casos de reconhecimento de 

nacionalidade pelo país estrangeiro foram mantidos. É o que ocorre, por exemplo, com 

o brasileiro descendente de italiano que vê reconhecida a sua condição de nacional da 

Itália através do critério jus sanguinis, configurando uma hipótese de cumulação de 

nacionalidade pelo direito brasileiro, posto que continua com o pleno exercício de seus 

direitos como brasileiro, provavelmente, isso ocorre em razão da nossa história 

imigratória. 

 Muitos brasileiros por serem descendentes de estrangeiros são considerados 

nacionais frente aos ordenamentos jurídicos dos Estados de seus ascendentes. O 

indivíduo, então se vê contemplado tanto pela nacionalidade brasileira, através do 

critério jus solis, quanto pela nacionalidade dos seus ascendentes, através do critério jus 

sanguinis. Por esta, o indivíduo já nasce com as respectivas nacionalidades, sem 

qualquer manifestação de vontade, bastando apenas o registro civil para a configuração 

da nacionalidade originária. 

 Diante do exposto, a referida Emenda, veio apenas formalizar uma situação 

já existente, passando a admitir dupla nacionalidade para o brasileiro.  

 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 
PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. 
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. 
OPÇÃO POR NACIONALIDADE AMERICANA PARA CURSAR 
UNIVERSIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO À PERDA DA 
NACIONALIDADE. ART. 12, § 4º, II, "b", CF/88. DIREITO 
FUNDAMENTAL. RETROAÇÃO. 1. O interesse processual não 
desaparece, na ausência de prévio requerimento administrativo, 

                                                 
9 STF - Recurso Extraordinário n° 16715 - SEGUNDA TURMA - Relator Min. Hahnemann Guimarães – 
Julgamento em 07/06/1955. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarjurisprudencia.asp. Acesso em: 09. set. 2007. 
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especialmente quando a Ré, em contestação, demonstra claramente oposição 
ao pretenso direito do autor (pretensão resistida). 2. Quando a opção pela 
nacionalidade americana se dá para o exercício do direito (civil) de cursar 
uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos, configura-se a 
hipótese prevista no art. 12, § 4º, II, "b", da Constituição Federal. 3. 
Tratando-se de direito fundamental previsto na Constituição da República, 
deve abranger a todos os que nele se enquadrem, mesmo que o fato tenha 
ocorrido no passado, já que todas as leis devem se adequar à nova ordem 
constitucional. 4. Remessa Oficial e Apelação a que se nega provimento. A 
Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação.10

 
 

3.3 A cumulação de nacionalidades em face de aquisição de nacionalidade 

brasileira 

Para efeito de aquisição de nacionalidade brasileira pelos nascidos em 

território estrangeiro, a Constituição vigente faz duas ressalvas ao princípio do ius solis 

para a imputação da nacionalidade primária, levando em consideração o ius sanguinis. 

 A primeira ressalva é quanto aos nascidos no exterior, de pai ou mãe 

brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil 

(art. 12, §4º, I, b). 

Para Dolinger (2005) esta regra combina o ius sanguinis com o elemento 

funcional. A segunda diz respeito aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de 

mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, 

em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. (art. 12, §4º, I, c). De acordo Silva11, 

trata-se de “um modo de aquisição de nacionalidade primária, misto de ius sanguinis e 

vínculo territorial e manifestação da vontade do interessado, o que por isso, também, 

misturou elementos de aquisição primária com a secundária”. 

 Diante disso, verifica-se a hipótese do ius sanguinis combinado com o 

elemento funcional, quando se trata de filho de pessoas a serviço do país e de opção 

pela nacionalidade dos pais, ambas as combinações possuem previsão no texto 

constitucional brasileiro. 

 A Carta Magna vigente, em seu art. 12, inciso, II, alínea b, prevê as 

condições a serem preenchidas pelo estrangeiro de qualquer nacionalidade que deseje 

requerer a naturalização brasileira, devendo os interessados configurar-se “residentes na 

                                                 
10 TJMG – Apelação Cível n° 2000.01.00.063972-8 – QUINTA TURMA – Relator Des. Federal 
Fagundes de Deus – Julgamento em 16/11/2005. Disponível em: <http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt. > 
Acesso em: 09 set.2007. 
11 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
p. 327. 
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República Federativa do Brasil, há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação 

penal”. Silva12 denomina esta modalidade de aquisição de naturalização extraordinária, 

tendo em vista tratar-se de um direito adquirido e não mais de uma faculdade a ser 

exercida pelo Poder Executivo. O instituto da naturalização, por sua vez, é 

regulamentado pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 – com algumas modificações 

advindas com a Lei n° 6.964, de 9 de dezembro de 1981 – conhecida como Estatuto do 

Estrangeiro, e pelo Decreto n° 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que a regulamentou. 

 O artigo 112 da Lei n° 6.815/80 enuncia as condições para a concessão da 

naturalização13. A primeira é a de que o candidato à naturalização deve ter completado 

dezoito anos de idade, momento em que se torna plenamente capaz, em consonância 

com a lei brasileira. Em caso de emancipação, entende-se ser possível a naturalização. A 

segunda é a comprovação de ânimo definitivo em território brasileiro pelo candidato 

que deverá portar visto permanente. Compreende-se com esta exigência que o legislador 

pensou na questão de adaptação sociológica do estrangeiro, pela qual só é possível com 

a convivência entre os brasileiros. A terceira condição é que o candidato à naturalização 

já tenha firmado residência no país pelo prazo mínimo de quatro anos, contudo, este 

prazo poderá ser reduzido para um ano se o naturalizando tiver filho ou cônjuge 

brasileiro, ou houver prestado relevantes serviços ao Brasil, a juízo do Ministro da 

Justiça; para dois anos, no caso de se recomendar-se por sua capacidade profissional, 

científica ou artística; e, ainda, para três anos se for proprietário de bem imóvel de 

determinado valor ou for industrial, com previsão no artigo 113, do mesmo diploma 

jurídico. 

 Cabe aqui abrir um parêntese no que diz respeito ao inciso II do referido 

artigo, tendo em vista que com a redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão 

nº 3, de 7 de junho de 1994, ao artigo 12, I, c da Constituição, ficou estabelecido que 

são brasileiros natos  “os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 

desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 

                                                 
12 Idem. p. 330. 
13 “I – capacidade civil, segundo a lei brasileira; II – ser registrado como permanente no Brasil; III – 
residência contínua no território brasileiro, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores 
ao pedido de naturalização; IV – ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do 
naturalizando; V – exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família; 
VI – bom procedimento; VII – inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no 
Exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, 
superior a um ano; e VIII – boa saúde”. 
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tempo, pela nacionalidade brasileira”. Dessa forma, não se faz necessário o 

cumprimento do referido prazo de um ano para que filho ou cônjuge de nacional venha 

a adquirir a naturalidade brasileira. 

 A quarta exigência para o candidato é a de que o naturalizando saiba ler e 

escrever a língua portuguesa, levando-se em consideração as condições do 

naturalizando. O que se pretende é a demonstração de um conhecimento razoável para 

que tenha uma convivência digna entre os brasileiros. 

 A quinta exigência é a de que o estrangeiro exerça profissão ou possua bens 

suficientes para a mantença própria e de sua família. É necessário que ele tenha 

condições de adquirir, por seus próprios meios, rendimentos mínimos para que não seja 

necessária a beneficência de terceiros. 

 A sexta exigência é o bom procedimento do naturalizando, suas condutas 

tanto na vida pública como na privada. As certidões dos cartórios de distribuição de 

ações cíveis e criminais da comarca na qual o naturalizando resida e da Justiça Federal, 

bem como dos cartórios de protestos de títulos e das Fazendas Públicas federal, estadual 

e municipal são documentos importantes para a comprovação do bom procedimento. 

 A sétima e última exigência é que o estrangeiro tenha boa saúde, 

comprovada com atestado oficial de sanidade física e mental. Vale frisar que não se 

exigirá a referida prova para estrangeiro que resida há mais de dois anos no Brasil. 

 Partindo para uma análise da situação jurídica do estrangeiro no Brasil, 

regulamentada pelo decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981, o instituto da 

naturalização merece atenção especial no que tange a renúncia da nacionalidade 

originária exigida ao naturalizando no momento do recebimento do certificado da 

naturalização, prescrita no artigo 129, inciso II. 

 Ocorre que, tal exigência feita ao naturalizando, não possui qualquer 

fundamento constitucional, posto que como já abordado, a Constituição vigente não 

contempla em seu art. 12, II, a renúncia à nacionalidade estrangeira como condição de 

aquisição de nacionalidade brasileira. 

 

3.4 A cumulação de nacionalidades em face de aquisição de nacionalidade 

estrangeira 
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 Para efeito de aquisição de adoção voluntária da nacionalidade secundária de 

outro Estado pelo brasileiro, nato ou naturalizado, gera a perda de sua condição de 

nacional do Brasil. Trata-se da perda da condição de brasileiro que, voluntariamente, 

venha a naturalizar-se em outro país, encontrando-se presente no ordenamento jurídico 

nacional desde a Constituição Imperial e no art. 12, §4º, II, da Constituição vigente.  

 Tendo em vista que a opção do brasileiro em adquirir nacionalidade 

estrangeira, via naturalização, não ocorre apenas com o pedido da mesma, mas também 

com a aceitação da naturalização oferecida, justificando-se pelo fato de que se não for 

imposta, é manifestação de vontade e, portanto, constitui-se causa de perda da 

nacionalidade brasileira.14. Como já visto, a ECR n° 3, de 7 de junho, expressamente, 

passou a admitir duas hipóteses de dupla nacionalidade, incluídas no texto 

constitucional, quando a aquisição de nacionalidade se der através de reconhecimento 

de nacionalidade originária pela lei estrangeira; ou por imposição de naturalização, pela 

norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para 

permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. 

 A Lei nº 818 de setembro de 1948, promulgada ainda na vigência da 

Constituição de 1946 e recepcionada pela Carta de 1988, regula questões relativas à 

aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade, e a perda dos direitos políticos. E, mais 

especificamente, do art. 22 ao 34  que tratam da questão da perda da nacionalidade 

brasileira: 

 O artigo 22 discrimina as condições pelas quais o brasileiro perde a 

nacionalidade. O inciso 1° trata da Perda da nacionalidade pelo brasileiro que, por 

naturalização voluntária, adquira outra nacionalidade. Esta manifestação deve ser 

mediante manifestação expressa do naturalizado. A perda da nacionalidade será 

decretada por meio de processo administrativo e oficializada mediante decreto do 

Presidente da República, garantida a ampla defesa. 

 O inciso 2° do mesmo artigo declarava a perda da nacionalidade do 

brasileiro, que, sem licença do Presidente da República, tenha aceitado comissão, 

emprego ou pensão de governo estrangeiro15. Esta hipótese não possui mais validade 

com a atual Constituição Federal, como já verificada anteriormente. 

                                                 
14 SILVA, José Afonso., 2004, p. 332. 
15 Vide Constituição Federal de 1967, com redação dada pela EC nº 1/1969, no art. 146, II e art. 81, 
XVIII.  
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 O inciso 3° traz a hipótese de perda da nacionalidade brasileira pelo 

brasileiro naturalizado que, por sentença judiciária, tiver cancelada naturalização, por 

exercer atividade nociva ao interesse nacional. O artigo 23, do mesmo diploma 

normativo, trata da perda da condição do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, 

mediante naturalização voluntária, condicionando a decretação “pelo Presidente da 

República, apuradas as causas em processo que, iniciado de ofício, ou mediante 

representação fundamentada, correrá no Ministério da Justiça, ouvido sempre o 

interessado”. Sendo assim, a causa determinante da perda, não se verifica apenas com a 

aquisição da nacionalidade, mas também com o decreto presidencial. 

 De acordo com o art. 24, da mencionada lei, “o processo para cancelamento 

da naturalização será atribuição do Juiz de Direito competente para os feitos da União, 

do domicílio do naturalizado, e iniciado mediante solicitação do Ministro da Justiça, ou 

representação de qualquer pessoa”, em virtude do brasileiro naturalizado ter exercido 

atividade nociva ao interesse nacional, prevista desde a Constituição de 1934 e mantida 

pelo atual ordenamento jurídico no art. 12, §4º, I. 

 Mais adiante, o art. 34 da lei ratifica a idéia de que a perda da nacionalidade 

será validada a partir da sentença judicial transitada em julgado que concluir pelo 

cancelamento da naturalização, será remetida cópia ao Ministro da Justiça, a fim de ser 

averbada à margem do registro do decreto que havia concedido a mesma. 

 Para Dolinger16, a primeira hipótese de permissão da dupla nacionalidade se 

justifica pelo fato de ser: “uma aquisição imposta ou de uma aceitação tácita de 

nacionalidade não rompe os laços com a nacionalidade brasileira”.  

Segundo Alexandre de Moraes17, para que a previsão constitucional seja 

levada a termo, devem ser preenchidos no mínimo três requisitos: voluntariedade do 

ato; capacidade civil do interessado; e aquisição da nacionalidade estrangeira. O 

referido ato declaratório de aquisição de nacionalidade secundária terá efeitos ex nunc, 

ou seja, contados a partir da aquisição da outra nacionalidade.  

 
3.5 As razões da proibição da cumulação de nacionalidades estrangeiras  

                                                 
16 DOLINGER, Jacob. 2005. p.188. 
17 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 2. ed. 
São Paulo:Atlas, 2003. p.79. 
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 O brasileiro quando adquire nacionalidade secundária passa a ter um duplo 

vínculo político, de lealdade, de responsabilidade e de identidade tanto no Estado 

originário quanto no secundário, rompendo com o vínculo de exclusividade que 

mantinha com seu Estado. Em razão disso, é comum a existência de normas divergentes 

determinadas por cada Estado aos seus nacionais que resultam em conflitos positivos de 

leis em matéria de nacionalidade. 

 As constituições brasileiras anteriores a de 1988 limitavam-se a garantir os 

valores da independência e da soberania do país, restringiam-se a proibir a guerra de 

conquista e estimular a solução de conflitos mediante a arbitragem internacional, 

estabeleciam a possibilidade de aquisição de território de acordo com o Direito 

Internacional Público, ou reduziam-se a propor a adoção de meios pacíficos para a 

solução de conflitos. Verifica-se, então, que no decorrer da história brasileira havia a 

primazia política em alcançar a segurança nacional, como pode ser constatado no livro 

“Mercosul”. 

 Com a Constituição Federal de 1988 vem também a consagração dos 

princípios da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, do 

repúdio ao terrorismo e ao racismo e da cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade. Piovesan18 afirma que a partir daí o Brasil reconheceu a existência de 

limites e condicionamentos à noção de soberania estatal, pelas quais relativiza e 

flexibiliza a concepção tradicional de soberania estatal absoluta. 

 Para Bernardes19, o nacional, que por vontade própria, adquiriu outra 

nacionalidade, demonstra, dessa forma, que não conserva os mesmos laços que 

anteriormente mantinha com o Brasil, perde a nacionalidade brasileira, justificada pelo 

fato do Estado brasileiro não ter interesse o em forçá-lo a permanecer com 

nacionalidade indesejada. 

 

4 NECESSIDADE DE REFORMAR O §4° DO ARTIGO 12 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

                                                 
18 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 
Limonad, 2004. p. 488. 
19 BERNARDES, Wilba Lúcia Maia. Da nacionalidade: brasileiros natos e naturalizados. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996. p. 212. 
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A atual Constituição manteve duas hipóteses de perda da nacionalidade 

previstas no art. 12, §4°, quais sejam: a perda-punição (I) e a perda-mudança (II). As 

referidas hipóteses são descritas da seguinte forma pelo texto constitucional: 

 
§4° Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude da 
atividade nociva ao interesse nacional; 
II – adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. 

 

Diante disso, é importante que se faça uma apresentação dos argumentos 

sociológicos e jurídicos que irão justificar a necessidade da realização da reforma do art. 

12, §4°. 

 

4.1 Os argumentos sociológicos  

 A formação do povo brasileiro se deu pela união de várias culturas em 

diversos momentos da história, iniciada ainda no império, com o entrelaçamento das 

culturas indígena, africana e européia e posteriormente, na segunda metade do século 

XIX, com os imigrantes italianos, japoneses e alemães. Essa população, quase toda, 

integra a nacionalidade brasileira, graças aos critérios que favorecem a sua aquisição 

fundada no ius solis e na possibilidade da obtenção, sem grandes entraves, da 

nacionalidade secundária.   

A internacionalização da vida privada vem ganhando um maior destaque na 

medida em que o mundo caminha rumo à formação de uma aldeia global. Sob esse 

aspecto, a dupla ou múltipla nacionalidade requerida voluntariamente por brasileiros ou 

por estrangeiros que desejam adquirir a nacionalidade secundária, vem se mostrando um 

importante meio de inserção no mercado de trabalho, afora o gozo de direitos civis 

imanentes aos nacionais. 

Como se verifica, não há razão sociológica para que seja imputado ao 

nacional a perda da nacionalidade brasileira por força da naturalização voluntária. Jacob 

Dolinger, ao contrário, entende que a perda da nacionalidade em decorrência de 

aquisição voluntária de nacionalidade é justificada com a seguinte assertiva: 
A perda da nacionalidade se dá por força da naturalização porque aí ocorre 
uma substituição, uma renúncia à nacionalidade de origem. Quem se 
naturaliza deliberadamente escolhe uma outra nacionalidade, que deseja 
adquirir, que lhe é atraente, o que implica em um abandono da nacionalidade 
de origem. 
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Entretanto, tal argumento não deve se sobrepor à vontade do nacional de 

manter sua nacionalidade de origem, independentemente da vontade e razão em adquirir 

outra nacionalidade. O cidadão brasileiro que possui laços sanguíneos, históricos e 

culturais com seu país não pode ser proibido de possuir sua nacionalidade originária 

apenas por adquirir outra. 

Somente o próprio interessado conhece as razões concernentes à aquisição 

voluntária de nacionalidade secundária, não cabendo ao Estado julgar que tal aquisição 

se trata de renúncia da sua nacionalidade originária – no caso de estrangeiro –, ou ainda, 

de “punir” com a perda da nacionalidade originária pessoa que adquira outra 

nacionalidade – no caso de brasileiro. 

Essa perda de nacionalidade “forçada” significa uma perda da identidade 

cultural, posto que o indivíduo se veja impelido a abandonar suas origens em razão de 

aquisição posterior de nacionalidade. O que, de fato, não se justifica. O indivíduo não 

deve ser obrigado a afastar-se de suas origens apenas por demonstrar interesse em 

adquirir outra nacionalidade, posto que, uma não interfere na outra, se for utilizado o 

critério da nacionalidade efetiva para a solução de conflitos advindos da aquisição de 

dupla nacionalidade.     

De acordo com o princípio da efetividade, o Estado exercerá sua proteção 

diplomática de seu nacional quando este evidencie vínculos mais fortes com o seu país 

do que com o de sua outra nacionalidade. Como se observa, não é possível ao 

binacional exigir proteção diplomática dos dois Estados, em razão da existência de 

outro princípio basilar, qual seja o da igualdade soberana dos Estados.20  

 

4.2 Os argumentos jurídicos 

O princípio constitucional da isonomia tem na palavra "igualdade" a sua 

expressão maior, e já no art. 5º da Constituição Federal brasileira de 1988, prevê 

expressamente que: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...” corroborando a 

importância no constitucionalismo moderno.  

                                                 
20 OYARZÁBAL, Mário J. A., 2003, p. 10-19. 
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Em sua essência, o texto tem o papel de evitar distinções de qualquer 

natureza, até mesmo aquelas que venham a ferir a igualdade reconhecida entre 

brasileiros e estrangeiros, ratificando a paridade de tratamento em situações análogas. 

A partir da Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 7 de junho de 1994, 

estão preservados os casos de reconhecimento de nacionalidade secundária pela lei 

estrangeira. É o que ocorre com o descendente de italiano, por exemplo, que vê 

reconhecida a sua condição de nacional da Itália pelo jus sanguinis, de acordo com a lei 

daquele país europeu. Essa situação não o impede de continuar no pleno exercício de 

seus direitos de brasileiro, o que caracteriza uma situação de dupla nacionalidade. Isso 

nada mais é do que uma tentativa do direito brasileiro em acompanhar a tendência da 

globalização.  

O Código de Bustamante em seu art. 10 prevê que na hipótese do indivíduo 

possuir mais de uma nacionalidade, esta deverá ser reconhecida segundo o princípio da 

efetividade, ou seja, aquela pertencente ao país do seu domicílio. Contudo, a Convenção 

de Haia de 1930, que tratou sobre este assunto, dispôs no art. 5°, que é válido o 

reconhecimento tanto do país cujo nacional tenha fixado residência habitual, quanto da 

nacionalidade do país que ele possua forte vínculo, permitindo, portanto a cumulação de 

ambas as nacionalidades.  

Portanto, se há mais de meio século já se pensava na possibilidade do 

indivíduo cumular nacionalidades, não se justifica que a legislação contemporânea 

retroaja para negar tal direito de nacionalidade. 

Para Rechsteiner21, o Brasil segue a tendência moderna do Direito 

Internacional Privado, pelo fato de que a antiga Lei de Introdução do Código Civil de 

1916, no art. 8° proclamava o princípio da nacionalidade afirmando que: “A lei nacional 

da pessoa determina a capacidade civil, os direitos de família, as relações pessoais dos 

cônjuges e o regime dos bens no casamento, sendo lícita quanto a este a opção pela lei 

brasileira”; enquanto que, a nova Lei de Introdução do Código Civil de 1942, que vige 

até os dias atuais, consagra o princípio do domicílio através do art. 7º, caput, regulando 

que “A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo 

e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família”. 

                                                 
21 RECHSTEINE, Beat Walter. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 25.  
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Diante do exposto, percebe-se que não há mais razão para a Carta Magna 

brasileira continuar a determinar que o seu nacional venha a perder sua nacionalidade 

originária, sendo obrigado a se “afastar” de suas origens. Como se depreende da Lei 

818/49 no art. 36, admite-se a possibilidade da reaquisição da nacionalidade originária, 

mediante decreto do Presidente da República, se for comprovado o domicílio no país, 

trazendo desde a época, uma flexibilização para que o nacional não seja mais 

prejudicado. 

No que tange à renúncia da nacionalidade pelo estrangeiro, a aplicação do 

art. 129, II, do Decreto nº 86.715/81 – que regulamenta a Lei nº 6.815/80 –, o qual faz 

exigência de ato unilateral de renúncia da nacionalidade de origem, no momento da 

entrega do certificado de naturalização, representa exigência sem qualquer base 

constitucional, ou legal, restando sem efeito o presente artigo. 

Em razão de a nacionalidade tratar-se de um vínculo estabelecido entre o 

indivíduo e o Estado e o referido assunto ser regulado por normas unilaterais, não é 

dado a terceiros Estados disciplinar condições de aquisição ou de perda da 

nacionalidade brasileira. 

Segundo o juiz federal Adriano Saldanha Gomes de Oliveira, a Constituição 

Federal de 1988, no art. 12, II, não contempla a renúncia à nacionalidade estrangeira 

como condição de aquisição ou de perda da nacionalidade estrangeira. E, o processo de 

naturalização, disciplinado na forma da Lei nº 6.815/80, elenca taxativamente as 

condições de naturalização, em seus artigos 112 a 116, dentre as quais igualmente não 

figura a exigência da renúncia, dentre as quais igualmente não figura a exigência da 

renúncia à nacionalidade de origem. 

Para o magistrado, o que se discute não é a aceitação do novo nacional por 

motivo de conveniência e oportunidade, deliberado pelo Poder Executivo, mas sim o 

que não está na esfera de conveniência e oportunidade do Poder Executivo é a 

determinação, por regulamento, que na audiência do Chefe do Poder Executivo é a 

determinação, por regulamento, que na audiência solene de entrega do certificado de 

naturalização, um membro do Poder Judiciário exija, com toda sua autoridade, o ato de 

renúncia da nacionalidade de origem do indivíduo, em flagrante desrespeito à pessoa 

como sujeito de direito na ordem internacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto, foi possível analisar as formas de perda de nacionalidade 

através da aquisição voluntária de nacionalidade secundária, tida como renúncia ou 

abdicação, excepcionalmente, e – no caso mais comum – a naturalização em outro país.  

No que tange à possibilidade de cumulação de nacionalidades, com o 

tratamento dos temas jus soli, jus sanguinis, naturalização e perda da nacionalidade, 

buscou-se trazer ao longo deste segmento dissertativo os constrangimentos ocasionados 

pela legislação pátria no momento em que proíbe que tanto brasileiros quanto 

estrangeiros adquiram novas nacionalidades sem antes renunciarem à de origem. 

A Carta política brasileira, entretanto, define uma hipótese de naturalização, 

conferindo a nacionalidade brasileira aos estrangeiros residentes na República 

Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, 

adquirida através de simples requerimento do interessado. E no que se refere à 

concessão de naturalização, a Lei n° 6815 de 1980, por outro lado, exige quatro anos de 

residência no território nacional, o que é feito por ato do Executivo, sob ato 

discricionário.  

Sendo a nacionalidade um símbolo que reflete a existência de uma 

identidade cultural, política e moral, conclui-se pela necessidade de uma reforma do 

art.12, §4º, II da CF/88, bem como do art. 129, inciso II do Decreto nº 86.715, de 10 de 

dezembro de 1981, que regulamenta a situação jurídica do estrangeiro no Brasil definida 

na Lei nº 6.815, de agosto de 1980.  

Em face às mudanças do mundo contemporâneo, advindas com a 

globalização, os antigos princípios e paradigmas espaciais, éticos e culturais vêm sendo 

superados, bem como os conceitos de Nação, Estado e soberania. Neste contexto, não é 

mais justificável a manutenção da negativa de cumulação de nacionalidades. Necessária 

e urgente, portanto, a concretização da reforma aqui proposta, de modo a garantir que os 

sujeitos adquirentes de outra nacionalidade permaneçam com as suas nacionalidades 

originárias, em vistas ao respeito da dignidade da pessoa humana, que, ressalte-se, deve 

ser pensada em compasso com o novo mundo global.  
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A BUSCA DA JUSTIÇA SOCIAL NO BRASIL COM ADOÇÃO DE 

 CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

Graciane Rafisa Saliba*

Eliane de Andrade Rodrigues**

 

RESUMO 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT – desempenha papel de transcendental 

relevância, com feitura de normas que perseguem a justiça social, assim considerado um 

padrão digno de vida para os trabalhadores. O Brasil é membro nato da Organização 

Internacional do Trabalho, sendo Estado-parte desde a criação de tal organização 

internacional. A adoção das normas pelos Estados é feita através de convenções e 

recomendações, com necessidade de implementação na legislação interna e 

possibilidade de fiscalização por parte da OIT, com persecução dos Estados que 

descumprem ou ignoram as chamadas convenções e recomendações. A adoção desses 

instrumentos normativos está prevista na Constituição da OIT, e ao aderir à 

Organização, voluntariamente e de forma soberana, o Estado está se sujeitando aos 

efeitos previstos. O Brasil encontra óbices à aplicação de tais normas, pois o sistema 

brasileiro demonstra que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à 

ordem jurídica interna depende de um ato subjetivamente complexo, travando-se, 

inclusive, uma discussão quanto à natureza e hierarquia dos direitos humanos frente à 

Constituição da República Federativa do Brasil. A tese da legalidade ordinária dos 

tratados de direitos humanos, mesmo antes da reforma da Emenda Constitucional 

n°45/2004, demonstra a possibilidade de execução, inclusive das convenções da OIT. A 

legislação brasileira evoluiu de forma significativa por influência da OIT, 

principalmente no tocante ao trabalho da mulher, do menor, dos descansos e do salário, 

dos direitos sindicais, mas ainda se revela insuficiente na regulamentação da proteção 

do trabalhador. 
                                                 
* Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Bolsista NUFFIC no Curso 
de Direito Internacional Público da Academia de Haia e Mestranda em Direito Público, com ênfase em 
Direito Internacional pela Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais. Professora universitária da 
Faculdade Pitágoras – campus FADOM e Faculdade de Pará de Minas. Advogada. 
** Graduada em Direito pela Universidade de Itaúna. Mestranda em Direito Público pela Pontifica 
Universidade Católica de Minas Gerais. Advogada militante. 
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PALAVRAS CHAVES: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO; 

CONVENÇÕES; JUSTIÇA SOCIAL; DIREITOS HUMANOS. 

 
ABSTRACT 

International Labor Organization – ILO – makes such a transcendental relevant paper by 

creating norms that looks after social justice, concerning labors good way of living.  

Brazil is ILO member since it was created.  The adoption of these norms by the Nations 

is based in conventions and recommendations. It’s also necessary the internal 

implementation of the rules and the possibility of ILO inspection. Persecutions should 

be applied to the nations that don’t follow the rules and norms. The adoption of these 

normative instruments is inside of the ILO Constitution and when a sovereign nation 

decides in a volunteer and independent way to become a member, it’s supposed that this 

Nation accepts the possible sanctions. Brazil finds some difficulties concerning 

applying this rules because the history shows that international agreements execution 

and incorporation to the internal juridical order depends on such a complex act with 

involvement of the President and the Congress, beyond includes the discussion about 

the human rights hierarchy and Brazilian’s Federative Republic Constitution. The 

human rights agreements ordinary legality thesis, even before the Constitution 

Amendment number 45/2004 demonstrate the execution possibility also to ILO 

conventions. Brazilian legislation developed significantly by ILO influence, mainly in 

woman’s job, minor job rest and wages, labor union rights but it’s not enough efficient 

at all concerning labors protection. 

 

KEYWORDS: INTERNATIONAL LABOR LAW; CONVENTIONS; SOCIAL 

JUSTICE; HUMAN RIGHTS. 

 

INTRODUÇÃO 

O Direito Internacional Público vem ampliando sua atuação no cenário 

internacional, trazendo à tona a importância dos direitos humanos numa perspectiva 

social-trabalhista. Neste sentido, a Organização Internacional do Trabalho desempenha 

papel de transcendental relevância.  
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A importância de uma associação em âmbito internacional para a proteção 

de trabalhadores há muito vem sendo reconhecida, mas nunca logrou-se tanto êxito 

como nos últimos anos. 

Houve tentativas significativas com o intuito de criar uma organização a 

nível mundial para proferir normas que perseguissem a justiça social, assim considerado 

um padrão digno de vida para os trabalhadores. A mais importante e que persiste, dessas 

tentativas, é a Organização Internacional do Trabalho, que tem objetivos pretensiosos e 

de cunho social, como o fim do trabalho escravo, do trabalho infantil, da exploração.  

O método de criação das normas proferidas no seio da OIT se revela eficaz 

pela fiscalização que é atribuída à mesma, com persecução dos Estados que 

descumprem ou ignoram as chamadas convenções e recomendações. 

O Brasil ratificou diversas convenções, mas enfrenta alguns problemas na 

implementação e execução das mesmas, ao confrontar com o direito interno, que nem 

sempre atende aos preceitos defendidos por uma Organização de cunho justrabalhista. 

Assim, discute-se a importância da Organização Internacional do Trabalho 

para os trabalhadores do país, destinatários final das normas. 

  

1 – A FORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

A maximização de lucros, com exploração de alguns em detrimento do 

desenvolvimento econômico, com o objetivo de maior produção para rentabilizar o mais 

rápido possível, levou uma conferência realizada em Berlim, em 1890, a encarar a 

questão diante da preocupação social emergente à época. Houve a participação de 

representantes de 14 Estados, convocados posteriormente para uma segunda conferência 

em Bruxelas em 1897 e novamente em Paris, em 1900, quando, então, deu-se a criação 

da Associação Internacional para a Proteção dos Trabalhadores, parte da Repartição 

Internacional do Trabalho, cujo objetivo era a reunião de documentação pertinente, 

para tradução e publicação da legislação social dos diversos Estados, o que, portanto, 

levaria a uma possibilidade de comparação e evolução para os mesmos. 

Seguindo a mesma linha de preocupação social, em 1906, numa conferência 

em Berna, uma importante Convenção foi aprovada, com proibição do trabalho 

feminino noturno. Tal conjuntura refletiu a expectativa da opinião pública, que contava, 

ainda, com grande luta de sindicatos, reivindicando diversos direitos: 
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Em vésperas da I Grande Guerra os esforços da Associação 
Internacional para a Proteção dos Trabalhadores estavam em vias de 
concretizar-se mediante a conclusão de diversas convenções de grande 
alcance social, nomeadamente a relativa à duração máxima do 
trabalho das mulheres e crianças (que então se pretendia reduzir para 
10 horas).1

 
 Se antes mesmo da I Guerra Mundial já existia um campo propício à 

formação de normas trabalhistas para conter a fúria econômica desejosa de lucros 

exorbitantes em detrimento da exploração do trabalho, com o fim do conflito a pressão 

social ganhou mais força, e, num estímulo que mais pareceu, inicialmente, uma tentativa 

de purificação moral e mútua compreensão. 

 Instalou-se em 1919 a Conferência de Paz, no Palácio de Versailles, 

composta, inclusive, por uma “Comissão de Legislação Internacional do Trabalho”, à 

qual competia o estudo preliminar de uma regulamentação internacional do trabalho, 

para criar uma organização que pudesse facilitar a ação conjunta em assuntos relativos a 

condições de trabalho. A contribuição dada por tal comissão foi de grande valia para a 

conclusão do Tratado de Versailles, que trouxe, na Parte XIII uma organização 

permanente, a Organização Internacional do Trabalho, associada à Sociedade das 

Nações.  

 A parte XIII do Tratado supramencionado trouxe uma organização que tem 

em vista a promoção e harmonização dos direitos social-trabalhistas, fundada sobre a 

base da justiça social, com vista à melhoria das condições concernentes ao 

desenvolvimento digno do trabalho, como regulamentação das horas de trabalho, 

fixação de uma duração máxima da jornada, luta contra o desemprego, garantia de um 

salário que assegure condições dignas de vida, proteção dos trabalhadores contra 

enfermidades, bem como proteção das crianças, adolescentes e mulheres e afirmação da 

liberdade sindical e outras medidas correlatas.  

 Para atingir tal fim utiliza-se de normas internacionais do trabalho, 

evoluindo, inclusive, para incluir temas mais amplos de política social e direitos 

humanos e civis.  

 O art. 427 do Tratado relacionou princípios fundamentais do Direito do 

Trabalho e reconheceu a importância do bem-estar físico, moral e intelectual dos 
                                                 
1 CAMPOS, João Mota de et alli. Organizações internacionais – teoria geral, estudo monográfico das 
principais organizações internacionais de que Portugal é membro. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999. p.388. 
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trabalhadores industriários. Foi explicitado também a necessidade de não ignorar as 

diferenças de clima, usos e costumes, de oportunidade econômica e de tradição 

industrial, o que dificulta a instauração de uma ordem mundial uniforme das relações de 

trabalho. 

 Os fatores que levaram a uma criação de tal grandeza representam uma 

observância de princípios que foram, numa atitude de aceitação e ratificação da 

Organização das Nações Unidas – ONU, consagrados, posteriormente, na Carta das 

Nações Unidas, como os direitos fundamentais do homem, dignidade e valor do ser 

humano. 

Os fatores de internacionalização são de ordem humanitária (de tutela 
ao trabalho) e econômica, ligadas à necessidade de evitar ou dissuadir 
as práticas de competição internacional, que impliquem na redução 
dos patamares mínimos de condição de trabalho, que impeça os países 
com patamares mais baixos de proteção social de valerem-se dessa 
circunstância para competirem de forma mais vantajosa.2

 
 Conforme estatuído no Tratado de Versailles, a organização 

intergovernamental foi constituída da seguinte maneira: 

Conferência Internacional do Trabalho (Assembléia Geral), Conselho 
de Administração (direção colegiada) e Repartição (secretaria). O 
Conselho e a Conferência seriam integrados de representantes 
governamentais, patronais, e de trabalhadores, na proporção de dois 
para os primeiros e um para cada um dos demais, estabelecendo-se, 
assim, igual número de representantes oficiais e das classes 
produtoras. Competiria à Conferência aprovar projetos de Convenções 
e de Recomendações, sujeitos à ratificação posterior de cada país. Por 
outro lado, um sistema especial de controle, de que careciam os 
demais tratados internacionais, imporia a fiel aplicação dos 
instrumentos ratificados ou adotados pelos Estados-membros.3
 

 Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os trabalhos foram 

praticamente suspensos, com transferência da sede temporariamente para Montreal, no 

Canadá. 

 Quando, em 1944, preparadas as bases da conferência do pós-guerra, 

projetou-se a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual contaria em seu 

quadro com um Conselho Econômico e Social, competente para buscar a cooperação 

econômica e social no âmbito universal. Em tal momento a continuidade dos trabalhos 
                                                 
2 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2007. 
p.111. 
3 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3 ed. atual e com novos textos. São Paulo: 
LTr, 2000. p.105. 
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da OIT foi ameaçada, ante ao desaparecimento da Sociedade das Nações e instituição de 

uma nova organização. 

 Entretanto, na Conferência de São Francisco, aproximadamente em 1945, 

foi proposto pelos ingleses emendas às disposições do projeto no tocante à cooperação 

econômica e social, com o intuito de admitir que as atribuições da ONU, nesse setor, 

fossem executadas em colaboração com a OIT. A proposta culminou no artigo 57 da 

Carta das Nações Unidas: 

Art. 57 – 1. As várias entidades especializadas, criadas por acordos 
intergovernamentais e com amplas responsabilidades internacionais, 
definidas em seus instrumentos básicos, nos campos econômico, 
social, cultural, educacional, sanitário e conexos, serão vinculadas às 
Nações Unidas, de conformidade com as disposições do artigo 63.4

 
 Portanto, a criação da Organização Internacional do Trabalho se deu com o 

Tratado de Versailles, também conhecido como Tratado de Paz, em 1919. E, com a 

aprovação da Carta das Nações Unidas, em São Francisco, em 1945, a qual culminou na 

criação da Organização das Nações Unidas – ONU, foi definitivamente afirmada a 

personalidade jurídica própria da OIT, como pessoa jurídica de direito público 

internacional, sendo apenas integrada à ONU, e não vinculada.  

 Diante da competência ratificada pela ONU dos órgãos preexistentes da 

OIT, foi convocada pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do 

Trabalho, em 1946, a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, que 

elaborou a Declaração de Filadélfia, responsável pela Constituição da OIT, com sua 

organização, funcionamento, atribuições, funções e limites de atuação pormenorizadas 

de cada órgão. 

 

2 – A COMPETÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO 

 A Constituição da Organização Internacional do Trabalho traz, em se 

preâmbulo, os fins e objetivos da OIT, considerando que as medidas propostas 

serviriam ao combate e diminuição do grande número de indivíduos que vivem na 

miséria e privações, e que o descontentamento advindo dessa situação acarreta 

desarmonia. Essas medidas versariam, então, sobre a regulamentação das horas de 

                                                 
4 SALIBA, Aziz Tuffi. Legislação de direito internacional. 3 ed. São Paulo: Rideel, 2008. p.725. 
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trabalho, fixação de uma duração máxima do dia e da semana de trabalho, recrutamento 

da mão-de-obra, luta contra o desemprego, garantia de um salário eu assegure condições 

dignas de existência, proteção das crianças, adolescentes e mulheres, além da proteção 

quanto às enfermidades e acidentes do trabalho, com defesa dos interesses dos 

trabalhadores, sempre respeitando o princípio da igualdade de salário, liberdade 

sindical, organização do ensino profissional e técnico, além de outras medidas que se 

demonstrem necessárias para a consecução das explicitadas. 

 Sendo a OIT uma associação voluntária de Estados, característica essencial 

à formação de qualquer organização internacional no direito internacional público, 

conta com países signatários. Os critérios para admissões de Estados foram elencados 

no art. 1° da Constituição da OIT, revista em 1946: 

Art. 1° - 1.(...) 
2. Serão membros do Organização Internacional do Trabalho os 
Estados que já o eram a 1° de novembro de 1945, assim como 
quaisquer outros que o venham a ser, de acordo com os dispositivos 
dos parágrafos 3 e 4 do presente artigo. 
3. Todo Estado-Membro das Nações Unidas, desde a criação desta 
instituição e todo Estado que for a ela admitido, na qualidade de 
Membro, de acordo com as disposições da Carta, por decisão da 
Assembléia Geral, podem tornar-se Membros da Organização 
Internacional do Trabalho, comunicando ao Diretor-Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho que aceitou, integralmente as 
obrigações decorrentes da Constituição da Organização Internacional 
do Trabalho. (...)5

 
 O Brasil é um membro nato, pois foi um dos Estados fundadores da 

Organização, desde 1919. 

 A regulamentação internacional do trabalho e as questões que lhe são 

conexas são emanadas da OIT por meio de recomendações e convenções. A 

competência para proferir tais normas é da Conferência Internacional do Trabalho, 

sendo exigido, para tanto, dois terços de votos dos delegados presentes, conforme 

estatui o art. 19, §2°, da Constituição da OIT. São proferidas também as resoluções, que 

se limitam a determinar que o tema examinado em primeira discussão seja inserido na 

pauta de reunião subseqüente, para amadurecimento em uma segunda e última 

discussão, e partindo daí para adoção do instrumento internacional. Para esse tipo de 

medida é considerado suficiente para aprovação maioria simples, desde que o total de 

                                                 
5 SALIBA, Aziz Tuffi. Legislação de direito internacional. 3 ed. São Paulo: Rideel, 2008. p.735-736. 

1412



  

votos não seja inferior à metade do número de delegados presentes à respectiva reunião, 

previsto no art. 17, §3°, da Constituição da OIT. 

 Os delegados representam o Estado-membro, as organizações sindicais de 

trabalhadores e as organizações de empregadores, de forma que os interesses estatais e 

profissionais sejam respeitados. 

 A adoção desses instrumentos normativos está prevista na Constituição da 

OIT, e ao aderir à Organização, voluntariamente e de forma soberana, o Estado está se 

sujeitando aos efeitos previstos. 

 As normas consubstanciadas nas convenções e recomendações, quando 

reunidas, são editadas e divulgadas num formato popularmente conhecido como 

“Código Internacional do Trabalho”, as resoluções e outros documentos pertinentes vêm 

como anexos neste instrumento. 

 É importante ressaltar que não se trata de um “Código” na acepção técnica 

do termo, pois suas normas passam a integrar a legislação interna de cada Estado-

membro a partir do momento em que forem ratificadas as convenções e transformadas 

em leis as recomendações. 

 Há uma diferença marcante e de extrema importância para os trabalhadores 

de cada Estado-membro entre recomendações e convenções. 

 As recomendações, apesar de terem o mesmo quorum de aprovação das 

Convenções, se referem a assuntos que tenham parte ou inteiro conteúdo que impeçam a 

adoção imediata de uma convenção, e, por isso, apresentam uma força de exigência da 

execução nos Estados bem menor do que as Convenções. Os temas tratados poderão até 

chegar a serem tratados em forma de Convenção posteriormente, mas enquanto mera 

recomendação somente têm efeito de inspiração e modelo para a atividade legislativa de 

cada Estado, podendo ser utilizadas, caso as partes achem viável, nos atos 

administrativos de natureza regulamentar, nos instrumentos da negociação coletiva e 

nos laudos de arbitragem voluntária ou compulsória dos conflitos de interesse, inclusive 

nas decisões dos tribunais do trabalho dotados de poder normativo. 

 Quanto à matéria as recomendações e as convenções não ratificadas não se 

distinguem das convenções, mas quanto aos efeitos jurídicos apresentam grande 

disparidade. As recomendações e as convenções não ratificadas, consideradas fonte 
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material do direito, devem ser submetidas à autoridade competente para que possa 

legislar sobre a matéria tratada, mas cabe a ela decidir a viabilidade de tal decisão. 

 Já as convenções, no momento em que são ratificadas, são consideradas 

fonte formal de direito, pois a sua ratificação implica na submissão daquele Estado-

membro à matéria tratada naquela determinada convenção. Geram-se direitos subjetivos 

individuais. 

As convenções constituem tratados multilaterais, abertos à ratificação 
dos Estados-membros, que, uma vez ratificadas, integram a respectiva 
legislação nacional. Já as recomendações se destinam a sugerir normas 
que podem ser adotadas por qualquer das fontes diretas ou autônomas 
do Direito do Trabalho, embora visem, basicamente, ao legislador de 
cada um dos países vinculados à OIT. Em relação aos dois 
instrumentos há, contudo, uma obrigação comum: devem ser 
submetidas à autoridade competente para aprovar a ratificação da 
convenção ou para adotar as normas constantes da recomendação. A 
obrigação, no entanto, é de natureza formal, porquanto essa autoridade 
é soberana na deliberação que julgar conveniente tomar, tendo em 
vista os interesses do país.6

 
 As resoluções já têm um caráter de sugestão para os organismos 

internacionais ou governos nacionais adotarem as medidas nelas preconizadas, mas não 

criam qualquer obrigação formal. 

 A incorporação ao direito interno de cada país é dada de diversas maneiras, 

a recepção da norma convencional internacional depende do disposto no ordenamento 

jurídico do Estado. Todos devem, entretanto, respeitar o princípio da boa-fé e pacta sunt 

servanda, independentemente da prevalência da ordem interna sobre a ordem 

internacional ou vice-versa. 

No Brasil se promulgam, por decreto do presidente da República, 
todos os tratados que tenha feito objeto de aprovação congressional. 
Publicam-se apenas, no Diário Oficial da União, os que hajam 
prescindido do assentimento parlamentar e da intervenção 
confirmatória do chefe de Estado. No primeiro caso, o decreto de 
promulgação não constitui reclamo constitucional: ele é produto de 
uma praxe tão antiga quanto a Independência e os primeiros exercícios 
convencionais do Império. Cuida-se de um decreto, unicamente 
porque os atos do chefe de Estado costumam ter esse nome. Por nada 
mais. Vale aquele como ato de publicidade da existência do tratado, 
norma jurídica de vigência atual ou iminente. Publica-os, pois, o órgão 

                                                 
6 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3 ed. atual e com novos textos. São Paulo: 
LTr, 2000. p.182. 
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oficial, para que o tratado – cujo texto completo vai em anexo – se 
introduza na ordem legal, e opere desde o momento próprio.7
 

3 – O DIFICULDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES DA OIT COM ENFOQUE NO BRASIL 

 As Convenções da OIT se materializam na legislação interna de cada 

Estado, mas uma vez ratificada deve ser cumprida, com, inclusive, controle por parte da 

própria OIT. 

 O sistema brasileiro demonstra que a execução dos tratados internacionais e 

a sua incorporação à ordem jurídica interna dependem de um ato subjetivamente 

complexo, resultado da conjugação de duas vontades, do Congresso Nacional, conforme 

estabelecido no art. 49, I da Constituição, que profere o decreto legislativo, tendo em 

vista que tem competência exclusiva para resolver definitivamente sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais, e concomitantemente o Presidente da República, que, 

conforme art. 84, VIII, é competente para celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso, e tem competência, ainda para 

promulga-los mediante decreto presidencial.  

O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais – 
superadas as fases prévias da celebração da convenção internacional, 
de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado 
– conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de 
decreto, cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: 
a) a promulgação do tratado internacional; b) a publicação oficial de 
seu texto; e c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, 
e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo 
interno.8

 
 Numa primeira análise conclui-se que os tratados ou convenções 

internacionais, de acordo com o sistema brasileiro, são hierarquicamente subordinados 

às normas constitucionais, e, consequentemente, nenhum valor jurídico seria conferido 

às convenções que transgredirem, formal ou materialmente, o texto constitucional.  

 Na decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°1480-3, dessa forma 

se decidiu: 

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade – Convenção n°158/OIT 
– proteção do trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa 

                                                 
7 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 8 ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2000. p.79. 
8 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n°1480-3 
(medida liminar). Relator Min. Celso de Mello. p.213-214. 
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causa – argüição de ilegitimidade constitucional dos atos que 
incorporam essa convenção internacional ao direito positivo interno 
do Brasil (decreto legislativo n°68/92 e decreto n°1.855/96) – 
possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de tratados 
ou convenções internacionais em face da Constituição da República – 
alegada a transgressão ao art. 7°, I, da Constituição da República e ao 
art. 10, I do ADCT/88 – regulamentação normativa da proteção contra 
a despedida arbitrária ou sem justa causa, posta sob reserva 
constitucional de lei complementar – conseqüente impossibilidade 
jurídica de tratado ou convenção internacional atuar como sucedâneo 
da lei complementar exigida pela Constituição (CF, art. 7°, I) – 
consagração constitucional da garantia de indenização compensatória 
como expressão da reação estatal à demissão arbitrária do trabalhador 
(CF, art. 7°, I, c/c o art. 10, I do ADCT/88) – conteúdo programático 
da convenção n°158/OIT, cuja aplicabilidade depende da ação 
normativa do legislador interno de cada país – possibilidade de 
adequação das diretrizes constantes da convenção n° 158/OIT às 
exigências formais e materiais do estatuto constitucional brasileiro – 
pedido de medida cautelar deferido, em parte, mediante interpretação 
conforme à Constituição.9
 

 Portanto, tal decisão considera que não se poderia versar sobre matéria posta 

sob reserva constitucional de lei complementar, sendo necessária a observação, por 

parte de cada Estado-parte, dos ordenamentos jurídicos internos de cada um, o que 

levaria cada Estado a optar pela solução normativa que se revelar mais consentânea e 

compatível com a legislação e prática nacionais. Em tal ação, que discutia a 

inconstitucionalidade da Convenção 158 da OIT, cujo objeto principal é a proteção do 

trabalhador contra despedida arbitrária ou sem justa causa, o único instrumento 

normativo previsto no Brasil é o art. 7°, I da Constituição, que dispõe: 

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; 
 

 Dessa forma, em tal ação, foi considerado que para implementação é 

necessária intermediação legislativa para efeito de integral aplicabilidade no plano 

doméstico, pois tem um conteúdo programático. Ressaltaram ainda que, sendo os 

tratados e convenções internacionais incorporados no direito brasileiro com hierarquia 

de lei ordinária, não é possível suprir, com uma convenção, a necessidade de lei 

complementar determinada pela Constituição. 

                                                 
9 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n°1480-3 
(medida liminar). Relator Min. Celso de Mello. p.213. 
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 Entretanto, tal interpretação, considerada restritiva pelos internacionalistas, 

não deve ser amparada à leitura do art. 5°, §2° da Constituição quando expõe que “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte”.  

 A garantia de direitos, ainda que trazidos em sede de convenção, podem ser 

considerados, como, posteriormente o Ministro Gilmar Mendes defendeu em um 

Recurso Extraordinário n°466.343-1, ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo10. O posicionamento de 

tal Ministro, considerado progressista, vem modificando o entendimento do Tribunal, 

pois ressaltou que a utilização de um controle prévio que tem condão de impedir ou 

desaconselhar a ratificação de um tratado já oferece ao Poder Executivo possibilidades 

de renegociação ou aceitação com reservas. Salientou, ainda, que um eventual conflito 

entre um tratado e a Constituição deveria ser resolvido pelos tribunais nacionais com 

aplicação na norma mais favorável à vítima, titular do direito, o que concretizaria uma 

interação entre o direito internacional e o direito interno, com vistas ao propósito de 

proteção interesses e direito do ser humano. 

No Brasil, defendem essa tese Antônio Augusto Cançado Trindade e 
Flávia Piovesan, os quais entendem que os §§ 1° e 2° do artigo 5° da 
Constituição caracterizar-se-iam, respectivamente, como garantes da 
aplicabilidade direta e do caráter constitucional dos tratados de 
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.11

 
 O Ministro ressaltou ainda a importância do § 2° do art. 5° da Constituição 

como uma cláusula aberta de recepção: 

Essa tese entende o § 2° do art. 5° da Constituição como uma cláusula 
aberta de recepção de outros direitos enunciados em tratados 
internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil. Ao 
possibilitar a incorporação de novos direitos por meio de tratados, a 
Constituição estaria a atribuir a esses diplomas internacionais a 
hierarquia de norma constitucional. E o § 1° do art. 5° asseguraria a 
tais normas a aplicabilidade imediata nos planos nacional e 
internacional, a partir do ato de ratificação, dispensando qualquer 
intermediação legislativa.12

                                                 
10 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n°466.343-1. Relator Min. 
Cezar Pelluso. p.1-62. 
11 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n°466.343-1. Relator Min. 
Cezar Pelluso. p.9. 
12 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n°466.343-1. Relator Min. 
Cezar Pelluso. p.8. 
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 Apesar da defesa explícita dos direitos humanos apresentada, tal ministro foi 

voto vencido no STF, naquela ocasião, não deixando, entretanto, de demonstrar a 

importância de se revisar criticamente o entendimento restritivo dado por tão 

conceituado tribunal no tocante aos direitos humanos, incluso, aqui, os direitos sociais.  

 As recomendações e convenções da OIT, apesar de já reconhecidos pela 

comunidade jurista brasileira, ainda é analisada como passível de controle de 

constitucionalidade, como expõe o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

Maurício Godinho Delgado, em posição contrária ao voto do Ministro Gilmar Mendes 

no Recurso supramencionado: 

No Direito do Trabalho, as convenções da OIT, quando ratificadas 
pelo Estado brasileiro, têm se tornado importantes fontes formais 
justrabalhistas no país. 
Não há mais dúvida na jurisprudência do país (STF), por décadas, de 
que esses diplomas internacionais, ao ingressarem na ordem jurídica 
interna, fazem-no com o status de norma infraconstitucional. Isso 
significa que se submetem, inteiramente, ao crivo da 
constitucionalidade; nesta medida, podem ser declarados inválidos, 
mesmo após ratificados, se existente afronta a regra ou princípio 
insculpido na Carta Magna brasileira.13

 
 O art. 5°, §3°, da Constituição da República Federativa do Brasil, já trouxe 

uma modificação significativa com a Emenda Constitucional 45, pois possibilita uma 

convenção internacional, se versar sobre matéria de direitos humanos, e se aprovadas, 

em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, com três quintos dos votos dos 

respectivos membros, ser equivalente, hierarquicamente, a emenda constitucional. 

 O legislador deixou claro que, com a modificação trazida pela EC45, há 

uma grande preocupação com a aplicação dos direitos humanos, devido à sua 

importância, e por isso já possibilitou, inclusive, a sua inserção com força hierárquica de 

emenda constitucional. 

 Se o próprio legislador assim explicitou, sendo os direitos sociais, 

principalmente os direitos trabalhistas, parte dos direitos humanos, tendo em vista que 

visam a efetivação da dignidade humana e são essenciais ao desenvolvimento humano, 

não há que se negar o papel relevante das convenções da OIT. E, se ratificada pelo 

Brasil, quando em benefício do cidadão brasileiro, os direitos devem ser respeitados, 

com todas as forças empenhadas no sentido de cumprimento da mesma, pois o grande 
                                                 
13 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr, 2008. 
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objetivo dessa Organização é a melhoria das condições de trabalho com vistas à 

regulamentação de uma gama de direitos que impedem o trabalhador de ter uma vida 

digna, com salários que correspondam ao desempenho e esforço despendido. 

   

4 – EXECUÇÃO DOS TRATADOS E FISCALIZAÇÃO PELA OIT 

 A criação de organizações internacionais permanentes é uma forma de 

garantir a execução dos tratados, apesar de não ser infalível. Assim sendo, a OIT, ao 

demonstrar sua solidez e determinação, é uma das organizações que conseguem lograr 

maior êxito no tocante à aplicação e controle das convenções elaboradas em seu seio: 

De todas as organizações universais, a O.I.T. foi certamente, com 
excepção do caso, muito particular das convenções de desarmamento, 
a que pôs em acção os processos mais aperfeiçoados de controlo e 
aplicação das convenções elaboradas sob os seus auspícios.14

 
 São exigidos relatórios anuais sobre a aplicação das convenções, com 

exames recorrentes de peritos e também de um comitê. E, ainda, os delegados de 

Estados parte da convenção podem apresentar queixa à Conferência geral ou ao 

Conselho de Administração, ao qual é permitido solicitar uma comissão de inquérito 

que pode estabelecer fatos e fazer recomendações através de um relatório público. Finda 

tal medida facultam-se aos governos dos Estados interessados aceitarem ou recorrerem 

ao T.J.I., num prazo de três meses. No caso do Estado não cumprir ou desrespeitar as 

medidas para execução das convenções, fica sujeito à suspensão ou expulsão da 

Organização Internacional do Trabalho. 

 Os artigos 22 a 28 da Declaração de Filadélfia demonstram o procedimento 

a ser utilizado em caso de descumprimento ou desrespeito dos instrumentos. 

 No Direito Internacional do Trabalho predominam as convenções com 

normas mais gerais, com tratamento mais abrangente e abstrata, deixando a cargo da 

legislação interna a adoção da norma específica e protetora. 

 Várias convenções influenciaram diretamente a legislação brasileira, 

principalmente no tocante ao trabalho da mulher, do menor, dos descansos e do salário, 

dos direitos sindicais, como se observa quando analisado os textos das Convenções n° 3 

e 103, sobre a proteção à maternidade; Convenção n° 4, 41, e 89, que tratam do trabalho 

                                                 
14 NGUYEN, Quoc Dinh et alli. Direito Internacional Público. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2003. 
p.231. 
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noturno da mulher; Convenções n° 100 e 111, sobre igualdade de salário e 

oportunidades entre homem e mulher; Convenções n° 5, 6, 7 e 16, sobre menores; 

Convenções n° 11 e 98, sobre liberdade sindical; Convenções n° 14 e 106, sobre 

descanso semanal; Convenções n° 52, 91 e 101, sobre férias e Convenções n° 26, 95 e 

99, sobre métodos de fixação de salário mínimo e proteção ao salário, entre outras.  

  Apesar do reconhecimento da importância das convenções na 

jurisprudência, ainda é necessária uma maior divulgação da importância da atuação da 

OIT, e seus instrumentos normativos, como favorecem os cidadãos dos Estados-

membros, devendo ser observadas com maior freqüência, e vistas como uma 

possibilidade de cobrar a utilização e feitura das leis internas para implemento de tais 

instrumentos emanados de uma organização da qual o Brasil é parte. 

 Em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho, através da Declaração 

dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento, enunciou que 

todos os Membros da OIT, mesmo que não tenham ratificado as convenções, pelo 

simples fato de serem membros, assumiram desde então o compromisso com a 

Organização de respeitar, promover e realizar, de boa fé e em conformidade com a 

Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas 

convenções, enumerando-os como os seguintes: 

a) a liberdade de associação e o efetivo reconhecimento do direito de negociação 

coletiva; 

b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 

c) a abolição efetiva do trabalho infantil; 

d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e função. 

 Anualmente, a OIT apresenta seu Relatório Global como parte dos 

mecanismos de seguimento da Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos 

fundamentais do trabalho. Cada relatório está dedicado a um dos temas que fazem parte 

dessa declaração: liberdade sindical e negociação coletiva, erradicação do trabalho 

infantil e do trabalho escravo, e eliminação da discriminação. 

  Os relatórios da OIT dos últimos anos sobre o Brasil se revelam 

preocupantes em relação à consecução dos princípios elencados, apesar de otimistas. 

 Em 2005, Armand Pereira, ex-diretor da OIT no Brasil, foi um dos 

responsáveis pelo relatório que teve como tema “Trabalho escravo no Brasil do século 
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XXI”. Em tal relatório levantou a problemática da impunidade de crimes contra direitos 

fundamentais no Brasil, que, milhares de brasileiros, para garantir sua sobrevivência se 

submetem a situações degradantes e deixam-se enganar por promessas fraudulentas, 

quando dirigidos por empregadores gananciosos e desonestos. 

 Apesar de demonstrar que no Brasil ainda é constante e persistente a prática 

do trabalho escravo, demonstrou que há uma luta do governo federal em conjunto com a 

sociedade civil desde 1995, para combaterem o problema. E, em 2002 a OIT iniciou no 

país um projeto para ajudar as instituições nacionais a erradicar o problema.  

 O conceito de trabalho escravo adotado pela OIT considera que toda forma 

de trabalho escravo é degradante, mas o inverso nem sempre pode ser afirmado. A 

grande diferença se dá na questão da liberdade, pois no trabalho escravo inexiste a 

liberdade, ficando o trabalhador, seja homem, mulher, criança ou idoso, preso à 

fazendas durante meses ou anos, através de dívidas ilegalmente cobradas pelo 

empregador, por alimentação e transporte. As fugas são impedidas por guardas na 

região, e no caso de tentativa lhes tiram a vida.  

 Várias denúncias foram feitas ao Comitê dos Expertos da OIT desde 1985, 

mas o reconhecimento oficial do programa ocorreu apenas em 1995. O relato revela 

ainda uma declaração do governo brasileiro que estimou a quantia de 25.000 

trabalhadores que vivem na situação de trabalhadores escravos no país. 

 Foi constatado, portanto, que, apesar do reconhecimento internacional dos 

esforços brasileiros em buscar o cumprimento nas Convenções n°29 e 105, ratificadas 

pelo Brasil, que tratam da abolição do trabalho escravo e na Declaração sobre princípios 

e direitos fundamentais no trabalho, com, inclusive projetos aprovados pelo governo 

federal, como o de “Combate ao Trabalho Escravo no Brasil”, que iniciou suas 

atividades em abril de 2002, com recursos da ordem de US$ 1,7 milhão, a ser 

distribuído entre as instituições nacionais que defendem os direitos humanos, o trabalho 

escravo ainda persiste no Brasil, com exploração e condições degradantes de vida, sem 

uma preocupação social relevante, seja por desconhecimento ou falta de atitude da 

própria população.  

 Por isso a indignação em não ser revelado à população dados consistentes e 

programas de conscientização para um eficaz combate a esta modalidade de trabalho. 
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 Outro relatório tomou dimensões assustadores quando divulgados em 

âmbito internacional, mas pouco comentado no próprio país, o relatório de 2006 da OIT 

com relação ao Brasil. Foi constatado um alto índice de trabalho infantil, apresentado, 

inclusive, relatos de crianças brasileiras que se mostravam humilhadas e maltratadas por 

empregadores, constando, inclusive, relatos de crianças de 8 anos de idade. Foi 

constatado um avanço mundial obtido nos 4 anos anteriores, mas ainda assim 

necessárias medidas para difundir e universalizar as estratégias de prevenção e 

eliminação do trabalho infantil. 

 Uma análise no mesmo relatório demonstrou que até uma faixa de renda 

domiciliar de R$ 1.800,00, o aumento dessa renda não diminui a proporção de crianças 

entre 10 e 17 anos trabalhando. Um total de 81% dos domicílios possui renda até essa 

faixa. E, para crianças de 5 a 9 anos, o aumento de um salário na família reduz 

significativamente a proporção de crianças que trabalham, mas na população de crianças 

de 10 a 17 anos, o aumento da renda familiar é inócuo à redução da proporção dos que 

trabalham nesta faixa de idade, até R$1.800,00. 

 Portanto, faz-se necessário uma ampla conscientização popular, com 

campanhas, cartilhas, palestras e maior divulgação.  

 É notório que, apesar de terem sido ratificadas diversas convenções no 

âmbito da OIT, a implementação muitas vezes se faz lentamente, sem grande alarde, 

dificultando a verificação real de tal instrumento.  

A efetividade das convenções internacionais da OIT, mesmo 
ratificadas pelo país, depende, ainda, no nosso entendimento, de 
vontade política. Exemplo disso foi a ratificação pelo Brasil, em 1934, 
da Convenção n°3 da OIT, sobre proteção à maternidade e denunciada 
em 1962, exatamente porque o país não cumpriu o preceito principal 
dessa norma, ou seja, não transferiu o encargo do salário-maternidade 
para o órgão previdenciário. Se não bastasse, em 1966 o Brasil, 
novamente, ratificou uma outra Convenção da OIT, n° 103, também 
sobre o mesmo tema e continuou descumprindo-a, pois só transferiu o 
ônus do salário-maternidade para os cofres previdenciários em 1974.15

 
 Outra convenção importante e pouco visível é a que trata da igualdade de 

salários e oportunidades entre homem e mulher. Apesar de estar elencado no art. 5° da 

Constituição como um princípio fundamental, tímida é a fiscalização quanto a este 

critério, com desconhecimento por parte de vários trabalhadores, que aceitam condições 
                                                 
15 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2007. 
p.115. 
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desiguais por não encontrar explicitamente no ordenamento jurídico interno instituto 

que explicite o que já foi colocado pela Convenção aceita pelo Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O direito contra o trabalho escravo, contra a servidão, contra a coerção 

física, a competir sem discriminação e contra a exploração do trabalho infantil são 

direitos básicos, não que sejam mais importantes que os outros perseguidos pela 

Organização Internacional do Trabalho, mas se revelam fundamentais para a 

implementação de qualquer outra norma trabalhista que vise promoção e harmonização 

dos direitos do trabalho por meio do estabelecimento e aplicação de normas 

internacionais do trabalho, evoluindo para incluir temas mais amplos de política social e 

direitos humanos e civis.  

 Assim, a elaboração de normas e a cooperação técnica que se dá entre 

Estados, principalmente membros da OIT, são trazidas por recomendações e 

convenções emanadas no seio da Organização Internacional do Trabalho, com o intuito 

de alcançar a justiça social. E, apesar do grande debate que ainda persiste no Supremo 

Tribunal Federal no tocante à adoção das convenções da OIT que ainda não encontram 

amparo na legislação interna, a corrente progressista, que defende a adoção como norma 

de direitos humanos, com força hierárquica de norma constitucional, ganha adeptos, 

revelando a importância e pertinência. 

 É inegável, entretanto, a existência de óbices na unificação e aplicação de 

normas trabalhistas a nível mundial, devido às diferenças sociais, progresso econômico 

e, principalmente, ordem política existente em Estados diversos. Tal barreira ainda 

limita a atuação e expansão das regulamentações provenientes de uma organização 

internacional. 

São apontados vários fatores como responsáveis pela não efetividade 
das normas constitucionais, os quais se aplicam também às normas 
internacionais. Esses fatores consistem no fato de que essas normas 
“poderão contrariar interesses de vulto, os quais encontram aliado 
poderoso na tendência de certos meios ao imobilismo”, o que se 
“explica, muitas vezes, pelas convicções políticas conservadoras e/ou 
pela resistência à mudança, fruto de simples indolência mental”, de 
pouco entusiasmo para “aprender tudo outra vez”.16

                                                 
16 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2007. 
p.114. 
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 Conclui-se, portanto, que o trabalho desenvolvido pela Organização 

Internacional do Trabalho é de fundamental importância, com princípios e atribuições 

que trouxeram melhoria das condições concernentes ao desenvolvimento digno do 

trabalho, como regulamentação das horas de trabalho, fixação de uma duração máxima 

da jornada, luta contra o desemprego, garantia de um salário que assegure condições 

dignas de vida, proteção dos trabalhadores contra enfermidades, bem como proteção das 

crianças, adolescentes e mulheres e afirmação da liberdade sindical e outras medidas 

correlatas, com vista à promoção e harmonização dos direitos social-trabalhistas, 

fundada sobre a base da justiça social. E, em momento algum há violação de soberania 

de um Estado, pois este só aceita uma convenção ante sua vontade expressa, com 

autonomia da vontade absoluta, apesar de, uma vez disposta sua vontade com a 

ratificação de uma convenção, seu cumprimento se revela obrigatório, sendo inclusive 

submetido a relatórios anuais e possibilidade de queixa quando verificado o 

descumprimento. 

 O Brasil, como Estado-membro da OIT ainda se mostra tímido no tocante à 

aplicação e exigência das matérias tratadas e recomendadas pela OIT, com 

interpretações restritivas e pouco debatedoras no tocante à adoção de normas de direitos 

humanos, mas evolui e desenvolve a cada ano, conforme foi demonstrado pelos 

relatórios.  
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A FUNÇÃO LOGÍSTICA DO DIREITO E O COMÉRCIO EXTERIOR:  

EM BUSCA DO EFETIVO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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RESUMO 

O artigo trata da função logística do Direito e considera como seus elementos 

principiológicos: o Princípio da Alteridade; da Justiça Social; da Interdependência nas 

Relações Internacionais; da Eficiência Econômico-Social (PEES); da Dinâmica 

Jurídica; e, da Dimensão Teleológica; destacando sua aplicabilidade para o comércio 

exterior brasileiro, em busca do necessário desenvolvimento econômico. O resultado do 

comércio exterior brasileiro continua registrando forte crescimento, especialmente após 

o resultado de US$ 40 bilhões de superávit, conquistado pelo País no ano de 2007. As 

exportações foram responsáveis pelo montante de US$ 160,6 bilhões, enquanto que as 

importações somaram US$ 120,6 bilhões, mas ainda é baixa a participação externa, 

respondendo por pouco mais de 1,1% das exportações e 0,8% das importações 

mundiais. Esses indicadores trazem a consciência sobre o empenho que precisa ser dado 

ao estudo da ordem jurídica reguladora das atividades negociais. Justifica-se o estudo 

pela necessidade de tratamento jurídico-normativo e hermenêutico dos fenômenos 

sociais voltados para as práticas de comércio exterior e de atividade portuária em um 

mundo globalizado e sujeito às inexoráveis regras de um mercado neo-liberal, segundo 

tomada de decisão devidamente amparada por sistema jurídico capaz de promover o 

desenvolvimento econômico-social. A investigação bibliográfica conduziu a coleta das 

informações fundamentais.O método utilizado foi o indutivo e quanto aos fins, tratou-se 

de análise exploratória e explicativa, pois em que pese a novidade do tema, buscou-se 

avaliar de forma crítica o contexto do desenvolvimento. 
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PALAVRAS-CHAVE: FUNÇÃO LOGÍSTICA DO DIREITO; COMÉRCIO 

EXTERIOR BRASILEIRO; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the logistical function of Law, considering the following as its 

principiological elements: The principle of Alterity; Social Justice; Interdependence in 

International Relations, Economic-Social Efficiency (PEES); the Legal Dynamic; and 

the Teleological Dimension; highlighting its applicability for Brazilian foreign trade in 

search of the necessary economic development. Results for Brazilian foreign trade 

continue to record strong growth, particularly following the surplus of US$ 40 billion 

achieved by the country in 2007. Exports totaled US$ 160.6 billion, while imports 

totaled US$ 120.6 billion.  However, foreign participation is still low, making up just 

over 1.1% of exports and 0.8% of imports worldwide. These indicators show the effort 

needed to study the legal system that regulates the business activities. This study is 

justified by the need for a legal-regulatory and hermeneutic investigation of the social 

phenomena related to the practices of foreign trade and port activity in a globalized 

world, which is subject to the inexorable rules of a neo-liberal market, following a 

decision-making that is duly supported by a legal system capable of promoting 

economic and social development. The bibliographical review led to the collection of 

essential information.  The method used was the inductive one, and regarding its 

ultimate purposes, it is an exploratory and explanatory analysis, since despite the 

recentness of the theme, it seeks to offer a critical evaluation of the context of 

development. 

 

KEY WORDS: LOGISTICAL FUNCTION OF LAW; BRAZILIAN FOREIGN 

TRADE; ECONOMIC DEVELOPMENT. 

 

Introdução 

 

A dinâmica do Direito e, em especial, do desenvolvimento econômino e do 

comércio exterior, exige específica e inovadora engenharia normativa, metodologia 

criativa e interpretativo-jurídica, hábil para viabilizar a circulação de bens, serviços, 
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pessoas e capitais em um mundo contemporâneo que exige rapidez na tomada de 

decisões; justiça universal e geral para as presentes e futuras gerações. 

Por ora, busca-se definir a função logística do Direito1 estipulando elementos de 

base para possível teoria e demonstrando suas possibilidades aplicativas à 

normatividade jurídica brasileira, especificamente quanto ao comércio exterior e ao 

desenvolvimento. A matéria se justifica pela necessidade de tratamento jurídico-

normativo e, mesmo, hermenêutico dos fenômenos sociais voltados para as práticas 

comerciais externas que se demonstram tão promissoras nos atuais dias, em um mundo 

globalizado e sujeito às inexoráveis regras de um mercado neo-liberal. A atividade de 

troca internacional perpassa por necessária estrutura na ‘beira do cais’ que, dinâmica, 

exige tomada de decisão imediata e devidamente amparada por sistema normativo-

hermenêutico capaz de disciplinar os diversos espaços e modais, de forma ágil, sem 

erros, desburocratizada, capaz de promover o desenvolvimento econômico-social no seu 

mais amplo conceito.2

A função logística do Direito não pode contemplar norma jurídica estanque e 

fechada, desarticulada do seu tempo e incapaz de atender as finalidades para as quais foi 

criada. O êxito da circulação de pessoas, serviços, capitais e bens, especialmente, 

mercadorias, pela própria natureza de sua mobilidade, exige critérios abertos e flexíveis, 

inclusive no que se refere ao ordenamento que rege o seu trânsito. Em consonância com 

a pesquisa qualitativa, a investigação serviu-se do meio bibliográfico para colher 

informações fundamentais. O método utilizado é o indutivo e quanto aos fins trata-se de 

análise exploratória e explicativa, pois em que pese a novidade do tema, buscar-se-á 

avaliar de forma crítica o contexto do desenvolvimento atrelado ao comércio exterior. 

 

1 A Função Logística do Direito: Considerações Elementares 

 

                                                 
1 Ou, ainda, Direito Logístico. Entretanto, não no sentido de área do Direito, mas como qualidade possível 
que a ciência jurídica deve possuir para viabilizar desenvolvimento econômico. 
2 Entende-se por desenvolvimento, o crescimento econômico que atenda às necessidades humanas em sua 
integralidade, segundo sejam alcançados os maiores índices possíveis do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU); assim como, presentes e atendidos os 
interesses das presentes e futuras gerações. 
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A palavra logística3 está associada à idéia de eficiência alocativa de recursos, 

otimizando-se, portanto, seu emprego. O Direito, em seu aspecto funcional, ou seja, 

segundo sua dinâmica teleológica, disciplina a ação em sociedade, voltada para o bem-

estar social, promove a justiça eqüitativa e distributiva e proporciona segurança jurídica 

em meio ao progresso da coletividade. Para tanto, instrumentaliza-se por uma 

principiologia, e mesmo, por uma normatividade que não pode restar indiferente à 

realidade, ou seja, ao fato social. Assim sendo, entende-se que ao Direito compete a 

facilitação ou a fluidez das relações sociais, conduzindo os sujeitos em sociedade, como 

também garantindo-lhes liberdade para a efetiva consecução de sua condição humana 

ou de sua finalidade jurídica.4

Do exposto, entende-se que a função logística do Direito, ao disciplinar as 

relações jurídico-comerciais, deve visar ao ótimo emprego alternativo de recursos, 

empregando racionalidade na tomada de decisões econômico-jurídicas e determinando o 

desenvolvimento dos agentes econômicos envolvidos. Os basilares elementos que 

devem estar contidos nessa concepção são os seguintes: a) alteridade; b) justiça social; 

c) interdependência nas relações internacionais; d) Eficiência Econômico-Social 

(PEES); e) dinâmica jurídica; e, f) dimensão teleológica. 

 

2 Principiologia Basilar da Função Logística do Direito no Âmbito do Comércio 

Exterior 

 

Tendo em vista as necessidades contemporâneas, propõe-se um inovador Direito 

com função logística, capaz de proporcionar, do ponto de vista jurídico, a necessária 

agilidade, correção e simplificação na sua aplicação. Cumpre pensar o Direito em suas 

                                                 
3 “A primeira tentativa de definir Logística foi feita pelo Barão Antoine Henri de Jomini (1779-1869), 
general do exército francês sob o comando de Napoleão Bonaparte, que em seu Compêndio da Arte da 
Guerra, a ela se referiu como a ‘arte prática de movimentar exércitos ‘. Em sua opinião, o vocábulo 
logistique é derivado de um posto existente no exército francês durante o século XVII – ‘Marechal des 
Logis’, responsável pelas atividades administrativas relacionadas com os deslocamentos, o alojamento e o 
acampamento das tropas em campanha. Ainda naquele livro, o Barão Jomini chegou a afirmar que ‘a 
Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate”. RODRIGUES, 
Paulo Roberto Ambrosio. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e à Logística 
Internacional. 3.ed. São Paulo: Aduaneiras, 2005, p. 122. De acordo com o dicionário Collins Cobuild  
English Language o termo Logística também diz respeito “à organização de coisas complexas.” THE 
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM. Collins Cobuild English Language Dictionary. London: Harpers 
Collins Publishers, 1994, p. 857. 
4 Vale dizer, conquista dos direitos e garantias inerentes à condição humana ou o cabal cumprimento das 
finalidades para as quais são criadas as pessoas jurídicas. 
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matizes funcional, organizacional e disciplinar da sociedade; essenciais para 

impulsionar, in casu, as operações de comércio internacional. O papel do Direito, 

portanto, não pode se reduzir à norma estanque que, meramente, regula as operações de 

troca. Almeja-se um Direito progressista e eficaz, que responda às exigências da 

realidade global, capaz de adaptar-se à medida que lhe foram exigidas soluções 

eficientes, ainda, com capacidade ínsita de promover o desenvolvimento. 

Cumpre lembrar que os resultados do comércio exterior brasileiro continuam 

registrando forte crescimento na economia nacional; especialmente, após o resultado de 

US$ 40 bilhões de superávit, conquistado pelo País no ano de 2007. As exportações 

foram responsáveis pelo montante de US$ 160,6 bilhões, enquanto que as importações 

somaram US$ 120,6 bilhões. O Brasil, no entanto, permanece com baixa participação 

no mercado internacional, tendo em vista que as exportações equivaleram, em 2007, a 

pouco mais de 1,1% do total mundial (e 0,8% das importações mundiais).5 Os números 

que marcam o cenário externo trazem a consciência sobre o empenho que precisa ser 

dado ao estudo da ordem jurídica reguladora das atividades negociais.  

A emergente realidade brasileira deve ser considerada ao abrigo das noções de 

criação de comércio, de justiça social, de interdependência nas relações internacionais, 

conceitos fundamentais que devem escorar os pilares do desenvolvimento do comércio 

externo. No decurso dos últimos 50 anos, a agenda econômica mundial passou por 

diferentes etapas e exigências, multiplicando os atores que circulam na arena externa, 

diversificando negócios, alternando modais de transporte e gerando inéditas estruturas 

jurídicas de natureza pública e privada. 

O Brasil, a partir de 1808, com a vinda da família real de Portugal, iniciou sua 

trajetória de desenvolvimento sócio-econômico voltada para o comércio exterior com a 

abertura dos portos e a possibilidade de industrialização. Nos anos noventa, de especial 

atenção se revestiu a política brasileira de abertura do comércio exterior iniciada com o 

Governo de Fernando Collor de Mello. Tratava-se, então, de iniciativa dentro de 

conjuntura internacional capitalista hegemônica, neoliberal, minimalista de Estado, 

                                                 
5 Conforme informações do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR. Balança Comercial Brasileira. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br>. 
Acesso em: 2 abril de 2008 e da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). News. 
Disponível em: <http://www.wto.org>. Acesso em: 2 abril de 2008 
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segundo a ordem do dia própria das privatizações, das agências de regulação, dos livres 

mercados internacionalizados e das ações globalizadas. 

Hodiernamente, o País depara-se com efetivo empenho na produção terciária, 

com um dos maiores parques industriais do mundo. Entretanto, desafortunadamente, 

esbarra nos chamados gargalos existentes na infra-estrutura, destacando-se os déficits 

rodoviários, ferroviários, hidroviários e aeroviários. Da mesma forma, o Brasil carece 

de um sistema normativo-hermenêutico adequado para a fluidez de suas relações de 

produção. O País, em verdade, tem enfrentado dificuldades que não se resumem às 

questões de infra-estrutura – embora, por si só, sejam graves – ligadas às operações de 

exportação e importação, como portos competitivos, malha viária adequada, 

maquinários e bens de capital diversos, veículos, enfim. Acima de tudo, aqueles que 

operam no meio comercial anseiam por um ordenamento que viabilize as operações de 

compra e venda de bens, em atenção ao dinamismo que caracteriza o sistema de trocas 

mundial. 

 

2.1 Os Princípios da Alteridade e da Justiça Social: premissas para um Direito com 

Função Logística 

 

Como fenômeno social que é, o Direito não pode deixar de ter, como meta 

inarredável, o ser humano – inclusive quando o assunto é comércio exterior – e a 

possibilidade de interação profícua, intensa e efetiva dos diversos indivíduos em 

sociedade. Nesse sentido, a função logística do Direito pretende aproximar as pessoas e, 

em superação ao estado de convivência pacífica, harmônica e fraterna ter, como 

desiderato, a necessária alteridade como existência que supera o ‘eu’ e o ‘você’; mas, 

que assume a existência do ‘nós’. “A perspectiva inter-humana pode subsistir, mas 

tambem pode perder-se na ordem política da Cidade em que a Lei estabelece as 

obrigações mútuas entre os cidadãos. O inter-humano propriamente dito está numa não 

diferença de uns para com outros; numa responsabilidade de uns para com outros.”6

A concepção do humano representa o centro da vida, “das relações de produção 

e de comunicação, das relações entre o indivíduo e as sociedades. [...] O humano não é 

                                                 
6 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 141. 
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um adjetivo, uma qualidade, mas um modo fundamental de existir no mundo.”7 Assim, 

os diversos ambientes que envolvem o indivíduo podem contribuir para a intensificar a 

alteridade ou fulminá-la por completo da convivência. A necessidade de realizar tarefas 

para um mundo cada vez mais empresarial e competitivo embriaga a sociedade de um 

exacerbado individualismo, na qual a alteridade quase desaparece.  

A sociedade global é caracterizada pelo múltiplo até o limite do bizarro, da 

indiferença com o semelhante à necessidade de auto-ajuda, da beleza maquiada à 

pobreza revelada. Por isso, os sujeitos devem contribuir para o processo civilizatório, 

interagindo com o real. Como sustenta José Ricardo Ferreira Cunha, “a história não 

possui uma racionalidade própria e autônoma, mas se manifesta como processo onde o 

homem assume sua tarefa de criação, distinguindo-se do não humano.”8 A alteridade, 

como não poderia deixar de ser, é sempre promovida, mediada, exercida e avaliada pela 

pessoa, sendo considerado elemento primordial na chamada função logística do Direito. 

O princípio da Justiça Social também precisa estar presente quando se trata do 

comércio internacional e da função logística do Direito. Não há espaços para 

isolacionismos, já que a humanidade cresce globalmente e a transitoriedade da vida 

individual não representa e não justifica o isolacionismo doentio do poder ineficiente, 

egoísta, despótico e descomprometido com a própria sobrevivência e a dos demais 

membros. De igual forma, não se justifica a ganância que desconsidera o social ou 

inércia que aumenta o fardo do próximo. Muito menos, justifica-se a destruição do 

suporte material da vida na Terra, uma vez que se entende – dentro de perspectiva 

progressista e includente – ser necessário que a riqueza social seja apropriada segundo o 

uso eficiente (Princípio da Eficiência Econômico-Social – PEES). 

Justiça, segundo a ótica do Direito Tradicional, é dar a cada um o que lhe 

pertence – Justiça Corretiva em Aristóteles, ou; ainda, segundo o Mestre macedônio, 

tem-se a idéia de justiça distributiva conforme a proporcionalidade em que cada um 

tenha contribuído para o bem estar social, ou seja, tratar os iguais com igualdade e os 

                                                 
7 CAPORALE, Rocco. Algumas reflexões críticas sobre o conceito de humanismo. In: PAVIANI, Jayme; 
DAL RI JÚNIOR, Arno (Orgs.). Globalização e Humanismo Latino. Porto Alegre: Edipucrs, 2000, p. 
27. 
8 CUNHA, José Ricardo Ferreira. Direito e Estética: fundamentos para um direito humanístico. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1998, p. 66. 
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desiguais com desigualdade.9 Ademais e, segundo máxima inolvidável, justiça é fazer 

aos outros o que se gostaria que fosse feito a si – alteridade, como forma de justiça 

social. Dessa forma, mesmo nos negócios de comércio exterior, na esfera do Direito 

logístico, cumpre pensar as questões de Justiça Social. 

 

2.2 Interdependência nas Relações Internacionais e Eficiência Econômico-Social: a 

questão econômica  

 

Outro ponto fundamental para a função logística do Direito consiste no fato de 

que as ações, em sociedade, estão intrinsecamente dependentes umas em relação às 

outras. O homem, agindo, influencia, voluntária ou involuntariamente, a vida dos 

demais e o planeta como um todo. Vive-se em uma grande aldeia e as ações individuais 

refletem no coletivo e vice-versa. Assim, também, no campo das relações 

internacionais. Não se pode pensar o isolacionismo de países, mormente no campo do 

comércio internacional, no qual já se superou a idéia mercantilista, assumindo-se a 

divisão internacional do trabalho e a especialização segundo o melhor uso dos recursos 

e seus custos de oportunidade – modelo Heckscher-Ohlin. 

A sustentação internacional das economias dos diversos países ocorre pela 

interação das ações humanas refletidas na política internacional a partir das experiências 

individuais em cada país. Seja em visão sistêmica, ou segundo a instituição de pactos 

internacionais, a vida no planeta desenvolve-se pela interação das ações no campo 

internacional. Por isso, afirma-se que a globalização também trouxe novos desafios aos 

Estados, desenraizando espaços nacionais e fazendo emergir inéditas espécies de 

controle político. 

Quanto ao Princípio da Eficiência Econômico-Social (PEES), devem ser 

considerados critérios progressistas de distribuição da riqueza no cenário internacional, 

segundo processo de tomada de decisão que não leve à estagnação ou à inoperância da 

atividade econômica. Torna-se útil o critério de eficiência de Kaldor-Hicks para a 

adjudicação do Direito entre os sujeitos, além de programas ou políticas distributivas a 

serem, cautelosamente, implementados pelo Estado. Afinal, infelizmente, nem sempre 

são computadas – no cálculo utilitário decisório – externalidades negativas e positivas 
                                                 
9 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kury. 3.ed. Brasília: Universidade 
de Brasília, 1992, p. 95. 
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das ações, inclusive oriundas da criação e aplicação judicial da norma, em função das 

dificuldades metodológicas para a sua aferição. Basicamente, a análise de custo e de 

benefício objetiva a internalização dos custos externos considerando, para tanto, como 

instrumento de medida, o valor de mercado ou, na falta desse, o preço-sombra10 obtido a 

partir da valoração extra-mercado. 

A regulamentação, em busca da eliminação do desequilíbrio social, deve 

determinar a obrigação de compensação dos desfavorecidos ou destituídos de suas 

prerrogativas em função da adoção de possibilidades eficientes. Dessa forma, nas 

negociações de comércio exterior, a partir da função logística do Direito, os agentes 

devem maximizar suas expectativas, eliminando externalidades, através da inclusão 

dessas no cálculo econômico como defendido segundo o PEES. Trata-se da elaboração 

e aplicação da norma de forma economicamente eficiente, maximizando-se resultados 

esperados quando da adjudicação de direitos ou da determinação de obrigações, 

conforme caráter recíproco das ações.  

Porém, deve sempre ser considerado o reflexo social e o custo externo imposto à 

sociedade presente ou mesmo à futura, de forma a compensar, na totalidade, os 

prejuízos impostos pelo ganho presente das partes envolvidas. Assim, evita-se, em 

futuro não remoto, o emprego ineficiente de recursos, a onerosidade causada ao 

processo produtivo doméstico, o desvio de recursos e a criação de indicadores 

mercadológicos falsos; enfim, o caos econômico mundial. Com efeito, a constatação da 

carência de recursos, o maior desemprego ocasionado em virtude do mantenimento de 

empregos em atividades ineficientes e de tantos outros problemas reflexos gerados a 

partir da equivocada tomada de decisão, podem levar à infelicidade e ao torpor dos 

grupos sociais. 

O Direito, como medida de justiça, tem de buscar parâmetro de decisão alinhado 

com os anseios da maioria e conforme a técnica mais promissora e racional disponível. 

Em situações que envolvam falhas de mercado, a distribuição ideal de recursos e a 

alocação eficiente desses restará prejudicada e a conseqüência é a injustiça em função 

                                                 
10 Preço – Sombra – ou preço ‘contábil’ – é o preço que o economista atribui a um bem ou fator com base 
no argumento de que ele é o mais apropriado para a finalidade do cálculo econômico do que o seu preço 
vigente, se houver algum. 
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do desperdício e da escassez, fazendo urgir a ação do Estado como reorganizador das 

relações econômico-sociais através do Direito.11

 
Teremos de esperar por mudanças também em outras áreas. Quando a 
acumulação de riquezas deixar de ter um significado social importante, 
acontecerão mudanças profundas no código moral. Teremos de saber nos 
libertar de muitos dos princípios pseudomorais que, supersticiosamente nos 
torturam por dois séculos e pelos quais enaltecemos como virtudes máximas 
as qualidades humanas mais desagradáveis. Precisaremos ter a coragem de 
atribuir à motivação dinheiro seu verdadeiro valor. O amor ao dinheiro como 
propriedade, diferente do amor pelo dinheiro como meio de aproveitar dos 
prazeres da vida, será reconhecido por aquilo que é: uma paixão doentia, um 
pouco repugnante, uma daquelas propensões meio criminosas e meio 
patológicas que, com um calafrio, costumamos confiar a um especialista em 
moléstias mentais. 12

 

É nessa perspectiva de reflexão que se discute o papel da função logística do 

Direito, do Estado, do Direito rumo ao desenvolvimento, do comércio e do mercado. Os 

indivíduos buscam nas instituições econômico-políticas a maximização de suas 

expectativas de forma a ser obtida a maior diferença custo-benefício; o que não quer 

dizer que a forma de obtenção dessa maximização de resultados ocorra, sempre, de 

forma indolor e equilibrada (ainda mais se consideradas todas as contingências 

negativas para negociação). Tem-se, então, tal como ensina Adam Przeworsky, papel 

preponderante para o Estado moderno13, na medida em que a distribuição de renda e a 

alocação de recursos não pode ser feita de forma eficiente pelo mercado (seja em função 

de falhas próprias de sua incapacidade de auto-reprodução ad infinitun, seja em função 

da monopolização e da não-mercantilização ou, simplesmente, pela ineficiência de seus 

agentes). O homem, sendo mais que seus desejos materiais, é ser espiritual e social que 

necessita da sociedade para, assim, usufruir com plena intensidade o seu direito de vida. 
                                                 
11 Segundo o Teorema de Coase, uma vez inexistentes os custos de transação, é indiferente que os direitos 
sejam determinados previamente, restando, sempre, a possibilidade de realocação dos mesmos segundo 
interesses dos particulares envolvidos. Resta, sim, papel de relevada importância, para o Direito, no caso 
de verificação de desvios de mercado – falhas de mercado – ou quando existirem altos custos de transação 
que impeçam as partes em conflito de transigirem; além do controle do poder de polícia em relação ao 
comportamento social dos indivíduos. A princípio, deve ser ressaltado que não se está fazendo apologia 
do Estado mínimo e a não funcionalidade do Direito; muito pelo contrário, as instituições administrativo-
jurídicas são necessárias em um mundo no qual o estado utópico de mercado de concorrência perfeita não 
existe. Sobre os custos de transação, ver: COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. The Journal 
of Law and Economics, s.l, 1960, pp.1-44. 
12 KEYNES; John Maynard. Perspectivas econômicas para os nossos netos apud DE MASI, Domenico. 
Desenvolvimento sem Trabalho. Tradução de Eugênia Deheinzelin. São Paulo: Esfera, 1999, pp. 99-
100. 
13 PRZEWORSKY, Adam. Estado e Economia no Capitalismo. Tradução de Argelina Cheibub 
Figueiredo; Pedro Paulo Zahluth Bastos. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, p. 98. 
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2.3 Princípios da Dinâmica Jurídica e da Dimensão Teleológica 

 

A arquitetura normativa internacional e do desenvolvimento ocorre segundo 

interação dos diversos agentes econômico-sociais que, em constante processo de tomada 

de decisões, criam, modificam ou extinguem atos e relações sociais que, por sua vez, 

refletem na construção e aplicação de normas jurídicas. Dessarte, existe definida 

dinâmica jurídica que se traduz em inexorável aproximação entre o Direito e o fato 

social, sob pena de esterilidade do instituído-normativo.  

O Direito tem sua dinâmica de criação e aplicação definidas, não sendo discurso 

estático. Pelo contrário, necessita seu aperfeiçoamento conforme as exigências sociais 

de um mundo globalizado. A função logística do Direito, como capacidade dinâmico-

jurídica de acessibilidade ao desenvolvimento econômico, segundo os critérios do 

Princípio da Eficiência Econômico-Social (PEES) e estimulado por uma dimensão 

teleológica, aplica-se ao comércio exterior brasileiro. Isso, porque na criação e aplicação 

da normatividade, a dinâmica e os princípios que caracterizam a interação norma-fato 

social, não pode restar ineficiente para disciplinar as relações internacionais do 

comércio. 

A sociedade, na medida em que evolui seu posicionamento político-ideológico, 

anseia por um ordenamento que acompanhe esse progressivo avanço. Do contrário, a 

regra pode se tornar ineficaz e obsoleta, levando ao mal-estar característico do Direito 

desvirtuado do fato social. A regra jurídica, nesse sentido, é importante fator para 

promover o crescimento econômico, estimulando os negócios que lhe dizem respeito. 

Mas, é preciso ir além do crescimento exponencial, de maneira a estimular a alteridade 

dos indivíduos, mesmo quando estão engajados em condições econômicas marcadas 

pela ganância. As normas de um país14, portanto, devem corresponder às expectativas 

sociais, promovendo a acumulação de riqueza, mas sem descuidar da distribuição dos 

recursos entre os grupos que compõem aquela sociedade. O resultado derradeiro é a 

consciência do operador jurídico que o conceito de desenvolvimento não pode restar 

minorado à noção de crescimento econômico, eis que abrange valores atrelados à 

integridade da pessoa humana.  

                                                 
14 Nesse sentido, também de um bloco regional de integração. 
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Tal situação se faz particularmente importante nas operações de comércio 

exterior, atividade econômica por excelência capaz de estimular o bem-estar da 

sociedade no bojo das trocas mundiais. Reduzir o Direito do comércio a mero 

procedimento sistêmico técnico-burocrata, representa desconhecer sua inteligência na 

capacidade de promover qualidade de vida. Seria confundir mero crescimento 

econômico com desenvolvimento. Em síntese, revelaria a face mais mesquinha da 

estrutura normativa. Demanda-se, dessarte, por regras de acessibilidade ao 

desenvolvimento, característica primaz do que se denomina a função logística do 

Direito (ou, de forma mais ousada, simplesmente, Direito Logístico).  

Por outro lado, cumpre frisar sobre a necessidade dinâmica do ordenamento. O 

modelo jurídico puro kelseniano não corresponde às necessidades da sociedade global, 

marcada pela velocidade das comunicações, multiplicidade de negócios, volume de 

transações, entre outros. Não se trata de desacreditar as instituições e o sistema jurídico, 

idealizando-se sociedades à margem do concretamente possível, mas de encontrar 

solução intermédia, em favor de Direito possibilitador da transigência e negociação. A 

ordem jurídica deve refletir solução instrumentalizadora do real e do possível para a 

tomada de decisão pragmática e eficiente, porém, deve ser, ainda, socialmente inclusora 

e adequada ao desenvolvimento econômico.  

A função logística do Direito, enfim, deve dizer respeito às operações do 

comércio internacional, mas igualmente acompanha os fenômenos sociais. Dessa forma, 

atrela a normatização das operações de troca mercantil com o bem-estar da sociedade, 

fazendo com que o Direito possa realçar uma de suas características mais importantes: 

de organizador da coletividade para o bem-viver.  

Sob tal ótica, Amartya Sem refere-se ao desenvolvimento econômico como 

liberdade, esquivando-se da idéia equivocada tomar como sinônimo ‘desenvolvimento 

econômico’  com ‘crescimento econômico’, a exemplo dos cálculos de renda per capita, 

tomando por base o Produto Nacional Bruto (PNB) fracionado pela população. Isso 

significa que “os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar 

uns aos outros. Não precisam ser vistos, sobretudo como beneficiários passivos de 

engenhosos programas de desenvolvimento”.15 O autor esclarece que também não é 

possível ser genericamente contra os mercados, pois se trata, acima de tudo, de uma 
                                                 
15 SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 26. 
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realidade humana. Então, o problema se resume em alcançar a liberdade através da 

realidade econômica posta, pois entre os desafios cruciais do desenvolvimento está o 

fato de conseguir inserir a sociedade nas ricas transações comerciais. “A liberdade de 

participar do intercâmbio econômico tem um papel básico na vida social”.16

Quanto à Dimensão Teleológica, entende-se que a função logística do Direito 

exige que a legislação correlata alcance o fim para a qual foi criada. Assim, se é verdade 

que o comércio é uma das principais formas de alcançar o desenvolvimento, igualmente 

é certo que o irrestrito trânsito de bens necessita de fluidez, superando dificuldades de 

várias naturezas, seja de ordem técnica, fiscal ou geográfica. Nesse enredo, a função 

logística do Direito surge na qualidade de veículo condutor entre a existência abstrata da 

legislação e a sua consecução no mundo real, como condição ontológica para alcançar o 

desenvolvimento. 

Em decorrência da legislação consistir, muitas vezes, em objetivos complexos, o 

efetivo trânsito de bens pode encontrar resistências, fazendo exsurgir a necessidade de 

aplicação do Direito segundo as razõs para o qual foi criado, superando – inclusive e se 

for o caso – as formalidades de aplicação. Se um País deseja promover o crescimento e 

desenvolvimento econômico utilizando o comércio, deve perseguir tal desiderato, 

afastando-se das dificuldades que o cercam, mesmo que se tenham de encontrar inéditas 

alternativas jurídicas. Nesse sentido, veja-se o exemplo da livre circulação de 

mercadorias da União Européia, que foi muito além da tradicional formação jurídica 

escorada em tratados internacionais. A jurisprudência foi o indelével traço do bloco que 

habilitou as decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias na qualidade 

de fonte direta e imediata de direito no seio comunitário. Os acórdãos não se traduziam 

simplesmente em respostas para as partes envolvidas na lide, mas em criações jurídicas, 

inclusive de caráter principiológico (fato inovador no âmbito do sistema romano-

germânico).  

De igual modo, ainda no contexto europeu, a dimensão teleológica comercial 

refletiu-se no princípio da primazia, decorrente do processo Costa/Enel. Naquela 

ocasião, a Corte consignava o direito comunitário como “ordem jurídica própria que é 

integrada no sistema jurídico dos Estados-membros a partir da entrada em vigor do 

                                                 
16 SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade, p. 21-22. 
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Tratado e que se impõe aos seus órgãos jurisdicionais nacionais.”17 O princípio do 

primado é um princípio de cunho pretoriano, uma vez que em nenhuma parte do 

Tratado encontra-se disposição semelhante.18 Nesse ponto, é preciso deixar claro que o 

TJCE e seus procedimentos não se confundem com os Tribunais ocidentais, uma vez 

que as decisões comunitárias possuem função estratégica, à medida que articulam 

diversos segmentos de natureza política, jurídica e econômica, sob o rumo da 

integração. A capacidade logística do Direito reside na possibilidade do ordenamento 

superiorizar-se sobre as dificuldades de naturezas diversas, quase sempre de ordem 

formal, rumo ao desenvolvimento e ao bem-estar da coletividade. 

 

Considerações Finais 

 

A função logística do Direito estrutura-se nos princípios da Alteridade; da 

Justiça Social; da Interdependência nas Relações Internacionais; da Eficiência 

Econômico-Social (PEES); da Dinâmica Jurídica; e, da Dimensão Teleológica.  

A partir de visão inovadora, inclusiva, progressista e, acima de tudo, persuasiva, 

a função logística do Direito preocupa-se para a ação conjunta, reflexiva e orientada 

para um mundo fraterno e de busca das melhores condições econômico-sociais que, no 

entanto, não podem restar como prerrogativas de poucos, em detrimento de tantos 

outros.  

O tratamento jurídico-normativo e hermenêutico dos fenômenos sociais voltados 

para as práticas de comércio exterior, em um mundo globalizado e sujeito às inexoráveis 

regras do mercado neo-liberal, requer a tomada de decisão imediata, inclusora, 

socialmente adequada, eficiente e calcada em sistema normativo-hermenêutico próprio 

para o desenvolvimento econômico-social, para a flexibilização das relações de 

produção, viabilizando a circulação de bens, serviços, pessoas e capitais e, finalmente, 

para a consecução de uma justiça universal e geral defensora dos interesses das 

presentes e futuras gerações. 

                                                 
17 TJCE. Ac. 15.07.1964, Processo nº 6/64, Flaminio Costa/ENEL, Coletânea 1964, p. 550. 
18  Veja-se que, em relação ao direito derivado, apesar de o Tratado ter consignado que o regulamento era 
obrigatório (e diretamente aplicável), o Tribunal conformou a precisão necessária. 
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SERVIÇOS JURÍDICOS NOS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO 
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RESUMO 

A pesquisa tem por objetivo a análise da prestação de serviços jurídicos nos principais 

blocos econômicos. Buscou-se a conceituação dada aos serviços em geral e a avaliação 

do desenvolvimento da liberação da prestação dos serviços jurídicos entre os países 

membros dos respectivos blocos econômicos em análise. Foram investigados os 

serviços jurídicos segundo a ótica da OMC, a experiência da União Européia, os passos 

dados no MERCOSUL, no NAFTA e nas minutas da ALCA. Constatou-se que o 

profissional que atua no setor jurídico, diante da importância do direito nas sociedades 

globalizadas, não deve ter sua atividade encarada como uma simples prestação de 

serviço mercantil. Finalizou-se a pesquisa com um questionamento sobre os serviços 

jurídicos no Mercosul onde verifica-se que o tema ainda está em início de discussão e 

onde os Estados-membros, por intermédio dos seus respectivos colégios de advogados, 

mantêm uma posição ainda restritiva à atuação do advogado estrangeiro 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO DA INTEGRAÇÃO; SERVIÇOS JURÍDICOS; 

ADVOGADO ESTRANGEIRO. 

 

RÉSUMÉ 

La recherche a pour objectif analiser la prestation des services juridiques dans les 

principaux blocs économiques. Il se cherche le concept donné au services juridiques en 

général et l´évaluation du développement de la libération de prestation des services 

juridiques entre les pays membres des respectifs blocus économiques sous analyse. Il se 

recherche les services juridiques selon l´optique de l`OMC, l´expérience de l´Union 

                                                 
∗ Bacharel, mestre e doutor pela USP. Pós-doutorado pelas universidades de Paris e Limoges.  Professor de Direito Internacional da 
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Trabalhista na FADITU. Assessor Jurídico do SINDIABRAS. Foi Presidente da 157ª. Subsecção da OAB-SP no período de 2004-
2006. 
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Européenne, les pas donnés dans le Mercosur, dans le NAFTA et dans les minutes de 

l´FTAA. Il se vérifie que le professionnel qui opére dans le secteur juridique, face a 

l´importance du droit dans les sociétés mondialisées, ne doit pas avoir sa activité 

envisagé comme une simple prestation de service mercantile. Il se finit la recherche 

avec une question sur les services juridiques dans le Mercosur où il se vérifie que ce 

sujet commence encore être discuté et où les Etats-membres, par la voie de ses 

respectifs collèges d´avocats, maintiennent une position restrictive a l´action 

professionnel de l´avocat étranger. 

 

MOTS-CLÉS: DROIT DE L´INTÉGRATION; SERVICES JURIDIQUES; AVOCAT 

ETRANGER. 

 

INTRODUÇÃO 

OS SERVIÇOS NA ECONOMIA CLÁSSICA 

 

Antes de iniciarmos a análise do tema proposto, é necessário lembrar que os setores 

de serviços são originais na medida em que podem ser caracterizados pela dificuldade de 

serem vistos ou tocados. O termo "comércio de serviços", conforme Mercadante (2000:107), 

despontou primeiramente 

“no relatório de um grupo de peritos convocados pela OCDE1, em 

1972, para examinar as perspectivas comerciais a longo prazo dos 

Estados membros, em face das transformações estruturais das 

sociedades industrializadas. No relatório desse grupo é utilizada a 

expressão comércio de serviços em substituição a transações com 

invisíveis”.2

Este tipo de dificuldade na identificação do setor de serviços não escapou nem 

mesmo ao “pai” da Economia clássica. Na sua obra mais conhecida, A Riqueza das Nações3 

Adam Smith afirma que: 

"O trabalho de um criado doméstico não se fixa nem se realiza em um 

                                                 
1 Criada em 1961 como sucessora da Organização para Cooperação Econômica Européia (organizada sob o Plano Marshall) a 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento econômico é conhecida como o “clube dos ricos”.  É constituída por 30 países, que, 
no seu conjunto, são responsáveis por aproximadamente 80% dos bens e serviços do planeta. www.oecd.org 
2 A revista liberal The Economist descreveu os serviços como alguma coisa que “se pode vender, se pode comprar, porém não se 
pode derrubar com seu próprio pé”. 
3 SMITH (1996:334). Livro II, capítulo III. 
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objeto específico ou mercadoria vendável. Seus serviços normalmente 

morrem no próprio instante em que são executados, e raramente deixam 

atrás de si algum traço ou valor, pelo qual igual quantidade de serviço 

poderia, posteriormente, ser obtida. O trabalho de algumas das categorias 

sociais mais respeitáveis analogamente ao dos criados domésticos, não 

tem nenhum valor produtivo, não se fixando nem se realizando em 

nenhum objeto permanente ou mercadoria vendável que perdure após 

encerrado o serviço, e pelo qual igual quantidade de trabalho pudesse ser 

conseguida posteriormente... na mesma categoria devem ser enquadradas 

algumas das profissões mais sérias e mais importantes, bem como 

algumas das mais frívolas: eclesiásticos, advogados, médicos, homens de 

letras de todos os tipos, atores, palhaços, músicos cantores de ópera, 

dançarinos de ópera etc” (...) “o trabalho de todos eles morre no próprio 

instante de sua produção"4. (grifo nosso) 

 

Concordando-se ou não com a apreciação de Adam Smith sobre os advogados, uma 

coisa é certa: para aquele economista, o ofício dos advogados, lembra Marconini (2002:85), 

“não era percebido como produtor de algo que pudesse ser armazenado” (como na agricultura 

ou na indústria) “nenhuma riqueza podia tampouco advir desse trabalho; conseqüentemente 

advocacia e atividades igualmente invisíveis e intangíveis não deveriam integrar a teoria 

econômica”

                                                 
4  ''The labour of the menial servant, on the contrary, does not fix or realize itself in any particular subject or 
vendible commodity. His services generally perish in the very instant of their performance, and seldom leave 
any trace or value behind them for which an equal quantity of service could afterwards be procured. The labour 
of some of the most respectable orders in the society is like that of menial servants, unproductive of any value, 
and does not fix or realize itself in any permanent subject; or vendible commodity, which endures after that 
labour is past, and for which an equal quantity of  labour could afterwards be procured ". (...) "In the same class 
must be ranked, some both of the gravest and most important, and some of the most frivolous professions: 
churchmen, lawyers, physicians, men of letters of all kinds; players, buffoons, musicians, opera-singers, opera-
dancers, etc "(...) "the work of all of them perishes in the very instant of its production ". 
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Essa visão começou a mudar no século XIX com a Escola Histórica Alemã, para a qual o setor 

de serviços atingiria “o último estágio do desenvolvimento econômico”5  no estabelecimento do setor 

terciário da economia. 

A seguir, serão apresentadas breves considerações acerca dos serviços jurídicos no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio - OMC, da União Européia - UE, do Acordo de Livre Comércio 

da América do Norte – NAFTA, da proposta da Área de Livre Comércio das Américas – ALCA e do 

Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. Finalmente, será destacada a posição da OAB sobre o tema.  

 

OS SERVIÇOS JURÍDICOS NA OMC 

 

A abordagem do tema dos serviços jurídicos nos processos de integração requer, 

preliminarmente, situar o tema do comércio de serviços no âmbito da OMC6, o fórum multilateral 

mais importante e referência obrigatória para a compreensão de modelos de integração comercial 

em negociação, sejam regionais ou hemisféricos. 

Os Estados Unidos, desde a década de 1970, propugnaram a inserção de serviços nas 

rodadas de negociações comerciais multilaterais no GATT 7 , com a objeção dos países em 

desenvolvimento, temendo, "uma inaceitável divisão internacional do trabalho em que os países 

desenvolvidos teriam o domínio do comércio internacional de serviços e das novas tecnologias, 

excluindo os países periféricos"8.  

Na década de 1980, as transnacionais organizaram-se no lobby denominado Coalizão das 

Indústrias de Serviços,9 cujo objetivo era "a liberalização completa do comércio internacional de 

serviços em todos os países do mundo, sem quaisquer restrições, o que levaria a uma 

desregulamentação dos serviços em escala  planetária".10 Em 1986, com o início da Rodada Uruguai 

                                                 
5 Marconi, Id. 
6 Criado pelo Tratado de Marrakesh de 1994, abriga os acordos do GATT e conta com  
7 Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, assinando em 1947 por 23 nações, com o objetivo de assegurar uma 
diminuição das barreiras ao comércio internacional e estabelecer o liberalismo nas relações internacionais por 
meio de tratados. 
8 Como recorda Araminta Mercadante (2000:109), 
9 Coalition of service industries.  Cf. Mercadante, op. cit., p. 109. 
10 François Ecalle. La  révolution terciaire aux  Etats-Unis.  Notes et études Documentaires.  Nº 4814, 1996, p. 
78.  Apud Mercadante, A., op.cit, p. 109, nota 190. 
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do GATT, seus Estados partes do Acordo foram pressionados pelos Estados Unidos a aceitarem a 

introdução de serviços nas negociações. Após sete anos de intensos debates foi aprovado o Acordo 

Geral sobre Serviços (GATS - General Agreement on Trade in Services), que integra o quadro 

jurídico da OMC. 

No domínio do GATS os diversos setores de serviços (financeiros, telecomunicações, 

transportes, etc) são regulados nos Anexos do GATS, que contêm regras aplicáveis aos diversos 

tipos de serviços, inclusive aos serviços profissionais. Nesse sentido, destacam-se as atividades 

desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho sobre Serviços Profissionais do GATS, formado em 1999, 

que tem como missão a uniformização dos "padrões de exigência quanto a qualificações 

profissionais, licenças ou certificados, para que tais procedimentos não venham a se constituir 

barreiras à livre circulação dos prestadores de serviço".11  

A particularidade dos serviços profissionais é seu elevado dispêndio "devido à importância 

do aprendizado e da transmissão do conhecimento especializado nestes setores". 12 Nesse sentido, o 

Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços - GATS, parte do conjunto de acordos pactuados na 

Organização Mundial do Comércio, lembra Marconi (2002:97) 

"reconhece que as medidas, critérios e procedimentos adotados por associações 

ou conselhos de classe, que visam assegurar certos níveis de formação 

acadêmica e/ou profissional e a qualidade na prestação de serviços, são 

necessárias e não constituem barreiras ao comércio de serviços per se - 

mediante o cumprimento de certos critérios especificados pelo acordo. A 

aplicação de medidas relativas a títulos de aptidão, normas técnicas e a outorga 

de licenças deverá basear-se em critérios objetivos e transparentes, tais como a 

competência e a capacidade profissional; não poderá ser mais onerosa do que o 

necessário para garantir a qualidade da prestação do serviço; e, no caso de 

procedimentos relativos a licenças, não deverá constituir urna restrição per se. 

Tais critérios servirão também para a elaboração de disciplinas futuras sobre o 

tema". 

                                                                                                                                                          
 
11 PRONER (2000:143). 
12 MARCONI, Id. p 87. 
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Dentre os fundamentos do livre-comércio destacam-se o do tratamento da nação mais 

favorecida, segundo o qual cada Estado-membro deve estender aos demais Estados-membros e aos 

seus nacionais as vantagens, favores, privilégios ou imunidades que venha a conceder aos nacionais 

de outros países fora do Acordo. Outro fundamento é o do tratamento recíproco ou princípio da 

reciprocidade. Isto implica que os Estados vinculados a um acordo de livre-comércio consentem-se 

mutuamente as mesmas vantagens. Tais fundamentos servem como anteparos às BNTs – barreiras 

não tarifárias, isto é, todo tipo de subsídios compensatórios, restrições e disparidades nas regras 

administrativas. 

Até o presente momento os documentos relativos ao tema dos serviços jurídicos, 

disponíveis no site da OMC, trazem as sugestões dos governos da Austrália e dos Estados Unidos. 

Dentre as propostas apresentadas por aqueles países13 estão: 

a) o reconhecimento formal, em condições razoáveis, do direito a exercer uma profissão 

jurídica sem imposição por parte de um país anfitrião; 

b) o reconhecimento formal das empresas estrangeiras prestadoras de serviços jurídicos de 

estabelecer sua presença comercial em país sem quotas ou limitações relacionadas com o pessoal 

profissional ou de outra índole; 

c) reconhecimento formal das empresas estrangeiras prestadoras de serviços jurídicos e de 

advogados a participar livremente de acordos de repartição de honorários ou de outras formas de 

associação comercial nacional ou internacional; 

d) outorga do direito a exercer uma profissão no campo do direito local sobre a base 

unicamente do conhecimento da capacidade e da aptidão profissional (aptidão que deverá ser 

avaliada de maneira objetiva e justa, mediante um processo transparente); 

e) o reconhecimento formal do direito de uma empresa estrangeira de serviços jurídicos a 

empregar advogados e empregados. 

 

O SETOR DE SERVIÇOS NA UNIÃO EUROPÉIA 

 

 Dentre os objetivos da então Comunidade Econômica Européia, de acordo com o art. 3º. do 
                                                 
13 Sintetizadas por Proner (2002:78). 
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Tratado de Roma de 1957, está a “abolição, entre os Estados-membros, dos obstáculos à livre 

circulação de pessoas, de serviços e de capitais”. 

 Nesse sentido, a Diretiva 98/5 da União Européia veio regular e facilitar o exercício 

permanente da profissão de advogado num Estado-membro diferente daquele no qual foi adquirida 

a qualificação profissional.  

No seu preâmbulo, a Diretiva reafirma que os advogados devem submeter-se a uma prova de 

aptidão14 e que é facultado ao Estado-membro da União Européia exigir que o advogado estrangeiro 

atue em parceria com um advogado local para a representação e a defesa de um cliente em juízo, 

conforme interpretação da Corte de Justiça da União Européia no seu acórdão de 25 de fevereiro de 

198815. 

 

O SETOR DE SERVIÇOS NA ALCA 

 

No espaço de uma eventual ALCA, o Capítulo XVI da 3a. versão do tratado 

disponibilizado em 21/11/2003, traz no seu Art. 1°. a definição de serviços profissionais como 

aqueles "serviços que, para sua prestação, exigem educação superior especializada ou treinamento 

ou experiência equivalente e cujo exercício é autorizado ou restrito por uma Parte". Tais 

autorizações são indicadas no Art. 3°. do Apêndice sobre Serviços Profissionais da minuta do 

tratado da ALCA. Neste artigo, existe a previsão de que "as partes deverão incentivar os órgãos 

pertinentes em seus respectivos territórios a elaborar normas e critérios mutuamente aceitáveis para 

a concessão de licenças e certificados aos prestadores de serviços profissionais, bem como 

apresentar (...) recomendações sobre seu reconhecimento mútuo". 

De acordo com o mesmo Artigo, as normas e critérios mutuamente aceitáveis para a 

concessão de licenças e certificados aos profissionais, “poderão ser elaborados com relação aos 

seguintes aspectos: 

• educação: credenciamento de escolas ou de programas acadêmicos; 

• exames: exames de qualificação para obtenção de licenças, inclusive métodos 

alternativos de avaliação, tais como exames orais e entrevistas;  

                                                 
14 Tal como previsto nas Diretivas 89/48/CE e 98/5/CE. 
15 Processo 427/85 (Comissão c. Alemanha) 
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• experiência: duração e natureza exigida para obter uma licença; 

• conduta e ética: normas de conduta profissional e natureza das medidas 

disciplinares no caso de serem infringidas pelos prestadores de serviços 

profissionais; 

• desenvolvimento profissional e renovação da certificação: educação permanente e 

as exigências correspondentes para manter o certificado profissional; 

• âmbito de ação: extensão e limites das atividades autorizadas; 

• conhecimento local: requisitos sobre o conhecimento de aspectos como 

leis e regulamentos, idioma, geografia ou clima locais; e proteção ao consumidor: (...) 

seguro sobre responsabilidade profissional e fundos de reembolso ao cliente para 

garantir a proteção dos consumidores”. 

 

OS SERVIÇOS JURÍDICOS NO NAFTA 

 

Na  avaliação dos autores, o tratado da ALCA, em negociação desde 1994, é uma extensão 

do Tratado do NAFTA, o Acordo de livre Comércio da América do Norte, assinado pelo México, 

Estados Unidos e Canadá. Daí a necessidade, para o entendimento do tratado da ALCA, determinar 

quais as condições tratamento do setor de serviços presentes no texto do NAFTA. Nesse tratado, os 

dispositivos acerca do setor de serviços profissionais, técnicos e especializados encontram-se no 

Anexo VI do Acordo.16  

A lista de compromissos apresentados pelos Estados partes no sub-setor de serviços 

jurídicos, prevê que o México garantirá que ao advogado (ou sociedade de advogados) autorizado a 

exercer a profissão em uma província do Canadá ou em um estado dos EUA, e que busque exercer 

funções de consultor jurídico estrangeiro no México, seja outorgada uma licença de exercício 

profissional, se os advogados mexicanos receberem um tratamento equivalente. 

Pelo que se depreende da leitura do Anexo VI do tratado do NAFTA, diferentemente do 

México, que possui uma legislação federal para o exercício da advocacia no seu território, os EUA e 

o Canadá reservam, respectivamente, aos seus estados e províncias, as competências para legislarem 

                                                 
16 http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?ArticleID=616 
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sobre o tema. 

Os EUA garantem que aos advogados autorizados a exercerem a profissão no Canadá e no 

México, e às sociedades de advogados, cuja matriz esteja no Canadá ou no México, serão 

permitidos prestar serviços de consultoria jurídica estrangeira e a estabelecerem-se nos EUA, de 

acordo com as regras e os regulamentos das BAR (ordem dos advogados) dos estados norte-

americanos que já autorizaram a prestação desses serviços em seus territórios.17

Analogamente aos EUA, o Canadá prevê que os advogados estrangeiros autorizados a 

praticar a advocacia no México ou nos EUA, ou os escritórios de advogados cuja casa matriz esteja 

no México ou nos Estados Unidos, poderão prestar serviços de consultoria legal estrangeira e a 

estabelecerem-se no Canadá, de acordo com as regras e os regulamentos das ordens dos advogados 

das províncias canadenses.18

 

O SETOR DE SERVIÇOS NO MERCOSUL 

 

Na esfera do Mercosul, o setor de serviços é disciplinado pelo Protocolo de Montevidéu 

sobre Comércio de Serviços no Mercosul, assinado em 23 de julho de 1998. A exemplo do “Acordo 

Geral sobre Comércio de Serviços” da OMC, o Protocolo de Montevidéu também prevê o 

tratamento nacional entre os Estados membros. Vale dizer, cada Estado membro outorgará aos seus 

parceiros um tratamento não menos favorável que aquele que dispensa a seus próprios serviços 

similares ou prestadores de serviços similares, a respeito de todas as medidas que afetem a 

prestação de serviços. (Artigo V, 1) . 

O Protocolo Montevidéu adverte, ainda, que "cada Estado parte se compromete a alentar 

às entidades competentes nos seus respectivos territórios (...) como associações e colégios 

profissionais, em cooperação com entidades competentes dos outros Estados partes, a desenvolver 

normas e critérios mutuamente aceitáveis para o exercício das atividades e profissões pertinentes na 

esfera dos serviços, através da concessão de licenças, matrículas e certificados aos prestadores de 

serviços e a propor recomendações ao Grupo do Mercado Comum para reconhecimento mútuo" 
                                                 
17 Alaska, Califórnia, Connecticut, Washington D.C., Florida, Geórgia, Hawaii, Illinois, Michigan, New Jersey, New 
York, Ohio, Oregon, Texas e Washington. 
18 Columbia Britânica, Ontário e Saskatchewan. 
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(Artigo XI, 2) . 

Prevê, também, que as normas e os critérios para a concessão de licenças profissionais 

pelos órgãos de classe "poderão ser desenvolvidos, entre outros, com base nos seguintes elementos: 

educação, exames, experiência, conduta e ética, desenvolvimento profissional e renovação da 

certificação, âmbito de ação, conhecimento local, proteção ao consumidor e requisitos de nacionali-

dade, residência ou domicílio" (Artigo.XI, 3) . 

E, finalmente, em seu artigo XIX dispõe que “ 1- No cumprimento dos objetivos do 

presente Protocolo, os Estados Partes manterão sucessivas rodadas de negociações com vistas a 

completar em um prazo máximo de dez anos, contados a partir da data de entrada em vigor do 

presente Protocolo, o Programa de Liberalização do comércio de serviços do MERCOSUL”. (grifo 

nosso) 

Desde então identificou-se várias rodadas de negociação em torno da questão: em 1998 

firmou-se a Declaração Sociolaboral do Mercosul – DSLM, adotando princípios e direitos na área 

do trabalho, quando também foi criada a Comissão Sociolaboral - CSL, órgão tripartite, auxiliar do 

Grupo Mercado Comum – GMC.  Em 2000 o Mercosul, junto à Bolívia e Chile, proclamaram a 

Carta de Buenos Aires sobre Compromisso Social. Ainda em 2000, o GMC editou a Resolução 

36/00 com diretrizes para o “aprofundamento dos compromissos específicos em matéria de 

serviços”. Em 2001, na primeira reunião da Comissão Sociolaboral, atendendo ao que dispunha o 

artigo 16 da Declaração Sociolaboral do Mercosul sobre a formação profissional e desenvolvimento 

de recursos humanos, o GMC editou a Resolução 59/2001, primeira norma sociolaboral de 

aplicação direta aos países membros, com recomendação aos Estados Partes “que desenvolvam 

ações encaminhadas a construir uma visão integral e sistêmica da Formação Profissional, com 

participação das organizações mais representativas de trabalhadores e empregadores”.  

No ano de 2003, também atendendo ao disposto no artigo 16 da DSLM, pela primeira vez 

a Conselho do Mercado Comum – CMC, organismo supremo do Mercosul, sancionou a 

Recomendação 01/03 estabelecendo o Repertório de Recomendações Práticas sobre Formação 

Profissional. Em abril de 2004 foi realizada a primeira Conferência Regional de Emprego, com 

composição triparte (ministros do trabalho, empregadores e sindicatos), finalizada com uma 

importante recomendação dos Ministros do Trabalho sobre uma Estratégia do Mercosul para a 

criação de empregos. Em dezembro do mesmo ano foi criado o Grupo de Alto Nível para a 
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elaboração de uma estratégia MERCOSUL dirigida ao crescimento do emprego. 

Não obstante, cabe aqui destacar que o Protocolo de Montevidéu, até o momento, não foi 

recepcionado pelo ordenamento brasileiro na forma prevista na Constituição Federal (art. 5º. § 3º, 

49, I e 84, III).  Observou-se também que ainda são raras as iniciativas que atendam ao artigo 16 da 

DSLM, ou seja, que instituam “serviços e programas de formação ou orientação profissional 

contínua e permanente, de maneira a permitir aos trabalhadores obter as qualificações exigidas para 

o desempenho de uma atividade produtiva, aperfeiçoar e reciclar os conhecimentos e habilidades, 

considerando fundamentalmente as modificações resultantes do progresso técnico. 

 

 

OS SERVIÇOS JURÍDICOS NO MERCOSUL 

 
Em meados de 1993, após uma série de reuniões e encontros realizados em 1991 e 1992, 

foi criado o Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul - COADEM19, entidade 

sem fins lucrativos, de utilidade pública e que congrega os presidentes e delegados das associações 

máximas dos advogados do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Peru. Atualmente 

sob a presidência do ex-Conselheiro Federal da OAB e atual integrante da Comissão de Relações 

Internacionais da entidade, Sergio Ferraz, o COADEM tem tratado das questões relacionadas à 

prestação de serviços jurídicos nos âmbito do Mercosul. 

  Em maio de 2004, na cidade de Montevidéu, na sede do Colégio de Advogados do Uruguai, 

os membros do COADEM aprovaram um projeto de Resolução para a “regulamentação da atuação 

transfronteiras, em matéria de prestação de serviços de advocacia no âmbito do Mercosul”. Como 

atuação transfronteiras, o item 1.2 do referido projeto conceituava como sendo o “desempenho 

profissional do advogado, orientada à produção de efeitos diretos em outro Estado Parte ou 

Associado, distinto do de origem do advogado atuante”. No seu item 2.1, o projeto dispõe que “o 

Advogado que se desloque do seu EPAO20 para um EPAA21 somente poderá oferecer serviços de 

assessoramento e consultoria legais, sendo vedados o patrocínio e a representação judiciais”.  

                                                 
19  http://www.coadem.org 

20 Estado Parte ou Associado de origem. 
21 Estado de origem do advogado atuante. 
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Em síntese, referido projeto de resolução prevê a possibilidade da atuação do advogado 

estrangeiro nos países do Mercosul limitada, porém, ao assessoramento e à consultoria no direito 

estrangeiro de sua origem. No Brasil, o referido projeto foi aprovado pelo Conselho Federal da 

OAB, todavia ainda não foi admitido por todos os Estados-membros.  

  Muito embora não tenha entrado vigor, o projeto elaborado pelo COADEM demonstra o 

cuidado com que o tema é tratado pelos órgãos de classe dos respectivos países. 

 
A POSIÇÃO DA OAB 

No Brasil, o exercício da advocacia foi erigido a preceito constitucional, sendo que a Lei 

8.906/94, em seu art. 44, inciso I, ao atribuir à Ordem dos Advogados do Brasil o dever de: 

“Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de Direito, os direitos humanos, 

a Justiça Social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da Justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”. 

Como se vê, não se pode encarar a profissão do advogado como um serviço mercantil, ou 

pelo menos, não somente como serviço mercantil. As palavras do então Presidente Nacional da 

OAB, Roberto Busato, proferidas em discurso no 48º Congresso da União Internacional dos 

Advogados (UIA)22, sintetizam o pensamento da classe sobre o papel do advogado no Brasil23: 

 

“O problema é que, embora mantenha interlocução bastante afiada com a OMC, 

promovendo inclusive diversos eventos sobre o tema, desconsidera, em parte, 

as peculiaridades de cada país quanto ao tema. Por exemplo: no Brasil, a 

advocacia não é considerada um serviço mercantil - ou pelo menos não apenas 

mercantil. É função pública, prevista na Constituição Federal, que, em seu 

artigo 133, diz que “o advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 

limites da lei”. Ao alçar o advogado ao nível de “preceito constitucional”, o 

constituinte brasileiro definiu-o para além de sua atividade estritamente 

privada, qualificando-o como prestador de serviço de interesse coletivo e 
                                                 
22 Evento realizado no Centro de Convenções de Genebra, cujo tema era “A Auto-Regulamentação dos Serviços 
Jurídicos e Transfronteiriços por parte das Ordens de Advogados Organizadas”. 
23 Fonte: http://www.oab.org.br;  
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conferindo a seus atos múnus público. O Estatuto da Advocacia, por sua vez, 

em seu artigo 44, inciso I, reforça esse tratamento, ao atribuir à Ordem dos 

Advogados do Brasil o dever de: “Defender a Constituição, a ordem jurídica do 

Estado democrático de Direito, os direitos humanos, a Justiça Social, e pugnar 

pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da Justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas.” Isso, como é óbvio, nos 

coloca bem além de nossos deveres como entidade corporativa. Nos envolve 

praticamente com todo o processo político-institucional do país, sem que, no 

entanto, nos autorize a ingressar no jogo político-partidário-ideológico. Nosso 

desafio é exatamente figurar nesse embate com o distanciamento necessário 

para não nos contaminarmos pelo varejo político, nem perdermos de vista a 

isenção que nos cabe como guardiões da cidadania. Como se vê, estamos longe 

de ver na advocacia um mero serviço mercantil”. (...) “A Ordem dos 

Advogados do Brasil tem se empenhado pela capacitação dos advogados 

brasileiros em direito internacional, e busca envolver-se nesse debate 

adaptando-se às demandas internacionais, respeitadas os limites da soberania 

brasileira. Emitiu, nesse sentido, o provimento 91/00, que dispõe sobre a 

atividade de consultores e sociedades de consultores estrangeiros no Brasil. 

Mas a Ordem dos Advogados do Brasil não trata a advocacia, como já disse, 

como serviço comercial e sim, como determina a Constituição Federal, como 

função essencial à administração da Justiça. Isso, freqüentemente, nos expõe à 

incompreensão dentro de nosso próprio país, gerando eventualmente 

dificuldades de entendimento com o nosso Ministério das Relações Exteriores. 

Nada, porém, que inviabilize o diálogo”. (grifos nossos) 

 

  É com esse pensamento, qual seja, de que a advocacia não pode ser encarada como uma 

atividade mercantil, que a OAB tem tratado a questão. 

  A Lei 8.906/94, em seu artigo 1º. Dispõe que a postulação a qualquer órgão do Poder 

Judiciário, bem como as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são atividades 

privativas da advocacia, ressalvadas a impetração de habeas corpus por força do parágrafo 1º. do 
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mesmo artigo e a atuação na Justiça do Trabalho, na Justiça de Paz e nos Juizados de Pequenas 

Causas por força da ADIN 1127-8. 

  Também dispõe o art. 3º do mesmo estatuto: “O exercício da atividade de advocacia no 

território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB)” 

Não descuidou o legislador do advogado estrangeiro no Brasil cuja atuação, via de regra,  

está condicionada ao disposto no artigo 8º., § 2º  da Lei 8.906/94, segundo o qual: “O estrangeiro ou 

brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, 

obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos 

previstos neste artigo”, entre eles destaca-se a necessidade de ser aprovado no Exame de Ordem. 

Assim, nos termos da lei que regulamenta a profissão do advogado no Brasil, somente poderá 

exercê-la o profissional que, atendendo os demais requisitos, for aprovado no Exame de Ordem. 

  Ocorre que, já diante das necessidades impostas pelo processo de integração, o Conselho 

Federal da OAB editou o Provimento 91/00 que permite ao advogado estrangeiro a “prática de 

consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem do profissional 

interessado, vedados expressamente, mesmo com o concurso de advogados ou sociedades de 

advogados nacionais, regularmente inscritos ou registrados na OAB: I - o exercício do procuratório 

judicial; II - a consultoria ou assessoria em direito brasileiro”. 

  Entre outros requisitos para a atuação do advogado estrangeiro no Brasil, o Provimento 91 

exige “prova de reciprocidade no tratamento dos advogados brasileiros no país ou estado de origem 

do candidato” (art. 2º, V), ou seja, o profissional estrangeiro deverá demonstrar que em seu país é 

dispensado o mesmo tratamento ao advogado brasileiro. 

  Incitado, o então Conselheiro Federal da OAB, Sérgio Ferraz, proferiu parecer24 sobre o 

Provimento 91 que sintetiza com precisão o posicionamento da OAB sobre a questão em análise: 

 

“3. Os imperativos dos últimos anos, relativos à crescente integração 

econômica e cultural mundial, vieram a imprimir uma nova feição, à 

problemática aqui considerada. E feição essa à qual, aí sim, estranho o Estatuto. 

Trata-se da gradativamente maior, e hoje maciça, presença da empresa 
                                                 
24 Fonte: www.oab.org.br;  
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estrangeira, sobretudo (mas não só) a privada, atuando no Brasil. Para além dos 

vários outros aspectos pelos quais tal fenômeno pode ser analisado, cabe 

considerar o referente ao conhecimento jurídico. A empresa estrangeira, que 

atua no Brasil, necessita, por certo, de aconselhamento legal e de patrocínio 

judicial, relativamente ao Direito brasileiro. E, para tanto, só poderão servir-se 

de advogado inscrito na OAB (Estatuto, art. 3º). Há todavia, no cotidiano das 

aludidas empresas, avaliações jurídicas a serem feitas, quanto ao reflexo 

jurídico de seus atos no Brasil, à luz das leis de seus países de origem (ou de 

outras que atuem), e vice-versa” (...) “4 – Foi com vistas a essas novas 

realidades, não disciplinadas na Lei 8.906/94, que foi editado o Provimento n.º 

91, de 13 de março de 2000 (DJU, Seção I, 24.03.2000, pág. 211), que regula o 

exercício da atividade de consultores (e sociedades de consultores) em direito 

estrangeiro no Brasil” (...) “6 – Cabe lembrar que a regulação limitativa ao 

advogado estrangeiro não é problema que preocupe tão apenas o Brasil ou seus 

vizinhos do continente. Em verdade, o problema surgiu, de maneira até por 

vezes dramática, no continente europeu, na seqüência da implantação, 

ampliação e sedimentação da Comunidade Européia. E a ele têm estado atentas 

as associações internacionais da advocacia. Em vertente idêntica à do 

Provimento n.º 91 situou-se a International Bar Association, ao baixar sua 

“Definição dos Princípios Gerais para a Atuação e Regulamentação de 

Advogados Estrangeiros”.  Em vertente oposta (isto é, não criando qualquer 

obstáculo ao advogado estrangeiro) comparece a Diretriz”(sic)“98/5/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia. Cabe notar que nesse 

sentido já se pusera a Comunidade desde 1977 (Diretriz n.º 77/249/CEE). 

Portugal, pelo Decreto-Lei 119, de 28.05.86, franqueou o exercício da 

advocacia ao profissional estrangeiro, exigindo apenas, para o procuratório 

judicial, a presença concomitante de um advogado inscrito na Ordem 

portuguesa (artigo 173-D do Estatuto da Ordem dos Advogados). Na Inglaterra 

e nos Estados Unidos somente em restritíssimas áreas se criam embaraços ao 

profissional estrangeiro da advocacia. Casos exemplares, para a assunção de 
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uma posição pelo Brasil, são os do Japão e da Espanha. 

No Japão registra-se, desde 1974, uma enorme pressão da Secretaria de 

Comércio e do Congresso dos Estados Unidos, para que não se criem quaisquer 

barreiras ou restrições à advocacia estrangeira. Tais pressões assentam-se na 

afirmação de que a advocacia é um serviço e que, como tal, sujeita-se à cláusula 

de livre comércio, sendo eventuais barreiras encaradas como protecionismo 

incompatível com as práticas internacionais e as regulações da OMC. Não 

obstante tudo isso, ao que saibamos, o Japão tem resistido (Governo e Bar 

Associations, ou, explicitando, a Nichibenren, isto é, a Federação Japonesa dos 

Colégios de Advogados), disciplinando o tema em moldes análogos aos do 

Provimento n.º 91. Na Espanha optou-se por caminho extremamente oposto: 

derrubaram-se todas as limitações. Os efeitos dessa globalização são 

conhecidos e têm sido proclamados em todos os encontros internacionais de 

advogados: não há mais grandes escritórios espanhóis na Espanha. Ou nos 

deparamos com os grandes escritórios ingleses e norte-americanos diretamente 

estabelecidos; ou encontramos firmas inglesas e norte-americanas “associadas” 

a corporações espanholas, figurando estas como “testas-de-ferro”. E, com isso, 

vem-se tornando difícil a assimilação, pelo mercado, do profissional formado 

na Espanha. Variadas são as modalidades de ação, que as firmas estrangeiras 

adotaram, para chegar a esse ponto: abertura de filiais, franquias, alianças, 

fusões, etc... Mas o resultado foi, sempre, a criação de dificuldades para o 

advogado nacional, sobretudo o veterano e o recém-formado”. (...) “10 – No 

Brasil, a advocacia não é, precipuamente, uma simples modalidade de prestação 

de serviço. Ela é nuclearmente, um desempenho de caráter público, 

indispensável à administração da justiça (C.R., art. 133). Qualquer norma de 

direito interno ou internacional, que degrade essa natureza, pretendendo ver na 

advocacia mera modalidade de comércio de serviços, é inconstitucional” (..) “A 

advocacia integra a dinâmica do Sistema jurídico do país, compondo ademais o 

complexo cultural regedor da convivência social. Sua mercantilização é vedada 

(Código de Ética e Disciplina, art. 5º). O estabelecimento de requisitos 
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limitadores do exercício da profissão tem base constitucional (C. R., art. 5º, 

inciso XIII), a ele não se sobrepondo qualquer norma interna ou internacional, 

que pretenda liberar a advocacia de qualquer condicionamento, inclusive em 

razão do lugar em que obtida a graduação. Não valem aqui, até mesmo no plano 

estritamente lógico, pretensos símiles com outras profissões. Fazer um viaduto 

ou aplicar uma terapia curativa é igual no Brasil ou na Itália. Já a lei — 

sobretudo sua interpretação — é única em cada país. Não há como garantir livre 

circulação, portanto, das atividades advocatícias” (...) “Temos a nossa 

normatividade, exercida até por emanação constitucional e estabelecida em 

defesa do sistema jurídico brasileiro e dos interesses dos advogados brasileiros. 

Aqui, com profunda vênia de pensamentos eventualmente contrários, nem por 

isso menos respeitáveis, não há campo para hesitações, pouco importando a 

ameaça de aplicação de sanções, por parte da OMC. Há que não só resistir, mas 

também proclamar nossa fundamentada opinião, perante o MRE. Sugere-se, 

inclusive, que a OAB procure viabilizar seu comparecimento aos futuros 

encontros internacionais, referentes ao comércio de serviços, buscando colocar, 

com nitidez, seu pensamento a respeito dessa importante matéria, aqui 

brevemente focalizada”. (grifos nossos). 

 
Assim, no Brasil, é possível ao advogado estrangeiro somente exercer consultoria em 

relação ao direito estrangeiro do seu país de origem, vedado expressamente a consultoria em direito 

brasileiro bem como a postulação em juízo brasileiro. 

Também fica claro que a advocacia no Brasil foge à conceituação de simples prestação de 

serviços, devendo ser evitada a sua aproximação com os serviços mercantis sob pena de incorrer-se 

em falta grave que pode atingir as estruturas do Estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os parceiros do Mercosul terão que avaliar se as normas propostas e colocadas em 

discussão protegem adequadamente seus interesses, se lhes convêm, e se, por isso, podem ou devem 

aceitá-las. Uma tendência de todos os movimentos de integração, tem sido a harmonização do 
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Direito, que pode descaracterizar a cultura jurídica dos Estados25, levando à criação de um modo de 

pensar único,26 em geral o de quem detém a hegemonia. Embora no Brasil o papel do advogado 

tenha recebido tratamento diferenciado, com destaque constitucional, a integração implicará em 

mudanças que, a priori, não são possíveis de vislumbrar de forma ampla mas que, fatalmente, 

ocorrerão. Hoje, há a permissão para que o advogado estrangeiro atue somente em consultorias e 

nas questões relacionadas ao direito de seu país. Amanhã, com a maior integração dos países, essa 

atuação certamente será ampliada inclusive para a fase postulatória.    Assim cabe o 

questionamento: quais serão os ônus e os bônus para os advogados brasileiros advindos das 

negociações internacionais sobre serviços jurídicos? Cabe ao Brasil, especialmente à OAB, agilizar 

ou retardar essas negociações? 
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RESUMO 

A imigração de pessoas sem papéis para o território comunitário é um dos problemas 

mais discutidos na atualidade no âmbito da União Européia. Todos os dias um grande 

número de pessoas é repatriado em função de sua condição ilegal. Mas ao lado disso, há 

situações em que a própria normativa comunitária prevê a possibilidade de ingresso de 

pessoas de países terceiros de forma legítima, desde que sua entrada seja a título de 

“reagrupação familiar”. O presente artigo tem por objetivo justamente verificar as 

condições relativas ao direito à reagrupação familiar para os nacionais de países 

terceiros que residem legalmente no território dos Estados membros da União Européia. 

Para tanto, foi realizada pesquisa no arcabouço legislativo da própria União, 

verificando-se a existência de legislação própria, consubstanciada na Diretiva 

2003/86/CE. Essa Diretiva se encarrega de expor e estabelecer as bases para a 

reagrupação familiar em território comunitário. Essa diretiva está destinada a 

estabelecer no direito comunitário normas comuns em matéria de direito à reagrupação 

familiar para os nacionais de países terceiros que residem legalmente no território dos 

Estados membros, oferecendo padrões para lograr respostas nacionais harmonizadas, 

regulando os procedimentos de reagrupação familiar, direitos e deveres dos 

reagrupantes e dos reagrupados, temas que são abordados neste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIRETIVA 2003/86/CE; DIREITO INTERNACIONAL DE 

FAMÍLIA; REAGRUPAÇÃO FAMILIAR. 
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ABSTRACT

The people's immigration without papers for the community territory is one of the 

problems more discussed at the current time in the extent of the European Union. 

Everyday a great number of people is repatriated in function of illegal condition. Beside 

this, there are situations that the own normative community predict the possibility of 

entrance for people of third parties countries in a legitimate way, only for "family 

regrouping". The present article has for objective to verify the relative conditions to the  

family regrouping rights for the third countries nationals that live legally in the 

members states of the European Union territory. For so much, researches was 

accomplished in the legislative outline of the own Union, being verified the existence of 

own legislation, linked in the Directive 2003/86/CE. This Directive expose and establish 

the bases for the family regrouping in community territory and also to establish 

common norms in the community rights for the third countries nationals that live legally 

in the territory of the States members, offering patterns to achieve harmonized national 

answers, regulating the procedures of family regrouping, rights and duties of the 

regrouping and regrouped people. 

 

KEYWORDS: DIRECTIVE 2003/86/CE; INTERNATIONAL FAMILY RIGHTS; 

FAMILY REGROUPING. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As medidas relativas à reagrupação familiar devem ser adotadas em 

conformidade com a obrigação de proteção da família e de respeito à vida familiar 

consagrada em numerosos instrumentos de direito Internacional. Assim destacou o 

Conselho Europeu de Tampere (15 e 16 de outubro de 1999), ratificando a necessidade 

de aproximar as legislações nacionais relativas às condições de admissão e estada de 

nacionais de terceiros países no território da União Européia. Declarou que a União 

deveria dar um tratamento eqüitativo aos nacionais de terceiros países que residem 

legalmente no território dos Estados membros e aplicar uma política de integração mais 

efetiva.  
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 Desse modo, buscando dar efetividade a essa proteção, nasceu no âmbito 

comunitário a Diretiva 2003/86/CE1, respeitando os direitos fundamentais e observando, 

em particular, o artigo 8º do Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos e 

as Liberdades Fundamentais e a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia.  

 

1 Objetivo da reagrupação familiar 

 

Muitos dos nacionais de terceiros países (países não membros da União Européia), 

que chegam à União Européia para recomeçar suas vidas, vêm desacompanhados de 

suas famílias. A família, no entanto, como célula da sociedade desempenha um papel 

importante no desenvolvimento e na adaptação do indivíduo a um novo Estado, a uma 

nova cultura, a uma nova vida em um lugar completamente diferente daquele em que 

estava acostumado a viver.  Necessitava, pois, a União Européia, de um mecanismo que 

oportunizasse aos emigrantes a possibilidade de trazer consigo seus familiares mais 

próximos.  

 

Assim que, para atenuar essa quebra familiar e os efeitos perniciosos que implica, 

a União Européia passou a contar com a figura jurídica da reagrupação familiar, 

permitindo que os familiares mais próximos ao cidadão estrangeiro, que possua visto de 

residência como imigrante legal, ou por ter reconhecido o direito de asilo como 

refugiado, possam ingressar e residir legalmente no Estado Europeu onde este esteja 

vivendo.2

 

 A reagrupação familiar poderá ser solicitada por qualquer nacional de terceiros 

países que sejam titulares de um visto de residência de pelo menos um ano em um dos 

Estados membros e que tenham uma possibilidade real de permanecer no país. Com 

base nisso, o objetivo principal da presente diretiva é “fixar as condições nas quais se 

exerce o direito à reagrupação familiar de que dispõem os nacionais de países terceiros 

que residam legalmente em território dos Estados membros”.3

 
                                                 
1 Diretiva 2003/86/CE do Conselho, de 22 de setembro de 2003, sobre o direito à reagrupação familiar. 
Diario Oficial n° L 251 de 03/10/2003 p. 0012 – 0018
2 ARRIBAS, Juan José Martín. Reflexiones en torno al Derecho de la reagrupación familiar desde la 
realidad jurídica de la Comunidad Europea: la propuesta de Directiva de 2002. En: Derecho de 
extranjería, asilo y refúgio. 2 ed. Madrid: IMSERSO, 2003, p. 233.  
3 Cf. Diretiva 2003/86/CE, artigo 1. 
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Até o momento, esse direito somente era reconhecido por instrumentos jurídicos 

internacionais, em particular, o Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos 

Humanos e as Liberdades Fundamentais de 1950. Em nível nacional, as situações são 

muito variadas. Há que se ter presente que a reagrupação familiar permite proteger a 

unidade familiar e facilita a integração dos nacionais de terceiros países nos Estados 

membros. Como exposto na própria diretiva, “a reagrupação familiar é necessária para a 

vida em família. Além disso, contribui com a criação de uma estabilidade sociocultural 

que facilita a integração dos nacionais de terceiros países no Estado membro, o que 

permite, por outro lado, promover a coesão econômica e social, objetivo fundamental da 

comunidade” 4. Deve, pois, constituir um direito reconhecido em todo o território da 

União.  

 

2 Normativa vigente na União Européia: a Diretiva 2003/86/CE do Conselho 

sobre o direito à reagrupação familiar

 

Esta diretiva  estabelece as condições relativas ao direito à reagrupação familiar 

para os nacionais de países terceiros que residem legalmente no território dos Estados 

membros e destaca a importância de desenvolver uma política de integração que lhes 

ofereça direitos e obrigações comparáveis aos dos cidadãos da União Européia. 

 

A diretiva está destinada a estabelecer no direito comunitário normas comuns em 

matéria de direito à reagrupação familiar para os nacionais de países terceiros que 

residam legalmente no território dos Estados membros, oferecendo “padrões para lograr 

respostas nacionais harmonizadas”5. 

 

Com base nessa diretiva, os Estados membros têm a obrigatoriedade de legislar e 

impor condições próprias com o objetivo de regular a reagrupação familiar e conceder 

direitos aos nacionais de terceiros países. As condições impostas vão desde a estada 

regular em qualquer país membro até a exigência de um período mínimo de estada. 

Quanto aos direitos concedidos aos reagrupados, assemelham-se aos direitos dos 

cidadãos, garantindo-lhes que, para tanto, não será levado em consideração “nenhum 

                                                 
4 Cf. Diretiva 2003/86/CE, parágrafo 4 do Preâmbulo. 
5 CAMPELO, Esther Gómez. El derecho a la reagrupación familiar según la Directiva 2003/86/CE. En: 
Revista Actualidad Administrativa, España, n. 13, p. 1551-1560, jul. 2004, p. 1554.   
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tipo de discriminação por razão de sexo, raça, cor, origem, etnia, características 

genéticas, língua, religião, ideologia, opiniões políticas ou de outro tipo, pertencimento 

da minoria nacional, dinheiro, nascimento, deficiências, idade ou orientação sexual”6. 

 

3 Sujeitos da Reagrupação Familiar 

 

A primeira condição imposta ao indivíduo que busca obter o benefício da 

reagrupação familiar é a de que deva ser nacional de um terceiro país7, que possua uma 

situação administrativa regular e que desfrute de uma residência legal em qualquer país 

membro da União Européia, excluindo, de imediato, aqueles indivíduos que estejam 

vivendo nos Estados membros em condição irregular, os sem papéis. 

Os indivíduos beneficiados pela reagrupação familiar são divididos em 

reagrupantes e reagrupados. 

 

3.1 O reagrupante 

 

São compreendidos como reagrupantes, todo o nacional de um terceiro país que, 

residindo legalmente em um Estado membro, solicite que os membros de sua família se 

reúnam a ele. 

 

De acordo com a presente diretiva, pode ser considerado reagrupante todo o 

indivíduo “nacional de um terceiro país que, residindo legalmente em um Estado 

Membro, solicite a reagrupação familiar ou os membros de cuja família a solicite”8. 

 

Além disso, esse indivíduo, caracterizado como reagrupante, deverá reunir as 

seguintes condições: 

  
Seja titular de uma permissão de residência expedida por um Estado 
membro por um período de validade superior ou igual a um ano, e tenha 
uma perspectiva fundada de obter um direito a residência permanente, se 
os membros de sua família são nacionais de terceiros países, independente 
de seu estatuto jurídico.9

                                                 
6 Cf. Directiva 2003/86/CE, parágrafo 5º do Preâmbulo. 
7 Cf. Artigo 2 da Directiva 2003/86/CE, se entenderá por nacional de um terceiro país, qualquer pessoa 

que não seja cidadã da União nos termos da parte primeira do artigo 17 do Tratado. 
8 Cf. Artigo 2, “c” da Directiva 2003/86/CE. 
9 Cf. Artigo 3, parágrafo 1 da Directiva 2003/86/CE. Tradução livre de “sea titular de un permiso de 
residencia expedido por un Estado miembro por un período de validez superior o igual a un año, y tenga 

1466



  

 
 

Alguns pontos importantes são trazidos por esse dispositivo. O primeiro diz 

respeito à condição de legalidade administrativa do reagrupante em qualquer país 

membro, o que de início já exclui a possibilidade de que um imigrante ilegal possa 

solicitá-lo. Em segundo, a condição de que a permissão de residência seja superior ou 

igual a um ano, o que também fecha as portas para que indivíduos com estada curta 

possam gozar do direito à reagrupação, tais como estudantes, empregados temporários, 

etc. E terceiro e mais importante, a necessidade de que possua uma perspectiva real de 

obter o direito a uma residência duradoura no país membro. Essa terceira condição, 

deve ainda ser fundamentada e comprovada. 

 

 Todas essas exigências (que deverão ser cumpridas concomitantemente, ou seja, 

a falta de uma delas já por si leva à denegação do pedido) foram adotadas visando a um 

maior controle à entrada ilegal e às fraudes contra a entrada de imigrantes ilegais, 

problema que aumenta a cada dia nos países comunitários. 

 

É interessante ressaltar, ainda, que não é permitida a acumulação de várias 

permissões de residências temporárias para conseguir contabilizar um ano de residência 

legal, tampouco acumular permissões em vários países. De acordo com a diretiva, 

deverá ser uma permissão, de um Estado e com duração de um ano. 

 

A presente diretiva ressalta ainda que não deve ser aplicada com relação aos 

indivíduos que possuam o status de refugiado, aos que aguardam o estatuto de refugiado 

e aos que detenham a condição de asilado político ou afins. 10  Além disso, tampouco 

será aplicada aos membros de famílias de cidadãos de qualquer Estado membro.11  

 

3.2 Os reagrupáveis 

 

De acordo com a diretiva, cumpridas as exigências legais, os reagrupáveis terão 

sua entrada e sua residência autorizadas em qualquer país membro. Por reagrupáveis é 

                                                                                                                                               
una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia permanente, si los miembros de su familia 
son nacionales de terceros países, independientemente de su estatuto jurídico”. 
10 Cf. Artigo 3, parágrafo 2, alíneas “a”, “b” e “c” da Directiva 2003/86/CE. 
11 Cf. Artigo 3, parágrafo 3 da Directiva 2003/86/CE. 
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entendido o grupo de pessoas que formam parte da família do reagrupante, aqueles a 

quem ele deseja reagrupar. 

 

De acordo com a diretiva, são reagrupáveis os seguintes membros da família: 
a) o cônjuge do reagrupante; 
b) os filhos menores do reagrupante e de seu cônjuge, incluídos os filhos 
adotivos em virtude de uma resolução adotada pela autoridade competente do 
estado membro de que se trate ou de uma resolução executiva em virtude de 
obrigações internacionais do respectivo Estado membro ou que deve 
reconhecer-se de conformidade com as obrigações internacionais; 
c) os filhos menores, incluídos os adotivos, do reagrupante, quando tenha o 
direito de custódia e os tenha a seu encargo. Os Estados membros poderão 
autorizar a reagrupação dos filhos cuja custódia se compartilhe, sempre que o 
outro titular do direito de custódia haja dado seu consentimento; 
d) os filhos menores, incluídos os filhos adotivos, do cônjuge, quando este 
tenha o direito de custódia e os tenha a seu cargo. Os estados membros 
poderão autorizar a reagrupação dos filhos cuja custódia se compartilhe, 
sempre que o outro titular do direito de custódia haja dado seu 
consentimento. 12

 

Esse é o elenco de pessoas passíveis de solicitar o reagrupamento familiar. Deverá 

ainda ser levado em conta que o critério da menoridade deverá seguir o critério adotado 

no país membro em que se esteja desejando a reagrupação. Além disso, é condição que 

os filhos menores não sejam casados. Do contrário, não estarão sujeitos ao 

reagrupamento. 

  

Além desses familiares já citados, a diretiva estabelece que os Estados poderão 

decidir se desejam ampliar esse círculo e conceder a reagrupação familiar aos 

ascendentes e aos filhos maiores de idade não casados, estipulando que: 

 
Os Estados membros poderão, por via legislativa ou regulamentária, 
autorizar a entrada e a residência, de conformidade com a presente diretiva 
e sempre que se cumpram as condições estabelecidas no capítulo IV, dos 
seguintes membros da família:a) os ascendentes em linha direta e em 
primeiro grau do reagrupante ou de seu cônjuge, quando estejam a seu 
cargo e careçam do apoio familiar adequado no país de origem;b) os filhos 

                                                 
12 Cf. Artigo 4, parágrafo 1, líneas “a”, “b”, “c” e “d” da Directiva 2003/86/CE. Tradução livre de “a) el 
cónyuge del reagrupante; b) los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos 
adoptivos en virtud de una resolución adoptada por la autoridad competente del Estado miembro de que 
se trate o de una resolución ejecutiva en virtud de obligaciones internacionales de dicho Estado miembro 
o que debe reconocerse de conformidad con las obligaciones internacionales; c) los hijos menores, 
incluidos los adoptivos, del reagrupante, cuando tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los 
Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que 
el otro titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento; d) los hijos menores, incluidos los 
hijos adoptivos, del cónyuge, cuando éste tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los Estados 
miembros podrán autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que el otro 
titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento. 
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maiores solteiros do reagrupante ou de seu cônjuge, quando não sejam 
objetivamente capazes de prover suas próprias necessidades devido ao seu 
estado de saúde.13

 

Nessa situação, a reagrupação se fundamenta na condição de dependência socio-

econômica que esses membros da família possam ter com o reagrupante. No caso dos 

ascendentes, deve ser comprovada a dependência financeira, o que significa comprovar 

que não possuam outra forma de manter-se sozinhos em seu país. Com relação aos 

filhos maiores, a condição imposta é de que eles também dependam do reagrupante; no 

entanto, em função de sua condição de saúde, ou seja, se encaixaria nesse perfil somente 

alguns deficientes físicos e psíquicos que não possam valer-se por si mesmos. 

  

Situação diferente e que acarreta as maiores peculiaridades é a que diz respeito às 

situações em que o reagrupante não é oficialmente casado, mas possui uma união de 

fato; quando é casado com um indivíduo do mesmo sexo ou quando é poligâmico. 

 

Nesses casos especiais, a diretiva faculta aos estados membros autorizar ou não a 

entrada e residência de pessoas nessas condições. 14

  

Com relação às uniões de fato, a diretiva determina que os Estados membros 

possam decidir que os casais registrados recebam o mesmo tratamento que os cônjuges 

com respeito à reagrupação familiar 15. Com base nisso, “se permite que os Estados 

membros possam autorizar tanto a entrada e a residência do companheiro não casado 

nacional de um país terceiro que mantenha com o reagrupante uma relação duradoura 

devidamente provada, quanto do nacional de um terceiro país que constitua com o 

reagrupante uma união de fato registrada” 16. 

 

Nessa situação, são trazidas duas situações distintas. Uma onde se pode 

comprovar a união através de um registro e outra onde a comprovação somente poderá 

ser realizada através de testemunhos fidedignos de terceiros. Em todo o caso, esse 

cuidado é justificado pela necessidade de evitarem-se os conhecidos matrimônios de 

                                                 
13 Cf. Artigo 4, parágrafo 2 da Directiva 2003/86/CE. 
14 Cf. Artigo 4, parágrafo 3 da Directiva 2003/86/CE. 
15 Cf. Artigo 4, parágrafo 3 da Directiva 2003/86/CE. 
16 Arribas, op. cit., p. 254. 
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conveniência – os matrimônios fraudulentos. Aqui também se enquadra a situação dos 

matrimônios ou uniões de casais do mesmo sexo. 

 

Tal sorte não possui aqueles indivíduos que desfrutam de um casamento 

poligâmico. Nesse caso, se o reagrupante já estiver vivendo com um cônjuge no 

território de um Estado membro, o mesmo Estado não autorizará a reagrupação com 

outro cônjuge. 17 O reagrupante  nesse caso deverá optar por um cônjuge e somente esse 

será reagrupável. No entanto, os filhos nascidos do casamento, entre o reagrupante e o 

cônjuge preterido, poderão ser reagrupados, ficando a cargo de discricionariedade do 

Estado membro a aceitação ou não dessa possibilidade que levará em conta os 

princípios de direitos humanos, os direitos da infância e o princípio do “interesse 

superior da criança”.  

 

4 As condições para a reagrupação 

 

Para que a reagrupação logre êxito, algumas condições além das já citadas deverão 

ser respeitadas e cumpridas. Tais condições representam uma natureza restritiva, de 

forma que os Estados membros poderão amparar-se nelas para denegar a entrada de 

familiares ou negar a renovação do visto. Conforme determinações da diretiva, a entrada 

e a estada de um membro da família poderão ser rechaçadas por razões de ordem 

pública, segurança interna e saúde pública; e as mesmas razões poderão justificar a 

retirada ou a falta de renovação de um visto já concedido. Conforme a diretiva: 

 
1. Os Estados membros poderão denegar uma solicitação de entrada e de 
residência dos membros da família por razões de ordem pública, segurança 
pública ou saúde pública. 
2. Os Estados membros poderão retirar uma permissão de residência de um 
membro da família ou denegar sua renovação por motivos de ordem pública, 
segurança pública ou saúde pública. 18

 

Em termos gerais, o Estado membro deverá levar em conta se, entre as pessoas 

reagrupáveis, existe alguma com algum histórico que atente contra a ordem pública 
                                                 
17 Cf. Artigo 4, parágrafo 4 da Directiva 2003/86/CE. 
 
18 Cf. Artigo 6, parágrafos 1 y 2 da Directiva 2003/86/CE. Tradução livre de “1. Los Estados miembros 
podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia de los miembros de la familia por razones de 
orden público, seguridad pública o salud pública. 2. Los Estados miembros podrán retirar un permiso de 
residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación por motivos de orden público, seguridad 
pública o salud pública”. 

1470



  

nacional, contra a segurança pública ou que importe em risco para a saúde pública no 

Estado membro. 

 

A análise das condições para a reagrupação deverá ser individualizada, ou seja, a 

não-denegação para um membro da família não deverá implicar a negativa da permissão 

aos demais membros. No que concerne às enfermidades e deficiências físicas ou 

mentais, somente serão levadas em conta aquelas que o ente reagrupável possua antes 

da expedição da permissão de residência, excetuando-se aquelas que adquirir depois da 

reagrupação.  

 

Além dessas condições, a Diretiva em seu artigo 7 determina que os Estados 

exijam que o reagrupante interessado possua uma residência considerada normal para 

uma família de tamanho comparável na mesma região e que cumpra as normas gerais de 

segurança e salubridade vigentes no Estado membro de que se trate, um seguro médico 

que cubra todos os riscos normalmente assegurados para os próprios nacionais no 

Estado membro de que se trate, para si mesmo e para o membros de sua família e ainda 

recursos fixos e regulares suficientes para sua própria mantença e a de todos os 

membros de sua família, sem ter de recorrer ao sistema de assistência social do Estado 

membro de que se trate.19

 

A Diretiva ainda abre uma condição facultativa: que os Estados membros exijam 

que o reagrupante resida no território do Estado membro por um período de tempo que 

não poderá superar os dois anos20, antes de solicitar a  reagrupação de sua família.  

 

 

5 Direitos e deveres do reagrupante e reagrupados  

  

Para que os reagrupáveis possam desfrutar dos direitos e benefícios inerentes à 

reagrupação, deverão cumprir certos deveres; ao mesmo tempo em que são sujeitos de 

direitos, são sujeitos de deveres.  

  

                                                 
19 Cf. Artículo 7, párrafos 1, alineas “a”, “b” y “c” de la Directiva 2003/86/CE. 
20 Cf. Artículo 8 de la Directiva 2003/86/CE. 
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A partir do momento em que estejam com a permissão em mãos, os reagrupados 

passam a gozar de uma série de direitos. Além da permissão de residência da mesma 

duração que a do interessado, terão acesso à educação básica, o aceso à orientação, a um 

emprego assalariado e à formação, ao aperfeiçoamento e à reciclagem profissional21. 

Depois de cinco anos de residência, no mais tardar, o cônjuge ou o casal não casado 

assim como o filho que já seja maior de idade terão direito a uma permissão de 

residência autônoma. 

 

Para o desfrute desses direitos, e para que possa ser concedida a renovação do 

visto, é necessário que sejam cumpridos alguns requisitos, alguns deveres. Assim, o fato 

de descumprir certas determinações leva a graves conseqüências e sanções, sendo a pior 

delas a retirada da permissão de residência ou denegação de sua renovação. 

 

De acordo com o artigo 16, §1º os Estados membros poderão denegar uma 

solicitude de entrada e de residência com fins de reagrupamento familiar ou, em seu 

caso, retirar a permissão de residência ou denegar sua renovação, nos casos seguintes: 

a) quando não se cumprirem, ou tenham deixado de cumprir as condições estabelecidas 

na presente Diretiva; b) quando o reagrupante  e o membro ou membros de sua família 

não façam ou tenham deixado de fazer vida conjugal ou familiar efetiva; c) quando se 

constatar que o reagrupante ou o casal não casado contraiu matrimônio ou mantém uma 

relação estável com outra pessoa. 

 

O parágrafo 2º fala que os Estados membros também poderão denegar uma 

solicitude de entrada e de residência com fins de reagrupamento familiar, retirar ou 

denegar a renovação da permissão de residência dos membros da família, se for 

demonstrado que: a) utilizou-se informação falsa ou enganosa, documentos falsos ou 

falsificados, ou se cometeu outro tipo de fraude ou foram utilizados outros meios 

ilícitos; b) o matrimônio, a relação em casal ou a adoção se formalizaram unicamente 

para que a pessoa interessada pudesse entrar ou residir em um Estado membro. 

 

Para tanto, os Estados membros poderão proceder a controles e inspeções 

específicos quando existirem suspeitas fundadas de fraude ou de matrimônio, relação 

                                                 
21 Cf. Artículo 14,  “a”, “b” e “c” de la Directiva 2003/86/CE. 
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em casal ou adoção de conveniência. Também poderão realizar-se controles específicos 

em ocasião da renovação da permissão de residência de membros da família. 

 

Se nessas inspeções se constatar alguma irregularidade como as previstas, os 

Estados membros podem diversificar toda uma série de atuações que vão denegar a 

solicitude de entrada e de residência aos efeitos de reagrupamento familiar, até retirar 

ou denegar a renovação da permissão de residência. 

 

Nessas situações, a própria diretiva estabelece o direito do reagrupante e os 

membros da família poderem acessar as vias dos recursos jurisdicionais do Estado 

membro em questão, em caso de denegação da solicitude de reagrupamento familiar, 

não-renovação ou retirada da permissão de residência ou de adoção de uma medida de 

expulsão.22

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este estudo, parece necessário mencionar algumas considerações 

sobre o tema reagrupamento familiar no âmbito da União Européia. Este trabalho parece 

de grande oportunidade na medida em que a imigração e todos seus meandros estão 

cada dia gerando mais e mais conflitos na União Européia. 

 

Na verdade, o tema em si reúne conflitos de relações familiares na medida em que 

fala do direito de reagrupar pessoas de uma mesma família; reúne conflitos de direito 

comunitário, na medida em que trata diretamente de entrada e saída de pessoas no 

território comunitário, e envolve, certamente, noções de direito internacional, todos 

temas bastante contemporâneos e de inegável magnitude. 

 

Na condição de nacional de terceiro país, acredita-se que o reagrupamento familiar 

seja um instrumento bastante efetivo para mais do que simplesmente permitir a entrada 

e estadia de pessoas extra comunitárias ao território Europeu. Deve-se considerar que a 

aproximação familiar e os laços familiares configuram requisitos indispensáveis para a 

                                                 
22 Cf. Artículo 18 de la Directiva 2003/86/CE 
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saudável permanência de qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Dessa forma, 

antes de tudo, o reagrupamento é um instrumento humanitário. 

 

Em segundo lugar, vejo essa política pública como uma maneira adequada de 

administrar a questão da imigração, evitando a imigração ilegal e toda a problemática 

conectada a ela, possibilitando ao estrangeiro permanecer em território europeu de 

forma humana e digna, usufruindo direitos e contribuindo com seu trabalho para uma 

convivência saudável com os cidadãos europeus. 

Além disso, ao incluir temas como casais de fato, companheiros estáveis,  e ao 
deixar margem para que se possa introduzir uniões homossexuais, mostra-se um 
documento conectado com as exigências da sociedade e dos modelos familiares 
contemporâneos. 

 

Mesmo que haja divergências, vejo a política e a diretiva que versa sobre o 
reagrupamento familiar de forma bastante positiva e humanitária, visto garantir a boa 
marcha do fluxo migratório na União Européia e beneficiar, claro, aqueles indivíduos 
que estejam realmente em consonância com o objetivo a que essa política se destina: a 
cidadãos e famílias responsáveis e preocupadas com seu pleno desenvolvimento 
psíquico e familiar. 
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RESUMO 

O déficit na incorporação de normas emanadas dos órgãos do Mercosul é uma das 

maiores dificuldades enfrentadas, atualmente, para a efetivação do espaço integrado 

como uma verdadeira comunidade aberta de Estados que têm como escopo atingir o 

ideal de um mercado comum, tal como preceitua o Protocolo de Ouro Preto, na 

tentativa de criar condições econômicas que favoreçam a livre circulação de bens, 

capitais, pessoas e serviços. Devido à existência de uma acentuada disparidade no 

sistema de hierarquia dos tratados internacionais frente às leis internas, vigente no 

direito interno de cada um dos Estados Partes, não existe uma harmonia 

constitucional e tampouco a certeza a respeito da aplicação e da efetividade das 

normas produzidas no âmbito mercosurenho. Enquanto subsistir essa discrepância, 

está amplamente comprometido o processo de integração regional, em razão da 

insegurança jurídica gerada pela situação descrita. Neste contexto, e partindo-se da 

problemática gerada, cabe ainda perquirir se a falta de incorporação, pelos países 

membros, de uma norma emanada dos órgãos do Mercosul pode gerar a 

responsabilização do Estado por não cumprimento de uma obrigação internacional. 

Nesse sentido, o presente artigo busca identificar quais os fatores que contribuem 

para o déficit na incorporação das normas emanadas dos órgãos do Mercosul, 

buscando possíveis soluções para esse problema, com base na mais recente doutrina.  

 

PALAVRAS CHAVE: MERCOSUL; INCORPORAÇÃO DE NORMAS; 

PROTOCOLO DE OURO PRETO; RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL. 
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RESÚMEN 

El déficit en la incorporación de las normas emanadas de los órganos del Mercosur 

es una de la mayores dificultades enfrentadas, actualmente, en la efectuación del 

espacio integrado como una verdadera comunidad abierta de Estados que tienen 

como objetivo alcanzar el ideal de un mercado común, así como preceptúa el 

Protocolo de Ouro Preto, en el intento de crear condiciones económicas que 

favorezcan la libre circulación de bienes, capitales, personas y servicios. Debido a la 

existencia de una acentuada disparidad en el sistema de jerarquía de los tratados 

internacionales delante a las leyes internas, vigente en el derecho interno de cada uno 

de los Estados Partes, no existe una armonía constitucional y tampoco la certeza 

respecto de la aplicación y de la efectividad de las normas producidas en el ámbito 

mercosureño. Mientras subsista esa discrepancia, está ampliamente comprometido el 

proceso de integración regional, en razón de la inseguridad jurídica generada por la 

situación descripta. En ese contexto, y partiéndose de la problemática generada, cabe 

todavía perquirir si la falta de incorporación, por los países miembros, de una norma 

proveniente de los órganos del Mercosur puede generar la responsabilidad del Estado 

por incumplimiento de una obligación internacional. En ese sentido, el presente 

artículo busca identificar cuales son los factores que contribuyen para el déficit en la 

incorporación de las normas emanadas de los órganos del Mercosur, buscando 

posibles soluciones para ese problema, con base en la más reciente doctrina. 

 

PALABRAS LLAVE: 

MERCOSUR; INCORPORACIÓN DE NORMAS; PROTOCOLO DE OURO 

PRETO; RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar as disposições contidas 

nos artigos 38, 40 e 42 do Protocolo de Ouro Preto, referentes à incorporação das 

normas emanadas do Mercosul no direito interno de cada Estado Parte, com o intuito 
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de verificar a efetividade de tais dispositivos e seus reflexos no processo de 

integração.  

Diante do atual déficit na internalização de normas, é necessário 

abordar temas que dizem respeito ao tratamento dispensado à soberania de cada 

Estado, o que nos leva ao estudo dos sistemas monista e dualista, quanto à hierarquia 

de tratados internacionais frente ao direito interno, bem como das disparidades 

existentes nas Constituições dos países membros acerca da possibilidade de 

implementação de um órgão de caráter supranacional.  

A fim de nos situarmos melhor no tema a ser abordado, realizaremos 

uma breve análise dos artigos mencionados, destacando a implicação destes na busca 

de uma efetiva integração regional, que caminhe em direção à formação de uma 

ordem jurídica comunitária do Mercosul. 

 

1. O Protocolo de Ouro Preto e a aplicação interna das normas 

 

O Protocolo de Ouro Preto, tratado adicional ao de Assunção, foi 

firmado em 17 de novembro de 1994, e trata, principalmente, da estrutura 

institucional do Mercosul, da personalidade jurídica, do sistema de tomada de 

decisões, da aplicação interna das normas emanadas dos Órgãos do Mercosul, dentre 

outros aspectos. 

Sobre a aplicação interna das normas emanadas dos Órgãos do 

Mercosul, dispõe o artigo 38:  
 
os Estados Partes comprometem-se a adotar todas as medidas 
necessárias para assegurar, em seus respectivos territórios, o 
cumprimento das normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos 
no artigo 2 deste Protocolo.  
Parágrafo único - Os Estados Partes informarão à Secretaria 
Administrativa do Mercosul as medidas adotadas para esse fim. 

 

Depois de uma leitura atenta do artigo mencionado, com efeito, é 

possível perceber que a norma caminha em direção ao sistema de cooperação 

intergovernamental, adotando regras diferentes das estabelecidas na União 
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Européia1. Entretanto, tal disposição, atualmente, conduz a inúmeros problemas no 

âmbito jurídico mercosurenho, uma vez que não obriga, necessária e aparentemente, 

aos Estados, à incorporação das regras ditadas pelos órgãos do Mercosul.   

Se for assim, como teremos uma integração? O que acontece se um 

Estado Parte deixa de incorporar uma norma do Mercosul? Ou, ao contrário, o que 

acontece se um Estado incorpora a norma ditada e o outro não? 

As perguntas propostas parecem não ter ainda uma resposta efetiva. O 

certo é que não temos uma estrutura, a exemplo da União Européia, constituída por 

um órgão supranacional que dite normas que são obrigatoriamente acatadas e 

automaticamente incorporadas ao ordenamento jurídico dos Estados Membros2, 

onde inclusive se busca a responsabilidade do Estado pelo não cumprimento das 

disposições emanadas desse órgão3. 

Até hoje, ninguém pensou em responsabilizar o Estado por 

descumprimento ou pela demora em internalizar tais normas. Com efeito, a falta de 

mecanismos efetivos que corroborem para pressionar os Estados a internalizar as 

normas emanadas do Mercosul é uma das grandes dificuldades enfrentadas 

hodiernamente no processo de integração regional. 

Conforme o doutor Roberto Ruiz Diaz Labrano: 
 

es verdad que aún no se ha definido por normas específicas o por fallo 
arbitral la responsabilidad por incumplimiento o por cumplimiento 

                                                 
1  A União Européia adota um sistema onde seus Estados Membros abdicam de parte de suas 
soberanias para a criação de órgãos responsáveis pela construção de uma ordem jurídica 
comunitária, com supremacia sobre os Estados. 
2  Segundo sustenta Werter R. Faria, na Comunidade Européia, o regulamento que dela 
provém, principal ato normativo, produz efeitos imediatos no ordenamento interno dos Estados 
Partes, “sem nenhuma espécie de medida de recepção por parte do direito nacional.” Dessa forma, a 
aplicação do direito comunitário se processa uniformemente. (FARIA, Werter R. Unidade do 
Direito e Uniformidade na Interpretação e Aplicação das Normas do Mercosul. O Direito 
Internacional no Terceiro Milênio: estudos em homenagem ao Professor Vicente Marotta Rangel. 
São Paulo: Editora LTR. p. 377 e 379.) 
3  O artigo 5º do Tratado de Roma reza que os Estados Membros da União Européia adotarão 
todas as medidas que sejam necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações provenientes 
das leis comunitárias, na busca da aplicação efetiva do direito comunitário. (FARIA, Werter R. Op 
cit. p. 382) De acordo com o estudo feito por Frederico Augusto Monte Simionato, traçando um 
paralelo com as diretivas da União Européia, “se o Estado-membro não a implementar ou impor 
óbices operacionais, a Comissão deberá propor as medidas que entender necessárias, e os 
particulares poderão demandar em seus tribunais requerendo a aplicabilidade direta da diretiva. Este 
fenômeno, infelizmente, não existe no âmbito do Mercosul.” (SIMIONATO, Frederico Augusto 
Monte. Métodos de harmonização legislativa na União Européia e no MERCOSUL: uma 
análise comparativa. Mercosul: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-
membros. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 119)  
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incorrecto de los Estados Partes de las normas emanadas del 
Mercosur, y que la actual normativa indica sólo sanciones 
indemnizatorias de tipo comercial y no civil a los Estados afectados o 
a los particulares, pero la sistematicidad del ordenamiento jurídico del 
bloque, la prevalencia de sus normas, así como las condiciones que 
surgen de la interpretación de la Convención de Viena sobre Tratados, 
además de la rica experiencia jurisprudencial europea, muy pronto 
encaminará las primeras acciones.4

 

Indiscutivelmente, esse é um problema que logo chegará a nossos 

Estados quando alguém questione sua negligência por descumprimento, demora ou 

cumprimento incorreto das normas do Mercosul, uma vez que as mesmas afetam a 

vida dos particulares e dos demais Estados Partes e Associados. Santiago Deluca5 

afirma que enquanto o Estado não incorporar a norma emanada dos órgãos do 

Mercosul ao seu direito interno, os particulares se encontrarão em situação de 

insegurança jurídica a respeito do conteúdo concreto de seus direitos e obrigações.  

Entretanto, apesar de não haver caso de responsabilização de um 

Estado por descumprimento da internalização de uma norma do Mercosul, o tema já 

foi ventilado em várias ocasiões, a exemplo do que ocorreu no laudo arbitral atinente 

à “aplicação de medidas antidumping contra a exportação de frangos inteiros, 

provenientes do Brasil, Resolução nº 574/2000 do Ministério de Economia da 

República Argentina”6. Segundo o considerando nº 117 do laudo destacado7: 

 
[…] dada la naturaleza intergubernamental del Mercosur y la ausencia 
de aplicación directa de su normativa nadie puede cumplir en lugar del 
Estado obligado el acto de incorporación requerido. Pero el 
incumpliendo apareja responsabilidad internacional del Estado que 
incumple hacia los Estados que sí han cumplido. 

Destaque-se que a decisão supra citada faz referência ao artigo 40 do 

Protocolo de Ouro Preto, que dispõe sobre a vigência simultânea das normas nos 

Estados Partes. Dita o artigo mencionado:  
                                                 

4  LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. Mercosur, Integración y Derecho. Buenos Aires: Ciudad 
Argentina, 1998. p. 498 
5  DELUCA, Santiago. Unión Europea y Mercosur: los efectos del derecho comunitario 
sobre las legislaciones nacionales. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores. pp. 196 
6  Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/controversias/arquivos/VII%20LAUD
O.pdf>. Acesso em 28 de agosto de 2007. 
7  Tal precedente serviu de base para as exposições contidas no laudo do Tribunal Arbitral “ad 
hoc” do Mercosul, constituído para entender da controvérsia apresentada pela República Argentina 
contra a República Federativa do Brasil sobre “obstáculos al ingreso de productos fitosanitarios 
argentinos en el mercado brasileño. No incorporación de las Resoluciones GMC nº 48/96, 87/96, 
149/96, 146/96 y 71/98 lo que impide su entrada en vigencia en el MERCOSUR.” 
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a fim de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes das normas 
emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste 
Protocolo, deverá ser observado o seguinte procedimento:  
i) Uma vez aprovada a norma, os Estados Partes adotarão as medidas 
necessárias para a sua incorporação ao ordenamento jurídico nacional 
e comunicarão as mesmas à Secretaria Administrativa do Mercosul;  
ii) Quando todos os Estados Partes tiverem informado sua 
incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos internos, a 
Secretaria Administrativa do Mercosul comunicará o fato a cada 
Estado Parte;  
iii) As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados Partes 
30 dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria 
Administrativa do Mercosul, nos termos do item anterior. Com esse 
objetivo, os Estados Partes, dentro do prazo acima, darão publicidade 
do início da vigência das referidas normas por intermédio de seus 
respectivos diários oficiais. 

 

Pela redação desse artigo, pode-se perceber que há um compromisso 

dos Estados em adotar as decisões tomadas, por exemplo, pelo Conselho Mercado 

Comum e que a norma não pode ser internalizada somente por alguns dos Estados 

Partes senão que deve ser internalizada por todos. Conforme Santiago Deluca, os 

Estados Partes estão obrigados a promover a adequação de seus ordenamentos 

jurídicos internos às deliberações emanadas das instituições do Mercosul “y, en tal 

sentido, tales determinaciones constituyen una obligación de hacer de los Estados, 

que deberán tomar las providencias previstas en sus ordenamientos jurídicos para 

internalizarlas.”8

De acordo com Deisy Ventura e Alejandro D. Perotti9, o artigo 40 tem 

como propósito uniformizar o momento de entrada em vigor das normas do 

Mercosul, “a fin de evitar que las disposiciones del bloque sean susceptibles de tener 

cuatro tipos diferentes de fechas de vigencia.” Segundo os autores, esse é o principal 

objetivo do artigo citado, com vistas ao cumprimento do processo de incorporação no 

território de todas as Partes.  

Assim, depois de incorporada a norma no Estado Parte, deve ser feita 

uma comunicação à Secretaria do Mercosul. Esse órgão, depois de recebidas as 

quatro notificações, avisa a todos os demais Estados do bloco acerca do cumprimento 

                                                 
8  DELUCA, Santiago. Op. cit. p. 190 
9  VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. El Proceso Legislativo del Mercosur. 
Montevideo: Mastergraf, 2004. p. 32 
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do processo de integração das normas nos distintos territórios nacionais. Uma vez 

observado esse procedimento, a norma do Mercosul entra em vigor simultaneamente 

em todos os Estados logo de 30 dias contados da comunicação à Secretaria do 

Mercosul. 

Todavia, segundo sustentam os autores supra citados, esse mecanismo 

criado pelo artigo 40 constitui uma ficção jurídica, uma vez que 

 
[…] los sistemas de incorporación nacionales no consagran el 
mecanismo de la vigencia simultánea. Al contrario, una vez 
internalizada, la norma entra en vigor en la fecha prevista por el 
instrumento nacional de incorporación. O sea, no existe actualmente, 
en los Estados Partes, mecanismos prácticos que permitan esperar la 
comunicación de la Secretaría del MERCOSUR para que se opere la 
vigencia de la norma. Por esta razón, sucede muy a menudo que una 
norma incorporada al derecho nacional de un país, y en teoría en 
vigencia en él, no es aplicable en otro pues éste no ha procedido aún a 
la recepción de la norma del MERCOSUR por su sistema jurídico.10

 

Ademais, há de se destacar que surge do artigo 42 do Protocolo de 

Ouro Preto a incorporação instantânea do texto normativo aprovado pelos órgãos 

mercosurenhos. Segundo esse artigo, 

 

as normas emanadas dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 
deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, 
ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os 
procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

 

Por sua redação, percebe-se que se trata de uma norma geral. A 

mesma estabelece a não necessidade de internalização e que a exigência de entrada 

em vigor no direito nacional é uma exceção ao sistema apresentado.11

Os estudiosos do tema advertem que existem situações específicas nas 

quais se exige a internalização das normas mercosurenhas no sistema jurídico de 

cada Estado Parte, que fogem à norma geral do artigo 42, referente ao efeito imediato 

e direto destas disposições legais, e sustentam que uma norma deve necessariamente 

incorporar-se a determinada legislação interna quando: 

                                                 
10  VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. Op. cit. p. 32-33 
11  VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. Op. cit. p. 33 
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a) la propia norma mercosureña (derivada) determina expresamente 
que deberá ser incorporada por el ordenamiento nacional (tal como 
sucede en la Comunidad Europea – CE – con las Directivas y en la 
Comunidad Andina de Naciones – CAN – con las Decisiones en 
supuestos específicos); 

b) la misma no sea operativa por sí sola y requiera por tal motivo del 
complemento del sistema jurídico interno; 

c) esté sujeta a condición o a la actividad de los órganos del 
MERCOSUR competentes o de las autoridades estatales que 
corresponda.12  

 

Dessa forma, quando a norma do Mercosul nada estabeleça a respeito 

da necessidade de sua incorporação ao direito interno13, terá efeito imediato sobre o 

ordenamento jurídico nacional14. 

Não é demasiado destacar que os órgãos do Mercosul, a exemplo do 

Grupo Mercado Comum15 e Conselho Mercado Comum16, estão expedindo 

normativas para regulamentar a internalização de normas, com o objetivo de ajudar 

no processo de uniformização e harmonização das regras17.  

Com relação ao tema da incorporação da norma no ordenamento 

interno de cada Estado, para entendê-lo melhor, convém estudar os pressupostos de 

duas importantes teorias jurídicas que abordam a supremacia ou não de um tratado 

                                                 
12  VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. Op. cit. p. 35 
13  Convém referir que a Resolução GMC nº 26/01, em seu artigo 4º, ordena que as normas e 
projetos de normas deverão indicar na parte dispositiva a necessidade ou não de incorporação e, se 
for o caso, o prazo para esse fim, de acordo com o previsto na Decisão CMC nº 23/00. 
14  Segundo o artigo 5º da Decisão CMC nº 23/00, as normas emanadas dos órgãos do 
Mercosul não necessitarão de medidas internas para sua incorporação quando: a) os Estados Partes 
entendam conjuntamente que o conteúdo da norma trata de assuntos relacionados ao funcionamento 
interno do Mercosul; ou b) o conteúdo da norma já estiver contemplado na legislação nacional do 
Estado Parte. (VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. Op.cit. p. 40) 
15  Um exemplo de norma emanada do Grupo Mercado Comum sobre o tema foi a Resolução 
GMC nº 23/98, que estabeleceu uma série de pautas para uniformizar, no que fosse possível, os 
prazos para a internalização das normas do bloco. (VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. 
Op.cit. p. 38) 
16  O Conselho do Mercado Comum, pela Recomendação nº 004/95, disse que “las únicas 
normas cuya incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales no se hace necesaria son 
aquellas de naturaleza interna corporis, o sea, cuando se destinan exclusivamente a organizar los 
trabajos y el funcionamiento de los órganos del proceso de integración.” 
17  O Conselho Mercado Comum, por meio da Decisão CMC nº 03/99, está buscando uma 
forma de aceleração dos procedimentos internos necessários para a incorporação das normas do 
Mercosul que requerem aprovação legislativa em cada Estado Parte. E também, através da Decisão 
CMC nº 20/02, busca garantir a internalização da norma do Mercosul ao direito interno no menor 
prazo possível. 
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frente às normas internas de um Estado, as quais foram chamadas pela doutrina de 

sistema monista e dualista. 

 

2. A hierarquia dos tratados frente às leis internas: os sistemas monista e 

dualista 

 

Outra questão que deve ser analisada com cautela, para que se possa 

entender como se estrutura a incorporação de normas no direito interno de cada 

Estado Parte, se refere às teorias monista e dualista que estão presentes nos Estados 

mencionados e de forma distinta. 

Antes de se adentrar no tema de quais são os países que adotam uma 

ou outra teoria, no que se refere à hierarquia dos tratados internacionais com relação 

às leis internas, convém destacar o que representa cada um destes sistemas. 

De acordo com a professora Nádia de Araújo18, a teoria dualista 

afirma a existência de dois sistemas distintos, ou seja, a ordem jurídica internacional 

e a ordem jurídica interna. Portanto, para essa corrente, é necessária a transposição 

de uma norma de origem internacional para o sistema interno, através de uma 

manifestação legislativa para, então, transformá-la em norma interna. 

Em contrapartida, para a teoria monista, fundamentada na idéia de 

Hans Kelsen, existe uma única ordem jurídica, sem necessidade de internalização das 

obrigações resultantes de um tratado. Neste caso, se houvesse conflito entre norma 

interna e norma internacional, teria supremacia o tratado internacional sobre o direito 

interno.19

Sabendo-se das diferenças entre uma teoria e outra, para que se possa 

entender os distintos mecanismos de incorporação das normas do Mercosul em cada 

Estado Parte, convém analisar o que dispõe a Constituição Nacional de cada um 

deles. 

 

                                                 
18  ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 3ª Ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 147 
19  ARAÚJO, Nádia de. Op. cit. p. 149 
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3. Análise da possibilidade de implementação da supranacionalidade nos textos 

constitucionais dos Estados Partes do Mercosul 

 

As Constituições dos Estados Parte do Mercosul divergem no que se 

refere à possibilidade jurídica de implementação de uma ordem jurídica 

supranacional.Nesse sentido, expressa o Dr. Roberto Ruiz Diaz Labrano:  

 
la construcción de un modelo de integración de carácter supranacional 
para muchos está sujeta a la necesidad de modificar las Constituciones 
nacionales de los Estados Parte, de modo tal de posibilitar la 
constitución de un esquema que permita órganos de carácter 
supraestatal o supranacionales.20

 

Podemos inferir das lições da Dra. Sara Lídia Feldstein de Cárdenas, 

que a supranacionalidade sempre foi evitada pelos Estados, em especial pelo Brasil. 

Cárdenas afirma que “la doctrina posterior supo que fue la delegación brasileña la 

que insistió en ese carácter intergubernamental, con fundamento en el impedimento 

de orden constitucional”21. De fato, a Constituição da República do Brasil, 

promulgada em 1988, opõe sérios obstáculos à consecução de uma ordem jurídica 

supranacional, através da redação dos artigos 1° e 4°, os quais são considerados 

cláusulas pétreas.22 Veja-se: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 

[…] 

                                                 
20  LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. Op. cit. p. 503 
21  FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara. “El Mercosur: Una mirada al futuro”.  Disponível 
em: <http://www.caei.com.ar/es/programas/integracion/22.pdf>. Acesso em 05/08/2007. 
22  Convém destacar que já houve no Brasil, em 1995, uma tentativa de reforma da 
Constituição Federal, onde se buscou inserir no artigo 4º um conceito de soberania mais flexível, 
com vistas a facilitar o processo de integração. Tal projeto, entretanto, não foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, mas fez ressurgir de forma mais intensa os debates acerca da matéria.  
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Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos. 

 

Ademais, o texto constitucional do Brasil estabelece claramente o 

sistema dualista de direito internacional que põe em risco a vigência dos tratados 

internacionais no âmbito do direito interno, uma vez que os equipara às leis 

nacionais, fazendo com que, portanto, possam ser revogados por ato legislativo 

interno posterior23.  

Por outro lado, o Paraguai e a Argentina apresentam-se mais flexíveis 

à adoção de uma ordem de caráter supranacional, admitindo a possibilidade de 

renúncia da soberania em certas condições de reciprocidade entre os Estados.  

A Constituição do Paraguai dispõe, expressamente, em seu artigo 145 

que 
la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, 
admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los 
derechos humanos, la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, 
en lo político, económico, social y cultural. 
Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada 
Cámara del Congreso. 

 

Destaque-se, todavia, que tal Carta Magna ainda estabelece, no artigo 

141, a prevalência dos tratados internacionais sobre as leis internas. Desta forma, é 

possível concluir, seguindo os ensinamentos do Dr. Labrano, que a República do 

Paraguai não opõe qualquer obstáculo à possibilidade de construção de uma ordem 

jurídica supranacional.  

                                                 
23  Nesse sentido afirma a Dra. Deisy Ventura: “Resulta que, a pesar de la incorporación de un 
tratado internacional en el orden interno, una ley nacional posterior puede derogar su texto, parcial o 
totalmente. El STF tiene en cuenta apenas la última voluntad del legislador, sea en la aprobación de 
un tratado (en virtud del artículo 49 CF), sea en la elaboración de una ley ordinaria, que es su 
función típica”.(VENTURA, Deisy. Las Asimetrías entre la Unión Europea y el MERCOSUR: 
los desafíos de una asociación interregional. Montevideo: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 
210.)   
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A Constituição da República Argentina também regula claramente 

a possibilidade de criação de órgãos de caráter supranacional, em seu artigo 75, 

inciso 24, ao mencionar que 

 

Art. 75 - Corresponde al Congreso: 
[…] 
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y 
jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de 
reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los 
derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen 
jerarquía superior a las leyes.  
La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica 
requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la 
Nación, con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, 
declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser 
aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto 
declarativo.  
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa 
aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara. 

 

Convém destacar que o artigo supracitado é produto da evolução 

jurisprudencial24 argentina que reflete o entendimento dominante da Corte Suprema 

                                                 
24  Jorge Fontoura afirma: “Em memorável curso de estudos avançados em integração, em 
Punta Del Este, 1998, promovido pelo CEFIR (Centro de Estudos Avançados de Integração, órgão 
de cooperação da União Européia e do Grupo do Rio, com apoio do Colégio Europeu de Maastrich, 
sediado em Montevidéu), o eminente professor argentino Felix Peña um dos negociadores do 
Mercosul de primeira hora, instado a responder se teria havido reforma constitucional no que 
concerne à questão da hierarquia do tratado na ordem interna argentina, ainda que sem Mercosul, 
após refletida argumentação, concluiu que a jurisprudência pregressa não teria necessariamente 
decorrido da integração e sim de um contexto mais amplo, mas que a posterior reforma 
constitucional possuía um nítido endereço mercosuriano. Há, contudo, um fator que parece ser 
determinante, tanto na evolução jurisprudencial verificada, quanto na reforma constitucional de 
1994. Trata-se da observância da cultura jurídica derivada do estudo do Direito Internacional 
Público, algo que a Argentina foi pródiga em realizar antes mesmo dos ‘modismos da 
mundialização’. Vivo exemplo de tal opção verifica-se em sua adesão à ‘Convenção de Viena sobre 
o Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969’, que estabelece de forma paradigmática, em seu 
artigo 27, que ‘uma parte não poderá invocar as disposições de seu direito interno como justificativa 
do descumprimento de um tratado’, ratificada e incorporada ao ordenamento argentino pela Lei 
19.865, de 27 de janeiro de 1980. Aderir ao ‘tratado dos tratados’, como é conhecida essa 
Convenção de Viena, mesmo que de forma inócua em face da omissão constitucional que ocorria à 
época, foi, para a história do direito argentino, uma veemente sinalização em direção ao futuro e à 
inevitável convivência jurídica das nações. Nesse sentido, extrai-se da sentença “Ekmekjian versus 
Sofovich” a lapidar citação: ‘la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena 
impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto 
con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, 
equivalgan al incumplimiento del tratado internacional...’ Resulta claro que, a partir de tal 
precedente jurisprudencial, os tratados passaram a ostentar, no ordenamento jurídico argentino, uma 
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de Justiça a respeito da supremacia dos tratados internacionais sobre as leis internas 

nacionais.  

Deisy Ventura destaca, ao analisar os textos constitucionais da 

Argentina e do Paraguai que 

 
[…] el texto paraguayo se asemeja, en su espíritu, al texto argentino, 
cuando pretende lanzar las bases para que estos países puedan 
adaptarse, en el futuro, a un orden comunitario. Sin embargo, a 
diferencia de la Argentina, no menciona el derecho derivado entre la 
jerarquía de las fuentes del derecho. La Constitución paraguaya se 
limita a afirmar que la Constitución se encuentra por encima de los 
acuerdos internacionales ratificados y aprobados, que a su vez están 
por encima de las leyes nacionales. Argentina posee entonces, 
innegablemente, la Constitución más avanzada bajo el prisma de una 
futura integración comunitaria semejante a la Europa25. 

 

Destarte, a Constituição da República Oriental do Uruguai, assim 

como a do Brasil, não contém em seu texto qualquer possibilidade de instituição da 

supranacionalidade. No entanto, faz referencia a uma integração regional e a uma 

zona de livre comércio, em seu artigo 6º, ao estabelecer que 

 
[…] en los Tratados Internacionales que celebre la República 
propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las 
partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios 
pacíficos. La República procurará la integración social y económica 
de los Estados Latinoamericanos, especialmente en que lo que se 
refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. 
Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios 
públicos. 

 

Da mesma forma que a Carta Fundamental do Brasil, o texto 

constitucional do Uruguai não possibilita, ao menos expressamente, a criação de 

órgãos supranacionais que sirvam de instrumento de adequação de sua ordem 

jurídica às necessidades do processo de integração. 

                                                                                                                                       
hierarquia superior a das leis, não comprometendo o postulado da supremacia constitucional, já que 
o artigo 27 da própria Constituição argentina salvaguardava que os tratados deveriam estar em 
conformidade com os princípios de direito público nela consagrados. Os posteriores casos ‘Cafés La 
Virgínia S.A.’ e ‘Fibraca’, confirmando as linhas gerais da jurisprudência antecedente, apresentam 
algumas nuanças, sem comprometer o leitmotiv da supremacia do Tratado sobre a lei interna, o que 
foi genericamente incorporado pela reforma constitucional argentina de 1994.” (FONTOURA, 
Jorge. O Avanço Constitucional argentino e o Brasil. Revista de Informação Legislativa. Ano 37. 
Nº 146. Brasília: Senado Federal, abril/junho 2000. p. 56-57)  
25  VENTURA, Deisy. Op. cit. p. 205 
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Segundo nos informa o Dr. Labrano,26 a Constituição do Uruguai 

tampouco prevê uma disposição que possa resolver os problemas de hierarquia dos 

tratados sobre as leis nacionais. 

Sendo assim, alguns autores, como o professor Santiago Deluca, 

apontam para a necessidade de reformulação dos textos constitucionais do Brasil e 

do Uruguai, com o objetivo de buscar a realização de um verdadeiro processo de 

integração no âmbito do Mercosul. Segundo o jurista citado:  

 
[…] no creo que las constituciones de la República Argentina y de la 
República del Paraguay sean perfectas. Pero no puedo dejar escapar 
de mi análisis el hecho notorio de que en la oportunidad en que estos 
países han resuelto reformarlas, han tomado la cuestión de la 
integración con mayor grado de seriedad, adoptando normas 
concretas. Sin embargo, tampoco escapa a mi entender el hecho de 
que, junto con las reformas de primer orden que deberán efectuar los 
dos primeros países, los restantes también deberán pulir sus Cartas 
Magnas incorporando en ellas normas aún más claras que tiendan a 
suprimir todo tipo de elaboración interpretativa a la hora de analizar el 
alcance del proceso de integración.27  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do exposto, é possível dizer que o atual sistema do Mercosul 

não permite uma efetiva internalização das normas emitidas de seus órgãos, uma vez 

que ainda há uma certa dose de insegurança jurídica, que pode afetar a vida dos 

particulares e as relações entre os Estados Partes. Com efeito, a estrutura atual não 

permite a aplicação direta das normas, tampouco a vigência automática, fazendo com 

que, por exemplo, uma norma esteja incorporada num dado ordenamento interno e 

em outro não. 

Sem embargo, também a falta de compromisso político dos governos 

faz com que o processo de internalização das normas do Mercosul seja cada vez mais 

difícil. Por outro lado, o Protocolo de Ouro Preto não impõe um mecanismo que 

                                                 
26  LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. Op. cit. p. 518 
27  DELUCA, Santiago. Op. cit. p. 213 
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permita a busca da responsabilidade de um Estado pela não incorporação de uma 

determinada norma em um prazo pré-fixado.  

Efetivamente, a debilidade institucional é uma das preocupações da 

doutrina, que busca constantemente soluções para o problema. A vulnerabilidade do 

sistema ocorre principalmente em decorrência da insegurança jurídica gerada a 

respeito de quais são as normas vigentes no Mercosul em um dado país. Parece que, 

cada vez mais, as decisões são tomadas de acordo com o momento político vivido em 

cada Estado e de acordo a interesses distintos.  

Consoante nos ensina Werter R. Faria, 

 

à medida em que aumenta o número de normas do Mercosul, mais 
escancarada fica a inadequação do seu método de introdução ou 
recepção na ordem interna dos Estados-membros. 

De vários modos os governos podem impedir a aplicação das normas 
dos tratados e dos atos obrigatórios das organizações internacionais: 
abstendo-se de submetê-los à aprovação do Congresso, deixando de 
ratificar os tratados e não fazendo públicas as disposições acordadas.28

 

Assim, conforme o autor mencionado, tal método é incompatível com 

o princípio da unidade do direito que se busca aplicar em toda a extensão do 

território dos mercados nacionais em processo de fusão.29

Como é possível buscar a harmonia entre as normas e um eficaz 

funcionamento do Mercosul se não há um mecanismo garantidor da internalização 

destas e, tampouco, um mecanismo para responsabilizar os Estados negligentes ou 

descumpridores? Com efeito, a maioria da doutrina suscita dúvidas no que se refere à 

viabilidade de um processo de integração baseado em um sistema 

intergovernamental, tendo em vista a falta de comprometimento legal e político dos 

Estados, gerada pelo próprio sistema que não possui um órgão capaz de obrigar um 

ente estatal ao cumprimento das normas editadas pelo Mercosul. 

Torna-se visível, portanto, a divergência entre os autores a respeito da 

necessidade de implementação de um sistema que garanta a internalização das 

                                                 
28  FARIA, Weter R. Unidade do Direito e Uniformidade na Interpretação e Aplicação das 
Normas do Mercosul. O Direito Internacional no Terceiro Milênio: estudos em homenagem ao 
Professor Vicente Marotta Rangel. São Paulo: Editora LTR. p. 386-387 
29  FARIA, Weter R. Op. cit. p. 388 
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normas do bloco econômico, por meio da criação de um órgão supranacional, 

buscando adequar o sistema à realidade do Mercosul. Nesse sentido, sustenta 

Santiago Deluca:  
 

há uma urgente necessidade de transformar o sistema 
intergovernamental em um “de tinte supranacional”, sem 
necessariamente copiar o sistema europeu, mas utilizando-o como 
exemplo para aprender seus erros e assim nos favorecer com seus 
acertos.30

 

Segundo o autor supra citado31, o atual sistema de solução de 

controvérsias do Mercosul é totalmente ineficaz para tutelar os direitos fundamentais 

dos particulares, sendo necessária a criação de um Tribunal de Justiça Permanente de 

caráter supranacional32. Não se pode olvidar, no entanto, que o Tribunal Permanente 

de Revisão já é uma realidade no Mercosul e que em abril de 2007 foi emitida a 

primeira opinião consultiva da história do Mercado Comum, a qual, no entanto, não 

contempla uma decisão de caráter vinculante.  

Destarte, o mesmo autor, numa posição mais audaz e corroborando 

com o anteriormente exposto, entende que pode ocorrer que os Estados Partes sejam 

reclamados pela falta de uma oportuna e adequada transposição de normas, desde 

que se “produzcan daños en razón del incumplimiento de una obligación 

asumida.”33Assim, segundo o professor: “cierto es que en virtud del principio de 

responsabilidad, el Estado de que se trate podrá verse afectado por una sanción, en la 

mayoría de los casos, pecuniaria”34, sendo importante, por isso, a existência de um 

poder coercitivo sobre os Estados, o qual poderia ser exercido por um Tribunal de 

Justiça Permanente do Mercosul. 

                                                 
30  DELUCA, Santiago. Op. cit. p. 214 
31  DELUCA, Santiago. Op. cit. p. 217 
32  No mesmo sentido, o professor Werter R. Faria, presidente da Associação Brasileira de 
Estudos de Integração, indica que “cada vez mais se fará sentir, portanto, a necessidade de dotar 
verdadeiramente o MERCOSUL de uma estrutura institucional que inclua órgãos verdadeiramente 
próprios de uma pessoa jurídica, especialmente de um Tribunal de Justiça investido das 
competências e atribuições para assegurar o estabelecimento do Mercado Comum dentro do respeito 
do direito na interpretação e aplicação do Tratado constitutivo e de todos os atos normativos 
derivados dele.” (FARIA, Werter R. Métodos de harmonização aplicáveis no MERCOSUL e 
incorporação das normas correspondentes nas ordens jurídicas internas. MERCOSUL: seus 
efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-membros. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997. p. 149). 
33  DELUCA, Santiago. Op. cit. p. 199 
34  DELUCA, Santiago. Op. cit. p. 215 
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Por outro lado, também o professor Labrano defende a criação de um 

Tribunal Supranacional ao afirmar que  

 
[…] la influencia del modelo, de tipo intergubernamental, para una 
Unión Aduanera en evolución a un Mercado Común, no soportará por 
mayor tiempo un sistema de tipo arbitral e intergubernamental, por el 
cúmulo de intereses privados que se encuentran involucrados. Por 
consecuencia no es aventurado pensar que el Mercosur camina rumbo 
a un sistema de tipo europeo en donde uno de los puntales sería un 
Tribunal Supranacional.35

 

Da mesma forma, Werter R. Faria assevera que a solução desse 

dilema depende da imprescindível criação de um tribunal de justiça no Mercosul. 

Conforme esse autor, 
 

[…] a existência de um Tribunal de Justiça é condição indispensável à 
proteção dos direitos dos cidadãos, ao controle da legalidade dos atos 
dos órgãos integrantes da estrutura institucional do Mercosul e à 
interpretação uniforme de suas normas.36

 

Oportunamente, não se pode deixar de referir que a República 

Argentina apresentou, em 2003, um Projeto de Protocolo sobre a Vigência da 

Normativa Mercosul, o qual prima pela aplicação direta das normas que não 

requerem a internalização por via legislativa. Através desse projeto, ter-se-ia a 

vigência imediata das mesmas no ordenamento jurídico interno de cada Estado Parte, 

sem a necessidade de qualquer ato para a incorporação.37

Atualmente, em 15 de dezembro de 2006, foram expedidas Diretrizes 

para a Reforma Institucional do Mercosul, por meio da Decisão CMC nº 29/06, no 

sentido de aprimorar o sistema de incorporação, vigência e aplicação da normativa 

Mercosul, bem como de criar novos órgãos que permitam adotar políticas comuns.38

                                                 
35  LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. Hacia un tribunal de carácter supranacional. In: Pérez 
Gonzáles, Manuel. Desafíos del Mercosur. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997. p. 175. 
36  FARIA, Weter R. Op. cit. p. 388 
37  VENTURA, Deisy; PEROTTI, Alejandro D. Op. cit. p. 50 
38 MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 29/06, disponível em: 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/normas_web/Decisiones/PT/DEC
_029-2006_PT_ReformaInstitucional.pdf, acesso em 08/04/2008. 
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Entendemos, na esteira do professor Frederico Augusto Monte 

Simionato39, que urge uma reforma institucional para que o Mercosul possa 

sobreviver ao déficit de incorporação de normas e para que haja uma maior 

segurança jurídica no bloco. Sem embargo, projetos como o apresentado pela 

Argentina são importantíssimos para que o tema seja abordado de uma forma mais 

comprometida entre os Estados.  

A parte disso parece necessário dar-se mais atenção à possibilidade de 

reforma nas Constituições do Brasil e do Uruguai para que se possa dar um caráter de 

efetividade ao atual sistema, com a criação de organismos supranacionais. 

Um maior compromisso político dos governos40, com a criação de 

mecanismos para a busca da responsabilidade dos Estados, pode ser um meio para a 

solução da temática. Assim, um Tribunal de Justiça do Mercosul com competência 

para a solução de controvérsias resultantes da falta de incorporação de normativas e 

com poder vinculante, parece-nos uma boa alternativa. Também são imprescindíveis 

disposições que obriguem os Estados Parte a uma agilização do processo de 

internalização das normas emanadas do Mercosul, inclusive com a imposição de 

prazos rígidos41 que devem ser respeitados, com vistas à celeridade do processo, ao 

bem estar coletivo e à efetividade dos direitos garantidos pelas normas jurídicas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

39  SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Op. cit. p. 139 
40  Não podemos deixar de mencionar que também a burocracia existente dentro de cada 
Parlamento Nacional é um fator de contribuição para o déficit na incorporação de normas. Nesse 
sentido, para solução dos problemas de internalização das normas, cada Parlamento deveria 
estabelecer seus próprios mecanismos institucionais para garantir a agilidade no processo de 
transposição de normas.  
41  Conforme Santiago Deluca, “de existir el plazo para dicha incorporación y ante el 
incumplimiento que pudiera pesar sobre alguno de los Estados Partes, resulta sumamente 
desalentador corroborar el hecho de que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la Unión 
Europea y la función de guardián de los Tratados que le compete a la Comisión Europea, en el caso 
del MERCOSUR el control que puedan realizar el G.M.C. o la C.C.M. se traducirá más bien en una 
expresión de deseos, cuya fundamentación se desprenderá de la constatación de la estrecha 
dependencia jerárquica de los funcionarios que componen ambas Instituciones respecto de los 
propios Gobiernos nacionales, condenándolos de tal manera a la inoperancia en las funciones 
específicas de control de cumplimiento.” (Op. Cit. p. 199). 
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EMPRESA TRANSNACIONAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO E 

INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA 

    

Luís Alexandre Carta Winter∗

Marcos  Wachowicz *∗

 

RESUMO 

O presente estudo aborda o fenômeno da globalização tendo como objeto de estudo a 

Empresa Transnacional como agente de integração econômica entre Estados para 

formação de blocos econômicos. O fenômeno da globalização do comércio 

internacional nos seus vários aspectos, incluindo bens, serviços, deve-se principalmente 

ao desenvolvimento tecnológico em matéria de transportes e meios de comunicação. 

Com o contexto da globalização, a figura do Estado nacional se tornou uma realidade 

cada vez mais inadequada, na medida em que os problemas por ele enfrentados já não 

podiam ser resolvidos pelos tradicionais instrumentos de Direito interno.A analise busca 

novas reflexões sobre a concepção clássica de empresa multinacional, para construir um 

novo conceito de empresa transnacional. A definição técnica da transnacional nem de 

longe, dimensiona seu poderio. Embora a empresa transnacional opere em mais de um 

país, a sua personalidade jurídica não é internacional, mas sim, estipulada, de acordo 

com a doutrina dominante, pela lei do território onde ela for constituída. Por conta da 

influência econômica e política exercida pelas empresas transnacionais em economias 

de muitos países e nas relações econômicas internacionais, a comunidade internacional 

começou a desenvolver uma série de recomendações voluntárias para regular suas 

condutas nos países em que elas atuam. Neste sentido promove uma leitura critica da 
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legislação internacional aplicável, para a construção de uma base doutrinária do sistema 

proteção nos blocos econômicos, como também compreender as atuações das empresas 

transnacionais nos países periféricos. 

 

PALAVRAS CHAVES: EMPRESA TRANSNACIONAL; GLOBALIZAÇÃO; 

DIREITO INTERNACIONAL. 

 

RESUMEN 

Este trabajo aborda el fenómeno de la globalización mas especificamente la Empresa 

Transnacional como un agente de la integración económica entre los Estados para la 

formación de bloques económicos. El fenómeno de la globalización del comercio 

internacional en sus diversos aspectos, incluidos los bienes, servicios, se debe 

principalmente al desarrollo tecnológico en el ámbito del transporte y los servicios de 

comunicación. En el contexto de la globalización, el panorama del estado nacional se 

convirtió en una realidad cada vez más insuficiente, en que los problemas que enfrentan 

los que ya no pueden ser resueltas por los instrumentos tradicionales de la ley 

interno.Este estudo busca nuevas ideas sobre el diseño clásico de la empresa 

multinacional Construir un nuevo concepto de empresa transnacional. La definición 

técnica de las transnacionales no revela el tamaño de su poder. Sin embargo las 

empresas transnacionales que operan en más de un país, su personalidad jurídica no es 

internacional, sino que se estipula, de acuerdo con la doctrina dominante, por la ley del 

territorio en el que se presente. Debido a la influencia económica y política ejercida por 

las empresas transnacionales en las economías de muchos países y en las relaciones 

económicas internacionales, la comunidad internacional comenzó a desarrollar una serie 

de recomendaciones para regular su conducta voluntarios en los países en los que 

operan. Por lo tanto promueve la lectura critica el derecho internacional aplicable a la 

construcción de una base doctrinaria del sistema de protección en bloques económicos, 

sino también entender los actos de las empresas transnacionales en los países 

periféricos.  

 

PALABRAS CLAVE: EMPRESA TRANSNACIONAL; LA GLOBALIZACIÓN; 

DERECHO INTERNACIONAL 
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1. O fenômeno da globalização: contextualização. 

O desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação digital conjugado 

com o recurso a meios informáticos propiciou o surgimento da nova Revolução 

Tecnológica1 e o advento da Sociedade da Informação.2 Todos esses avanços técnicos 

dão base a estruturas globais de sistemas informáticos de comunicação, dentro do 

processo de globalização.3

O fenômeno da globalização do comércio internacional nos seus vários 

aspectos, incluindo bens, serviços, deve-se principalmente ao desenvolvimento 

tecnológico em matéria de transportes e meios de comunicação.  

Com o contexto da globalização, a figura do Estado nacional se tornou uma 

realidade cada vez mais inadequada, na medida em que os problemas por ele enfren-

tados já não podiam ser resolvidos pelos tradicionais instrumentos de Direito interno. 4  

Assim, buscou-se cada vez mais uma regulamentação internacional forte, o 

que acarretou evidentemente o aumento quantitativo de normas internacionais.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a preocupação latente com a segurança e a 

paz mundiais ensejou o fenômeno da colaboração entre os estados, que no âmbito do 

direito internacional econômico resultou na criação das instituições de Bretton Woods:5 

                                                 
1A nova revolução tecnológica tem recebido muitas denominações: Castells a chamou Revolução das 
novas Tecnologias de Informação; Negroponte preferiu denominá-la a Era da Pós-informação; Jean 
Lojkine nomeou-a Revolução Informacional; e Jeremy Rifkin a apontou como a Era do Acesso. Entre 
tantas outras classificações, o que parece comum a todos, no entanto, é o uso do computador como 
instrumento vital da comunicação, da economia e da gestão. Neste sentido ver: LOJKINE, Jean. A 
Revolução Informacional. Tradução de José Paulo Netto. – 2.a ed. São Paulo : Cortez, 1999, p. 27; 
RIFKIN, Jeremy. A era do acesso. Tradução Maria Lucia G.L. Rosa. São Paulo : Pearson, 2001, p. 3; 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. 2.a Ed; São Paulo : Companhia das Letras, 1995, p. 157. 
2A Revolução Tecnológica, no processo de mudanças econômico-idológico-culturais do mundo no limiar 
do século XXI, é que levou analistas a designar o momento histórico atual como a nova Sociedade da 
Informação, Sociedade Informacional ou Era da Informação. Neste sentido ver: CASTELS, Emanuel. A 
Sociedade em Rede. São Paulo : Paz e Terra, 1999, p. 29. 
3“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de intenacionalização do mundo capitalista. Para 
entendê-la, como de resto, a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o 
estado das técnicas e o estado da política. (...) No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, 
produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um 
papel de elo entre as demais, unindo-a se e assegurando ao novo sistema técnico uma presença 
planetária”. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. 4a Ed; Rio de Janeiro : Record, 2000, p. 23. 
4 Neste sentido: ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul & União Européia. Curitiba : Juruá, 1998. p. 165. 
5“Durante quase quarenta anos, de 1945 até o final da década de 70, a estratégia do capital, nos moldes do 
sistema financeiro internacional criado em Bretton Woods, orientou-se no sentido da descentralização, 
transnacionalização e internacionalização. Ao espelhar em todas as direções do planeta em busca de 
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Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco Mundial (BIRD); e Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT).6  

O Tratado Multilateral do Comércio de 1947, conhecido como GATT-1947, 

tinha por objetivo a regulamentação da economia, com vistas à liberação do comércio, 

retraído após a crise de 1929, em caráter provisório até a criação da Organização 

Internacional do Comércio (OIC), prevista para o ano seguinte.  

A criação da OIC, prevista para 1948, apenas se tornou realidade em 1994, 

com a origem da OMC.  

Neste intervalo de tempo, contudo, o GATT-1947 concentrou todas as 

tentativas de regulamentação e negociações voltadas ao comércio internacional. 

O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio tornou-se um dos principais pilares 

de regulamentação dos estados no plano econômico internacional, tendo agregado 

vários estados, à medida que se seguiram as Rodadas de Negociação.7

As seis primeiras rodadas de negociação, concluídas em 1967 com a Rodada 

Kennedy, preocuparam-se apenas com a redução das tarifas internacionais que 

dificultavam o livre comércio, tendo atingido o número expressivo de redução de 40% 

                                                                                                                                               
mercados e rentabilidade, o capital realizou também uma acumulação sem precedentes na história da 
humanidade. Com a transnacionalização do capital operaram-se grandes transformações no mundo, já que 
o capital tem força de mudança dos padrões globais. (...) Do ponto de vista jurídico, com Bretton Woods, 
o Direito Internacional Público que pautava-se por uma ideologia européia, visto que regulava as relações 
entre Estados civilizados, entendidos assim os Estados europeus, introduziu critérios que aplicavam-se 
também aos antigos países coloniais. Consagraram-se o princípio da autodeterminação dos povos e o da 
justiça e progresso social para todos os países da nova comunidade mundial.” SILVA. César Augusto. O 
direito econômico na perspectiva da globalização. Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 33. 
6A criação do FMI e BIRD deu-se em 1944, e do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) em 
1947. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945, tendo abarcado estas instituições em 
seu bojo, juntamente com outras já existentes, a exemplo da União Postal Internacional (UPI). Sobre as 
organizações internacionais, ver: SEITENFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais, 2.ª 
ed., rev. e ampl., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 
7“Foram ao todo oito rodadas de negociação, começando com a de Genebra, em 1947, e terminando com 
a Rodada do Uruguai, entre 1986 e 1994, que criou a OMC (...). A primeira foi a Rodada de Genebra, em 
1947, com 23 países envolvidos e 10 bilhões de dólares em recursos negociados. Seguiram-se a Rodada 
Annecy, 1949, 13 países; a Rodada Torquay, 1951, 38 países; a Rodada Genebra, 1956, 26 países e US$ 
2,5 bilhões envolvidos; a Rodada Dillon, 1960-1961, 26 países e US$ 4,9 bilhões negociados; a Rodada 
Kennedy, 1964-1967, 62 países, US$ 40 bilhões; a Rodada Tóquio, 1973-79, 102 países, US$ 155 
bilhões; e, por fim, a Rodada Uruguai, 1986-1994, 123 países e US$ 3,7 trilhões em recursos negociados. 
Dados em BARRAL, Welber. De Bretton Woods a Seattle, apud BARRAL, Welber (org). O Brasil e a 
OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais. Florianópolis : Diploma Legal, 
2000. p. 24. 
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das tarifas cobradas sobre os produtos manufaturados. Mas foi sem dúvida a Rodada do 

Uruguai que trouxe grande avanço às tratativas internacionais. 8   

Dentre os resultados mais significativos da Rodada Uruguai, destacam-se: o 

Acordo Geral sobre o Comércio e Serviços – GATS; o Acordo sobre Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPs; o Acordo sobre Medidas 

de Investimentos Relacionadas ao Comércio – TRIMs; e a criação da Organização 

Mundial do Comércio – OMC em 1994.  

Com efeito, a última década do século XX em nada se parecia com o 

ordenamento internacional erigido antes das duas grandes guerras. O mundo havia se 

reconstruído rapidamente e, somados os avanços tecnológicos surpreendentes, a 

velocidade com que avançavam e interagiam no cenário internacional tornou-se 

inigualável. 

As organizações internacionais, por sua vez, não só se ampliavam em número 

como cresciam em força política e impactante frente aos Estados-membros. 

Por conseguinte, os tratados contratualistas cederam espaço aos tratados 

normativos e impositivos, cada vez mais expressivos diante da soberania dos Estados-

membros. Isso se deve a vários fenômenos, como: um maior número de instituições e 

organismos internacionais imparciais, jurisdicionais ou administrativos, criados ou 

habilitados por tratados internacionais multilaterais; e a formação de grandes blocos 

econômicos, criados por tratados internacionais que não prevêem nem o seu término 

nem a possibilidade de denúncia, mas cuja flexibilidade importa na adequação de fluxos 

comerciais e compatibilização de interesses econômicos. 

A dimensão dos fluxos comerciais e seus impactos, não só na economia dos 

estados como nos interesses comerciais globais, levou os estados industrializados em 

                                                 
8 “A Rodada Uruguai durou sete anos e meio ou quase o dobro do tempo inicialmente previsto, revelando 
a grande complexidade e o nível de tensão dos envolvidos.Ao final da Rodada, ficou evidente a 
necessidade do uso de novos instrumentos jurídicos que pudessem facilitar o processo de liberalização 
comercial, num momento de globalização acelerada da economia, especialmente naquelas áreas mais 
favoráveis aos países desenvolvidos”. BARRAL, Welber & REIS, Geraldo Antônio dos. Globalização e 
o novo marco regulatório do comércio internacional: a inserção brasileira, Ensaios FEE, Porto 
Alegre: v.20, n.1, 1999,  p. 185. 
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1994 a estabelecerem também regras do comércio internacional, especificamente sobre 

aspectos concorrências das empresas transnacionais.  
 

2. Globalização e a inserção das transnacionais. 

 

Em um oportuno artigo extraído do artigo "A roda Global", de Antenor 

Nascimento Neto, publicado na Revista Veja de 03 de abril de 1996, desenvolve a idéia 

ao conceito e a inserção das transnacionais no que ele chama de processo de aceleração 

capitalista.  

Em síntese, defende ele: 

"Globalização é um processo de aceleração capitalista num ritmo jamais 
visto, em que o produtor vai comprar matéria-prima em qualquer lugar do 
mundo onde ela seja melhor e mais barata. Instala a fábrica onde a mão-de-
obra fique mais em conta, não importa se no Vietnã ou na Guatemala. 
Vende a mercadoria para o mundo inteiro. ... 
            ... 
Uma das facetas da aceleração capitalista está no campo financeiro. Em 
1971, o volume de empréstimos internacionais de médio e longo prazo feitos 
pelo capital privado foi de 10 bilhões de dólares. Em 1995, ele chegou a 1,3 
trilhões. Cresceu 130 vezes em apenas duas décadas e meia. Esse dinheiro 
pode pertencer a um pequeno poupador japonês ou a um superinvestidor e 
está financiando coisas tão diversas quanto uma fábrica no Ceará ou o 
déficit público nos Estados Unidos. ...             ... 
O estoque de capital privado existente no mundo é de 10 trilhões de dólares. 
Em comparação, o volume de dinheiro público disponível para aplicação 
nos países é muito modesto. 

  ...   
O que se vê hoje é o Estado sem fundos para investir e as corporações com 
dinheiro saindo pela janela. Os governos vendem usinas, estradas e serviços 
porque não tem mais dinheiro para bancar investimentos nessas coisas. O 
setor privado tem. 
As dez maiores corporações do mundo  faturam 1,4 trilhões de dólares e 
mais da metade dos seus prédios, máquinas, laboratórios e funcionários 
estão fora do país de onde estas corporações se originaram. 
  ... 
Na década de 70, as empresas corriam atrás dos governos. Hoje, os 
governos é que correm atrás das empresas. 
  ... 
A Ford é um carro de que nacionalidade? Resposta: depende. A Ford 
americana é dona de 24% da Mazda japonesa, numa operação em que 
fabricam carros pequenos. Juntas, as duas companhias são sócias da 
coreana Kia Motors. A Kia vende peças para a Ford/Mazda. E a Yamaha 
japonesa vende os motores. O que aparece no final é um carro Ford, só que 
ele não tem identidade nacional. Para complicar ainda mais, o grande 
mercado desses automóveis é a Europa.  
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  ... 
A Fiat lançou no Brasil um novo carro, o Palio. Está sendo fabricado 
simultaneamente no Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Índia, 
Marrocos e China. Sendo montado, em parte, com peças importadas da 
Venezuela, Marrocos, Equador, Egito, Argélia e Vietnã..". 

  

José Carlos de Magalhães9, em sua obra Direito Econômico Internacional, 

fls. 185/6 sustenta que em razão da segunda guerra mundial, da criação do FMI, Banco 

Mundial, surgimento do GATT, plano Marshall o papel dos Estados sofreu 

modificações.  As economias nacionais passaram a interagir, aliado à expansão 

industrial dos países desenvolvidos, mormente a dos Estados Unidos, e mais: 

 

Desempenhou papel relevante nesse processo de transformação a empresa 
privada, tradicionalmente voltada para o mercado interno e, 
paulatinamente, engajada no comércio internacional.  

Se, originariamente, ligada ao seu Estado de origem no qual seus interesses 
estavam concentrados, aos poucos voltou-se para a área internacional, em 
busca de mercados mais amplos e de fontes de matéria-prima ou de mão de 
obra de custo mais baixo.  

Da empresa doméstica voltada apenas para o mercado nacional e das que 
atuavam no comércio exterior, com importações e exportações, para a nova 
modalidade de organização, com feição multinacional, foi um passo quase 
que imperceptível. 

Ainda às fls. 186, salienta Magalhães que: 

A empresa multinacional, constituindo forma de atividade econômica 
desenvolvida por uma multiplicidade de sociedades nacionais nela 
integradas, não é identificável sob roupagem jurídica específica.  

Sua atuação, em geral, espalha-se por diversos Estados, constituindo 
subsidiárias que lhe permitem flexibilidade para captar recursos 
internacionais para o financiamento de suas operações.  

Usualmente não transgride as leis locais, sendo equiparada ao “bom 
cidadão” que recolhe impostos com regularidade, tendo suas contas e 
contabilidade normalmente fiscalizadas por auditores também 
internacionais.  

Adaptando-se em toda a parte, com a colaboração de funcionários 
recrutados onde opera, a empresa multinacional, com a tecnologia de que 
normalmente é dotada, coloca em xeque o poder estatal de controlar as 
atividades econômicas em seu território. 

 
E, às fls. 191. 

                                                 
9 MAGALHÃES, José Carlos de. Direito Internacional Econômico. Curitiba, Juruá, 2005. 
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 O que distingue a empresa multinacional de outros tipos de empresas e que 
a torna um fenômeno singular e novo, não são apenas as operações na área 
multinacional, mas precisamente, a integração de toda rede de subsidiárias 
em um complexo que a transforma e uma unidade econômica sujeita a 
controle central, voltado para o mercado mundial.  

É essa organização que a diferencia das empresas nacionais com 
investimentos no exterior que atuam por meio de subsidiárias ou sucursais 
em outros países, com objetivo de suprir o mercado nacional da matriz. 

 

Mas a organização e atuação das transnacionais vão além. Como afirma 

Magalhães, fls. 209/10,  

a empresa multinacional, quer isoladamente, quer como oligopólio mundial, 
tem sua base de poder na expressão econômica do conglomerado por ela 
organizado e sua flexibilidade de atuação. 

Cada empresa em si é um complexo gigantesco que confronta em muitos 
aspectos o próprio poder dos Estados em que opera. 

... 

A concentração de empresas tem-se acentuado com os processos de fusão 
que se verificaram no final do século XX, envolvendo fabricantes de 
automóveis, indústrias químicas e de bebidas, além de outros10. 

Ainda Magalhães, ressalta que a empresa transnacional, sob o enfoque de 

organização juridicamente estabelecida, verifica-se que é dotada de poder similar ao de 

qualquer governo. E mais, às fls. 210/11, 

Os seus dirigentes, possuindo prerrogativas estatutárias, agem como que 
autoridades governamentais, estabelecendo normas que se projetam para 
fora do âmbito interno da empresa. 

O poder de negar emprego, de selecionar empregados, de influir nos 
salários dos concorrentes, pela adoção de política salarial própria, o poder 
de decidir sobre a localização de uma nova subsidiária, de distribuir lucros 
ou decidir sobre a sua reinversão, o de decidir que mercado deve ser 
suprido e qual a mercadoria a ser produzida, a que direção deve 
encaminhar pesquisas e em que extensão utilizá-las, tudo isso fica dentro do 
campo exclusivamente privado da empresa, sem que as autoridades 
governamentais possam com ele eficazmente interferir. 

 Na verdade, como sublinha Magalhães, às fls. 211, 

O poder de influir no mercado e afetar toda uma comunidade acaba por 
criar na empresa uma estrutura quase que governamental similar à do 
Estado.  

                                                 
10 John NAISBITT, Paradoxo Global, São Paulo: ed. Campus, 1999. p.4, argüi “vivermos em uma era de 
paradoxos: quanto mais universais nos tornamos, mais agimos tribalmente; quanto maior o sistema 
econômico mundial, mais fortes e poderosas se tornam suas partes menores – nações, empresas, 
indivíduos”. 
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Realmente, a grande empresa transforma-se em centro de decisões que 
afetam consumidores, fornecedores, revendedores e toda uma comunidade 
de pessoas e entidades que giram em torno dela. 

... 

Na área internacional o poder da empresa fica evidenciado nos setores que 
afetam a segurança do Estado ou o seu desenvolvimento econômico. 
Petróleo, computadores e energia são exemplos.  

As multinacionais que exploram esses setores desempenham funções 
verdadeiramente públicas e suas negociações com governos são feitas em pé 
de igualdade, frequentemente por meio de acordos. 

É verdade que ao Estado cabe o poder de terminar contratos e de 
expropriar, mas é verdade também que a empresa possuía a arma do 
controle econômico do mercado internacional, do qual aquele depende. 

 Celso Albuquerque Mello, em sua obra Direito Internacional 

Econômico11 sustenta que as razões para o aparecimento das empresas transnacionais 

podem ser sintetizadas nos seguintes fatores: 

a) as empresas partiram para o exterior a procura de mão-de-obra mais 
barata; 

b) procuram controlar mercados a fim de facilitar as exportações; 

c) procuram controlar as fontes de fornecimento das matérias-primas; 

d) procuram evitar a concorrência de empresas locais; 

e) o antigo Mercado Comum Europeu ao eliminar as barreiras 
alfandegárias facilitou a penetração das firmas norte-americanas; 

f) aumentar o seu lucro fazendo o superfaturamento do que é importado da 
matriz, bem como o subfaturamento do que vende à matriz. As compras e 
vendas “são feitas com as próprias filiais a preço pré-estabelecido, de modo 
que mesmo os governos são incapazes de determinar o valor real de suas 
exportações e importações”. 

 Celso Albuquerque Mello lembrando o imenso poderio econômico das 

transnacionais, que, por exemplo, os ativos líquidos da Standard Oil, em muitas 

ocasiões, ultrapassam em valor o estoque de outro dos EUA e que sua frota é maior em 

tonelagem do que a da Grécia. E mais,  

Em 1973, as firmas transnacionais norte-americanas tinham em fundo a 
curto prazo o dobro das reservas oficiais dos Estados.  

Elas fazem com que os Estados tenham que valorizar ou desvalorizar as 
suas moedas diante do que entra ou sai em moeda através das empresas e 
que eles não conseguem controlar.  

                                                 
11 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito Internacional Econômico. RJ, Renovar, 1993. 
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A idéia do FMI de um “regime de paridade estável” foi substituída pela de 
“taxas de câmbio flutuantes” para ser possível uma resposta ao desfio 
cambial das multinacionais. 

Estas imensas empresas são, “um novo poder”, ombreando-se ao poder 
dos pequenos Estados-Nações. 

 
3. Empresa Transnacional: a construção de um novo conceito. 
 

 Multinacionais ou transnacionais? Celso Albuquerque Mello, às fls. 105, 

descreve que: 

A ONU consagrou a expressão transnacional, isto é, de empresas que atuam 
além e através das fronteiras estatais. É mais correto, porque o qualificativo 
“multinacional” podia conduzir a equívoco se fosse interpretado ao pé da 
letra, vez que estas empresas não tem muitas nacionalidades.  

Assim a matriz é norte-americana, a subsidiária no Brasil é brasileira, a 
subsidiária na Argentina é argentina, etc. 

 
Luiz Olavo Baptista, em sua obra Empresa Transnacional e Direito12 entende 

que a empresa transnacional não possui personalidade jurídica própria, e mais, segundo 

ele, fls.17, a empresa transnacional: 

“É composta por um certo número de subsidiárias e tem uma ou mais sedes, 
constituídas em diversos países, de acordo com a legislação local que lhes 
dá personalidade jurídica e, sob certo aspecto, a nacionalidade. 

Sob o prisma estritamente jurídico-positivo, pois, não existe a empresa 
transnacional, razão pela qual a descrição que dela fazem os economistas é 
útil para sua conceituação: “um complexo de empresas nacionais 
interligadas entre si, subordinadas a um controle central unificado e 
obedecendo a uma estratégia global”. 

 

Luiz Olavo Baptista entende que a empresa transnacional, ou, na linguagem 

comum, a empresa multinacional,  

Aproxima-se do conceito jurídico de grupos de sociedades, mas com o 
acréscimo de que é um grupo constituído por sociedades sediadas em países 
diferentes, constituídas sob leis diversas, cada qual com certa autonomia, 
agindo por sua conta, mas em benefício do conjunto. 

 
A UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento) 13 define a transnacional como: 

                                                 
12 BAPTISTA, Luiz Olavo. Empresa Transnacional e Direito. São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 
1987. 
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Uma empresa que independentemente do seu país de origem e de sua 
propriedade, podendo ser privada, pública ou mista, compre entidades 
locais em dois ou mais países, ligadas por controle acionário ou de outra 
forma que uma ou mais dessas entidades possam exercer influência 
significante sobre a atividade das demais e, em particular, para dividir 
conhecimento, recursos e responsabilidades umas com as outras. As 
transnacionais operam sobre um sistema de tomada de decisões que 
permitem políticas coerentes e estratégias comuns por meio de um ou mais 
centros de decisões. É uma entidade que controla ativos no exterior. 

A definição técnica da transnacional nem de longe, dimensiona seu poderio. 

 

4. Legislação Internacional Aplicável 

A ONU se preocupa com as empresas transnacionais desde 1972, quando o 

3º. Mundo ficou muito impressionado com a participação decisiva da ITT na queda de 

Allende no Chile.  

Em 1974, o Conselho Econômico e Social criou a Comissão das Sociedades 

Transnacionais que procurou elaborar um Código de Conduta para elas.  

Embora a empresa transnacional opere em mais de um país, a sua 

personalidade jurídica não é internacional, mas sim, estipulada, de acordo com a 

doutrina dominante, pela lei do território onde ela for constituída(Jacob Dolinger, p. 

433-458).Muitas das grandes empresas transnacionais tem um peso econômico maior do 

que muitos governos. Por exemplo, em um estudo feito constatou-se que no ranking das 

100 maiores entidades econômicas do mundo, 29 empresas transnacionais figuram entre 

as 51 entidades, 19 são Estados. (MACLEAN, Janet. The Transnational Corporation in 

History: Lesson for Tudey. Indiana Law Journal, n.79, 2004, p. 363-377). 

No Brasil, de acordo com uma pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-

Estados Unidos, a receita das empresas multinacionais americanas com presença no 

Brasil em 2003, foi de 91,1 bilhões de dólares ou mais precisamente 18,55% do PIB 

brasileiro (US$ 492,3 bilhões) (Empresas americanas planejam aumentar investimentos 

no país. O Estado de São Paulo, domingo, 20.02.2005, Economia B 5). 

Por conta da influência econômica e política exercida pelas empresas 

transnacionais em economias de muitos países e nas relações econômicas 

internacionais, a comunidade internacional começou a desenvolver uma série de 

recomendações voluntárias para regular suas condutas nos países em que elas atuam. 

                                                                                                                                               
13 www.unctad.org. Acessado em : 12 nov. 2005. 
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Fabiano L de Menezes, em artigo intitulado “atores não estatais privados no 

direito internacional: empresas transnacionais e ONGS”, publicado no Estudos de 

Direito Internacional Vol. III Org. por Wagner Menezes, lembra que  

a própria Organização Internacional do Trabalho (OIT), por sua estrutura 
tripartite, desenvolve atividades referentes à conduta das empresas 
transnacionais desde a metade da década de sessenta.  

Em novembro de 1977, a OIT adotou a Declaração Tripartite relacionada 
aos Princípios das Empresas Multinacionais e Políticas Sociais. 

Essa declaração tem como objetivo estabelecer recomendações e princípios 
voluntários para servir como guia às empresas multinacionais. Esses 
princípios estabelecem condições de trabalho, salários adequados, livre 
associação etc.  

O objetivo dessa declaração é encorajar a contribuição positiva que 
empresas multinacionais podem fazer para o progresso social e econômico.  

Os Estados-Membros da OIT são responsáveis por sua implementação. 
Desde sua adoção em 1977, novas convenções e recomendações foram 
adotadas pela OIT17. 

 Em 1973, o Conselho Econômico e Social (Ecosoc) da ONU começou a 
desenvolver estudos para analisar as atividades, natureza e o impacto das 
empresas transnacionais no processo de desenvolvimento.  

Em 1975 começou a funcionar um centro especial permanente para discutir 
questões relacionadas às empresas transnacionais.  

Em 1993, a Conferência da ONU sobre comércio e Desenvolvimento 
assumiu a responsabilidade pelo programa referente às empresas 
transnacionais14.  

Ainda no período do Ecosoc, o centro especial para as empresas 

transnacionais criou um rascunho para um código de conduta às empresas 

transnacionais (Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations).  

Entre os objetivos deste código estavam: estabelecer medidas mandatórias 

ou voluntárias para encorajar o desenvolvimento dos planos e objetivos dos países onde 

elas estavam estabelecidas, facilitar a cooperação com e entre os Estados em questões 

relacionadas às empresas transnacionais, e aliviar dificuldades relacionadas com a 

natureza internacional dessas empresas nos países em que elas estavam situadas. Esse 

código foi enviado para a Assembléia Geral da ONU, mas nunca foi adotado15. 

Com o aumento cada vez mais significante do peso econômico e político dês 

empresas transnacionais no cenário internacional, a Organização para a Cooperação 

                                                 
14 (http://www.unctc.unctad.org/aspx/index.aspx) 
15 (http:www.1.umn.edu/humanrts/ataglance/compdftun.html) 
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Econômica e Desenvolvimento (OCDE) começou a desenvolver recomendações 

voluntárias para as empresas transnacionais, referentes às questões sobre emprego, 

relações industriais, ética, direitos humanos, meio ambiente, corrupção etc.  

Essas recomendações formaram um “Guia para as empresas transnacionais” 

que operam dentro dos países que aderiram a este guia.  

Cabe aos Estados que aderiram promover o guia entre as empresas 

transnacionais. A OCDE divulgou a versão mais recente do guia em 200016.  

Em 1999, na reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Secretário 

Geral da ONU, Kofi Annan, propôs que os empresários internacionais se unissem à 

iniciativa voluntária de criação do Global Compact. O objetivo desse projeto é unir as 

empresas com as agências especiais da ONU em apoio mais recente de 10 princípios – 

eram 9 quando o projeto foi criado – nas áreas de direitos humanos (2), trabalho (4), 

meio ambiente (3) e anticorrupção(1). O Global Compact tem como função principal 

avançar a responsabilidade empresarial das empresas fazendo com que elas 

coletivamente sejam partes da solução dos desafios da globalização.  

Entre os requisitos para a empresa aderir a este projeto são: que o presidente 

envie uma carta com o aval de sua diretoria ao secretário da ONU mostrando o interesse 

da empresa em apoiar o Global Compact e seus objetivos; e a publicação pela empresa 

sobre o desenvolvimento do progresso na aplicação dos princípios. Centenas de 

empresas de várias o fizeram. 

A maior evolução referente ao estabelecimento de normas não voluntárias 

para as empresas transnacionais no plano internacional ocorreu na área dos direitos 

humanos.  

A Subcomissão da ONU para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos 

aprovou, no dia 13.08.2003, as normas de responsabilidade das corporações 

transnacionais e outras empresas comerciais na esfera dos direitos humanos17 . 

O objetivo dessas normas é fazer com que empresas transnacionais e outras 

empresas comerciais promovam e protejam os direitos humanos. Esse documento trata 

específico de questões como não-descriminação, corrupção, proteção ao consumidor, 

questões ambientais, trabalho infantil, direitos dos trabalhadores etc.  

                                                 
16 (http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf). 

 
17 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En?Opendocument 
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Diferentemente de outros instrumentos citados anteriormente, as normas 

aprovadas pela Subcomissão em 2003 não são de natureza voluntária. 

Em nenhuma das dezoito normas é mencionada a palavra voluntária. Outra 

característica marcante deste documento é a existência de quatro regras gerais 

relacionadas à forma com que essas normas devem ser implementadas pelas empresas e 

monitoradas. 

As normas de responsabilidade das corporações transnacionais e outras 

empresas comerciais não têm o status de tratado(hard law), mas sim, status de normas 

soft law. Elas podem ser vistas, primeiro, como recomendações.  

O que envolve a comunidade internacional em regular as atividades das 

empresas transnacionais não se refere ao aumento cada vez crescente dos seus lucros 

porque essas empresas precisam fazer o que é de sua própria natureza: ter lucro. Mas a 

questão central é verificar se para atingir tais lucros as empresas transnacionais violam 

normas de direitos humanos, se há exploração de trabalhadores, se existe trabalho 

infantil, violação de normas ambientais etc. E se constatado que as empresas 

transnacionais violam regras internacionais para atingir lucros, que elas sejam, portanto, 

responsabilizadas por suas condutas no plano internacional.  

As normas de responsabilidade das corporações transnacionais e outras 

empresas comerciais aprovadas pela Subcomissão de direitos humanos da ONU podem 

ser consideradas como o primeiro passo para que essas empresas sejam 

responsabilizadas pelos seus atos. 

 

5. Os poderes dos Estados 

  É indiscutível que no limiar do século XXI o comércio nas sociedades capitalistas 

esteja altamente internacionalizado, apontando para o esgotamento dos limites do 

tradicional Estado-Nação, incapaz de por si só regulamentá-lo, controlá-lo e protegê-lo. 

Martin Carnoy, na obra Estado e Teoria Política18,  às folhas 9, sustenta que:   

o problema básico das sociedades capitalistas avançadas, após dois séculos 
de crescimento econômico, não é mais a adequação dos recursos ou sua 
alocação eficiente para produção máxima.  

O modo como isso se dá, a definição do que seja produção, o que se produz 
e quem decide a política de desenvolvimento sào, hoje, problemas 
econômicos significativos.  

E esses problemas estão situados tanto na arena política como na produção.  
                                                 
18  CARNOY, Martin Carnoy, na obra Estado e Teoria Política, 7ª Edição, Campinas, Ed. Papirus, 2001. 
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Há outro motivo para a importância da política: na medida em que as 
economias se desenvolveram em todo o mundo, o setor público, aqui 
chamado de Estado, cresceu em importância em todas as sociedades, da 
industrial avançada à exportadora de bens primários do Terceiro Mundo, e 
em todos os aspectos da sociedade, não apenas político, como econômico 
(produção, finanças, distribuição), ideológico (educação escolar, os meios 
de comunicação) e quanto a força legal (polícia, forças armadas).  

Por que isso ocorre e como se configura o crescente papel do Estado têm se 
tornado uma preocupação crucial para os cientistas sociais de nossos dias.  

O Estado parece deter a chave para o desenvolvimento econômico, para a 
segurança social, para a liberdade individual e, através da sofisticação 
crescente das armas, para a própria vida e a morte.  

Compreender o que seja política no sistema econômico mundial hoje é, pois, 
compreender o Estado nacional e compreender o Estado nacional no 
contexto desse sistema é compreender a dinâmica fundamental de uma 
sociedade. 

Em outras palavras, o Estado continua a manter um importante papel até 
mesmo para contrabalançar o poder das transnacionais. 

5.1 As Empresas transnacionais e os países periféricos 

 A nova ordem econômica advinda com a globalização ensejou uma nova 

dinâmica de produção, de organização da empresa transnacional, constituindo um 

desafio para os estados assimilar seus pressupostos e adequar todo seu sistema 

produtivo a uma nova realidade tecnológica almejada pelos países periféricos.  Celso 

Albuquerque Mello, fls.107, sustenta que: 
 

O aspecto econômico vai te relevância na política o que faz com que tais 
empresas desenvolvam uma política conservadora, vez que elas negociam 
com as elites dos estados estrangeiros onde vão se instalar.  

Ao necessitarem de estabilidade política para se desenvolverem fazem 
investimentos na polícia e nas forças armadas.  

Elas criam nos países subdesenvolvidos elites locais que imitam o “way of 
life” dos países ricos, não dando importância aos interesses de seu povo.  

Os dirigentes locais destas empresas, como já foi observado, têm uma “dupla 
nacionalidade de fato” isto é, a nacionalidade de origem e a de afeição à da 
matriz. Estes dirigentes não falam mais em “my country, my home”, mas em 
“my corporation, my home”  

Por outro lado, contratam sempre pessoas influentes nas elites locais para 
facilitar a sua penetração, bem como tentar evitar críticas nacionalistas.  

Elas tem sido objeto de críticas, como nos EUA, por exportarem empregos, o 
que significa ter havido um enfraquecimento do movimento trabalhista norte-
americano. 
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 Ainda na visão de Celso Albuquerque Mello,  

A América Latina tem uma história trágica no tocante às intervenções visando 
à proteção de investimentos estrangeiros. Pode-se dizer que tais empresas as 
vezes tem uma política própria, outras são “pontas de lança” ou atuam como 
“auxiliares” de seus governos, mas sempre acabam por obterem o apoio de 
sue estado nacional. 

A América Latina se encontra em uma situação paradoxal, isto é, necessita de 
investimentos estrangeiros para o seu desenvolvimento, mas ao fazê-lo sabe 
que está abrindo as portas para a intervenção estrangeira, que exige como 
sempre a manutenção do denominado “capitalismo selvagem” que explora a 
maior parte da população em proveito de uma minoria. 

Ringbakk observa que as empresas com as suas matrizes nos EUA estão 
submetidas à legislação norte-americana e as suas subsidiárias como parte 
delas também estão submetidas às leis dos EUA.  

O que se pode observar é que quando os EUA proíbem as empresas norte-
americanas de comerciarem com um determinado Estado, esta proibição é 
estendida às suas subsidiárias mesmo sem elas terem a nacionalidade 
americana, o que as mostra como instrumento da política dos EUA, bem como 
uma diminuição da soberania do Estado onde está instalada a sua subsidiária, 
vez que ele não controla efetivamente uma empresa localizada em seu 
território e que tem a sua nacionalidade. 

É evidente que o papel exercido pelas transnacionais na América Latina 

continua a ser ambivalente, dada a necessidade histórica de investimentos que a região, 

historicamente, sempre necessitou. 

 

5.2 . O SISTEMA DE PROTEÇÃO NOS BLOCOS ECONÔMICOS 

Para se entender a integração e a proteção econômica que podem ser dadas 

dentro do contexto de um bloco econômico, bem como a reação do Estado-nação a isto 

e de seus Chefes de Estado, é mister fazerem-se algumas considerações, levando em 

conta o aspecto histórico e os tipos de blocos existentes. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de quarenta, o mundo 

mergulhou numa profunda e inigualável transformação.  

Visando a sua sobrevivência, os europeus concluíram que a superação de 

suas diferenças e a integração entre os países lhes traziam benefícios que jamais seriam 

alcançados por meio da guerra. Essa visão tornou-os responsáveis pela inauguração da 

fase dos Blocos Econômicos. 19

                                                 
19 BIACCHI GOMES, Para Eduardo. Em sua obra Blocos Econômicos – Solução de Controvérsias, 
Curitiba: Juruá, 2001, p. 27, sustenta que a busca de integração entre os Estados tem as mais variadas 
causas: econômicas, pacifistas, sociais, culturais etc., o que principalmente justifica o anseio integracio- 
nista são razões econômicas, que levam os Estados a procurar melhor inserção no mercado mundial, para 
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A formação dos blocos econômicos parece ser aos Estados soberanos uma de 

suas poucas alternativas, até mesmo para subsistirem como Estados.  

As transformações que transcorreram no Mundo nos últimos anos, em 

especial a partir do final dos anos 80, afetaram múltiplos aspectos dos relacionamentos 

entre o Estado e a Sociedade e entre os países, atingindo questões que vão desde o meio 

ambiente, passando pela segurança, até questões sociais e econômicas. 

Diante tudo deparasse com a figura de um Estado falido que, para a simples 

operação de compra de um produto, submete-se a um processo de licitação pública20 e a 

morosidade entre esta e a efetiva contratação, encontra-se na repetição contínua desta 

operação mastodôntica e defasada tecnologicamente, em um paradoxo com a iniciativa 

privada, munida de tecnologia de ponta e liberta de tais restrições. A real necessidade do 

Estado pauta-se em sua importante função social. Associar-se e enfrentar os desafios do 

capitalismo21 moderno parece ser o caminho22/23. 

 

6. A AMERICA LATINA VULNERABILIDADE E DEPENDÊNCIA 

TECNOLÓGICA 

                                                                                                                                               
melhor competir com os demais países ou blocos econômicos. A integração, embora na maioria dos casos 
tenha finalidade econômica, é fruto de uma vontade de integração que se realiza por força da vontade 
política. 
20 Dado o princípio da legalidade e da moralidade pública. 
21 DREIFUSS, René. op. cit. p. 234, sustenta que “o welfare-state acabou. As cifras são estonteantes, em 
termos do número de desempregados, de excluídos. Irlanda, Espanha e Argentina compartilham, nesse 
momento, além do gosto pelos cavalos, índices de desemprego superiores a 20%. A questão é saber o 
quanto disso é recuperável e em que condições e que possibilidades os grupos humanos organizados 
terão para exigir modificações neste sistema, que está transformando seres humanos em agentes de 
produção descartáveis. Infelizmente, estamos assistindo à criação de duas Terras: uma, com 
aproximadamente 2 bilhões de pessoas computadorizadas, vinculadas por intermédio dos recursos da 
eletrônica; e outra, com 6 bilhões de pessoas, em condições que variam dos diversos graus de miséria, da 
pobreza, até os grupos remediados, que subsistem em condições precárias. Esse é um dos cenários 
possíveis, caso não haja modificações sérias capazes de evita-lo.” 
22 DRUCKER, Peter. Sociedade pós-capitalista, SP: ed. Pioneira, 1999, p. XIX, discorre que, “desde o 
fim da Segunda Guerra Mundial o Estado Nação soberano vem perdendo sua posição como órgão único 
de poder. Internamente os países desenvolvidos estão rapidamente se transformando em sociedades 
pluralistas de organizações. Externamente, algumas funções governamentais estão se tornando 
transnacionais, outras regionais, como por exemplo a Comunidade Européia; e outras estão sendo 
tribalizadas. O Estado-Nação não irá desaparecer. Ele poderá permanecer como órgão político mais 
poderoso ainda por muito tempo, mas não será indispensável. Ele irá dividir cada vez mais seu poder 
com outros órgãos, outras instituições, outras entidades criadoras de políticas”.  
23 Novo passo parece se consubstanciar com acordos inter-blocos, como a Zona de Livre Comércio entre 
o Mercosul e a União Européia, inaugurando-se nova fase nas relações comerciais. 
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A consolidação do sistema capitalista24 exteriorizada com a queda do bloco 

soviético e a subseqüente criação da OMC25 trouxeram, por óbvio, conseqüências para o 

mundo inteiro.  

Novos mercados foram abertos e mantidos pelas economias dos países 

detentores da tecnologia e do capital.  

Globalização, mercado financeiro, commodities, hedge, etc., passam a ser 

palavras, hoje, incorporadas no vocabulário coloquial da maior parte dos países do 

mundo.  

Para os Estados da América Latina estes “novos fatores” acabam por gerar 

novas dificuldades. René DREIFUSS26 , sustenta que  

...a globalização é um termo que se refere a fenômenos do âmbito da 
produção e da comercialização de produtos.  

É um processo que compreende mudanças significativas no sistema 
produtivo a partir da utilização crescente de métodos, meios, recursos de 
produção que ultrapassam fronteiras nacionais. 

  
 E, mais adiante complementa que  

A globalização deriva, por um lado, de um redesenho do sistema financeiro.  

Ele tem um processo de diferenciação interna que enfatiza um tripé 
bancário, dos fundos de pensão e fundos mútuos e das seguradoras.  

Dentro desse sistema financeiro, um processo intenso de absorção, de 
incorporação, de concentração de capitais, e de diferenciação interna no 
próprio sistema financeiro, com o nascimento, a consolidação ou a 
expansão dos fundos, do mundo dos seguros, dos investimentos produtivos, 
modificam radicalmente as possibilidades de vinculação do sistema 
financeiro ao industrial, e a alavanca fundamental da globalização é o 
complexo que inclui a informática, as telecomunicações, a microeletrônica e 
a robótica, e que, junto às modificações do sistema financeiro, induz 
transformações no sistema de produção e obriga as grandes corporações a 
pensar numa matriz de conhecimento, e não mais de produto.  

                                                 
24 A consolidação do sistema capitalista, mas seus fundamentos datam de mais de dois séculos.  
25 É interessante que com a queda do sistema soviético o próprio sistema capitalista adapta-se e começa a 
discutir “cláusulas sociais” antes uma questão pouco considerada. Maria Cristina Cacciamali em artigo 
intitulado “Liberalización Econômica y Derechos Fundamentales en el Trabajo en América Latina”, p.91, 
na obra que organizou intitulada  “Los Desafíos de la Política Social en América Latina”, Caracas, Garcia 
& Hijo, 2002, sustenta que “La inclusión de derechos laborales en las relaciones comerciales 
internacionales se ha transformado en una propuesta política que diferencia los intereses de los 
gobiernos de las naciones industrializadas, con el apoyo del sector empresarial y de los sindicatos, 
lideran demandas para elevar las normas mínimas laborales, enfrentándose a la resistencia de los 
gobiernos y empresarios de los países en vías de desarrollo”.  
26 René Dreifuss, Os códigos do admirável mundo novo, Lições de Mestres. Rio de Janeiro: ed. Campus, 
1998. p. 231 
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A competência crucial passa a ser a de desenvolver uma matriz científica e 
um coração tecnológico, que permitem modificar radicalmente o panorama 
da produção, das possibilidades de consumo, do mundo do trabalho, da 
gestão e da própria pesquisa, possibilitando a introdução de novos 
produtos.  

Além dessas duas questões, pode-se mencionar os capitais existentes, a 
reformulação das corporações, o redesenho que, lentamente, vai sendo 
imposto no campo da política, entre outros. 

 
 Em texto intitulado “O desenvolvimento econômico da América Latina e 

alguns de seus problemas principais” de Raúl PREBISCH, publicado na obra 

“Cinqüenta anos de pensamento na CEPAL” org. Ricardo Bielschowsky  ed. Record, 

2000, levanta em âmbito de América Latina, às fls. 76, que “a elevação do padrão de 

vida das massas depende, em última instância, de uma expressiva quantidade de capital 

por trabalhador empregado na indústria, nos transportes e na produção primária, e da 

capacidade de bem administrá-lo”. Mais à frente, às fls. 104, sustenta que “já existe 

uma experiência suficiente para nos convencer de que o comércio multilateral é o que 

mais convém ao desenvolvimento econômico da América Latina. Poder vender e 

comprar nos melhores mercados respectivos, ainda que eles sejam diferentes, sem 

dividir o intercâmbio em compartimentos estanques, constitui a fórmula ideal”. Para 

desenvolver-se é necessário a formação de um capital, PREBISCH, fls.108/9 argúi que  

 
...em última instância, a margem de poupança depende do aumento da 
produtividade do trabalho. ...  

A produtividade dos países da América Latina é muito baixa, porque falta 
capital; e falta capital por ser muito estreita a margem de poupança, em 
virtude dessa baixa produtividade.  

Para romper esse círculo vicioso, sem deprimir exageradamente o atual 
consumo das massas, em geral muito baixo, é necessária a ajuda transitória 
do capital estrangeiro.  

Se sua aplicação for eficaz, o aumento da produtividade, ao longo do tempo, 
permitirá desenvolver a própria poupança e com ela substituir o capital 
estrangeiro, nas novas inversões exigidas pelas inovações técnicas e pelo 
crescimento da população. 

 
Celso FURTADO, no texto “Desenvolvimento e Subdesenvolvimento”, 

publicado na obra “Cinqüenta anos de pensamento na CEPAL” org. Ricardo 

Bielschowsky  ed. Record, 2000, faz uma contundente análise das fases do 

desenvolvimento industrial e econômico e chama a atenção às fls. 251 que “a íntima 

interdependência existente entre a evolução da tecnologia nos países industrializados e 
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as condições históricas do seu desenvolvimento econômico. Essa tecnologia, na forma 

em que se apresenta hoje, incorporada aos equipamentos industriais, resulta, portanto, 

de um lento processo de decantação” Às fls. 253, Celso FURTADO lembra que 

decorrente das linhas de desenvolvimento da economia industrial,  

o efeito do impacto da expansão capitalista sobre as estruturas arcaicas 
variou de região para região, ao sabor de circunstâncias locais, do tipo de 
penetração capitalista e da intensidade desta.  

Contudo, a resultante foi quase sempre à criação de estruturas híbridas, 
uma parte das quais tendia a comportar-se como um sistema capitalista, a 
outra, a manter-se dentro da estrutura preexistente.  

Esse tipo de economia dualista constitui, especificamente, o fenômeno do 
subdesenvolvimento contemporâneo.  

O subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não 
uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já 
alcançaram grau superior de desenvolvimento. 

...a etapa superior do subdesenvolvimento é alcançada quando se diversifica 
o núcleo industrial e este fica capacitado a produzir parte dos equipamentos 
requeridos pela expansão de sua capacidade produtiva.  

O fato de se alcançar essa etapa não implica que o elemento dinâmico 
principal passe, automaticamente, a ser o núcleo industrial ligado ao 
mercado interno.  

O processo normal de desenvolvimento do núcleo industrial é ainda o da 
substituição de importações; destarte, o elemento dinâmico reside ainda na 
procura preexistente – formada, principalmente, por indução externa – e 
não nas inovações introduzidas nos processos produtivos, como ocorre nas 
economias industriais totalmente desenvolvidas.  

No entanto, como o sistema é capaz de produzir parte dos bens de capital de 
que necessita para expandir sua capacidade produtiva, o processo de 
crescimento pode continuar por muito mais tempo, mesmo que haja 
estancamento da capacidade de importação.  

O desenvolvimento se opera, em tais condições, entretanto, com forte 
pressão inflacionária”.  

 

O somatório destes fatores, acrescidos de crises econômicas endêmicas, 

acaba formando poderosos obstáculos a uma integração, idéia decorrida muito mais de 

uma necessidade política dos governos, do que propriamente do apoio popular. 

Destacam-se aqui as palavras de Eduardo C. Schaposnik27: 

(...) é difícil distinguir quando a falta de apoio se deve a uma diminuição da 
crença na própria idéia de integração ou quando se trata de um declínio do 
modelo empregado.  

                                                 
27 Op. cit., p.13. 
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O que resulta evidente é que a maior parte das camadas sociais tem julgado 
pelos efeitos negativos registrados, porque a crise se acentuou, caíram as 
exportações, também o comércio intra-regional, chegando-se finalmente ao 
estancamento da economia e ao endividamento vertiginoso, acentuou-se a 
dependência e se exibiu uma série de fenômenos negativos que fez aflorar um 
sentimento de ceticismo, afastando até os pensadores sociais e políticos.  

 
 Sustenta-se que a crise de integração decorre do modelo neoliberal28 

escolhido, voltado para a abertura do mercado para iniciativa privada, e a forma como 

fora instrumentalizado e executado. 

 Mas também pode observar que, pelo viés político na América Latina o 

presidencialismo passa a ser mais um dos aspectos da crise de governabilidade ao lado 

dos aspectos arraigados no capitalismo traduzidos intrinsecamente, em crises periódicas, 

cujas soluções serão fatores desencadeadores, no futuro, de novas crises29.  

 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

No presente artigo procurou-se, em um primeiro momento, abordar o 

fenômeno da globalização, tendo como objeto de estudo a Empresa Transnacional como 

um impulsionador, no papel de agente de integração econômica entre Estados na 

formação de blocos econômicos, já que serviram como uma resposta dos Estados ao 

desafio representado pelas transnacionais - para tanto - foram feitas análises e reflexões 

sobre a concepção clássica de empresa multinacional até o percurso de uma construção 

de um novo conceito de empresa transnacional. 

Neste sentido promoveu-se uma leitura crítica da legislação internacional 

aplicável, para a construção de uma base doutrinária do sistema proteção nos blocos 

econômicos. Em um segundo momento, tentou-se compreender as atuações das 

                                                 
28 PETRAS, James. No fio da navalha – Os Fundamentos do neoliberalismo. 2. ed. São Paulo: Ed. 
Xamã, 1998. p.18. As teorias neoliberais podem ser resumidas em cinco metas essenciais: estabilização 
(de preços e das contas nacionais); privatização (dos meios de produção e das empresas estatais); 
liberalização (do comércio e dos fluxos de capital); desregulamentação (da atividade privada); austeridade 
fiscal (restrições aos gastos públicos). ANDERSON, Perry. – Balanço do Neoliberalismo, em artigo 
publicado na obra Pós-Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1995. p. 23, sustenta que “se economicamente o neoliberalismo fracassou, socialmente criou 
sociedades mais desiguais. Mas foi política e ideologicamente onde alcançou os maiores êxitos, 
disseminando a idéia de que não há alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou 
negando, têm de adaptar-se a suas normas”. É o que ele chama de hegemonia. 
29 O Senador e Professor Universitário Lauro Campos. A crise completa – A Economia Política do Não. 
São Paulo: Bomtempo, 2001, p. 281, sustenta “que o fantástico desenvolvimento capitalista produziu as 
crises recorrentes que, desde a crise de 1810 vêm tornando-se cada vez mais completas e complexas. O 
capitalismo desenvolveu espantosamente não só as forças produtivas mas as forças improdutivas e 
destrutivas, desviando para setores bélicos parte substancial de seus recursos”. 
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empresas transnacionais nos países da América Latina e as respostas menos definidas 

dadas pelos Estados da Ibero-América.  

Cabe ao Estado, através de seus agentes, e da própria opinião pública, aprender a 

conviver com estes “novos gigantes” sem perder sua dimensão de espaço e atribuições. 

Será o futuro quem dirá se a coexistência será pacífica ou conflituosa. 
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DIREITOS HUMANOS E O ACESSO À JURISDIÇÃO INTERNACIONAL COMO 

INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL 
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RESUMO 

No Brasil são freqüentes as violações aos direitos humanos em que pese o extenso rol de 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, bem como nos diversos tratados 

internacionais de proteção aos direitos humanos firmados, demonstrando a fragilidade 

desses direitos no país. Ocorre que o reconhecimento de que os seres humanos têm direitos 

sob a ordem internacional conduz à conseqüência de que a negação desses mesmos direitos 

impõe, como resposta, a responsabilização internacional do Estado violador. Nesse sentido, 

a jurisdição internacional pode atuar como instrumento de inclusão social para aqueles que 

não encontraram ressonância na sua busca por justiça perante os órgãos oficiais internos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS;  VIOLAÇÕES; RESPONSABILIDADE 

INTERNACIONAL; JURISDIÇÃO INTERNACIONAL; SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS.  

 

ABSTRACT 

In Brazil, both violations of the human rights concerning the fundamental rights foreseen in 

the Federal Constitution and the different international treaties are frequent, which 

demonstrates the fragility of  the human rights in this country. The recognition that human 

beings have rights under the international order leads to the consequence that the negation 

of these same rights imposes, as a consequence, the international responsibility of the 

violating State. Therefore, the international jurisdiction can act as an instrument of social 
                                                 
* Juiz Federal Substituto em Londrina/PR, mestrando em Ciência Jurídica pela Faculdade Estadual de Direito 
do Norte Pioneiro – FUNDINOPI, Jacarezinho/PR.  
∗∗ Advogado, mestrando em Ciência Jurídica pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – 
FUNDINOPI, Jacarezinho/PR. Professor de Filosofia Geral e Jurídica, Teoria Geral do Estado e Ciência 
Política. Bolsista da CAPES. 
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inclusion for those who have not found support in the search for justice before the internal 

official organs. 

 

KEY-WORDS: HUMAN RIGHTS; VIOLATION; INTERNATIONAL 

RESPONSIBILITY; INTERNATIONAL JURISDICTION; INTER-AMERICAN 

HUMAN RIGHTS SYSTEM.  

INTRODUÇÃO 

A noção da relevância dos direitos humanos recebe aprovação 

generalizada no contexto mundial contemporâneo.  São inúmeros os casos de violações aos 

direitos humanos no mundo ao longo da história, demonstrando a amplitude e dificuldade 

da missão de implementação prática dos direitos humanos.  

Contudo, a questão da fundamentação e natureza dos direitos do homem 

permanece intensa, sobretudo em tempos de globalização, que escancara contradições entre 

universalismo e relativismo, laicidade estatal e fundamentalismos religiosos, pluralismo e 

tolerância, entre outras. 

Se por um lado, reafirma-se a necessidade de uma renovada 

fundamentação da validade formal1, de outro, verifica-se a insuficiência da opção formal 

(validade), devido à necessidade da afirmação de conteúdos materiais (exigência de 

verdade), com pretensão de universalidade2.  

Assim, atualmente, não se pode olvidar da problemática da 

fundamentação filosófica dos direitos humanos, relacionados à compreensão e à 

justificação dos fins e valores que ensejam e que devem ensejar o reconhecimento de 

conteúdos que incorporam a concepção de direitos humanos, que seria um primeiro estágio 

epistemológico. O segundo estágio epistemológico seria destinado à compreensão e à 

justificação dos meios e instrumentos instituídos e institucionalizados para dar conta da 

                                                 
1 V.g. as teorias procedimentalistas de Jüerguen Habermas e John Haws, entre outros. 
2 Como a ética da libertação de Enrique Dussel. 
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efetivação destes direitos. 

Dito de outra forma, a fundamentação filosófica dos direitos humanos 
deve adotar uma perspectiva transdiciplinar de modo a envolver o estudo 
dos problemas históricos, sociais, econômicos, psicológicos, que são 
inerentes ao seu reconhecimento em uma comunidade humana constituída 
politicamente, abarcando tanto a prestação de justificativas dos fins e 
valores desejados por esta comunidade de interesses, como a prestação de 
justificativas dos meios constituídos para efetivar o seu reconhecimento 
(MÖLLER, 2006, p. 38). 

Neste estudo, trabalharemos no segundo estágio epistemológico acima 

referido, a fim de analisar os instrumentos internacionais que viabilizam a jurisdição 

internacional na busca de se dar efetividade aos direitos humanos, quando se mostrarem 

falhas as instituições oficiais internas.  

Registre-se, contudo, que esta opção não desloca a problemática da 

fundamentação dos direitos humanos para um patamar de menor importância da sua 

positividade. Com efeito, a eficácia dos direitos humanos em grande medida encontra-se 

intimamente ligada à sua fundamentação, pois como afirma Bobbio, o problema dos fins 

não pode ser dissociado do problema dos meios  (2004, p. 44). 

1. DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Numa perspectiva histórica os direitos humanos se materializam graças à 

intervenção humana, na medida que não são um dado, mas um construído, uma invenção 

humana, em constante processo de construção e reconstrução (LAFER, 2001, p. 134), pois 

fazem parte de um processo dinâmico que se refere à própria história da conquista desses 

direitos.  

São direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos 

de modo gradual, não todos de uma vez e nem todos de uma vez (BOBBIO, 2004, p. 25), 

cuja conformação normativa foi ganhando corpo a partir das revoluções que eclodiram na 

América do Norte e na França, ao final do século XVIII. 
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Dentro dessa conquista histórica, a internacionalização dos Direitos 

Humanos iniciou-se na segunda metade do século XIX, a qual pode ser dividida em duas 

fases. Na primeira, pode-se citar três institutos: o Direito Humanitário, a Liga das Nações e 

a Organização Internacional do Trabalho. 

O Direito Humanitário constitui o componente de direitos humanos da lei 

da guerra, agrupando um arsenal de normas e convenções visando à proteção dos soldados 

feridos, prisioneiros e sociedade civil. Assim, o Direito Humanitário foi a primeira 

expressão de que no plano internacional, há limites à liberdade e à autonomia dos Estados 

ainda que na hipótese de conflito armado ( PIOVESAN, 2007a, p. 110). 

Após a Primeira Guerra Mundial surge a Liga das Nações, com o objetivo 

de promover a cooperação, paz e segurança internacional. A Convenção da Liga das 

Nações de 1920 continha previsões genéricas relativas aos direitos humanos, que 

impunham limites à soberania estatal absoluta, na medida em que a Convenção da Liga 

estabelecia punições econômicas e militares àqueles que violassem suas obrigações. 

Em terceiro lugar, cita-se ainda, como entidade que contribuiu ao 

processo de internacionalização dos direitos humanos a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), também criada após a Primeira Guerra Mundial, que tinha por finalidades 

básicas a promoção de diretrizes internacionais de condições de trabalho. 

Esses três precedentes históricos contribuíram fortemente para o 

surgimento de um Direito Internacional que antes se limitava a regular relações entre 

Estados.  

Por meio desses institutos, não mais se visava proteger arranjos e 
concessões recíprocas entre os Estados; visava-se, sim, o alcance de 
obrigações internacionais a serem garantidas ou implementadas 
coletivamente que, por sua natureza, transcendiam os interesses 
exclusivos dos Estados contratantes. Essas obrigações internacionais 
voltavam-se à salvaguarda dos direitos do ser humano e não das 
prerrogativas dos Estados. Tais institutos rompem, assim, com o conceito 
tradicional que situava o Direito Internacional apenas como a lei da 
comunidade internacional dos Estados e que sustentava ser o Estado o 
único sujeito de Direito Internacional (PIOVESAN, 2007a, p. 112). 

Dessa forma, a partir dessa evolução histórica, o indivíduo passa a ser 
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sujeito de direito internacional e assim vai se consolidando a sua capacidade internacional 

de postular a uma jurisdição internacional, de maneira que os direitos humanos deixam de 

se limitar à exclusiva jurisdição interna, mas passam a ser de interesse da comunidade 

internacional.    

A segunda fase de internacionalização dos direitos humanos, que acaba 

por consolidar o Direito Internacional dos Direitos Humanos, surge após a Segunda Guerra 

Mundial, ante as atrocidades praticadas em larga escala contra os seres humanos, 

particularmente nos chamados campos de concentração. 

A barbárie do totalitarismo, com a convicção expressamente assumida de 

que os seres humanos são supérfluos e descartáveis, rompe com a “lógica do razoável”, que 

tem na idéia do valor da pessoa humana o “valor-fonte” de todos os valores políticos, 

sociais e econômicos, destarte, o fundamento último da legitimidade da ordem jurídica 

(LAFER, 2001, p. 19).  

Os direitos humanos passam a ser uma legítima preocupação 

internacional com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas, 

que reunidas em Assembléia Geral no dia 10 de Dezembro de 1948, emitiram a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. Esta é portanto a “concepção contemporânea de direitos 

humanos”. 

A partir de então, vários tratados internacionais foram celebrados para 

coibir toda forma de violação aos direitos da pessoa humana, considerando-se crimes contra 

os direitos do homem, dentre outros, a pedofilia, a tortura, o trabalho escravo, o racismo, o 

genocídio, o tráfico de drogas, o terrorismo, a violência contra a mulher, a violência sexual 

e toda ação criminosa que venha a constranger, anular ou violentar o ser humano, na sua 

extensão corporal, intelectual ou moral. 

1.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

Com a redemocratização e o retorno ao Estado de Direito, o Brasil se 

insere no sistema internacional e interamericano de proteção dos direitos humanos, ao 
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aderir e ratificar os tratados internacionais e regionais. A Constituição de 1988 significou 

um enorme avanço em matéria de direitos humanos, uma vez que entre os princípios 

fundamentais da Constituição Federal está o da prevalência dos direitos humanos nas 

relações internacionais, tendo sido prevista a formação de um tribunal internacional de 

direitos humanos pelo Brasil, no art. 7o do ADCT, bem como deu especial atenção ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando não só a abertura ao sistema 

internacional de proteção de tais direitos, como também a prevalência destes na ordem 

interna.  

O Brasil é signatário de vários desses tratados3, visando, em cooperação 

com as demais nações signatárias, erradicar os diversos crimes que violem direitos 

humanos. Não obstante a adesão e a incorporação desses tratados internacionais de direitos 

humanos na ordem interna, é patente o hiato existente entre seus princípios e a realidade, de 

maneira que continua sendo rotina as violações de direitos humanos no país. Contudo,  

no atual estágio de evolução da sociedade, com a constante cada vez mais 
crescente de desrespeito e de atrocidades, é preciso que se busque, seja no 
direito nacional, seja no direito internacional, saídas eficazes para solução 
do problema diário de violação dos direitos [...] (MAZZUOLI,  2002 apud 
SOUZA, 2005, p. 12). 

Portanto, é imperioso verificar a forma como o direito internacional 

combate as violações aos direitos humanos no país, quando as instâncias internas se 

mostrarem insuficientes para tanto.  

1.2 A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO POR VIOLAÇÃO 

AOS DIREITOS HUMANOS 

                                                 
3 Dentre esses tratados, destacam-se: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Nova York, 1966 – 
Decreto nº 592, de 06.07.1992); Convenção Americana sobre Direitos Humanos (São José, 1969 – Decreto nº 
678, de 06.11.1992); Convenção sobre os Direitos da Criança (Nova York, 1989 – Decreto nº 99.710, de 
21.11.1990); Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
Relativo à Prevenção e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Nova York, 2000 – 
Decreto nº 5.017, de 12.03.2004); Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (Roma, 1998 – Decreto 
nº 4.338, de 25.09.2002); Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (Nova York, 1984, ratificada pelo Brasil em 28.09.1989); e Convenção Sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial (Nova York, 1965, ratificada pelo Brasil em 27.03.1968). 
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De acordo com Accioly, o princípio fundamental da justiça traduz-se 

concretamente na obrigação de manter os compromissos assumidos e na obrigação de 

reparar o mal injustamente causado a outrem, princípio este sobre o qual repousa a noção 

de responsabilidade.  

Assim, pode-se considerar como incontestável a regra segundo a qual o 
Estado é internacionalmente responsável por todo ato ou omissão que lhe 
seja imputável e do qual resulte a violação de uma norma jurídica 
internacional ou de suas obrigações internacionais (ACCIOLY, 1996, p. 
124). 

Com efeito, não há como reconhecer ou admitir as obrigações previstas 

em tratados convencionais firmados por um Estado na ordem internacional e ao mesmo 

tempo negar-lhes vigência na ordem interna. Sem dúvida, de nada adiantaria o 

reconhecimento de que os seres humanos têm direitos sob o plano internacional, se não 

houvesse uma resposta no caso da negação desses mesmos direitos. 

O desenvolvimento da proteção internacional de direitos humanos por meio 

do aumento expressivo do número de tratados implica na responsabilidade internacional do 

Estado, pois, através desse instituto, pode-se observar como o Direito Internacional 

combate as violações às suas normas jurídicas e busca a reparação do dano causado. 

De acordo com André de Carvalho Ramos (2004, p. 14),  

Para efetuar tal implementação é necessário o recurso à teoria da 
responsabilidade internacional do Estado, que justamente enfatiza a 
necessidade do Estado de respeitar seus engajamentos internacionais e 
abriga um arsenal de medidas para realizar o direito porventura violado.  

[...] A responsabilização do Estado por violação de direitos humanos é 
essencial para reafirmar a juridicidade deste conjunto de normas voltado 
para a proteção dos indivíduos e para a afirmação da dignidade humana 
(RAMOS, 2004, p.19).  

Para Antonio Augusto Cançado Trindade, ex-integrante da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 

 A relutância dos poderes do Estado em tomar medidas positivas para dar 
plena vigência aos tratados de direitos humanos é injustificável, e 
contribui à configuração de um ilícito internacional imputável ao Estado 
em questão. Daí a grande preocupação hodierna em assegurar medidas 
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nacionais de implementação, de cuja adoção e aperfeiçoamento depende 
em grande parte o futuro do próprio Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. (TRINDADE, 2003, p. 552). 

Ressalte-se que é princípio básico de direito internacional, que todo o 

Estado é internacionalmente responsável por qualquer ato ou omissão, independentemente 

de qual Poder ou órgão tenha partido a violação dos direitos internacionalmente 

consagrados4. Esse princípio da unidade impede que sejam invocadas pelo Estado violador 

justificativas no sentido de que o ato ilícito foi cometido por um ato de ente  federado ou 

por um Poder independente e autônomo.  

A possibilidade de se responsabilizar um Estado pelas violações de 

direitos humanos previstos em tratados internacionais que ocorrem em seu território, 

portanto, repercute na preocupação na ordem interna desses Estados de assegurar e 

implementar esses direitos. 

1.3 A NATUREZA OBJETIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS 

Os tratados internacionais que envolvem a proteção de direitos humanos 

não possuem as mesmas características dos tratados clássicos, que estabelecem ou 

regulamentam direitos subjetivos, ou concessões ou vantagens recíprocas, para as partes 

contratantes (TRINDADE, 1999, p. 29). 

Aliás, é recente tanto no direito internacional quanto no direito 

constitucional dos Estados a consideração de que os tratados internacionais de direitos 

humanos formam uma categoria especial, e alguns aspectos, diferentes dos tratados 

ordinários.  

Os tratados de direitos humanos, em contrapartida, prescrevem 
obrigações de caráter essencialmente objetivo, a serem garantidas ou 
implementadas coletivamente, e enfatizam a predominância de 
considerações de interesse geral ou ordre public que transcendem os 
interesses individuais das Partes Contratantes (TRINDADE, 1999, p.29-

                                                 
4 Art.4   do projeto de convenção sobre a responsabilidade internacional do Estado da Comissão de Direito 
Internacional. 

o
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30). 

Com efeito, a finalidade dos tratados de direitos humanos é a “proteção 

de direitos de seres humanos” diante do Estado de origem ou diante de outro Estado 

contratante, sem levar em consideração a nacionalidade do indivíduo-vítima (RAMOS, 

2002, p. 28). 

 Dessa forma, o Estado contratante de um tratado multilateral de direitos 

humanos assume várias obrigações para com os indivíduos que estão sob sua jurisdição, 

pouco importando a nacionalidade, a religião, o credo político e religioso, e não para com 

outro Estado contratante. Esse caráter objetivo se contrapõe ao regime de reciprocidade dos 

tratados clássicos.  

Esse caráter objetivo dos tratados de direitos humanos vai gerar 

conseqüências para os Estados contratantes, ressaltando-se a de não poder desrespeitar o 

tratado porque um outro Estado não o está respeitando, posto que a obrigação é para com a 

sociedade internacional e não uma obrigação para com os Estados partes.  

Nesse sentido, veda-se a invocação de reciprocidade, pois o que está em 

jogo é  proteção dos direitos humanos, criando para isso uma ordem legal internacional que 

visa beneficiar, acima de tudo, o indivíduo (RAMOS, 2004, p. 37). 

Essa noção de obrigação objetiva é originária do Direito Humanitário, 

prevista em quatro Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, referentes ao Direito 

aplicável em conflitos armados, cujas regras não nascem de obrigações de reciprocidade, 

mas, sim, obrigações unilaterais, através das quais cada Estado se obriga em face de todos 

em caráter absoluto (RAMOS, 2002, p. 29). 

Registre-se, contudo, que o princípio da reciprocidade não foi totalmente 

afastado da normativa internacional de proteção dos direitos humanos, porquanto somente 

um Estado que já tenha reconhecido a jurisdição internacional para processar reclamações 

estatais pode oferecer uma denúncia ou reclamação contra outro Estado5. Contudo, essa 

exceção não tem o condão de desqualificar o caráter objetivo desses tratados.   
                                                 
5 Convenção Européia de Direitos Humanos (art.46, §2o) e Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 
62, §2o ) 
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É esse caráter objetivo dos tratados internacionais de direitos humanos 

que é fator preponderante na análise da responsabilidade internacional do Estado.  

De fato, a responsabilidade internacional do Estado por violação de 
direitos humanos é conseqüência desta natureza distinta dos tratados de 
direitos humanos, já que, ao assumir as obrigações de respeito de direitos 
humanos, os Estados estabelecem uma ordem pública internacional 
passível de averiguação e controle, que, em seu limite, supõe a entrega a 
um terceiro da função de interpretar e averiguar se a conduta estatal 
coaduna-se com a normatividade internacional protetiva dos direitos 
humanos (RAMOS, 2002, p. 34). 

2. O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

O processo de internacionalização dos direitos humanos permitiu a 

formação de um sistema internacional de proteção desses direitos, que constitui o legado 

maior da chamada “Era dos Direitos” (PIOVESAN, 2007b, p. 07).  

Este sistema internacional, além de outros mecanismos, previu a 

instituição de Cortes de direitos humanos e outros órgãos internacionais, chamando à 

responsabilidade internacional os Estados violadores dos direitos humanos em seus 

territórios. 

Ao lado do sistema normativo global da ONU, surgem sistemas regionais 

de proteção, que buscam internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, 

notadamente na Europa, América e África. 

Sob o aspecto regional, o Brasil se submete ao Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. O propósito do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos é fazer valer a responsabilidade internacional dos Estados de respeitar e garantir 

o exercício dos direitos humanos (GALLI; DULITZKI, 2000, p.56). 

O Sistema Interamericano é composto por dois regimes: um com esteio 

na Convenção Americana e outro baseado na Carta de Organização dos Estados 

Americanos. Para fins deste estudo, considerar-se-á o regime determinado pela Convenção 

Americana. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê um sistema de 
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monitoramento e implementação dos direitos que enumera6. Este sistema é integrado pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos7. 

Esta duas instituições interamericanas, ao longo dos seus anos de 

funcionamento, têm atuado de forma intensa e efetiva, demonstrando seu importante papel 

na proteção dos direitos humanos e consolidando-se como a última alternativa a se 

recorrer quando o Estado não cumpre tal dever ( FRIEDRICH, 2007, p. 261). 

2.1 A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

A competência da Comissão Interamericana abarca todos os Estados-

partes da Convenção Americana, em relação aos direitos humanos nela declarados. Dentre 

as suas missões compreende: 

Promover a observância e a proteção dos direitos humanos na América é a 
principal função da Comissão Interamericana. Para tanto, cabe-lhe fazer 
recomendações aos governos dos Estados-partes, prevendo a adoção de 
medidas adequadas à proteção desses direitos; preparar estudos e 
relatórios que se mostrem necessários; solicitar aos governos informações 
relativas às medidas por eles adotadas concernentes à efetiva aplicação da 
Convenção; e submeter um relatório anual à Assembléia Geral da 
Organização dos Estados Americanos (PIOVESAN, 2007b, p. 91) 

Cabe também à Comissão Interamericana de Direitos Humanos examinar 

as petições e reclamações8, enviadas por indivíduos ou grupos de indivíduos, bem como de 

                                                 
6 Este diploma enuncia direitos civis e políticos, de forma similar ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos. Destacam-se neste instrumento: o direito à personalidade jurídica, o direito à vida, o direito à 
integridade pessoal, proibição da escravidão, servidão e trabalhos forçados, direito à liberdade, o direito a um 
julgamento justo e em prazo razoável, o direito à indenização em caso de erro judiciário, o direito à 
privacidade, o direito à liberdade de consciência e religião, o direito à liberdade de pensamento e expressão, o 
direito à resposta, o direito à liberdade de associação, o direito ao nome, o direito à nacionalidade, direito à 
propriedade privada, o direito à liberdade de circulação  e resistência, o direito de participar do governo, o 
direito à igualdade perante a lei e o direito à proteção judicial.  
7 O Protocolo n. 11 da Convenção Européia, de 1º de novembro de 1998, substituiu a Comissão e a Corte 
Européia, que atuavam em tempo parcial, por um único órgão, a Corte Européia de Direitos Humanos 
permanente, ganhando-se em termos de agilidade e  custo de apreciação de petições e comunicações estatais.    
8 Enquanto a comunicação apenas leva ao conhecimento de órgão internacionais fatos considerados como 
gravosos aos direitos humanos protegidos, o direito de petição permite ao indivíduo lesado de exigir uma ação 
organismos internacionais contra o Estado ofensor. O direito de petição, então, leva o indivíduo perante 
órgãos internacionais, que por sua vez, podem processar os Estados, tais como a Comissão Interamericana de 
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organizações não governamentais, que contenham denúncias ou queixas sobre violação a 

direitos previstos na Convenção Americana. Se passar pelo juízo de admissibilidade9, a 

Comissão solicita informações ao governo do Estado-parte denunciado. Recebidas as 

informações, ou transcorrido o prazo sem que as tenha recebido, a Comissão verifica se 

subsistem os motivos da petição. Se não mais existirem, a Comissão mandará arquivar o 

feito. Caso contrário, realizará um exame aprofundado do assunto e, sendo necessário, 

realizará uma investigação dos fatos.   

A Comissão se empenhará em buscar uma solução amistosa entre as 

partes, denunciante e Estado10. Se a solução amistosa não for alcançada, a Comissão irá 

elaborar um relatório, apresentando os fatos e as conclusões pertinentes ao caso e, 

eventualmente, recomendações ao Estado-parte11. Esse relatório é enviado ao Estado-parte, 

que tem o prazo de 03 meses para dar cumprimento às recomendações feitas. Dentro desse 

período, o caso pode ser solucionado pelas partes ou encaminhado à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, que é órgão jurisdicional desse sistema regional. 

De acordo com o artigo 44 do novo Regulamento da Comissão, de 

01/05/2001, caso não haja solução amistosa de um caso perante a Comissão, esta deverá de 

                                                                                                                                                     
Direitos Humanos ou a Comissão Européia de Direitos Humanos. Finalmente, o máximo de intervenção do 
indivíduo na busca do julgamento internacional do Estado é o direito de ação perante Cortes Judiciais 
(RAMOS, 2002, p. 271). 
9 Para que uma petição seja aceita deve ter havido o prévio esgotamento dos recursos no âmbito interno, salvo 
no caso de injustificada demora processual, ou no caso da legislação nacional não assegurar o devido processo 
legal, bem como inexistir litispendência internacional (art. 46 da Convenção Americana). A regra do 
esgotamento dos recursos internos faz o elo de ligação entre o direito internacional e direito interno, 
demonstrando a complementaridade dos sistemas, bem como a subsidiariedade do processo internacional.  
10A título de exemplo, cite-se que no mês de outubro de 2003, em audiência em Washington, o Brasil ratificou 
perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) os 
termos do Acordo de Solução Amistosa alcançado no caso José Pereira vs Brasil, tendo sido reconhecida a 
omissão em investigar e punir os responsáveis pela submissão do trabalhador à condição análoga de escravo, 
sendo editada na esteira do acordo a Lei 10.706/2003, autorizando a União a conceder à vítima indenização de 
R$ 52.000,00. 
11 No caso Maria da Penha (12.051), denunciou-se a ausência de medidas efetivas por parte do Estado 
brasileiro para processar e punir o agressor após mais de 15 anos  da agressão que a deixou paraplégica. Esta 
petição resultou no informe 54, publicado em 04.04.2004, o qual responsabilizou o Estado brasileiro pela 
negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica. A submissão deste caso ao Sistema 
Interamericano foi fundamental para possibilitar a conclusão do processo criminal contra o seu marido e sua 
posterior prisão, em outubro de 2002, bem como deflagrou a formulação de política pública no país para a 
proteção da mulher contra violência doméstica e familiar, sendo promulgada, nesta esteira, a Lei 11.340/06, 
também conhecida como Lei Maria da Penha.    
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forma direta e automática submeter o caso à Corte. Anteriormente, cabia à Comissão de 

forma discricionária, sem critérios objetivos, submeter um caso em que não houve solução 

amistosa à apreciação da Corte.  

Dessa forma, o sistema ganha maior tônica de “juridicidade”, reduzindo 

a seletividade política que, até então, era realizada pela Comissão Interamericana 

(PIOVESAN, 2007b, p. 97). 

2.2 A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

A Corte é uma instituição judicial autônoma da Organização dos Estados 

Americanos, com sede permanente em São José da Costa Rica. A Corte tem o objetivo de 

interpretar e aplicar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ela possui 

competência tanto consultiva quanto jurisdicional ou contenciosa.  

A competência consultiva refere-se à faculdade que têm os Estados 

membros de consultar a corte sobre a interpretação da convenção e de outros tratados 

concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos (art. 64 da 

Convenção).  

A competência jurisdicional (contenciosa) objetiva solucionar casos em  

que se imputa a um Estado parte a violação da convenção (artigos 61, 62 e 63 da 

Convenção). Para que a demanda seja apresentada à Corte é necessário que haja indicativos 

claros de omissão ou ineficiência das autoridades incumbidas da apuração e 

responsabilização dos culpados no âmbito interno do Estados, ou seja, a Corte tem uma 

função adicional, coadjuvante e complementar das jurisdições internas. 

As sentenças proferidas pela Corte podem determinar o pagamento de 

indenizações às vítimas (condenação de ordem pecuniária) e também determinar a 

implementação de políticas públicas de combate à violação aos direitos humanos 

(obrigação de fazer ou não fazer ao Estado parte), cada uma delas obedecendo, quanto à sua 

implementação, a procedimentos próprios.   
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Na primeira hipótese  a execução se dará em conformidade com a 

legislação pertinente de cada país (art.68-2 da Convenção), e na segunda hipótese 

dependerá da normativa interna, sendo o Estado livre para escolher a melhor forma de 

cumprir a decisão12, podendo efetivá-la de diversos modos, a seu talante (art.68-1 da 

Convenção). 

O alcance das decisões abrange desde o gozo do direito ou liberdade 

violados, a reparação in integrum das conseqüências da medida ou situação que haja 

configurado a violação desses direitos, e a indenização justa e integral.  

Esta reparação pecuniária pode ser objeto de conciliação entre as partes, 

incumbindo à Corte a homologação ou pode ser fixada na própria sentença que reconhece a 

responsabilidade (objetiva) internacional do Estado por violação de direito protegido.  

Caso não haja cumprimento espontâneo das decisões da Corte pelo 

Estado, possibilita-se à Corte Interamericana a inclusão desses casos no relatório anual 

submetido à Assembléia Geral da OEA (art.65), que, agindo como instância 

intergovernamental, política, pode levar à condenação moral do Estado no âmbito 

internacional a fim de pressionar o Estado descumpridor. Contudo, referida medida, por si 

só, não é suficiente para garantir a efetividade das decisões, principalmente por inexistir 

previsão de sanção ao Estado violador.  

Portanto, no Brasil, caso haja inércia no cumprimento da sentença 

condenatória da Corte Interamericana, deverá a própria vítima, o Ministério Público 

Federal ou a Defensoria Pública da União promover ação de execução contra a Fazenda 

Pública (art. 100 da CF/88 e artigos 730 e 731 do CPC), no caso de condenação pecuniária, 

                                                 
12 Existe controvérsia no Brasil se a decisão da Corte Interamericana seria uma sentença internacional, que 
possibilitaria sua execução imediata, ou uma sentença estrangeira, que dependeria de prévia homologação 
pelo Supremo Tribunal Federal, que com a EC 45/04, transferiu essa competência para o Superior Tribunal de 
Justiça (art. 105, I, “i” da CF). Há em tramitação o projeto de Lei n. 3.214/00, de proposição do Deputado 
Marcos Rolim, que disciplina os efeitos jurídicos das decisões da Comissão e Corte no âmbito interno, 
afastando a necessidade de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, que passariam a ser executadas em 
face da União, cabendo à esta o direito de regresso contra o ente público ou privado que tivesse cometido a 
violação que gerou a condenação interamericana. Contudo, este projeto foi alterado parcialmente, por meio da 
emenda substitutiva proposta pelo Deputado Pedro Valadares, aprovada pela Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, em 08/08/2001, equiparando as decisões da Corte Interamericana às 
sentenças estrangeiras, submetendo-as ao prévio processo de homologação pelo STF. 
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ou se valer da tutela específica (art. 461 do CPC), no caso de obrigação de fazer ou não-

fazer. 

2.3 A JURISDIÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA SOBRE O BRASIL 

Embora já houvesse a previsão para a formação de um tribunal 

internacional de direitos humanos pelo Brasil, no art. 7o do ADCT, o Estado brasileiro 

somente em 1998 reconheceu a competência da jurisdição da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, para fatos ocorridos a partir do reconhecimento13.  

Dessa forma,  

não há mais lugar para a tradicional postura do Estado na matéria: ratificar 
os tratados internacionais de direitos humanos e continuar permitindo 
violações dos direitos protegidos em seu território ou, ainda, postergar 
medidas duras de reforma de legislações e de instituições para promover e 
garantir os direitos de sua população. Caso o Brasil mantenha conduta 
inerte, será condenado na Corte Interamericana e terá de implementar as 
sentenças, que podem conter inclusive obrigações de reforma de nossa 
Constituição (RAMOS, 2005, p. 54). 

Em 17/8/2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o 

Brasil, pela primeira vez, pela tortura e morte de Damião Ximenes, em outubro de 1999, 

enquanto estava internado em uma clínica filiada ao SUS, no interior do Ceará14.  

Para a Corte, o Brasil tem responsabilidade internacional por descumprir, 

neste caso, seu dever de cuidar e de prevenir a vulneração da vida e da integridade 

pessoal, bem como seu dever de regulamentar e fiscalizar o atendimento médico de saúde. 

Por unanimidade, os juízes da corte decidiram que o Estado deve garantir a celeridade da 

Justiça brasileira no caso15. O Tribunal Interamericano considerou  

que o Estado não proporcionou aos familiares de Ximenes um recurso 
                                                 
13 Decreto Legislativo n. 89, de 03 de dezembro de 1998. 
14 Caso Ximenes Lopes Versus Brasil. Disponível em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos 
/seriec_149_por.pdf>  Acesso em: 02 fev. 2007. 
15 O governo brasileiro autorizou o pagamento de indenização à família de Damião Ximenes Lopes no valor 
de R$250.000,00, apenas três dias antes de vencer o prazo estabelecido pela sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (Decreto nº 6.185, de 13 de agosto de 2007).    
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efetivo para garantir acesso à Justiça, a determinação da verdade dos 
fatos, a investigação, identificação, o processo e, [...], a punição dos 
responsáveis pela violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção 
judicial.  

Imperioso destacar que foi instituída a Comissão de Tutela dos Direitos 

Humanos, por meio do Decreto n. 4.433, de 18/10/2002, no âmbito da Secretaria de Estado 

dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, com a atribuição, dentre outras, de 

acompanhar a defesa da República Federativa do Brasil nos processos que tramitam na 

Comissão e na Corte Interamericanas, gerir e  fiscalizar a dotação orçamentária interna para 

implementação das indenizações objeto de tais condenações e acompanhar a solução, no 

âmbito interno, dos problemas que geraram a condenação do Brasil. 

A institucionalização desta Comissão demonstra a preocupação com as 

repercussões negativas da possibilidade de se responsabilizar o Brasil internacionalmente 

pelas violações de direitos humanos previstos em tratados internacionais que ocorrem em 

seu território. 

2.4 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS ADOTADAS PELA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS EM FACE DO BRASIL 

Em casos de extrema gravidade e urgência, poderão ser adotadas medidas 

provisórias para evitar danos irreparáveis às pessoas, tanto em casos que estejam sob o 

conhecimento da Corte, como em assuntos que ainda não tenham sido submetidos ao seu 

conhecimento, caso em que atuará a pedido da Comissão (Convenção, art. 63.2).  

Não se perquire acerca da substância ou suficiência das provas para se 

decretar uma medida provisória, mas sim, buscam-se evidências que, de plano, evidenciem 

e autorizem a intervenção diante de uma situação-limite, de extrema gravidade e 

indubitável urgência, a reclamar medida que evite o perecimento de vidas, a perda de 

direitos e a ocorrência de danos irreparáveis. Contra o Brasil, destacamos as medidas 

provisórias adotadas nos seguintes casos: 

1) Caso da Penitenciária de Urso Branco, em Rondônia. Refere-se ao 
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assassinato brutal de pelo menos 37 encarcerados, no primeiro semestre de 2002. A Corte 

determinou medidas provisórias com o objetivo de se evitar mais mortes de pessoas 

reclusas na Penitenciária Urso Branco.  

Ao todo, foram editadas cinco resoluções, datadas de 18.06.2002, 

29.08.2002, 22.04.2004, 07.07.2004 e 25.09.200516 exigindo do Estado Brasileiro, entre 

outras medidas, a adoção de forma imediata de todas as providências necessárias para 

proteger eficazmente a vida e integridade pessoal de todas as pessoas reclusas na 

Penitenciária Urso Branco, assim como as de todas as pessoas que ingressem na mesma, 

entre elas os visitantes e os agentes de segurança que prestam seus serviços na mesma, bem 

como adequasse as condições da mencionada penitenciária às normas internacionais de 

proteção dos direitos humanos aplicáveis à matéria17.  

2) Caso da Penitenciária de Araraquara. Após rebeliões conjuntas no 

Estado de São Paulo, articuladas pela organização criminosa denominada Primeiro 

Comando da Capital (PCC), ocorreram rebeliões na penitenciária de Araraquara, sendo que 

na última, ocorrida em 16 de junho de 2006, mais de 1.500 presos foram amontoados em 

uma única ala do Centro de Detenção Provisória (CDP), anexo construído dentro do 

presídio. 

A Comissão Interamericana18 19, diante da gravidade da situação e das 

                                                 
16 A íntegra das resoluções podem ser obtidas no sítio eletrônico da Corte Interamericana. Disponível em                                  
<http://www.corteidh.or.cr>.  
17 Em  audiência pública sobre as medidas provisórias realizada na sede da Corte Interamericana em 28 de 
junho de 2004, a Comissão alegou que o Estado brasileiro não adotou as medidas necessárias para proteger a 
vida e integridade pessoal dos internos da Penitenciária Urso Branco, já que ao menos vinte e quatro detentos 
de dita penitenciária foram mortos e dezenas resultaram feridos na vigência das medidas provisórias 
ordenadas pela Corte. O Estado brasileiro reconheceu que, apesar dos esforços governamentais, não se 
alcançou a meta de superar a situação inaceitável na qual se encontra a Penitenciária, mas que se logrou 
solucionar a situação de amotinamento e que recentemente a União e o Estado de Rondônia haviam assinado 
convênios  para a criação de dois centros penitenciários, os quais se encontravam em processo de licitação. 
Para o primeiro trimestre do ano 2005 previu-se a construção de uma unidade penitenciária, a qual criará 200 
novas vagas. 
18 As denúncias e a solicitação de medidas cautelares sobre a situação do presídio de Araraquara foram 
encaminhadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (CIDH) pelas organizações de 
direitos humanos Pastoral Carcerária, Grupo Tortura Nunca Mais/SP, Ação dos Cristãos para Abolição da 
Tortura (ACAT), Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FidDH), Movimento Nacional 
de Direitos Humanos (MNDH/SP), Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, Instituto Terra Trabalho e 
Cidadania (ITTC) e Justiça Global, na primeira quinzena de julho de 2006. 
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condições de detenção inaceitáveis a que estavam submetidos os detentos do presídio, 

encaminhou a denúncia à Corte, que então adotou medidas provisórias. Duas resoluções 

foram emitidas, em 18/07/2006 e 30/09/2006, ordenando a permissão de acesso de médicos 

aos presos doentes, a redução da superpopulação do presídio, a permissão de entrada e 

visita de familiares dos presos, a realização de uma investigação das denúncias apontadas 

pelas organizações de direitos humanos e a tomada de medidas imediatas para proteger a 

vida e integridade dos detentos.  

3) Caso das “Crianças e Adolescentes Privados de Liberdade na Fundação 

CASA – Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente, complexo do 

Tatuapé/SP” (antiga FEBEM - Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor de São Paulo), 

em que mortes, ameaças entre internos, brigas, pancadarias, alegação de torturas e motins 

eram rotineiras.  

A Corte editou as resoluções de 17/11/05, 30/11/05, 04/07/06 e 03/07/07, 

para que de forma imediata fossem adotadas as medidas necessárias para proteger a vida e 

integridade pessoal de todas as crianças e adolescentes residentes no Complexo do Tatuapé, 

assim como de todas as pessoas que estejam no interior do estabelecimento.  

 Depreende-se que as medidas provisórias adotadas pela Corte são 

instrumentos úteis à salvaguarda dos direitos humanos no contexto latino-americano, em 

que impera o autoritarismo ditatorial e a baixa densificação dos direitos civis, políticos, 

sociais e econômicos.  

Aos Estados, por sua vez, cabe a tarefa de fazer a contrapartida a essa 
grande evolução do sistema interamericano, conscientizando-se que as 
medidas provisórias têm o propósito único de proteger seus nacionais, e 
por isso, devem ser imediatamente cumpridas (FRIEDRICH, 2007, p. 
269) 

Realmente, observa-se nos casos em que a Corte adotou medidas provisórias 

para evitar danos irreparáveis aos indivíduos no Brasil, ela teve que editar mais de uma 

                                                                                                                                                     
19 AS ONGs têm-se tornado indispensáveis para o movimento de direitos humanos, em virtude de suas 
atividades peculiares: monitoramento, investigação e relatórios referentes aos Estados violadores; lobby com 
relação aos governos nacionais e ONGs internacionais; mobilização de grupos interessados; educação do 
público; e representação de vítimas perante instituições nacionais ou Cortes ou órgãos internacionais 
(STEINER, 1991 apud PIOVESAN, 2007a, p. 141).  
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resolução, reiterando as determinações anteriores, porquanto não houve o cumprimento 

efetivo ou integral das determinações precedentes.  

É claro que muitas situações de violações aos direitos humanos não podem 

ser solucionadas imediatamente, contudo é necessária uma maior sensibilidade dos Estados 

no cumprimento das medidas provisórias editadas pela Corte Interamericana, porquanto 

somente o comprometimento efetivo é capaz de contribuir para o fortalecimento do 

sistema. 

CONCLUSÃO 

A proteção internacional dos direitos humanos é uma ferramenta 

importante no combate às violações desses direitos. Essa proteção internacional tem caráter 

residual, somente atuando quando houver omissão ou ineficiência das autoridades nacionais 

na proteção dos direitos humanos.  

A obrigação primeira de proteger e implementar os direitos humanos 

incumbe aos próprios Estados, que devem buscar um efetivo comprometimento a fim de se 

evitar que as violações ocorram. 

Um dos grandes avanços da proteção internacional dos direitos humanos 

foi reconhecer que os indivíduos são sujeitos de direito internacional e têm a capacidade de 

reivindicá-los, tanto no plano nacional quanto no internacional.  

A possibilidade de se acessar à jurisdição internacional quando as 

instituições oficiais  internas se mostrarem  falhas ou omissas é a última alternativa para se 

buscar a cessação das violações de direitos humanos, bem como a sua reparação, ampliando 

o conceito de cidadania, na medida em que compreende não apenas direitos previstos no 

âmbito interno, mas também direitos internacionalmente assegurados que se erigem em 

instrumentos de inclusão social. 

No âmbito da proteção regional, o balanço do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, no qual o Brasil se insere, aponta para um avanço na eficácia na 
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proteção da pessoa humana, procurando uma busca constante da sua efetividade.  

As decisões da Comissão e da Corte Interamericanas têm demonstrado 

consideráveis impactos, seja em razão da crescente credibilidade do Sistema 

Interamericano na região, seja pela capacidade de monitoramento e fiscalização da 

sociedade civil no que tange ao cumprimento pelos Estados.    

Contudo, um dos desafios do Sistema Interamericano é buscar o maior 

compromisso dos Estados com a proteção dos direitos humanos, porquanto somente o 

engajamento efetivo destes será capaz de contribuir para o fortalecimento do sistema.  
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RESUMO 

O presente estudo pretende verificar o conceito de rede de interconstitucionalidade, a 

partir das contribuições da sociologia em sua leitura da globalização, personificada nas 

idéias do sociólogo espanhol Manuel Castells e sua compreensão de sociedade em rede. 

Partindo da compreensão da temática redesenhada por Manuel Castells, verifica-se o 

caminho até a construção de uma rede de interconstitucionalidade. Busca-se, assim, 

perceber a possibilidade do pensamento de um constitucionalismo global, o qual 

permite conjecturar a idéia de rede de interconstitucionalidade a partir de eventos 

econômicos, sociais, culturais e políticos. Desse ponto, volta-se o estudo para a 

caracterização da rede em si, tanto de interconstitucionalidade, de José Joaquim Gomes 

Canotilho, como da sociedade em rede, de Manuel Castells. A construção de ambos os 

autores é considerada em suas peculiaridades, dentro dos padrões que cada um 

descreveu e considerou. Conceitos como constituição supranacional, supraestatalidade, 

interculturalidade, constitucionalismo multinível, e outros, são encaixados na 

complexidade da teoria de uma constituição comunitária. Conclui-se pela convergência 

das idéias presentes, tanto na possibilidade de um constitucionalismo global, como pela 

sociedade em rede que oportunizou tal cogitação. Assim, não se pretende de forma 

alguma, limitar o contexto produtor de um direito supranacional, mas ao contrário, 

propiciar um ambiente amplo às contribuições diversas e plurais, próprias do paradigma 

que se desvela com as contribuições neste trabalho expostas.  
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ABSTRACT 

The present study intends to verify the concept of interconstitutionalism net, from the 

contributions of sociology in its reading of globalization, impersonatied in the ideas of 

the spanish sociologist Manuel Castells and its understanding of society in net. From the 

comprehension of the target thematic redefined by Manuel Castells, to verify the way 

able to build the concept of interconstitutionalism net. One searchs, thus, to perceive the 

origins of the possibility of thought in global constitutionalism, which allows to 

formulate the concept of interconstitutionalism net, from economic, social, cultural and 

political events. Of this point, the study is turned toward the characterization of the net 

in itself, based on José Joaquim Gomes Canotilho, as much of interconstitutionalism as 

of the society in net, of Manuel Castells. The construction of both writers is considered 

under de very own ways of thinking, taking care of the particularity of each theory. 

Concepts like supranational constitutionalism, intercultural, multilevel 

constitutionalism, and others, are put together in the complexity of the theory of a 

community constitution. One concludes for the convergence of ideas gifts, as much in 

the possibility of a global constitutionalism, as for the society in net that made possible 

the mere formulation of the idea. So, it isn’t the intent to limit the discussion. The real 

goal is to provide an environment able to receive diversified and plural opinions, natural 

in the new paradigm that these worked theories reveals. 

 

KEYWORDS: SOCIETY IN NET; INTERCONSTITUTIONALISM NET; 

CONSTITUTIONALISM; GLOBALISATION; INTERNATIONALISATION. 

 

INTRODUÇÃO 

A conjuntura global desvela nova realidade social, jurídica e política que 

impõe uma revisão dos pressupostos à compreensão sociológica, que conta com a 

contribuição de Manuel Castells, para entender a “sociedade em rede”, impondo 

revisões às bases do próprio direito constitucional. O presente estudo reveste-se de 

importância por tratar da adoção do conceito de rede como novo paradigma para o 
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direito constitucional, cada vez mais internacionalizado, a partir da concepção da rede 

de interconstitucionalidade, enfrentada por Canotilho.  

Trabalhar especificamente o conceito de rede para o desvelamento dos 

fenômenos sociais contemporâneos e suas implicações na ordem jurídica, sob o aspecto 

do constitucionalismo, da interconstitucionalidade, e seus desdobramentos caracteriza 

desafio, ainda mais compreendê-los dentro de sua historicidade e motivações.  

A análise apresentada calca-se em idéias do constitucionalista português 

José Joaquim Gomes Canotilho, deflagrada num momento extremamente relevante para 

o globo, que é a tentativa européia de assunção de uma nova ordem supraconstitucional, 

a adoção da legitimidade do direito constitucional europeu, acima do francês, do 

italiano, do alemão, etc., cuja simples idéia aponta novo rumo, a priori impossível na 

ciência jurídica, tida antes como expressão da soberania nacional.   

Para verificar a extensão da idéia de Canotilho, pretende-se buscar nas 

Ciências Sociais autor que possibilite a compreensão da mudança paradigmática, 

utilizando-se de tal leitura das transformações para elucidar/acrescer a amplitude do 

entendimento. Este é Manuel Castells, cuja análise das modificações e seus reflexos 

permitem entender o background deste “novo” Direito Constitucional Internacional e 

seus desdobramentos interdisciplinares. 

Assim, tem-se por problema a busca da compreensão da formação e atual 

estruturação da rede de interconstitucionalidade, procurando identificar seus possíveis 

desdobramentos e contrastes com o arcabouço conceitual trazido por Manuel Castells, 

em sua leitura de globo pós-moderno. 

 
1 O CONSTITUCIONALISMO INTERNACIONAL 

Bóris Mirkine-Guetzévitch (1892-1955), ao estudar as constituições de 

diversos países, na primeira metade do século XX, ainda no período entre guerras, 

oferece um insight precioso à compreensão do fenômeno constitucional, com o livro 

Direito Constitucional Internacional1. E dava o tom das novas tendências do direito 

constitucional, indicando que “nas novas constituições, a tendência para a 

racionalização do poder manifesta-se também pela penetração do DIREITO 

                                                 
1 MIRKINE-GUETZÉVITCH, Bóris. Droit Constitutionnel International. Paris: Sirey, 1933. Apesar de 
o primeiro a mencionar a expressão ser Caloyanni, em 1931, porém estava a falar da constitucionalização 
do Direito Internacional. CALOYANNI, M. A. apud MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito 
Constitucional Internacional: uma introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 3-4. 
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INTERNACIONAL nos textos constitucionais, pelo reconhecimento da força 

obrigatória das normas de direito constitucional”2. 

Mirkine-Guetzévitch cita o preâmbulo da constituição francesa de 1946, 

onde se lê que a República francesa conforma-se às regras de direito público 

internacional. O mesmo do artigo 10 da constituição italiana de 1948, segundo a qual “o 

direito italiano conforma-se às regras do direito internacional geralmente reconhecidas”. 

A constituição dos EUA, primeira a reconhecer as regras de direito internacional, 

demonstrou “uma tendência geral para a harmonização das regras de direito 

internacional com as do direito constitucional nacional”3. A constituição espanhola de 

1931 representa, para o autor, a síntese das novas tendências constitucionais e 

introduziu a fórmula geral em seu artigo 7º: “Estado espanhol respeitará as regras 

universais do direito internacional, incorporando-as a seu direito positivo”. 

No curso da segunda metade do século XX, sobretudo com o fim da divisão 

bipolar, a o processo de mundialização se aprofundou consideravelmente, seja por conta 

das revoluções das tecnologias de informação, a globalização econômico-financeira, as 

novas instituições de integração regional e os direitos humanos. Todas estas dimensões 

da mundialização internacionalizam a vida em sociedade, com repercussões sobre o 

Estado e o Direito. 

Portanto, o Estado está cada vez mais imbricado à interestatalidade, gerando 

implicações às concepções modernas de Estado e de nacionalidade. Para dar conta 

destas novas realidades, novos adjetivos são atribuídos ao Estado precisar a realidade 

pós-nacional. Por força disso, uma série de novos arranjos passa a se desenvolver entre 

Estado e Constituição. A “era das transições”4 passa a oferecer novos pressupostos à 

compreensão dos fenômenos descritos como crise do Estado5 na constelação pós-

nacional6.   

                                                 
2 MIRKINE-GUETZÉVITCH, Bóris. Novas Tendências do Direito Constitucional. Tradução de 
Candido Motta Filho. São Paulo: Nacional, 1933, p. 95. 
3 MIRKINE-GUETZÉVITCH, Boris. Evolução Constitucional Européia. Tradução de Marina de 
Godoy Bezerra. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957, p. 133 
4 Cf. HABERMAS, Jürgen. Era das Transições. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003. 
5 Cf. BOLZAN DE MORAIS, José Luis. As Crises de Estado e a Transformação Espacial dos 
Direitos Humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. BOLZAN DE MORAIS, José Luis. 
Crises do Estado, Democracia Política e Possibilidades de Consolidação da Proposta Constitucional. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; STRECK, Lenio L.(Coords.). Entre discursos e culturas jurídicas. Boletim 
a Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica, n. 89, Coimbra: Coimbra, 2006, p. 15-46.  
6 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann-
Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001.  
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O constitucionalismo internacional também pode ser compreendido da 

sociedade em rede ao entendimento da rede de interconstitucionalidade, tendo em vista 

que a teoria da constituição passa por significativas alterações por conta das relações 

internacionais contemporâneas. Trata-se, pois, de dois processos, internacional e 

interno, que se conjugam simultaneamente, da constitucionalização do direito 

internacional, em que este tem cada vez mais força cogente, e da internacionalização do 

direito constitucional, cuja expressão se apresenta na abertura do ordenamento jurídico 

interno às fontes jurídicas do direito internacional. Ambos os movimentos definem o 

que pode ser chamado por Direito Constitucional Internacional. 

A historicidade e atualidade do conceito de constitucionalismo internacional 

representam condição de possibilidade para a compreensão da referida teoria. O 

desenrolar dos eventos sociais, políticos, culturais, artísticos, tecnológicos, 

informacionais e também econômicos criaram um panteão de alterações, 

particularmente no final do século XX, onde se origina um intervalo histórico de 

transformação da “cultura material”7. Essa substituição de paradigma revela diversos 

efeitos/causas, indistinguíveis entre si, capazes de reformatar a vida em sociedade de 

profunda maneira.  

A mundialização, em suas diversas acepções, acaba por gerar uma explosão 

de interdependências8, nos mais diversos sistemas da vida em sociedade, seja na 

economia, política, direito, enfim. Para entender o processo de mundialização, a idéia de 

rede é um dos conceitos mais importantes, como um processo de interação entre 

indivíduos e grupos. As “redes” requerem certo grau de longevidade e fortalecimento 

institucional. De qualquer sorte, os afirma-se não querer passar a idéia banal de que tudo 

está ligado a tudo9. Para tanto, Manuel Castells contribui significativamente para a 

compreensão dessa nova forma de sociedade, globalizada, articulada em rede pelas 

exponenciais alterações no fluxo das informações com os avanços tecnológicos 

significativos do setor. 

 

2 A SOCIEDADE EM REDE: A CONTRIBUIÇÃO DE MANUEL CASTELLS 

                                                 
7 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura.  A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 49. 
8 DEFARGES, Philippe Moreau. A Mundialização: o fim das fronteiras? Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 
9 OSTERHAMMEL, Jürgen; PETERSSON, Niels P. Globalization. A short history. Princeton: Princeton 
University, 2005, p. 22 e 23. 
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Castells10 evidencia que a força motriz dessas alterações (o paradigma 

tecnológico) são as tecnologias de informação, que de forma convergente (por 

representar ponto único como alvo de perseguição de várias ciências) procuram 

estabelecer conexões, cada vez mais ricas, entre seus objetos. As interfaces, 

patrocinadas pela digitalização em massa, atuam como catalisadores do desenvolver 

tecnológico, da comunicação entre ciências, elevando exponencialmente as 

possibilidades. Cada cruzamento científico gera novo objeto de estudo, com novas 

possibilidades e novos resultados, que serão novos objetos de interface científica.  

Esse momento histórico revela-se de grande importância, pois representa 

episódio da história da humanidade, como expõe Manuel Castells: 
A tecnologia da informação é para esta revolução o que as novas 
fontes de energia foram para as Revoluções Industriais sucessivas, do 
motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à 
energia nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o 
elemento principal na base da sociedade industrial11. 

Assim, o sociólogo espanhol reconhece a participação das tecnologias de 

informação na revolução que se avoluma inexoravelmente. Não obstante ao todo 

analisado, Castells evoca a importância da modificação econômica, como causa e efeito 

do modificar tecnológico. De fato, é causa, já que a necessidade de elevar produtividade 

e reduzir custos impulsiona a revolução, exigindo meios mais baratos para obtenção de 

lucros maiores. Porém, é efeito também, pois com o advento tecnológico aumentou-se o 

âmbito de atuação, os transportes rápidos e eficientes possibilitam obtenção de matéria-

prima em uma parte do globo, sua manufatura em um segundo ponto e por fim, sua 

comercialização em um terceiro local, sem desconsiderar a possibilidade de ocorrer no 

todo. 

Castells12 elenca duas importantes características da nova economia: global 

e informacional. É global por que o âmbito de abrangência comercial deixou de ser uma 

localidade, um país, e passou a buscar novos horizontes, agora globais. Uma rede de 

conexões entre agentes econômicos possibilita tal atividade, cujo constante desenvolver 

impulsiona as empresas à excelência em termos de lucratividade. E é informacional por 

que sua competitividade e produtividade são fatores de importância existencial para o 

                                                 
10 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura.  A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 50. 
11 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura.  A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999,  p. 50 
12 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura.  A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 87. 
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agente econômico. Saber quantos segundos leva para ser montada uma bobina de um 

transformador, e quantos minutos leva a manufatura de um carro completo é informação 

chave para impulsionar aumentos de produtividade e, conseqüentemente, 

competitividade. 

A economia sempre foi informativa, porém adquiriu características de 

informacionalidade, fomentada pela revolução aqui tratada. Reconhece, assim, Manuel 

Castells: 
Sem dúvida, informação e conhecimentos sempre foram elementos 
cruciais no crescimento da economia, e a evolução da tecnologia 
determinou em grande parte a capacidade produtiva da sociedade e os 
padrões de vida, bem como formas sociais de organização econômica. 
(...) A emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em 
torno de novas tecnologias da informação, mais flexíveis e poderosas, 
possibilita que a própria informação se torne o produto do processo 
produtivo13. 

Ou seja, os produtos das novas indústrias de tecnologia de informação são 

dispositivos de processamento da informação ou o próprio processamento da 

informação. Assim, a informação em si, acaba por ser produto. 

A tecnologia, principalmente através das preocupações organizacional e 

gerencial, induz o desenvolvimento econômico de empresas, países e sociedades. Dessa 

forma, a transformação científica e econômica possui forte conexão política e social. 

Considera o autor que há um elemento adicional e decisivo que não pode ser 

relegado a segundo plano: o Estado. De fato, com a internacionalização da economia, 

evidencia-se maior envolvimento estatal no cotidiano econômico. Há íntima ligação 

entre os destinos da concorrência internacional e interesses políticos. Na verdade não há 

como separar tais fatos. Por isso Castells afirma que “a nova forma de intervenção 

estatal na economia une, em uma estratégica explícita, a competitividade, a 

produtividade e a tecnologia”14. 

As práticas mercantilistas reconfiguram-se, reconstroem-se de forma a 

disfarçar os propósitos protecionistas. Como descreve Castells: 
O novo Estado desenvolvimentista apóia o desenvolvimento 
tecnológico das indústrias do país e de sua infra-estrutura de produção 
como forma de promover a produtividade e ajudar “suas” empresas a 
competir no mercado mundial. Simultaneamente, alguns governos 
restringem ao máximo a penetração da concorrência externa em seus 

                                                 
13 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura.  A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 199, p. 87. 
14 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 107. 
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mercados, portanto criando uma vantagem competitiva para setores 
específicos em fase de crescimento15. 

O estágio de globalização econômica atinge o ápice com a formação dos 

grandes blocos. A priori, formados com intenções desenvolvimentistas que passam a 

afetar a realidade social humana em seu cotidiano. A posteriori, desvelam importante 

objeto de estudo aos juristas europeus: um direito constitucional global. 

De todo o estudo empreendido por Manuel Castells, a conclusão obtida 

mostra-se ampla e abrangente. Assim Castells enuncia que “redes constituem a nova 

morfologia social de nossas sociedades, e a difusão da lógica de redes modifica de 

forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, 

poder e cultura”16. 

Isso não significa que a sociedade nunca se estruturou em rede, a novidade 

fica por conta das tecnologias de informação, que deram caráter de penetrabilidade ao 

advento da rede, em todos os setores da vida social. 

Dessa forma, o sociólogo espanhol define rede: 
Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é um ponto no qual 
uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do 
tipo de redes concretas de que falamos. São mercados de bolsas de 
valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados na rede dos 
fluxos financeiros globais. São conselhos nacionais de ministros e 
comissários europeus da rede política que governa a União Européia. 
São campos de coca e papoula, laboratórios clandestinos, pistas de 
aterrissagem secretas, gangues de rua e instituições financeiras para 
lavagem de dinheiro, na rede de tráfico de drogas que invade as 
economias, sociedades e Estados do mundo inteiro. São sistemas de 
televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica, 
equipes para cobertura jornalística e equipamentos móveis gerando, 
transmitindo e recebendo sinais na rede global da nova mídia no 
âmago da expressão cultural e da opinião pública, na era da 
informação17. 

Do exposto por Manuel Castells, verifica-se que o objeto criador dos fluxos 

da rede não é o importante. O essencial é o mecanismo de conexão, justamente o fluxo, 

entre os nós e entre os entes externos àquela rede. Os efeitos/causas (lembre-se 

indistinguíveis entre si) já foram trabalhados no primeiro capítulo. No entanto, lembra 

                                                 
15 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 107-108. 
16 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 497. 
17 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 498. 
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que a informacionalismo “leva à concentração e globalização do capital exatamente 

pelo emprego do poder descentralizador das redes”18. 

Se o informacionalismo concentra, como as redes descentralizam? Como os 

agentes manipuladores dos fluxos, munidos da tecnologia informacional, passam a 

manter esse novo poder, este controle informacional, podem, através da concentração, 

ditar os rumos e limites dos fluxos, sua intensidade e profundidade. Assim, o 

informacionalismo concentra. Porém, as redes sugerem (hoje forçam) uma 

descentralização do processo, visando uma participação dinâmica e fluída ao processo 

de produção capitalista. De qualquer forma, a rede opera de uma forma democrática, 

difusora de poder, repartidora de conteúdos e know-how capazes de compartilhar a 

possibilidade de produção. 

Por fim, Castells procura tratar da cultura, que como as outras áreas 

humanas sofre profunda transformação. Abandonando-se os padrões geográficos e 

históricos, passa à cultura a ser mediada pela rede de comunicação eletrônica, que 

interagindo entre os produtores de cultura, reproduz-se, reformula-se e apresenta-se 

sempre nova. O próprio poder passa a ser exercido de forma diferente, recepcionando os 

novos padrões produzidos pela grande mídia. 

Justamente o poder respeita uma rede própria de articulação de seus 

mecanismos, responsável por conectá-la a todo o mundo, mas ao mesmo tempo 

fragmentando suas funções subordinadas em lugares múltiplos, segregados e 

desconectados uns dos outros. 

No bojo da idéia, resta um pensamento de que cada vez mais “a nova ordem 

social, a sociedade em rede, parece uma metadesordem social para a maior parte das 

pessoas. Ou seja, uma seqüência automática e aleatória de eventos, derivada da lógica 

incontrolável dos mercados, tecnologia, ordem geográfica ou determinação biológica”19. 

Se o novo paradigma proporciona uma evolução ou uma involução o autor 

prefere não se posicionar. De fato, entre conexões e desconexões, há uma forte 

transformação social, cultural, econômica, tecnológica, política, jurídica, etc. 

Essa idéia é perfeitamente internalizada por Canotilho, que reconhece como 

matéria de fundo de sua rede de interconstitucionalidade um fenômeno jurídico-social, 

                                                 
18 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 502. 
19 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura.  A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 505. 
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que permitiu a forja do conceito de interculturalidade, necessária à formação do 

pensamento constitucional global. 

No mesmo passo, o reflexo na soberania nacional dos povos vem sendo 

estudado, sempre se observando os limites indispensáveis para não se quebrar o 

importante valor das constituições federais: a identidade nacional. 

Castells, ao realizar a leitura da movimentação social, política e econômica 

global, abre as portas para a análise jurídica de Canotilho. Verificar a sociedade como 

ente em movimento possibilita pensar em uma teoria científica de conexão entre estes 

povos, agora mais unidos do que nunca. A rede oferta pluralização de participantes em 

níveis antes desconhecidos. Neste aspecto, aproximam-se as idéias abordadas por ambos 

os autores.  

 

3 A REDE DE INTERCONSTITUCIONALIDADE: CONTRIBUIÇÃO DE 

CANOTILHO PARA A EXPERIÊNCIA JURÍDICA DA ATUALIDADE 

 

Segundo Canotilho20, existem alguns pontos de partida que permitem pensar 

a possibilidade de um constitucionalismo global, transnacional, capaz de relevar limites 

fronteiriços e qualificar a ordem jurídico-social. 

O primeiro aspecto que tende à universalização e abre as condições internas 

é a democracia, nos seguintes aspectos: primeiro porque se trata de idéia que atravessa o 

soberano, nacional, tradicional e chega ao internacional como a promotora da paz. Sua 

substancialidade fornece subsídios para utilização interna, mas internacionalmente seu 

papel é fundamental, pois a discussão dialógica legitima decisões e protege interesses e 

direitos internacionalmente reconhecidos, principalmente no tocante ao respeito à 

autodeterminação dos povos. O segundo aspecto é a sua qualidade de princípio material, 

de natureza constitucional e internacional, produto de um suporte social e político, não 

só em nível nacional, mas supranacional e subnacional. 

Outro ponto de partida, trazido por Canotilho, é a globalização das 

comunicações e informações. Afirma o constitucionalista português que as tecnologias 

de informação acabam retirando do ente estatal sua tradicional hegemonia, passando a 

outros órgãos importante papel para tornar “as fronteiras cada vez mais irrelevantes e a 

                                                 
20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1369. 
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interdependência política e econômica cada vez mais estruturante”21. Manuel Castells 

afirma a mesma coisa quando aduz “que a internacionalização crescente das atividades 

econômicas na Europa tornou as regiões mais dependentes dessas atividades”22. 

Conforme Canotilho, a partir destes pontos de partida, pode-se pensar um 

direito internacional mais comprometido com as realidades político-econômicas globais, 

cujas inter-relações exigem participação do direito como caminho à justiça. Da mesma 

forma, sofre a pressão o direito constitucional que visualiza titulares de direitos 

fundamentais além de suas fronteiras, através de pactos e tratados internacionais 

elevando os direitos humanos à bem jurídico globalmente tutelado. Dessa imbricação 

chega-se aos moldes de um pensamento constitucionalista internacional. 

Este contexto cosmopolita é que permite o surgimento da Teoria da 

interconstitucionalidade. A teoria da interconstitucionalidade estuda, segundo 

Canotilho, “a concorrência, convergência, justaposição e conflito de várias constituições 

e de vários poderes constituintes no mesmo espaço político”23.  

De fato, desde muito existe relações de interconstitucionalidade presentes no 

ordenamento jurídico brasileiro: as constituições estaduais respondem hierarquicamente 

à constituição federal, inclusive às vezes reproduzindo o mesmo texto legal. Porém o 

fator novo é que as análises são de constituições federais de estados nacionais 

soberanos, com todas as complicações que daí advir: 
A teoria da interconstitucionalidade postula, (...) a articulação entre 
constituições, a afirmação de poderes constituintes com fontes e 
legitimidades diversas, e a compreensão da fenomenologia jurídica e 
política amiga do pluralismo de ordenamentos e de normatividades. 
No fundo, a teoria da interconstitucionalidade é uma forma específica 
da interorganização política e social24.  

Como se percebe, há muito da fala de Manuel Castells nos dizeres de 

Canotilho, pois este reconhece que a teoria da interconstitucionalidade é mais um 

reflexo deste momento histórico que a humanidade atravessa. 

O objeto de estudo da teoria da interconstitucionalidade é justamente a rede. 

Canotilho elenca algumas características desse objeto de estudo. A autodescrição, em 

que o texto constitucional de uma determinada organização se identifica com si própria, 

                                                 
21 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1369. 
22 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em 
Rede. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra 1999, p. 407.  
23 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1425. 
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guardando laços de identidade. A autorreferência, em que os textos constitucionais 

participantes da rede referem-se a si mesmos, e não a outras partes da rede. Guardam 

relação com seu povo, e não com o todo. A autossuficiência, que resguarda a 

necessidade de manutenção do valor e funcionalidades das constituições em relação aos 

seus estados-membros. A interorganizatividade, reflexo da autodescrição, revela que o 

ente superior à rede não pode nela buscar sua conceituação, devendo na verdade, ser 

composta e estruturada por si mesma, auto-organizando-se. O que não se pode 

desconsiderar é a possibilidade de observação das outras constituições parte da rede, 

que fazem parte desta teia de interconstitucionalidade. 
Nesta perspectiva, também a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Européia pretende, de certo modo, articular a autodescrição das 
constituições nacionais em rede com a autodescrição identificadora da 
nova organização política [agora européia]25. 

Há que se perceber que a rede de interconstitucionalidade considera como 

pressuposto uma interculturalidade. Trata-se de relação entre culturas, “partilha de 

cultura” como diz Canotilho26. O complexo de idéias constantes na cultura relaciona-se 

reciprocamente, além das fronteiras nacionais, capazes de gerar identidade inclusive 

desconsiderando limites políticos, propiciando um efeito semelhante ao que é causa de 

textos constitucionais: uma integração, “inserindo conteúdos comunicativos 

possibilitadores de estruturação de comunidades inclusivas”27 e não exclusivas. 

Assim, alicerça-se um monumento sustentador do que Canotilho chama de 

estado constitucional cultural, capaz de admitir a comunicação entre culturas, para 

produzir referência consensual, que por sua vez criará identidade ao texto constitucional 

supranacional. 

No entanto surge complexo paradoxo: quem será legitimado a produzir o 

texto constitucional supranacional? No que tange o paradigma do poder constituinte, 

este novo criador das letras constitucionais supranacionais, há que se considerar o Poder 

Constituinte Fundacional e o Poder Constituinte Não-Fundacional. Segundo Canotilho, 

o primeiro diz respeito à “norma fundamental constituída como norma individual, 

referida a determinado(s) ato(s) constituinte(s), como funciona na França, Alemanha, 

                                                                                                                                               
24 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1425. 
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1427. 
26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1427. 
27 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1427. 
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Portugal, etc.”. Já o segundo poder diz respeito à “constituição de norma geral, sendo a 

competência reclamada por e para todos os atos da natureza (ex.: Reino Unido)”28. A 

primeira acredita que já exista uma “Constituição Européia”, pois os princípios já são 

utilizados no Tribunal de Justiça da Comunidade Européia. Os segundos acreditam na 

necessidade da existência de uma Constituição Européia. 

Acredita, o constitucionalista português, que o poder constituinte 

supranacional deve se pautar pelo limbo que separa ambas teorias. A primeira contribui 

com a desnecessidade de identificar os atos constituintes originários, desvinculando os 

princípios com sua origem nacional. Já a segunda soma ao admitir a pluralidade de 

opiniões construtoras, relegitimando as decisões anteriores e redesenhando as futuras, 

através de consenso democrático e dialógico. 

Outro aspecto importante da rede é a manutenção da constante “investigação 

e descoberta de um conjunto de regras respeitantes à produção e interpretação de textos 

constitucionais e dos respectivos discursos e práticas sociais a eles relacionados”29. 

A intersemioticidade supra conceituada traz no seu bojo a admissão de um 

olhar interpretativo não-uniformizado da constituição supranacional. A carta magna 

nacional de cada ente da rede, como constituições parciais de espaços comunitários, 

proporciona uma leitura única, que mantém próximo os valores de identidade nacional, 

mas não se afasta da “sedimentação e revelação de identidades culturais pluralmente 

inclusivas”30. 

Em última análise, se gera identidade cultural a partir de pluralidade social 

inclusiva, capaz de produzir consenso e com ele sentimento de familiaridade. 

Em suma, o que se pretende oportunizar com uma constituição 

supranacional é a construção de uma rede identificadora, não exclusiva, capaz de, 

mediante não só o respeito aos textos constitucionais de seus estados-membros, mas 

utilizando-os como informadores de direito material, produzir sinergia econômica, 

política, jurídica, social, cultural, tecnológica, ou seja, evolutiva. 

Os efeitos, em si, ainda são objetos de reflexões. Canotilho já envidou 

discursos posicionando-se na encruzilhada que o direito constitucional teria se 

imbricado. Em fins de milênio, o constitucionalismo abandonou sua posição (original) 

                                                 
28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1428. 
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1429 
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hegemônica de ciência jurídica dirigente para mais uma disciplina dirigida. A troca não 

se vai em simples termos. O dirigismo migra para o direito supraconstitucional, para o 

direito comunitário, deixando apenas a residualidade31. 

O terreno supranacional é semelhante e diferenciado. Semelhante porque 

trabalha conceitos simplesmente deslocados. Direitos humanos e principiologias 

constitucionais apenas sofreram mudanças de esfera. Diferenciado porque não se sabe 

exatamente em que termos o Estado será reinserido32. 

Resta assim, verificar a contribuição do conceito de sociedade em rede de 

Manuel Castells para a problemática até então apresentada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode desconsiderar os diferentes enfoques trazidos por ambos os 

autores neste estudo analisados. De fato, Canotilho evidencia a rede como um evento 

facilitador, ou capaz de permitir a existência de uma constituição supranacional, 

partindo de conceitos democráticos e interculturais. Assevera ainda a importância da 

fonte informacional de direito material, quais sejam: as constituições federais de cada 

Estado-membro. 

Castells verifica a rede causadora da transformação. O avanço tecnológico 

informacional permitiu a dinamização das relações, admitindo reformulações em todos 

os campos do saber. O ser humano dialogicamente se altera, dialeticamente se 

reconstrói e permite a transição paradigmática. 

Verificadas as condições espaço-temporais, caminha a humanidade para a 

formação de blocos não só econômicos, mas sociais, culturais, científicos, e segundo 

Canotilho, jurídicos. A celeuma em torno da Constituição Multinível ou Supranacional 

encontra referencial teórico nos estudos do constitucionalista português. 

Como se abordou, o conceito de rede de interconstitucionalidade apresenta 

no todo, enfoque diferente do tratamento de Castells à Sociedade em rede.  

A rede, em si, apresenta semelhanças, no tocante ao requisito de 

interculturalidade. Não há como admitir rede de interconstitucionalidade sem partilha de 

                                                                                                                                               
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra, Almedina: 2003, p. 1430. 
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e Interconstitucionalidade: itinerários dos 
discursos sobre historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006, p. 186. 
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cultura, condição de possibilidade da formação de diálogo, consenso e democracia, 

fomentadores de uma produção constituinte legítima. Sem produção intercultural, não 

há rede, não há autodescrição, autorreferência, autossuficiência e interorganizatividade. 

Da mesma forma, a sociedade em rede admite conexão e troca constantes, ou seja, a 

rede é complexa, interativa e hipertextual. Complexa porque possui em seu âmago 

princípios dialógicos e hologramáticos. Interativa, pois reconhece a co-autoria constante 

na produção de conteúdo modificante. E hipertextual por que cede ao participante o 

poder/dever de criar, reinventar, reformular, ou seja, dinamizar e otimizar os fluxos e 

processos. 

Porém, no mesmo passo, apresenta pontos divergentes, pois Castells 

trabalha visão mais dialética, admitindo que a mesma rede que conecta, acaba por 

desconectar, excluir ainda mais o alienado do processo produtivo. As diferenças 

inclusivas/exclusivas são sempre admitidas pelo sociólogo espanhol. Já Canotilho 

entende que a transformação jurídica permite um paradigma inclusivo, participativo, 

democrático e humano, capaz de chamar para si a responsabilidade de legitimar as 

decisões justamente pela pluralidade de composição comunitária.  

O elo entre ambos os autores fortalece a solidez teórica de um 

constitucionalismo global, calcado em princípios fundamentais humanos, oportunizando 

aos cientistas sociais e jurídicos uma interdisciplinaridade ímpar. 

Justo esse entrecruzamento científico é mais um efeito/causa da sociedade 

em rede. 
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OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 45/2004 
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RESUMO 

 Os tratados internacionais são apresentados como fontes formais do direito 

internacional público, conforme expresso no artigo 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, sendo extremamente importantes para o “processo legislativo” 

e “codificação” do direito internacional. 

Neste artigo, em que se prioriza a verificação da inserção das normas internacionais de 

direitos humanos no âmbito interno, serão expendidas considerações acerca dos tratados 

internacionais, embora as demais fontes tenham a sua importância e especificidades 

próprias.   

A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969, estabelece que Tratado é o 

acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo Direito 

Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos 

conexos qualquer que seja a sua designação específica.  

No ano de 1986 foi concebida uma nova Convenção que alarga o conceito formulado 

acima, apresentando também as Organizações Internacionais com a possibilidade de 

celebrarem tratados internacionais para com outras Organizações Internacionais e com 

Estados.  

Fato curioso é que o tratado internacional pode assumir vários nomes em língua 

portuguesa, o que produz enorme confusão aos estudiosos da matéria. Por exemplo, o 

artigo 49, inciso I da Constituição Federal de 1988 estabelece que “É da competência 

exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais”, por sua vez, o artigo 84, inciso VIII diz que “Compete 

                                                 
* Pós-Doutor, Doutor e Mestre em Direito. Professor de Direito Internacional Público da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Professor Titular e Coordenador de Pesquisa Jurídica da Universidade do 
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privativamente ao Presidente da República. Celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais.”.  

Diante de situações como esta, e para efeito deste trabalho, deve ser compreendido, 

apesar de todas as variações terminológicas, o termo tratados internacionais como 

referente a qualquer documento celebrado entre Estados e Organizações Internacionais, 

que tenham ou venham a ter valor no âmbito jurídico internacional. 

Feitas as considerações necessárias sobre os tratados internacionais, passa-se a análise 

da discussão sobre seu processo de internalização, em especial quanto à hierarquia e 

aplicabilidade que eles assumem perante o ordenamento jurídico brasileiro, neste 

sentido será verificado o modo pelo qual o Brasil se relacionou com o aparato 

internacional de proteção dos direitos humanos antes do advento da EC nº 45/2004, 

oportunidade em que serão apresentadas as teorias então existentes no Brasil, para 

posterior análise das novas situações geradas a partir da reforma do texto constitucional. 

 

PALAVRAS CHAVES: PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA; 

TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS; EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. 

 

ABSTRACT 

International treaties are presented like formal source of public international law, 

according to the definition contained in article 38 of the Statute of the International 

Court of Justice, and are extremely important for the “legislative process” and for the 

“codification” of the international law. 

In the present study, the priority is to check the inclusion of international rules of human 

rights into the Brazilian legislation. Some considerations about international treaties will 

be made, though the others sources have their own importance and peculiarities.  

The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 establishes that Treaty is a 

written international agreement celebrated between States and governed by the 

International Law, whether it consists of a single instrument or of two or more 

connected instruments, whichever its specific designation is. 

In the year of 1986 it was conceived a new Convention that extended the concept above 

mentioned and presented the possibility of an International Organization to celebrate 

international treaties with other International Organizations and with States. 
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A curious fact is that the international treaty can assume several names in Portuguese, 

what produces an enormous confusion among those who study this subject. For 

instance, the article 49, I incise I of the Federal Constitution of 1988 establishes that “ It 

is of exclusive competence of the National Congress to decide definitely on treaties, 

agreements or international acts ”, whereas the article 84, incise VIII says that “ It is 

responsibility peculiar to the President of the Republic to celebrate treaties, conventions 

and international acts. ”. 

Before situations like this one, and for effect of this work, the term international 

treaties must be understood, in spite of all the variations that it can have, like referring 

to any document celebrated between States and International Organizations, which have 

or are bound to have value in the legal international extent. 

After the necessary considerations about international treaties are done, it will be made 

the analysis of the discussion on its inclusion into the Brazilian legislation, in special as 

for the hierarchy and applicability that they assume before the Brazilian legal extent. It 

will be checked the way by which Brazil connected with the international pomp of 

protection of human rights before the advent of the EC nº 45/2004, opportunity in which 

it will be presented the theories that existed at that time in Brazil. After that, it will be 

made an analysis of the new situations produced from the reform of the constitutional 

text. 

 

KEYWORDS: INTERNATIONAL PROTECTION OF THE HUMAN RIGHTS.  

HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL TREATIES. CONSTITUTIONAL 

AMENDMENT 45/2004. 

 

I. INTRODUÇÃO 

Os tratados internacionais são apresentados como fontes formais do direito 

internacional público, conforme expresso no artigo 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, sendo extremamente importantes para o “processo legislativo” 

e “codificação” do direito internacional. 

Neste artigo, em que se prioriza a verificação da inserção das normas 

internacionais de direitos humanos no âmbito interno, serão expendidas considerações 

acerca dos tratados internacionais, embora as demais fontes tenham a sua importância e 

especificidades próprias.   
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A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969, estabelece que 

Tratado é o acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo 

Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais 

instrumentos conexos qualquer que seja a sua designação específica.  

No ano de 1986 foi concebida uma nova Convenção que alarga o conceito 

formulado acima, apresentando também as Organizações Internacionais com a 

possibilidade de celebrarem tratados internacionais para com outras Organizações 

Internacionais e com Estados1.  

Fato curioso é que o tratado internacional pode assumir vários nomes em língua 

portuguesa, o que produz enorme confusão aos estudiosos da matéria.  

Por exemplo, o artigo 49, inciso I da Constituição Federal de 1988 estabelece 

que “É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais”, por sua vez, o artigo 84, inciso VIII diz que 

“Compete privativamente ao Presidente da República. Celebrar tratados, convenções e 

atos internacionais.”.  

Diante de situações como esta, e para efeito deste trabalho, deve ser 

compreendido, apesar de todas as variações terminológicas, o termo tratados 

internacionais como referente a qualquer documento celebrado entre Estados e 

Organizações Internacionais, que tenham ou venham a ter valor no âmbito jurídico 

internacional.2

 Feitas as considerações necessárias sobre os tratados internacionais, passa-se a 

análise da discussão sobre seu processo de internalização, em especial quanto à 

hierarquia e aplicabilidade que eles assumem perante o ordenamento jurídico brasileiro, 

neste sentido será verificado o modo pelo qual o Brasil se relacionou com o aparato 

internacional de proteção dos direitos humanos antes do advento da EC nº 45/2004, 

oportunidade em que serão apresentadas as teorias então existentes no Brasil, para 

posterior análise das novas situações geradas a partir da reforma do texto constitucional. 

 

                                                 
1 Artigo 2º - Tratado significa um acordo internacional regido pelo Direito Internacional e celebrado por 
escrito: I – entre um ou mais Estados e uma ou mais Organizações Internacionais; ou II – entre 
organizações internacionais, quer este acordo conste de um único instrumento ou de dois ou mais 
instrumentos conexos e qualquer que seja a sua designação específica. 
2 Sobre o tema ver: REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 15-16. 
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II. TEORIAS SOBRE A HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 

DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO, ANTES DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45.3

 

 Sobre o tema há regra expressa na ordem constitucional. O Constituinte 

originário previu a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no 

parágrafo 2º do art. 5º que dispõe “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” A inovação 

deste dispositivo em relação às Cartas constitucionais anteriores relaciona-se ao ponto 

“ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.  

Ao longo dos anos, várias interpretações foram atribuídas quanto à inserção dos 

tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento brasileiro em razão do 

referido dispositivo constitucional, pois o constituinte ampliou o rol de direitos e 

garantias aos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil fizesse 

parte.  

Surgiram questionamentos tais como: Os tratados internacionais de direitos 

humanos teriam status de norma constitucional ou hierarquia de lei ordinária? Ou ainda 

poderiam ser considerados supraconstitucionais ou seriam supralegais?  

Diante destes questionamentos é que se instala a problemática da relação dos 

tratados internacionais de direitos humanos em face do ordenamento jurídico brasileiro. 

Tal situação se iniciou em 1988, com a promulgação da Carta Constitucional em vigor 

até os dias atuais. A inovação trazida pelo § 2º do art. 5º foi suficiente para arvorar 

questionamentos e tomada de posicionamentos diferenciados entre vários doutrinadores 

e tribunais pátrios. Com o decorrer do tempo foram organizadas quatro teorias: i) a 

corrente que reconhece natureza supranacional dos tratados internacionais de direitos 

humanos; ii) a corrente que reconhece natureza constitucional dos documentos 

internacionais de direitos humanos; iii) a corrente que afirma que as convenções 

internacionais têm natureza de lei ordinária; e iv) a corrente que estabelece que os 

tratados de direitos humanos têm caráter supralegal. Passemos a análise de cada uma 

das teorias. 

 

                                                 
3 Recomenda-se a leitura de GUERRA, Sidney. Direitos humanos na ordem jurídica internacional e 
reflexos na ordem constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 
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1. Supraconstitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos 

A primeira corrente advoga no sentido de que, os tratados internacionais de 

Direitos Humanos, uma vez incorporados no sistema jurídico brasileiro, são dotados de 

hierarquia supraconstitucional. O brasileiro defensor desta corrente é Celso 

Albuquerque de Mello4. No seu entender as normas constitucionais não possuem poder 

revogatório em relação às normas internacionais em temas de direitos humanos, ou seja, 

nem mesmo Emenda Constitucional suprimiria a normativa internacional.  

Na Argentina Bidart Campos defende que: 
Si para nuestro tema atendemos al derecho internacional de los derechos 
humanos (tratados, pactos, convenciones, etc., con un plexo global, o con 
normativa sobre un fragmento o parcialidad) decimos que en tal supuesto el 
derecho internacional contractual está por encima de la Constitución. Si lo 
que queremos es optimizar los derechos humanos, y si conciliarlo con tal 
propósito interpretamos que las vertientes del constitucionalismo moderno y 
del social se han enrolado – cada una en su situación histórica — en líneas 
de derecho interno inspiradas en un ideal análogo, que ahora se ve 
acompañado internacionalmente, nada tenemos que objetar (de lege 
ferenda) a la ubicación prioritaria del derecho internacional de los 
derechos humanos respecto de la Constitución. Es cosa que cada Estado ha 
de decir por sí, pero si esa decisión conduce a erigir a los tratados sobre 
derechos humanos en instancia prelatoria respecto de la Constitución, el 
principio de su supremacía — aun debilitado – no queda escarnecido en su 
télesis, porque es sabido que desde que lo plasmó el constitucionalismo 
clásico se ha enderezado — en común con todo el plexo de derechos y 
garantías — a resguardar a la persona humana en su convivencia política.5
 

Para os defensores6 deste posicionamento, o critério que consagra a supremacia 

do direito interno é incompatível com a principiologia do Direito Internacional Público, 

pois a Convenção de Havana sobre Tratados, celebrada no ano de 1928, promulgada no 

Brasil pelo Decreto n. 5647/29 estabelece em seu artigo 11 que “Os tratados continuarão 

a produzir os seus efeitos, ainda que se modifique a Constituição interna dos Estados 

contratantes. Se a organização do Estado mudar, de maneira que a execução seja 

impossível, por divisão do território ou por outros motivos análogos, os tratados serão 

adaptados às novas condições.”  E a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 

1969 consagra em seu artigo 27 que “Uma parte não pode invocar as disposições de seu 

direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado.”  

                                                 
4 MELLO, Celso Albuquerque. O § 2° do art. 5° da Constituição Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo 
(org). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 25. 
5 BIDART CAMPOS, Gérman J.. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, 
1991. p. 353. Apud. Recurso Extraordinário n° 466.343-1 – São Paulo – relator foi o Ministro Cezar 
Peluso p. 04 Disponível em http://www.dip.com.br/files/RE-466343.pdf acesso em 05 nov. 2006. 
6 MELLO, Celso Albuquerque. Op. cit. e ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional 
público. Rio de Janeiro: Saraiva, 2000. 
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Pelos argumentos acima expostos, a partir do momento que o Estado se submete 

às normas internacionais e venha a descumpri-las estaria praticando um ato ilícito e, 

portanto, sujeito a uma reparação internacional. Para evitar tal responsabilidade as 

normas internacionais de direitos humanos, uma vez recepcionadas no ordenamento 

pátrio, deveria assumir status supraconstitucional, pois assim, nem mesmo a Lei Maior 

de nosso Estado teria o condão de impedir a aplicação da normativa internacional. 

Mas esta tese é questionável por impossibilidade de aplicação em Estados como 

o Brasil, que está fundado num sistema constitucional rígido, em razão da supremacia 

formal e material da Constituição Federal em relação à todo o ordenamento jurídico. A 

dificuldade de aplicação deste posicionamento no Brasil é robustecida, pois, se aplicada, 

anularia a possibilidade de controle de constitucionalidade sobre os diplomas 

internacionais previsto no art. 102, III, b da Constituição, que estabelece: “Compete ao 

Supremo Tribunal Federal (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 

decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (...) b- declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (...).”, conseqüentemente feriria 

dispositivo constitucional. 

Além desses questionamentos que a torna inaplicável no Brasil o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou contrário a esta corrente dizendo que:  
Assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou 
dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos 
inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das 
convenções o processo legislativo ditado pela Constituição (...) e aquele que, 
em conseqüência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade 
dos tratados (CF, art. 102, III, b) (grifo nosso)7. 

 

2. Constitucionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos 

A segunda corrente é defendida, dentre outros, por Antônio Augusto Cançado 

Trindade e Flávia Piovesan. Para estes, quando o Constituinte originário destinou o 

parágrafo 2º do art. 5º para tratar da questão, dotou os tratados internacionais de direitos 

humanos de um caráter especial em relação aos tratados internacionais comuns8, e com 

isso, ao serem inseridos no ordenamento jurídico pátrio, teriam, com fundamento no 

parágrafo 2º do art. 5º da Constituição de 1988, status de norma constitucional, pois 

                                                 
7 RHC n° 79.785/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 22.11.2002. O referido Recurso teve como partes 
Recte. Jorgina Maria de Freitas Fernandes e Recdo. o Ministério Público Federal. 
8 Esse tratamento diferenciado se justifica na medida em que os tratados de internacionais comuns 
buscam o equilíbrio e a reciprocidade na relação entre os Estados-partes, enquanto que os tratados 
internacionais de direitos humanos transcendem os meros compromissos recíprocos entre os Estados 
pactuantes, tendo em vista que têm por objetivo primordial a salvaguarda dos direitos do ser humano. 
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com essa cláusula aberta seria possível encontrar direitos fundamentais em outras partes 

do texto constitucional ou extrair direitos do regime e dos princípios adotados pela 

Constituição, bem como, encontrá-los nos tratados internacionais de direitos humanos 

em que o Brasil seja parte.  

Nestas circunstâncias defende-se a hipótese de que, se os direitos e garantias 

expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte, a Carta de 1988 incluiu, no catálogo de direitos constitucionalmente 

protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, 

atribuindo aos mesmos, status de norma constitucional9.  

Tal posicionamento também é pautado no fato de que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 constitui o marco jurídico da transição 

democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil, onde o valor da 

dignidade humana - ineditamente elevado a princípio fundamental da Carta, nos termos 

do artigo 1º, inciso III - impõe-se como núcleo básico e informador do ordenamento 

jurídico brasileiro, como critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e 

compreensão do sistema constitucional instaurado em 1988, e este dispositivo permitiu 

ampliar os mecanismo de proteção da dignidade da pessoa humana. 

É importante ressaltar que Cançado Trindade foi o propositor dos argumentos 

perante a Assembléia Constituinte que originaram o parágrafo 2º do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988. Em entrevista cedida à professores do departamento de 

direito do Puc-Rio, Trindade afirmou que:  
(...) na verdade tinha em mente assegurar a aplicabilidade direita das normas 
consagradas nos tratados de direitos humanos no direito interno brasileiro” 
onde “mediante uma interpretação conjunta dos parágrafos 1º e 2º do art. 5º, 
seria possível dar efeito útil (teoria do effect utile) às normas consagradas na 
Convenção Americana de Direitos Humanos e nos dois Pactos no direito 
interno.”10  
 

A partir deste pensamento pretendia-se assegurar a aplicabilidade imediata dos 

tratados internacionais de direitos humanos eliminando qualquer alegação sobre a 

                                                 
9 No mesmo sentido se posiciona Valério Mazzuoli ao dizer que “a Carta de 1988 atribuiu aos tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos devidamente ratificados pelo estado brasileiro a condição 
de fonte do sistema constitucional de proteção de direitos (...) no mesmo plano de eficácia e igualdade 
daqueles direitos, expressa ou implicitamente, consagrados pelo texto constitucional” MAZZUOLI, 
Valério de Oliveira. “O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia”. Revista Forense, vol. 378, 
ano 101, Rio de Janeiro, mar./abr./2005, p. 89-109. 
10 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Entrevista: Um breve debate sobre o Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos. Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 
Departamento de Direito da PUC-Rio, n. 28, jan/jun. 2006. 
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necessidade de regulamentação. Com os argumentos aceitos, culminando na inserção do 

§2º na CF de 1988, Cançado Trindade concluiu que o modelo, que ele considerava o 

mais aperfeiçoado por se tratar de uma forma aberta de constitucionalização dos 

tratados de direitos humanos, já estava consolidado no Brasil. 

Também deve ser adicionado a esta corrente o argumento referente ao princípio 

da máxima efetividade das normas constitucionais referentes a direitos e garantias 

fundamentais, ou seja, sua aplicabilidade imediata, nos termos do § 1º do art. 5º da 

CRFB.11 Neste sentido Flávia Piovesan diz que "se as normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais demandam aplicação imediata e se, por sua vez, os tratados 

internacionais de direitos humanos têm por objeto justamente a definição de direitos e 

garantias, conclui-se que estas normas merecem aplicação imediata"12.  

Com fulcro nos argumentos acima expostos, os tratados de direitos humanos 

deveriam ser abordados de forma privilegiada, possuiriam eficácia imediata com o 

status de norma constitucional, tendo em vista que representam ou concorrem para a 

concreção do novo paradigma da proteção dos direitos fundamentais da recolocação da 

pessoa humana como valor máximo. 

Há precedentes em favor da concessão da hierarquia constitucional aos tratados 

internacionais de direitos humanos no direito comparado como, por exemplo, a previsão 

da Constituição da Venezuela13 de 2000 que dispõe em seu art. 23: 
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos 
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en 
el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las 
leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los 
tribunales y demás órganos del Poder Público. 
 

Da mesma forma a Constituição Argentina14 prevê em seu artigo 75 (22) que: 

                                                 
11 Diferentemente, de acordo com Ingo Sarlet o procedimento diferenciado de incorporação dos tratados 
internacionais de direitos humanos não encontra embasamento no art. 5º § 1º da CF, visto que tal 
enunciado normativo não diz com a incorporação de tratados ou mesmo outras fontes normativas, mas 
sim dispõe sobre o regime geral da eficácia, aplicabilidade e efetividade de todas as normas de direitos 
fundamentais que já integram o sistema constitucional. SARLET. Ingo Wolfgang. Os Direitos 
Fundamentais, a Reforma do Judiciário e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos: Notas em 
torno dos §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição de 1988. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v.33, n. 102, p. 
177-208, jun. 2006. p. 72. 
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4. ed. rev, 
amp. e atual.São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 94. 
13 Constitución de la República Bolivariana de la Venezuela. Texto na íntegra disponível em 
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm acesso em 10 out. 2007. 
14 Constitución de la Nación Argentina. Texto na íntegra disponível  
http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf .Acesso em 10 out. 
2007. O modelo argentino, porém, segundo Cançado Trindade, não deve ser copiado porque é um modelo 
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Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño: en 
las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo 
podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, 
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre 
derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el 
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 

 

3. Supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos 

A terceira corrente atribui a característica de supralegalidade aos tratados 

internacionais de direitos humanos. Essa tese foi aventada no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, quando o referido Tribunal defendeu que tais tratados poderiam 

revogar a legislação geral anterior, mas não poderiam ser revogados por lei posterior 

incompatível. Os tratados seriam, portanto, infra-constitucionais, porém, diante de seu 

caráter especial em relação aos demais tratados internacionais, já mencionado no tópico 

anterior, também seriam dotados de um atributo que os tornariam superiores à 

legislação ordinária. 

Por um período o Supremo Tribunal Federal adotou este posicionamento sob o 

argumento de que o direito internacional deveria prevalecer sobre o direito interno. Em 

1951 o Ministro Orosimbo Nonato afirmou que “tratados constituem leis especiais e por 

isso não ficam sujeitos às leis gerais de cada país.”15 Recentemente essa idéia foi 

concebida na manifestação do Ministro Gilmar Mendes: “Em outros termos, os tratados 

sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam 

lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária 

                                                                                                                                               
numerus clausus, quer dizer, é um modelo que enumera quais os tratados de Direitos Humanos que estão 
constitucionalizados. 
15 Apelação Cível nº 9.587/DF (21.8.1951) Apud Recurso Extraordinário n° 466.343-1 – São Paulo – 
relator foi o Ministro Cezar Peluso p. 27. Disponível em http://www.dip.com.br/files/RE-466343.pdf 
acesso em 05 nov. 2006. 
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seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da 

pessoa humana.”16

 Esta tese tem sido aplicada em outros países, como por exemplo, na Alemanha e 

na França17 onde os tratados de direitos humanos gozam de uma situação diferenciada. 

Na Alemanha, as regras gerais de direito internacional público fazem parte do direito 

federal e, portanto, se sobrepõem ao direito interno, e na França os direitos humanos 

têm primazia em relação ao direito interno, mas, aqui no Brasil, a Constituição da 

República não estabeleceu esta prevalência. 

 A justificativa para este posicionamento reside no fato de que os tratados de 

direitos humanos não podem afrontar a supremacia da Constituição, mas como os 

tratados que versam sobre direitos humanos deveriam ocupar um local especial no 

ordenamento jurídico brasileiro era plausível se dizer que os referidos tratados estariam 

abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias, pois assim seria possível 

conceder, perante a jurisprudência brasileira um caráter especial aos tratados 

internacionais de direitos humanos em razão da crescente necessidade de proteção da 

pessoa humana tanto no plano internacional como no plano interno, contemplando uma 

nova postura jurisdicional, voltada para proteção do ser humano com a prevalência dos 

referidos tratados em relação à normativa infra-constitucional conferindo caráter 

supralegal às normas internacionais. 

 

4. Legalidade dos tratados internacionais de direitos humanos 

A quarta corrente está situada também no âmbito do Supremo Tribunal Federal e 

defende que os tratados internacionais, por ingressarem na ordem jurídica 

interna por meio de decreto legislativo, possuem natureza de lei ordinária, uma 

vez que o decreto legislativo é aprovado por um quorum de maioria simples e as 

emendas constitucionais são aprovadas, somente, com a votação em cada Casa 

do Congresso em dois turnos com 3/5 (três quintos) dos votos dos respectivos 

membros, conferindo rigidez a nossa constituição.  

Com este entendimento o Supremo Tribunal Federal se contrapõe à interpretação 

pretendida por Cançado Trindade e Flávia Piovesan, pois passou a exigir 

regulamentação para a produção dos efeitos dos tratados, ou seja, uma interpretação 

                                                 
16 Recurso Extraordinário n° 466.343-1 – São Paulo – relator foi o Ministro Cezar Peluso p. 21. 
Disponível em http://www.dip.com.br/files/RE-466343.pdf acesso em 05 nov. 2006. 
17 Artigo 25 da Constituição da Alemanha e art. 55 da Constituição da França. 
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equivocada que limitou não somente os efeitos da aplicação imediata previsto no § 1º 

como também os efeitos pretendidos para o § 2º do art.5º da Constituição Federal de 

1988. 

O Ministro Gilmar Mendes relata que: 
O Supremo Tribunal Federal, como anunciado, passou a adotar essa tese no 
julgamento do RE n°80.004/SE, Rel. p/ o acórdão Min. Cunha Peixoto 
(julgado em 1.6.1977). 
(...) 
Sob a égide da Constituição de 1988, exatamente em 22 de novembro de 
1995, o Plenário do STF voltou a discutir a matéria no HC n° 72.131/RJ, 
Red. p/ o acórdão Ministro Moreira Alves. Na ocasião, reafirmou-se o 
entendimento de que os diplomas normativos de caráter internacional 
adentram o ordenamento jurídico interno no patamar da legislação ordinária 
e eventuais conflitos normativos resolvem-se pela regra lex posterior 
derrogat legi priori. 
Posteriormente, no importante julgamento da medida cautelar na ADI n° 
1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello (em 4.9.1997), o Tribunal voltou a 
afirmar que entre os tratados internacionais e as leis internas brasileiras 
existe mera relação de paridade normativa18. 
A tese da legalidade ordinária dos tratados internacionais foi reafirmada em 
julgados posteriores (RE n° 206.482-3/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
julgado em 27.5.1998, DJ 5.9.2003; HC n° 81.319-4/GO, Rel. Min. Celso de 
Mello, julgado em 24.4.2002, DJ 19.8.2005).19  

 
Para os que conformam com este entendimento, como já exposto na citação 

acima transcrita, os possíveis conflitos envolvendo a norma interna e internacional 

deveriam ser resolvidos de acordo com o princípio da lei posterior revoga a lei anterior. 

No entanto, neste ponto esta corrente é ineficaz por não vislumbrar a responsabilidade 

internacional do Estado que surgiria em decorrência de se admitir que um tratado se 

equipare a lei ordinária e acabe sendo revogado pela simples aplicação do critério 

cronológico (lex posteriori derroggat priori). Cançado Trindade diz que esta posição é 

                                                 
18 “ADI 1480 MC / DF - DISTRITO FEDERAL - MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:  04/09/1997 - 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - Publicação:  DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-02 PP-
00213. [...] Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito 
interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de 
autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de 
direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico 
brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. 
A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de 
direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico 
impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat 
priori") ou, quando cabível, do critério da especialidade..” (grifo nosso) Disponível em jurisprudência  
www.stf.gov.br. Acesso em 28 jul. 2005) 
19 Recurso Extraordinário n° 466.343-1 – São Paulo – relator foi o Ministro Cezar Peluso p. 12-14. 
Disponível em http://www.dip.com.br/files/RE-466343.pdf acesso em 05 nov. 2006. 
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“simplista e mecanicista (...) pois em nada é convincente por jamais responder a uma 

simples pergunta: como fica a responsabilidade internacional do Estado?” 20

Cançado Trindade argumenta tal questionamento proferindo as seguintes 

palavras: 
(...) os tratados de direitos humanos, diferentemente dos tratados clássicos 
que regulamentam o interesse recíproco entre as Partes, consagram valores 
comum superiores, consubstanciados em última análise na proteção do ser 
humano. Como tais, requerem interpretação e aplicação próprias, dotados 
que são, ademais, de mecanismos de supervisão próprios. Assim sendo, 
como sustentar que a um Estado Parte seria dado ‘derrogar’ ou ‘revogar’ por 
uma lei um tratado de direitos humanos? Tal entendimento se chocaria 
frontalmente com a própria noção de garantia coletiva, subjacente a todos os 
tratados de direitos humanos.21   

 

 Além de submeter o Estado a uma situação de vulnerabilidade em face do 

sistema internacional em razão das responsabilidades que poderão lhe recair, estes 

argumentos são incompatíveis com os princípios do direito internacional já 

mencionados nesta pesquisa.  

Contrário a esta teoria foi o posicionamento do Ministro Sepúlveda Pertence na 

sessão do dia 29 de março de 2000:  
Alinhar-me ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, na ordem 
positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não assumo 
compromisso de logo – como creio ter deixado expresso no voto proferido 
na ADIN 1.480 – com o entendimento, então majoritário – que, também em 
relação às convenções internacionais de proteção aos direitos fundamentais 
– preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente as leis.  
Na ordem interna, direitos e garantias fundamentais o são, com grande 
freqüência, precisamente porque – alçados ao texto constitucional – se 
erigem em limitações positivas ou negativas ao conteúdo das leis futuras, 
assim como a recepção das anteriores a Constituição. 
Se assim é, a primeira vista, parificar as leis ordinárias os tratados a que 
alude o artigo 5, parágrafo 2, da Constituição, seria esvaziar de muito do 
seu sentido útil à inovação, que, malgrado, os termos equívocos do seu 
enunciado, traduziu uma abertura significativa ao movimento de 
internacionalização dos direitos humanos. 22

 
Enquanto os defensores da supraconstitucionalidade dos tratados internacionais 

de direitos humanos pretendem elevar o direito internacional a fim de cumprir a 

observância necessária a estes princípios, defender a infra-constitucionalidade é 

descumprir preceitos concernentes ao direito dos tratados, gerando, conseqüentemente, 
                                                 
20 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Entrevista: Um breve debate sobre o Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos. Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 
Departamento de Direito da PUC-Rio, n. 28, jan/jun. 2006. 
21 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, volume I, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 438. 
22 Maiores informações sobre o RHC n. 79.785-RJ consulte 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=79785.NUME.+E+$RHC$.SCLA
.&base=baseAcordaos 
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possível responsabilidade internacional do Estado, uma vez que, as alegadas 

dificuldades de aplicação pelos Estados das obrigações assumidas no plano 

internacional são simples fatos que não o exoneram da responsabilidade. 

Adicionado ao fato de que conferir hierarquia de lei ordinária a tratados 

internacionais de direitos humanos pode vir a violar o princípio da prevalência dos 

direitos humanos nas relações internacionais previsto no art. 4º, inciso II da 

Constituição Federal de 1988. 

Diante desses argumentos se torna necessário, portanto, ponderar, se, no 

contexto atual, em que se observa a abertura cada vez maior do Estado constitucional a 

ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos humanos, esse posicionamento 

não teria se tornado completamente defasado. 

 

III. Emenda Constitucional nº45/2004: Evolução, estagnação ou retrocesso da 

proteção dos Direitos Humanos? 

 Inicialmente a Emenda Constitucional n° 45/2004 viria para por fim em parte da 

discussão acima exposta uma vez que o novel parágrafo 3° do artigo 5° da CF facultou a 

recepção dos tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos, podendo 

ser via emenda constitucional ou pelo mecanismo tradicional, via decreto legislativo, e 

por isso sepultaria a divergência doutrinária/jurisprudencial das correntes que defendem 

a constitucionalidade e a equiparação à lei ordinária dos tratados internacionais. No 

entanto, a inclusão do parágrafo 3º do art. 5º ao invés de pacificar os posicionamentos 

aumentou os questionamentos.  

Há quem diga23 que a alteração do texto constitucional, sob o pretexto de acabar 

com as discussões relativas ao status hierárquico dos tratados internacionais de direitos 

humanos no ordenamento jurídico brasileiro, veio a causar graves problemas relativos à 

integração, eficácia e aplicabilidade desses tratados no direito interno, pois o novo texto 

constitucional é ambíguo e não define quais tratados deverão ser aprovados e poderá 

ocorrer que determinados instrumentos aprovados por processo legislativo não 

qualificado acabem por subordinar-se à legislação ordinária, o que certamente 

acarretaria a responsabilidade internacional do Estado brasileiro. 

Era mister um acordo entre os entendimentos doutrinário e jurisprudencial para 

pacificação do tema, no entanto, é de se questionar se era plausível tamanha mudança 

                                                 
23 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. “O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia”. Revista 
Forense, vol. 378, ano 101, Rio de Janeiro, mar./abr./2005, p. 89-109. 
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como a produzida pela E.C. nº 45/2004 que introduziu no art. 5º da CF do parágrafo 3° 

estabelecendo que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais” para eliminar as controvérsias. 

Cançado Trindade nega esta necessidade, em especial porque depois de anos 

para a construção de um posicionamento, dar um passo impensado não seria prudente. 

Segundo Trindade, mais importante do que a reforma é a capacitação de juízes aplicar a 

normativa internacional sobre direitos humanos até porque, acredita o autor, “o debate 

sobre a constitucionalização de tratados internacionais é, primeiro, hermético, e, 

segundo, anacrônico. Não deveria existir.”24

Neste aspecto deve ser considerado muito mais importante do que a discussão 

em torno da constitucionalização dos tratados a interação entre o ordenamento jurídico 

internacional e interno a fim de buscar a máxima proteção ao ser humano, abandonando 

a dicotomia entre os planos interno e internacional, pois na busca pela proteção da 

pessoa humana não deve importar se a norma mais benéfica é originária deste ou 

daquele ordenamento. 

No entanto, a realidade é que temos hoje um § 3º no art. 5º que, teria a função de 

eliminar as controvérsias existentes sobre a incorporação dos tratados de direitos 

humanos no Brasil, mas que acabou, na verdade, por suscitar ainda mais 

questionamentos e incongruências. 

 

IV. Implicações trazidas pelo novo parágrafo 3º do artigo 5º da CF de 1988 em 

relação às teorias já existentes sobre hierarquia e a aplicabilidade dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos. 

 Quanto a teoria da supraconstitucionalidade simultaneamente aos argumentos de 

seus defensores já foram explanadas suas impossibilidades de aplicação no ordenamento 

brasileiro que permaneceram inalteradas após a Emenda Constitucional nº 45/2004.  

Especial divergência permanece quando o assunto é conferir aos tratados 

internacionais de direitos humanos status de norma constitucional ou status de lei 

ordinária.   

                                                 
24 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Entrevista: Um breve debate sobre o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. Revista Direito, Estado e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora PUC-
Rio, Departamento de Direito da PUC-Rio, n. 28, jan/jun. 2006. p. 117. 
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Após a E.C nº 45/2004, prevalecendo o entendimento que confere hierarquia de 

lei ordinária aos tratados internacionais de direitos humanos, se confirma as 

incongruências do novo § 3º do artigo 5º, no entanto, seguindo as palavras do senhor 

Ministro Gilmar Mendes “a mudança constitucional ao menos acena para a insuficiência 

da tese da legalidade ordinária dos tratados e convenções internacionais já ratificados 

pelo Brasil”, pois além de não privilegiar o princípio da máxima efetividade das normas 

constitucionais previsto no § 1º do art. 5º, portanto contrária a construção doutrinária 

que vinha sendo formada por dificultar o procedimento de incorporação de tais tratados, 

haveria uma quebra da harmonia de todo o sistema que deveria proporcionar a interação 

entre o direito internacional e o direito interno. 

A quebra da harmonia ocorrerá no caso de se considerar todos os tratados até 

então ratificados pelo Estado brasileiro com status de norma legislativa, e na hipótese 

de aprovação de um novo tratado, ou mesmo um dos tratados já ratificados, em 

observância ao novo dispositivo constitucional, estariam concedendo tratamentos 

diferentes para normas que tem o mesmo fundamento de validade. Com isso, iniciariam 

novas discussões, pois haveria a possibilidade de se ter hierarquias diferentes para 

tratados referentes ao mesmo assunto. Então, no caso em tela, poderíamos ter tratados 

de direitos humanos “tipo A” (hierarquia constitucional) e tratados de direitos humanos 

“tipo B” (hierarquia de lei ordinária), ou seja, tratados internacionais com o mesmo 

fundamento de validade mas com hierarquias diferentes. 

Situação ainda mais embaraçosa seria que a referida interpretação geraria uma 

eventual possibilidade de conferir hierarquia constitucional a documentos 

complementares e subsidiários como por exemplo: o I Protocolo relativo aos conflitos 

internacionais e guerras de descolonização, e o II Protocolo aplicável aos conflitos 

internos, cuja intensidade ultrapassasse as características das situações de simples 

distúrbios internos, ambos de 1977 mencionados no capítulo I deste trabalho. Os 

referidos protocolos, se forem submetidos ao quorum qualificado passariam a possuir 

status constitucional enquanto que as Convenções de Genebra de 1949, que são os 

instrumentos principais, permaneceriam com status de legislação ordinária porque 

foram na época da ratificação aprovadas pelo Congresso Nacional por maioria simples? 

Uma situação que seria um verdadeiro contra-senso, pois não seria razoável manter 

naturezas distintas sobre tratados de direitos humanos que, além de possuírem o mesmo 

fundamento de validade, são complementares. 
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A concordância atual dos estudiosos25 repousa no fato de que o § 3º é válido tão 

somente como interpretação autêntica do parágrafo anterior, ou seja, do § 2º do art. 5º 

da CRFB. E Celso Lafer26 diz que “o novo § 3º do art. 5º pode ser considerado como 

uma lei interpretativa destinada a encerrar as controvérsias jurisprudenciais e 

doutrinárias suscitadas pelo parágrafo 2º do art. 5º. De acordo com a opinião doutrinária 

tradicional, uma lei interpretativa nada mais faz do que declarar o que pré-existe, ao 

clarificar a lei existente”.  

Assim, acredita-se que o novo dispositivo veio a reconhecer de modo expresso a 

natureza materialmente constitucional dos tratados de direitos humanos. Contudo, para 

que eles tenham assento formal na Constituição, requer-se a observância do § 3º do art. 

5º da CF. 

 Por outro lado, se após a E.C nº 45/2004, prevalecesse a posição que confere 

hierarquia constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, a situação 

seria bem menos complexa de se resolver. Nesta hipótese, o § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988 seria utilizado para confirmar a tese de que os tratados 

internacionais de direitos humanos sempre tiveram status constitucional, com 

fundamento apenas na interpretação do § 2º do art. 5º da CF/88. 

Uma vez considerado que todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo 

Brasil já possuem status de norma constitucional e, não perderam, em hipótese alguma, 

esse status com a inserção do § 3º, o novo dispositivo teria trazido simplesmente a 

possibilidade de atribuir eficácia formal a esses tratados no ordenamento jurídico 

brasileiro, passando a ser materialmente e formalmente constitucionais os tratados de 

direitos humanos aprovados pelo quorum qualificado. 

Este é o posicionamento defendido por Valério Mazzuoli:  
Fazendo-se uma interpretação sistemática do texto constitucional em vigor, 
à luz dos princípios constitucionais e internacionais de garantismo jurídico e 
de proteção à dignidade humana, chega-se à seguinte conclusão: o que o 
texto constitucional reformado quis dizer é que esses tratados de direitos 
humanos ratificados pelo Brasil, que já têm status de norma constitucional, 
nos termos do § 2º do art. 5º, poderão ainda ser formalmente constitucionais 
(ou seja, ser equivalentes às emendas constitucionais), desde que, a qualquer 
momento, depois de sua entrada em vigor, sejam aprovados pelo quorum do 
§ 3º do mesmo art. 5º da Constituição.27

                                                 
25 CANÇADO TRINDADE, PIOVESAN e MAZZUOLLI. 
26 LAFER, Celso apud PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e a 
reforma do poder judiciário (p. 405/427). In: SARMENTO, Daniel, GALDINO, Flávio (orgs.). Direitos 
fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro. Renovar, 2006. 
p. 421. 
27 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. “O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia”. Revista 
Forense, vol. 378, ano 101, Rio de Janeiro, mar./abr./2005, p. 89-109. 
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Quanto à regra referente à aplicação28 Cançado Trindade diz que elas formam 

dois grupos. (i) os que possibilitam dar efeito direto a disposições dos referidos tratados, 

tidas como self-executing ou de aplicabilidade direta; e (ii) os que o direito 

constitucional determina que, mesmo ratificados, tais tratados não se tornam ipso facto 

direito interno, para o que se requer legislação especial. 

Na primeira hipótese é necessário que a norma obedeça duas condições, para 

então ser auto-aplicável. Primeiro a norma deve conceder ao indivíduo um direito 

claramente definido e exigível ante um juiz, e segundo, a norma deve ser 

suficientemente específica para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, 

podendo ser operada sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas 

subseqüentes. 

De acordo com Flávia Piovesan “não parece razoável que após todo o processo 

solene e especial de aprovação do tratado de direitos humanos (com a observância do 

quorum exigido pelo artigo 60, parágrafo 2º), fique a incorporação do mesmo no âmbito 

interno condicionada a um Decreto do Presidente da República”29. No entanto para o 

STF “o decreto presidencial que sucede à aprovação congressual do ato internacional e 

à troca dos respectivos instrumentos de ratificação, revela-se manifestação essencial e 

insuprimível.” 30

Esta situação fica a critério do Direito Constitucional de cada Estado. No caso 

brasileiro a Constituição Federal de 1988 dispõe no § 1º do art. 5º que “As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, e na hipótese 

da interpretação seguir o rumo da corrente que defende o constitucionalismo dos 

tratados internacionais de direitos humanos pelas razões já expostas neste trabalho, 

deverá ser entendido, conseqüentemente, que tais tratados deverão possuir 

aplicabilidade imediata. 

Sendo assim, no que tange a aplicabilidade não há que se prevalecer o 

entendimento de que os tratados de direitos humanos só terão aplicabilidade imediata 

                                                 
28 A Constituição Portuguesa, em seu art. 8º, apresenta a recepção automática das normas do direito 
internacional pelo direito português. Trata-se de uma cláusula de recepção plena que privilegia a proteção 
dos direitos humanos. Isso significa que as normas e princípios de direito internacional fazem parte 
integrante do direito português. Disponível em: 
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/. Acesso em 08 de nov. 
2007. 
29 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 426. 
30 ADIn 1.480-DF. Disponível em 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=1480.NUME.+E+$ADI$.SCLA.
&base=baseAcordaos 
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depois de aprovados pelo quorum estabelecido no §3º do art. 5º. Quando o Constituinte 

originário afirmou que “as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”, incluiu tanto as normas expressas no texto constitucional, como as implícitas, 

e também as definidoras desses direitos e garantias decorrente dos tratados 

internacionais, sem definir quais deverão ser essas normas, se tais normas devem provir 

do direito interno ou do direito internacional, mas apenas diz que todas elas têm 

aplicação imediata, independentemente de serem ou não aprovadas por maioria simples 

ou qualificada. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão que se apresenta agora corresponde à indicação da melhor teoria, a 

nosso ver, sobre a maneira pela qual os tratados internacionais de direitos humanos 

deverão ser incorporados no ordenamento jurídico brasileiro.31

Parece não haver dúvidas que os direitos fundamentais não se exaurem no texto 

constitucional e, que é possível invocar um direito que está previsto em um tratado de 

direitos humanos que tenha sido ratificado pelo Brasil. 

Entretanto, como demonstrado, atualmente existem quatro teorias sobre a 

incorporação dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica brasileira suscitando 

grandes debates pela doutrina e pela jurisprudência. 

Das teorias acima apresentadas, verifica-se que a que apresentava os tratados de 

direitos humanos no mesmo nível que normas de direitos fundamentais ganhava força, 

embora algumas restrições por parte da doutrina e da jurisprudência acerca desse 

entendimento e a não adoção da mesma em sua plenitude por entender-se que os 

tratados deveriam ser equiparados às leis ordinárias.  

Com a inserção do parágrafo 3º, no artigo 5º, a tese acima indicada acabou 

sendo esvaziada em alguns segmentos pelas dúvidas que foram apresentadas a partir 

dessa nova previsão constitucional.  

Mesmo que o entendimento fosse no sentido de que os tratados de direitos 

humanos apresentassem o status de norma fundamental, a partir da nova redação 

constitucional, os tratados de direitos humanos teriam de passar necessariamente pelo 

procedimento elencado no parágrafo 3º, surgindo uma grande dúvida acerca dos 

                                                 
31 GUERRA, Sidney. Direitos humanos na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem 
constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 
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tratados já ratificados pelo Brasil suscitando a interpretação de que esses tratados teriam 

o status de lei ordinária. 

Com efeito, não aceitamos a idéia de que os tratados de direitos humanos que já 

foram ratificados pelo Brasil se apresentam com o status de lei ordinária, mesmo com a 

inserção do referido parágrafo 3º que aumentou o debate em relação à matéria. 

Pelo contrário, defendemos que se a Constituição Federal não exclui os direitos 

humanos que são provenientes de tratados internacionais é porque o próprio texto 

constitucional inclui os referidos direitos em seu catálogo, atribuindo, portanto o status 

de norma constitucional. 

Assim sendo, a idéia levantada de que os tratados de direitos humanos em 

vigência no Brasil se apresentam com o status de lei ordinária deve ser rechaçada, 

mesmo com a nova previsão constitucional concebida no parágrafo 3º do artigo 5º, fruto 

da emenda constitucional n. 45/2004.   

Ou seja, a emenda constitucional n. 45/2004 não pode e não deve alcançar 

situações que já foram apreciadas no passado, podendo, é verdade, estabelecer 

mudanças a partir dos novos tratados internacionais de direitos humanos que 

eventualmente sejam celebrados pela República Federativa do Brasil. 

Significa dizer que a partir da inserção do parágrafo 3º, no artigo 5º da 

Constituição Federal, concebido pela emenda constitucional n. 45/2004, os tratados de 

direitos humanos em que o Brasil seja parte deverão necessariamente passar pelo crivo 

das duas Casas Legislativas, observando-se o quorum necessário de três quintos, em 

duas votações para que assumam a condição de norma fundamental.  

Em relação aos tratados que já foram objeto de incorporação ao ordenamento 

jurídico brasileiro, estes não devem sofrer nenhuma limitação, apresentando, portanto, 

status de normas fundamentais.  

Frise-se que não há nenhuma restrição para que os referidos tratados se 

submetam ao procedimento estampado no parágrafo 3º do artigo 5º, isto é, caso venham 

a ser votados pelas duas Casas Legislativas com a observância do quorum de três 

quintos em duas votações, esses tratados que se apresentam como direitos 

materialmente fundamentais, passariam a ser direitos formalmente fundamentais. 

Com efeito, reafirmamos que os direitos fundamentais não podem ser tomados 

apenas no seu caráter formal, ou seja, devem ser encarados de maneira ampla e em 

consonância com a noção de Constituição como um sistema aberto composto por 
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normas e princípios, a fim de não excluir do seu campo normativo, face ao seu conteúdo 

e relevância, e que devem compor a categoria dos direitos fundamentais. 

 A fundamentalidade material pode dar a impressão de ser menos importante, 

entretanto, somente esta idéia fornece subsídios para a abertura da Constituição a outros 

direitos fundamentais não constitucionalizados expressamente (ou seja, direitos 

materialmente, mas não formalmente constitucionais) e para a aplicação do regime 

jurídico condizente com a sua fundamentalidade. 

Sem dúvida que a matéria ainda suscitará grandes debates, discussões, 

congressos, artigos e livros, mas não se pode olvidar que o Estado e o Direito devem 

estar a serviço da pessoa humana.  
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O CONSENTIMENTO DO OFENDIDO 
 
 

Aline Mota de Oliveira∗
 

RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo analisar a importância jurídico-penal do instituto do 

consentimento do ofendido1 para a dogmática penal, como reflexo do atual momento de 

reafirmação da autonomia individual, conseqüência imediata da época pós-moderna a 

que chegara a humanidade. A partir da perspectiva de um “mundo pluralista e 

constituído por interesses divergentes”, o estudo põe em questão os limites da 

autonomia e liberdade individuais na esfera penal, mais detidamente na seara do 

consentimento do ofendido. Nesse sentido, busca-se saber até que ponto o titular de um 

bem jurídico poderá renunciar a tutela penal, revelando, assim, o “desinteresse” por sua 

proteção. Tendo em vista que ordenamento jurídico brasileiro, a diferença de outros 

países, não disciplina o consentimento do ofendido, foi desenvolvido um estudo 

dogmático acerca do conceito e natureza jurídica do instituto ora em análise, 

enquadrando-o, em termos gerais, na categoria das causas de justificações (embora haja 

situações em que, diante do consenso do titular do bem jurídico, restará excluída a 

tipicidade, hipótese esta em que o dissenso for elemento da descrição típica); há, em 

contrapartida, um setor da doutrina que o considere, em todas as hipóteses, excludente 

da tipicidade. A fim de se conferir legitimidade ao instituto, perquire-se por seu 

coerente fundamento, a sua essência, sendo delineados critérios doutrinários diversos, 

antes de se chegar à conclusão que o fundamento direto do consentimento do ofendido é 

o princípio da ponderação de valores, na medida em que o consentimento excluiria a 

responsabilidade quando o Direito considerasse prevalente o valor liberdade de ação 

frente à lesão a um bem jurídico. A partir daí, põe-se em discussão o âmbito de validade 

do consentimento do ofendido, tendo em vista que, de acordo com a doutrina 

tradicional, para decidir sobre a aplicação ou não do instituto em exame, o critério seria 

o da (in)disponibilidade de bens jurídicos, partindo-se de um rol pré-estabelecido e 

indiscutível dos bens disponíveis e indisponíveis. Assim, propõe-se um novo olhar 
                                                 
∗ Estudante da graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 
1 Tal expressão será aqui utilizada devido ao seu uso recorrente e já conhecido, mas é importante ressaltar 
que reflete de forma inadequada o seu significado, pois “no puede considerarse ofendido al portador del 
bien jurídico que consciente em su lesión o puesta em peligro”. CEREZO MIR, José. Curso de Derecho 
Penal Español. Parte General, II. Madrid: Tecnos, 1998, p.326. 
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sobre o critério da (in)disponibilidade, bem como sua reconstrução, a partir de 

questionamentos sobre os limites da disponibilidade de um bem jurídico (o que tornaria 

um bem individual indisponível ao seu titular, ou a outro sujeito, agindo com seu 

consentimento, e, portanto, no exercício de direito subjetivo alheio?). Por fim, entende-

se que a conclusão acerca da indisponibilidade deve estar relacionada à divisão entre 

bens individuais e coletivos, considerando-se coletivos aqueles de interesse da 

comunidade e que ao serem lesionados se desestabilizaria o agrupamento social; por 

conseguinte, deve-se a estes atribuir-se o “rótulo” da indisponibilidade, a fim de se 

prezar pela prevalência do interresse coletivo e a manutenção do elo social em uma dada 

comunidade, não podendo ser assim objeto do consentimento do ofendido; por exclusão 

os demais bens teriam natureza individual, disponíveis, integrantes, portanto, do âmbito 

de validade do consentimento do ofendido. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO PENAL; CONSENTIMENTO DO OFENDIDO; 

AUTONOMIA; BEM JURÍDICO. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo (artículo) tiene el objetivo de analisar la importancia jurídico-penal 

del insituto del consentimiento del ofendido para la dogmática penal, como reflejo del 

actual momento de reafirmación del autonomia individual, conseqüência imediata de la 

época pós-moderna que la humanidad há llegado. A partir de la perspectiva de um 

“mundo y constituído por interés divergentes”, el estúdio pone en questión los límites 

del autonomia y libertad individuales en la esfera penal, más detidamente en la seara del 

consentimiento del ofendido. En ese sentido, se busca saber hasta que punto el titular de 

un bien jurídico podrá renunciar  la tutela penal, revelando, así, el “desinterés” por su 

protección. Teniendo en vista que ordenamiento jurídico brasileño, la diferencia de 

otros países, no disciplina el consentimieto del ofendido, fue desarollado un estúdio 

dogmático sobre el concepto y naturaleza jurídica del instituto ora en analisis, 

encuadrandose, en termos generales, en la categoria  de las causas de justificaciones 

(aunque haya situaciones e que, delante del consenso del titular del bien jurídico, restará 

excluída la tipicidad, hipotesis esta en que el disenso fuera elemento de la descrición 

típica); hay, en contrapartida, un sector de la doctrina que lo considere, en todas las 
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hipotesis, excludiente de la tipicidad. A fin de se conferir legitimidad al instituto, 

[perquirir-se] por su coherente fundamento, a su esencia, siendo [delineados] critérios 

doctrinarios diversos es el principio de la ponderación de valores, en la medida en que el 

consentimiento excluiria la responsabilidad cuando el derecho considerara prevalente el 

valor libertad de acción frente a lesión a un bien jurídico. A partir de ahí se pone en 

discusión al ámbito de validad del consentimiento del ofendido , teniendo en vista, de 

acuerdo con la doctrina tradicional, para decidir sobre la aplicación o no del instituto en 

examen, el critério seria el de la (in)disponibilidad de bienes jurídicos, partiendose de 

un rol pré-estabelecido e indiscutible de los bienes disponibles e indisponibles. Así, 

proponese una nueva mirada sobre el critério de la indisponibilidad de un bien jurídico 

(?lo que tornaria um bien individual indisponible al su titular, o al otro sujeto, agiendo 

con su consentimiento, y por lo tanto, en el ejercicio de derecho subjetivo ajeno?). Por 

fin se concluye que la conclusión sobre la indisponibilidad debe estar relacionada a 

división entre bienes individuales y coletivos, considerandose coletivos aquellos de 

interes de la comunidad y que al serem lesionados se desestabilizaria el agrupamiento 

social, se debe a estos atribuirse el rótulo de la indisponibilidad, afin de se prezar por la 

prevalência del interes colectivo y la manutención del elo social em uma dada 

comunidad, no podiendo ser así, objeto del consentimiento del ofendido; por exclusión 

los demás bienes tendrían naturaleza individual, disponibles, integrantes, por lo tanto, 

del ámbito de la validad del consentimiento del ofendido.    

 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO PENAL; CONSENTIMIENTO DEL OFENDIDO; 

AUTONOMIA; BIEN JURÍDICO. 

 

INTRODUÇÃO 

Por influência da pós-modernidade, tem ganhado cada vez mais espaço o discurso 

da liberdade e da autonomia individual frente à consciência comum do agrupamento 

social ao qual pertencem os indivíduos. No momento atual, muitos reclamam a 

faculdade de exercer sem maiores limites ou entraves a liberdade, direito fundamental 

constitucionalmente assegurado, já que inerente ao exercício digno da vida humana. 2

                                                 
2 O momento atual reflete um “mundo secularizado e pluralista, onde os princípios de convivência são 
instituídos pelo próprio imaginário social e onde vigem cosmovisões (Weltanschauungen) e interesses 
legítimos e divergentes que devem, portanto, ser sempre negociados e revistos [...] É nesse novo clima 
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É uma discussão que está latente nas diversas ciências, humanas e naturais, 

conseqüência, como já dito, do estágio atual a que chegara a humanidade. Na seara do 

Direito, o exercício de tal liberdade torna-se mais delicado no campo do Direito 

Público, mais ainda ao tratar-se do Direito Penal, visto ser o ramo do direito que tutela 

os bens jurídicos considerados mais valiosos para o agrupamento social (ultima ratio do 

ordenamento jurídico).  

No campo penal, o instituto que traz à tona a discussão da autonomia é o 

consentimento do ofendido (ou consentimento do interessado, como preferem alguns), 

tendo, segundo Juarez Tavares,3 sua origem como descriminante no brocardo romano 

“nulla injuria est, quae volentem fiat” ou “volenti non fit injuria”. Tal instituto pode ser 

definido, singelamente, como a renúncia do titular do bem jurídico à proteção penal, 

vale dizer, o portador do bem jurídico revela ao agrupamento social em que está 

inserido o “desinteresse” por se proteger determinado bem jurídico. Nesse sentido, o 

consentimento “sempre representa uma cessão do exercício do direito”, e como 

conseqüência “toda a lesão do direito que se produza com o consentimento do titular 

contém o exercício desse direito subjetivo alheio”. 4 Mas a simplicidade do conceito 

proposto dá lugar a uma discussão demasiadamente complexa ao se perquirir sobre a 

sua validade e aplicação.  

 

1. NATUREZA DOGMÁTICA (JURÍDICA)  

Para uma melhor esquematização do presente estudo, em primeiro lugar, faz-se 

necessário identificar, em termos dogmáticos, qual o significado do consentimento do 

ofendido para o Direito Penal.  

O consentimento do ofendido, em termos gerais, constitui causa de exclusão da 

antijuridicidade ou da tipicidade, conforme doutrina adotada. Para a corrente 

majoritária, aqui defendida, baseada na distinção feita por Geerds,5 o consentimento do 

                                                                                                                                               
que a partir dos anos 60 o princípio de respeito da autonomia pessoal se torna uma das principais 
ferramentas da filosofia moral, em particular da ética aplicada aos conflitos de interesse e valores 
vigentes nas sociedades secularizadas das democracias pluralistas ocidentais”. SCHRAMM, Roland 
Fermin. A Autonomia Difícil. Disponível em www.portalmedico.org.br/revista/bio1v6/autodificil.htm. 
Acesso em: 05 out. 2007. 
3 TAVARES, Juarez. O consentimento do ofendido no Direito Penal. Revista de Faculdade de Direito da 
Ufpr, Curitiba, 1969, p. 258. 
4 NETO, Luísa. O Direito Fundamental à disposição sobre o próprio corpo (A relevância da vontade na 
configuração do seu regime). Porto: Coimbra, 2004, p. 365. 
5 JESCHECK, Hans Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Granada: Comares, 1993, p.335 
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ofendido poderá ou ser excludente da tipicidade ou causa de justificação, diante da 

análise dos tipos da parte especial. Excluirá a tipicidade, quando o dissenso for 

elemento da descrição típica, e haja concordância do ofendido (Einverständnis) na 

conduta de quem age. É o caso, por exemplo, dos tipos de furto, estupro, invasão de 

domicílio que para serem configurados, faz-se necessária a discordância da vítima, 

produzindo a sua aquiescência a desconfiguração do tipo penal.  Para tal corrente, o 

consentimento excluirá a ilicitude da conduta quando o dissenso não for elemento do 

tipo penal, então haverá descaracterizada a antijuridicidade, mas a tipicidade da conduta 

permanecerá. Na doutrina alemã seria o consentimento (Einwilligung) em sentido 

estrito.6 Já para a posição minoritária, nascida na moderna Ciência do Direito Penal 

Alemão, encabeçada por Roxin, e assumida no Brasil por Juarez Cirino, o 

consentimento do ofendido somente teria efeito excludente do tipo, já que é “exercício 

de liberdade constitucional de ação do portador do bem jurídico”,7  não podendo, assim, 

configurar um agir típico; consentimento excluiria o desvalor do resultado, por implicar 

uma renúncia à proteção do bem jurídico, ficando excluída com isso o âmbito de 

proteção da norma. Em relação ao consentimento presumido há consenso sobre a sua 

natureza justificante.8  

 No Brasil, o consentimento ainda não foi codificado, portanto é considerado 

causa supralegal de exclusão de responsabilidade penal. A doutrina brasileira, em sua 

quase totalidade, segue a tendência majoritária de ora considerar o consentimento como 

causa de exclusão do tipo, ora como causa de justificação:9 “o consentimento do sujeito 

passivo pode excluir a tipicidade da ação ou da omissão, quando requisito intrínseco ao 

tipo legal, ou, eventualmente, quando externo a ele, elidir a ilicitude da conduta”. 10  

                                                 
6 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal- Parte General. Barcelona:Júlio César Faria, 2005, p. 504; 
PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p.89; SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: Parte Geral. Curitiba: Lumen Juris, 2006, 
p. 262. 
7 Nesse sentido, Roxin afirma: “El efecto excluyente del tipo que tiene el consentimento se infiere, por 
consiguiente, no em primer lugar del Derecho consuetudinario o de la adecuación social de la acción 
apoyada em él (por más que ambas cosas son ciertas) sino inmediatamente de la libertad de acción 
garantizada constitucionalmente” ROXIN, Claus. Derecho Penal- Parte General. Madrid: Civitas, 1997, p. 
517, 518; SANTOS, Juarez Cirino. Ob. Cit., p. 262. 
8 SANTOS, Juarez Cirino. Ob. Cit., p. 262. 
9 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal- Parte Geral. Rio de Janeiro:Impetus, 2006, p.402; 
PIERANGELI, José Henrique. Ob. Cit. , p.89; PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro- 
Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, v.1, p. 414.  
10 PRADO, Luiz Regis. Ob. Cit., p.414. De acordo com Mir Puig, “consentir (en sentido amplio) no es la 
única forma relevante em que um sujeto puede intervir em um hecho cuando lo acepta. Su intervención 
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2. FUNDAMENTOS 

 No que tange ao fundamento do consentimento, a sua essência, há diferentes 

opiniões entre os autores, tendo sido instalada também, nesse aspecto, controvérsia 

doutrinária. Desse modo, há alguns critérios doutrinais para a fundamentação do 

consentimento, a saber: 

3.1) Critério da renúncia da norma à proteção jurídica -Maurach e Welzel 

 A norma cede como conseqüência da renúncia do bem jurídico ameaçado.11  O 

sujeito passivo dispensaria o cumprimento das normas (mandados ou proibições) por 

parte do sujeito ativo. Segundo Cerezo Mir, este critério resulta pouco compatível com 

o caráter público do Direito Penal. “Há ocasiões em que o bem atacado renuncia à 

proteção da norma, constituindo uma situação anormal. Essa situação arrasta consigo a 

norma, fazendo-a retroceder, pois já não interessa a ela proteger o bem, tendo em vista o 

critério de valor de uma situação normal”.12  

3.2) Critério de Mezger 

Para tal autor, o fundamento do consentimento seria o princípio da ausência de 

interesse: “el abandono consciente de los intereses por parte del que legítimamente tiene 

la faculdad de disposición sobre el bien jurídico”.13 Para o autor, o consentimento exclui 

o injusto sempre que inexista interesse, diante do bem renunciado à proteção. Para 

Cerezo Mir, tal critério não é convincente, pois se pode emitir consentimento contrário 

ao próprio interesse; o sujeito passivo pode equivocar-se a respeito do seu próprio 

interesse; e ainda pode conscientemente sacrificar um interesse próprio em prol de outro 

que repute superior, inexistindo, nesse caso, a defendida ausência de interesse. Além 

disso, admite o próprio Mezger, no que se refere ao consentimento presumido (que será 

abordado mais adiante), os limites do princípio da ausência de interesse. Segundo ele, 

“no es raro, em verdad, que falte el consentimiento y que, sim embargo, la realización 

                                                                                                                                               
puede influir em la realización del hecho más allá del mero consentir: así, cuando alguien pide a outro 
que destruya um bien suyo (del  primero) o que lê ponga en um determinado peligro, o cuando comparte 
com outro uma actividad arriesgada. Em estos casos la intervención de la víctima puede hacer que el 
hecho deba imputársele a ella y no a la outra u otras personas que intervienen em el hecho. Estas otras 
no realizarán entonces um tipo penal, aunque contribuyan a causar la lésion típica.. Y ello no se deberá 
sólo al consentimiento de la víctima, sino a su influencia objetiva em el hecho” . MIR PUIG, Santiago. 
Ob. Cit., p. 505. 
11 TAVARES, Juarez. Ob. Cit., p.263. 
12 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Barcelona, 1962, p.404. 
13 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho Penal. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955, p.414. 
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de la conduta corresponda al más urgente y apremiante interés del supuestamente 

lesionado”.14  

Assim, poderá haver casos de consentimento por ausência de interesse, como 

também haverá casos em que o interesse (ou pelos menos algum interesse) se faça 

presente, sendo, ainda assim, possível à validade do consentimento. Desse modo, tal 

princípio da ausência de interesse, não satisfaz como fundamento, ao instituto do 

consentimento do ofendido. 

    3.3) Critério da ponderação de valores 

 Mais coerente, nos parece, adotar o critério da ponderação de valores, defendido 

pelo professor José Cerezo Mir, na Espanha, e acolhido entre nós por Luiz Regis Prado. 

Ensina Cerezo Mir ser este princípio o fundamento mais adequado para sustentar tal 

causa de exclusão de responsabilidade penal, na medida em que o consentimento 

excluiria responsabilidade quando o Direito considerasse prevalente o valor liberdade de 

ação frente à lesão a um bem jurídico.15 Assim, embora tenha o indivíduo interesse em 

um determinado bem, diante das circunstâncias, poderá decidir, após uma ponderação 

valorativa, por lesioná-lo. 

     

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O âmbito de aplicação do consentimento, aquilo que poderá ser objeto do consenso, 

se baseia no critério tradicional, e quase indiscutível entre os autores, nacionais e 

estrangeiros, da (in)disponibilidade de determinado bem jurídico.  A doutrina parte do 

pressuposto de que determinados bens individuais, como vida e integridade física (este 

último, quando não couber a adequação social), por exemplo, são indisponíveis, e que 

por isso o consentimento não poderia ser aplicado; e assim é determinado sem maiores 

explicações prévias. O que tornaria um bem individual indisponível ao seu titular, ou a 

outro sujeito, agindo com o seu consentimento, e, portanto no exercício de direito 

subjetivo alheio? Qual o limite da disponibilidade de um bem jurídico? 

O mais acertado, porém não de todo seguro, seria associar o critério da 

(in)disponibilidade à divisão entre bens jurídicos de interesse individual e coletivo. 

Bens disponíveis seriam aqueles de interesse individual, e bens indisponíveis seriam os 

de interesse essencialmente coletivo. A partir daí, torna-se importante definir o liame 
                                                 
14 MEZGER, Edmund. Ob. Cit.,  p. 430. 
15 CEREZO MIR, José. Ob. Cit.,  p.333, 334. 
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entre bem de interesse coletivo e bem de interesse individual. Bem de interesse coletivo 

seria aquele exclusivamente da comunidade, e que ao sofrer uma lesão desestabilizaria o 

agrupamento social; é aquele que, quando lesado, ameace a continuação e 

desenvolvimento da comunidade. Quando o bem em questão for de imprescindibilidade 

para o coletivo, não se poderá dele dispor, por razão óbvia de envolver interesse difuso, 

assim, impossível de ser disponível. Para a validade do consentimento, é necessária a 

emissão de vontade por parte de todos os seus titulares, o que se torna inviável diante da 

multi-titularidade dessas espécies de bens. Assim, faz-se necessário determinar os bens 

que efetivamente sejam essenciais, imprescindíveis à manutenção da sociedade, que 

dada uma lesão prejudique o elo social.  

Os demais seriam os bens de interesse individual, e sobre eles seria livre o exercício 

da autonomia do seu titular, sendo de todo possível ser sobre eles prevalente o valor 

liberdade de ação, a cargo do seu portador, tanto no sentido de preservá-los, quanto no 

de violá-los, desde que não atente contra a ordem constitucional estabelecida, os seus 

princípios e os direitos fundamentais. Nesse sentido, conclui Muñoz Conde, no que se 

refere às chamadas decisões de consciência:16 “a tolerância ou pelos menos a 

compreensão para com o infractor de uma norma jurídica quando a infração assentar 

numa decisão de consciência e não afectar os princípios fundamentais da Constituição, 

nem os direitos fundamentais nela reconhecidos, é ou deve ser uma das características 

principais de uma ordem fundada na liberdade”, e continua “o Estado de Direito só pode 

sancionar legitimamente um facto praticado por motivo de consciência se não puder 

alcançar os seus fins por meio de alternativas que respeitem essa consciência”.17 Os 

principais bens seriam os de natureza coletiva, decorrência da necessidade do homem 

viver em sociedade, e de ser um ser para o outro e não só voltado para si mesmo; seriam 

eles os fundamentais para a existência do grupo social, o que em última análise seriam 

igualmente fundamentais para a manutenção do ser individual. O que está sendo 

defendido não é a restrição da autonomia, ao contrário, a sua ampliação, a partir da 

quebra do tabu da (in)disponibilidade de determinados bens, que na sua essência não 

são bens de interesse coletivo,  o que geraria um maior espaço de exercício da liberdade 

do indivíduo.  
                                                 
16 NETO, Luísa. Ob. Cit., p. 356. 
17 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal- Parte General. Valencia, 1993, p.101 ss., p.111, apud NETO, 
Luísa. O Direito Fundamental à disposição sobre o próprio corpo (A relevância da vontade na configuração do seu 
regime). Porto: Coimbra, 2004, 
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4. REQUISITOS  

     É importante ressaltar a distinção entre disponibilidade e poder de disposição de 

um bem jurídico. Esta última é a legitimação para que, diante de um bem disponível e 

de um correspondente consentimento, seja viável a sua disposição.18 Tal legitimação é o 

que concede validade para o consentimento. Assim, para ser possível o consentimento 

diante de um bem disponível, é necessário o cumprimento de alguns requisitos: 

 a) O consentimento deve ser anterior, ou ao menos, simultâneo à conduta do 

agente, pois conforme afirma Juarez Cirino, consentimento posterior é irrelevante; a 

ratificação da conduta inicialmente realizada sem consentimento, não produz efeito em 

sede de Direito Penal Material, somente importaria ao Direito Processual Penal, no 

reconhecimento da renúncia ao direito de queixa, e no instituto do perdão do ofendido.19  

 b) Capacidade e legitimação para consentir. O consentimento somente será 

válido quando o sujeito que consente seja de fato efetivamente capaz para tal. Aqui se 

critica o requisito de idade, adotado por alguns autores, como, por exemplo, o critério da 

capacidade penal de ação (imputabilidade), ou o critério da lei civil. Assim, a 

capacidade de consentimento depende da capacidade do seu titular, analisada 

concretamente, diante de determinada situação, independente da idade. Assim, 

preleciona Edmund Mezger em seu Tratado de Direito Penal: “ [...] más correcto es 

decidir com arreglo a lãs circunstancias y naturaleza de cada caso concreto, 

examinando si el lesionado poseía la necessaria capacidad de juicio y si el 

consentimiento correspondía a su verdadera voluntad.. La edad en si y las condiciones 

psíquicas em lo restante no son decisivas de modo absoluto”.20 Nesse sentido, Juarez 

Cirino afirma: “a capacidade de consentimento deve existir como capacidade concreta 

de compreensão do significado e da extensão do ato consentido, ou seja, da natureza e 

das conseqüências da renúncia ao bem jurídico respectivo”. Por isso, o consentimento 

deve ser outorgado de forma séria, desembaraçada e livre de vícios de vontade, como 

engano, erro, coação (física ou moral). 

 Legitimado para consentir está somente o titular do bem jurídico em questão, 

exceto se não tiver capacidade para tal. Dessa forma, se o portador do bem jurídico é 

                                                 
18 PIERANGELI, José Henrique. Ob. Cit., p.118.  
19 TAVARES, Juarez. Ob. Cit., p.264. 
20 MEZGER, Edmund. Ob. Cit., p. 418. 
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considerado incapaz para consentir, diante de uma análise concreta, “o consentimento 

deverá ser manifestado pelos pais ou responsáveis [...] Mas o representante legal não 

pode consentir pelo portador do bem jurídico nas chamadas “decisões existenciais”, ou 

relacionadas ao núcleo da personalidade”,21 segundo preleciona Juarez Cirino. 

 c) A manifestação do consentimento deve ser preferencialmente, dada de 

maneira expressa, para que seja assegurada a clareza, admitindo o consentimento tácito 

“quando em virtude das circunstâncias, se torna iniludível a renúncia do titular do 

bem”.22  

 d) “Atuação nos limites do consentimento”.23  O autor deverá pautar sua conduta 

nos limites do consentimento outorgado, e conforme Juarez Tavares, “o consentimento 

deve se referir de modo específico à modalidade de ação”.24  

 e) Diante dos requisitos anteriores, e da consideração de que consentimento é 

cessão do exercício do direito, só se pode concluir que: “se o bem pertence a mais de 

um titular, é mister o consentimento de ambos”.25  

   
5. CONSENTIMENTO PRESUMIDO 

 Há situações em que inexiste o consentimento real do portador do bem jurídico, 

mas diante de determinadas circunstâncias este pode ser presumido, figurando, ainda 

essa situação, como causa de exclusão de responsabilidade penal. A vontade do titular 

do bem jurídico é desconhecida pelo agente, devendo este, portanto, “presumi-la, 

colocando-se na situação do titular do bem jurídico” 26. Adota-se, assim, um “critério de 

probabilidade”,27 e uma “vontade racional”28 do titular do bem em questão. O 

consentimento presumido “é construção normativa do psiquismo do autor sobre a 

existência objetiva do consentimento do titular do bem”,29 e sua nota é a subsidiariedade 

em relação ao consentimento real: “se o consentimento real é manifestado pelo portador 

                                                 
21 SANTOS, Juarez Cirino. Ob. Cit., p. 267,268.  
22 TAVARES, Juarez. Ob. Cit., p. 265. 
23 PRADO, Luiz Regis. Ob. Cit., p.417.  
24 TAVARES, Juarez.  Ob. Cit., p. 264. 
25 TAVARES, Juarez.  Ob. Cit., p.264. 
26 PIERANGELI, José Henrique. Ob. Cit., p. 163.  
27 PIERANGELI, José Henrique.  Ob. Cit., p. 163.  
28 PIERANGELI, José Henrique.  Ob. Cit., p. 163.  
29 SANTOS, Juarez Cirino. Ob. Cit., p.268. 
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do bem jurídico, então não há o que se presumir; se não existe consentimento real 

manifestado, então a existência objetiva do consentimento pode ser presumida”.30  

 O consentimento presumido poderá ser de duas espécies: a) consentimento no 

interesse do titular do bem jurídico; b) consentimento presumido no interesse do agente. 

 a) No interesse do titular do bem jurídico, para Maurach/Zipf, o consentimento, 

na maioria dos casos, se apresentaria como situação semelhante ao estado de 

necessidade justificante.31 Segundo Juarez Tavares, “identifica-se uma colisão de bens 

pertencentes a uma mesma pessoa e cuja solução será proporcionada por um terceiro, 

seguindo um juízo hipotético sobre a solução que daria o titular do bem, se estivesse 

naquela situação”.32 Tal espécie de consentimento ocorre em situações em que a 

aquiescência não pode ser obtida, mas o titular do bem jurídico consentiria se 

perguntado (são os casos de estado de inconsciência do titular do bem); e nos casos em 

que o consentimento do titular do bem jurídico pode ser conhecido, mas, 

excepcionalmente, não se faz necessário, diante da obviedade da presunção (entrar na 

casa alheia para apagar incêndio, por exemplo; mas ainda nesta hipótese, segundo 

Juarez Cirino, “o consentimento não pode ser presumido se o autor conhece a vontade 

contrária do portador do bem jurídico”). 33

 b) O consentimento presumido no interesse do agente corresponderia à hipótese 

de consentimento amparado pelo princípio da adequação social. O agente acredita numa 

relação de amizade com o titular do bem jurídico, e por isso pressupõe o assentimento 

deste em relação à disposição do bem jurídico em questão. Claro é o exemplo de 

Maurach/Zipf no que tange a essa hipótese: “B utiliza la bicicleta de su buen amigo F, 

com el fin de llegar a la estación ferroviária más próxima y no perder de esse modo uma 

importante conexión de tren; a B no le es posible consultar previamente a F, contando, 

sin embargo, con su aprobación”34 . Assim, a utilização da bicicleta ocorre no exclusivo 

interesse de B, e não no do titular do bem jurídico afetado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

                                                 
30 SANTOS, Juarez Cirino. Ob. Cit., p.268. 
31 MAURACH, Reinhart;ZIPF, Heinz. Derecho Penal- Parte General. Buenos Aires: Astrea,1994, p.491. 
32 TAVARES, Juarez. Ob. Cit., p.268.  
33 SANTOS, Juarez Cirino. Ob. Cit., p.269. 
34 MAURACH/ZIPF. Ob. Cit., p. 492. 
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 O consentimento do ofendido é tema polêmico entre grande parte da doutrina, e 

aqui no Brasil, é ainda pouco debatido e estudado, visto que é instituto não codificado, e 

como já dito, figura, entre nós, como causa supralegal de exclusão de responsabilidade 

penal.   
 É instituto penal que reflete de modo inequívoco a autonomia individual perante 

bens jurídicos e, conseqüentemente perante a coletividade. E por ser função do Direito 

Penal tratar subsidiariamente os bens jurídicos mais importantes, ganha o consentimento 

grande relevância. 

 Assim, crucial é definir como, em que medida e até que ponto o consentimento 

pode ser aplicado (o seu objeto). Há limites para que o titular de um bem jurídico o 

possa dispor? Há limites para a autonomia individual? 

 Não há resposta pronta, há ainda muito a ser (re)construído, e (re)pensado, mas 

se se compartilha da idéia de que o ser humano é um ser em prol do outro, e em busca 

do outro, o mais coerente é  concluir pela prevalência do interesse coletivo, e da 

inalienabilidade de bens que afetem de maneira direta o elo social, a coletividade, para 

que esta não pereça, e com ela o ser individual, visto ser o homem um ser 

eminentemente social.   
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ENSAIO SOBRE UMA TEORIA AGNÓSTICA DA PENA: FRONTEIRAS 

ENTRE O POLÍTICO E O DIREITO PENAL 

 

Augusto Jobim do Amaral∗

RESUMO 

O ensaio aborda a problemática acerca do horizonte crítico relativo às teorias da pena. 

Para isto, parte em favor da construção de uma teoria agnóstica pena, em que ela é vista 

desde a sua gênese, como um dispositivo político, preconizando como determinante o 

papel do discurso jurídico na contenção do poder punitivo. Assim, elucida a contradição 

inerente aos discursos positivos legitimadores da punição em toda construção clássica 

sobre a temática, que coloca a pena como um “bem” a serviço da tutela, o que obriga 

uma necessária retomada do pensamento clássico sobre novo viés, alijado do germe da 

defesa social, ou seja, de um impulso bélico que em maior ou menor grau orienta toda 

sua história. Assim, privilegia-se o direito penal como um discurso limite, 

fundamentalmente, sobre as interfaces com o poder, a guerra e a política, a 

flexibilidade de táticas não universais em prol de uma estratégia clara de limitação do 

poder punitivo, na busca de salvar o maior número possível de vidas humanas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: PODER PUNITIVO – TEORIA AGNÓSTICA DA PENA – 

DISCURSO JURÍDICO-PENAL – CRÍTICA.    

 

ABSTRACT 

The assay approaches the problematic one concerning relative the critical horizon to the 

theories of the penalty. For this, starts for the construction of a agnostic theory penalty, 

where it is seen since its genesis, as a device politician, praising as determinative the 

paper of the legal speech in the containment of the punitive power. Thus, it elucidates 

the inherent contradiction to the positive speeches legislators of the punishment in all 

classic construction on the thematic one, that it places the penalty as a “good” the 

service of the guardianship, what compels a necessary one retaken of the classic thought 
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Economia e Administração – ESADE; Especialista em Ciências Penais (Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul – PUCRS); Especialista em Direito Penal Económico e Europeu (Universidade de 
COIMBRA – Portugal); Mestre em Ciências Criminais (PUCRS) e Doutorando em Altos Estudos 
Contemporâneos (COIMBRA). 
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on new bias, unloaded of the embryo of the social defense, that is, of a warlike impulse 

that in greater or minor degree guides all its history. Thus, the criminal law is privileged 

as a limit speech, basically, on the interfaces with the power, the war and the politics, 

the flexibility of not universal tactics for a clear strategy of limitation of the punitive 

power, in the search to save the biggest possible number of lives human beings. 

 

KEYWORDS: POWER PUNISHMENT – AGNOSTIC THEORY OF PUNISHMENT 

– CRIMINAL LEGAL SPEECH – CRITICAL. 

 

INTRODUÇÃO 

Cabe-nos inicialmente delimitar/localizar o âmbito em que as presentes palavras 

são levadas a cabo. O ensaio tem por escopo, na dimensão que se propõe, trazer à tona, 

de maneira crítica – pensamento aposto, pois, sobre a crise: local do critério – alguns 

aspectos acerca de um horizonte crítico sobre a pena e a responsabilidade correlata do 

discurso jurídico neste contexto.1  

Quer dizer, parte-se já de um horizonte crítico às tradicionais teorias da pena, 

em que se desloca o epicentro da discussão, sendo dispensável travar uma retomada 

histórica linear das diversas teorizações que procuraram legitimá-la por si só. Seu 

exame naturalmente emergirá em outro contexto, na medida em que formos abrindo 

caminho para a construção de um discurso condizente com a radical e possível 

contenção do poder punitivo. Assim, solicitamos que o leitor enxergue o trabalho como 

um ´topos´ privilegiado que acabe por servir como alavanca para encaramos a densa 

questão relativa à pena.  

                                                 
1 O horizonte de expectativas que se desenha com este escrito, por certo, dá por adquirido a imensa crise 
de legitimidade do sistema penal, mormente centrada na fundamentação da pena. A seletividade, a 
reprodução da violência, a criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção 
institucionalizada, a concentração de poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais 
ou comunitárias são características estruturais, não apenas esporádicas de qualquer sistema penal. Nas 
palavras de Zaffaroni, estes dados amparam a construção de uma referência teórica sincrética que ele dá 
o nome de realismo marginal. Primeiramente, que renuncia a qualquer modelo ideal em virtude da 
urgência em se colocar em marcha a redução da violência punitiva e, por outro lado, que nunca perde de 
vista o nosso viés – de país que passou por um simulacro de modernidade – onde se revelam mais 
nitidamente as características estruturais do sistema penal (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das 
penas perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir 
Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 174). Quer dizer, parte-se já de um horizonte crítico 
às tradicionais teorias da pena, trazidas apenas como material na construção de um discurso condizente 
com a radical e possível contenção do poder punitivo. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas 
perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopes 
da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 174. 
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Tensionaremos o discurso crítico para que possa-se verificar o nó teórico 

fundamental que recobre, nocivamente, em larga escala, as ditas fundamentações sobre 

o exercício de punir. Assim, contraponto aos tradicionais aportes o discurso agnóstico 

sobre a pena, procura-se algum delineamento de seu escopo, desde as questões sobre as 

fronteiras entre a política e o direito penal.2  

 
2 O discurso jurídico-penal liberto da defesa social: eis a questão… 

1 – Destacamos o local de fala que desde já nos pautamos. Ou seja, importa 

decantar que preconizamos a potencialização do paradigma garantidor, no sentido de 

dar ênfase aos eixos do discurso penal que possibilitem (certa) limitação do poder 

punitivo. A potência, pois, de algum pensamento garantista poderia daí sim ser extraída 

com maior fulgor. Estaria privilegiada, na medida em que coerentemente se assumiria, 

por completo, o núcleo desta postura, relativa como escreve Gianformaggio à 

presunção de irregularidade dos atos de poder.3  

Zaffaroni-Batista-Slokar-Alagia partem de um enfoque em que destacam a 

função jurídico-política do direito penal e, por desdobramento, do ator jurídico. Desde 

um limiar claramente foucaultiano, definem o direito penal enquanto um saber 

(pressupondo logo poder4) que não deve ser confundido com a mera legislação nem 

com o próprio poder punitivo, mas designa o discurso dos juristas. Ramo do saber 

jurídico, este, que deve formar um sistema com a mais óbvia função de 

contenção/redução do puro impulso punitivo conduzido pelas demais agências 

(empregado o termo no sentido amplo de entes ativos, sejam executivos ou políticos). 

De outro modo, segundo os autores, estaríamos degradando o próprio estado de direito. 

Para isso, desde Merkl,5 utilizam-se de dois tipos ideais: “estado de direito” versus 

“estado de polícia”, ambos conservados nos estados históricos (reais), onde aquele 

                                                 
2 O escrito vai buscar inspiração na senda já percorrida por inúmeros autores, em especial um que a 
simples citação não faz jus, em virtude de a ele praticamente todo o trabalho dever: CARVALHO, Salo 
de. Teoria Agnóstica da Pena: Entre os Supérfluos Fins e a Limitação do Poder Punitivo. In: Crítica à 
Execução Penal: Doutrina, Jurisprudência e Projetos Legislativos. CARVALHO, Salo de. 2ª ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 03-28. 
3 GIANFORMAGGIO, Letizia. Diritto e Ragione tra Essere e Dover Essere. In: Le Ragioni del 
Garantismo: Discutendo con Luigi Ferrajoli. GIANFORMAGGIO, Letizia. Torino: Giappichelli, 1993, p. 
28.    
4 Temos que admitir que o poder produz saber, e vice-versa, dirá incessantemente Foucault. Para um 
exame deste eixo que perpassa toda a obra do autor, por todos FOUCAULT, Michel. Poder e Saber. In: 
Estratégias, poder-saber. Organização e seleção de textos Manuel Barros da Motta. Tradução de Vera 
Lúcia Avellar Ribeiro. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pp. 223-240.  
5 MERKL, A. Teoria General del Derecho Administrativo. México, 1980, p. 325. 
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funciona (na medida em que não existem em estado puro) como uma barreira para 

“represar o estado de polícia que invariavelmente sobrevive no seu interior.”6 Numa 

posição assumidamente dialética, apenas há estados de direito (que só se justificam) 

para conter, mais ou menos eficazmente, os estados de polícia neles enclausurados. 

Na construção do horizonte de projeção da ciência penal e de seu desdobramento 

quanto à teoria da pena, fundamental fixar os significantes que aportam sobre estas duas 

idéias. O estado de direito, por natural, significa a submissão a um governo per lege e 

sub lege;7 promovido por decisões de maioria, todavia que se legitima sumamente pelo 

respeito ao direito das minorias. Tende, pois, a uma justiça procedimental que resguarda 

o catálogo de direitos a seres humanos em concreto, respeitando todos por igual, com 

um cunho explicitamente fraterno. Em contrapartida, vemos como característica do 

estado de polícia,8 o domínio de um grupo que dita o bom, o belo e o justo, onde as suas 

decisões são a lei (plena obediência ao seu governo), e uma justiça substancialista se 

rende a direitos transpessoais. Quer dizer, está à serviço de objetivos metafísicos: 

comunidade, nação, sadio sentimento do povo, consciência operária, sociedade etc..9 

Vez mais se diga que ambos elementos coexistem, lutam, combinam-se de modo 

instável e dinâmico. Variam, desde a maior conservação e reforço do poder 

verticalizado que buscará impor um supressão hierárquica dos conflitos, até o outro 

extremo em que o privilégio está em otimizar as relações de solidariedade horizontal 

limitando a exacerbação de poder.10 É deste posto de observação que se pergunta: qual o 

local da cultura jurídico-penal neste contexto e, por dedução, a do operador jurídico? 

Tendo em consideração que a tarefa do jurista está sempre inconclusa, pois 

nunca há uma realização integral de um estado de direito, percebe-se que há um íntimo 

intrincamento entre exercício do poder punitivo e os modelos de estado de polícia, 
                                                 
6 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro: Teoria Geral do Direito Penal - Vol I. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 41. 
7 Estado de direito, sabe-se, é conceito que possui variadas ascendências ao longo da história do 
pensamento humano, desde o “governo das leis” de Aristóteles e Platão, chegando até ao normativismo 
pregado por Kelsen. Cf. BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 156-158.  
8 O termo polícia, por evidente, atravessa o mero conceito relativo ao exercício da agência de 
criminalização secundária – ou seja às atividades de repressão/prevenção das polícias propriamente ditas. 
Evoca uma construção emersa da ciência política ou mesmo do direito administrativo que, por etimologia, 
remete à “governo” ou “administração”, em outras palavras, às decisões regidas pelas decisões dos 
governantes.  
9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, pp. 93-94 e p. 121. 
10 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 95. 
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onde, a partir disso, à função do personagem jurídico importará renunciar de pronto às 

teorias da pena que, em maior ou menor escala, legitimam a potestas puniendi. 

Legimitá-lo, enfim, é potencializar os componentes arbitrários, em detrimento do estado 

de direito.11 Nada neutro é o papel da metodologia jurídico-penal que, assim, encarrega 

o poder judiciário, desde um sistema de estado constitucional de direito, de produzir 

minimamente alguma racionalidade capaz de condicionar o exercício punitivo dos 

demais vetores de criminalização: “a polícia exerce o poder seletivo e o juiz pode 

reduzi-lo, ao passo que o legislador abre um espaço para a seleção que nunca sabe 

contra quem será individualmente exercida.”12

Deve-se, desta forma, programar o exercício do poder jurídico, através do direito 

penal, como um dique,13 levando-se em conta que os níveis das águas das 

arbitrariedades sempre os ultrapassam. Deve-se procurar minimamente filtrar estas 

pulsões “irracionais” reduzindo os danos causados a partir de uma contrapulsão jurídica 

ao poder punitivo do estado policial, ou seja, como um claro limite ao seu 

transbordamento, para que não afogue o estado de direito. A postura do operador 

jurídico, não apenas do magistrado, deve estar ciente de seu caráter trágico,14 sempre 

resistindo ao poder punitivo. Se o poder punitivo é uma força “irracional” e o direito 

penal deve dar passagem somente àquela parte dela que menos comprometa a 

“racionalidade” do estado de direito, a seleção penal deve ser “racional”, para 

compensar – até onde puder – a violência seletiva (“irracional”) da torrente punitiva.15

2 – Postos os alicerces, as construções/opções básicas aí podem se firmar. Um 

enfoque realista marginal – se assim quisermos denominá-lo – não se toma partido de 

nenhuma generalização não-verificada quanto à pena, aceita-a como realidade que não 

pode cumprir nenhuma das suas funções manifestas, em prol de um teoria negativa ou 
                                                 
11 O fator constitucional, sim, impõe uma lógica diversa do então Estado Liberal que o precedeu; põem 
em cheque as estruturas legais oficiais oriundas de um pensamento descompassado que não encontra mais 
justificação senão naqueles retrógrados modelos herdados de sistemas totalitários. Por todos, 
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 1997, pp. 21ss. 
12 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p.51. 
13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 156. 
14 A figura do trágico afigura-se importante. Ainda que não seja o local para o trato que merece, ressalta-
se sua atualidade indicadora, não atrelada à presença de “finais felizes” redentores e idealizados de 
sistemas totalitários, mas reveladores da limitação do humano e a humildade de suas empreitadas. Cf. 
BRUNO, Mário. Lacan e Deleuze: o trágico em duas faces do além do princípio do prazer. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 215. 
15 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 162. 
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agnóstica da pena. É desta maneira que se afirma com radicalidade a tarefa das 

agências jurídicas, não de legitimação da criminalização, mas de aumento dos seus 

dispositivos controladores. Antecipando-nos, em parte, não é preciso se iludir e verificar 

que ainda as teorias liberais de direito penal – mesmo com novos ares como a teoria 

garantista16 – não deixam de ser legitimantes (em menor grau, é claro) do estado de 

polícia, porque embrenham-se numa contradição insolúvel, além de confusões 

insondáveis: requisitam instrumentos próprios do estado de polícia para depois fundar 

limites desde o estado de direito.17

Uma teoria agnóstica da pena surge, sobretudo, do fracasso retumbante de suas 

teorias positivas que pretendem atribuir alguma função manifesta a ela, contribuindo, 

inclusive para deduzir um direito subjetivo público de punir de titularidade do estado.18 

Quanto às funções latentes, certamente, dota-se de importância conhecê-las, não 

obstante sem perder de vista que são múltiplas, variáveis e de irreconhecível captação 

na sua totalidade. Trata-se de um complexo heterogêneo e, em qualquer tentativa de 

planificá-la, estaríamos próximos de recair num simplismo. Para além disso, estaríamos 

opondo uma leitura totalizante (“fala oficial”) com outra de mesma envergadura. 

Qualquer tentativa, desta forma, de isolar as funções reais (da pena) do poder punitivo 

seria artificial: “o maior poder do sistema penal não reside na pena, mas sim no poder 

de vigiar, observar, controlar movimentos e idéias, obter dados da vida privada e 

pública, processá-los, arquivá-los, impor penas e privar de liberdade sem controle 

jurídico, controlar e suprimir dissidências, neutralizar as coalizões entre 

desfavorecidos etc.”19

Por isso, apostam Zaffaroni-Batista-Slokar-Alagia num conceito ampliado de 

pena, condizente ao princípio de limitação do poder punitivo, pelo caminho diverso das 

funções. Por um lado, não concede função positiva a ela e por outro é “´agnóstico´ 

quanto a sua função, pois confessa não conhecê-la”20 – diga-se, desde já, não lhe 

interessa saber para fundar o discurso do ator jurídico, também por infrutífero tentar 
                                                 
16 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del Garantismo Penal. Traducción de Perfecto Andrés 
Ibáñez et.al.. Madrid: Trotta, 1995, p. 331 ss. 
17 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 96. 
18 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8ª ed.. Rio de Janeiro: Revan, 2002, 
p. 109.    
19 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 98. 
20 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 99. 
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dotá-la de totalidade. Dilatado o espectro da pena, o que se ganha é a inclusão, no 

universo interpretativo, de manifestações legais latentes e eventuais21 do poder punitivo 

excluídas quando opomos alguma finalidade positiva. Estamos falando ou de qualquer 

função manifesta não-punitiva (assistencial, tutelar, pedagógica, sanitária), que 

habilitam sobremaneira o exercício de repressão e a indevida criminalização, ou tratam-

se daquelas legislações que aparecem eventualmente desenvolvendo funções punitivas 

segundo o uso que fazem as agências que as operam (poder psiquiátrico, assistencial à 

criança, doente e idoso, poder disciplinar institucionalizador), principalmente as que 

habilitam a coerção direta policial.22 O avanço será parco se não reconhecermos que 

mais profunda e capilarizada é a dimensão política do poder punitivo, para além da 

mera criminalização primária ou secundária.  

Desde a falácia do monopólio punitivo por parte do estado (Weber), o discurso 

legitimador da pena implica renunciar a âmbitos maciços de violências exercidas por 

outras agências com funções manifestas bem diversas, que formam uma complexa rede 

de controle social punitivo. É este exercício configurador-positivo da vigilância23 que 

possibilita que se legitime e se extraia do discurso penal – pois não diriam respeito ao 

âmbito da pena – as ilegalidades cometivas pelas agências executivas que, por 

possuírem poder discricionário, acabam dele abusando. Uma concepção negativa da 

pena tem por vantagem poder reduzir estes componentes de exclusão “que explicam não 

ser ´juridicamente´ poder punitivo aquilo que, em realidade, é poder punitivo, bem 

como não ser pena aquilo que pena é”;24 evidenciar o poder punitivo em todas as suas 

dimensões e, a respeito deles, subjugá-los claramente a algum papel limitador. 

3 – A teoria agnóstica reduz, a pena ao que, de fato, é: um mero ato de poder de 

explicação simplesmente política na esteira de Tobias Barreto. Há mais de um século 

(1886), já colocava o professor sergipano da Faculdade do Recife, desde Frœbel, o 

caráter eminentemente político (extrajurídico) de qualquer conceito de pena, em suas 

clássicas palavras: “quem procura o fundamento jurídico da pena deve também 

                                                 
21 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 89. 
22 Cf. sobremaneira CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Libertação. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 
2005, pp. 128 ss.. 
23 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 69. 
24 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 72. 
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procurar, se é que não encontrou, o fundamento jurídico da guerra.”25 Este é o ponto 

capital. O defeito das teorias usuais, inclusive a garantista, consiste justamente no erro 

de considerar a pena como uma conseqüência do direito, logicamente fundamentada.  

Interessantíssimo, já naquela época, ainda que sobre os auspícios da escola 

positiva, a qual acabou por influenciar seus estudos, não obstante, percebia o professor 

uma espécie de jogo de advinha sempre que os mestres propunham aclarar aos 

discípulos os fundamentos da punição; “há homens – dizia – que têm o dom especial de 

tornar incompreensíveis as coisas mais simples do mundo”.26 O maior mérito de seu 

apanhado sobre o tema – mesmo que sustentasse a necessidade da punição imposta pela 

lei da existência, sem a qual a humanidade não poderia existir – com certeza, foi a de 

sopesar que frases teoréticas tentaram encobrir a verdadeira feição da coisa, ou seja, 

punir é um sacrificar mais ou menos cruel não afeito à medida jurídica.27 Barreto 

sustenta, desde uma matriz kantiana, o princípio histórico do “direito de punir”, ou seja, 

havia um primeiro momento, que se transforma posteriormente em idéia e, após, o fato 

transformado em direito. Por isso é que, para o autor, parecia inconcebível que alguém 

alcance a compreensão de que a “justiça punitiva” seja derivada da guerra de todos 

contra todos, de uma fato bárbaro da existência em sua primitiva rudeza. O direito, 

ontem, força e violência; hoje, culto e veneração.28 Pena e sacrifício humano como 

idéias irmãs que caminham juntas até hoje. Em que pese afirme sua imperatividade para 

a sobrevivência da sociedade e para a manutenção do próprio estado de direito, o 

professor, principalmente, descortinava a pena sobre seu real rosto, o da vingança;29 

repõe, pois, a discussão sobre os trilhos corretos.  

Seguindo nesta senda, deve-se aprofundar novamente o papel do direito como 

limite da política, e como numa guerra, a programação deve obedecer, naquilo que for 

possível, a uma estratégia de salvar vidas humanas, similar à tarefa da Cruz 

Vermelha30– que evidentemente não tem poder para acabar com os conflitos bélicos. 

Não mais uma teoria justificante do “direito de punir”, mas um apanhado teórico-

                                                 
25 BARRETO, Tobias. O fundamento do direito de punir. In: Estudos de Direito. BARRETO, Tobias. 
Campinas: Bookseller, 2000, p. 179. 
26 BARRETO, Tobias. O fundamento…, p. 163. 
27 BARRETO, Tobias. O fundamento…, p. 173. 
28 BARRETO, Tobias. O fundamento…, pp. 169-170. 
29 BARRETO, Tobias. O fundamento…, p. 175. 
30 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La rinascita del diritto penale liberale o la Croce Rossa giudiziaria. In: Le 
Ragioni del Galantismo: Discutendo con Luigi Ferrajoli. GIANFORMAGGIO, Letizia. Torino: 
Giappichelli, 1993, p 393. 
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normativo capaz de impor certos limites, com fins específicos de evitar mais 

sofrimento. Este deve ser o objetivo imediato das agências judiciais de acordo com um 

discurso que estabeleça limites máximos de irracionalidade tolerável.31  

O que se propõe é uma recondução topográfica do discurso do ator jurídico neste 

cenário. Dentro de um vastíssimo conjunto punitivo, deve o direito penal legitimar, sim, 

mas as próprias decisões de suas agências jurídicas, não o manancial de poder dos 

demais vetores punitivos. “Sempre que as agências jurídicas decidirem limitando ou 

contendo as manifestações de poder próprias do estado de polícia, e para isto fazerem 

excelente uso de seu próprio poder, estarão legitimadas, como função necessária à 

sobrevivência do estado de direito e como condição para a sua afirmação refreadora 

do estado de polícia que em seu próprio seio o estado de direito invariavelmente 

encerra.”32 De alguma parte, que não se perca, o choque de humildade que tudo isto 

traz. O jurista deixa de se empenhar numa tarefa esquizofrênica para dar sentido a toda 

manifestação punitiva e desloca seu olhar àquilo que se deve importar e, 

fundamentalmente, àquilo que está ao seu alcance: a construção de um discurso 

legitimamente fundado na contenção do poder punitivo. A teoria da pena, nos moldes 

que tradicionalmente exercita o jurista, nada mais acarreta que o próprio suicídio do seu 

discurso. Engolfado e em transe, agarra-se à teoria da pena como se ela não fosse na 

realidade o refúgio mais escondido onde repousa o seu auto-encantamento pela imagem 

de monopólio de punir.   

Imperativo este que desperta para o papel localizado (nem por isso menos 

importante) que atua o jurista. Ele faz parte de um parcela reduzida da engrenagem das 

agências de criminalização secundária (policiais, promotores, advogados, juízes, 

agentes penitenciários etc.). É esta limitação operativa que permite potencializar seu 

discurso como redutor de violências, pois é nesse âmbito de poder jurisdicional que ele 

pode programar sua investida. Sob outro aspecto, não nos damos conta o quanto 

fragilizado fica o discurso jurídico quando empreendemos esforços na legitimação do 

poder alheio, ou seja, das demais agências. Paradoxalmente, quanto mais se legitima o 

poder punitivo, mais reduzida fica a função das agências judiciais. Isso claramente se dá 

                                                 
31 CARVALHO, Salo de. Teoria Agnóstica da Pena: O Modelo Garantista de Limitação do Poder 
Punitivo. In: Crítica à Execução Penal: Doutrina, Jurisprudência e Projetos Legislativos. CARVALHO, 
Salo de. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 30. 
32 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 108. 
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em virtude do direito penal, ao longo do tempo, ter privilegiado o exercício do seu 

poder através do discurso em si, ao invés do exercício direto do mesmo, sacrificando, 

em síntese, sua orientação minimizadora em favor da conservação do mero poder 

discursivo.33 Refira-se que esta postura não acarreta a redução do discurso penal, como 

já colocado. Observa Zaffaroni que “ridurre il potere punitivo non significa ridurre 

l´ampiezza del discorso del diritto penale (…); orbene, la tattica del controllo riduttore 

di questo potere può esigere, in certe circostanze, un ampliamento del discorso del 

diritto penale (…) perché c´è (…) la necessita di estendere le garanzie penali ad ampi 

settori di pena che ora sfuggono al loro controllo coi più incredibili sotterfugi.”34

4 – Se afastarmos qualquer discurso de teoria da pena que normaliza o poder 

punitivo; traçado e escolhido este caminho, sobre vias transversas, o que se trilhará é 

uma recomposição de um direito penal liberal em novas bases.35 É o retorno de um 

discurso de resistência, como, em parte, encontramos nos estudos de Marat (1779), na 

sua empreitada revolucionária-socialista de não legitimar o poder punitivo na sociedade 

do seu tempo.36 Há ali também um certo saber que procurou abalar as premissas 

tradicionais do dito ius puniendi, pois reconhecia os direitos de resistência do cidadão 

quando da violação das regras de eqüidade pelo estado, quer dizer, na medida em que 

                                                 
33 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 71.  
34 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La rinascita…, p. 394. 
35 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 77. 
36 Quando o estado não toma nenhuma medida para prevenir o aumento das fortunas particulares, num 
ambiente em que uma parte dos homens enriquece às expensas dos demais, perguntará então: “no 
conociendo la sociedad más que por sus desvantajas ¿estan obligados a respetar las leyes? No, sin género 
de duda; si la sociedad los abandona, vuelven al estado natural, y cuando reclaman por la fuerza derechos 
de que no pudieron prescindir sino para proporcionarse mayores ventajas, toda autoridad que se oponga á 
ello es tiránica, y el juez que los condene á muerte, no es más que un vil asesino”. MARAT, Jean-Paul. 
Princípios de la legislación penal. Obra Publicada en Paris en 1790. Version Castellana con la 
reproducción por el fotograbado del retrato del autor, y una introducción con notas antropológicas y 
exposición de algunos tratados especialmente de los delitos contra las costumbres y de la prostitución por 
A. E. L. Abogado del Ilustre Colégio de esta Corte. Madrid: Librería de Gabriel Sánchez, Calle de 
Carretas, num. 21, 1891, p. 14. Em épocas de denúncia ao despotismo no período revolucionário francês, 
projeta em sua obra, já em 1779, a tendência em minimizar a atuação do estado na esfera penal em 
contraposição à tutela máxima dos direitos sociais. Em que pese algum déficit de profundidade filosófica, 
trilhando ainda os passos do retribucionismo da pena, Marat irrompe um giro metodológico incluindo 
como fundamentais os direitos sociais antecipando o pensamento liberal-socialista. Enfim, de alguma 
forma, “por la via del contratualismo, hallamos en Marat, el famoso médico revolucionário frances, la 
primera versión de la criminologia radical en la historia, formulación bastante análoga a la actual en 
muchos aspectos. Marat, al proponer su Plan, en verdade no proponía un “plan” para un nuevo sistema 
penal, sino directamente para una nueva sociedad. Es la criminología crítica en versión extrema, lo cual es 
suficiente para mostrar con qué grado de precaución la burguesia europea debía manipular la ideología 
contractualista, para que su proprio discurso no se le volviese en contra.” MARAT, Jean-Paul. 
Princípios…, p. 120. Cf. fundamentalmente CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias…, pp. 49-52.   
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ele se afasta da busca pelo bem estar humano e da redução das diferenças sociais. 

Suscitou, sobretudo, este é o mérito determinante, e dispôs a problemática da pena, de 

forma precursora, sobre o campo da análise política negando, em algum grau, os 

fundamentos jurídicos da sanção penal.37

Ou mesmo, doutra parte, compondo (porque não?) este forte rasgo 

deslegitimante, um foco importante na virada do XIX-XX (1882), com maior força 

ainda, está em Liszt e a sua ciência total do direito penal (gesamte 

Strafrechtswissenschaft). Dogmática ali vista como instrumento pedagógico que é, 

devendo ser posta à serviço da limitação da contingente e instável política criminal.38 A 

função da dogmática penal então seria a de programar minimamente as decisões 

                                                 
37 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias…, pp. 129-130. “Si para mantener la sociedad es necessario 
obligarles á respetar el orden establecido, ante todo, debe satisfacer todas sus necesidades. (…) Solamente 
después de haber cumprido todas las obligaciones con sus miembros es cuando tiene derecho á castigar á 
los que violan sus leyes.” MARAT, Jean-Paul. Princípios…, p.14. 
38 Consagrando a dogmática como carta magna do delinqüente, ela que operaria a legitimidade da 
política criminal. Evidentemente, não se esqueça que o autor, ainda que contornando o universo limitativo 
da dogmática, concebia a função da pena como prevenção especial (retributiva pelo tratamento). Deixa 
meramente o insustentável princípio da equivalência entre crime e castigo, ou seja, afasta o anseio 
retributivo per si, para agregar a esta doutrina o valor de proteção à retribuição: “la pena retributiva es la 
protectora (…) la pena protectora es la retributiva.” LISZT, Franz von. La idea del fin en el derecho 
penal. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis, 1998, pp. 76-77. Claramente ancorado num direito penal de 
autor, afinal, para ele, a concepção do delito é uma abstração: a retribuição apenas se dá no caso concreto, 
“porque no es el concepto que castiga, sino el autor.” LISZT, Franz von. La idea…, p. 78. Repressão e 
prevenção, assim, não são, para o autor, antagônicas, implicam-se, “la pena es prevención por represión; 
tambiém podríamos decir que es represión por prevención.” LISZT, Franz von. La idea…, p. 79. Não, 
todavia, buscando a mera dissuasão geral, assume a pena, sim, sobretudo, uma tarefa profilática frente ao 
desviante: “así como ´curar´ llamamos unicamente la actividad médica destinada a combatir la 
enfermidad, llamamos ´pena´ unicamente la actividad del Estado, provocada por ele delito, que lesiona la 
delincuente.” LISZT, Franz von. La idea…, p. 79. Sobre a finalidade corretiva da pena, para além de todo 
o mais, obviamente, estejamos cientes do alerta de Ferrajoli: “quien (…) recogió y desarrolló esta idea 
fue Franz von Liszt, que en su programa de Marburgo de 1882 elaboró un modelo de derecho penal como 
instrumento flexible y multifuncional de ´ressocialización´, ´neutralización´ o ´intimidación´ según los 
diferentes ´tipos´ – ´adaptables´, ´inadaptables´ u ´ocasionables´ – de delincuentes tratados.” 
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón..., p. 268. Como afirmado, não obstante, o seu mérito está na 
localização do potencial limitador da dogmática; isto há a ser viabilizado. Do contrário, graves problemas 
de entendimento daí advirão. Aduz-se, apenas, que se retome este espírito de racionalização mínima do 
poder punitivo como roteiro das agências judiciais. Não se olvida, por evidente, que o seu Programa de 
Marburgo, juntamente com a reação tecnicista da prolusão sassarena de Rocco, como quer Carvalho, 
possibilitaram a transposição do discurso da Escola Positiva ao modelo de um nova defesa social, ou seja, 
ainda que ancorado na função pedagógica da dogmática na redefinição do modelo penal, não logrou 
extirpar a etiologia de seu saber (CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias…, pp. 70-73). Assim, frise-se 
vez mais, para que de alguma imprecisão nos afastemos. Sabe-se a tamanha nocividade que um 
pensamento como este, impulsionador de um correcionalismo penal de alta estirpe, traz consigo. Todavia, 
necessário dizer, mais que por outro motivo, por adequação histórica, que isto se deu logicamente em 
função da posição da ciência criminológica, a seu tempo positivista: este seria o ramo dotado da 
verdadeira função científica – já que a política criminal teria a seu cargo a tarefa valorativa e o direito 
penal dotado era de um caráter pedagógico. Pouco difícil de perceber que, desde este panorama, nada 
diferente poderia surgir do que um discurso de legitimação do poder punitivo; o que não deve levar 
consigo o frutífero papel que desempenhava o direito penal neste contexto.   
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judiciais, forjar uma base para legitimar o poder do jurista e não legitimar o poder 

punitivo. Deste ponto, vamos com ele, na medida da imperatividade de abandonar 

algum doutrinarismo, em prol da aproximação do direito penal dos reais problemas da 

vida, aí sim sua força maior emergirá.39

Por certo, como escreve Zaffaroni, retornar ao pensamento do XVIII-XIX, 

sobre outro viés, àquilo que nos pode alijar da intervenção da polícia positivista,40 é um 

desiderato amplamente necessário – evidentemente não como uma (re)visita ao museu. 

Uma contemporânea recondução de um direito penal liberal deve ancorar-se na negação 

de uma teoria da pena, mormente levando em conta a aplicação que vem sendo feita 

hoje em dia. Assim, esta operação, deve visar a extirpar o germe antiliberal do discurso: 

“il grande pericolo del ritorno al diritto penale liberale è quello di tornarvi 

dimenticando quei germi che esso conteneva: cosa che non va fatta. Assumiamo dai 

vecchi liberali i principi liberali, ma teniamo accuratamente da parte i germi di 

illiberalismo contenuti nelle loro teorizzazioni.”41  

5 – Pensando em se considerar desde o debate do jesuíta Friedrich Spee von 

Lengelfeld (contra a versão fundacional inquisitória do discurso no Martelo das 

Feitiçeiras42), juntamente com os posicionamentos dos ingleses Hobbes e Locke, dos 

alemães Kant e Feuerbach, podendo chegar ao contratualismo penal de Beccaria e 

Verri, até o ápice do direito penal na sua versão fundacional liberal com Carmignani e 

Carrara43, por todos eles perpassa – como que uma linha tênue comum – uma 

                                                 
39 “Desde decenios atrás, la ciencia del derecho penal en sus representantes más eminentes, ha ido 
distanciándose de la vida. Dispersó sus fuerzas en disputas estériles; prisionera de construcciones 
abstractas, no se daba cuenta de lo que pasaba por fuera. Creía tener, como antes, las riendas del poder 
cogidas en las manos, cuando la vida hacía tiempos había dejado de hacerle caso. No debemos prescindir 
de profundizar las abstracciones conceptuales, pero sí debemos abandonar el doctrinarismo.” LISZT, 
Franz von. La idea…, p. 82. 
40 “Ma ciò significa ritornare indietro? Tornare ai “lumi”? Sicuramente non nel senso di un rivisitare un 
museo; ma, da un certo punto di vista, sembra evidente l´esigenza di ritornare indietro, pur se, da un altro 
punto, c´è la necessità di procedere. È necessario ritornare indietro per riprendere il debattito interrotto 
con l´intervento della ´polizia´ positivista.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La rinascita…, p. 384. 
41 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La rinascita…, p. 386. Em outras palavras, o que se deve evitar é o germe 
da ideologia da defesa social, nó teórico e político fundamental do sistema punitivo que passou a compor 
tanto a filosofia comum nas ciências jurídicas quanto às every day theories. BARATTA, Alessandro. 
Criminologia Crítica e Crítica do Direito penal: introdução à sociologia do direito penal. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos\Instituto Carioca de Criminologia, 1999, pp. 41-48. 
42 Este modo de pensar tem sua fundação em dois escritos principais: o Malleus Maleficarum ou Martelo 
das Feitiçeiras de 1487 (KRAMER, Heinrich & SPRENGER, James. O Martelo das Feiticeiras – 
Malleus Maleficarum. Tradução de Paulo Fróes. 6. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991) e o 
Manual dos Inquisidores (EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. 2. ed. Rio de Janeiro: Rosa 
dos Tempos, 1993) de 1376 (re)elaborado em 1578.  
43 Para percorrer a síntese da história das idéias no período, ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, 
Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro…, pp. 515-539. 
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incontornável contradição que, na esteira de Zaffaroni-Batista-Slokar-Alagia, 

pudemos aqui já insinuar.  

A necessidade discursiva de legitimar e limitar o saber penal ao mesmo tempo. 

Eis o insanável obstáculo – that´s the rub! A etapa fundacional liberal “carregava em 

seu cerne o germe de seu fracasso, pois a legitimação do poder punitivo tende sempre a 

romper qualquer limite, tendo em vista não ser nunca racional e só poder basear-se em 

racionalizações, as quais, na condição de falsas razões, estão propensas a encadear e a 

varrer qualquer limitação ao poder.”44 Em quase todos os autores desta época aparece 

explicitamente, como dissemos, os fins úteis da pena, ou seja, apõe-lhe como 

mecanismo de defesa social da maioria não desviante contra a minoria desviante. 

Todavia, a estas finalidades, procurou-se dar limites discursivos deduzidos das próprias 

premissas legitimadoras. Uma ´defesa social´ limitada, mas ainda defesa social que, 

levada ao extremo ou por trás de si, nada mais desemboca e esconde (n)a idéia da 

guerra (ideologia bélica) contra a criminalidade. É simples perceber que o poder 

punitivo, de qualquer forma, acaba sempre por limitar a liberdade e, ao se tentar dar ares 

legítimos a isso, não se faz algo diferente do que plantar o germe da corrosão dos 

limites que traça.45

Ainda que não empreendamos um esforço para descortinar e ver – nem temos 

condições e fôlego para isso no momento – como em cada escrita os autores desta época 

“das luzes” desenvolveram este binômino “paradoxal” legitimação-limitação, contudo 

basta para este instante que aportemos no ponto do giro discursivo, ou seja, o momento 

da viragem do discurso liberal clássico para o alvorecer do discurso positivista – 

perigosismo-racista – mormente do século XIX. Pois é ali que se indica onde 

estava/está imerso o germe do pensamento antiliberal nas entranhas do próprio discurso 

penal clássico, que possibilitou a profusão de um pensamento de mínimo conteúdo 

                                                 
44 “Por isso, a defesa social foi também foi também uma racionalização que, como não podia ser de outro 
modo, trazia consigo um forte impulso para romper qualquer barreira. Daí o fato de o primeiro 
liberalismo penal, mediante a defesa social, ter alimentado o futuro declínio do pensamento, que se 
completou quando a racionalização substitui totalmente a razão. A decadência do pensar fomentou isso a 
partir da cúspide do poder social, que nessa nova etapa preferia um saber penal menos pensante, sem 
impor-lhe limites, a fim de facilitar-lhe um poder de controle que devia disciplinar o proletariado, 
dificultar e desarticular suas tentativas de coalização e conseguir que produzisse por salários 
insignificantes. Em tais circunstâncias, era necessário e funcional um direito penal-policial vigilantista.” 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 
Brasileiro…, p. 550. 
45 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 515 e p. 520. 
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pensante: o positivismo criminológico que reativou com força total a inquisitorialismo – 

criminologia etiológica – do baixo medievo.  

O momento em que se formula expressamente a teoria da ideologia de defesa 

social – latente nos modelos ilustrados em geral, entranhada nos postulados “clássicos” 

–, pode ser encontrado em Giandomenico Romagnosi. Pensador liberal – nem poderia 

deixar de sê-lo, para confirmar o germe defeituoso do pensamento, autor do projeto do 

código italiano para o primeiro reinado de 1806 (Progetto del Codice di Procedura 

Penale pel Cessato Regno d´Italia) – e como homem do seu tempo que era – grudado 

ao paradigma da ação-reação newtoniana –, na esteira da coação psicológica de 

Feuerbach (prevenção geral negativa), sustentava que pena deveria ser uma força que 

se opusesse ao impulso criminal – contro-spinta penale.  

Para chegar a este ponto, deriva a gênese natural-metafísica do seu “direito de 

punir” dos princípios fundamentais do direito natural, em virtude de uma combinação 

intrínseca de relações fundadas na natureza do homem e nas suas circunstâncias 

sociais.46 Sobre esta premissa, evidencia o direito de defesa de toda a sociedade contra 

aquele que delinqüiu: “la sociedad adquire, dada la ´necessidad´, el derecho de destruír 

al agresor injusto, pero no mediante la ´trasfusión´ del derecho del agredido en ella, 

sino en virtud de un derecho ´proprio suyo´, distinto, simple y universal, producido por 

la índole misma de la agregación.”47 Demonstra o “direito de punir” como espécie do 

genérico direito de defesa, modificado pelas circunstâncias sociais. Levando em 

consideração que, nesta lógica, a pena é resposta presente a uma ofensa passada, 

contudo querendo rechaçar delitos futuros; por certo, assim, ela não será uma defesa 

individual e física, mas um bem coletivo e moral. É resposta à violação de um dever 

social mais conveniente a sua incolumidade.48  

Desta forma, o parâmetro para escolher e graduar as penas úteis, justas e 

necessárias unicamente será voltado ao exame dos impulsos criminais, os motivos que 

determinam o ânimo dos indivíduos a cometerem os crimes. Tendo-se em conta o fim 

                                                 
46 ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis del Derecho Penal. Traducción de Carmelo González Cortina 
y de Jorge Guerrero. Bogotá: Editorial Temis, 1956, p. 08. 
47 97. Di-lo-á firmemente: “¿preguntáis, pues, quién es, en el derecho penal, el ofensor? Os respondo: el 
futuro malvado. ¿Qué ´mal´ causa o intenta? Amenaza con toda suerte de daños y de delitos. ¿Contra 
´quién´, o, mejor, cuál es la persona que está en peligro? La sociedad.” ROMAGNOSI, Giandomenico. 
Génesis…, p. 113. 
48 A idéia precisa da função penal para Romagnosi, capaz de sintetizar sua doutrina, é exposta com 
veemência no “§ 333. – La idea más obvia de la defensa no ofrece otro concepto que el de una guerra.” 
ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis…, p. 125.    
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solitário de prevenção, e não da vingança, para Romagnosi, a reação penal deveria 

somente direcionar-se às causas que produziram o delito, ou seja, considerar os 

impulsos morais que impelem ao crime.49 Importante pensar que, com isto, impunha 

não simplesmente a dimensão do dano (tal qual o talião de Kant) como medida a esta 

resposta penal, pois sempre de caráter fortuito. Sabe que não poderia fazê-lo 

coerentemente ao seu edifício teórico.50 Esta força que impele ao delito, para o autor 

italiano, surge como resultado do desejo, da possibilidade de satisfazê-lo e da esperança 

da impunidade.51 Força viva, como as demais da natureza, as quais não se pode medir 

exatamente. É sobre estas ditas causas de qualidade moral que se deveriam voltar a 

reação de punir: “por lo mismo sabemos que la esencia de la función penal consiste 

unicamente en un ´contraimpulso moral´,[não unicamente psicológico] y nada más.”52 

Em breve síntese: contrapor uma ameaça da pena que fosse análoga à índole presumida 

do desejo criminoso, e também que guardasse proporção com o grau de sua energia. 

Mas chegado ao ponto central, questiona-se: como se deve proceder à fixação da 

quantidade da pena? Sabido é que deve ser adequada à quantidade do impulso ofensivo, 

quer dizer, suficiente para frenar o grau de energia desta força. Logo, então, para 

conhecer os graus do impulso criminoso, é necessário ter noção da força que o compõe: 

a potência moral do delito.53 Isto somente poderia ser verificado com um exame de 

                                                 
49 ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis…, pp. 184-186. 
50 Recolhemos o § 1331 da citada obra, como explanação clássica que afasta a tese geral sobre se a 
medida do dano pode ser tomada como norma para estabelecer as penas: “desde lo alto de un monte, de 
un hontanar de cerca de dos metros, desciende un río, el cual de cuando en cuando inunda y hace estragos 
en tu jardín, que has plantado con un gasto de más de doscientos mil francos. El manancial de donde brota 
este río es un pequeño lago, que puede ser desaguado en outra parte, con pocos días de trabajo. Tú llamas 
a un experto para que sugiera la manera de prevenir esos desastres. ¿Qué hace él? Observa el monto del 
daño que has sufrido; piensa que se debe hacer encauzar la corriente por otra parte, y, una vez computado 
todo, te presenta un plano, cuya realización implica el gasto de cincuenta mil francos. Y sin embargo, con 
un gasto muy pequeño, deducido de la estructura del lago, de la amplitud de la boca y de la cantidad de la 
corriente, se puede obtener con seguridad el fin deseado, y obtenerlo de una manera segura y permanente. 
Ahora pregunto: Si tu experto se obstinara en deducir de la magnitud del daño, la magnitud de la defensa, 
¿acaso no seria o un ignorante o un estafador? Aunque sea cierto que el daño es de más de doscientos mil 
francos, sin embargo también es cierto que, cerrando la abertura de dos metros, y abriendo otra igual, 
evitaré de manera definitiva este daño, y lo evitaré gastando sólo cien francos. Pero, ¿cómo llego a esa 
conclusión? Por el conocimiento de la causa y no del efecto; por el conocimiento del lago, del 
desaguadero, de su situación y de la posibilidad de desviar el agua.” ROMAGNOSI, Giandomenico. 
Génesis…, p. 469. 
51 “Sin el deseo, falta el motor único de todo acto; sin la esperanza de tener éxito, no se procura ningún 
medio de ejecución; sin la ilusión de evitar la pena que lo amenaza, se renuncia a cualquier proyecto 
realizable.” ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis…, p. 504. 
52 ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis…, p. 512. 
53 Segue: “Por lo tanto, la medida del impulso es, en su origen primero, idéntica a la medida del apetito 
del acto prohibido. Por lo mismo, el contraimpulso debe ser, desde luego, proporcional a todo este apetito 
directo, y nada más.” ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis…, pp. 531-532.  
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vertente empírica, ou seja, localizada caso-a-caso, estudando concretamente em cada 

sujeito o quanto necessário de pena se adequaria à situação.  

Romagnosi, buscando um limite ao seu contra-impulso – pois sabia que não 

podia encontrá-lo meramente na dimensão danosa do resultado, que é sempre fortuita – 

ou seja, não se podia medir o impulso criminal conforme a extensão do resultado, abre 

espaço à verificação empírica para adequar sua base talional. Na altura do § 334 

perguntar-se-á sobre a prevenção dos delitos: “¿como ´prevenirlos´ si no os oponéis a 

sus ´causas´? ¿Y como os opondréis a sus ´causas´ sin obrar sobre el hombre ´interior´ 

y sin contener sus impulsos criminosos?”54 Sobre isto, assim escrevem Zaffaroni-

Batista-Slokar-Alagia, desde Giulio Andrea Belloni, com rara clareza: “Romagnosi 

deixava em aberto a investigação da medida necessária em cada caso, já não de acordo 

com o que o delinqüente fez, mas sim com o que o delinqüente é. Por este caminho 

transitará o positivismo criminológico, provocando a decadência do pensamento e a 

redução do saber penal a mero discurso policial.”55 Por ali trafegou o etiologia criminal 

mais rasteira que até hoje embrenha-se no pensamento penal. Indubitavelmente, 

escorregou seu arcabouço teórico – que sem sucesso tentou “legitimar limitando” o 

poder punitivo – para um “legitimação ilimitada” que não pôde evitar lançar mão e dar 

caminho livre aos dados empíricos para sustentar sua versão. “Para que punir o delito se 

podemos punir o delinqüente? Afinal não existe o crime, há o criminoso”: adágio que 

orientou permanentemente a compreensão positivista.56 Porta escancarada, então; por aí 

adentrou e avançou a defesa social sem limites em seu maior grau.  

6 – É sobre o valor defesa social que se camuflou e se atualiza reiteradamente, 

desde sempre, a idéia de “guerra suja” atinente ao discurso de segurança pública. A 

outrora chamada ideologia de segurança nacional de tempo ditatoriais, agora 

substituída por uma falaciosa segurança cidadã, nada mais fez que transferir e 

repontuar o poder das agências militares para as policiais, tudo isto legitimado pela 

                                                 
54 ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis…, p. 125. 
55 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito 
Penal Brasileiro…, p. 526. 
56 Dirá Ferri, autor que adequou o reducionismo biológico de Lombroso ao universo jurídico 
propriamente, que devemos nos ocupar do delinqüente, enquanto viola uma lei penal, que é apenas 
sintoma de anormalidade. A notícia do crime apenas reclama o exame do homem que o cometeu, visto 
este como mera expressão de sua personalidade (periculosidade) criminosa. Logicamente, a sanção deve 
adaptar-se ao delinqüente pelo crime por ele cometido. FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal – 
O Criminosos e o Crime. Tradução do italiano em 1931 por Luiz de Lemos D´Oliveira. Campinas: 
Russell, 2003, pp. 183-188.  
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imagem bélica do discurso punitivo.57 Não é à toa o (quase) total descrédito dos 

discursos críticos de respeito à dignidade humana, a desvalorização das atitudes de 

limitação da violência punitiva e a larga apresentação destes comportamentos como 

mera conivência à delinqüência. Basicamente, quando pautamos nosso exercício 

punitivo no confronto, na pena como mero mecanismo de defesa da sociedade contra 

aqueles que “nos” querem destruir – “se c´è difesa, è perché c´è attaco, e se la difesa e 

l´attaco sono continui ci troviamo in presenza di una guerra”58 – nada nos resta se não 

a visão tacanha de legitimar a ação eficaz de “nossos soldados”. Na guerra se deve 

operar com eficácia, por óbvio, nada de atitudes polidas. E, desde uma fácil e vendável 

composição midiática, a “opinião pública” se move amplamente a criticar a fragilidade 

do embate contra a “marginália” (ou qualquer outro bode expiatório da ordem do 

dia…). Resultado? Nada diferente, a este método, do que a indiferença à qualquer 

limite.       

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos dizer, com pouca margem de erro talvez, que mais profícuo do que 

pensar na superação do direito penal por alguma maneira – acabando por esquecer que 

se está embarcando numa vã discussão, pois se trata de imaginarmos, primeiro modelos 

outros de sociedade e depois uma situação cuja realização dependerá de outros fatores, 

menos do poder discursivo jurídico-penal – o desafio maior implicado diga respeito a 

atuar no local onde se vivencia o direito penal: na fronteira, na linha, ou seja, diante do 

clássico problema acerca da zona crítica da linha que separa o direito da política. Dirá 

Martins desde Heidegger, “que el reto implicado en el límite no es tanto el de su 

transgresión, sino, sobre todo, el de adecuarse a su propria ´presencia´.”59 Nossa 

responsabilidade está, síntese, em refletir sobre este eterno questionamento e fugir de 

algum tom lírico no discurso penal manifesto na impotência de encontrar um 

fundamento racional à punição. 

Tida alguma paciência, vemos que o exame desta problemática passa, 

vigorosamente, pelo trabalho com a categoria do limite; questão esta que extrapola os 

contornos do mero enunciado semântico. Propõe-se, neste sentido, uma “abertura” à 
                                                 
57 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La rinascita…, p. 386. 
58 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La rinascita…, p. 389. 
59 MARTINS, Rui Cunha. El Método de la Frontera: radiografía histórica de un dispositivo 
contemporáneo (matrizes ibéricas y americanas). Traducción de Manuel del Pino. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2007, p. 157. 
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figura do limite. Falamos aqui, pois, de uma palavra, mas de enorme importância 

quando arriscamos a adentrar no nó conceitual desta figura. O limite, assim, para 

Heidegger, é aquilo a partir do qual algo começa a ser: “la limite n’est pas ce où 

quelque chose cesse, mas bien, comme les Grecs l’avaient observé, ce à partir de quoi 

quelque chose ‘commence à être’.”60 Limite é aquilo que demarca, evidentemente, e o 

discurso científico para fundar-se como saber deve, pois, delimitar sua extensão, ou 

seja, seu âmbito de abrangência que, por consequência, irá debruçar seu poder. Dá-se 

assim com qualquer domínio científico. Sobre si, quer dizer, ante o mecanismo do 

limite, recai uma experiência de ordenação e de diferenciação. A fronteira foi dada ao 

ramo penal localizadamente quando se especificou o que seria pena (seu “objeto de 

domínio”): enquadrou-se o direito penal para delimitar seus contornos. Firmou-se o 

conjunto de forças, todavia como vimos, na sua função positiva, legitimando-a, 

conseqüentemente também o próprio poder de punir, fundamento último da soberania 

na idade média. Entretanto, basta a fixação do marco para pressupor, no momento 

posterior, a ultrapassagem/transgressão do limite, principalmente quando estamos 

tratando, no âmbito penal, com um campo de pulsões punitivas inerentes a qualquer 

momento histórico. Ao longo do tempo, ficamos perdidos, como atores jurídicos – 

arriscamos dizer –, na vertigem do conceito de ciência penal fundado na evidência da 

pena,61 perdendo-se gradualmente a força do discurso jurídico limitador.  

O discurso penal, suma, é um discurso limite, diria propriamente sobre o(s) 

limite(s), fundamentalmente sobre suas interfaces com o poder, a guerra e a política. 

Desde nosso arrazoado, dotado de algumas propriedades que, dependendo do viés que 

se tome, poderá atuar com diferentes funções; nunca perdendo de vista a flexibilidade 

de táticas não universais em prol de uma estratégia clara de limitação do poder 

punitivo, na busca de salvar o maior número possível de vidas humanas. Sua 

operacionalidade varia a partir do ponto em que estamos, mas isto tendo em 

consideração sempre a redução de violências e evitação de sofrimentos. É uma 

fronteira, um local de passagem de um domínio ao outro, por isso tenso. A imagem da 

                                                 
60 HEIDEGGER, Martin. Bâtir, Habiter, Penser. In: Essais et Conférences. HEIDEGGER, Martin. Paris: 
Gallimard, 1958, p. 183. 
61 A demarcação do saber, seguindo Gil, como exigência da própria inteligibilidade, funda-se em si 
mesma e torna-se um fundamento pela vertigem da evidência. GIL, Fernando. Evidência e demarcação. 
In: Modos de Evidência. Lisboa: INCM, 1998, pp. 397-407. 
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porta de Simmel62 (ou o dique de Zaffaroni) vem bem a calhar. Menor importância 

tem a figura da ponte que está condenada a produzir ligação, enquanto a porta pode 

abrir-se e fechar-se por opção. Diferentemente da figura da ponte que tanto se pode vir 

de uma parte como ir a qualquer outra, ou a nenhuma, a porta pode articular-se, fechada 

ou aberta, dependendo do contexto em que se encontre.   

O anseio, cremos, ao menos em algum grau, foi alcançado: pôr para circular 

fragmentos de discursos dispersos que acabam por formar uma série de “saberes 

libertos”. Pedaços de genealogias que descontinuamente formam táticas que se põem 

em jogo desde conteúdos que deixaram de ser subjugados. Ao final, todavia, não 

devemos desviar o olhar da tentação por unidade que podemos não tarde recair, ao 

sermos novamente cooptados por novas codificações de discursos unos. É o risco, como 

alerta Foucault,63 que corre qualquer discurso minimamente comprometido com a 

crítica, profundo perigo a estes saberes “menores”. Enfim, com isto, também nos 

colocamos neste limite crítico, não obstante agora, em outro patamar, com um ganho 

incomensurável. A resposta não sabemos e o futuro estará aí para nos contradizer… 
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A MANIPULAÇÃO DISCURSIVA E A FIGURA DO “HOMEM 

MÉDIO” NO DIREITO PENAL 

 

Carolina Grant ∗

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica do parâmetro objetivo-

abstracionista de aferição da culpa imputável, representado pela figura do “homem 

médio”, no Direito Penal. Para tanto, fará um exame dos pressupostos filosóficos e 

lingüísticos em que se baseiam (ou dever-se-iam basear) a Ciência Jurídica, com 

destaque para a consideração do Direito como linguagem e, nesta seara, para a avaliação 

crítica do discurso jurídico e da forma como este pode ser manipulado, inclusive, para 

resultar na construção de modelos abstratos e idealistas, dissociados da realidade 

concreta e social, como é o caso do padrão de conduta do “homem médio”. 

Este artigo, ainda, no âmbito da aferição da culpa imputável, proporá uma possível 

alternativa à utilização do padrão do “homem médio”, mediante a análise das teorias em 

torno da individualização da capacidade do agente (semelhanças, divergências e 

críticas), em que se considera, para avaliação da culpa imputável, também os aspectos 

subjetivos (peculiaridades) pertinentes ao agente. Com isso, o objetivo final é aproximar 

a dogmática jurídico-penal (historicamente mais preocupada com a idéia de segurança 

jurídica), por meio de uma hermenêutica crítica e contextual – inserida na virada 

lingüística e em que se trabalha com uma razão comunicativa –, da realidade social, 

sendo capaz de abarcar, o máximo possível, a sua dinâmica e plural complexidade. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO PENAL; “HOMEM MÉDIO”; CRIMES 

CULPOSOS; LINGUAGEM; DISCURSO; MANIPULAÇÃO DISCURSIVA; 

HERMENÊUTICA; REALIDADE SOCIAL. 

 

ABSTRACT 
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This paper intends to make a critical study of the objective and abstract standard in the 

ambit of the attributable guilt rating: “the reasonable man test” or, literally, the 

“common man”. It will reach its aim by examining the preliminary philosophical and 

linguistic concepts on which is based (or on which it was supposed to be based) the 

Juridical Science, emphasizing the perception of Law as language, and, in this ambit, 

making a critical study of the juridical discourse and of the way it can be manipulated 

(including the way it could be manipulated to result in the creation of abstract and 

idealistic standards, distant of the social reality, as the behavior’s model of “common 

man” – “reasonable man test” – represents). 

This work, also, in the ambit of the attributable guilt rating, will propose a possible 

alternative for the use of the “reasonable man test”, by studying the theories about the 

individualization of the criminal’s capacity (similarities, divergences and reviews), in 

which are considered, for the exam of attributable guilt, also the relevant subjective 

aspects (peculiarities) of the criminal. Therefore, the final purpose of this paper is to 

make the law (especially the criminal law – historically more concerned about the 

juridical security) approximates itself of the reality, the social reality, by a critical and 

contextual hermeneutic – in a “linguistic overturned perception” and working with a 

“communicative reason”, that deals, the most as possible, with the social, dynamics and 

plural, complexity.  

 

KEYWORDS: CRIMINAL LAW; COMMON MAN (OR REASONABLE MAN 

TEST); NON-INTENTIONAL CRIMES; LANGUAGE; DISCOURSE; DISCURSIVE 

MANIPULATION; HERMENEUTIC; SOCIAL REALITY. 

 
 

“Porque o homem não é do tamanho da sua altura, 
E sim daquilo que pode ver” (Fernando Pessoa [ ]1 ).  

 
1. Introdução: 

 

 O Direito Penal, por ser o ramo do Direito que, em sua represália à conduta 

ilícita, mais agride bens jurídicos de extrema relevância para a vida humana – como a 

liberdade –, pode-se dizer que representaria o ramo cuja demanda por segurança jurídica 
                                                 
[ ] 1 Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro – Adaptado.  
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e objetividade de parâmetros de imputabilidade/responsabilização seria ainda maior que 

nas demais esferas do Direito.  

 Tais noções introdutórias justificam o caráter residual, fragmentário e 

subsidiário do Direito Penal e a repercussão, em termos de hermenêutica penal, de 

desdobramentos do princípio da legalidade, como o princípio da “lei certa” – isto é, do 

texto legal claro, objetivo, preciso, bem delimitado e exato [ ]2 .  

Esta necessidade de precisão e objetividade legal, em hermenêutica, reflete-se na 

incumbência atribuída ao juiz de realizar uma interpretação igualmente clara e objetiva, 

tendo como parâmetros não só a lei, mas também o contexto jurídico, político e social 

em que se insere, não podendo, entretanto, desvirtuar-se do sentido e alcance 

delimitados pela norma, tendo em vista, justamente, a preocupação com a segurança 

jurídica. Isto é, em Direito Penal, a norma, mais do que nunca, será o limite da atuação 

judiciária. Nesse sentido, afirma Cezar Bitencourt: 

 
Na verdade, não se pode perder de vista que a finalidade da interpretação é 
descobrir o verdadeiro significado ou o melhor sentido da norma jurídica, 
isto é, um sentido claro, preciso e certo, que será o mesmo para todos os 
casos e para todos os sujeitos que caibam dentro de sua compreensão [...] [a 
interpretação] não poderá ser [...] severa ou benigna, mas correta ou errada, 
conforme traduza ou não, a vontade da lei. De outra forma, não será 
interpretação, mas deformação dessa vontade (BITENCOURT, 2007, 
p.146 – grifo nosso).  
 

 É seguindo esta tendência, de busca incessante pela objetividade e segurança, 

que a doutrina penal – no âmbito da aferição da culpa imputável e partindo da idéia, 

segundo afirma Selma Santana, de que o caráter normativo da culpa obriga à 

concretização do cuidado de acordo com critérios objetivos – tem buscado, já há alguns 

anos, modelos médios de comportamento. Nesse contexto, insere-se a figura do 

“Homem Médio”.  

 

2. A figura do “Homem Médio”: 

 

                                                 
[ ] 2 Quanto aos princípios citados, afirma Claus Roxin, em apud de Cezar Bitencourt, fazendo referência a 
uma das funções deste ramo do Direito: uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco 
clara [,] não pode proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação do ius 
puniendi estatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o princípio da divisão dos poderes, porque 
permite ao juiz realizar a interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo. 
(BITENCOURT, 2007, p.11).  
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 A Welzel, ainda de acordo com Selma Santana, atribui-se a primeira formulação 

sistemática da noção de cuidado objetivo. Com esse conceito, ele dá seguimento à linha 

iniciada por Engisch: 

O cuidado objetivo, como critério delimitador do ilícito culposo, é aquele 
que houvera empregado o ‘homem prudente’, impregnado com um 
importante componente de previsibilidade e evitabilidade objetivas, a 
juízo de um observador imparcial que contasse com os conhecimentos do 
autor (SANTANA, 2005, p.145 – grifo nosso).  
 

 Com efeito, pode-se inferir, do trecho citado e destacado acima, que a origem 

desta figura, no Direito Penal, está intrinsecamente vinculada às demandas por 

parâmetros objetivos face à conduta ilícita do agente. Este “homem médio”, portanto, 

representa uma abstração criada pelo Direito, para que sirva de parâmetro quanto à 

realização/concretização ou não do dever objetivo de cuidado e quanto à ocorrência ou 

não da culpa imputável. Caso o indivíduo-agente em questão, numa situação concreta, 

tenha atendido às expectativas exigidas em virtude deste padrão de conduta imaginário, 

deste homem diligente ou razoável (objetivo e generalizante), a ele não será imputada 

culpa; não obstante, do contrário, não atendendo às expectativas tidas como razoáveis, 

estando a sua conduta concreta – face ao cuidado objetivamente devido e exigido – 

abaixo daquela correspondente ao padrão médio, será, sim, o indivíduo 

responsabilizado.  

 A grande preocupação passar a ser, então, a identificação deste “Homem 

Médio”, da conduta que será considerada idônea, apta, ideal para servir de parâmetro às 

demais, de forma objetiva e precisa. Existirá, de fato, este homem médio? Eis a grande 

questão [ ]3 .  

 Diante desta possível inexistência prático-real da figura do homem médio (e da 

sua relativa ineficácia, ao desconsiderar as capacidades/habilidades pessoais do 

indivíduo-agente concreto), embora nascida para solucionar um problema pertinente do 

Direito Penal (preocupação com a segurança jurídica diante da aferição da culpa 

imputável e os seus critérios/parâmetros normativos), vale discutir tal abstração sob a 

ótica da manipulação discursiva, âmbito em que se insere, indiretamente – ou talvez se 

                                                 
[ ] 3 Nesta linha converge o pensamento da autora Selma Santana: [Existem] dificuldades práticas de 
encontrar essa fórmula do ‘homem médio’ [que] se explicam através da simples constatação de que esse 
padrão em si é inalcançável; constitui uma medida não realizável, (sic) no caso concreto. Quem seria, 
então, o homem razoável? Quem seria o homem consciencioso e prudente? Que aspectos deveriam 
ser selecionados para compor esse padrão?. (SANTANA, 2005, p.148 – grifo nosso).  
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pudesse dizer, até mesmo, inconscientemente –, demais críticas a este padrão 

objetivista.  

 Para tanto, faz-se necessária uma rápida e sucinta construção de alguns 

pressupostos essenciais a esta abordagem.  

 

3. Pressupostos para uma abordagem crítica deste padrão normativo: 

 

3.1 Direito como Linguagem: 

 

O primeiro dos referidos pressupostos é a compreensão do Direito como 

linguagem. 

 Partindo-se da noção de que o Direito é um objeto cultural, criado pelo homem 

(como construção, realização do espírito humano) e dotado de um sentido e conteúdo 

valorativo (seguindo a linha do egologismo jurídico de Carlos Cossio, fundado no 

movimento culturalista e na fenomenologia de Edmundo Husserl), a forma como ele se 

expressa e se comunica é através da linguagem, na medida em que: 

 
Ao disciplinar a conduta humana, as normas jurídicas usam palavras, signos lingüísticos que devem 
expressar o sentido daquilo que deve ser (FERRAZ JR., 2003, p.255 – grifo nosso).  
 

 Ou seja, o Direito, enquanto expressão e manifestação no “mundo vivido” 

(Husserl, Habermas), é linguagem, é inter-relação de signos, símbolos e significados [ ]4 . 

É objeto que oferece uma pluralidade multifacetária de oportunidades à atividade 

hermenêutica.  

 E, como linguagem, o Direito se insere no contexto da virada lingüística ou 

filosófica, na transição do paradigma da filosofia da consciência (em que se pensava a 

construção do sentido como algo que uma consciência produz para si, 

independentemente de um processo de comunicação, a priori, abstracionista – 

“metafísico-essencialista” e enquanto produto da consciência de um sujeito isolado) 

                                                 
[ ]4  Para esta conclusão converge o pensamento do autor Castanheira Neves, citado por Lenio Streck: o 
Direito é linguagem e terá de ser considerado em tudo como linguagem e por tudo como uma 
linguagem. O que quer que seja e como quer que seja, o que quer ele se proponha e como quer que nos 
toque, o Direito o é numa linguagem e como linguagem, propõe-se sê-lo numa linguagem (nas 
significações lingüísticas em que se constitui e exprime) e atinge-nos através dessa linguagem, que é. 
(STRECK, 2007, p.64 – grifo nosso). 
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para uma filosofia da linguagem (em que esta passa a ser compreendida como ação 

humana, praxis interativa, construída através da interação social e intersubjetiva dos 

indivíduos, com um caráter prático, intersubjetivo e histórico – de acordo com a nova 

hermenêutica heideggeriana, com origem em Wittgenstein, conjuntamente à noção de 

“tradição” de Gadamer. A construção do sentido passa a se dar, portanto, num contexto 

dialético e, acima de tudo, dialógico e interativo).  

 

3.2 Da linguagem ao discurso jurídico – a razão comunicativa: 

 

 Esse diálogo, que propicia a construção da linguagem e do sentido a ela 

atribuído, toma forma, se materializa e concretiza a partir do discurso (segundo 

pressuposto considerado). Afinal, como afirma Tercio Sampaio: 

 
Os símbolos, tomados isoladamente, nada significam. [...] Para que um 
símbolo se torne tal, ele tem de aparecer num ato humano, o ato de 
falar. Falar é atribuir símbolos a algo, falar é predicar [...]. Uma língua, 
assim, é um repertório de símbolos inter-relacionados [...] [já a fala, é o 
discurso]. (FERRAZ JR., 2003, p.258 – grifo nosso). 
 

 O discurso ora considerado – inserido no paradigma da filosofia da linguagem, 

dialético e dialógico, como supracitado – apresenta forte relação com a concepção 

habermasiana de discurso.  

 Habermas, no contexto da Escola de Frankfurt – Teoria Crítica – constrói o seu 

conceito de razão comunicativa/teoria da ação comunicativa – em que se insere, por sua 

vez, a concepção ora trabalhada de discurso – em oposição à razão instrumental, 

tecnocrática, a qual, enquanto dialética da razão, na proposta de Dialética do 

Esclarecimento, se propunha emancipatória, como guia à autonomia e 

autodeterminação, e se transformou justamente no contrário, numa crescente 

instrumentalização para a dominação e repressão do homem; numa técnica utilizada 

contra o próprio homem. Fora essa razão instrumental que servira de subsídio para as 

teorias que resultariam, por exemplo, no Positivismo Jurídico, com a sua pretensão de 

neutralidade e cientificidade técnica e avalorativa, tão discrepante do modelo atual, 

dinâmico e complexo, de sociedade.  

 A razão comunicativa, em evidente antítese à razão instrumental, trabalha com a 

interação dialógica, com a construção interativa – mediante a discussão fundamentada 
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em argumentos – através do acordo ou consenso, fruto de uma discussão em que vence 

o melhor argumento, a melhor fundamentação teórica ou prática, numa construção não 

apenas dialética (de questionamento, reconstrução e crítica) – mudança introduzida pela 

própria Teoria Crítica – mas, agora, também dialógica, em total consonância com o que 

propõe a discutida virada lingüística. A racionalidade, para Habermas e nas palavras de 

Barbara Freitag: não é uma faculdade abstrata, inerente ao indivíduo isolado, mas um 

procedimento argumentativo, pelo qual dois ou mais sujeitos se põem em acordo e as 

verdades antes absolutas e inquestionáveis passam a ser árdua e profundamente 

discutidas, em que vence não a força impositiva da “verdade”, mas a razão dialógica, 

convincente, fundamentada e justificada do consenso, do discurso [ ]5 . 

Não obstante, enquanto linguagem e, principalmente, enquanto discurso, o 

discurso jurídico pode ser manipulado, tendo em vista a consecução de finalidades 

específicas. É neste ponto que se insere a discussão acerca da manipulação discursiva.  

 

4. A manipulação discursiva: 

 

 Utilizando-se a concepção de Perelman de “auditório relevante”, é possível 

afirmar-se que, a depender do auditório considerado, o discurso poderá assumir uma 

determinada forma, visando, com efeito, atingir mais incisivamente e influenciar tal 

auditório por meio do uso da retórica e da tópica (argumentação persuasiva), por 

exemplo. Existem vários tipos de auditório; todavia, o que nos interessa no momento é 

o chamado “auditório universal”. Segundo Boaventura de Sousa Santos: 

 
O auditório universal é potencialmente toda a humanidade, é uma 
construção do orador sempre que este pretende convencer o auditório de 
que as razões invocadas são imperativas, auto-evidentes e têm validade 
absoluta e atemporal, independentemente das contingências locais ou 
históricas (SANTOS, 2005, p.100 – grifo nosso).  

 

                                                 
[ ]5  A razão comunicativa se constitui socialmente nas interações espontâneas, mas adquire maior rigor 
através do que Habermas chama de discurso. Na ação comunicativa [,] cada interlocutor suscita uma 
pretensão de validade quando se refere a fatos, normas e vivências, e existe uma expectativa que seu 
interlocutor possa, se assim o quiser, contestar essa pretensão de validade de uma maneira fundada 
(bergründet), isto é, com argumentos. (FREITAG, 2004, p.59 – grifo nosso).  
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 Tal concepção nos remete às já citadas, inicialmente, abstrações jurídicas, 

construções objetivistas e generalizantes, que se pretendem universais e absolutas. 

Dentre elas, destaca-se a figura do “homem médio”, padrão ideal de conduta.  

 As construções idealizantes do Direito dão margem à construção daquilo que 

Luis Alberto Warat denominou de “sentido comum teórico dos juristas” (conjunto de 

saberes acumulados, materializado e reproduzido em crenças e convenções a cerca do 

Direito e da Sociedade – é o “imaginário dos juristas”, segundo Lenio Luiz Streck, 

citando Warat, o espaço aberto à permeação de ideologias, numa “ciência” que se 

pretende neutra e imparcial, que permitem, por sua vez, o estabelecimento da finalidade 

a ser perseguida por intermédio do uso de um dado discurso articulado).  

 O sentido comum teórico, no âmbito do imaginário dos juristas, permite a estes 

operadores do Direito um “trabalho fácil”, um mero habitus de aplicação, repetição e 

“rotineirização” do Direito e da praxis jurídica, como afirma Lenio, citando Bourdieu: 

 
[...] há, na verdade, um conjunto de crenças e práticas que, mascaradas e 
ocultadas pela comunis opinio doctorum, propiciam que os juristas 
conheçam de modo confortável e acrítico o significado das palavras 
[lembre-se que Direito é linguagem], das categorias e das próprias atividades 
jurídicas, o que faz do exercício do operador jurídico um mero habitus, 
ou seja, um modo rotinizado, banalizado e trivializado de compreender, 
julgar e agir com relação aos problemas jurídicos, e converte o seu saber 
profissional em uma espécie de ‘capital simbólico’, isto é, numa riqueza 
reprodutiva a partir de uma intrincada combinatória entre conhecimento, 
reputação, autoridade e graus acadêmicos. (STRECK, 2007, p.68 – grifo 
nosso).  
 

Enfim, o sentido comum teórico “coisifica” o mundo, traduz uma assunção de 

convenções como verdades, a serem reproduzidas e não questionadas, a par da 

realidade, de forma alheia, alienada, abstrata. É a expressão de uma faculdade 

cognoscitiva conformista, um conhecimento axiológico que percebe a sociedade (uma 

de suas multifacetas) e a engessa, a abstrai, a traduz para uma outra linguagem que não 

a dialética social – da razão comunicativa no “mundo vivido”–, mas uma linguagem 

técnica, objetiva, mediante o uso de formas idealizantes e absolutas, em que se retira 

toda a carga social e os conflitos não aparecem – configurando um deslocamento 

discursivo através daquilo que Tercio Sampaio Ferraz Jr. chama de “astúcia da razão 

dogmática”.  

Não se fala em movimentos sociais, fome, miséria, latifúndio; fala-se em autor, 

réu, partes, “esbulho possessório” e, no máximo, “estado de necessidade” ou “princípio 
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da insignificância” e “homem médio” (que pretendem demonstrar um “diálogo” com a 

sociedade, embora demarquem bem até onde vai esse diálogo e até onde esta 

“sociedade” pode se permitir adentrar na esfera, no “mundo”, jurídico). Eis o perigo do 

conformismo que, em muitos momentos, inebria os operadores do direito [ ]6 .  

 Isso porque à praxis jurídica e aos operadores do Direito, muitas vezes o que 

interessa, de fato, não é a resolução de um conflito social, mas a 

realização/concretização de uma “boa hermenêutica” e – como se afirmou, inicialmente 

– de uma hermenêutica objetiva, clara, precisa e exata, mesmo que, para isso, seja 

preciso valer-se, de forma quase que intrinsecamente dependente, de construções 

abstratas e figuras-padrões inconcretizáveis/irrealizáveis no mundo concreto e real. Não 

importa o conteúdo das questões sociais, não importam as capacidades cognitivas, 

faculdades, contextos econômico, social e cultural específicos do indivíduo-agente em 

questão; o importante é: “resolver, com competência jurídico-dogmática, de forma 

“neutra”, as antinomias do sistema”, como afirma Lenio. O que importa é ter-se um 

padrão que sirva de modelo a todos e demonstre o quanto o sistema é imparcial e não 

fere o princípio da segurança jurídica [ ]7 .  

Existe, ainda, no âmbito da manipulação discursiva, o poder da violência 

simbólica do Direito, sobre a qual afirma Tercio Sampaio: 

 
A uniformização do sentido tem a ver com um fator normativo de poder, o 
poder de violência simbólica [...]. Trata-se do poder capaz de impor 
significações como legítimas, dissimulando as relações de força que estão no 
fundamento da própria força. [...] Não se trata de coação, pois, pelo poder de 
violência simbólica, o emissor não co-age, isto é, não se substitui ao outro. 
Quem age é o receptor. Poder aqui é controle. Para que haja controle é 
preciso que o receptor conserve suas possibilidades de ação, mas aja 
conforme o sentido, isto é, o esquema de ação do emissor. Por isso, ao 
controlar, o emissor não elimina as alternativas de ação do receptor, mas as 
neutraliza. Controlar é neutralizar, fazer com que, embora conservadas como 
possíveis, certas alternativas não contem, não sejam levadas em 
consideração (FERRAZ JR., 2003, p.276 – grifo do autor). 
 

                                                 
[ ]6  É nesta medida que Lenio Streck afirma: As contradições do Direito e da dogmática jurídica que o 
instrumentaliza [e aqui acrescento as contradições sociais] não ‘aparecem’ aos olhos do jurista, uma vez 
que há um processo de justificação/fundamentação da ‘coerência’ do seu próprio discurso [há uma 
manipulação deste discurso sempre em face de um auditório universal – com justificativas que 
apresentam, de fato, coerência, mas estão imersas num mundo abstrato que não corresponde ao real] 
(STRECK, 2007, p.71). 
[ ]7  Para o magistrado, não se tratava de um conflito social, mas apenas de um problema decidível no 
âmbito da juridicidade. (STRECK, 2007, p.75).  
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 Isto é, instituindo como legítima e verdadeira determinada construção do sistema 

jurídico – a conduta padrão do “homem médio”, por exemplo – fundamenta-se um 

discurso que permite um controle rígido e sutil, uma suposta previsibilidade de conduta, 

em que o indivíduo comum fica adstrito àquela interpretação, àquele sentido/significado 

tido e dado como “certo” e “único”, proveniente de um uso competente da língua. 

Manipula-se, assim, o discurso, pela competência e autoridade do intérprete 

autorizado/competente, para a realização de um fim ideologicamente pensado: seja a 

noção de controle – concretizando uma violência simbólica; seja a manutenção do status 

quo social; seja a vontade de permanência e em se dar continuidade à rotina 

abstracionista e ilusória do discurso jurídico em geral (ao sentido comum teórico dos 

juristas).  

 

5. Critérios de aferição da culpa imputável – o homem médio e as teorias 

sobre a individualização da capacidade do agente: 

 

 Nesse contexto, feitas tais explanações acerca da manipulação discursiva, 

retoma-se, aprofundada e especificamente, a figura do “homem médio” no Direito 

Penal.  

 

5.1 Considerações gerais – três pontos relevantes que desconstroem a 

eficácia da figura do “Homem Médio” como critério objetivo de imputação:  

 

 Além das críticas já atribuídas a esse padrão imaginário de conduta, tem-se três 

pontos relevantes destacados pela doutrina contemporânea que rechaça ou, ao menos, 

relativiza tal parâmetro. 

 O primeiro ponto corresponde à possibilidade de diminuição da proteção 

conferida pelo Direito Penal aos bens jurídicos por ele tutelados, na medida em que se 

considera como parâmetro de aferição da culpa imputável uma conduta exigida da 

maioria e não aquela especificamente exigida face à situação concreta.  Um exemplo 

desse risco é a hipótese da conduta realizada por um médico especialista em 

determinada área da Medicina que, por exemplo, agindo conforme agiria o “médico 

médio” – e não como o especialista que, de fato, é – lesiona um paciente e não é 
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responsabilizado por tal resultado, uma vez que, ao atuar de acordo com o padrão médio 

exigido, estaria observando o dever objetivo de cuidado; isto é, realizaria a conduta que 

dele dever-se-ia esperar (tendo em vista o padrão médio), mas não aquela esperada em 

face do caso concreto.  

 A referida hipótese nos remete a um outro ponto de discordância na doutrina 

quanto à figura do “homem médio”. Trata-se da conduta “plus” e da conduta “minus”, 

não abarcadas pelo padrão médio comportamental. A conduta “plus” refere-se ao 

“indivíduo inteligente” – àquele cujas capacidades técnico-intelectuais estão acima da 

média, como no caso do médico especialista. Considerando-se como parâmetro o 

homem médio face ao indivíduo inteligente, ter-se-ia para este um privilégio, um 

benefício, na medida em que dele se exigiria menos do que pode, de fato, oferecer, 

estando, portanto, dispensado de delegar ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal o 

cuidado que merece e que lhe poderia ser dado (diminuindo-se, com efeito, a proteção 

legal a esse bem jurídico). A conduta “minus”, por sua vez, relaciona-se com o 

indivíduo cujas capacidades intelectuais estão abaixo da média – àquele que não teve 

oportunidade de acesso à informação e ao conhecimento, por exemplo, estando em 

desvantagem com relação ao homem médio e demandando esforço redobrado para 

atingir a esse padrão, nem sempre obtendo êxito em suas tentativas. Para este indivíduo, 

em oposição ao que ocorre face ao “indivíduo inteligente”, ter-se-ia um prejuízo, na 

medida em que se estaria exigindo dele mais do que poderia, de fato, oferecer.  

 Para aqueles que defendem a utilização do padrão “homem médio”, essa 

possibilidade – entenda-se necessidade – de tratamento diferenciado quanto à conduta 

“plus” e a conduta “minus” representaria um atentado ao princípio da igualdade. Tal 

igualdade defendida, não obstante, não passa de mais uma idealização do Direito – uma 

igualdade formal, fruto de uma razão instrumental (cuja origem remonta ao Iluminismo 

e à Revolução Francesa) – para legitimar desigualdades materiais (e mais uma vez 

percebe-se a atuante manipulação discursiva). Com efeito, a verdadeira igualdade é a 

igualdade material, fundamentada na máxima aristotélica de que se deve tratar os iguais 

igualmente e os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Ou seja, deve-
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se tratar cada um de acordo com suas especificidades/singularidades, face à conduta e 

circunstâncias concretas do indivíduo-agente [ ]8 .  
 

5.2 A individualização da capacidade do agente: 

 

Um interessante debate que tem sido travado na doutrina penal tem se mostrado 

relevante enquanto contraponto e possível alternativa à construção abstrata e generalista 

do homem médio: trata-se das teorias em torno da individualização da capacidade do 

agente. A discussão ocasionada por essa idéia tem sido alvo de polêmica 

(principalmente na doutrina estrangeira) ao envolver a consideração de 

critérios/aspectos subjetivos na aferição da culpa imputável, além daqueles objetivo-

normativos já previstos.  

Sobre este ponto, afirma Selma Santana, citando CARRARA: 

 
CARRARA já enfrentava essa questão ao considerar que surge gravíssima 
dificuldade, quanto a se determinar se, nos casos concretos, o grau de 
culpa de um acusado deve medir-se com um critério subjetivo e 
individual, ou com um critério geral e abstrato: ‘compreende-se, 
facilmente, que um mesmo fato possa representar uma desculpável culpa por 
parte de um roceiro ignorante e inculto e uma imperdoável e fortemente 
reprovável culpa no homem instruído e civilizado. Deverá o juiz, em cada 
caso concreto, ponderar essas condições individuais ao determinar o grau da 
culpabilidade dos acusados? [...] E como negar um influxo das condições 
subjetivas sobre a imputabilidade do agente? (SANTANA, 2005, p.149 – 
grifo nosso). 

 

Três correntes têm se destacado quanto à questão da presença, ou não, de 

critérios subjetivos na aferição da culpa típica. 

 

5.3 Correntes Doutrinárias: 

 

5.3.1 A teoria da dupla posição: 

 

                                                 
[ ]8  É nesse sentido que converge o pensamento do autor Juarez Tavares: Segundo TAVARES, [...] na 
aferição da tipicidade da conduta não se deve, em hipótese alguma, ter por base a figura do homem 
prudente, consciencioso e diligente, com cuja conduta imaginária deveria-se (sic) comparar à conduta 
realizada pelo agente. A figura do homem prudente nada mais é do que uma sofisticação do conceito do 
homo medius da teoria causal, que tantos problemas já apresentou, e que não possui qualquer fundamento 
científico. (SANTANA, 2005, p.148).  

1623



 

A teoria da dupla posição subdivide os aspectos a serem considerados para 

aferição da culpa imputável, enquanto entidade tão complexa quanto o dolo, 

posicionando-os no “degrau” – primeiro – da tipicidade e no “degrau” – terceiro – da 

culpabilidade (conceito analítico-finalista de delito).  

O prof. Jorge de Figueiredo Dias, segundo Selma Santana, ao defender tal 

pensamento: 

Figueiredo Dias, considerando ser essa a forma teleologicamente mais 
correta e funcionalmente mais adequada, sustenta que a culpa – da mesma 
forma que o dolo – constitui entidade complexa, englobadora de um 
conjunto de elementos, dos quais uns revelam[-se] ‘ao nível do tipo ilícito 
subjetivo’, e outros, ‘ao nível do tipo de culpabilidade. (SANTANA, 
2005, p.151 – grifo nosso). 

Para a aferição da culpa típica, avaliar-se-iam apenas os aspectos objetivos, 

considerando-se a violação não dolosa do dever objetivo de cuidado como elemento do 

ilícito subjetivo culposo. Relegar-se-ia, portanto, a totalidade dos aspectos subjetivos, a 

atitude interior do indivíduo, a perspectiva pessoal de análise (ou seja, aqueles aspectos 

referentes à capacidade individualizada do agente) para a apreciação da culpabilidade.  

O argumento que justifica o exame dos aspectos subjetivos no âmbito da 

culpabilidade e não da tipicidade é o fato de que, do contrário, promover-se-ia a 

constante infração ao dever objetivo de cuidado, ao se permitir que aquele que não tem 

capacidade para tanto realizasse a conduta para ele “perigosa”, sem que esta fosse 

considerada ilícita. É preciso, para os que defendem esta primeira corrente, que esse 

indivíduo considerado incapaz, ainda assim, saiba o mínimo que dele (ou de qualquer 

outra pessoa, já que a norma se dirige à coletividade) se exige ou espera (previsão 

objetiva da modalidade culposa). 

 

5.3.2 A teoria da individualização da capacidade do agente: 

 

Para essa corrente doutrinária (minoritária, porém em expansão), tanto os 

elementos objetivos, quantos os subjetivos devem ser analisados no âmbito da 

tipicidade; no âmbito da constituição do fato típico culposo. Ou seja, daquele indivíduo, 

cujas capacidades técnico-intelectuais estão acima da média, se exige mais para que se 

considere realizado/atendido o dever objetivo de cuidado; enquanto que, daquele 
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indivíduo cujas capacidades individuais estão abaixo da média, se exige menos, isto é, 

descaracteriza-se a sua conduta (teoricamente ilícita e culposa) como ilícita, como fato 

típico penal.  

Não obstante, tendo este “agente incapaz” como prever a sua incapacidade (isto 

é, sabendo ele que não tem condições de realizar a conduta, ainda assim, acredita que 

poderá realizá-la), por assunção, será ele, de fato, responsabilizado. A ele será imputada 

a conduta culposa.  

 

5.3.3 Semelhanças, divergências e críticas às duas teorias/correntes 

apresentadas: 

 

a. Semelhanças: 

 

Ambas as teorias até então apresentadas convergem no sentido de considerarem 

a “culpa” imputável como instituto complexo, não contemplado apenas pelos aspectos 

objetivo-normativos previamente estabelecidos [ ]9 .  

Além disso, ambas acreditam que não seria, portanto, válido ou eficaz trabalhar-

se com um modelo-padrão, abstrato e objetivo, de conduta (a exemplo da figura do 

“homem médio”), ao levarem em conta a relevância da análise das peculiaridades do 

caso concreto (aspectos subjetivos), avaliando-as seja na tipicidade (2ª corrente), seja na 

culpabilidade (1ª corrente).  

 

b. Divergências: 

 

O ponto sensível que difere, de fato, essas duas teorias diz respeito à conduta do 

“homem inteligente”, aquele cujas capacidades técnico-intelectuais, como supracitado, 

estão acima da média. 

                                                 
[ ] 9 Nesse contexto, vale ressaltar o pensamento esclarecedor de Eduardo H. da S. Correia, citado por 
Selma Santana: [...] É que a omissão do dever objectivo de cuidado, adequado a evitar a realização do 
tipo legal de crime, não justifica só por si, efectivamente, a censura a título de negligência [entenda-se 
culpa]. É ainda necessário que o agente possa ou seja capaz, segundo as circunstâncias do caso e as suas 
capacidades pessoais, de prever ou de prever correctamente a realização do tipo legal do crime. 
(SANTANA, 2005, p.151 – grifo da autora). 
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Com relação ao indivíduo cujas capacidades pessoais estão aquém da média, 

ambas as correntes estão de acordo quanto ao fato de que este não irá responder pelo 

ilícito culposo, ao se avaliar a sua situação particular (aspectos subjetivos) quer na 

tipicidade (2ª corrente), quer na culpabilidade (1ª corrente) – como já exposto.  

Todavia, com relação ao “indivíduo inteligente”, segundo a teoria da dupla 

posição, ao se considerar as habilidades especiais do indivíduo-agente apenas no 

“degrau” da culpabilidade, ter-se-ia excluído, no seu caso específico, a tipicidade do 

fato, uma vez que o dever objetivo de cuidado previsto teria sido atingido numa 

avaliação estritamente objetiva (concretizou-se a violação não dolosa do dever objetivo 

de cuidado). Por outro lado, de acordo com a 2ª corrente, tal indivíduo seria, sim, 

responsabilizado, na medida em que suas habilidades (aspectos subjetivos) seriam 

avaliadas no âmbito da própria tipicidade, o que não o deixaria impune.  

 

c. Críticas: 

 

A principal crítica que se faz à primeira corrente (teoria da dupla posição) é, de 

fato, a possibilidade de não se punir aquele indivíduo que poderia ter agido de forma a 

evitar o resultado, em virtude de suas habilidades pessoais (capacidade individualizada), 

e não o fez, atendendo, no entanto, ao modelo médio de comportamento. 

Já quanto a segunda corrente (teoria da individualização da capacidade do 

agente), há dois argumentos contrários a serem considerados. O primeiro deles é o 

perigo de se realizar uma individualização excessiva. Sobre tal, afirma a profª. Selma 

Santana: 

Na esteira de Figueiredo Dias, não é exato admitir que a norma de ilicitude 
não se dirija, também, àqueles que não estão em condições pessoais de a 
cumprir; que ela possa, em suma, ser uma norma puramente 
individualizada, de tal modo que o Direito nunca poderia exigir, senão 
aquilo que cada um, segundo as suas capacidades pessoais, está em 
condições de prestar. (SANTANA, 2005, p.157 – grifo nosso). 

O segundo argumento refere-se a um possível “esvaziamento do relevo da culpa 

na esfera da culpabilidade”, ainda nas palavras da referida professora, sendo que, nesta 

esfera, passar-se-ia a uma análise formal: “puro juízo de censura” – atitude própria da 
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doutrina mais ortodoxa do finalismo (enquanto corrente teórica penal), em detrimento 

da análise material dos aspectos da culpa (aspectos subjetivos).  

 

5.3.4 A teoria mista – uma possível solução para esse impasse: 

 

Diante dos avanços e falhas das duas primeiras correntes, surge uma terceira via: 

a teoria mista, que tem no doutrinador alemão Claus Roxin o seu mais destacado 

representante. Para essa teoria, dever-se-ia avaliar os aspectos subjetivos do agente no 

âmbito da tipicidade tão somente quando se tratasse do “indivíduo inteligente”, para que 

este não permanecesse impune injustamente. Quanto ao “indivíduo incapaz”, manter-se-

ia o padrão objetivo, para evitar a individualização excessiva da norma (que não pode, 

também, perder um mínimo de abstração, ao se referir a toda uma coletividade e não a 

indivíduos isolados, podendo perder, inclusive, o seu caráter prescritivo e anterior); e, 

ao se avaliar, neste caso, os aspectos subjetivos do agente na esfera da culpabilidade, 

esta não remanesceria de todo “esvaziada”, além de que o indivíduo cujas capacidades 

estão aquém do esperado permaneceria, de qualquer modo, livre da imputação, ao lhe 

ser desconfigurado o caráter ilícito de sua ação face à exclusão da culpabilidade [ ]10 .  

 

6. Conclusão: 

 

 Enfim, diante do exposto, compreendendo-se o Direito como linguagem, 

inserido num contexto de virada lingüística, de razão comunicativa, e percebendo-se a 

figura do “homem médio” como um padrão ideal (idealizante), figura imaginária e 

abstrata, criada com a finalidade de atender à demanda por objetividade e de 

concretização/realização de uma “boa hermenêutica” (também objetiva, clara e precisa) 

– que, no entanto, acaba por servir de instrumento (razão instrumental) à efetivação de 

uma manipulação/deslocamento discursivo(a), como astúcia da razão dogmática e 

poder simbólico – desprovida de toda carga social –, eis comprovada a ineficácia da 

aplicação deste parâmetro jurídico-penal – conjuntamente às críticas doutrinárias à 

                                                 
[ ] 10 Finalmente, conclui, com razão, o autor [Claus Roxin] que, em matéria de tipo ilícito culposo, vale um 
critério generalizador, referentemente aos indivíduos possuidores de capacidades iguais ou inferiores à 
média, e um critério individualizador, relativamente aqueloutros indivíduos dotados de especiais 
capacidades, superiores à média. (SANTANA, 2005, p.156 – grifo da autora). 
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aplicação prática e técnica deste padrão, supracitadas e de evidente relevância e 

pertinência.  

 Com efeito, o melhor e mais adequado parâmetro para a aferição da culpa 

imputável – ou diante de qualquer outra necessidade de parametricidade objetiva no 

Direito – é o caso/situação/circunstâncias concreto(a)s, é o contexto sócio-político-

econômico-cultural concreto do indivíduo-agente (vide teoria mista quanto à 

individualização da capacidade do agente, em que as peculiaridades individuais são 

respeitadas e consideradas para efeitos de aferição da culpa imputável, sem, contudo 

recair-se numa individualização excessiva).  

Afinal, como já dizia, em sua vasta sensibilidade e sabedoria poética, Fernando 

Pessoa: “o homem não é da medida da sua altura [medida/parâmetro objetivo], mas da 

medida daquilo que pode ver”; e aquilo que se pode ver, a ótica de análise, observação e 

interpretação de um indivíduo, só pode ser aferida e considerada quando em face do 

contexto em que ele se insere – respeitando-se as suas particularidades.  
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A ABORDAGEM DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA PELO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: DA 

ESTIGMATIZAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo promover a reflexão sobre a alternativa do Modelo 

de Justiça Restaurativa a partir dos mecanismos existentes no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) como forma de luta em favor do Estado democrático e também para 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes brasileiros em conflito com a lei a partir do 

exercício da cidadania. É notório que a violência contra o público infanto juvenil não se 

revela apenas a partir da atuação dos sistemas punitivos estatais existentes, porém se 

estende ao núcleo familiar e ao tecido social. Neste sentido, a Justiça Restaurativa é um 

mecanismo que possibilita ao jovem um espaço transacional onde ele possa expressar seus 

sentimentos, suas dificuldades e seus sonhos, mediante uma relação baseada em aspectos 

éticos-sociais, permitindo, assim a regulação de novas relações do sujeito consegue mesmo 

e com o outro. Em adição, a mediação restaurativa deve ser realizada dentro de uma 

abordagem sistêmica, permitindo ao jovem entrar na teia social e se libertar da dupla 

estigmatização a que é submetido: a familiar e a social. Tal composição deve ser efetivada 

posteriormente ao cometimento do delito, possibilitando que o adolescente em conflito com 

a lei possa realizar mais prontamente a sua reparação, restituindo, assim, a sua imagem 

prejudicada pelo ato infracional. Ainda, devido à importância das dimensões jurídica, 

social, institucional, familiar e pessoal do adolescente em conflito com a Lei buscou-se 

evidenciar a Doutrina da Proteção Integral agregada à proposta do ECA, adequando às 
                                                 
∗ Especializanda em Direito Penal e Processo Penal pela UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do RS e Mestranda em Direito pela UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul. Membro do Grupo 
de Pesquisa em Direito, Cidadania e Políticas Públicas coordenado pela Profa. Pós-Doutora Marli Marlene M. 
da Costa. 
∗∗ Mestranda em Direito pela UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul. Membro do Grupo de Pesquisa 
em Direito, Cidadania e Políticas Públicas coordenado pela Profa. Pós-Doutora Marli Marlene M. da Costa. 
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demandas do adolescente, da família e da comunidade que pertence para que o 

acompanhamento reparador da medida sócio-educativa tenha efeito.  

 

PALAVRAS CHAVES: JUSTIÇA RESTAURATIVA; ESTIGMATIZAÇÃO; ATO 

INFRACIONAL; REPARAÇÃO; SISTEMAS PUNITIVOS. 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to promote a reflection on the Restorative Justice model since the 

existent mechanisms in the Children and Adolescents Statute (ECA) as a way to fight in 

favor of the Democratic State and also to guarantee the rights of the children and 

adolescents in conflict with the law. It is notary that the violence against the infant juvenile 

public is not only revealed by the present punitive state system, however it is also related to 

the family circle and the social group. Thus, the Restorative Justice is a mechanism that 

makes possible a transactional space where the adolescent can express the feelings, 

difficulties and dreams through a relationship based on ethical and social aspects, allowing, 

in this way, the regulation of the new relationships of the subject himself and with the 

others. In addition, the restorative mediation must be performed through a systemic 

approach, allowing the young person to belong to the social group and be free of the double 

stigmatization: familiar and social. This composition must be subsequently effected to the 

illicit act, making possible that the adolescent in conflict with the law be able to perform 

the delict repair, restituting, so, the damaged image provoked by the infractional act. Also, 

due to the importance of the juridical, social, institutional, familiar and personal dimensions 

of the adolescent in conflict with the law, it is detached the Integral Protection Doctrine 

related to the ECA, which is adapted to the demands of the adolescents, the family and the 

community to repaired accompany of the socio-educative action be effective. 

 

KEYWORDS: RESTORATIVE JUSTICE; STIGMATIZATION; INFRACTIONAL 

ACT; REPAIRMENT; PUNITIVE SYSTEM.   

 
 
1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 
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É notório que a violência contra crianças e adolescentes não se resume aos órgãos 

do Estado, porém se estende ao núcleo familiar e ao tecido social, bem como se tem muito 

discutido acerca das causas que ensejam o cometimento de ato infracional, gerando, por 

parte da sociedade, estigmatização do adolescente em conflito com a lei. 

A doutrina da proteção integral, preconizada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº. 8069/90), tem procurado combater toda e qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, passando a 

considerar a criança e o adolescente como pessoas de direito e em condições peculiares de 

desenvolvimento. 

Neste sentido, vislumbra-se que o ECA é considerado modelo de avanço no que 

tange os direitos humanos, eis que abarca os princípios de organizações mundiais de 

proteção à infância e à adolescência, motivo pelo qual entende-se que não somente ratifica 

a Declaração Universal dos Direitos da Criança, bem como reconhece-os como cidadãos. 

Contudo, na realidade atual, nos deparamos com a inoperabilidade do assegurado 

em lei, o que resulta na desconsideração do adolescente em conflito com a lei como sujeito 

direito, e, por conseguinte, como cidadão. 

Em adição, passam a integrar a delinqüência infantil, rotulados e selecionados pelo 

meio em que estão inseridos de acordo com suas características sócio-econômicas, políticas 

e culturais, resultando, assim, na exclusão social destes e, por conseguinte, no 

desencadeamento de um processo de culpabilização do adolescente e daqueles que o 

cercam.  

  Destarte, torna-se relevante o estudo da violência e da relação do adolescente em 

conflito com a lei e o caráter punitivo ou sócio-educativo das medidas de que são alvos, 

motivo pelo qual a Justiça Restaurativa é um modelo de compromisso em reparação do mal 

causado às vítimas, famílias e comunidades, afastando-se da preocupação de somente punir 

os culpados.  
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2 DO CÓDIGO DE MENORES À DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

  Somente após a independência política, o Estado brasileiro veio a se preocupar, 

ainda que de forma embrionária, com os direitos relativos à criança1. 

  Neste rumo, na Constituinte de 18232, apresentou-se um projeto direcionado ao 

menor escravo, o qual consistia em uma maior preocupação com a mão-de-obra do que a 

real consideração com os direitos da criança escrava. 

  Em meio às campanhas abolicionistas vivenciadas a partir de 1860, aprovou-se a lei 

de Silveira da Mota, a qual estabelecia “a proibição de venda de escravos sob pregão e 

exposição pública, bem como a proibição de, em qualquer venda, separar o filho do pai e o 

marido da mulher”. 

  Em setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, concedeu liberdade às crianças 

nascidas de mães escravas, tendo por objetivo a paulatina extinção da escravidão infantil. 

Esta lei, embora aparentemente liberal, possuía um grande número de cláusulas restritivas, 

vindo a desencadear uma nova forma de escravidão infantil. 

  Com a extinção do regime servil, o Brasil deparou-se com a entrada de imigrantes, a 

qual se operou em larga escala, sendo desencadeadores dos primeiros orfanatos, cujo 

surgimento ocorreu em 1870, a partir da necessidade de abrigar filhos de imigrantes 

vitimados pelas doenças da época. 

  Em adição, o país deparou-se com um novo modo de produção, baseada em trabalho 

assalariado, provocando o primeiro “surto de urbanização”3, o qual, a seu turno, influenciou 

um acentuado número de abandono e rejeição de crianças pelas ruas e portas de casas. 

                                                 
1 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Ltr, 1999. 
2 Projeto proposto por José Bonifácio, porém descosiderado por D. Pedro I na primeira Carta Política de 1824. 
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  Por conseguinte, buscando o recolhimento destas crianças, o estado de São Paulo, 

no ano de 1896, criou a Casa dos Expostos, porém escassa de recursos materiais e 

humanos, gerando, por conseguinte, morte de crianças devido à precariedade das condições 

de sobrevivência. 

  Em que pese o plano constitucional, tanto a Constituição do Império de 1824, 

quanto a primeira constituinte da República, datada de 1891, são omissas quanto ao 

problema da criança desassistida. 

  Somente em 1924 foi criado o primeiro Juizado de Menores no Rio de Janeiro4, por 

meio do Decreto nº. 16.272/23, o qual determinava a subordinação de um abrigo ao 

Juizado, o qual deveria ser capaz de manter crianças de ambos os sexos, divididos em 

seções de “abandonados” e “delinqüentes”. 

  Em outubro de 1927 surgiu o primeiro Código de Menores5 da América Latina, 

porém o Código de Menores brasileiro foi criado em 1979, estabelecendo um novo termo, 

qual seja, “menor em situação irregular”, o qual se referia ao menor de 18 anos de idade 

que se encontrava materialmente abandonado, vítima de maus-tratos, em perigo moral, 

desassistido juridicamente, com desvio de conduta e ainda o autor de infração penal6. 

  Assim, o código em apreço possuía um caráter altamente repressivo, estigmatizante, 

centralizado e estadista, tendo por escopo tão somente o controle social da pobreza por 

meio da aplicação de medidas coercitivas e punitivas. 

  Com o advento da Doutrina da Proteção Integral, cuja expressão máxima é o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), a criança e o adolescente passam 

                                                                                                                                                     
3 SIMÃO, Azis. Sindicato e Estado: suas relações na formação do proletariado de São Paulo. São Paulo: 
Ática, 1981. 
4 Em 1738 foi criada a Casa dos Expostos ou Roda, onde as crianças eram depositadas. 
5 Consoante Veronese (In: Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Ltr, 1999), “o Código de 
Menores conseguiu sintetizar, de maneira ampla e aperfeiçoada, leis e decretos que, desde 1902, propunham-
se a aprovar um mecanismo legal que desse uma especial atenção à criança e ao adolescente”. 
6 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Ltr, 1999. 
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da condição de objetos para a condição de sujeitos de direitos, de cidadoas, de protagonistas 

sociais. 

  Inobstante ao exposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não abrange apenas 

os menores carentes, abandonados, inadaptados e infratores que o Código de Menores 

focava, mas amplia seu campo de ação para todas as crianças que se encontram em situação 

de risco, isto é, aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, vitimadas 

por diversas formas de violência nas ruas e nas suas próprias casas e que, por isso, carecem 

de maior proteção. 

  Verifica-se, portanto, o caráter descentralizado e democrático do Estatuto ao 

conclamar a participação da família, da sociedade e do Estado no processo de integração 

social de crianças e adolescentes, reafirmando o disposto no artigo 227 da Constituição 

Federal de 19887, a saber: 

É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
comunitária,além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

  Percebe-se, destarte, que essa nova condição jurídica conferida às crianças e aos 

adolescentes coloca-os em posição de igualdade em relação aos adultos, sendo ambos 

vistos como pessoa humana, possuidora de direitos subjetivos, judicialmente exigíveis, 

consoante expressa o artigo 3º do ECA8: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. 

                                                 
7 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006. 
8 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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A partir desta visão, vislumbra-se, portanto, que crianças e adolescentes passam a 

ser sujeitos de direitos, merecedores de direitos próprios e especiais devido à sua condição 

de desenvolvimento, necessitando, assim, proteção especial, diferenciada e integral9. 

 

3 DIREITO PENAL DO AUTOR E DIREITO PENAL DO FATO 

 

  Partindo-se da afirmação de Durkheim10 de que o delito ocorre em todas as 

sociedades constituídas pelo ser humano, bem como não é um fenômeno social normal, 

mas a divulgação daquilo do que a sociedade necessita, evidencia-se que as próprias 

relações humanas são contaminadas pela violência, razão pela qual se requer a instituição 

de normas a regrar tais condutas. 

 

  Assim, todo fato social que contrariar o ordenamento jurídico é considerado um 

ilícito jurídico, podendo atingir a esfera penal, quando adquire o nome de ilícito penal. 

Contudo, devido à proporção descontrolada de infrações aos direitos e interesses do 

indivíduo, sendo os meios de controle social insuficientes para sanar tal vertente, surgiu o 

Direito Penal como meio de controle social formalizado a fim de, através da aplicação de 

sanções às infrações de natureza penal, resolver os conflitos provocados a partir da 

interação social do ser humano11.  

 

  Desta forma, objetivando o estudo da aplicabilidade da lei penal, é mister resgatar as 

Escolas Penais, expoentes do poder punitivo no meio social. 

 

                                                 
9 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Ltr, 1999. 
 
10 Apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 01-02. 
11 Ibidem. 
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  Conforme já visto, a Escola Penal Clássica concebe o ser humano como 

normalmente constituído e psicologicamente desprovido de anomalias, o qual produz idéias 

e pensamentos como os demais. Em seqüência, a pena é um mal imposto ao indivíduo 

merecedor de castigo devido ao crime cometido, de forma livre e consciente, eis que o 

mesmo é capaz de discernir acerca do bem o do mal. 

 

  Neste sentido, Weinmann12, citando Francesco Carrara, autor do Programa del 

corsodi diritto criminale (1859), “define o crime como sendo a infração da lei do Estado, 

promulgada para defender a segurança dos cidadãos e resultado de um ato externo do 

homem, positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente danoso”. 

 

  A seu turno, Comte13, ao considerar o crime como sendo infrator à lei estatal, 

preceitua que “a pena não é mais do que a sanção do preceito ditado pela lei eterna, a qual 

sempre visa à conservação da humanidade e à tutela dos seus direitos, sempre procede 

sobre a norma do justo, sempre corresponde ao sentimento da consciência universal”. 

 

  Ademais, complementa Mirabete14 ao referir que o criminoso é estudado em prol de 

sua correção e recuperação, através da pena indeterminada, devendo a mesma somente 

existir enquanto necessária à recuperação do delinqüente. 

 

  Inobstante ao exposto, cabe destacar a influência de Cesare Beccaria, autor de Dei 

delittu e delle pene15 na Escola em apreço, ao atacar as arbitrárias penas impostas ao 

criminoso, clamando pela suavização das penas e o surgimento de novo modelo de punição, 

o qual atribuiria a pena de acordo com o delito cometido, afirmando que “não é pelo rigor 

dos suplícios que se previnem mais seguramente os crimes, porém pela certeza das 

punições”. 

                                                 
12 WEINMANN, Amadeu de Almeida. Princípios de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Rio, 2004, p. 67. 
13 COMNTE, Auguste. Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo. trad. José Arthur Giannotti e 
Miguel Lemos. São Paulo: Nova Cultural, 2005. 
14 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2002. 
15 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. trad. Paulo M. Oliveira. São Paulo: Technoprint,1990. 
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  No pensamento evidenciado por Zaffaroni e Pierangeli16, devido à responsabilidade 

penal do indivíduo ser dotada pelo livre arbítrio, a pena imposta será a conseqüência de sua 

conduta, isto é, a medida de sua culpabilidade, aplicada conforme o direito. 

 

  Destarte, conforme observa Sá17, 

 
o agente criminoso deve responder perante à sociedade pelas agressões a 
esta intentada, uma vez que, iluminado pela razão, soube e pôde discernir 
entre o bem e o mal e escolher entre o certo e o errado, o direito e o torto, 
o justo e o injusto, o legal e o ilegal, agindo portanto livremente. 
 

 
  Por sua vez, o movimento criminológico, incentivado por Lombroso, embasador da 

Escola Positiva, defende o crime como manifestação da personalidade humana e produto de 

várias causas, sendo o criminoso nato, dotado de características físicas e morfológicas 

específicas18.  

 

  Desta forma, a Escola Positiva fundamenta-se no método experimental indutivo, 

sendo o crime um fato humano e social, sujeito às influências do meio e de múltiplos 

fatores, bem como o infrator em si é psicologicamente anormal.  

 

  Assim, contrária à Escola Clássica, a Positiva prevê a responsabilidade penal na 

responsabilidade social, fundamentada na periculosidade do indivíduo infrator, pois o 

mesmo já é predeterminado a praticar condutas contrárias às normas de regramento 

societário, devido às causas biológicas, psicológicas e sociais manifestadas no 

comportamento criminoso19.  

 

                                                 
16 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
 
17 SÁ, Geraldo Ribeiro de. A Prisão dos Excluídos: origens e reflexões sobre a pena privativa de liberdade. 
Rio de Janeiro: Diadorim, 1996, p. 88. 
18 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2002 
19 Ibidem. 
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  Ainda, complementam Zaffaroni e Pierangeli20 ao referir que pelo fato de o 

indivíduo ser desprovido de capacidade de auto determinar-se, protagonizando escolhas, 

não pode o mesmo ser julgado conforme sua culpabilidade, porém sua conduta, 

determinada por fatores externos e internos, será avaliada pelo grau de determinação para o 

cometimento do delito em estudo, isto é, a periculosidade do indivíduo. 

 

  Diante do exposto, verifica-se que a Escola em apreço foca no criminoso, contrária 

a sua antecessora, a qual punia o delito cometido, razão pela qual argumenta Andrade21 que 

 

a Escola Positiva move-se, pois, num universo de conexão entre 
determinismo periculosista-crime – responsabilidade penal – pena que 
encontra na subjetividade do autor – delinqüente – e não mais na 
objetividade da fato-crime – seu referente de gravitação e na defesa da 
sociedade sua inspiração ideológica fundamental. Isto não significa que o 
fato-crime passe a ser ignorado, mas que ele passa a ser analisado sob o 
enfoque do autor.  
 

 

  Ademais, a autora em apreço22 complementa: 

 

Do programa positivista emerge, desta forma, a delimitação de um 
“Direito Penal do Autor” baseado no determinismo, e na 
responsabilidade social, no qual o potencial de periculosidade social 
constitui a medida da pena (que requer uma rigorosa ‘individualização’ e 
indeterminação de limites” e justifica como instrumento de defesa social. 
 

 

  Por este ângulo, a personalidade do indivíduo infrator, qualidades, conduta social e 

todos os elementos que compõem sua personalidade definem a pena a ser aplicada à 

conduta praticada. 

 

                                                 
20 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
21 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1997, p. 70. 
22 Ibidem. 
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  Portanto, conforme o exposto, enquanto a doutrina clássica fundamenta-se do 

Direito Penal do Fato, ou seja, na legalidade e na justiça, o positivismo aplica o Direito 

Penal do Autor, isto é, centra-se no criminoso, evidenciando os fatores influenciadores do 

crime e do estado de periculosidade em que se encontra23.  

 

  Em consonância com Jakobs24,  

 
o princípio do direito penal do fato se entende como aquele princípio 
genuinamente liberal, de acordo com o qual devem ser excluídos da 
responsabilidade jurídico-penal os meros pensamentos, isto é, 
rechaçando-se um Direito penal orientado na ‘atitude interna’ do autor. 
 
 

 
  Em complemento, discorre Coelho25 que “temos hoje o Direito Penal estruturado 

sobre o fato-do-agente e não sobre o agente-do-fato. Isto quer dizer que, em princípio, 

pune-se o autor do crime pelo que ele ‘fez’ e não pelo que ele ‘é’”. 

 

  Assim, verifica-se a limitação do direito penal aos impulsos internos do cidadão, 

razão pela qual se mostra mais coerente à centralização do fato como conteúdo do tipo, isto 

é, o Direito penal do fato cede lugar ao Direito penal do autor26.  

 

4 A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL 
 

  Ao pensar-se na sociedade atual, a qual é voltada a um processo de construção e de 

ampliação do espaço público compreendido como espaço da realidade comum a todos e no 

qual é viável a construção/reconstrução da cidadania, verifica-se a necessidade de 

interlocução com todos os segmentos da sociedade civil e com os Estados, Municípios e 
                                                 
23 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1997. 
24 JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005, p. 80. 
25 COELHO, Walter. Teoria Geral do Crime. Porto Alegre: Sete Mares Editora, 1991, p. 19. 
26 JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. 
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Governo Federal, a fim de que uma nova forma de solucionar conflitos seja consolidada por 

meio de mecanismo de políticas públicas que promovam a inclusão social. 

  Vislumbra-se, assim, que novas formas de participação social incitam uma relação 

de co-responsabilidade entre Estado e a sociedade, as quais possibilitam um espaço de 

participação social consciente e mobilizado. 

  Neste sentido, apresenta-se a Justiça Restaurativa como uma abordagem diferente à 

justiça penal, eis que se focaliza na reparação dos danos causados às pessoas e 

relacionamentos, em detrimento da mera resposta punitiva aos transgressores. Isto é, a 

Justiça Restaurativa busca promover a inclusão da vítima e ofensor a partir de comunidades 

de assistência, permitindo, desta forma, que as partes diretamente envolvidas ou afetadas 

possam participar de processos colaborativos, cujo objetivo se dá na redução do dano ao 

mínimo possível. 

  Destarte, objetiva a reformulação da maneira com que as atividades judicativas são 

exercidas no individual e perante o grupo social, em instâncias informais de julgamentos 

dos quais se faz parte diariamente, como família, escola ou trabalho, isto é, em todos os 

ambientes dos quais somos partícipes27. 

  Neste sentido, Brancher28 destaca que a “Justiça Restaurativa define uma nova 

abordagem para a questão do crime e das transgressões que possibilita um referencial 

paradigmático na humanização e pacificação das relações sociais envolvidas num conflito.” 

  Objetivando a minimização da violência em sociedade, a Justiça Restaurativa 

contrapõe-se ao modelo de justiça criminal em que há a instrumentalização do homem para 

fins do Estado, o que implica sua coisificação e violação do princípio da dignidade humana, 

contrariando valores de igualdade e liberdade. 

                                                 
27 BRANCHER, Leoberto Narciso. Justiça Restaurativa: A Cultura de Paz na Prática da Justiça. Site do 
Juizado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/VIS%C3O+GERAL+JR_0.HTM. Acesso em: 08 abr. 
2007. 
28 Ibidem, p. 01. 
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   Gize-se que a prática de exercer a justiça não repercute apenas no âmbito do Poder 

Judiciário (justiça formal), mas produz impacto nos campos culturais e das relações sociais, 

eis que todo o indivíduo pratica, de alguma forma, algum tipo de julgamento ao logo da sua 

jornada, seja no círculo familiar, educacional, do trabalho ou, ainda, das relações em geral. 

  Ademais, compreende-se que a justiça pessoal (exercício do poder individual), em 

regra, espelha-se nos métodos tradicionais de justiça, os quais, a seu turno, refletem todos 

os vícios ligados às práticas de controle autoritárias transmitidas ao longo das gerações29.  

  Conforme menciona Scuro Neto30, 

 
a Justiça Restaurativa encara o crime como um mal causado, acima 
de tudo, a pessoas e comunidades. A ênfase no dano implica 
considerar antes de mais nada as necessidades da vítima e a 
importância desta no processo legal. Implica, ademais, em 
responsabilidade e compromisso concretos do infrator, que o 
sistema de justiça convencional interpreta exclusivamente através 
da pena, imposta ao condenado para compensar o dano, mas que, 
infelizmente, na maior parte das vezes, é irrelevante e até mesmo 
contraproducente. 
 

  Ainda, o autor em apreço negrita que o atual processo pouco atua no sentido de 

fazer o ofensor compreender as conseqüências de seus atos, a tal ponto de considerar o mal 

causado às suas vítimas. Ao contrário, atua de forma a não reconhecer sua 

responsabilidade, utilizando estereótipos e racionalizações para distanciar-se das pessoas 

prejudicadas. 

                                                 
29 BRANCHER, Leoberto Narciso. Justiça Restaurativa: A Cultura de Paz na Prática da Justiça. Site do 
Juizado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/VIS%C3O+GERAL+JR_0.HTM. Acesso em: 08 abr. 
2007. 
30 SCURO NETO, Pedro. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF. Rio de Janeiro, v. 6, 
2003. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/PEDRO+SCURO+JUSTI%C7A+XXI.PDF. Acesso em: 
08 abr. 2007. 
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  Assim, “a sensação de alienação em relação à sociedade, que a maioria dos 

infratores sentem, o sentimento de que eles próprios são vítimas, é maximizado pelo 

processo legal e pela experiência da prisão.”31  

   Em adição, Brancher32 refere que a Justiça Tradicional, também chamada de 

‘retributiva’, ao desviar o foco do dano, ou até mesmo do trauma social produzido pelo 

mesmo,  

tende a desresponsabilizar emocionalmente o infrator, visto que 
não abre espaços para a sinceridade, para a transparência afetiva e 
para o diálogo, ingredientes essenciais a qualquer processo de 
pacificação. Conseqüentemente, tal sistema vem, ao longo dos 
séculos, produzindo como principal efeito a amplificação dos 
conflitos e a reverberação da violência. 
 
 

  Em contrapartida, a Justiça Restaurativa almeja, a partir do processo cooperativo, o 

envolvimento de todas as partes interessados na determinação da melhor solução ao 

conflito e reparação do dano causado. 

  Ademais, a Justiça Restaurativa é considerada uma teoria de justiça que busca 

enfatizar a reparação do dano causado ou revelado a partir do comportamento criminal, 

sendo a mesma perfectibilizada por meio do processo cooperativo, o qual inclui todas as 

partes do processo, em todas as etapas de composição, quais sejam: a) identificação e 

reparação do dano; b) envolvimento de todas as partes do processo; c) transformação do 

relacionamento tradicional entre comunidade e seu respectivo governo no tocante à 

resposta à criminalidade. 

                                                 
31 SCURO NETO, Pedro. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF. Rio de Janeiro, v. 6, 
2003. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/PEDRO+SCURO+JUSTI%C7A+XXI.PDF. Acesso em: 
08 abr. 2007. 
32 BRANCHER, Leoberto Narciso. Justiça Restaurativa: A Cultura de Paz na Prática da Justiça. Site do 
Juizado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/VIS%C3O+GERAL+JR_0.HTM. Acesso em: 08 abr. 
2007. 
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  Feitas estas considerações gerais acerca da Justiça Restaurativa, é oportuno salientar 

que a legislação brasileira não dispõe de dispositivos que apontem à prática restaurativa 

como um todo. Contudo, apresenta diplomas legais que permitem a sua implementação 

parcial, razão pela qual o programa restaurativo requer, conforme manifesta Scuro Neto33,  

por via legislativa, padrões e diretrizes legais para a implementação 
dos programas restaurativos, bem como para a qualificação, 
treinamento, avaliação e credenciamento de mediadores, 
administração dos programas, níveis de competência e padrões 
éticos, salvaguardas e garantias individuais. 
 
 

 Como bem avalia Sica34, requerem-se apenas dispositivos legais para recepcionar 

medidas de Justiça Restaurativa, tais como reparação-conciliação ou soluções consensuais, 

vindo, deste modo, a afastar a possibilidade de pena ou atenuando-a. 

  A Lei nº. 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente - influenciada pelas 

modernas concepções de Justiça e Direitos Humanos, destaca-se por possibilitar a 

implementação da Justiça Restaurativa, uma vez que recepciona o modelo em apreço com o 

instituto da remissão, com previsão legal no artigo 126, oportunidade em que o processo 

judicial pode ser excluído, suspenso ou extinto, desde que a composição do conflito seja 

perfectibilizada entre as partes, de forma livre e consensual35.  

 Neste contexto, compreende-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

representa uma esfera natural para que a Justiça Restaurativa possa se desenvolver, eis que 

as melhores experiências deste modelo de justiça surgiram nos tribunais de menores e, 

posteriormente, expandiram-se para a justiça comum. 

                                                 
33 SCURO NETO, Pedro. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF. Rio de Janeiro, v. 6, 
2003. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/PEDRO+SCURO+JUSTI%C7A+XXI.PDF. Acesso em: 
08 abr. 2007. 
34 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal - O Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão 
do Crime. São Paulo: Lúmen Júris, 2007. 
35 SCURO NETO, Pedro. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF. Rio de Janeiro, v. 6, 
2003. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/PEDRO+SCURO+JUSTI%C7A+XXI.PDF. Acesso em: 
08 abr. 2007. 
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 Assim, além da falta de obstáculos à adaptação normativa, verifica-se a 

possibilidade de efeitos positivos no que tange à recuperação do sentido da medida sócio-

educativa, a qual se encontra atualmente como sinônimo de punição, e evitar a 

estigmatização e segregação dos adolescentes em conflito com a lei36.  

  Consoante refere Scuro Neto37,  

 
essa solução aplica-se em regra a jovens primários apresentados 
à Justiça pela prática de contravenções e/ou crimes considerados 
leves como furtos, posse de drogas, lesões corporais, danos, ou 
médios como porte de arma e roubo sem violência contra a 
pessoa, para exemplificar, correspondendo na prática à média de 
70 a 80% dos casos atendidos. 

 

  Destarte, em congruência ao exposto pelo autor, o instituto da remissão dispensa a 

tramitação judicial do processo, pois vislumbra o acordo entre as partes, quais sejam 

adolescente, vítima e familiares, sendo, em decorrência do consenso mútuo, dispensada a 

culpabilização formal, mesmo que tal transgressão venha a gerar advertência formal, 

reparação do dano, ou ainda, prestação de serviço à comunidade, bem como liberdade 

assistida, hipóteses estas elencadas no artigo 102 do referido diploma legal. 

  Ainda, é mister ressaltar que as medidas sócio-educativas em estudo prevêem, 

ainda, a cumulação com medidas protetivas, previstas no artigo 101 do mesma lei, bem 

como podem os pais e/ou responsáveis assumirem formalmente o compromisso de se 

submeterem às medidas, conforme preceitua o artigo 129. 

  Assim, pode o acordo ocorrer antes do processo – exclusão – ou durante o curso do 

mesmo – suspensão ou extinção – momento em que as partes, compostas pelo adolescente e 

seus pais e/ou responsáveis, e o Ministério Público submetem-se à homologação judicial. 
                                                 
36 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal - O Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão 
do Crime. São Paulo: Lúmen Júris, 2007. 
37 SCURO NETO, Pedro. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF. Rio de Janeiro, v. 6, 
2003. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/PEDRO+SCURO+JUSTI%C7A+XXI.PDF. Acesso em: 
08 abr. 2007. 
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            O instituto em apreço, portanto, constitui-se em um meio para adoção de práticas 

restaurativas, desde que as partes diretamente e indiretamente envolvidas – Ministério 

Público, Juiz de Direito e Órgãos de Apoio – atuem de forma a promover a participação do 

adolescente e da vítima, bem como de suas famílias e comunidades afetadas, almejando, 

desta forma, a efetiva reparação dos danos e a conseqüente responsabilização consciente do 

adolescente em conflito com a lei38.  

  Neste rumo, para Scuro Neto39, 

 
a aplicação das Câmaras Restaurativas, assim, não apenas 
encontraria respaldo no modelo jurídico, que pode empresar força 
executória às deliberações da câmara – observados os limites e as 
medidas do Estatuto, mas também no modelo organizacional – com 
os centros de atendimento inicial integrado como suporte para 
apresentação dos casos em tempo real. Mais do que isso, 
qualificaria o conteúdo democrático e construtivo da definição da 
sanção, de modo que está poderá resultar melhor adequada ao 
perfil do infrator, sua capacidade de cumprir e às circunstâncias 
reais da prática da infração. 
 
 

  Portanto, a Justiça Restaurativa contrapõe-se a atual “cultura de guerra”40, 

avançando à qualificação da interação entre as partes envolvidas em um conflito, buscando, 

além da pacificação, promover uma experiência emocional para todos os envolvidos, 

motivo pelo qual o autor em estudo infere que 

 

os princípios éticos da Justiça Restaurativa permitem compreender que a 
desconstrução dos mecanismos tradicionais da justiça, ao menos na sua 

                                                 
38 JESUS, Damásio E. de. Justiça Restaurativa no Brasil. 2005. Site do Jus Navegandi. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7359. Acesso em: 07 abr. 2007. 
39 SCURO NETO, Pedro. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF. Rio de Janeiro, v. 6, 
2003. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/PEDRO+SCURO+JUSTI%C7A+XXI.PDF. Acesso em: 
08 abr. 2007. 
40 RANCHER, Leoberto Narciso. Justiça Restaurativa: A Cultura de Paz na Prática da Justiça. Site do 
Juizado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/VIS%C3O+GERAL+JR_0.HTM. Acesso em: 08 abr. 
2007. 
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versão preponderantemente punitiva, passa a representar não só uma 
opção política viável, mas também um horizonte desejável para o futuro 
das instituições do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos 
e da Democracia. 

 
 

  Neste sentido, Laurrari41 enfatiza que “la justicia restauradora representa um nuevo 

intento de dar respuesta al delito, pero sería iluso esperar de ésta grandes logros si no es 

dotada de una autonomía y recursos sociales que puedan alterar las razones profundas que 

muchos actos delictivos reflejan”42. 

  Verifica-se, então, que embora a Justiça Restaurativa afaste os conflitos sociais dos 

braços da jurisdição, isso não significa admitir a autotutela ou a despenalização, reduzindo 

a responsabilidade do infrator. Pelo contrário, busca-se fazer da própria “pena imposta” o 

caminho para a consciência (evitar reincidência), a ressocialização (evitar exclusão) e ainda 

reparação do dano (evitar a estigmatização), e mais, incute na própria sociedade - maior 

responsável pela exclusão social e conseqüente “reprodução” adolescentes em conflito com 

a lei – o dever de incluí-los novamente no tecido social. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O problema de crianças e de adolescentes em conflito com a lei enfatiza a 

ineficiência dos atuais sistemas punitivos penais, os quais os desconsideram como sujeitos 

de direitos, bem como negam o exercício de sua cidadania, resultando em manifestações de 

violência social, gerada pelo rotulamento e estigmatização infanto juvenil. 

  Deve-se buscar, por meio da Justiça Restaurativa, o fortalecimento dos laços 

existentes nas comunidades de apoio e nas famílias a fim de introduzir políticas públicas 

interventivas para elucidação da justiça e igualdade social, a fim de, assim, contribuir com a 

                                                 
41 LARRAURI, Elena. Tendências actuales de la justicia restauradora. In: Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. N. 54 nov/dez 2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 100-101. 
42 Tradução livre: a justiça restaurativa representa um nova resposta ao delito, porém seria ilusão esperar êxito 
se não for dotada de autonomia e recursos sociais que podem alterar as razões profundas que muitos atos 
delitivos refletem. 
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emancipação de seus atores e à construção de uma sociedade democraticamente 

comprometida com seus problemas.  

  Verifica-se, portanto, a partir dos apontamentos iniciais, a necessidade de ações 

baseadas em uma ética de inclusão, diálogo e responsabilidade social, motivo pelo qual a 

Justiça Restaurativa destaca-se ao promover uma visão de democracia ativa que fortalece 

indivíduos e comunidades para a pacificação de conflitos de forma a interromper as cadeias 

de reverberação da violência. 

  Significa dizer, ainda, que devemos apontar possíveis soluções concretas para 

reduzir o envolvimento dos jovens com a violência, delineando que o cenário atual é 

passível de mudança, desde que exista um vínculo com os jovens e um comprometimento 

do Estado, família, escola, comunidade e autoridades. 

  Portanto, em um mundo de pessoas alienadas, a Justiça Restaurativa almeja 

restaurar sentimentos e relacionamentos positivos, não para apenas reduzir a criminalidade, 

ma também o impacto dos crimes sobre os cidadãos. Deve-se, ainda, reconhecer a 

capacidade do modelo em comento de preencher as necessidades emocionais das pessoas, 

norte de uma sociedade civil saudável. 
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REPENSANDO A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA TEORIA DO DELITO 

 

Davi Castro Silva*

 

RESUMO 

O presente artigo propõe uma revisão da Teoria do Delito, tendo como idéias fulcrais a 

desatenção a Teoria do Fato Jurídico – cuja Teoria do Delito é espécie – e a 

desnecessidade de uma configuração do delito em três degraus (tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade). Assim, partindo da Teoria do Fato Jurídico, busca-se uma reorganização 

da estrutura do delito, bem como dos elementos nela contidos. Primeiramente destaca-se 

que o delito é um fato jurídico, ou seja, é composto por um fato (mais especificamente 

um ato) e uma valoração jurídica sobre ele incidente (caracterizando-o com ilícito). A 

partir desta constatação, realiza-se a divisão do delito em dois planos: o fático e o 

valorativo. No primeiro plano, analisam-se os elementos fáticos que compõem a 

estrutura básica do delito: indivíduo; fato-próximo e psique (o fato-remoto sob 

ingerência psiquíca forma a conduta); e fato-remoto (resultado). Já no segundo plano, 

destacam-se os institutos jurídicos criados a partir da valoração de cada elemento fático: 

imputabilidade (indivíduo); desvalor subjetivo (psique); desvalor da ação (fato-

remoto); desvalor do resultado (fato-remoto). Por fim, é apontado o caráter externo ao 

delito de algumas das causas de exclusão da ilicitude e culpabilidade, em verdade 

figurando como normas que impedem a configuração jurídica de certos atos como 

ilícitos (normas pré-excludentes de juridicização). 

 

PALAVRAS-CHAVES: TEORIA DO FATO JURÍDICO; TEORIA DO DELITO; 

TIPICIDADE; ILICITUDE; CULPABILIDADE. 

 

RESUMÉN 

El presente artículo propone una revisión de la Teoria del Delito,.teniendo como ideas 

fulcrales la desatención a la Teoría del Acto Jurídico – cuya Teoría del Delito es especie 

– y la desnecesidad de una configuración del delito en tres eslabones (tipicidad, ilicitud 

y culpabilidad). De esta manera, partiendo de la Teoría del Acto Jurídico, se busca una 

                                                 
*  Professor de Direito Penal da Faculdade Social/BA. Professor-monitor do Curso Juspodivm.. 
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reorganización de la estructura del delito, y también de los elementos en ella contenidos. 

Primeramente se destaca que el delito es un hecho jurídico, o sea, es compuesto por un 

hecho (más especificamente un acto) y una valoración jurídica incidiente sobre el 

(caraceterizándolo como ilícito). A partir de esta constatación se realiza la división del 

delito en dos planes: lo fáctico y lo valorativo. En el primer plan, se analizan los 

elementos que componen la estructura basica del delito: individuo; hecho-proximo e 

psique (el hecho-proximo sob injerencia psiquica forman la conducta); y hecho-remoto. 

En el según plan, se destacan las cateorias creadas a partir de la valoración de cada 

elemento fáctico: imputabilidad (invidividuo); desvalor subjetivo (psique); desvalor de 

acción (hecho-proximo); desvalor de resultado (hecho-remoto). Por fin es señalado el 

caracter externo al delito de algunas causas de exclusión de la ilicitud y culpabilidad, en 

verdad figurando como normas que impieden la configuración jurídia de ciertos actos 

como ilícitos (normas preexcluyentes de juridicización). 

 

PALAVRAS-CLAVE: TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO, TEORÍA DEL DELITO; 

TIPICIDAD; ILICITUD; CULPABILIDAD. 

 

INTRODUÇÃO 

Crime é ação típica, antijurídica e culpável. Esta compreensão estratificada, 

consignada no conceito analítico de crime, sintetiza bem a postura metodológica de 

estruturação da Teoria do Delito pela dogmática penal em geral. Inicialmente, toma-se 

uma ação que atravessa um sistema de valorações constituídos por três estratos1 

denominados tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, que, respectivamente, lhe 

atribuirão os predicativos de típica, antijurídica e culpável. 

Este esquema de estruturação de Teoria do Delito, surgido começo do século 

XX com a apresentação da categoria tipicidade por Ernst von BELING2, se sustenta 

                                                 
1  Essa é a opinião majoritária da doutrina, mas vale lembrar que há alguns, como os partidários da 

teoria dos elementos negativos do tipo (por todos, QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 140-143), que entendem haver apenas dois escalões (tipicidade 
positiva/negativa e culpabilidade), e outros, como Claus ROXIN (Derecho Penal: parte general. 2ª 
ed. Madrid: Civitas, 1997, pp. 217-223), que entendem existir quatro escalões (tipo, antijuridicidade, 
responsabildiade e puniblidade). 

2  Em verdade, BELING apenas deu o último passo na construção do atual esquema. A primeira 
contribuição é devida ao helgeliano BERNER que, em 1857, destacou a ação em meio ao sistema 
imputativo dos hegelianos (antes ação era sinônimo de ação culpável). Posteriormente, em 1867, 
JHERING distingue da culpabilidade a antijuridicidade objetiva (antes era um juízo único). 

1651



hegemônico há décadas em meio dogmática penal, sobrevivendo a todas mudanças de 

paradigmas da teoria do delito. Surgiu em meio ao causalismo, transpassou o finalismo 

e as teorias sociais, e hoje encontra abrigo em modernas teorias como o direito penal 

redutor de Eugenio Raul ZAFFARONI. Sua significação é tamanha que Hans WELZEL 

chega a afirmar que “na divisão do delito nos três elementos tipo, antijuridicidade e 

culpabilidade é onde vejo eu o progresso dogmático mais importante das últimas duas a 

três gerações”3. 

Todavia, apesar de toda esta aparente solidez e significação histórica, surge 

este trabalho no intuito de questionar dita esquematização mediante a proposição de 

uma própria proposta. Isto não quer dizer que o esquema atual seja insuficiente, mas de 

certo que ele pode ser melhorado e simplificado. Melhorado porque não se vale 

conscientemente de preceitos Teoria do Fato Jurídico, que deve ser o norte da Teoria do 

Delito, uma vez que é seu gênero. Simplificado pelo fato de que talvez um esquema 

tripartido não seja necessário para o estudo da Teoria do Delito, sendo, como se verá, 

perfeitamente configurável um esquema monista4. 

 

1 UMA NECESSÁRIA PROPEDÊUTICA 

Como já assinalado, costuma a doutrina adentrar ao estudo da Teoria do 

Delito a partir do conceito analítico de crime para iniciar o estudo dos segmentos que o 

compõem. Independentemente da admissibilidade de dito conceito, a postura de adotá-

lo como ponto de partida certamente não é a mais adequada, pois não evidencia que o 

instituto jurídico do crime pertence a um contexto maior, com o qual deve guardar 

relação de sintonia: delito é uma espécie de fato jurídico, e, por conseguinte, a Teoria do 

Delito é um ramo da Teoria do Fato Jurídico. 

Esta afirmação pode gerar, de início, estranheza, pois há um costume de se 

ver o fato jurídico estudado em meio ao Direito Civil, sendo vinculado, 

equivocadamente, a este ramo jurídico. Em verdade, a Teoria do Fato Jurídico está 

acima do estudo do direito privado, ela é um ramo da Teoria Geral do Direito, pois se 

ocupa do estudo da incidência normativa sobre fatos da vida (juridicização), que origina 

o substrato da emanação de efeitos jurídicos (direitos, deveres, pretensões, obrigações, 

                                                 
3  WELZEL, Hans apud ROXIN, Claus. Derecho Penal : parte general, p. 227. 
4  A idéia de um esquema monista não é em nada inovadora. Por um lado é possível recordar que 

inicialmente a análise do delito era puramente monista com a investigação do corpus delicti.  
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ações, exceções, etc.): o fato jurídico. Ou seja, se ocupa a Teoria do Fato Jurídico da 

compreensão dinâmica interna de funcionamento do Direito, se fazendo disciplina 

universal de seu estudo; pressuposto para a dogmática de todos os ramos jurídicos. 

A doutrina penal, por sua vez, parece ainda não ter se apercebido deste 

detalhe curial. Desafortunadamente, segue até os dias atuais totalmente alheia aos 

preceitos da Teoria do Fato Jurídico, em momento algum se valendo conscientemente 

deles para a compreensão do instituto do delito e sistematização de seus elementos. 

Evidentemente, tal postura precisa ser corrigida, demandando uma adequação da Teoria 

do Delito à Teoria do Fato Jurídico.  

 

1.1 Teoria do Fato Jurídico: breve aproximação 

O fato jurídico é o fato da vida ao qual o Direito atribui relevância por meio 

de suas regras jurídicas (normas), sendo transposto a um segmento do mundo 

denominado mundo jurídico, onde se torna apto a produzir efeitos próprios 

determinados pelo sistema jurídico.  

O estudo do fato jurídico é realizado em dois segmentos essenciais, 

correspondentes aos planos em que se subdivide o mundo jurídico: o de existência e o 

de eficácia5. O primeiro corresponde à compreensão do processo de incidência da 

norma jurídica sobre um fato da vida – que dá origem aos fatos jurídicos – e delimitação 

de seu caracteres essenciais e acidentais. Já o segundo se ocupa da sistematização das 

espécies de efeitos (categorias eficaciais) emanados pelos fatos jurídicos em geral. 

No que tange aos fatos jurídicos penais (ato-fato ilícito penal e ato ilícito 

penal), o seu estudo se restringe aos planos de existência e eficácia, pois os fatos 

jurídicos ilícitos (fatos ilícitos strictu sensu, atos-fatos ilícitos e atos ilícitos) não estão 

sujeitos à análise de requisitos de perfeição, afinal, seria um contra-senso lógico que um 

sistema jurídico considerasse um ato ilícito nulo, beneficiando assim seu infrator.6 Neste 

sentido, surgem os dois grandes segmentos da dogmática penal: a Teoria do Delito, 

responsável pelo estudo dos pressupostos de existência do crime, e a Teoria das 
                                                 
5  A estes dois planos essenciais se junta um terceiro eventual: o de validade. Este é apenas encontrado 

em fatos jurídicos nos quais possui relevância a manifestação da vontade humana (atos jurídicos 
strictu sensu e negócios jurídicos) e se situa entre os planos de existência e eficácia, estabelecendo 
uma série de requisitos para que um fato jurídico venha a produzir seus efeitos, sob pena de lhe ser 
aplicada sanção de invalidade (nulidade ou anulabilidade) 

6  MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Validade. 6ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 18. 
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Conseqüências Jurídicas do Delito, encarregada de estudar o sistema de conseqüências 

decorrentes do crime (sanções). Como este trabalho se dedica a Teoria do Delito, 

doravante se restringirá a análise ao plano de existência dos fatos jurídicos. 

Como já ressaltado, o fato jurídico nasce da incidência da norma jurídica 

sobre fatos da vida, “colorindo-os, fazendo-os ‘jurídicos’”7, como bem descrito na 

metáfora ponteana. Em outras palavras, as normas prevêem hipóteses fáticas para a 

ocorrência de seus efeitos jurídicos; quando um fato da vida guarda identidade com a 

hipótese abstratamente prevista, o marca com uma nova propriedade – a capacidade de 

gerar efeitos jurídicos – deixando, com isso, de ser simplesmente um fato, passando a 

ser então um fato jurídico. 

Tal recapitulação não traz nada de novo, mas se faz necessária para que se 

destaque um elemento essencial do plano da existência: a hipótese fática que é 

condicionante da existência do fato jurídico, doravante denominada suporte fático. Este 

pode ser analisado em dois momentos. Um é o da previsão abstrata realizada pela norma 

como uma hipótese fática que, diante da sua ocorrência, operar-se-á a sua incidência, 

sendo aqui denominado suporte fático abstrato. O outro é quando dita hipótese fática se 

materializa no mundo fático, sendo chamado de suporte fático concreto. 

Importante destacar que o suporte fático e o fato da vida que materializa a 

hipótese fática correspondente não são equivalentes. Isso se deve a constatação de que o 

fato da vida a que se atribui relevância para compor um suporte fático de uma regra 

jurídica nunca é tomado na sua forma pura. A norma jurídica ao utilizar um fato da 

vida, sempre o faz com o acréscimo de alguma valoração, que “pode ser, pelo menos e 

fundamentalmente, a sua referência utilitária à vida humana em suas relações sociais”8. 

Desta maneira, o “suporte fático é plus em relação ao fato (real), porque este é 

qualificado e acrescido das circunstâncias outras definidas pela norma para completá-lo. 

O fato integra o suporte fático, portanto não podem ser iguais”9. 

 

 

2 ESTRUTURANDO OS ELEMENTOS DO SUPORTE FÁTICO DO DELITO 

                                                 
7  MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1954, p. 6. 
8  MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 12ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 63. 
9  MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência, p. 64. 
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O crime ou delito é um fato jurídico, mais especificamente é um ato ilícito.10 

Esta constatação, aparentemente simples, revela uma informação importantíssima que 

se deve ter em mente ao adentrar o estudo e sistematização dos elementos que compõem 

o seu suporte fático: o delito é a composição de um dado fático (ato) que é valorado no 

sentido de qualificá-lo juridicamente (ilícito). Ciente disto, deve a dogmática penal 

estruturar o estudo da Teoria do Delito em dois estratos seqüenciais: um inicial de 

identificação dos elementos do mundo dos fatos que são os pilares do suporte fático 

abstrato e um posterior, dependente do primeiro, constituído pelas valorações destes 

elementos fáticos delineados. Estas últimas são estabelecidas pelo sistema penal no 

sentido de averiguar a sua relevância jurídica, sendo igualmente pressuposto para a 

configuração do ato ilícito penal. 

 

2.1 Plano de análise dos elementos fáticos 

Toda regra jurídica estabelece um contexto mundano que é pressuposto para 

a sua produção de efeitos, o que leva a transpor este segmento da realidade, após a 

efetivação de valorações complementares, para um meio mais restrito do mundo 

denominado mundo jurídico. A dogmática penal nunca ignorou esta idéia, pois 

estabeleceu o ato ou conduta (ação na sua linguagem mais corrente) como base do seu 

sistema, todavia, o ato humano não é o único elemento fático que é utilizado na 

construção do suporte fático do ato ilícito penal, merecendo uma devida 

complementação. 

De pronto, deve-se destacar que todo ato pressupõe um indivíduo que o 

praticou, afinal, ato é uma mudança no mundo (fato latu sensu) com ingerência 

(volitiva) do homem, logo, sem a interferência do homem apenas há um fato (stricu 

sensu) impossibilitando qualquer configuração do delito. A estes dois elementos fáticos 

essenciais (ato e indivíduo) se soma um terceiro acidental, chamado pela doutrina de 

resultado, mas que aqui será denominado fato remoto. 

Apontados estes três elementos, e fracionando o ato nos seus elementos fato 

(que para contrapor-se ao fato remoto, será chamado de fato próximo) e a psique, pode-

se apresentar a seguinte esquematização dos elementos fáticos do suporte fático do 

                                                 
10  O fato jurídico que dá ensejo à aplicação à medida de segurança é distinto do delito, sendo, em 

verdade, um ato-fato ilícito, pois a valoração da vontade do agente (dolo ou culpa) é irrelevante para a 
constituição do fato jurídico, apenas importando a periculosidade da situação fática ocorrida.  

1655



delito, acompanhado de suas inter-relações necessárias. 

Fato Próximo 

Fato Remoto 

Psique 

d e 
a) capacidade de inervação muscular 
b) consciência 
c) dirigibilidade 
d) nexo causal 
e) previsibilidade 

c 

a b 

Indivíduo 

 
Antes de discorrer-se um pouco sobre cada elemento e vínculo, cumpre 

destacar que tudo aquilo que está representado por linhas contínuas é essencial à 

composição de qualquer suporte fático de um ato ilícito penal, enquanto aqueles outros 

que estão tracejados são elementos que surgem apenas no suporte fático previsto por 

algumas normas jurídicas, sendo, assim, eventuais. 

 

I - Indivíduo 

O ser humano é o único ente concreto passível de praticar atos ou condutas, 

uma vez que, como visto, esta espécie de fato (latu sensu) é caracterizada pela produção 

de uma mudança no mundo mediante a interferência humana; mudanças do mundo sem 

a participação do homem são fatos (strictu sensu) e não atos.  

O Direito Penal não trabalha com fatos (strictu sensu), pois eles são frutos 

das leis da natureza e do comportamento instintivo e biológico dos animais, além do 

mais, quanto a estes, um comando proibitivo é totalmente inócuo e absurdo. Soaria 

totalmente ridículo proibir a natureza de realizar descargas elétricas sobre os homens ou 

determinar que um leão não coma carne humana. Dos fatos (strictu sensu) apenas pode 

existir regulação quanto a suas conseqüências nas relações inter-humanas, papel que 

não cabe ao segmento criminal do ordenamento, mas sim ao cível. 

Neste sentido, o Direito Penal se volta aos atos humanos, tentando impedir a 

sua ocorrência mediante proibições dirigidas aos indivíduos, que podem entender o seu 

conteúdo impeditivo, bem como a sanção punitiva que os ameaça pelo cometimento 

daquele comportamento. Por isso ganha o ser humano a condição de único ente apto a 

compor a estrutura fática de fatos jurídicos em geral. 
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Além do mais, a esta necessidade lógica do indivíduo como elemento do 

suporte fático se soma a de que vários crimes tomam propriedades do agente como 

requisito para concreção dos suportes fáticos (os chamados crimes próprios), 

evidenciada com a gama de delitos que têm como pressuposto a condição de 

funcionário público do sujeito ativo. 

 

II - Psique 

As mudanças no mundo perpetradas pelo ser humano configuram uma 

espécie a parte de fato (latu sensu) não apenas porque o Direito é fruto da produção 

humana, mas principalmente porque os homens possuem um diferencial em relação aos 

demais animais da natureza: a capacidade intelectual avançada que permite o ser 

humano compreender o mundo que o circunda e as propriedades que o determinam. 

Assim, devido a estes saberes e poder de raciocínio, tem o ser humano a 

capacidade de avaliar os desdobramentos consequenciais das mudanças no mundo que 

pode realizar, podendo ser motivado a praticá-las pelos resultados vantajosos que 

vislumbre, assim como contra-motivado diante de prejuízos que provavelmente venha a 

sofrer. É neste último ponto que tenta atuar a norma penal, oferecendo a sanção futura 

como contra-motivação ao homem para que não venha a praticar certos atos. 

Todavia, este arcabouço intelectual somente pode ser tomado em 

consideração enquanto está conectado com a realidade circundante, ou seja, apenas 

quando o indivíduo apresenta-se consciente. Desta maneira, a capacidade de cognitiva 

ou consciência (vínculo b) é requisito para que o centro psíquico seja levado em 

consideração no suporte fático, pois qualquer comportamento realizado pelo homem na 

sua falta é orientado aleatoriamente e indiferente a contra-motivações. 

 

III - Fato Próximo 

Fato próximo, como fato que é, é uma mudança no mundo, mas não se trata de 

qualquer espécie de mudança. É um grupo restrito de alterações da realidade, 

caracterizadas por sua ligação ao elemento corporal humano. O corpo humano é o meio 

imediato de interação do ser humano com o mundo que o circunda (por isso ser 

adjetivado de “próximo”, em contraposição a outros fatos mais distantes da esfera de 

domínio do indivíduo). Logo, se um indivíduo pretende alterar a realidade, ele deverá 
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iniciar todo processo por meio de uma ação corporal. Por exemplo, se ele quiser causar 

a morte de um indivíduo ele terá que apertar o gatilho de uma arma ou simplesmente 

dar um comando verbal (falar é uma atividade corporal) a um indivíduo para que a 

realize. 

Desta maneira, fato próximo deve ser entendido como a postura corporal de um 

indivíduo perante o mundo circundante11, podendo se apresentar de duas maneiras 

básicas: a atividade corporal (ação) e a inatividade corporal (inação).12  

Por óbvio para se falar em uma liberdade de postura corporal, pressupõe-se a 

existência de capacidade de inervação muscular (vínculo a) pelo indivíduo. Os 

portadores de tetraplegia não possuem capacidade de movimentar seus membros, sendo 

plenamente impossível falar em postura corporal em relação às partes paralisadas, pois a 

única que estas podem assumir é a natural de distenção. 

A condição de elemento do suporte fático de um ato jurídico demanda ao fato 

próximo uma característica especial: a dirigibilidade (vínculo c) pela mente humana. 

Sem este vínculo, não se estará diante de um ato ou conduta, mas sim de um mero fato 

(strictu sensu) biológico humano, como, por exemplo, os atos reflexos. Importante 

destacar que ao falar de dirigibilidade, refere-se a uma capacidade, ou seja, algo 

puramente potencial. Costuma buscar a doutrina elementos concretos (e não potenciais), 

como vontade e finalidade, no sentido de configurar uma conduta (ação, na linguagem 

penal corrente). Por óbvio que estes elementos estão associados ao comportamento 

humano, mas como se operam puramente na esfera interna do ser humano, a sua 

utilização no suporte fático traria problemas aos operadores do direito, pois teriam 

dificuldades em detectá-los e, por conseguinte, em declarar o ato jurídico como 

existente.  

Neste sentido, não exige a norma que o comportamento corporal seja 

determinado efetivamente por um elemento psíquico, mas sim, de acordo com saberes 

                                                 
11  A postura corporal não precisa ser entendida estritamente como apenas o movimento muscular, pelo 

contrário, deve ser abordada com o contexto que ocorre. O fato próximo não se trata só de fazer o 
movimento de contração do dedo, mas sim de apertar o gatilho de uma arma carregada. 

12  A idéia de comportamento corporal é característica da compreensão do fenômeno da conduta por 
Ernst von BELING (Esquema de Derecho Penal. Buenos Aires: Depalma, 1944, pp. 19-20), a 
dividindo, igualmente em movimento corporal e distenção muscular. Pecava, porém, o autor em 
denominar a distenção muscular de omissão, que é um fenômeno valorativo e não fático. Omissão é 
imputação de responsabilidade penal pela prática de uma conduta (movimento corporal ou inação) 
diversa daquela determinada pelo dever de agir ao qual o indivíduo estava adstrito. 
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neurológicos, que seja passível de controle pela mente humana13. Logo, não entram no 

suporte fático do delito as posturas corporais que não têm ingerência do centro psíquico 

do indivíduo, como os atos reflexos, convulsões e a vis absoluta, assim como aquelas 

que são praticadas diante da falta de consciência, como o sonambulismo, pois se trata de 

uma possibilidade de domínio aleatória e alheia a realidade circundante (e, 

conseqüentemente, aos comandos normativos), o que impede qualquer juízo de censura 

sobre o indivíduo. 

 

IV – Fato Remoto 

O Direito Penal, na previsão normativa de delitos, não trabalha somente com os 

fatos atrelados imediatamente à esfera corporal do agente. Por vezes, resolve se valer da 

ocorrência de certos fatos (strictu sensu) que reputa nocivos, como, por exemplo, a 

morte de indivíduos, atribuindo o caráter de ilícita a toda conduta que der ensejo a 

processos causais que neles culminem (comissão) ou que sejam diversas daquelas 

demandadas pelo dever de evitar a sua ocorrência (omissão).  

Estes fatos não integram diretamente a esfera de postura corporal do agente, 

estando deles separados fisicamente e temporalmente, sendo, por isso, denominados 

fatos remotos. Assim, as regras jurídicas que deles se valem demandam uma dupla 

ocorrência fática (fato próximo e remoto) bem como alguma espécie de vínculo entre 

eles, que pode ser fático, chamado de nexo causal (vínculo d), ou pode ser jurídico 

(valorativo, logo, pertencente a outro plano de análise), denominado nexo de evitação14. 

A exigência de um fato remoto demanda uma superficial configuração de 

vínculo com o centro psíquico humano, que posteriormente será aprofundada no plano 

valorativo, que é a previsibilidade do fato pelo intelecto humano (atente-se que não se 

falou em “pelo indivíduo”, pois esta análise subjetiva será realizada no plano 

valorativo). Cabe aqui saber é se o fato remoto ocorrido tinha alguma possibilidade de 

                                                 
13  Esta compreensão do fenômeno da conduta se faz ainda mais coerente quando se pensa o Direito 

Penal como um sistema punitivo de condutas (contrárias ao Direito) realizadas diferentemente das 
desejadas (conforme ao Direito). Assim, a idéia que norteia o sistema penal é o da exigibilidade de 
uma atuação diversa; apenas se pune condutas em que era exigível um comportamento distinto. 
Agora, é evidente que para se recriminar um indivíduo por não ter realizado um comportamento 
devido, deve ele possuir a capacidade de praticá-lo. Para tanto, basta saber se a postura corporal 
inicialmente praticada era sujeita a interferência (dirigibilidade) do centro psíquico do indivíduo, 
hipótese em que o indivíduo poderia ter assumido uma postura corporal diversa. 

14  ZAFFARONI, Eugenio Raul. Derecho Penal: parte general. 2ª ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, pp. 
574-575. 
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previsão pelo conhecimento humano, no momento em que ocorreu o fato. Assim, se 

haviam limitações científicas à compreensão das causas de um específico fato remoto, 

não há sentido algum que uma norma jurídica atribua responsabilidade penal a um 

indivíduo pelo acontecimento que, à época, era imprevisível. 

 

2.2 Plano de análise de elementos valorativos 

Para o nascimento de um ato ilícito penal e, conseqüentemente, a aplicação de 

uma sanção penal, não basta só a ocorrência de um ato por um indivíduo. Faz-se 

necessário um juízo no sentido de averiguar a nocividade da conduta e a exigibilidade 

de uma distinta conforme ao Direito, para que se possa o ato possa ser caracterizado de 

ilícito. Em outras palavras: a incidência da norma pressupõe a existência de uma 

valoração sobre os fatos. 

Com a devida delimitação dos elementos fáticos que conformam a base 

concreta do suporte fático do delito realizada, pode-se agora realizar a construção de seu 

edifício valorativo que é constituído por um juízo valorativo inicial, que será 

denominado tipicidade fática, e quatro posteriores, imputabilidade e desvalor da ação, 

do resultado e subjetivo, cada um incidindo sobre um dos elementos fáticos apontados. 

O suporte fático, agora completo com as valorações, pode ser assim representado: 

Fato Próximo 

Fato Remoto 

Psique 

Indivíduo 

Desvalor 
da Ação 

Desvalor 
Subjetivo 

Imputabilidade 

Desvalor 
do Resultado 

Tipicidade fática 
De igual forma, foi utilizada a linha contínua para designar aqueles elementos e 

vínculos que são essenciais, enquanto a linha tracejada indica eventualidade. Aos 

elementos essenciais (imputabilidade e desvalor da ação) deve-se acrescentar a 

1660



tipicidade fática, da qual a ausência igualmente acarreta a prejudicialidade do plano de 

análise dos elementos valorativos, e conseqüentemente do suporte fático. 

 

I – Tipicidade fática 

A realidade fática é extremamente complexa, uma vez que é dotada de uma 

vastidão de fatos, entes e coisas, que, por sua vez, possuem uma ampla gama de 

propriedades particulares, elevando ao infinito a quantidade de detalhes que podem ser 

objeto de valorações. Diante disto, é imprescindível a realização de um juízo de seleção 

dos elementos que são pressupostos para valoração jurídica necessária a concreção do 

suporte fático, com suas respectivas qualidades. A este juízo valorativo se dará a 

alcunha de tipicidade fática. 

Esta nomenclatura é justificada pelo fato de que tipicidade e suporte fático são 

sinônimos. Ambos são traduções do vocábulo alemão Tatbestand. Neste sentido, como 

este juízo de recorte delimita os elementos fáticos do suporte fático, utilizou-se a 

especificação de “fática” para diferenciá-la da tipicidade completa (fática + 

valorativa).15

A tipicidade fática é um potente filtro que funciona de acordo com as nuances 

de cada norma penal16, sempre trazendo para o plano de valoração aqueles fatos 

próximos que são aptos a dar ensejo ao nascimento do fato jurídico, mas certamente não 

se resume só a isto. Eventualmente, ainda nesta função de recorte, demanda qualidades 

especiais do indivíduo (crimes próprios), a ocorrência de motivações especiais 

(elementos subjetivo do tipo), ou mais elementos fáticos, como o fato remoto (delitos de 

resultado) e o nexo de causalidade (delitos de resultado comissivos). Às vezes, vai além 

da sua função valorativa-seletiva, assumindo uma postura valorativa-axiológica ou até 

mesmo valorativa-normativa prévia em relação a certos elementos fáticos (elementos 

normativos do tipo). 

                                                 
15  É bem verdade que a palavra Tatbestand ganhou uma diversidade de utilizações em meio à doutrina 

penal, como bem demonstra BELING (La doctrina del delito-tipo. Buenos Aires: Depalma, 1944, pp. 
22-24), podendo ser utilizado para representar a adequação de uma situação fática ao tipo legal ser 
chamada de tipicidade, todavia, para evitar problemas, optou-se, mesmo diante de uma possível 
redundância, pela adjetivação de “fática”. 

16  Existem, assim, tantas tipicidades quanto normas penais. Por exemplo, não existe somente uma 
tipicidade de homicídio simples, mas sim as de homicídio simples comissivo doloso, omissivo doloso, 
comissivo culposo e omissivo doloso. 
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Transposto o filtro de valoração geral da tipicidade fática, cada elemento fático 

deve ser submetido a uma valoração específica. 

 

II – Imputabilidade 

Imputabilidade é a capacidade, conferida pelo ordenamento jurídico, que 

permite aos indivíduos praticarem atos ilícitos criminais e de poder ser alvo de sanções 

penais. Trata-se de um status individual que habilita os “seus titulares a integrar 

suportes fáticos na condição de sujeitos de direitos”17. Via de regra, todos os indivíduos 

são imputáveis perante o ordenamento penal pátrio, excetuando-se apenas os menores 

de dezoito anos e os absolutamente incapazes, por questão de desenvolvimento mental, 

de entender a natureza ilícita de seu ato ou de determinar-se segundo esse entendimento. 

A imputabilidade é o único elemento valorativo que não é constituído a partir 

de valorações negativas acerca de um elemento fático. Em verdade, representa uma 

questão político criminal de prévia delimitação daqueles indivíduos que o Direito Penal 

reputa sujeitos a sua drástica intervenção, pois são inteiramente aptos a compreender 

seus comandos normativos proibitivos, lhes sendo exigível que se comportem conforme 

o Direito. Desta maneira, a imputabilidade do sujeito que praticou a conduta18 é 

pressuposto necessário para a configuração de um ato ilícito criminal, integrando, 

assim, seu suporte fático. 

 

III – Desvalor Subjetivo 

A maioria das previsões normativas penais incluiu no suporte fático do delito a 

necessidade de ocorrência de um desvalor subjetivo, que se caracteriza pela aferição de 

dois elementos contidos no centro psíquico do agente: o conhecimento do contexto 

fático nos moldes delineados pela tipicidade fática e o propósito ou aceitação de 

                                                 
17  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Eficácia. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p.82. 
18  Interessante notar que a adoção de um conceito de ação fundado em idéias de vontade consciente ou 

finalidade apresenta problemas diante dos casos de inimputabilidade por fatores de deficiência mental. 
Como seria possível afirmar, nesta hipótese, que um inimputável praticou uma ação final? Esta 
constatação reforça ainda mais o entendimento que o elemento subjetivo da conduta deve ser uma 
avaliação genérica de capacidade de controle pelo centro psíquico humano, que não retira o caráter de 
conduta destes comportamentos. 
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concreção do fato remoto (resultado)19. Nota-se que se fala aqui de dolo, direto e 

eventual, em nada diferente em relação ao entendimento tradicional da doutrina. 

O suporte fático dos delitos culposos, por sua vez, não contém o desvalor 

subjetivo, afinal suas hipóteses de ocorrência decorrem exatamente da ausência dos 

elementos que o compõem. Se o conhecimento do contexto fático não era efetivo, mas 

era plenamente possível que o indivíduo o conhecesse, é possível a punição a título de 

culpa por erro de tipo inescusável. Por outro lado, se o fato remoto era previsível pelo 

agente, mas ele não o desejava (ou seja, não o queria nem o aceitava), igualmente 

factível é a modalidade culposa. Claro que ambas as hipóteses estão condicionadas a 

previsão típica da modalidade culposa para aquela espécie de contexto fático. 

O fato de que apenas os elementos conhecimento e propósito/aceitação serem 

valorados para a composição do desvalor subjetivo, não significa que eles são os únicos 

elementos subjetivos alvo de juízos no plano de análise dos elementos valorativos. O 

desvalor da ação se valerá se alguns dados subjetivos, como os conhecimentos do 

agente sobre o risco criado, para a realização da prognose póstuma objetiva.20

 

IV – Desvalor da Ação 

O desvalor da ação é o elemento valorativo mais importante do suporte fático 

de um ato ilícito criminal, não só por ter como objeto central de valoração a conduta do 

agente, mas também pelo maior grau investigativo que demanda. Será utilizada aqui 

uma concepção de desvalor da ação com base da teoria da imputação objetiva (mas não 

de forma idêntica), em especial nos moldes propostos por ROXIN21, entendo-o como a 

criação de um risco juridicamente desaprovado.22

Em verdade, os delitos de mera conduta não demandam muito esforço para 

configuração do desvalor da ação. Sua previsão normativa é fundada justamente em um 

risco presumido, que sendo previsto pela própria regra jurídica penal, já pressupõe a sua 

desaprovação jurídica. Assim, basta que a conduta seja típica e que não haja nenhuma 
                                                 
19  Esta estruturação é válida apenas para os delitos de resultado. Nos delitos de mera atividade, basta a 

ocorrência do conhecimento do contexto fático para caracterizar o desvalor subjetivo. 
20  Inclusive, este detalhe permite afirmar que, apesar de não possuir como elemento do seu suporte 

fático o desvalor subjetivo, a modalidade culposa depende de valoração de elementos subjetivos.  
21  ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general, pp. 362-402. 
22  Esta é uma perspectiva orientada aos delitos comissivos de resultado. Quanto aos delitos omissivos 

de resultado (omissivos impróprios), parece adequado falar em manutenção de risco juridicamente 
desaprovado, devendo ser entendido como juridicamente desaprovado a manutenção de risco por 
infração a um dever de diminuição ou anulação do risco (garante). 

1663



permissão jurídica (exercício regular de direito, estrito cumprimento dever legal ou 

consentimento do ofendido) para que se caracterize o desvalor da ação. 

Nos delitos de resultado a tarefa já não é tão simples, o que recomenda, assim 

como faz Luis GRECO23, dividir a explanação, que aqui será sintética, em duas etapas: a 

criação do risco e a sua desaprovação jurídica. 

A avaliação sobre a criação do risco é realizada através de um processo 

denominado pela doutrina penal de prognose póstuma objetiva. Trata-se de uma análise 

da conduta realizada por um terceiro (o juiz na seara judicial), através de uma 

perspectiva ex ante que leva em conta os dados conhecidos por um homem prudente no 

momento de sua prática, buscando afirmar seu caráter de criadora de risco pela 

possibilidade real de lesão a um determinado bem jurídico.24 Assim, se após este juízo 

se concluir que a conduta não cria riscos ou os diminui, está prejudicada a configuração 

do desvalor da ação. 

Caso a prognose póstuma objetiva aponte pela criação do risco, passa-se a 

avaliar a sua desaprovação jurídica, postura justificada pelo fato de que nem toda ação 

perigosa está proibida. Aqui, para ser considerada desaprovada juridicamente a conduta 

do agente deve ter violado algum dever jurídico específico, ganhando relevo aqueles 

estabelecidos por normas de segurança. Caso dever específico não haja, a desaprovação 

também pode caracterizada pela conduta estar desconforme com o standard geral do 

homem prudente, pois, em verdade, revela a violação de um dever abstrato geral de não 

exposição da esfera jurídica alheia a perigo desnecessariamente, dever no qual é difícil 

delimitar a sua violação. Deve-se indagar se na mesma situação o homem prudente não 

teria realizado a conduta, configurando, assim, a desnecessidade da exposição a perigo 

de lesão ao bem jurídico. Conclui-se que não haverá desaprovação jurídica do risco 

quando não houver violação de um dever25 ou quando o risco criado for fruto de uma 

conduta que guarda conformidade com o Direito, como o exercício regular de direito, o 

estrito cumprimento do dever legal e o consentimento do ofendido, pois considerar que 

houve infração de um dever por comportamentos fomentados ou impostos pelo Direito, 
                                                 
23  GRECO, Luis. Um panorama da Teoria da Imputação Objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005, pp. 19-81. 
24  GRECO, Luis. Um panorama da Teoria da Imputação Objetiva p. 26. 
25  Nesse sentido, os estudos da teoria da imputação objetiva vêm sistematizando hipóteses que carecem 

de desaprovação pelo ordenamento jurídico, a saber: contribuição a uma auto-colocação em perigo, 
contribuições socialmente neutras, proibição de regresso, adequação social e os cursos causais 
hipotéticos. 

1664



ou que é anuído pelo titular do bem jurídico colocado em perigo, representaria uma 

contradição lógica do sistema, prevalecendo o caráter lícito destes atos. 

 

V – Desvalor do Resultado 

O desvalor do resultado é um juízo valorativo sobre o fato remoto que guarda 

algum nexo com o fato próximo criador de risco juridicamente desaprovado. Ele se 

caracteriza pela total dependência em relação ao desvalor da ação, demandando a 

investigação de se a concretização do risco, consubstanciada no foto remoto, ocorreu 

nos moldes potencialmente contidos na idéia de risco proibido configurada pelo 

desvalor da ação. Desta maneira, “só haverá realização do risco se a proibição da 

conduta for justificada para evitar a lesão de determinado bem jurídico por meio de 

determinado curso causal, os quais venham ocorrer”26. 

Sobressai-se nesta última passagem os elementos que compõem o desvalor do 

resultado, a lesão (ou perigo de lesão) de um bem jurídico e o curso causal, que devem 

ser analisados de acordo com a proibição da conduta que visava evitar a sua ocorrência. 

Assim, como “a norma proibitiva busca evitar que um certo bem jurídico seja afetado de 

certa maneira”27, deve ser o desvalor do resultado investigar o fato remoto buscando 

averiguar se a lesão ao bem jurídico dele decorrente e o curso causal que a ele origina 

guarda relação com o “fim de proteção da norma”. 

A idéia de “fim de proteção da norma” é intimamente dependente da análise 

concreta do caso, demandando exemplificações. 

No que tange a correspondência necessária entre a lesão ou perigo de lesão a 

um bem jurídico e o fim de proteção da norma, elucidativo é o caso concreto trazido por 

ROXIN28. Dois ciclistas circulam de noite, um atrás do outro, sem faróis. Devido à falta 

de iluminação, o ciclista que estava à frente colide com um outro ciclista que vinha em 

sentido contrário. O fato de que o acidente ser evitável caso o ciclista de trás estivesse 

equipado com iluminação, não é suficiente para configurar o desvalor do resultado. 

Houve sim, um incremento do risco do acidente ocorrido com o primeiro ciclista, mas, 

por outro lado, “o fim do preceito que impõe a iluminação consiste em evitar acidentes 

que procedam diretamente da própria bicicleta, porém não em que se ilumine outras 

                                                 
26  GRECO, Luis. Um panorama da Teoria da Imputação Objetiva, p. 95. 
27  GRECO, Luis. Um panorama da Teoria da Imputação Objetiva, p. 95. 
28  ROXIN, Claus. Derecho Penal : parte general, p. 377. 
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bicicletas e evitem-se choques com terceiros”29, não lhe sendo justifica a imputação de 

responsabilidade. 

Já em relação à contemplação dos cursos causais lesivos pelo “fim de proteção 

da norma”, tome-se o clássico exemplo da ambulância. Um indivíduo esfaqueia outro 

na rua. Em virtude das lesões, é socorrido por uma ambulância que a caminho do 

hospital sofre um gravíssimo acidente, falecendo, em virtude deste, todos os seus 

ocupantes. Aqui não se pode falar em desvalor do resultado morte, pois “a proibição de 

esfaquear outrem quer evitar (entre outras coisas) que esta pessoa morra em razão das 

lesões – por hemorragia, infecção etc. –, sendo estes cursos causais possíveis que 

legitimam a proibição”.30

 

3 NORMAS PRÉ-EXCLUDENTES DE JURIDICIDADE 

Até então se foi dada atenção ao estudo da juridicização como geradora de 

fatos jurídicos, buscando-se delimitar quais são os elementos que compõem o suporte 

fático sob o qual incide a norma jurídica penal para o nascimento dos atos ilícitos 

criminais. Todavia, não só de normas juridicizantes é composto o sistema penal, 

havendo um certo grupo de normas que surgem no sentido de impedir a incidência de 

normas criadoras de fatos jurídicos por questões jurídico-penais ou jurídico-políticas: as 

normas pré-excludentes de juridicidade.  

Neste seu propósito, se valem este grupo de normas de duas estratégias: “(a) 

tornar insuficiente o suporte fático de outra norma jurídica, impedindo, assim, a entrada 

no mundo de fato jurídico que formaria, ou (b) mutilar a norma jurídica, excluindo seu 

preceito”31- 32. A funcionalidade da primeira atuação é de fácil compreensão: faltando 

elemento no suporte fático não pode incidir a norma. Já a segunda é deveras 

                                                 
29  ROXIN, Claus. Derecho Penal : parte general, p. 378. 
30  GRECO, Luis. Um panorama da Teoria da Imputação Objetiva, p. 103. 
31  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico : Plano da Existência, p. 224. 
32  No âmbito penal, o primeiro grupo contém as duas espécies mais importantes de normas pré-

excludentes: a legitima defesa e o estado de necessidade. Ele é caracterizado pela eliminação do 
desvalor do resultado, pois as condutas que integram o seu suporte fático são realizadas na busca do 
fim essencial do Direito Penal que é a proteção de bens jurídicos. Assim, não se adequam ao fim de 
proteção da norma penal incriminadora. 

 O segundo grupo é composto por aquelas normas que prevêem a isenção de pena, desta forma 
mutilando o preceito da norma e impedindo a sua incidência. Elas são fundamentadas, via de regra, ou 
na inexigibilidade de outra conduta conforme a Direito diante da situação fática delineada (erro de 
proibição escusável, coação moral irresistível, obediência hierárquica) ou por uma opção do próprio 
sistema penal de não interferir em situações em que reputa desnecessária ou indevida a sua ingerência 
(como questões familiares, por exemplo) 
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interessante, pois não afeta o suporte fático, mas sim a norma jurídica, retirando o seu 

preceito (no caso do Direito Penal, a pena), o que igualmente impede a incidência da 

norma, pois é sem utilidade a criação de fatos jurídicos sem efeitos. 

O Direito Penal possuiu uma série de normas pré-excludentes de juridicização, 

como as causas excludentes de antijuricidade e culpabilidade, que, inclusive, são 

equivocadamente incluídas pela doutrina tradicional em meio ao suporte fático, sendo, 

em verdade, como visto, elementos externos a estrutura da norma juridicizante. Elas são 

criadas em decorrência do fato de que o sistema penal é imperfeito. Se apenas se valesse 

das normas juridicizantes, vários comportamentos que não são interessantes ao Direito 

Penal originariam delitos, acarretando na aflição de mal desnecessário aos agentes pela 

aplicação da sanção penal. Assim, tenta o Direito Penal estabelecer previsões gerais 

(p.ex., legítima defesa) e específicas (p.ex., crimes patrimoniais contra ascendentes) de 

exclusão de interesse nesta condutas, retirando-as da sua drástica égide de intervenção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo quanto foi exposto até então, faz-se possível a realização de 

uma análise do esquema proposto partindo-se dos preceitos do sistema tradicional, que 

possui o plano valorativo tripartido (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). 

Quanto à tipicidade, algumas mudanças teriam sido perpetradas. Haveria um 

aumento de carga material, pois foi incluído um novo elemento que seria a 

imputabilidade, além do fato da proposta de que o exercício regular de direito, o estrito 

cumprimento do dever legal e o consentimento do ofendido sejam hipóteses de exclusão 

do desvalor da ação e, consequentemente, da tipicidade 

A ilicitude, por sua vez, perderia todos os seus elementos negativos. Três deles, 

como já anunciado supra, migraram para a tipicidade, os outros dois restantes, legitima 

defesa e estado de necessidade, seriam transferidos para um âmbito externo, pois não 

constituem elementos do suporte fático do delito. Tornou-se, então, uma categoria 

vazia? Não, apenas lhe foi dado a oportunidade de abandonar a sua faceta dualista 

arbitrária. A ilicitude do fato sempre foi apurada na tipicidade. O segundo momento, 

que recebia o seu nome, apenas servia para confirmá-la diante de um juízo negativo 

perante as causas de justificação. Com a retirada deste segundo momento, pode ser ela 

avaliada, agora sem dúvidas, no momento que sempre lhe foi particular. Ou seja, neste 
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esquema, é a ilicitude o plano de análise dos elementos valorativos do suporte fático 

(tipicidade valorativa) que é o que justamente permite adjetivar de ilícito os atos 

contrários ao Direito Penal. 

Por fim, a culpabilidade igualmente restou esvaziada, pois a imputabilidade 

migrou para a tipicidade e as suas causas de exculpação foram transpostas para um 

plano externo ao suporte fático do delito. O que fazer com ela? Descartá-la! Realmente 

soa estranho ouvir isto, crime sem culpabilidade. Mas não é isto que está se propondo. 

A idéia é descartar a categoria culpabilidade.  

A culpabilidade é um juízo difuso no sistema penal, afinal, ele não é um 

elemento previsto pela norma na composição do seu suporte fático, em verdade é a 

essência do suporte fático em si. Toda norma jurídica penal representa, antes mesmo de 

incidir sobre algum fato, um juízo de valor sobre aquela espécie de conduta. É este juízo 

abstrato de valor negativo que fundamenta a previsão proibição de um determinado 

contexto fático, imputando-lhe uma pena, que, inclusive, tem estabelecidos seus marcos 

por um juízo genérico de culpabilidade daquele grupo abstrato de condutas. 

Se no patamar de previsão normativa a idéia que funda a criação de proibições 

penais é uma culpabilidade abstrata das condutas, no momento de incidência e aplicação 

das normas proibitivas, não deixa de haver a busca de culpabilidade, só que agora em 

um juízo concreto que é norteado pela idéia de exigibilidade de uma conduta diversa da 

proibida. Neste sentido, todos os momentos de verificação do suporte fático do delito 

buscam em menor ou maior medida avaliar se ao autor era exigível um comportamento 

conforme ao Direito Penal. Por exemplo, se constatamos que a conduta realizada por 

um indivíduo não cria um risco proibido, significa dizer que seu comportamento era 

conforme o Direito Penal, não lhe sendo exigível que agisse de outra forma. 

Assim, conclui-se que o esquema aqui desenvolvido propõe simplesmente uma 

reorganização da teoria do delito tradicional e não a sua substituição por uma nova. Isso 

pode se afirmar essencialmente, pois: a) nenhum de seus elementos foi descartado 

(imputabilidade, dolo, legitima defesa, etc.), todos foram aqui previstos; e b) a 

conversão do sistema tripartido em um monista, não dá prevalência a um estrato 

descartando-se aos demais, e sim os funde em um momento único análise, tomando as 

idéias que fundam cada um neles para a sua construção. 
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SISTEMA PENAL COMO GERADOR DE EXCLUSÃO SOCIAL 
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RESUMO 

A norma penal incriminadora objetiva proteger bens jurídicos fundamentais da 

sociedade, visando exclusivamente às condutas ofensivas de maior gravidade. Cede, por 

conseguinte, a outros ramos do Direito a missão de tutelar os valores de convivência 

humana, atuando em ultima ratio, quando os controles formais e sociais não tenham 

logrado êxito em sua função. Esse caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, 

que conduz à intervenção mínima pela gravidade e austeridade de sua ação, possibilita a 

atuação segura do sistema punitivo. Não obstante, nas últimas décadas, vem sendo 

tecido um Direito Penal no Brasil, com características perturbadoras: exacerbadamente 

intervencionista e simbólico. O Direito Penal, que integra o Sistema Penal, tem como 

finalidade afirmar-se como garantidor da justiça social, atingindo de forma igualitária 

todas as pessoas em função das condutas por elas praticadas, elevando à categoria de 

protetor da dignidade da pessoa humana, restringindo sua intervenção aos limites da 

necessidade. No entanto, o significado ideológico do sistema penal brasileiro muitas 

vezes é utilizado como instrumento de exclusão ao definir condutas que objetivam 

conter as classes sociais inferiores. Em toda sociedade existe uma estrutura de poder e 

segmentos ou setores sociais mais próximos e outros mais remotos deste poder, sendo 

que esta estrutura tende a sustentar-se através do controle social e de sua parte punitiva, 
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utilizando o sistema penal como uma das formas mais violentas de sustentação. Em 

parte, esta função é cumprida, através da criminalização seletiva dos marginalizados, 

para conter os demais. Neste contexto, e com a finalidade de evitar a segregação através 

de um instrumento de pacificação, que é o Direito Penal, faz-se mister uma análise 

crítica acerca da avaliação e eleição dos bens jurídicos que estão sob a sua tutela, bem 

como uma nova interpretação do fato típico, rechaçando a mera subsunção formal do 

fato típico à letra fria da lei da doutrina formalista clássica, trazendo à baila uma 

apreciação sob a óptica constitucional, fazendo com que a norma penal seja apreciada 

segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista, tendo 

como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA PENAL – IDEOLOGIA – EXCLUSÃO SOCIAL 

 

ABSTRACT 

The criminal law intents to protect legal goods of the society, seeking only offensive 

conducts with major gravity. It gives, therefore, to other divisions the mission of 

protecting the values of human coexistence, acting in final ratio, whenever the formal 

and social controls have not been successful in their function. This fragmented and 

alternative character of the Penal Law, which leads to a minimal intervention by the 

gravity and austerity of the action, allows a secure performance of the punitive system. 

Despite, throughout the last decades, it has been emerging a Penal Law in Brazil, with 

disturbing features: too interventionist and symbolic. The Penal Law, which is part of 

the Penal System, has the purpose to ensure the social justice, reaching all the people in 

the same way accordingly to the conducts realized by them, lifted to the category of 

protector of human dignity, restricting its intervention to the limits of necessity. 

However, the ideological meaning of the Brazilian penal system many times is used as 

an instrument of exclusion whenever it defines behaviors which objectives refrain the 

inferior social classes. In all societies there is a power structure and segments or social 

sections closest and others more remote of this power, so this structure tends to sustain 

itself through a social control and its punitive portion, using the penal system as one of 

the most violent forms of support. In a way, this function is accomplished through 

selective criminalization of marginalized, to contain all. In this context, and with the 
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purpose to avoid segregation through an instrument of peace, which is the Criminal 

Law, it is necessary a critical analyses about the evaluation and election of the legal 

goods which are under the protection, as a new interpretation of the typical fact, in order 

to repel the formal of the typical fact to classical and formal doctrine, bringing an 

appreciation under a constitutional optic, in order to examine the penal law according to 

value aspects understood in a material way, having as a requirement, explicit or implicit, 

the affront to the legal good. 

 

KEY WORDS: PENAL SYSTEM – IDEOLOGY - SOCIAL EXCLUSION 

 

 

1. Introdução 

 

O progresso material da nossa civilização não se fez acompanhar do 

correspondente progresso na ciência e na legislação penais, que se caracterizam hoje 

pelo abuso e hipertrofia do castigo penal, com desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais. 

A norma penal incriminadora objetiva proteger bens jurídicos 

fundamentais da sociedade, visando exclusivamente às condutas ofensivas de maior 

gravidade. Cede, por conseguinte, a outros ramos do Direito a missão de tutelar os 

valores de convivência humana, atuando em ultima ratio, quando os controles formais e 

sociais não tenham logrado êxito em sua função. 

Esse caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, que conduz à 

intervenção mínima pela gravidade e austeridade de sua ação, possibilita a atuação 

segura do sistema punitivo. Não obstante, nas últimas décadas, vem sendo tecido um 

Direito Penal no Brasil, com características perturbadoras: exacerbadamente 

intervencionista e simbólico. 

Erigiu-se o Direito Penal à categoria de solucionador de todos os 

males sociais que ferem os homens bons, criando-se, por conseqüência, um círculo 
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vicioso que desgastou o sistema punitivo, arrojando-o a um nível dramático de 

ineficiência. Definiram-se novos tipos penais, agravaram-se as penas, suprimiram-se as 

garantias do réu no processo, aumentou-se a severidade na execução das penalidades, na 

falsa crença de que, assim, reduz-se a criminalidade, quando, em realidade, as classes 

dominantes estão estruturando um controle penal autoritário. 

A classe dominante, por intermédio do Estado, estruturou uma 

aparelhagem de coerção e repressão social que lhe possibilitou exercer o poder sobre a 

integralidade do tecido social, de forma a submetê-lo às regras políticas.  O forte 

instrumento utilizado pelo Estado é o Direito, que estabelece as normas que 

regulamentam as relações sociais em proveito da minoria pertencente aos estratos 

centrais. 

O principal ramo do direito utilizado é o Direito Penal, que, através da 

tipificação das condutas, cria os crimes e as suas respectivas sanções. É nesse momento, 

que surgem os abusos e a desconfiguração do pensamento ideológico que deve cercar a 

ciência penal. Muitas vezes não se tem o cuidado necessário na eleição dos bens 

jurídicos que estarão sob a tutela do direito penal, bem como não há proporcionalidade 

na punição destas condutas. 

 

 

2. Sistema Penal e seu caráter ideológico. 

 

Da hipótese de ocorrência de uma infração penal até a imposição de 

uma sanção para aquele infrator vê-se agindo o que se convencionou chamar de sistema 

penal. Neste sistema incluem-se tanto a atividade do legislador, ao elencar os 

comportamentos mais graves ao corpo social e tipificá-los como delitos, quanto da 

polícia, juízes, advogados e demais funcionários ligados à sua administração. 

De acordo com a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni, chama-se sistema 

penal  

[...] o controle social punitivo institucionalizado, que na prática abarca a partir de 
quando se detecta ou supõe detectar-se uma suspeita de delito até que se impõe e 
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executa uma pena, pressupondo uma atividade normativa que cria a lei que 
institucionaliza o procedimento, a atuação dos funcionários e define os casos e 
condições para esta atuação1. 

Tal sistema tem como escopo afirmar-se como garantidor da justiça 

social, atingindo de forma igualitária todas as pessoas em função das condutas por elas 

praticadas. Dessa forma, eleva-se à categoria de protetor da dignidade da pessoa 

humana, restringindo sua intervenção aos limites da necessidade. 

Proclama-se que o sistema penal possuiria uma função preventiva 

tanto especial quanto geral, ou seja, fomentaria a ressocialização do apenado e advertiria 

os demais sobre as conseqüências de imitar-se o delinqüente. 

No entanto, é muito difícil afirmar qual é a função que o sistema penal 

cumpre na realidade social. Na sociedade moderna, segundo Jock Young2, a exclusão se 

dá em três níveis: exclusão econômica dos mercados de trabalho, exclusão social entre 

pessoas na sociedade civil, e nas atividades excludentes sempre crescentes do sistema 

de justiça criminal e da segurança privada. 

É indiscutível que em toda sociedade existe uma estrutura de poder e 

segmentos ou setores sociais mais próximos e outros mais remotos deste poder. Esta 

estrutura tende a sustentar-se através do controle social e de sua parte punitiva, a qual 

denomina-se sistema penal, sendo uma das formas mais violentas de sustentação. 

Em parte, o sistema penal cumpre esta função, fazendo-o através 

mediante da criminalização seletiva dos marginalizados, para conter os demais. E 

também em parte, quando os outros meios de controle social fracassam, o sistema não 

tem dúvida em criminalizar pessoas dos próprios setores hegemônicos, para que estes 

sejam mantidos e reafirmados em seu rol, e não desenvolvam condutas prejudiciais à 

hegemonia dos grupos que a pertencem. Também, em parte, pode-se chegar a casos em 

que a criminalização de marginalizados ou contestadores não atenda a nenhuma função 

em relação aos grupos a que pertencem, mas unicamente sirva para levar uma sensação 

de tranqüilidade aos mesmos setores hegemônicos, que podem sentir-se inseguros por 

qualquer razão. 

 
1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, volume 
1: parte geral. 6 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 63. 
2 YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 
recente. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002. p. 11. 
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Em síntese, defende Zaffaroni3 que “o sistema penal cumpre uma 

função substancialmente simbólica perante os marginalizados ou os próprios setores 

hegemônicos”. Assim, a sustentação da estrutura de poder social por meio da via 

punitiva é fundamentalmente simbólica. 

Diante da constatação de que em toda sociedade existe o fenômeno 

dualista de “hegemonia-marginalização”, e que o sistema penal tende, geralmente, a 

torná-lo mais agudo, impõe-se buscar uma aplicação das soluções punitivas de maneira 

mais limitada possível. Igualmente, a constatação de que a solução punitiva sempre 

importa um grau considerável de violência, ou seja, de irracionalidade, além da 

limitação de seu uso, impõe-se, na hipótese em que se deva lançar mão dela, a redução, 

ao mínimo, dos níveis de sua irracionalidade. 

Nas palavras de Yasmin Maria Rodrigues Madeira Costa tal sistema 

demonstra 

A total frustração de suas pretensões quanto à prevenção do crime expõe seu caráter 
puramente repressivo e a promoção da degradação de sua clientela atesta seu viés 
estigmatizante4. 

Segue a autora, 

A análise das ideologias que fornecem substrato ao Sistema Penal em nossa 
sociedade esclarecem sobremaneira a configuração bélica de nossa Política 
Criminal, a eleição de esterótipos criminais, o panpenalismo e outros tantos 
fenômenos. O incremento do aparato repressivo, indubitavelmente, tem servido de 
instrumento de manutenção e hierarquização entre os diversos estratos sociais5. 

Seguindo esta linha de pensamento, Eugenio Raúl Zaffaroni assinala: 

É muito difícil afirmar-se qual é a função que o sistema penal cumpre na realidade 
social. A Criminologia e a Sociologia do direito penal contemporâneo assinalam 
diferentes funções. Para uns, por exemplo, o sistema penal cumpre a função de 
selecionar, de maneira mais ou menos arbitrária, pessoas dos setores mais humildes, 
criminalizando-as, para indicar aos demais os limites do espaço social. Para outros, 
cumpre a função de sustentar a hegemonia de um setor social sobre o outro.6

Do exposto, temos que o sistema penal é parte do controle social que 

resulta institucionalizado em forma punitiva e com discurso punitivo. Dentro do sistema 

penal, o direito penal ocupa somente um lugar limitado, não se confundindo com 

 
3 ZAFFARONI. op. cit. p. 71. 
4 MADEIRA DA COSTA, Yasmin Maria Rodrigues. O significado ideológico do sistema punitivo 
brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2005. p. 95. 
5 Ibid. p. 110. 
6 ZAFFARONI, op. cit. p. 70. 
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aquele, no entanto, é a lei penal fixa um âmbito dentro do qual o sistema penal pode 

selecionar e criminalizar pessoas. 

É este aspecto seletivo e criminalizador que muitas vezes é utilizado 

pelo poder dominante a fim de marginalizar as camadas as baixas da estratificada 

sociedade moderna. Assim, o sistema penal tem assumido um papel excludente perante 

algumas classes e/ou espécies de criminosos, fazendo com que determinados delitos 

tenham um aspecto punitivo mais severo com o espoco de segregar aqueles que o 

praticam em benefício de um sentimento de segurança das suas potenciais vítimas. 

Assim, faz-se mister uma análise do comportamento sociológico do 

papel do Estado ao definir as políticas do Sistema Penal, o qual, muitas vezes, é 

utilizado como instrumento de exclusão ao definir condutas que objetivam conter as 

classes sociais inferiores. 

Tendo o Direito Penal como princípio norteador o da legalidade, 

esculpido no artigo 1° do Código Penal e no artigo 5°, XXXIX, da Constituição Federal, 

temos que não haverá criminalização de quaisquer condutas se não houver lei anterior 

as prevendo. Dessa forma, ganha importância o estudo da eleição dos bens jurídicos que 

merecerão a tutela penal, pois é através da sua tipificação e vigência normativa que o 

Estado está apto a coibir e movimentar todo o sistema para a aplicação da lei penal. 

Verifica-se, neste ponto, após determinar-se a ideologia que 

prepondera no Sistema Penal, a necessidade de uma análise crítica acerca da eleição dos 

bens jurídicos penais a fim de que somente as condutas mais graves e perniciosas à 

sociedade mereçam a proteção penal. Neste sentido, Marcelo Rodrigues da Silva 

entende que 

é necessário entender a Lex Legum como produto natural e legítimo dos vários 
reclamos que ecoam na sociedade para, em seguida, analisar o Direito Penal, em 
congruência com as modernas doutrinas nacionais e alienígenas, segundo 
instrumento de pacificação social voltado à proteção dos valores 
constitucionalmente consagrados.7

A partir da eleição do bem jurídico-penal podemos analisar seu 

enquadramento típico, porém não mais sob a perspectiva dogmática da teoria formalista 

 
7 SILVA, Marcelo Rodrigues da. Fundamentos Constitucionais da Exclusão da Tipicidade Penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. IBCCRIM. Ano 11. n. 45. Editora Revista dos Tribunais: 
Outubro/Dezembro de 2003. p. 159. 
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clássica, mas sim com uma leitura constitucional do Direito Penal e do delito, que é 

obrigatória à medida que a sanção penal incide justamente sobre bens fundamentais da 

pessoa. 

Dessa forma, o significado ideológico do sistema penal brasileiro 

muitas vezes é utilizado como instrumento de exclusão ao definir condutas que 

objetivam conter as classes sociais inferiores. Para tanto, faz-se mister uma análise 

crítica acerca da avaliação e eleição dos bens jurídicos que estão sob a tutela do direito 

penal, bem como uma nova interpretação do fato típico, rechaçando a mera subsunção 

formal do fato típico à letra fria da lei da doutrina formalista clássica, trazendo à baila 

uma apreciação sob a óptica constitucional, fazendo com que a norma penal seja 

apreciada segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista, 

tendo como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

 

 

3. Princípio da Ofensividade como limite do jus puniendi 

 

Cabe recordar que vivemos sob a égide de um Estado pluralista, laico, 

onde há total liberdade de religião, de crença e de culto. Logo, um dos valores mais 

altos da nossa realidade constitucional é a tolerância. Todo poder emana do povo 

soberano, que no homem reconhece o valor da dignidade assim como o núcleo de 

direitos invioláveis.  

Ora, num Estado com essas características, pluralista, que tem na 

justiça o valor-meta, é evidente que o Direito Penal não pode perseguir finalidades 

transcendentes ou éticas, não pode contemplar o homem como mero “objeto” de 

tratamento em razão de uma presumida inclinação anti-social, nem tampouco reprimir a 

mera desobediência.  

O único modelo de Direito Penal e de delito compatível com a 

Constituição é, em conseqüência, de um Direito Penal como instrumento de proteção de 

bens jurídicos e de um delito estruturado como ofensa concreta a esses bens jurídicos, 

na forma de lesão ou perigo concreto de lesão. Destoa dessa estrutura constitucional 
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qualquer teoria do fato punível fundada no mero desvalor da ação. Não há delito sem 

desvalor do resultado, ou seja, sem afetação de bens jurídicos de terceiras pessoas. 

Conceber o Direito Penal como um adequado instrumento de tutela 

dos bens jurídicos de maior relevância para a pessoa e, por outra parte, entender que sua 

intervenção somente se justifica quando esse mesmo bem jurídico se converte em objeto 

de uma ofensa intolerável implica, sem dúvida, repudiar os sistemas penais autoritários 

ou totalitários, do tipo opressivo, fundados em apriorismos ideológicos ou políticos 

radicais, como os que já, historicamente, vitimizam tantos inocentes. 

Significa, ademais, privilegiar um sistema penal de cunho 

personalista, que vem da tradição do Iluminismo, centrado especialmente nas liberdades 

individuais e no princípio moral do respeito à pessoa humana, e que seja expressão de 

um modelo de Estado Democrático e Constitucional de Direito e dos direitos 

fundamentais, enquanto instrumento ao serviço da pessoa humana e não o inverso. 

O Direito Penal inspirado no paradigma da ofensividade guarda 

consonância com a concepção de que a pena – tal como assinalam os doutrinadores da 

filosofia das Luzes: Montesquieu, Beccaria, Romagnosi, Betham, etc. – deve ser a 

necessária e a mínima das possíveis e se justifica para a prevenção de novos delitos. 

Destarte, infere-se que a tipicidade passa a contar com um novo 

requisito, que é justamente o da ofensa ao bem jurídico, o resultado jurídico passa a 

compor a estrutura do fato típico. Já não é concebível que o juízo de tipicidade se 

resuma a uma constatação puramente formalista ou literal. Para além desse nível 

meramente subsuntivo, o fato é típico quando o bem jurídico, revelado pela norma de 

valoração, vem a ser concretamente afetado ou por uma lesão ou por um perigo 

concreto de lesão. 

Assim, é o pensamento do professor Luiz Flávio Gomes: 

Em um Estado Constitucional que se define, com efeito, como democrático e de 
Direito, e que tem nos direitos fundamentais seu eixo principal, não resta dúvida que 
só resulta legitimada a tarefa de criminalização primária recai sobre condutas ou 
ataques concretamente ofensivos a um bem jurídico, e mesmo assim não todos os 
ataques, senão unicamente os mais graves (fragmentariedade).8

 
8 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Ofensividade no Direito Penal. Série as ciências criminais no século 
XXI. vol. 6. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 89. 
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Seguindo esta linha de pensamento, há de se concluir que somente os 

ataques intoleráveis e que podem causar repercussões visíveis a convivência social é 

que devem ser incriminados. 

Como bem ressalvou Zaffaroni, 

o injusto concebido como lesão a um dever é uma concepção positivista extremada; 
é a consagração irracional de dever pelo dever mesmo. Não há dúvida que sempre 
existe no injusto uma lesão ao dever [uma violação a norma imperativa], porém o 
correto é afirmar que só existe violação quando se afeta o bem jurídico tutelado. Não 
se pode interromper arbitrariamente a análise do fato punível e se a ação não 
prejudica terceiros, deve ficar impune, por expressa disposição constitucional9. 

Dessa forma, podemos concluir que o conceito de delito como ofensa 

ao bem jurídico deve ser proclamado como um conceito com dimensão constitucional, 

apesar da inexistência de um texto normativo explícito ad hoc. 

Assim, o dogma causal não atende mais às necessidades de 

interpretação e aplicação da norma penal de forma suficientemente racional e justa. Não 

se compraz, ademais, com os postulados fundamentais do Estado igualitário, fraterno e 

pluralista, comprometido com a manutenção da vida, da liberdade e da justiça. 

O fato, doravante, passa a ser punível quando, além de sua adequação 

formal à letra da lei, a ele se agrega o plus da ofensividade, lesão ou perigo concreto de 

lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. Por força do princípio da 

ofensividade, a sanção penal se legitima quando a conduta exteriorizada cause uma 

grave, e intolerável, ofensa ao bem jurídico contemplado pela norma. 

A construção de um sistema penal constitucionalmente orientado, em 

conseqüência, deve partir da premissa de que não há crime sem ofensa – lesão ou perigo 

concreto de lesão – a um bem jurídico. E se considerando que o bem jurídico integra a 

tipicidade, passa-se o delito a ser concebido como fato ofensivo típico. 

Dessa forma, entendemos que o axioma nullum crimen sine iniuria 

encontra ressonância constitucional e legal, isto é, encontra eco tanto nos modernos 

modelos de Estado, que se caracterizam por ser constitucionais e democráticos de 

direito, como nos códigos e leis penais.  

 
9 ZAFFARONI, Raul Eugênio. Teoria Del delito. Buenos Aires. Ediar: 1973. p. 226. 
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No Brasil, o princípio da ofensividade ostenta consagração 

constitucional, ao menos na forma implícita, bem como na legislação penal, conforme o 

artigo 13 do Código Penal, que aduz não existir crime sem resultado. Sendo que, o 

resultado exigido é o jurídico, que é a ofensa ao bem jurídico, que se deve expressar 

numa lesão ou perigo concreto de lesão. 

O delito, portanto, não pode ser unicamente uma ação ou omissão 

dolosa ou imprudente e ilícita, pois, segundo a perspectiva do Direito Penal da 

Ofensividade, a ação ou omissão penalmente relevante é tão-só a que causa uma ofensa 

ao bem jurídico. 

Por conseguinte, o delito não se fundamenta exclusivamente na ação, 

senão, sobretudo, no resultado, em sentido jurídico, não naturalístico. E se a ação lesiva 

é a base do delito, não há dúvida que não pode constituí-lo jamais a simples 

manifestação de uma vontade contrária a uma obrigação jurídica, que se esgota na ação.  

Segundo Luiz Flávio Gomes, “para a existência do delito, para além 

da presença de uma ação ou omissão (uma conduta), também se faz necessário um 

resultado jurídico, que consiste numa perturbação (intolerável) do bem tutelado, isto é, 

de uma liberdade alheia”10. 

Dessa forma, é necessária uma nova interpretação do fato típico, 

rechaçando a mera subsunção formal do fato típico à letra fria da lei da doutrina 

formalista clássica, trazendo à baila uma apreciação sob a óptica constitucional, 

segundo o princípio da ofensividade, fazendo com que a norma penal seja apreciada 

segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista, tendo 

como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

É certo que o princípio da ofensividade em sua máxima expressão 

garantista e material, até o momento, não vem encontrando ressonância efetiva em todas 

as incriminações existentes no sistema jurídico e tampouco foi reconhecido 

explicitamente nos modernos e democráticos ordenamentos constitucionais, não menos 

verdade é que, como princípio de garantia, com claro sentido político e limitador, conta 

com força suficiente, nas palavras do professor Luiz Flávio Gomes 

 
10 GOMES, op. cit. p. 15. 
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para constituir um ‘ponto de ruptura’ no circolus vitiosus da hermenêutica jurídico-
penal, até porque nenhum sistema penal está legitimado a sacrificar a liberdade 
individual senão quando incrimina fatos significativamente ofensivos a bens 
jurídicos de relevância pessoal indiscutível11. 

Destarte, um sistema concebido nos termos expostos representa o 

modelo no qual deveria inspirar-se o Direito Penal de um ordenamento liberal e 

democrático moderno: é um Direito Penal que procura a eficácia, que não abandona a 

retribuição mas é essencialmente preventivo, que se inclina à autolimitação, reservando-

se exclusivamente para fatos externos relevantemente danosos; um Direito Penal não 

elaborado segundo arbítrio do legislador, senão orientado à tutela de bens autênticos, 

presentes na sociedade e preexistentes à decisão criminalizadora do legislador. 

 

 

4. Enfoque do conceito material do delito à luz do princípio da ofensividade 

 

O delito, do ponto de vista puramente conceitual ou formal, é a 

conduta que o legislador, depois de selecioná-la e descrevê-la em uma lei, impõe como 

sanção uma pena ou uma medida de segurança. Dentre um infindável número de 

condutas ilícitas, o legislador elege algumas para terem o status de delito. O que se 

discute são os critérios adotados para esta seleção. 

Nesse plano puramente formal, o legislador conta com grande 

discricionariedade na eleição do ilícito penal, pois não há qualquer conceito pré-jurídico 

de delito ou imanente ao fato, que determine ou balize esse poder discricionário do 

legislador. 

A evolução do direito penal e o reconhecimento dos direito 

fundamentais como o eixo do moderno Estado de Direito impõem-se restrições formais 

e substanciais a esse poder de criminalização, que hoje deve estar regido por critérios de 

merecimento e necessidade da pena. 

Dessa forma, não se pode conceber o delito como apenas uma 

descrição formal da conduta, alheio a qualquer caráter valorativo ou finalista. Tendo o 

 
11 GOMES, op. cit. p. 14 
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Direito Penal como a principal característica a proteção dos bens jurídicos mais 

importantes para a sociedade, é imperiosa que esta proteção se dê através de 

incriminação de condutas que efetivamente apresente uma potencialidade de dano ou 

um perigo concreto de lesão a tais bens. 

Para tanto, deve-se refutar o dogma causal, pois não atende mais às 

necessidades de interpretação e aplicação da norma penal de forma suficientemente 

racional e justa. Faz-se necessário que o enquadramento típico se dê nos moldes de uma 

das concepções materiais de delito, dentre as quais a que encontra maior ressonância 

constitucional e mais adequada a finalidade do Estado democraticamente consagrado é a 

que considera o delito como uma ofensa intolerável a um bem jurídico. 

Em um Estado Constitucional que se define, com efeito, como 

democrático e de direito, e que tem nos direitos fundamentais seu eixo principal, não 

resta dúvida que só resulta legitimada a tarefa de criminalização primária quando recai 

sobre condutas ou ataques concretamente ofensivos a um bem jurídico, e mesmo assim 

não todos os ataques, senão unicamente os mais graves, devido ao princípio da 

fragmentariedade. 

Assim, somente os ataques mais intoleráveis e que podem causar 

repercussões visíveis para a convivência social é que devem ser incriminados. 

Conseqüentemente, o conceito de delito como ofensa a um bem jurídico deve ser 

proclamado como um conceito de dimensão constitucional, embora não haja um texto 

normativo expresso neste sentido. 

Não há dúvidas que as disposições constitucionais, quando asseguram 

ao legislador o direito de regular o jus puniendi, quase nada indicam de modo expresso 

a respeito do conteúdo da conduta punível, que é o núcleo do conceito material do 

delito. Por conseguinte, o papel de limite material não pode ser cumprido só com o 

princípio da legalidade se se admite que o legislador ordinário conta com esparsas 

restrições conceituais vinculantes no que se refere ao delito e à pena. 

A função garantista ou segurança do princípio da legalidade se reduz a 

quase nada ou se aniquila quando se autoriza catalogar como delito qualquer espécie de 

conduta ou de pena, sem qualquer conteúdo valorativo. 
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A fundamentação constitucional do conceito de delito entendido como 

ofensa a um bem jurídico, por conseqüência, para além da constatação da legalidade do 

delito não pode jamais significar uma atividade vazia e arbitrária. Em outras palavras, o 

princípio da ofensividade obriga que a atividade de criminalização primária seja 

taxativa, clara e inequívoca e, de outro lado, determina uma das missões do Direito 

Penal, que é a proteção dos bens jurídicos mais importantes da sociedade. 

Nestes termos, o conceito constitucional de delito traz algumas 

repercussões no âmbito da política-criminal, na teoria do delito, bem como na teoria da 

pena, entre as quais podemos citar, de modo principal, a vinculação do legislador, do 

intérprete e do aplicador da lei penal ao paradigma da ofensividade. 

Assim, o legislador não pode adotar técnicas legislativas 

incriminatórias reconduzíveis ao mero voluntarismo, ou seja, à vontade do infrator, ao 

seu modo de ser, ao seu modo de pensar; não é possível configurar o delito como mera 

desobediência à norma; ninguém pode ser castigado pelo que é ou pelo que pensa, senão 

pelo que faz ofensiva e intoleravelmente aos outros. 

Já os intérpretes e os aplicadores da lei penal têm a tarefa de 

interpretar todos os tipos penais como ofensivos, assim, dentre todos os significados 

possíveis que se extraem da literalidade legal deve-se preferir sempre o que se ajusta ao 

modelo de delito como ofensa a bem jurídico, considerando-se atípicas todas as 

condutas não ofensivas, ainda que formalmente adequadas à descrição legal. 

Ainda, temos que a adoção do conceito material de delito fundado no 

princípio da ofensividade refuta tendências penais exageradas, desproporcionalmente 

intervencionistas, que buscam configurar o delito não segundo um modelo 

marcadamente garantista, senão como mera violação de um dever ou de uma norma ou, 

mais grave ainda, como simples conduta. 

A tipicidade penal, portanto, deve ser compreendida em sentido 

material e garantista e dele fazendo parte, como requisito explícito ou implícito, a 

ofensa ao bem jurídico, seja na forma de lesão ou de perigo concreto. Assim, o princípio 

da ofensividade está destinado a funcionar como critério hermenêutico de extraordinário 

valor, em virtude do qual resulta impossível sancionar penalmente todos os 
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comportamentos que concretamente não chegam a atingir ou afetar o bem consagrado 

normativamente. 

Dessa forma, para que um ato humano seja considerado penalmente 

relevante, além da materialização de uma vontade criminosa, que é exigência do 

princípio do fato, faz-se necessário um plus, que precisamente a ofensa, como bem 

ressaltou, anteriormente citado, Zaffaroni que diz “não se pode interromper 

arbitrariamente a análise do fato punível e se a ação não prejudica terceiros, deve ficar 

impune, por expressa disposição constitucional”12. 

 

 

4. Conclusão 

 

Diante do exposto, temos que o sistema penal brasileiro muitas vezes 

é utilizado como instrumento de exclusão ao definir condutas que objetivam conter as 

classes sociais inferiores.  

A fim de evitar a segregação através de um instrumento de 

pacificação, que é o Direito Penal, faz-se mister uma análise crítica acerca da avaliação 

e eleição dos bens jurídicos que estão sob a tutela do direito penal, bem como uma nova 

interpretação do fato típico, rechaçando a mera subsunção formal do fato típico à letra 

fria da lei da doutrina formalista clássica, trazendo à baila uma apreciação sob a óptica 

constitucional, fazendo com que a norma penal seja apreciada segundo aspectos 

valorativos compreendida em sentido material e garantista, tendo como requisito, 

explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

O conceito material de delito, baseado no princípio da ofensividade, 

representa o modelo no qual deveria inspirar-se o Direito Penal de um ordenamento 

liberal e democrático moderno: é um Direito Penal que procura a eficácia, que não 

abandona a retribuição mas é essencialmente preventivo, que se inclina à autolimitação, 

reservando-se exclusivamente para fatos externos relevantemente danosos; um Direito 

Penal não elaborado segundo arbítrio do legislador, senão orientado à tutela de bens 
 

12 ZAFFARONI. op. cit. p. 226 
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autênticos, presentes na sociedade e preexistentes à decisão criminalizadora do 

legislador. 

Dessa forma, é necessária uma nova interpretação do fato típico, 

rechaçando a mera subsunção formal do fato típico à letra fria da lei da doutrina 

formalista clássica, trazendo à baila uma apreciação sob a óptica constitucional, 

segundo o princípio da ofensividade, fazendo com que a norma penal seja apreciada 

segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista, tendo 

como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

No direito penal regido pelo dogma da ofensividade não basta 

comprovar a idoneidade lesiva da conduta. Também é mister verificar a real afetação do 

bem jurídico, que constitui o desvalor do resultado. 

Neste contexto, o mais relevante efeito prático da função dogmática 

do princípio da ofensividade consiste em permitir excluir do âmbito punível as condutas 

que, mesmo que tenham cumprido formalmente ou literalmente a descrição típica, em 

concreto mostram-se inofensivas ou não significativamente ofensivas para o bem 

jurídico tutelado. Não resultando nenhuma lesão ou efetivo perigo de lesão a esse bem 

jurídico, não se pode falar em fato típico. 

Em outras palavras, sempre que ocorre a subsunção formal da conduta 

à descrição legal, porém sem uma concreta ofensa ao bem jurídico tutelado, resulta 

excluída a tipicidade entendida em sentido material, isto é, um conduta, para ser 

materialmente típica, deve não só adequar-se à literalidade do tipo legal senão também 

ofender de forma relevante o bem jurídico protegido. Diante da ausência de lesão ou 

perigo concreto de lesão ao bem jurídico não se pode falar em fato ofensivo típico. 

A utilização de diversos institutos de controle e de inclusão social, 

tendo como exemplo a aplicação do princípio da ofensividade, como forma de 

proporcionar um correto enquadramento ideológico do Sistema Penal, através de uma 

intervenção mínima e dos preceitos do garantismo penal, lhe dará efetividade e a 

possibilidade de atingir o escopo de se evitar ao máximo a segregação social. 
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FOMENTO ÀS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS: UMA APROXIMAÇÃO 
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RESUMO 

O presente artigo traz uma abordagem teórica da relação entre democratização da 

Justiça Penal, superação do paradigma lógico-formal do direito e projeto teórico-prático 

das penas e medidas alternativas, particularmente a partir da Política Nacional de 

Fomento às Penas e Medidas Alternativas. Demonstra-se teoricamente que referido 

projeto apresenta um considerável potencial para democratizar a aplicação jurisdicional 

da pena visto que realiza uma fissura no monopólio dos juristas quanto a esta prestação, 

assim como requer dos intérpretes do direito penal a adoção do paradigma do novo 

constitucionalismo, que supera o modelo de regras ao consagrar o modelo de princípios, 

com isso exigindo que a prática judicial esteja orientada não apenas a dizer o direito, 

mas, concomitantemente, à realização dos direitos fundamentais constitucionalmente 

assegurados. Questiona-se a prisão enquanto modelo de pena de um Estado tipicamente 

de polícia, ou seja, de vigilância e punição, sobrelevando-se a aplicação das penas e 

medidas alternativas como protótipo de pena de um Estado democrático de direito, 

adotando-se uma perspectiva reformadora do caráter da pena na esteira do pensamento 

de Ferrajoli. Enfatiza-se ainda o potencial e a viabilidade de ampliar-se o acesso à 

Justiça Penal e à inclusão social de apenados a partir da aplicação de penas e medidas 

alternativas, tal como ocorre com projetos desenvolvidos no âmbito da Política 

Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas. 
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ABSTRACT 

This article presents a theoretical approach about the relationship between 

democratization of Criminal Justice, overcoming the formalistic paradigm of law and 

the theoretical and practical project of alternative penalties and steps, particularly from 

the “Política Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas”. It is theoretically 

demonstrated that this project presents a considerable potential to democratise the 

services of the Judiciary because it produces a crack in the monopoly of the lawyers, as 

well as requires that the interpreters of criminal law adopt the paradigm of the new 

constitutionalism, which overcomes the model of rules and inaugurate the model of 

principles, thereby requiring that the judicial practice is geared not only to say the right, 

but, concomitantly, the achievement of fundamental rights constitutionally guaranteed.  

It questioned the prison as punishment model of a state typically police, that only 

monitors and punish, considering the application of alternative penalties and steps as a 

prototype of a democratic state of law. It is adopted the theoretical perspective of 

Ferrajoli. It is emphasized yet the potential and feasibility of extending up access to 

criminal justice and social inclusion from the application of alternative penalties and 

steps, such as with projects funded by “Política Nacional de Fomento às Penas e 

Medidas Alternativas”. 

 

KEYWORDS: DEMOCRACY; CRIMINAL JUSTICE; ALTERNATIVE 

PENALTIES AND STEPS. 

 

INTRODUÇÃO 

As linhas que seguem apresentam os resultados de uma primeira 

aproximação, ainda eminentemente teórica, de uma investigação acerca da relação entre 

o processo de democratização da Justiça Penal no Brasil, especialmente no Estado do 

Pará, e as práticas judiciárias incentivadas pela Política Nacional de Fomento às Penas e 

Medidas Alternativas. Procuraremos demonstrar que, ao menos de um ponto de vista 

teórico, o projeto teórico-prático das penas e medidas alternativas, fomentado por dita 

política pública, traz imanente um considerável potencial de democratização do 

Judiciário por implicar em uma gradativa cisão no monopólio dos serviços judiciais que 

até então é detido estritamente por profissionais do direito, principalmente servidores do 
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Estado, e, a partir de tal projeto, passa a ser partilhado por agentes de outros campos 

profissionais, assim como por pessoas leigas e até mesmo, em dadas circunstâncias, 

pelos próprios apenados. Ademais, referido projeto requer uma superação da tradição 

formalista do direito penal de sorte a que sejam adotados os preceitos do 

constitucionalismo contemporâneo, que supera o chamado modelo de regras, 

substituindo-o pelo modelo de princípios. No âmbito penalista, segundo veremos,  isto, 

se não questiona o exercício monopolista do Estado quanto à imposição de penalidades, 

ao menos põe “em xeque” o modelo de pena que se transformou em exemplar na 

contemporaneidade, qual seja, o aprisionamento. Este questionamento se torna possível 

com o paradigma do novo constitucionalismo em razão da exigência da Justiça Penal 

não mais preocupar-se com a plena realização de um Estado de polícia, ou seja, de 

vigilância e punição, mas sim com o Estado democrático de direito, comprometido com 

o reconhecimento, garantia e concretização dos direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados que, para o universo penal, sobrelevam as 

possibilidades de aplicação das penas e medidas alternativas que, de acordo com uma 

perspectiva reformadora com a qual no momento concordamos, devem gradativamente 

substituir a pena de prisão até o dia, ainda bastante remoto e talvez utópico, em que esta 

puder ser abandonada enquanto modelo exemplar de punição. 

 

1. DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO E SUPERAÇÃO DO PARADIGMA 

JURÍDICO LÓGICO-FORMAL 

O estudo da Política Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas 

encontra-se intimamente relacionado aos temas da democratização do Judiciário e da 

crise do paradigma lógico-formal do direito, especialmente no que toca à execução 

penal. Democratizar o campo judicial – um espaço de concorrência entre juristas 

profissionais e cujo objeto das disputas intelectuais circula em torno da dicção com 

legitimidade e autoridade do direito1 – é sinônimo de um acesso à Justiça, no sentido 

mais dilatado da expressão, capaz de garantir aos “profanos”, isto é, aos cidadãos leigos 

que não partilham das lides caras ao corpo de especialistas, uma maior e melhor 

acessibilidade ao aparato burocrático judicial e aos mecanismos processuais, assim 

como à realização dos direitos, principalmente os fundamentais instituídos pela 
                                                 
1 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005. 
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Constituição Federal Brasileira de 1988. Todavia, é um óbice a este pleno acesso a 

tendência de autonomização, que é homóloga à de fechamento, do espaço judicial, 

guardando aos agentes do Judiciário o monopólio do direito de dizer o direito e do 

manuseio e compreensão dos instrumentos legais hábeis à realização dos direitos, 

transformando assim os cidadãos leigos que buscam acessar à Justiça em, como já 

dissera Pierre Bourdieu, meros “justiciáveis”, clientes dos profissionais do universo 

jurídico2. Esta tendência social apresenta pelo menos duas conseqüências importantes: 

1) a percepção do direito como um fenômeno eminentemente estatal, visto que os 

agentes judiciais, por serem os únicos a deterem a palavra jurídica autorizada e legítima 

e por integrarem a estrutura burocrática do Estado, reservam a este a faculdade de 

produção e interpretação oficial do direito; e 2) a separação do jurídico de todas as 

interferências exteriores (não-jurídicas), tais como as de natureza política e econômica e 

as demais pressões sociais. 

Outro obstáculo à abertura do campo judicial e, com efeito, à sua 

democratização é talvez pregresso e ainda mais essencial do que o mencionado no 

parágrafo anterior. Trata-se da concepção teórica lógico-formal do direito. Esta 

concepção visualiza o direito como um sistema completo, coerente e apto a produzir, 

sempre a partir de si próprio, as soluções para a imensa diversidade de casos que são 

levados ao Judiciário, ainda que consistam em questões inéditas – nunca antes decididas 

– e controversas. A hermenêutica judicial possui, então, um caráter impreterivelmente 

cognitivo, o trabalho dos juízes restringindo-se a deduzir a decisão, em um caso 

concreto, do sistema de conceitos jurídicos (método da subsunção); os magistrados têm, 

desta forma, o dever de tomar a letra da lei e os conceitos jurisprudenciais como base 

para a dedução das normas aplicáveis ao caso, sendo sua função reduzida à de porta-

vozes da lei ou, quando muito, da jurisprudência3. Assim, a perspectiva teórica 

formalista não só não reduz o efeito de fechamento do campo judicial como, além disso, 

o potencializa teoricamente, deixando um espaço muito restrito para a atuação judicial, 

ao menos em tese, perante circunstâncias que envolvam conflitos coletivos, 

notadamente os de abrangência social, política e econômica. 

                                                 
2 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005. 
3 FARIA, José Eduardo e CAMPILONGO, Celso Fernandes. Justiça e conflito: os juízes em face dos 
novos movimentos sociais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 
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No ínterim dos debates sobre a democratização do Judiciário reside 

justamente a discussão acerca da Justiça Penal. Uma reflexão sobre a democratização da 

Justiça Penal não pode estar dissociada de meditações referentes ao direito penal como 

o poder de uma comunidade política de exercer o monopólio da violência, tanto 

simbólica quanto física, sobre os indivíduos que lhe compõem4. Problematizar a questão 

do acesso a esta Justiça implica, pois, como lembra Luigi Ferrajoli, começar por 

indagar-se acerca da própria justificação da pena, o que requer questionamentos quanto 

à legitimidade do direito que o Estado e seus agentes se atribuem de deter a 

exclusividade dos mecanismos de punição dos cidadãos5 – naturalmente, este 

monopólio decorre da tendência de autonomização do campo jurídico e, por 

seguimento, do espaço judicial descrita acima, bem como encontra reforçadores 

positivos nas teorias penais formalistas que adotam a concepção lógico-formal de 

direito. Daí porque as mais corriqueiras críticas do direito penal como técnica de 

controle social exclusivo do Estado, aplicada estritamente por agentes com poderes 

judiciais, repousam, a um turno, sobre a legitimidade política e moral dos órgãos 

estatais de empreender a repreensão dos indivíduos – as chamadas teorias abolicionistas, 

por exemplo, não encontram nenhuma justificação da forma jurídico-penal de sanção 

punitiva, considerando vantajosa sua abolição e sua substituição por meios pedagógicos 

ou instrumentos de controle de tipo informal e eminentemente social; a outro turno, as 

críticas recaem sobre o tipo de sanção predominante, a prisão, apregoando alternativas a 

esta, mas sem jamais questionar o monopólio do Estado para a aplicação das penas, 

sejam quais forem as modalidades admitidas – as denominadas teorias substitutivas 

propõem a substituição da reação punitiva por tratamentos pedagógicos ou terapêuticos 

de tipo alternativo em relação ao encarceramento, embora sempre institucional e 

coercitivo e não meramente social. 

Um posicionamento alternativo em relação às perspectivas abolicionistas e 

substitutivas pode ser intitulado de teoria reformadora, a qual é defendida por Ferrajoli. 

Segundo esta teoria há a necessidade de se reduzir a esfera de intervenção penal, 

minorando a aplicação da pena privativa de liberdade e, como horizonte ou perspectiva 

futura, abolindo-a gradativamente, por ser excessiva e inutilmente aflitiva e, não 

                                                 
4 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 3. ed. Madrid: Editorial Trotta, 
1998. 
5 Idem, ibidem. 
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raramente, danosa ao apenado e a seu processo de reintegração na sociedade. Para a 

perspectiva reformadora, portanto, é imperiosa a limitação das proibições penais apenas 

a algumas exigências de tutela6, ou seja, a posição que tem sido consagrada como 

direito penal mínimo. Tal posicionamento teórico é, pois, potencialmente mais 

democratizante justamente por não incorrer em nenhum destes dois extremos: a 

abolição da Justiça Penal, proposição tão-somente utópica e, por conseguinte, em 

absoluto irrealista, fadada, de plano, à inaplicabilidade; e a simples substituição da pena 

de prisão por penas alternativas, em alguns casos previstos em lei e quando isto 

demonstrar-se seguro conforme o juízo do magistrado, sem qualquer horizonte de 

abolição do encarceramento. A teoria reformadora possui um potencial mais intenso de 

democratização pelo fato de que as chamadas penas alternativas em relação à prisão – as 

quais são privilegiadas pelo reformismo, que tende a ampliar seu grau de utilização até a 

completa eliminação da pena privativa de liberdade –, em sua execução, admitem uma 

participação de agentes alheios ao campo jurídico e até mesmo judicial (tais como 

psicólogos, assistentes sociais e funcionários das instituições “não-penais” – hospitais, 

escolas, etc. – onde a pena será cumprida), assim como, na própria definição da pena, 

em certos casos específicos (crimes de menor potencial ofensivo processados nos 

Juizados Especiais Criminais), asseguram a possibilidade da participação do réu na 

decisão de qual punição lhe será aplicada (transação penal). 

 

2. A POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO ÀS PENAS E MEDIDAS 

ALTERNATIVAS 

Foi no âmbito desta discussão sobre a democratização da Justiça Penal que, 

desde setembro de 2000, o Ministério da Justiça iniciou o desenvolvimento de uma 

política nacional de fomento às penas e medidas alternativas. Referida política pública 

teve sua gênese, no entanto, com a promulgação da Lei n. 7.910/84 (Lei de Execução 

Penal) e, posteriormente, com a Lei n. 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, seguindo as orientações das Regras Mínimas das Nações Unidas 

para a Elaboração de Medidas Não-privativas de Liberdade (Regras de Tóquio), 

estipuladas em 1990. Apesar dos avanços legislativos, somente em 2000 passou-se a 

desenvolver, no âmbito do Ministério da Justiça, o então chamado Programa Nacional 
                                                 
6 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 3. ed. Madrid: Editorial Trotta, 
1998. 
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de Apoio às Penas Alternativas, cujo objetivo era realizar ações necessárias ao 

incremento da aplicação das penas alternativas no Brasil, mediante assessoria, 

informação e capacitação para instalação de equipamentos públicos em todo território 

nacional. Em dezembro de 2002, a Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às 

Penas e Medidas Alternativas (CENAPA) editou e publicou o Manual de 

Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas, uma metodologia que descreve e 

detalha os procedimentos técnicos para formalização da rede social, avaliação, 

encaminhamento e acompanhamento do agente cumpridor de penas e medidas 

alternativas. A partir deste momento, os objetivos prioritários do Programa passaram a 

ser: 
1) a produção e a disseminação de conhecimento acerca da execução das 
penas e medidas alternativas; 2) a identificação, a avaliação e o fomento de 
boas práticas nesse campo; e 3) o apoio técnico e financeiro aos Judiciários e 
Executivos estaduais para que promovam melhorias nos seus sistemas de 
aplicação e fiscalização7. 

 
Em julho de 2006, foi criada a Coordenação Geral de Fomento ao Programa 

de Penas e Medidas Alternativas (CGPMA), através do Decreto nº 5.834/06, órgão a 

que compete: 
I – desenvolver a Política de Fomento às Penas e Medidas Alternativas nas 
unidades da federação; 
II – produzir e divulgar informações sobre a aplicação, execução e 
monitoramento das penas e medidas alternativas no Brasil; 
III – assessorar as unidades da federação no desenvolvimento da política 
estadual de monitoramento da execução das penas e medidas alternativas; 
IV – analisar as propostas de celebração de contratos e convênios para 
execução de serviços dentro de sua área de atuação; 
V – capacitar equipes de monitoramento da execução das penas e medidas 
alternativas que atuam nas unidades da federação; 
VI – monitorar os convênios firmados com recursos do Fundo Penitenciário 
Nacional que versem sobre sua área de atuação; 
VII – consolidar materiais e métodos que orientem o desenvolvimento do 
monitoramento da execução das penas e medidas alternativas, através da 
definição de diretrizes e manuais de gestão; 
VIII – emitir pareceres, notas técnicas e informações administrativas sobre 
assuntos relacionados à sua área de competência8. 

 
Referida Política Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas 

vem sendo gradativamente discutida, divulgada e efetivada nas unidades da Federação. 

No entanto, por ser uma política pública que tende a produzir uma certa “abertura” do 

Judiciário, encontra obstáculos à sua plena realização – tais como os descritos nos dois 
                                                 
7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Histórico do programa nacional de penas e medidas alternativas. 
Disponível em: http://www.mj.gov.br/. Acesso: 03.01.2008. 
8 Idem, ibidem. 
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primeiros parágrafos deste tópico, quais sejam, a tendência de fechamento do campo 

judicial (e, consequentemente, a monopolização da prestação dos serviços judiciais) e a 

concepção teórica lógico-formal, predominante entre os agentes do Judiciário. No 

Estado do Pará, locus onde desenvolve-se a presente pesquisa, a realidade não é diversa 

do contexto nacional. Algumas iniciativas têm sido empreendidas no sentido de 

fomentar e efetivar o uso de penas e medidas alternativas. Entre estas iniciativas está, 

por exemplo, o projeto “Aguapé – Rede de Proteção e Promoção dos Direitos 

Humanos”, de autoria do juiz estadual Cláudio Henrique Lopes Rendeiro, único projeto 

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA) incluído no “Guia da Melhores 

Práticas na Gestão Judiciária”. O projeto Aguapé, como outros que visam um acesso à 

Justiça Penal mais efetivo, objetiva, além da penalidade, a inclusão social do apenado 

através da execução de penas e medidas alternativas9. Todavia, ações como esta acabam 

por sofrer resistências estruturais do campo judicial, justamente por tratarem de 

questões representadas como “preocupações com o ‘social’” (isto é, algo alheio ao 

campo) e não como o estritamente “jurídico”. Tais resistências demonstram bem os 

dilemas e ambigüidades que o Judiciário e seus agentes enfrentam para a realização dos 

direitos humanos, assim como clarificam os desafios para a efetivação da Política 

Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas. 

 

3. UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO TEÓRICA 

Guardadas as devidas diferenças regionais e culturais, no estudo de uma 

política brasileira voltada às penas e medidas alternativas, pode-se lembrar trabalho que 

constam no livro “A miséria do mundo”, de Bourdieu, onde se visualiza a declaração de 

um juiz francês, que então atuava em uma vara de execução penal: segundo este 

magistrado, o “social”, ou seja, a preocupação com a execução das penas conforme os 

direitos fundamentais dos apenados, “não tem nada de interessante: (...) não se trata de 

judicial nobre (...). O Judiciário é a redação dos atos judiciais (...), são os problemas 

jurídicos”10, entre os quais o ato de executar penas ocupa uma posição secundária. Este 

depoimento demonstra nitidamente o que, em outra obra, ensina Bourdieu: que o campo 

jurídico, e no ínterim deste o universo judicial, é um espaço social de lutas pelo 

                                                 
9 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL. Guia das melhores práticas na gestão 
judiciária. S.l: AMB, 2007. 
10 BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Vários tradutores. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. p. 243. 
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monopólio do direito de dizer o direito caracterizado por guardar ao Estado e seus 

agentes a exclusividade da violência legítima, inclusive física. O campo jurídico, 

conforme as lições de referido autor, tende a ser resistente ao reconhecimento de ordens 

jurídicas alheias à estatal, assim como à admissão de agentes leigos nas lutas pela 

definição da verdade jurídica11. Tal fato ilustra algo que já foi dito acima: que as 

questões de natureza mormente política, econômica e social – onde situa-se uma política 

como a de fomento às penas e medidas alternativas – são sentidas pelo campo judicial 

como alienígenas e inoportunas, sendo por isso tomadas como extra-jurídicas. Isto 

apresenta como conseqüência um processo de clientelismo que transforma os leigos em 

simples “justiciáveis” ou clientes dos profissionais do direito, gerando, com efeito, uma 

tendência de fechamento e restrição dos serviços judiciais. 

A restrição do trabalho judicial é, naturalmente, um obstáculo ao acesso à 

Justiça em uma acepção mais ampla. Segundo Paulo César Santos Bezerra, referido 

acesso não pode ser reduzido, como é feito por diversos autores, à idéia de acesso ao 

processo – perspectiva esta que certamente reproduz a dinâmica de clientelismo cara ao 

espaço judicial. Uma grande parcela da conflituosidade existente na sociedade, lembra o 

autor, não chega ao Judiciário, estando latente na sociedade, sendo, por esta razão, 

mister uma acepção mais dilatada da noção de acesso à Justiça. Em primeiro lugar, 

deve-se considerar que tal acesso há de significar acesso a valores e direitos individuais 

e coletivos ou, em outras palavras, direitos fundamentais: “efetivação de direitos como 

educação, habitação, saúde, segurança, o que não se costuma buscar perante o 

Judiciário”12. Além disso, precisa-se superar a percepção de que os conflitos são apenas 

resolvidos nos tribunais, ou seja, a preferência dada ao Judiciário como espaço 

privilegiado de resolução da conflituosidade social. Outra questão que necessita ser 

revista para a ampliação da noção de acesso à Justiça é a visualização de que o direito 

não pode ser produzido pelo juiz, que então acaba por agir estritamente como la bouch 

de la loi. Nas palavras de Bezerra: 
Um juiz que se apegue, ferrenhamente, aos ditames da lei, desprezando a 
dependência da lei frente a esses fatores sociais e psíquicos, que atém-se à 
capacitação, compreensão e cumprimento das mesmas, não produz direito; é 
mero aplicador de normas; e, mesmo que produza um direito entre os 

                                                 
11 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2005. 
12 BEZERRA, Paulo Cesar Santos. A produção do direito no Brasil: a dissociação entre direito e 
realidade social e o direito de acesso à justiça. Ilhéus: UESC, 2003. p. 178. 
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litigantes, o faz de modo muito limitado e em descompasso, na maioria das 
vezes, com a realidade dos fatos, uma vez que o direito produzido no Brasil, 
via de regra, é dissociado dessa mesma realidade13. 

 
É evidente que a acepção ampla de acesso à Justiça disposta no parágrafo 

anterior requer uma teoria do direito para além da concepção lógico-formal. Exige, 

primeiramente, uma fissura no monopólio estatal de produção do direito, ou seja, o 

reconhecimento de que é possível a convivência de mais de uma instância de elaboração 

e interpretação do direito em um mesmo espaço geopolítico: em outras palavras, a 

existência de pluralismo jurídico14. Mas sobre esta questão não nos aprofundaremos, 

visto que apresenta pouca relevância para o estudo da Política Nacional de Fomento às 

Penas e Medidas Alternativas. O que se demonstra mais relevante para o presente artigo 

é a segunda exigência que emerge da ampliação da noção de acesso à Justiça. Esta 

exigência consiste na revisão, possível desde o advento do constitucionalismo 

contemporâneo, do modelo positivista de regras, que apregoa que a interpretação do 

direito deve-se dar apenas mediante a subsunção dos fatos a partir das regras jurídicas 

previamente estabelecidas. Este modelo apresenta sua versão mais forte para a 

contemporaneidade na obra de Herbert Hart. Como alternativa a entendimentos como o 

de Hart, o novo constitucionalismo tem adotado o que Ronald Dworkin chamara de 

modelo de princípios. Princípios, diferentemente das regras, quando colidem entre si 

não anulam qualquer das normas colidentes (através de critérios como o cronológico, 

hierárquico e de especialidade); ao contrário, requerem um procedimento de 

interpretação de sorte a identificar qual das normas em colisão apresenta, diante do caso 

concreto, maior peso ou prevalência diante da outra15. Diferentes perspectivas podem 

ser adotadas a fim de resolver o problema da colisão, como o método do imaginário juiz 

Hércules, de Dworkin16, e o método da ponderação, de Robert Alexy17. O modelo de 

princípios é, portanto, mais apropriado à concepção de acesso à Justiça descrita acima 

justamente pelo fato de os direitos fundamentais – cuja efetivação constitui, como visto, 

                                                 
13 BEZERRA, Paulo Cesar Santos. A produção do direito no Brasil: a dissociação entre direito e 
realidade social e o direito de acesso à justiça. Ilhéus: UESC, 2003. p. 181. 
14 SANTOS, Boaventura de Sousa. Notas sobre a história jurídico-social de Pasárgada. In: SOUTO, 
Cláudio e FALCÃO, Joaquim (orgs.). Sociologia e direito: textos básicos para a disciplina sociologia 
jurídica. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 
15 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 
16 Idem. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
17 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
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maior realização de Justiça –, inscritos na Constituição de 1988, apresentarem a 

natureza de princípios e não de simples regras. 

No âmbito da Justiça Penal, a superação do modelo de regras pelo modelo 

de princípios, isto é, o advento do constitucionalismo contemporâneo, trouxe à teoria do 

direito penal, conforme afirmação de Eungenio Raúl Zaffaroni, a recuperação do poder 

de discurso. Esta recuperação significa o restabelecimento do poder de interpretação das 

normas penais, mas não de uma maneira absolutamente livre (segundo os valores 

subjetivos do magistrado), e sim de consonância com os princípios constitucionalmente 

assegurados, dando assim um maior espaço ao papel criativo e mesmo político do 

Judiciário, que então deixa de ser apenas e tão-somente o porta-voz da lei e passa a 

também ser o produtor – via hermenêutica constitucional – das normas aplicáveis aos 

casos concretos. Zaffaroni considera, no entanto, que para isto ocorrer é necessário que 

os juristas penais reconheçam a dialética entre Estado (democrático) de direito e Estado 

de polícia, pondo-se decididamente a serviço do primeiro. A atuação estatal de 

conformidade com o modelo do Estado democrático de direito é exatamente aquela 

comprometida com a efetivação dos direitos constitucionais; já o Estado de polícia 

apresenta como compromisso funcional a vigilância e a punição. No universo da Justiça 

Penal, então, ações conformadas ao primeiro modelo de Estado são aquelas que, ao 

invés de simplesmente legitimar os atos punitivos estatais sem qualquer reflexão – sob o 

pressuposto de que o campo judicial não deve envolver-se com questões de política –, 

põem estes atos políticos sob o controle de constitucionalidade realizado pelo 

Judiciário, colocando em discussão seus graus de racionalidade e tolerabilidade18. Em 

outros termos: “Un nuevo liberalismo penal es lo que requiere la doctrina 

contemporénea, pero que, a diferencia del fundacional, no legitime ni siquiera 

parcialmente el poder punitivo, sino que se limite a reducirlo en la medida de su poder 

jurídico”19. 

O controle das ações punitivas do Estado passa naturalmente pelo controle 

da aplicação da pena privativa de liberdade, isto é, a pena de prisão. A pena de prisão, 

segundo Michel Foucault – o que, aliás, confirma a intuição de Zaffaroni de que os atos 

de vigilância e repressão são mais ações políticas do que propriamente jurídicas –, 

                                                 
18 ZAFFARONI, E. Raúl. Globalización y sistema penal en America Latina: de la seguridad nacional a la 
urbana. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 05, n. 20, out./dez, 1997. 
19 Idem, ibidem. p. 21. 
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consagrou-se socialmente muito antes de receber um tratamento teórico, ou seja, 

consolidou-se na sociedade contemporânea como o modelo exemplar de punição sem 

antes possuir qualquer justificação nas teorias penais da época. A prisão, então, emergiu 

muito mais como uma necessidade política e social do que como uma necessidade 

jurídica20. Ao tempo em que se afirmou, no século XIX, as teorias penais de então 

argumentavam que: 1) crime não é sinônimo de falta moral ou religiosa, e sim uma 

“ruptura com a lei, lei civil explicitamente estabelecida no interior de uma sociedade 

pelo lado legislativo do poder político”; 2) a lei penal, por isso, “deve simplesmente 

representar o que é útil para a sociedade”; 3) o direito penal deve, então, classificar 

como crime as condutas que danificam a sociedade, os danos sociais, as perturbações ou 

incômodos para toda a sociedade; e 4) as penas, com efeito, hão de permitir apenas a 

“reparação da perturbação causada à sociedade” ou “impedir que males semelhantes 

possam ser cometidos contra o corpo social”21. As penalidades privilegiadas por este 

projeto teórico eram a deportação, trabalho forçado, vergonha, escândalo público e pena 

do talião, a prisão aparecendo como custódia que garantiria a futura aplicação da pena. 

Todavia, foi justamente o encarceramento que se afirmou na sociedade contemporânea 

como pena exemplar: 
[...] a penalidade que se desenvolve no século XIX se propõe cada vez 
menos definir de modo abstrato e geral o que é nocivo à sociedade, afastar 
os indivíduos que são nocivos à sociedade ou impedi-los de recomeçar. A 
penalidade no século XIX, de maneira cada vez mais insistente, tem menos 
em vista a defesa geral da sociedade que o controle e a reforma psicológica e 
moral das atitudes e do comportamento dos indivíduos22. 

 
Foucault explica que esta afirmação extra-teórica se dera, talvez, como 

resultado da consagração da liberdade como “um bem que pertence a todos e ao qual 

cada um está ligado por um sentimento ‘universal e constante’”. Seria, portanto, a pena 

por excelência em uma sociedade de pessoas que têm a liberdade como valor que não só 

pertence como também iguala a todos. Porém, além disso, afirma Foucault em seguida, 

o encarceramento mostra-se como “uma empresa de modificação dos indivíduos”23. 

Mas qual a justificação, ainda que social e política, para esta outra característica da 

                                                 
20 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e 
Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: NAU, 2005. 
21 Idem, ibidem. pp. 80-2. 
22 Idem, ibidem. pp. 84-5. 
23 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 1987. p. 196. 
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prisão? Segundo Foucault, tal característica é resultado de uma série de mecanismos de 

controle permanente do comportamento dos indivíduos que existiram na França e na 

Inglaterra no século XVIII. Estes mecanismos tinham por função a vigilância e a 

punição dos indivíduos cujas condutas morais estavam em desconformidade com as 

regras e princípios dos grupos a que pertenciam, havendo, particularmente no caso 

francês, a possibilidade de encarceramento dos transgressores através das chamadas 

lettres-de-cachet24. Tais mecanismos de controle, entre outras razões, eram respostas a 

transformações econômicas, “a uma nova forma de acumulação de riqueza, na medida 

em que, quando a riqueza começa a se acumular em forma de estoque, de mercadoria 

armazenada, de máquinas, torna-se necessário guardar, vigiar e garantir a segurança”25. 

Além disso, foi a partir destes mecanismos, pensa Foucault, que emergiu a idéia de 

prisão: 
[...] uma penalidade que tem por função não uma resposta a uma infração, 
mas corrigir os indivíduos ao nível de seus comportamentos, de suas 
atitudes, de suas disposições, do perigo que apresentam, das virtualidades 
possíveis. Essa forma de penalidade aplicada às virtualidades dos 
indivíduos, de penalidade que procura corrigi-los pela reclusão e pelo 
internamento não pertence, na verdade, ao universo do Direito, não nasce da 
teoria jurídica do crime, não é derivada dos grandes reformadores como 
Beccaria. Essa idéia de uma penalidade que procura corrigir aprisionando é 
uma idéia policial, nascida paralelamente à justiça, fora da justiça, em uma 
prática dos controles sociais ou em um sistema de trocas entre a demanda do 
grupo e o exercício do poder26. 

 
Em estudo sobre o tema da prisão na obra de Foucault, Haroldo Resende 

lembra que o encarceramento enquanto projeto de controle social e correção de 

indivíduos apresenta alguns fracassos que, aliás, já são difusamente conhecidos: 1) o 

aprisionamento não contribui efetivamente para a diminuição da criminalidade – ao 

contrário, favorece seu aumento; 2) a privação da liberdade tende a provocar 

reincidência, em razão das condições internas das penitenciárias e da formação de 

grupos criminosos no seio destas; 3) não raro a reclusão funciona como uma fábrica de 

delinqüência, ao desintegrar famílias e, comumente, inseri-las em situações de risco 

social, como, por exemplo, a mendicância27. Diversamente de seu propósito ideal, 

                                                 
24 Idem. A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim 
Morais. Rio de Janeiro: NAU, 2005.. 
25 Idem, ibidem. p. 92. 
26 Idem, ibidem. p. 99. 
27 RESENDE, Haroldo. A prisão segundo Michel Foucault. In: CALOMENI, Tereza Cristina Barreto 
(org.). Michel Foucault: entre o murmúrio e a palavra. Campos, RJ: Faculdade de Direito de Campos, 
2004. 
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portanto, o encarceramento tem apresentado vários inconvenientes e, às vezes, 

demonstrado-se perigoso quando não inútil para a sociedade, ainda que seja um modelo 

de punição que tenha se normalizado nas sociedades contemporâneas. É diante de 

percepções como estas, e de conformidade com a perspectiva do novo 

constitucionalismo, que tem surgido atualmente críticas ao modelo prisional, ainda que, 

segundo lembra Foucault, as primeiras críticas a este modelo hajam surgido 

praticamente em concomitância com o nascimento da prisão28. Contemporaneamente, 

conforme já visto no tópico anterior, as críticas ao encarceramento têm se dividido em 

três vertentes principais: à primeira convencionou-se chamar de abolicionismo, por 

apregoar a abolição da pena privativa de liberdade, questionando a legitimidade moral e 

social do Estado para empreender a repressão dos indivíduos; a segunda pode ser 

denominada de substitutivismo, por defender a simples substituição do aprisionamento 

por penas e medidas alternativas; e a terceira, que Ferrajoli sustenta e chama de 

reformadora, é aquela que, visando à abolição da prisão, concebe um processo gradativo 

de substituição desta por outras penalidades menos aflitivas, até o total desaparecimento 

da privação da liberdade como modelo exemplar de punição e “ressocialização” dos 

indivíduos29. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concordando com o afirmado por Ferrajoli, entendemos que a 

democratização da Justiça Penal, como já mencionado acima, está intimamente 

relacionada com o questionamento da justificação da pena, em especial a privativa de 

liberdade, o que redunda na problematização da legitimidade do Estado de impor 

penalidades aos indivíduos que lhe integram. Todavia, indagar-se sobre tal justificação 

não deve significar necessariamente o total abandono da função punitiva do Estado. Ao 

contrário, há que se reconhecer a dialética entre o Estado democrático de direito e o 

Estado de polícia, cabendo ao Judiciário, no entanto, a preocupação de realização 

judicial do primeiro e o controle da constitucionalidade das ações referentes ao segundo. 

Ao que tudo parece indicar, o projeto teórico-prático das penas e medidas alternativas 

                                                 
28 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 1987. 
29 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 3. ed. Madrid: Editorial Trotta, 
1998. 
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segue na esteira desta nova afirmação de competência do campo judicial, justamente por 

oferecer um caminho para a atuação dos agentes do Judiciário, condizente com o 

constitucionalismo contemporâneo, onde outros profissionais que não são da área 

jurídica – como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, etc. – e, em alguns casos, até 

mesmo os réus podem participar do processo de definição da pena mais adequada. Além 

disso, referido projeto oferece uma margem mais ampla para a interpretação judicial dos 

direitos fundamentais de sorte a minorar os efeitos negativos da pena e garantir uma 

melhor inclusão ou reintegração social do apenado (efeitos positivos). O propósito das 

penas e medidas alternativas apresenta então um considerável potencial de 

democratização da Justiça Penal, exatamente por estimular uma certa “abertura” do 

campo judicial, que tende sempre à autonomização (fechamento), e a adoção de 

perspectivas hermenêuticas para além do método da estrita subsunção, superando assim 

o modelo positivista de regras ao aderir ao modelo pós-positivista de princípios, tendo 

como principal norte principiológico a proteção da dignidade da pessoa humana – 

princípio este que é tomado pelos constitucionalistas contemporâneos como “valor 

essencial que dá unidade de sentido à Constituição Federal”30. 

A Política Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas, do 

Ministério da Justiça, ao procurar incentivar, difundir e mesmo concretizar este projeto 

teórico-prático, apresenta então, ao menos hipoteticamente, grande probabilidade de 

fomentar práticas e uma consciência mais democráticas entre os agentes do Judiciário, 

particularmente os que atuam na Justiça Penal. Não obstante as resistências estruturais 

que o campo judicial certamente apresenta à plena implantação desta Política, incluindo 

entre elas a concepção lógico-formal de direito predominante entre os agentes judiciais, 

uma política de estímulo às penas e medidas alternativas, se efetivada a contento, pode 

contribuir para a contenção dos efeitos de uma tradição judicial pautada na idéia de que 

o juiz é apenas um aplicador irreflexivo da lei e o detentor exclusivo da faculdade de 

aplicar o direito. Ademais, tal Política pode, por seguimento, potencializar iniciativas 

judiciais inovadoras e francamente reformadoras. No Estado do Pará, em Belém, por 

exemplo, foi instituída uma vara especializada em penas e medidas alternativas que, 

atualmente, tem projetos financiados pelo Ministério da Justiça justamente em função 

                                                 
30 CITADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação dos 
poderes. In: VIANNA, Luiz Werneck (Org.). A Democracia e os três poderes no Brasil. Belo 
Horizonte: UFMG, 2002. p. 26. 
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da Política Nacional de Fomento às Penas e Medidas Alternativas. Estes projetos 

financiados pelo Ministério são, porém, apenas algumas entre outras possíveis 

iniciativas inovadoras que podem ser fomentadas pela dita Política, contribuindo assim 

para uma reforma do Judiciário condizente com o propósito de sua democratização e da 

garantia de um maior e melhor acesso à Justiça. 
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NOVOS DESAFIOS DO DIREITO PENAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Juliana Pinheiro Damasceno e Santos ∗

 

RESUMO 

Muito tem atraído a atenção pública, nos tempos atuais, os Crimes de Colarinho Branco. 

Entretanto, as pessoas, em geral, não têm contato com essa forma diferente de delinqüência. No 

presente artigo a autora busca esclarecer alguns aspectos da intervenção penal na criminalidade 

econômico-financeira; que se torna uma das principais preocupações da contemporaneidade. 

Faz referência às diversas mudanças estruturais experimentadas pelas categorias básicas do 

Direito Penal, afetadas pelo desenvolvimento social e sua conseqüente “modernização”, como 

servem de exemplo a precipitação do legislador penal, a vulneração da tipicidade penal com 

repercussões na elaboração da lei e o próprio bem jurídico protegido, cujo conceito se torna 

cada dia mais vago e intangível, quando abarca a proteção da ordem econômica e do sistema 

financeiro. O trabalho chama atenção sobre a necessidade de repensar os limites e as 

conseqüências do estado atual da dogmática jurídico-penal, considerando os estudos da 

criminologia. Faz referência a desmesurada expansão da tutela penal, sua utilização simbólica e 

os desafios do Direito Penal moderno, que não falte a sua missão de servir como instrumento 

garantista dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, ao abrir das portas de 

um novo milênio, garantistas da segurança social, mas sem demasia intervencionista e 

fragmentária, respeitando as liberdades democráticas. 

 

PALAVRAS CHAVES: CRIME DO COLARINHO BRANCO; CRIMINOLOGIA. DIREITO 

PENAL; EXPANSÃO; SIMBOLISMO; PRINCÍPIOS DE GARANTIA; DESAFIOS. 

 

 

RESUMEN 

Han llamado mucho la atención pública, en los tiempos actuales, los Delitos de Cuello Blanco. 

Sin embargo, las personas, en general, no tienen contacto con esa forma distinta de 

delincuencia.. En el presente estudio la autora busca aclarar algunos aspectos de la intervención 

penal en la criminalidad económico-financiera, que se vuelve unos de las principales 

preocupaciones de la contemporaneidad. Hace referencia a los diversos cambios estructurales 

                                                 
∗ Mestranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências Criminais, 
nível de pós-graduação lato sensu, da Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.  
Pós-graduanda em Direito do Estado pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia. Advogada criminalista. 
 

1705



que ha experimentado las categorías básicas del Derecho penal clásico afectadas por el 

desarrollo social y su consecuente “modernización”, como sirven de ejemplo la precipitación 

del legislador penal, la vulneración  en el principio de la tipicidad con repercusión en la 

elaboración de la ley;  el bien jurídico, cuyo concepto se vuelve cada día más vago y intangible 

cuando abarca objetos como el orden económico o el sistema financiero. El trabajo llama la 

atención sobre la necesidad  de repensar los límites y las consecuencias del estado actual de la 

dogmática-jurídico-penal, considerando los estudios de la criminología. Hace referencia a la 

desmesurada expansión de la tutela penal, su utilización simbólica y los desafíos del Derecho 

Penal moderno,  que no falte a su misión de servir como instrumento garantizador de los 

principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho,  al abrir las puertas de un nuevo 

milenio, garantizador de la seguridad social, pero sin demasiado intervencionismo y 

fragmentación, respetando las libertades democráticas.  

 

PALAVRAS-CLAVE: DELITO DE CUELLO BLANCO; CRIMINOLOGÍA; DERECHO 

PENAL; EXPANSIÓN;  SIMBOLISMO; PRINCIPIOS DE GARANTÍA; DESAFÍOS. 

 

INTRODUÇÃO 

A criminalidade econômico-financeira afigura-se como extraordinária fonte 

para analisar os limites da eficácia do Direito Penal e sua (in) capacidade de produzir 

respostas institucionais compatíveis com as profundas mudanças experimentadas nas 

estruturas sócio-econômicas e políticas na sociedade contemporânea.  

A delinqüência, enquanto expressão integrativa de determinada realidade 

social, se amolda às novas formas de socialização decorrentes das vertiginosas 

transformações proporcionadas pela revolução tecnológica e científica, refletidas na 

ordem econômica global, pelo capitalismo neoliberal e a transnacionalização dos 

mercados financeiros.  

Vivencia-se uma nova configuração social, marcada pela insegurança e pela 

globalização dos riscos, atuais e potenciais, decorrentes das atividades humanas. 

Notadamente, a mobilidade de capitais e de pessoas deu margem à inserção de novas 

formas delinqüenciais, cuja experiência jurídica deverá enfrentar. A abordagem 

dogmático-jurídica do tema passará pelos problemas ocasionados pela criminalidade 

econômica, no Direito Positivo e suas manifestações eloqüentes no plano teórico.  

Contudo, por se tratar de tema de relevante interesse societário, não é possível 

ignorar as íntimas conexões entre a criminalidade dos poderosos e os fatores sociais que 

condicionam o funcionamento estruturalmente seletivo da Justiça Penal. O conceito de 
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white-collar crime foi proposto, originalmente, por Edwin H. Sutherland, que designou 

como crimes de colarinho branco aqueles delitos cometidos por pessoa de 

respeitabilidade e alto status social no curso de sua ocupação. Na sua essência reside 

uma grande potencialidade explicativa, ao desatrelar o fenômeno da criminalidade de 

um determinismo mesológico, em uma perspectiva nunca antes analisada, em sua 

profundidade, pelos criminólogos– cuja atenção estava voltada única e exclusivamente 

para as classes baixas 

As instâncias mais rudimentares de solução de conflitos já revelavam um 

tratamento desigualitário entre o forte e o débil, o pobre e o rico. As raízes de 

injustificados favorecimentos remontam, pois, aos primórdios da humanidade e, já se 

vislumbrava desde a forma embrionária da Justiça Criminal. Não se trata, portanto, de 

notar o fenômeno apenas como efeito colateral da globalização da economia, em escala 

planetária; antes deita o trabalho suas raízes nas íntimas relações entre o homem, a 

sociedade, a cultura e o direito.  

Em que pese a evolução do pensamento humano, que abriu espaço às 

reivindicações dos valores da igualdade e da solidariedade, as vantagens da vida 

comunitária nunca chegaram a ser igualmente partilhadas, pois os que dispõem da mais 

mínima parcela de poder foram sempre beneficiados com um tratamento diferenciado. 

Por muitos desejada e proclamada, a igualdade, ainda, não foi conquistada, 

satisfatoriamente, no âmbito penal.  

Se é verdade, que muito desses comportamentos desviantes, no âmbito da 

atividade econômica e financeira, são extremamente nocivos ao interesse societário, é 

correto dizer, também, que há uma irracional precipitação no seu sancionamento, 

culminando em uma indesejável instrumentalização do Direito Penal. “O Direito Penal 

Econômico perfila-se, assim, como uma das raras áreas do ordenamento jurídico penal 

onde a vertente da neo-criminalização sobreleva claramente a influência do movimento 

geral de descriminalização1.” 

A ilusão pueril de que esse ramo do ordenamento jurídico pode dar conta da 

resolução dos problemas sociais, que marcam a contemporaneidade, servindo-se dele 

como único instrumento de direção da vida social (e conseqüente ordenação) esbarra 

com suas próprias tradições democráticas. O arcabouço da dogmática jurídico-penal de 
                                                 
1 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; COSTA ANDRADE, Manuel. Sobre a concepção e os princípios do 
Direito Penal Econômico- Notas a propósito do colóquio preparatório para a AIDP (Freiburg, setembro de 
1982). In PODVAL, Roberto (Org.). Temas de Direito Penal Econômico. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 100.  
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bases clássicas impõe limitações naturais e lógicas a essa desmesurada expansão da 

tutela penal, sendo de salientar a sua incapacidade de reagir eficazmente aos grandes 

riscos sociais. 

Para além das inúmeras deficiências de ordem dogmática, vê-se a inadequação 

do tratamento da matéria pelos diplomas legais. Cuida-se de realidade dificilmente 

enquadrada nas categorias tradicionais da ciência jurídico-penal. As novas formas de 

delinqüência desenham-se com contornos próprios, que distam da criminalidade 

tradicionalmente afeta aquele Direito Penal de “sangue e lágrimas”, refletor de toda a 

dramaticidade da vida. O refinamento no modus operandi das novas modalidades 

delinqüenciais desafiam as estratégias de combate que lhe são direcionadas.  

A complexidade no desvendamento das condutas criminosas está muito além da 

elevada danosidade/lesividade desses delitos. A sua visibilidade escassa, a vitimização 

difusa -inconsciência da qualidade da vítima - e certa imperceptibilidade da prática 

destas infrações, além das dificuldades de aplicação de técnicas legislativas adequadas 

quando do sancionamento das condutas e todas as escolhas racionais, tecnicismos e 

astúcias que envolvem essas formas delitivas são exemplos da alta problemática 

envolvente do tema. 

 

2 DESAFIOS DO DIREITO PENAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 O instrumental punitivo tradicional está muito aquém dos reclamos das 

modernas configurações penais, mormente, quanto aos crimes de colarinho branco 

(white collar crime), porque foi concebido para o Estado Liberal do século XIX, 

construído a partir de uma realidade sócio-cultural inteiramente diversa da atual. 

Saliente-se, por pertinente, a colocação de William Terra de Oliveira, para quem "o 

Direito Penal Clássico tende a resistir à quebra de seus postulados, apresentando e 

dando sustentáculo - ainda nos dias de hoje - a um arsenal punitivo incompatível, em 

termo de eficácia repressora e preventiva, com muitas das querências coletivas”. 2

Constitui evidência irrecusável a vinculação funcional dos crimes de colarinho 

branco na composição geral da sociedade, como se percebe pela invulnerabilidade 

conferida aos protagonistas sociais desses delitos. Falar em white collar crime 3 

                                                 
2 OLIVEIRA, William Terra de. Algumas questões em torno do novo Direito Penal Econômico. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v.3, fasc.11, p. 232, jul./set.1995. 
3 Edwin H. Sutherland denominou de white collar crime os crimes cometidos por indivíduos de alto nível 
social e grande respeitabilidade social no curso de suas ocupações profissionais. A expressão white-collar 
crime se notabilizou de tal maneira que encontra correlata, em diversos idiomas, a saber: crime de 
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significa, também, pôr em relevo a questão da funcionalidade do aludido instrumento 

punitivo. Isto é, a adoção de políticas de controle dos comportamentos criminosos por 

intermédio da instrumentalização da tutela penal para responder, eficazmente, às 

transformações sociais. Sucede que essa maximização da capacidade funcional do 

Direito Penal se materializa, por vezes, à custa do atropelo de garantias dogmáticas 

tradicionais. Muitas das sólidas conquistas históricas das idéias penais são, agora, 

colocadas em xeque. 

Esta tendência à funcionalização do Direito Penal, consoante arguta 

observação de Francisco Muñoz Conde, “encerra o perigo de que lhe sejam atribuídas 

tarefas que na prática não pode cumprir, oferecendo, enganosamente, à opinião pública 

perspectivas de soluções de problemas que de imediato não se apresentam na 

realidade”. 4

Os postulados da dogmática jurídico-penal tradicional, forjados em um modelo 

de pensamento instituído pela concepção liberal individualista do ideário político 

ilustrado, ressentiram-se dos efeitos colaterais da tendência expansionista do Direito 

Penal em matéria econômico-financeira, materializados pela flexibilização, no sentido 

técnico-jurídico, das suas categorias tradicionais e princípios de feição garantística. 

Nesse sentido, assistiu-se à precipitação do legislador penal na incriminação e 

sancionamento de condutas no âmbito econômico e áreas afins, muitas vezes, 

contrariando o Princípio da intervenção mínima e o caráter subsidiário do Direito Penal; 

a vulneração do Princípio da legalidade e da taxatividade na elaboração das normas 

incriminadoras e reflexos quanto à conformação da tipicidade penal - a multiplicação de 

tipos abertos e vagos, as inúmeras normas penais em branco, a freqüente utilização de 

normas de reenvio. Verificou-se, ainda, com invulgar recorrência, a formulação de 

crimes de perigo abstrato, notabilizando-se uma idéia de antecipação de punibilidade e 

ampliação dos espaços de risco penalmente relevantes, a pretexto de uma proteção 

efetiva dos aludidos bens jurídicos coletivos; além do reconhecimento da 

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e outras flexibilizações relativas ao Princípio 

da Culpabilidade.  

                                                                                                                                               
colarinho branco (Portugal e Brasil), delincuencia de cuello blanco, criminalitá en colleti bianch o 
inquantigialli (na Itália), criminalité en col blanc (na França), weissekragen-kriminalität (na Alemanha), 
de maneira que se percebe que os estudos desenvolvidos acerca dessa modalidade delitiva projetaram sua 
influência na doutrina e nos ordenamentos jurídicos de outros países.  
4 MUÑOZ CONDE, Francisco. O “moderno” direito penal no novo código penal espanhol: princípios e 
tendências. IBCCRIM . In Discursos sediciosos (crime, direito e sociedade). Rio de Janeiro, 1997. p.37-
42.   
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Não raro percebe-se uma eficácia simbólica legitimadora do discurso jurídico, 

isto é, vê-se um chamamento meramente retórico do Direito Penal para supostamente 

dar conta de um problema social incapaz de ser resolvido exclusivamente pela via penal. 

Existe, portanto, uma idealização do funcionamento e da capacidade de reação do 

Direito Penal não condizente com a realidade do sistema penal. Investigações 

sociológicas evidenciaram a enorme cifra oculta na criminalidade econômica, 

comprovando-se a defasagem entre a criminalidade real e a criminalidade oficialmente 

registrada - criminalidade estatística. 

Malgrado haja promessas oficiais de distribuição igualitária da justiça criminal 

pela via da previsão normativa abstrata de ações legalmente definidas como criminosas 

- e cujos potenciais sujeitos ativos da conduta são as elites delinqüentes -, os atores 

sociais, praticantes dessas ações de maior danosidade social, por vezes, são 

beneficiários da seletividade estrutural da justiça criminal. 

Na prática, o sistema penal ainda é altamente seletivo e desigual, voltando sua 

fúria, quase sempre, às pessoas etiquetadas como delinqüentes, pertencentes aos estratos 

sociais mais vulneráveis e marginalizados e não, como deveria ser, aqueles praticantes 

da conduta qualificada como criminosa.  

Há uma flagrante discrepância entre os programas de ação previstos nas leis 

penais e as reais possibilidades de intervenção. Equivale a dizer, a imunidade, e não a 

criminalização, é a regra no modo de funcionamento do sistema, no que tange ao tema 

em comento. A Justiça Criminal é mais uma instância formal de controle social refletora 

ideal das multifárias relações de poder travadas no seio social, servindo de espelho da 

desigualdade social subjacente. Seria, no mínimo, ingênuo, analisar a fenomenologia de 

tais modalidades delitivas, tão somente, à luz das definições legais, além de superficial e 

estéril à crítica da estrutura social vigente. Apenas os limites formais traçados nos 

códigos penais não são suficientes para divisar as características do white collar crime. 

Torna-se imperioso o intercâmbio de conversações entre a criminologia, a 

dogmática jurídico-penal e a política criminal.  

A intervenção penal na criminalidade econômico-financeira não pode ser 

percebida, em sua inteireza, à vista de perspectivas criminológicas isoladas, rechaçando-

se exclusivismos de qualquer ordem. A tendência mais coerente com a dinâmica da 

matéria é a abordagem num prisma interacionista. A problematização teórica e empírica 

deve ser feita a partir de um modelo aberto no qual a busca de explicações e respostas 

estejam assentadas no acúmulo do saber criminológico.   
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O combate aos grandes riscos sociais, perceptível no expansionismo penal, 

sobretudo, com a inserção do fundamento econômico, no perfil criminógeno, não pode 

ter por solução simplista e ineficaz o embrutecimento do sistema punitivo: 

endurecimento, aumento das opções repressivas, a vulneração das garantias 

constitucionais tradicionais e do absoluto desprezo à idéia de Direito Penal Mínimo. 

Deve ser desacreditada a expansão irracional do Direito Penal, desautorizando-

se excessos punitivos condutores a um Direito Penal autoritário ou um Direito Penal 

do autor, castigador do modo de ser do agente e não a conduta, por ele praticada.  

Dentro dos marcos regulatórios de um Estado Democrático de Direito, a luta 

pela integração da criminalidade de colarinho branco no discurso punitivo oficial e a 

especial gravidade e danosidade desses delitos não justificam, por si só, a redução de 

garantias em nome de uma maior eficiência na persecução dessa modalidade delitiva. 

Ressalte-se, em termo de desvalor, tal criminalidade não ser intrinsecamente diferente 

da convencional. Porém, a forma como se exterioriza é diversa; sobretudo, há evidentes 

dessemelhanças quanto à Reação Social.  

A intervenção jurídica deve buscar, portanto, a máxima eficácia preventiva e a 

certeza do castigo, preservando, em sua inteireza, os direitos fundamentais do acusado. 

Apesar de sua imperfeição e brutalidade, o Direito Penal não pode renunciar, de todo, a 

proteção aos bens jurídicos coletivos. Pois, no seu atual estágio, ainda é necessário e 

reveste-se de legitimidade como instância de controle social das graves disfunções em 

matéria econômica, desde que esteja fundamentado no absoluto respeito às garantias 

constitucionais e aos Princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. 

O Direito Penal deve, aos poucos, despojar-se da missão que lhe fora imposta, 

conjunturalmente, de tutela primeira de bens universais - prima ratio -, sendo de 

assinalar que tais bens jurídicos devem encontrar proteção, também, no Direito Civil, no 

Direito Administrativo, no próprio mercado ou pelo próprio cuidado da vítima. É que 

nesses âmbitos poderiam ser verdadeiramente tutelados, livrando-se de algumas 

promessas penais falaciosas de proteção. É imperioso, portanto, desenvolver políticas 

públicas ensejadoras, efetivamente, da prevenção, controle e sancionamento da 

criminalidade de colarinho branco, admitindo-se, inclusive, um sistema precipuamente 

preventivo e, também, de internalização de mecanismos de controle dentro do próprio 

marco empresarial, como maneira eficiente de enfrentar a criminalidade exsurgente.  

A proteção penal à ordem econômica deve ser feita em ultima ratio para 

preservar um interesse juridicamente protegido e garantir o bem estar comum, devendo 
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ser o último recurso do Estado, depois de haver lançado mão de todos os outros 

instrumentos de controle social ou de política econômica disponíveis.  

Quando absolutamente inquestionável a convicção delitiva, são legítimos os 

pronunciamentos do Direito Penal, a partir da cominação de sanções, devendo ser 

implementados, expressando a desaprovação social do comportamento e afirmando o 

conteúdo ético residente nas sanções penais. Assim, logrará manter o equilíbrio do 

sistema e superar a crise deslegitimadora do poder punitivo. A política criminal deve 

estar sempre orientada à dignidade humana, independentemente se o réu é descamisado 

ou ter colarinho branco.   

 

 

3 A INTERVENÇÃO PUNITIVA DO ESTADO NA CRIMINALIDADE 
ECONÔMICO FINANCEIRA E A EXPANSÃO DA TUTELA PENAL NA 
CONTEMPORANEIDADE  

 
 Em que pese haver um consenso acerca da idéia de que o Direito Penal se 

afigura como a mais gravosa forma de intervenção do Estado em face do indivíduo, pela 

violência que lhe é inerente, e que, assim sendo, só pode ser convocado, como ultima 

ratio 5, as últimas décadas têm evidenciado um acentuado expansionismo penal. Como 

corolário do Princípio da intervenção mínima, tem-se o caráter fragmentário desse ramo 

do ordenamento jurídico, ele “quer dizer que apenas as ações ou omissões mais graves 

endereçadas a bens valiosos podem ser objeto de criminalização”.6

Nesses setores emergentes da criminalidade, as respostas institucionais são 

quase sempre dadas mediante um fluxo crescente de criminalizações. Isto é, como se o 

apelo ao Direito Penal fora único mecanismo válido e idôneo para prevenir delitos, 

sobretudo, relativos à macrocriminalidade. Tais normas incriminadoras, embora, 

formalmente válidas, são, normalmente, despidas de eficácia social. Decorre, 

inexoravelmente, uma crise de legitimação do sistema penal, quer do ponto de vista da 

prevenção geral, quer da prevenção especial. 

Para não correr o risco de o sistema penal cair no vazio de opções normativas 

meramente simbólicas é que a tutela penal legitima-se quando a criminalização for 

realmente necessária. Ou seja, quando a conduta revestir-se de dignidade penal e seja 
                                                 
5 Assim é que só pode ser convocado como última razão de ser do Estado, quando absolutamente 
imprescindível à proteção de bens jurídico-considerados fundamentais, que garantam a coexistência 
pacífica na sociedade.  
6PRADO, Luiz Regis. Elementos de Direito Penal, v 1, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 30.  
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provável sua eficácia, a lei penal deverá intervir como fonte de estabilização social e para 

surtir naturais efeitos pedagógicos.  

A emergência penal, facilmente perceptível pela multiplicação de formas de 

criminalidade, pela ampliação de tipos delitivos, pelo recrudescimento punitivo, pela 

precipitação irracional do legislador penal através da super e sobreposição de normas 

incriminadoras carecedoras de precisão e clareza - certa orgia legiferante -, embrutece o 

sistema, mas não lhe garante eficácia.  

Ao revés, a exacerbação da intervenção punitiva corrói as tradições garantistas, 

despreza o Direito Penal Mínimo e inverte o conteúdo dos princípios fundantes da 

filosofia penal da ilustração atravessadora dos séculos, logrando assento nos textos 

constitucionais dos Estados Democráticos de Direito.  

A esse respeito, aponta Jesús María Silva Sánchez que: 

 
Criação de novos ‘bens jurídico-penais’, ampliação dos espaços de riscos 
juridicamente relevantes, flexibilização das regras de imputação e 
relativização dos princípios político-criminais de garantia, não seriam mais 
do que aspectos dessa tendência geral, à qual cabe referir-se com o termo 
‘expansão’. 7 

  

Silva Sánchez observa, inclusive, a referida “expansão” como uma característica 

do Código Penal espanhol de 1995. Referindo à valoração positiva que a doutrina 

espanhola faz sobre o codex, Silva Sánchez evidencia que a “fuga (seletiva) ao Direito 

Penal” não se trata apenas de um problema de “legisladores superficiais e frívolos”, mas 

que começa a galgar uma cobertura ideológica de que antes não dispunha. Aduz,  ainda, 

que a exposição de motivos do código reconhece haver uma antinomia entre o Princípio 

da intervenção mínima e as crescentes necessidades de tutela em uma sociedade cada vez 

mais complexa. Destarte, tal antinomia seria resolvida dando prudente acolhida às novas 

formas de delinqüência, todavia, eliminando, as espécies delitivas que perderam sua 

razão de ser. 8  

No Brasil, a clarividente tendência expansionista manifestou-se, por exemplo, 

com a edição de inúmeras leis de caráter econômico, financeiro e tributário9, 

                                                 
7 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. (Série as ciências criminais no século XXI; v. 11), p. 21.  
8 SILVA SÁNCHEZ. Op. cit,. p. 22.   
9 A título exemplificativo, pode-se citar: A Lei n. º 1.521,de 26 de dezembro de 1951, que trata dos crimes 
contra a economia popular; A Lei n. º 4.137, de 10 de setembro de 1962, que dispõe sobre a repressão aos 
abusos do poder econômico; A Lei n. º 4.729, de 14 de julho de 1965 - Lei de Sonegação Fiscal -, que 
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supostamente para dar conta do funcionamento de novas instituições ou para proceder à 

regulamentação jurídico-penal de problemas típicos da complexidade da vida 

contemporânea, mormente, no âmbito da economia. Os delitos de feição econômico-

financeira têm dado mostras do seu crescimento, sobretudo, nos países ocidentais muito 

industrializados, mas o fenômeno, também, é perceptível, naqueles países em via de 

desenvolvimento, dentre os quais o Brasil. 10  

Sucede que o mero incremento da intervenção penal, através da descrição de 

novos tipos legais, a multiplicação de microssistemas penais – elefantíase do Direito 

Penal 11 – as neocriminalizações, ou ainda, o agravamento das sanções penais não têm 

causado impacto em âmbito societário. Como se poderia imaginar, nenhuma – ou quase 

nenhuma - melhoria efetiva houve no combate à criminalidade econômica. Verifica-se, 

portanto, uma tensão 12 entre o fenômeno que se convencionou chamar de “expansão do 

Direito Penal” e o “Direito Penal mínimo”.   

Silva Sánchez critica a expansão - ad absurdum - dos instrumentos de proteção 

jurídico-penais- proveniente de uma política criminal intervencionista -, como se fora 

único mecanismo eficaz de pedagogia político-social, socialização ou civilização. É que, 

                                                                                                                                               
define o crime de Sonegação Fiscal; A Lei n. º 7.492, de 16 de junho de 1986 - Lei do Colarinho Branco , 
que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional; A Lei n. º 7.913, de 07 de dezembro de 1989  
- Lei dos Crimes contra Investidores -, que também dispõe sobre a Ação Civil Pública de 
Responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliário; A Lei n. º 
8.078, de 11 de setembro de 1990  -Lei de Proteção ao Consumidor -, que traz na sua disciplina crimes 
contra as relações de consumo, em geral delitos que versam sobre abuso do poder econômico e má-fé no 
trato com o consumidor; A Lei n. º 8.137, de 27 de dezembro de 1990  - Leis dos Crimes contra Ordem 
Econômica e Tributária -, que define os crimes contra a Ordem Tributária, Econômica, e contra as 
Relações de Consumo; Lei n. º 8.158, de 8 de janeiro de 1991 - Lei de Defesa da Concorrência -; A Lei n. 
º 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que prevê crimes contra a Ordem Econômica e cria o sistema de 
estoque de combustíveis; A Lei n. º 8.884, de 11 de junho de 1994  - Lei de Prevenção e Repressão às 
Infrações contra a Ordem Econômica -, que transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica  
- CADE - em autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a Ordem Econômica; 
Lei n. º 9.034, de 3 de maio de 1995  - Lei de Repressão às organizações criminosas -, que dispõe sobre a 
utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações 
criminosas; A Lei n. º 9.613, de 3 de março de 1998  - Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro -, que 
dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização 
do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei. 
10 Nesse sentido, merece alusão o comentário de Willian Terra de Oliveira: “A criminalidade de colarinho 
branco está sendo estudada em vários países, pois o fenômeno é comum tanto nas sociedades 
industrializadas, como naquelas de economia agrária, da mesma forma que está presente desde economias 
de mercado até as de alto grau de estatização.” In OLIVEIRA, William Terra de. Algumas questões em 
torno do novo Direito Penal Econômico. RBCCRIM. São Paulo, v. 3, fasc.11, jul./set.1995. p. 234. 
11 Expressão cunhada por Luigi Ferrajoli. 
12 Cabe aqui a reflexão feita por Flávia Goulart Pereira: “Vê-se, portanto, que o mesmo vento que trouxe 
a elevação de interesses como o meio ambiente, a segurança econômica e a biogenética à categoria de 
bens jurídicos dignos da tutela penal (um avanço no sentido de proteger direitos e garantias fundamentais) 
também é responsável pela preocupação crescente com a necessidade de limitar o poder incriminador do 
Estado.” PEREIRA, Flavia Goulart. Os crimes econômicos na sociedade de risco. RBCCRIM, 2004, 
p.107. 
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segundo ele, é inútil alimentar tal visão do Direito Penal, por que se lhe transfere um 

fardo que não tem condições de carregar. Pontifica o autor que o caráter macroscópico, 

estrutural ou sistêmico dos “macroproblemas” -grandes questões sociopolíticas - ainda 

que se vislumbre neles “uma natureza globalmente criminal” - torna o Direito Penal um 

mecanismo insatisfatório à sua abordagem adequada 13. Remete-se, assim, ao Direito 

Penal, “as grandes questões do funcionamento da comunidade como tal, questões que, em 

última análise, nem as instituições políticas, nem os grupos sociais são capazes de 

resolver”. 14

A principal manifestação da globalização da economia na área criminal são os 

delitos econômicos, que distam, em muitos aspectos, dos delitos clássicos. Destaque-se 

que são paradigmas inteiramente diversos: “O crime de autor individual praticado contra 

vítima específica é sobremaneira diferente, por exemplo, de uma transação financeira 

fraudulenta que vitima milhares de cidadãos, cuja individualização é difícil, senão 

impossível”. 15

Observe-se a advertência feita por Silva Sánchez, para quem: 

 
Do ponto de vista material, a criminalidade da globalização é a criminalidade 
de sujeitos poderosos, caracterizada pela magnitude de seus efeitos, 
normalmente econômicos, mas também políticos e sociais. Sua capacidade de 
desestabilização geral dos mercados, assim como de corrupção de 
funcionários e governantes, são traços da mesma forma notáveis.  
  

A efetivação de uma tutela penal da ordem econômica, no seu sentido lato, 

suscita uma série de indagações, dentre as quais avulta em importância as seguintes: As 

injunções do Direito Penal no âmbito da criminalidade econômico-financeira são 

legítimas? O sistema da Justiça criminal pode servir como instrumento de correção das 

disfuncionalidades do sistema econômico ou, até mesmo, à sua edificação?  

   
 

4 "MODERNIZAÇÃO" DO DIREITO PENAL: AVANÇO OU RETROCESSO 
LAMENTÁVEL? 

 O processo de “modernização” do Direito Penal, que temos assistido, deu 

margem a construções como o Direito Penal do Inimigo, patrocinado por Günther Jakobs,  

que tensiona alijar da condição de cidadãos a determinados indivíduos que devem ser 

tratados como fontes de perigo e, portanto,  neutralizadas a qualquer preço.  

                                                 
13 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Op. cit., p. 61/62. 
14 Idem. p. 62.  
15 PEREIRA, Flavia Goulart. Op. cit., p. 122. 
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Frente a tal realidade, Eduardo Demetrio Crespo, professor titular de Direito 

Penal da Universidade de Castilla-La Mancha, questiona-se se a “modernização” 

representaria, realmente, uma evolução ou, como sugere, uma involução lamentável. A 

respeito do tema, Crespo colheu subsídios teórico nas lições de Cancio Meliá, 

apresentando o Direito Penal do Inimigo, entre outras características definitoriais, pela 

antecipação da punibilidade, pela adoção de uma perspectiva fundamentalmente 

prospectiva, por um notável incremento das penas e pela flexibilização de determinadas 

garantias processuais individuais. 16

Referindo-se ao mesmo fenômeno, Muñoz Conde assinala que o Direito Penal é 

o mais autoritário ramo do ordenamento jurídico e, provavelmente, de todos os sistemas 

formalizados de controle social. Refere o autor que o Direito Penal dos Inimigos 

caracteriza-se como um Direito Penal mais autoritário que o normal, uma vez que entra 

“pela porta falsa” de um ordenamento jurídico, cujos parâmetros constitucionais 

reconhecem direitos humanos fundamentais, garantias, que, pelo menos formalmente, 

servem de barreira infranqueável ao poder punitivo do Estado. 17

Alastram-se discursos radicais e intolerantes por uma desmesurada 

criminalização, sob o argumento da extrema relevância da tutela penal. A maximização 

da tutela é como o canto da sereia, fascinante aos incautos e envolvente, mas como 

costuma acontecer o fascínio turva a  visão do real, levando-nos à direção oposta a das 

nossas necessidades reais. Temos de nos amarrar ao barco, tal qual Ulisses, para não 

sermos tentados a seguir a irracionalidade panfletária da mídia ignóbil. 

Erigem-se, pois, na seara penal os delineamentos de um Direito Penal Mínimo e 

de um Direito Penal Máximo, cuja distinção foi traçada por Luigi Ferrajoli:  

 
A certeza perseguida pelo direito penal máximo está em que nenhum culpado 
fique impune, à custa da incerteza de que também algum inocente possa ser 
punido. A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em 
que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum 
culpado possa ficar impune. 18

                                                 
16 DEMETRIO CRESPO. Eduardo. De nuevo sobre el pensamiento abolicionista. In Bulletin de la 
Société internationale de défense sociale pour une politique criminelle humaniste. Cahiers de Defense 
Sociale. Mélanges en l'honneur de Louk Hulsman. Droit Penal entre abolitionnisme et tolerante zero, 
Année 2003, p. 110.  
17 MUÑOZ CONDE, Francisco. El nuevo Derecho Penal autoritario. In Texto de la ponencia mantenida. 
por su autor en el Coloquio Internacional Humboldt La función mediadora del derecho como ciencia 
universal en una época de globalización y de lucha contra el terrorismo, celebrado en Montevideo entre 6 
y el 8 de abril del año 2003.  
18 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p.84-85.  Segue o autor: “Os dois tipos de certeza e os custos ligados às incertezas correlativas 
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As dificuldades de controle experimentadas pela delinqüência de colarinho 

branco dos setores mais poderosos suscitaram, sobretudo, pela opinião pública, o 

clamor pela aludida intervenção máxima, em face das classes poderosas, produzindo, 

conforme se tem afirmado, “um fenômeno de fascinação de diversas organizações 

sociais pelo Direito Penal, fascinação essa da qual carecem todos os seus equivalentes 

funcionais”. 19  

É preciso estar atento, ao fato de que a inserção de componentes autoritários, 

nos moldes de uma política de tolerância zero 20, quer para os comportamentos 

criminosos das classes poderosas do sistema ou para os naturalmente desgraçados, não 

se sustenta no espaço do Estado Democrático de Direito; até porque, a dogmática se 

constrói, ao menos em tese, enquanto sistema de garantias para o cidadão, cega ao modo 

de ser do agente, sob pena de falarmos num Direito Penal de autor - de priscas eras e 

péssima memória.  

Como restou desenhado, parte dessa modernização do Direito Penal, diz com 

retrocessos autoritários. A pressão da obtenção de respostas imediatas e eficazes ao 

agigantamento das novas formas de criminalidade do século XXI, partindo do 

reconhecimento de que o instrumental clássico não é apto para a luta contra o crime, 

admitiu-se a antecipação da punibilidade, a exacerbação punitiva e o agravamento das 

sanções penais, a ampliação dos mecanismos policiais de investigação. Destarte, por 

vezes, há total alheamento aos direitos constitucionais do investigado, nomeadamente, o 

uso de agentes infiltrados, investigadores disfarçados, métodos audiovisuais, escutas 

telefônicas e invasão da privacidade de terceiros não participantes de ato delituoso. 

Outra linha de entendimento sobre o Direito Penal moderno é dos representantes 

da Escola de Frankfurt, que tem como um dos seus principais expoentes Winfried 

Hassemer, que afirmam que se trata de uma crise de metamorfose e que a insustentável 

situação a que chegamos, na contemporaneidade, resulta dos esforços pela modernização 

                                                                                                                                               
refletem interesses e opiniões políticas contrapostas: por um lado, a máxima tutela da certeza pública 
acerca das ofensas ocasionadas pelo delito e, por outro lado, a máxima tutela das liberdades individuais 
acerca das ofensas ocasionadas pelas penas arbitrárias”, ver FERRAJOLI, Luigi. Op. cit.. p. 84-85 
19 GÜNTHER, K. Vorschrif und autonomie apud SÁNCHEZ, Op. cit., p. 64. 
20 Na verdade, vale-se aqui apenas da força da expressão porque, verdadeiramente, a política de tolerância 
zero levada a efeito por William Bratton, no início dos anos 90, voltava sua fúria punitiva e policialesca 
para os setores marginalizados da sociedade, a quem denominavam o 'lixo' (drogados, prostitutas, 
pequenos delinqüentes, imigrantes ilegais, membros da classe baixa ou classe média empobrecida, etc); o 
centro das atenções era a criminalidade de massa, de rua (patrimonial e violenta), enquanto favorecia a 
impunidade de delitos mais gravosos como os delitos econômicos, o narcotráfico, a corrupção 
empresarial, cujos atores eram os poderosos da sociedade.     
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do Direito Penal. Para Hassemer o Direito Penal Moderno21 é efetivamente uma 

instituição distinta do Direito Penal Clássico, apontando três características, que 

aparecem junto a uma “desmetafisicação” do pensamento penal: a proteção de bens 

jurídicos, a prevenção e a orientação às conseqüências.  

Entende o autor que houve uma mudança sub-reptícia do Princípio da proteção 

de bem jurídico, que passou de um princípio negativo a um princípio positivo. Se antes o 

legislador não podia criar delitos onde inexistisse bem jurídico, hoje se transforma numa 

exigência de que se criminalize determinadas condutas - uma demanda de criminalização 

crescente -. A prevenção, que era um objetivo colateral do Direito Penal Clássico, tornou-

se o paradigma dominante - cada vez mais os fins parecem justificar os meios -, 

dificultando a concretização dos princípios da proporcionalidade e da igualdade. Quanto 

à orientação pelas conseqüências, que era um critério adicional do Direito Penal Clássico 

de molde a justificar uma legislação adequada, converteu-se no objetivo dominante do 

Direito Penal contemporâneo, sendo de assinalar como exemplo a tendência a utilizar o 

Direito Penal não como ultima, senão como sola ou prima ratio para solucionar conflitos 

sociais. 22  

Aponta como características da criminalidade da atualidade: a) a ausência de 

vítimas individuais - só existem de forma mediata -, em geral, as vítimas são ou o Estado 

ou comunidades, como a Comunidade Européia; b) a pouca visibilidade dos danos 

causados: o delito perde a sua tangibilidade, adquire estrutura diversa dos delitos 

clássicos; é que transcende os direitos individuais, não se trata mais de vida, liberdade, 

honra, corpo, patrimônio das pessoas, como no Direito Penal Clássico, mas se fala em 

capacidade funcional do mercado de subsídios, saúde pública, capacidade funcional das 

bolsas, que do ponto de vista do conteúdo, segundo ele, nada dizem; são bens jurídicos 

supra-individuais, universais, muito vagos e genéricos; c) novo modus operandi: as 

formas de ação criminosa são civis, não corre sangue e ensina Winfried Hassemer: “De 

um modo geral há colarinhos brancos, caneta, papel, assinatura de contratos e, também 

                                                 
21 Hassemer aponta como exemplos de criminalidade moderna: a criminalidade econômica moderna, que 
é difusa e tem por vítima, de regra, pessoas jurídicas, como a Comunidade Européia; o descalabro das 
economias do antigo bloco comunista (Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria) e criminalidade 
econômica desenvolvida nessa região; a criminalidade ecológica; a criminalidade no comércio exterior; a 
criminalidade na área do contrabando de armas; o contrabando internacional de drogas; a criminalidade 
organizada etc.  
22 HASSEMER, Winfried. Rasgos y crisis del derecho penal moderno. IBCCRIM. Madrid, fasc.1, 
ene./abr., 1992, p. 239-240. 
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por isso, os danos desse tipo de criminalidade não são visíveis: contratos, pagamentos, 

cartas, negociações, solicitações”. 23

Os representantes da Escola de Frankfurt criticam severamente as exacerbações 

de deformações que a Política criminal oficial tem imposto ao Direito Penal e ao Direito 

Processual Penal, postulando o retorno ao “velho e bom Direito Penal Liberal” e seus 

princípios político-criminais garantistas, quer os relativos ao direito material, quer 

processuais.  

As infrações contra os novos bens jurídicos, como a ordem econômica, 

poderiam ser regulados, segundo Hassemer, pelo Direito de Intervenção. Este se 

afiguraria como uma zona fronteiriça entre o Direito Penal, o Direito Administrativo e a 

responsabilidade civil por atos ilícitos que, a um só tempo, não se compatibilizaria com a 

pena privativa de liberdade, com sanções menos intensas e, portanto, dotado de menores 

garantias e formalidades processuais que o Direito Penal tradicional.  

Como não se ignora, a Escola de Frankfurt tem se debruçado sobre a 

problemática da sociedade de risco e suas ingerências no Direito Penal e, ao propugnar 

novas formas de superar tal contexto, reconhece a ineficácia penal dos novos interesses e, 

por conseguinte, sua total ilegitimidade para cuidar de bens jurídicos universais que estão 

fundamentados em conceitos diversos dos individuais, objeto do tratamento do Direito 

Penal Clássico. O Direito Penal, nessa linha de intelecção, deve cingir-se ao seu núcleo 

essencial - Direito Penal Nuclear -, isto é, proteção de bens jurídicos predominantemente 

individuais - a vida, saúde, honra, liberdade, integridade sexual - e patrimoniais; quando 

forem lesionados ou postos em perigo, de forma grave.  

As reflexões advindas de outro modelo jurídico servem-nos de alerta, todavia, 

não se pode olvidar que o direito posto no Brasil, apresenta-nos o Direito Penal como 

protetor dos valores fundamentais da vida em sociedade. Apesar das crises de legitimação 

e de, com invulgar freqüência, estar prestando um (des)serviço a outras funções, não é 

possível propugnar, utopicamente, pela sua abolição eis que sua presença continua sendo 

necessária e inevitável, apenas merecendo ser redirecionada às fronteiras do Estado 

Democrático de Direito.  

  

 5  O SIMBOLISMO EM MATÉRIA PENAL NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA  

                                                 
23 HASSEMER.Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal . IBCCRIM. Ano 2, n. 8, 
out./dez.1994, p.41-51 
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“O mundo é um objeto simbólico”, assegurou o escritor romano Salústio. De 

fato a capacidade de simbolizar é essencialmente humana. Em se tratando de uma forma 

especial de linguagem, os símbolos, como disse Jack Tresidder, sempre estiveram 

“intimamente ligados à experiência do mistério e do sagrado, o fascínio dos símbolos 

foi sendo analisado multissecularmente por várias formas de saber: antropologia, 

mitologia, história das religiões, esoterismo, psicanálise, etc”.24 Uma das notas 

merecedoras de destaque quando se investiga a tendência expansionista da tutela penal 

na contemporaneidade é o caráter freqüentemente simbólico assumido pelo Direito 

Penal.  

À teoria psicanalítica interessa, sobretudo, a descontinuidade entre o símbolo e 

o termo simbolizado, freqüentemente perceptível nessa seara. O expansionismo 

desenfreado da ameaça punitiva, a transferência de expectativas ao Direito Penal e sua 

ilusão pueril de açambarcar toda a luta contra a macro-criminalidade surgiu, 

abruptamente, divorciado de qualquer base dogmático-jurídica lastreante. Consagrou o 

simbolismo penal, pois, se a simples tipificação, a hipertrofia legislativa, a exacerbação 

do rigor punitivo, por um lado satisfaz as expectativas de uma mentalidade punitiva 

clássica, por outro não é instrumento hábil para desencadear as almejadas mudanças 

sociais ou para servir de instrumento de governo da sociedade. 

Ao tratar da sociedade capitalista e da desintegração dos seus valores 

tradicionais, na sua obra Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, Eric 

Hobsbawm chamou atenção ao fato de que:  

 
Todo observador realista e a maioria dos governos sabiam que não se 
diminuía nem mesmo se controlava o crime executando-se criminosos ou 
pela dissuasão de longas sentenças penais, mas todo político conhecia a 
força enorme e emocionalmente carregada, racional ou não, da exigência em 
massa dos cidadãos comuns para que se punisse o anti-social. 25   

 

Dentre as muitas considerações que temos tecido acerca da criminalidade 

econômico-financeira, apontamos o uso indiscriminado do Direito Penal, o que tem 

contribuído na sua desfiguração enquanto instrumento repressivo, sentida pela perda do 

conteúdo ético que deve residir nas sanções criminais e pela inidoneidade para prevenção 

de certos riscos.  

                                                 
24 TRESIDDER, Jack. Os Símbolos e o seu Significado. Lisboa: Editorial Estampa, 2000.  
25 HOBSBAWM, Eric, na sua obra Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução de 
Marcos Santarrita. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
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Um dos grandes males do Brasil é crer que mudanças sociais podem ser 

produzidas a partir do recurso à da simples juridicização, ou do meio mais radical 

representado pela intervenção jurídico-penal, ainda quando não se divisa qualquer 

possibilidade de concretização da pretendida tutela. Até porque, raríssimos são os 

problemas para os quais o Direito Penal seja a solução mais idônea.  

Essa tentativa de aprisionar em molduras penais realidades demasiadamente 

fluidas e mutáveis, por vezes, deu vazão a um Direito Penal puramente simbólico já que 

despido de qualquer eficácia social. De mais a mais, o legislar por legislar gera uma 

perigosa indiferença entre o Direito e a sociedade, o alheamento à possibilidade real de 

aplicação da lei penal. 

Alberto Silva Franco, também, preocupou-se com a situação, apresentando o 

pampenalismo, isto é, “a utilização do Direito Penal como uma espécie de panacéia para 

todos os males”. Para ele, o fenômeno “quando não se traduz numa bastardização deste 

instrumento de controle social, pode representar uma completa desmoralização 

decorrente de sua inoperância e de sua ineficácia”. 26

Anabela Miranda Rodrigues, ao refletir sobre o Direito Penal fiscal reconhece a 

dimensão de ultima ratio que ele deve assumir, ao tempo em que critica a carga 

simbólica negativa trazida pelo Direito Penal cujo arsenal punitivo não se mostra à altura 

de lhe garantir vigência e validade, falecendo-lhe capacidade real para solução do 

problema. 27 No seu sentir, em vez de afirmar valores, contrariamente, gera um efeito 

corrosivo da essencialidade desses mesmos valores, “e os que são apanhados pela malha 

da punição são apenas meros ‘bodes expiatórios’ que são ‘utilizados’ para mostrar que o 

sistema, aparentemente, funciona.” 28   

Embora reconheçamos a legitimidade das injunções do Direito Penal para 

proteção de novos conteúdos (interesses difusos), a política criminal não pode se expor ao 

risco de precipitações irracionais, nem dar vazão a excessos, oscilando ao sabor das 

emoções midiáticas, para entorpecer os anseios, nem valer-se da mais grave forma de 

intervenção na vida do indivíduo para satisfazer fetiches punitivistas divorciados da 

racionalidade penal democrática.     

  

                                                 
26 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos, São Paulo: RT, 1994, p. 36-37.  
27 RODRIGUES, Anabela Miranda. Contributo para a fundamentação de um discurso punitivo em 
matéria penal fiscal. In Direito Penal Econômico Europeu: Textos Doutrinários, vol. 2 p. 483.  
28 RODRIGUES, Anabela Miranda. Discurso punitivo em matéria penal fiscal. In Temas de Direito Penal 
Econômico/ organizador Roberto Podval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 183.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizamos, manifestando a íntima convicção de que maior desafio do Direito 

Penal, na sociedade contemporânea, é encontrar mecanismos que possibilitem uma 

maior eficácia (parâmetro empírico) na persecução punitiva da criminalidade 

econômico-financeira, sem reduzir seu conteúdo valorativo das garantias que foram 

instituídas pela dogmática jurídica, como um sistema de proteção ao cidadão, quer 

pobre, quer poderoso. Não pode transigir, sob nenhum pretexto, aos princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

Se, por um lado, reclama-se eficácia com a pretendida modernização do Direito 

Penal, esta não pode realizar-se à custa da erosão dos padrões valorativos de garantias. 

Enquanto expressão máxima do jus puniendi estatal, que busca a coexistência pacífica 

da sociedade através da prevenção e repressão de condutas lesivas aos bens jurídicos 

mais relevantes da vida societária, o Direito Penal está legitimado, desde que funcione 

no mais profundo respeito ao ser humano, sua dignidade e liberdade. O retrocesso 

lamentável na incorporação, paulatina, de componentes autoritários poderá importar em 

mais desigualdade, injustiça e exclusão da velha clientela do sistema penal.  

O expansionismo penal trouxe, portanto, sintomas mórbidos desfigurando o 

velho Direito Penal Clássico, conhecido como produto da ilustração. A crise reside 

principalmente na sua perda de identidade, vale dizer: inúmeras transformações estão 

em curso na Ciência Penal, em conseqüência das transformações estruturais 

experimentadas pela sociedade contemporânea. Todavia, a crise ainda não se consumou. 

Inexiste qualquer novo paradigma estruturado e sistematizado, que sirva como 

referencial e tenha capacidade de ser adotado em sua substituição. A essa concepção, 

casa-se o pensamento de Gramsci quando lança a advertência de que “a crise consiste 

precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer; neste 

interregno, surge uma grande variedade de sintomas mórbidos”.29
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CULPA & CASTIGO: MODERNAS TEORIAS DA CULPABILIDADE E 

LIMITES AO PODER DE PUNIR 

 

Karyna Batista Sposato∗  

RESUMO 

O artigo trata do principio da culpabilidade a partir das modernas teorias formuladas 

por Winfried Hassemer, Claus Roxin. Günther Jakobs e Francisco Muñoz Conde. 

Procura discutir em que medida a culpabilidade funciona como limitação ao poder 

punitivo ou ao revés, fundamenta a pena, demonstrando sua necessidade. A questão é 

das mais relevantes na Teoria do Delito, como critério legitimador da pena e de 

individualização da sanção. E vive hoje uma inegável crise, que se expressa na disputa 

entre funções político-criminais e a determinação da proporcionalidade da sanção 

penal – ambas as tarefas atribuídas a um único conceito de culpabilidade. Como é 

sabido,  a culpabilidade é em nossa cultura jurídica um dos pressupostos decisivos para 

a responsabilização jurídico-penal, ou seja, ela juntamente com a ilicitude e a 

antijuridicidade é o que fundamenta a imposição de uma pena. Entretanto, além de 

fundamentar a pena, cabe à culpabilidade limitá-la, servindo de parâmetro de 

referência para a individualização da sanção. A crise do conceito de culpabilidade, de 

um ponto de vista dogmático, como se pretende demonstrar se reflete na dificuldade de 

medir a liberdade de vontade de um autor de um delito ou de sua capacidade de atuar 

de modo distinto. E de um ponto de vista de política criminal, na dificuldade de 

legitimação da pena, uma vez que não se pode negar que atualmente mais do que antes 

se espera obter conseqüências positivas através da utilização do Direito Penal.  Por 

isso, a discussão para além de um interesse teórico-acadêmico é de fundamental 

importância pois, pode influenciar opções de política criminal na direção de um 

sistema penal reduzido ao mínimo indispensável à convivência social, ou em sentido 

oposto, sua exacerbação. 

 

                                                 
∗ Mestre em Direito Penal pela USP. Doutoranda em Direito Penal pela Universidade Pablo de 
Olavide – Sevilha/Espanha. Professora de Direito Penal da Faculdade Ruy Barbosa. Autora da obra 
“O Direito Penal Juvenil”, São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2006. 
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PALAVRAS-CHAVE: CULPABILIDADE;  RESPONSABILIDADE; 

FINALIDADES DA PENA; INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 

 

RESUMEN 

El artículo trata del principio de la culpabilidad  desde las modernas teorías formuladas 

por Winfried Hassemer, Claus Roxin, Günther Jakobs y Francisco Muñoz Conde. 

Discute en que medida la culpabilidad funciona como limitación del poder punitivo o 

al revés, fundamenta la pena, evidenciando su necesidad. 

El tema es uno de los más importantes de la Teoría del Delito, como criterio de 

legitimación e individualización de la pena. Y vive hoy una crisis innegable, que se 

expresa en la disputa entre funciones político-criminales y la determinación de la 

proporcionalidad de la sanción penal- ambas tareas atribuidas al mismo concepto de 

culpabilidad. Como se sabe,  la culpabilidad es en nuestra cultura jurídica uno de los 

presupuestos decisivos para la responsabilización  jurídico-penal, o sea, ella 

juntamente con la ilicitud y la antijuridicidad es lo que fundamenta la imposición de 

una pena. Entretanto, además de fundamentar la pena, cabe a la culpabilidad limitarla, 

sirviendo como parámetro de referencia para la individualización de la sanción.  La 

crisis del concepto de culpabilidad, desde el punto de vista dogmatico, como se 

pretende demostrar se refleja en la dificultad de medir la libertad de voluntad del  autor 

del delito o de su capacidad de actuar de modo distinto. Y desde el punto de vista de la 

política criminal,  en la dificultad de legitimación de la pena, a la vez que no se puede 

negar que actualmente más que antes se espera obtener consecuencias positivas a 

través de la utilización del Derecho Penal. Además del interés teórico-académico, la 

discusión tiene fundamental importancia pues puede influenciar opciones de política 

criminal en la dirección de un sistema penal reducido al mínimo indispensable a la 

convivencia  social, o en otro sentido de su exacerbación. 

 

PALABRAS-CLAVE: CULPABILIDAD; RESPONSABILIDAD; FINALIDADES 

DE LA PENA; PROPORCIONALIDAD; INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir a culpabilidade a partir de seus dois 

grandes atributos: a fundamentação da pena, e seu limite. Trata-se de retomar as 

distintas teorias formuladas modernamente com o intuito de refletir em que medida a 

culpabilidade funciona como limitação ao poder de castigar do Estado, seja como 

critério de individualização da sanção penal, ou em outro sentido, de legitimação 

acerca da necessidade da pena.  

Sabe-se que o tema insere-se dentre os mais importantes na moderna teoria 

do Direito Penal, mais precisamente na Teoria do Delito, uma vez que mediante uma 

idéia de culpabilidade se atribui ao agir humano uma característica ou uma feição que 

o torna culpável, e por conseqüência punível. É dizer que a culpabilidade é um dos 

elementos centrais na definição de relevância penal a determinados atos ou fatos 

produzidos pela ação humana.   

Dito de outro modo, é a culpabilidade juntamente com a ilicitude e a 

antijuridicidade que fundamenta a imposição de uma pena em nossa cultura jurídica. É 

desta maneira, “prima facie” a possibilidade de atribuir e responsabilizar uma pessoa 

concreta de determinado fato1. Entretanto, além de fundamentar a pena, cabe à 

culpabilidade limitá-la, servindo de parâmetro de referência para a individualização da 

sanção. 

Esta compreensão está presente desde as formulações de Arthur Kaufmann e 

Achenbach e se traduz numa idéia de culpabilidade com dupla conotação ou 

significado, o de legitimar a imposição de uma pena e ao mesmo tempo limitar sua 

incidência sobre determinado sujeito. 

Todavia, não se pode perder de vista que o fundamento material da 

culpabilidade e os elementos que a integram vivem hoje uma profunda crise.  E não 

menos importante é a disputa entre funções político-criminais e a determinação da 

proporcionalidade da sanção penal, como tarefas atribuídas a um único conceito de 

culpabilidade.  É justamente sobre estas questões que se pretende debruçar. 

  

                                                 
1 QUINTERO OLIVARES, GONZALO FERMÍN; MORALES PRATS Y PRATS CANUT,J. 
MIQUEL. Manual de Derecho Penal Parte General.  Editorial Aranzadi, S.A. 3ª Edición. 
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1.  INTRODUÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE CULPABILIDADE 

 

A culpabilidade é em nossa cultura jurídica um dos pressupostos decisivos 

para a responsabilização jurídico-penal, e sua conceituação advém basicamente de 

duas visões da culpabilidade, a psicológica e a normativa, sendo a última a que melhor 

traduz o conceito de culpabilidade que utilizamos no chamado Direito Penal de 

Culpabilidade.   

A partir da segunda metade do século XIX surge a concepção psicológica da 

culpabilidade, em profunda consonância com a teoria jurídica do delito própria dos 

sistemas de Franz Von Liszt e Ernst Beling, que conceituam o tipo penal como uma 

fórmula estritamente objetiva e descritiva e que localizam “todo o subjetivo” na 

culpabilidade.  

Enquanto Liszt constrói a culpabilidade como uma relação subjetiva entre o 

ato e o autor, Beling no mesmo sentido aponta a relação do autor com o resultado e sua 

vinculação subjetiva com o fato praticado. Para ambos, o que vincula o autor à 

realização da conduta é a culpabilidade havendo um pressuposto ideológico acerca da 

liberdade do homem e de sua capacidade intelectual. Também Gustav Radbruch 

sustenta um conteúdo de vontade na culpabilidade, uma relação psicológica com o 

resultado. 

Trata-se de um conceito de culpabilidade de matiz causalista, uma vez que 

busca um nexo psíquico entre a ação e o resultado, cabendo à culpabilidade conceder 

uma explicação causal subjetiva, simultânea e paralela ao nexo de atribuição objetiva2. 

Deste modo, se configura um sistema bipartido rígido do Ilícito, separando 

drasticamente elementos objetivos dos elementos subjetivos, distinguindo, portanto o 

injusto (elementos objetivos) da culpabilidade (elementos subjetivos). 

É importante identificar a influência do positivismo naturalista para esta 

construção, pois o delito se manifesta como um acontecimento natural, passível de 

                                                 
2 GONZALO D. FERNANDEZ. Culpabilidad y teoría del delito. Buenos Aires: Editorial B de F., 1995, 
vol.1, pág. 164. 
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observação tal qual um fenômeno das ciências naturais. A culpabilidade nesta 

perspectiva é um fato psíquico, observável e também passível de uma descrição3.  

A conseqüência mais eloqüente do esquema psicológico é imputar 

determinado fato a um sujeito entendido como culpável, a título de dolo ou culpa4, 

buscando estabelecer uma relação psicológica entre o autor e seu ato. 

Paulatinamente as críticas a um conceito de culpabilidade positivista 

determinista, que se reduzia às idéias de dolo e culpa, conduziram à construção de um 

conceito normativo de culpabilidade, do qual Reinhard Frank é o maior expoente como 

fundador, por haver acrescentado ao dolo e a culpa , as chamadas circunstâncias 

concomitantes e conceber-lhes como elementos da culpabilidade. Sua maior 

contribuição, entretanto, é o conceito de reprovabilidade como uma valoração negativa 

de uma conduta desaprovada e que configura em seu ponto de vista, o perfil normativo 

da culpabilidade. 

Por normativo podemos entender o conceito de culpabilidade a partir de 

Frank porque é também à luz de suas afirmações que tem início uma concepção de que 

a culpabilidade descansa sobre a norma de dever individual e a exigibilidade se dá 

quando há a possibilidade de uma conduta adequada ao Direito. Destacam-se nesta 

linha, Goldschmidt e Freudhental e não se pode negar a presença do neokantismo5 em 

tais formulações, uma vez que acrescenta-se ao conceito clássico causal de delito, no 

qual dolo e culpa são elementos da culpabilidade, as idéias de dano social e 

reprovabilidade. 

Pode-se dizer que com James Goldschmidt e Fredenthal se estrutura uma 

teoria da exigibilidade na medida em que desenham um conteúdo material : a 

desobediência de um dever jurídico como fundamento da culpabilidade. Mais do que 

isso, a reprovabilidade se expressa pelo não deixar-se motivar pela representação do 

dever e a exigibilidade se constitui no fundamento para a imposição da culpabilidade.  

                                                 
3 JESCHECK, HANS-HEINRICH. “Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad en Alemania 
y Austria”. EN: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. (www.criminet.ugr.es) 
4 Historicamente culpa e dolo são conceitos utilizados para a atribuição subjetiva de responsabilidade, e 
até fins do século XIX, foram os mesmos para o direito civil e o direito penal. (QUINTERO 
OLIVARES, GONZALO; MORALES PRATS, FERMÍN. Y PRATS CANUT,J. MIQUEL. Manual de 
Derecho Penal Parte General -, Editorial Aranzadi, S.A. 3ªEdición. 
5 A influência do Neokantismo a partir da segunda metade do século XIX para o Direito Penal consistiu 
na introdução de métodos próprios das ciências humanas dirigidos à compreensão e valoração, em 
substituição aos métodos das ciências naturais de observação e descrição. 
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O que está por detrás da exigibilidade, no entanto, é a idéia de que o sujeito 

poderia agir de modo distinto, ou seja, com livre arbítrio. 

Com os avanços do Finalismo, mudanças são implementadas no conceito 

normativo de culpabilidade, passando este a incorporar a partir de Hans Welzel um 

critério de reprovabilidade consistente na formação antijurídica da vontade do autor6. 

Para Welzel, a culpabilidade é a parte da responsabilidade do autor por sua 

determinação antijurídica, muito embora o mesmo não explique de que forma uma 

pessoa pode evitar o delito e utilizar seu autocontrole com a finalidade de atuar 

conforme o Direito, ou seja, também Welzel não oferece uma explicação do livre 

arbítrio7, que segue como uma categoria carente de comprovação empírica. 

Importa reconhecer que na Doutrina Finalista da ação se impõe uma 

separação entre os elementos objetivos do delito e o conceito de culpabilidade, que se 

perfaz da idéia de reprovação.  

Observa-se, portanto, que o finalismo se vale da fórmula de Frank de que 

culpabilidade equivale à reprovabilidade agregando a ela, elementos valorativos 

(normativos). Deste modo, a culpabilidade é a reprovação decorrente de uma ação 

típica e antijurídica realizada, e implica ser responsável por um comportamento 

antijurídico. Este é um aspecto de relevância, pois é o que faz do conceito de 

culpabilidade, um conceito jurídico e não moral ou meramente psicológico. Por esta 

razão, Maurach e  Heinz Zipf denominam este conceito de conceito complexo de 

culpabilidade porque compreenderia conjuntamente elementos psíquicos e valorativos. 

Muitos autores atuais8 vêem demonstrando a necessidade de uma redefinição 

do conceito de culpabilidade, ou de outra parte até mesmo de sua eliminação como 

fundamento do delito. Se for possível atribuir à crise do conceito de culpabilidade 

alguma atualidade, esta talvez se refira de um ponto de vista dogmático, à dificuldade 

de medir a liberdade de vontade de um autor de um delito ou de sua capacidade de 

                                                 
6 Tal concepção pode ser vista em uma sentença do Supremo Tribunal Federal Alemão, que versa sobre 
o erro: “Com o juízo de desvalor da culpabilidade se reprova o autor que tenha decidido pelo injusto 
quando poderia comportar-se licitamente, e decidir-se pelo Direito. (...) A razão profunda da 
reprovação de culpabilidade está no fato de que o homem está em disposição de autodeterminar-se 
livre, responsável e moralmente, e está capacitado portanto, para decidir-se pelo Direito ou ao 
contrário pelo injusto.”  - BGHSt 2, 2000. (ROXIN, CLAUS. Culpabilidad y Prevención en Derecho 
Penal. Madrid,:Instituto Editorial  Reus, 1981, pág. 64.) 
7 JESCHECK, HANS-HEINRICH. Loc. Cit. 
8 Vale dizer que a crise do conceito de culpabilidade e também da idéia de livre arbítrio é tão antiga 
quanto o Direito Penal contemporâneo, datando desde a Escola Positiva italiana as primeiras objeções.  
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atuar de modo distinto, e de um ponto de vista de política criminal, à dificuldade de 

legitimação da pena, uma vez que não se pode negar que atualmente mais do que antes 

se espera obter conseqüências positivas através da utilização do Direito Penal. O velho 

debate acerca da liberdade individual do autor e das finalidades retributivas ou 

preventivas da pena estatal se renovam na discussão sobre a culpabilidade, que oscila 

entre a culpa individual e sua justa retribuição e a supremacia da prevenção9.    

 

2. MODERNAS TEORIAS DA CULPABILIDADE 

 

Como visto, nossa cultura social e jurídica mantém um conceito de 

culpabilidade calcado na idéia de liberdade do sujeito. Dizer “quem tem a culpa” 

implica admitir um grau de decisão e responsabilidade naquele que atuou de forma 

ilícita e antijurídica.   

Entretanto, tendências preventivo-especiais existentes desde Liszt pressionam 

na direção de um direito penal de autor10, pois a questão de que a intervenção sobre o 

delinqüente é necessária para evitar delitos futuros depende mais de sua personalidade 

que do fato concreto individual. 

Esta parece ser a questão recorrente para o Direito Penal que já em 1930, 

Zimmerl apontava como a questão central na definição de que modelo de Direito penal 

                                                 
9 Por prevenção, se quer designar a prevenção geral  - a possível influência sobre o autor –e  a prevenção 
especial - a correção e a salvaguarda sobre eventuais autores. (NAUCKE, WOLFGANG. “Prevención 
general y derechos fundamentales de la persona.”EN : FERNÁNDEZ, GONZALO D. Principales 
problemas de la prevención general. Buenos Aires: Editorial B de F. 2004, pág 15.)  
10 Como acentua Zaffaroni, por Direito Penal do Autor denomina-se o conjunto das teorias que 
concebem a explicação da pena em características dos autores dos delitos. Este direito penal imagina que 
o delito é um estado do autor, sempre inferior às demais pessoas consideradas normais. Este estado de 
inferioridade  tem para alguns natureza  moral e para outros natureza mecânica, ou seja, para os 
primeiros o homem que incorre na prática de delitos coloca-se em estado de pecado penal, em 
conseqüência, a reprovação e a pena devem adequar-se ao grau de perversão pecaminosa de sua 
conduta. Para os segundos, o delito sinaliza uma falha, indicando um estado de perigo ou perigosidade, 
e as agências jurídicas constituem aparatos mecanicamente determinados a corrigir ou neutralizar as 
peças que falham. Em ambas concepções, o criminalizado é um ser inferior. (ZAFFARONI, EUGENIO, 
RAUL. Derecho Penal : parte general/ Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Slokar y Alejandro Alagia –, 
Buenos Aires: Ediar. 2002. 2ª Edición) Claus Roxin adverte que o Direito Penal de Autor se verifica 
sempre que a pena se vincule à personalidade do autor e seja sua associabilidade e o grau da mesma o 
que decida sobre a sanção: o que faz culpável o autor não é o cometimento de um ato e sim que sua 
condição o converta em objeto de censura legal”. (ROXIN, CLAUS. Derecho Penal – Tomo I – 
Fundamentos de la estrutura de la teoria del delito. Madrid: Editorial Civitas, 1999. pág. 176.) 
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deve estruturar o sistema: “Fato concreto ou personalidade: esta é a pergunta sobre o 

fundamento primário de todo sistema”.   

Trocando em miúdos, a moderna discussão sobre a culpabilidade não escapa 

da mesma pergunta: a culpabilidade dirige-se a avaliar a personalidade e as condições 

pessoais do autor do fato para indicar a pena mais adequada ao alcance de finalidades 

preventivas, ou dirige-se à avaliação do fato em si mesmo e da atuação do sujeito com 

vistas a adequar a sanção a uma fórmula o mais proporcional possível à medida de sua 

“culpa”.   Ou expressa em última instância, uma ofensa à ordem jurídica, que portanto 

gera a necessidade de castigo como mecanismo de restabelecimento do Direito.  

Este trabalho focaliza quatro autores: Claus Roxin, Günther Jakobs, Winfried 

Hassemer e Francisco Muñoz Conde e suas distintas concepções da culpabilidade, que 

por conseguinte, oferecem caminhos divergentes quanto à necessidade de redefinição 

do conceito e sua incidência para a responsabilização penal. Podemos identificar 

posturas de substituição, reforço, eliminação ou superação do conceito de 

culpabilidade como fundamento do delito.  

Chamamos de substitutivas as propostas de Roxin, uma vez que o autor 

sugere que o conceito normativo de culpabilidade seja aperfeiçoado na direção de um 

conceito normativo de responsabilidade. A leitura de Jakobs, por sua vez, aponta para a 

construção de um conceito material de culpabilidade que atenda a fins sociais, 

demonstrando que a culpabilidade cumpre uma função de reforço à fidelidade ao 

Direito, Hassemer discute a eliminação da reprovação como elemento da culpabilidade 

e a necessária preponderância de um conceito de Responsabilidade atento ao fato 

concreto. Por último, Muñoz Conde propõe a superação da culpabilidade com a 

introdução de uma dimensão social que permita avaliar a conveniência e a necessidade 

da imposição de uma sanção penal tendo em vista as condições pessoais e sócio-

econômicas do sujeito.  

 

2.1. Responsabilidade e Finalidades Preventivas em Roxin 

  

A questão essencial da qual parte Roxin é se a culpabilidade funciona como 

uma justificativa para a pena. Para ele de um lado o conceito de culpabilidade cumpre 
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um papel de legitimação ao mal que se impõe ao acusado (idéia de retribuição), e de 

outro, limita o poder de intervenção estatal, assinalando o limite máximo da pena11.  

Este segundo aspecto é bastante reforçado por Roxin, que vê na 

Culpabilidade um meio de limitar sanções jurídico-penais, mas não de fundamentá-las. 

Sua função político-criminal consiste em impedir que por razões de prevenção geral ou 

especial se abuse da pena. 

Importante ainda observar que seu conceito de culpabilidade combina 

elementos de conteúdo material de caráter subjetivo e objetivo, e se constitui por três 

aspectos, objeto de valoração (o tipo de culpabilidade); a valoração em si mesma (que 

muitos autores designam como reprovabilidade/ reprovação); e a união entre o objeto e 

seu predicado de valor (fato culpável). 

Na busca de um conceito material de culpabilidade, Roxin defende que os 

princípios político-criminais da Teoria dos Fins da Pena sustentem a categoria 

sistemática que comumente se denomina Culpabilidade. Demonstra que as tentativas 

em separar  Injusto de Culpabilidade resultaram inconsistentes. Os Binômios: 

Objetivo/Subjetivo; Dever /Poder; Geral/Individual; Desvalor da Ação/Desvalor da 

Atitude Interna apenas abarcam fragmentos parciais da problemática e não 

compreendem a totalidade dos fenômenos que se devem incluir sistematicamente 

nestas categorias. 

Reforça que o decisivo não é o poder atuar/ agir de outro modo, e sim que o 

legislador, a partir de pontos de vistas jurídico-penais, torne responsável o autor por 

sua ação. Por isso, trata-se mais de um conceito de Responsabilidade12 que 

Culpabilidade, pois o que está em jogo são critérios de política criminal que permitam 

definir a questão quanto à necessidade jurídico-penal de sancionar no caso concreto. A 

responsabilidade tem como pressupostos a culpabilidade e o conhecimento da 

antijuridicidade. Enquanto a antijuridicidade confere a um determinado fato o 

predicado de infringir a ordem do dever ser jurídico-penal, a responsabilidade significa 

uma valoração do ponto de vista de fazer responsável penalmente o sujeito. 
                                                 
11 Esta visão de Roxin retoma o pensamento de Arthur Kaufmann de que “em ultima instância o 
problema da liberdade de vontade também pode atenuar-se, reconhecendo na culpabilidade unicamente 
uma função limitadora e considerando que seu único sentido consiste em limitar a pena que por outras 
razões é legítima e necessária, e deste modo, proteger o indivíduo frente os abusos do poder punitivo do 
Estado”. ROXIN, CLAUS. ROXIN, CLAUS. Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal Op. Cit. 
12 Assim também Henkel que concebe uma zona limite de exclusão da responsabilidade que escapa a 
uma normatização descritiva e é recomendada ao juiz para que pondere no caso em concreto. 
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Como decorrência, no marco da culpabilidade como fundamento da pena, 

Roxin concebe que as tradicionais causas de exclusão da culpabilidade são em 

verdade, casos de exclusão da responsabilidade baseadas nos fins da pena. Ou seja, são 

considerações de prevenção geral e especial que levam o legislador a renunciar à 

sanção13. A distinção entre culpabilidade e responsabilidade reside precisamente em 

admitir que a reprovação ou reprovabilidade é uma condição necessária mas não 

suficiente para a responsabilidade, sendo imprescindível a necessidade preventiva de 

sanção. Portanto, a responsabilidade consiste em culpabilidade do sujeito combinada 

com necessidade preventiva da sanção penal. Ressalte-se que seu conceito de 

culpabilidade é empírico-normativo, vez que é empiricamente constatável a capacidade 

de autocontrole e a acessibilidade normativa por parte do sujeito14.  

Por outro lado, no marco da culpabilidade como determinação da pena, 

observa que o grau de culpabilidade serve à determinação da pena impondo limites às 

finalidades preventivas. Uma proporcionalidade entendida como justa entre 

culpabilidade e pena proporciona à condenação a possibilidade de um consenso na 

comunidade jurídica e assegura a autoridade da norma, o que é sumamente útil para a 

manutenção do ordenamento jurídico. 

Nesta direção, pondera que nenhuma necessidade preventiva por maior que 

seja pode justificar uma sanção que contradiga o princípio de culpabilidade15. A 

necessidade preventiva opera como uma proteção adicional frente à intervenção do 

Direito Penal, pois restringe a possibilidade de punição da conduta culpável mediante a 

exigência de que a mesma seja preventivamente imprescindível.  

Conseqüentemente, uma pena pode ser inferior ao grau de culpabilidade, 

quando a pena adequada à culpabilidade possuir um efeito previsivelmente contrário à 

                                                 
13 Juntamente com Leckner, Roxin aponta que a renúncia ao castigo se produz tanto por razões de 
prevenção geral como também de prevenção especial.   
14 Por acessibilidade normativa devemos entender a capacidade de comportar-se conforme a norma que 
é conhecida pelo sujeito.  
15 Muñoz Conde elucida que a culpabilidade pode ser compreendida a partir de uma triple função: como 
fundamento da pena – no que se refere à verificação dos elementos necessários para a imposição de uma 
pena (capacidade de culpabilidade, conhecimento da antijuridicidade, exigibilidade de conduta diversa) -
, como elemento de determinação ou medição da pena – no tocante à gravidade e duração da pena 
adequadas ao caso concreto -, e como proscrição de responsabilidade pelo resultado – o que reduz as 
formas de imputação de um resultado ao dolo e à imprudência. Esta última é justamente a  que 
caracteriza o princípio de culpabilidade, já que exige a existência de dolo ou imprudência para que uma 
pena possa ser imposta.  (MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, GARCÍA ARÁN, MERCEDES. Derecho 
Penal – Parte General., Valencia: Tirant lo Blanch, 6ª Edición, 2004, pág. 95.) 
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socialização. Por isso, faz-se relevante frisar que para Roxin, embora a culpabilidade 

seja determinada em seu conteúdo por critérios preventivos, não se confunde com 

prevenção e produz recíprocas limitações ao poder punitivo. Vejamos, como 

fundamento da pena a idéia de responsabilidade impõe uma limitação ao poder de 

castigar do Estado ao condicioná-lo a uma necessidade pública de prevenção, e 

simultaneamente como determinação da pena, a responsabilidade ao abarcar a 

culpabilidade do sujeito limita a prevenção geral intimidatória e a prevenção especial 

dirigida ao tratamento. 

Entende desta maneira que a manutenção do princípio de culpabilidade 

significa uma decisão de princípio em favor da prevenção geral integradora16, e apenas 

dentro de seus limites admite-se uma prevenção geral intimidatória. 

 A manutenção do conceito de culpabilidade justifica-se por três razões 

principais: a primeira, de ordem terminológica, dada a tradição em nossa cultura 

jurídica e social, a segunda de cunho dogmático dado o reconhecimento de que é a 

culpabilidade a categoria que estabelece em muitas legislações e ordenamentos 

jurídicos, a ponte necessária entre fundamentação e determinação da pena, e a última 

razão, mas não menos importante, de caráter político-criminal, que consiste em 

conceber uma distinção estratégica entre culpabilidade e prevenção, definindo-se a 

culpabilidade como pressuposto de uma responsabilidade configurada 

preventivamente.  

 

2.2. Funcionalismo e Fidelidade ao Direito em Jakobs 

 

Günther Jakobs também discute a culpabilidade a partir de sua função de 

legitimação da pena estatal, sendo que desenvolve um conceito funcional de 

culpabilidade, com atribuição preventiva geral. Para ele somente a finalidade dota de 

conteúdo o conceito de culpabilidade, e vê esta finalidade na prevenção geral, tanto no 

sentido de intimidação como também de validação das normas penais.  

                                                 
16 Por prevenção geral integradora devemos entender a capacidade das normas penais e sua imposição 
em motivar o cumprimento e a interiorização das regras de convivência elementares e que reforçam a 
confiança social no Direito. Enquanto que a prevenção geral intimidatória se caracteriza pela 
intimidação aos cidadãos que a ameaça da pena promove.  
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O fim orientador e determinante da culpabilidade é a estabilização na 

confiança ao ordenamento jurídico perturbado pela conduta delitiva. A atribuição de 

culpabilidade e a punição a ela vinculada têm o condão de confirmar a “correção da 

confiança na correção de uma norma”. O delito frusta as expectativas da comunidade 

jurídica e tal frustração se compensa interpretando como falha não a norma e sim a 

conduta que a frustrou (prevenção geral positiva).   

As críticas à visão funcionalista de Jakobs destacam uma instrumentalização 

do indivíduo que apenas serve como instrumento dos interesses sociais de 

estabilização17. Ele por sua vez, rebate as críticas com a assertiva de que é a 

reprovabilidade o que legitima a pena, e que a utilidade pública da pena jamais poderá 

sobrepor-se à culpabilidade do autor, o que traduz o respeito em face da dignidade da 

pessoa humana18. Acrescenta que um conceito material de culpabilidade implica 

normas legítimas, reforçando que o ordenamento jurídico não pode comportar-se frente 

a um autor como se fosse um “cachorro”19. 

O Direito Penal de Culpabilidade para Jakobs  está fundamentado por fins 

sociais, e a culpabilidade nada mais é que falta de fidelidade ao Direito, ou ainda a 

demonstração de um déficit de fidelidade ao ordenamento jurídico.   

Em sua obra “Sociedad, Norma y Persona en una teoría de un Derecho penal 

funcional”, explicita que é através do conceito de culpabilidade que se operam as 

soluções decisivas da teoria da imputação. 

Parte de uma distinção fundamental entre sociedade e mundo exterior, que 

expressa a separação entre sentido e natureza, sendo que o que se entende por sentido 

ou por natureza se determina funcionalmente. A culpabilidade é para Jakobs o 

conceito que separa sentido de natureza20. Para melhor compreendermos sua posição 

faz-se necessário saber que o injusto para Jakobs se ocupa da presunção de que existe 

uma expressão de sentido defeituosa. Ou seja, o delito demonstra uma carência de 

validez da norma, e toda expressão de sentido com conteúdo defeituoso gera 

                                                 
17 Desde Kant, há a advertência de tratar-se de uma violação da dignidade humana.  “o ser humano 
jamais pode ser utilizado meramente como meio para os propósitos  de outro e ser misturado com os 
objetos do Direito das Coisas, o que fere sua personalidade inata”. 
18 JAKOBS, GÜNTHER. “El princípio de culpabilidade”. EN: ESTUDiOS DE DERECHO PENAL. 
Madrid: Civitas, 1997, pág. 365.  
19 JAKOBS, GÜNTHER. Op. Cit., pág.381 
20 Importante observar que a expectativa normativa é antes de mais nada uma expectativa cognitiva. 
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responsabilidade, uma vez que existe uma expectativa de fidelidade suficiente ao 

Direito. 

 A responsabilidade, entretanto, somente se pode atribuir ao cidadão fiel ao 

Direito, ou ainda à pessoa em Direito21. Por conseqüência, a medida da culpabilidade 

não mede ao sujeito, e sim uma pessoa, no sentido mais geral e de quem se espera 

respeito e fidelidade ao direito, é dizer aquele que presta uma mínima garantia 

cognitiva de comportamento fiel ao Direito. Significa conceber que o Direito penal não 

se desenvolve na consciência individual, e sim na comunicação. Os atores são pessoas 

(tanto o autor do fato, a vítima ou o juiz) e suas condições são determinadas 

socialmente, e não individualmente. 

A conseqüência prática de seu conceito de culpabilidade, como sentido, 

remete à função das leis penais como motivadoras e, portanto, com o escopo de evitar 

condutas delitivas, donde se depreende também a prevenção geral negativa 

(intimidação). 

Em resumo, a culpabilidade para Jakobs é um conceito funcional que 

expressa um defeito de motivação, e sua proclamação deve reforçar a confiança na 

ordem jurídica. 

 

2.3. Responsabilidade e Proporcionalidade em Hassemer 

  

A construção de Hassemer acerca do conceito de culpabilidade parte da 

observação crítica de suas principais fragilidades. Em primeiro lugar identifica o autor 

que o tradicional conceito de culpabilidade travestido em princípio, desvia a co-

responsabilidade da sociedade sobre o delito, deixando-a tão somente ao indivíduo, em 

quem se manifesta uma suposta maldade geral. Em segundo, devemos reconhecer que 

ainda hoje utilizamos um conceito híbrido de culpabilidade moral e culpabilidade 

jurídica, e que por mais esforços destinados, a culpabilidade jurídica nada mais é do 

que um modo deficitário da moral.  

                                                 
21 Pessoas são destinatários de direitos e deveres ,e vice-versa. Somente é pessoa quem é capaz 
juidicamente, e portanto está excluído do âmbito das pessoas aquele que não pode desfrutar ou exercer 
nenhum direito e também não pode suportar nenhum dever. (JAKOBS, GÜNTHER. Dogmática de 
Derecho Penal y la Configuración Normativa de la Sociedad. Madrid: Editorial Civitas, 2004, pág. 52.) 
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Por fim, resta também evidente um desequilíbrio entre Lei Penal e culpabilidade em 

muitos casos concretos, nos quais a demonstração de falta de culpabilidade gera 

conseqüências muito mais graves que a pena poderia gerar, como se vê, por exemplo, 

com a imposição de medidas de segurança. 

Desta maneira parece indiscutível que tanto um conceito abrangente de 

culpabilidade como sua expressão principiológica estejam sofrendo uma progressiva 

erosão diante dos desafios atuais colocados ao Direito penal, em especial a obtenção de 

conseqüências positivas. Dentre os penalistas já se admite que a culpabilidade não seja 

discutida em torno da “liberdade de vontade” ou da capacidade de atuar de modo 

distinto, e sim a partir das finalidades de prevenção geral e especial.  

Para postular uma revisão do conceito, Hassemer identifica cinco dimensões 

da culpabilidade. Começando pela imputação subjetiva, devemos ter presente que a  

culpabilidade possibilita uma vinculação entre um acontecer injusto / fato injusto e 

uma pessoa atuante. Propõe de plano, um segundo aspecto que é a Responsabilidade 

como um critério de aperfeiçoamento da imputação subjetiva pelo conceito de domínio 

do fato, ou ainda da possibilidade de governar o acontecer lesivo. 

No que diz respeito à diferenciação de graus de participação interna reforça 

sua particular função de valoração entre distintos graus de responsabilidade que vão 

desde a imprudência inconsciente até a comissão intencional de um delito. E sobretudo 

no tocante aos atores, vítima e o autor do delito, que também modificam a valoração 

dos graus de participação interna. 

Quanto à vitima, é necessário reconhecer que a partir de sua perspectiva 

pode-se se sentir o dano causado de diferentes modos, ou seja, quem atua dolosamente 

produz um dano maior que aquele que atua imprudentemente, ainda que seja do ponto 

de vista social pessoal e não médico-empírico. Delitos que se realizam na presença do 

autor e da vítima encerram uma vexação social e pessoal da vítima. O exemplo de um 

delito de estupro expressa bem, que mais que as lesões físicas produzidas se produz 

uma  séria violação à dignidade da vítima.  

Quanto ao autor, desempenham especial papel os chamados delitos sem 

vítimas, pois nestes também quem atua dolosamente ameaça em maior grau a vigência 

da norma e ao mesmo tempo a ordem jurídica. Enquanto do autor imprudente espera-se 

maior cautela em suas ações no futuro, do autor que agiu com dolo, espera-se sua 
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“conversão normativa, sua mudança de atitude frente as normas”. Por exemplo, o 

terrorista que realiza um seqüestro, busca um ataque à ordem estatal e jurídica.  

A quarta dimensão refere-se à proporcionalidade para a adequação das penas, 

que acaba sendo uma decorrência das anteriores: possibilitar a imputação subjetiva, 

diferenciar graus de participação interna são tarefas que o direito penal cumpre não por 

um mero interesse acadêmico, senão por buscar fundamentar e medir uma 

conseqüência jurídico-penal que possa ser qualificada como justa. 

Vale dizer que a proporção das sanções jurídico-penais se depreende 

justamente da aceitação de diferentes graus de participação, ou seja, a diferenciação 

que o conceito de culpabilidade produz é o que concretiza o princípio da 

proporcionalidade, sem, contudo, perdermos de vista que outros elementos interagem 

como critérios de proporcionalidade, como é o caso da lesão ao bem jurídico 

protegido. 

Por último, a reprovação pode ser entendida como uma dimensão central do 

conceito de culpabilidade. E pressupõe um conjunto de elementos que Hassemer 

descreve detalhadamente. São eles: a Liberdade de Vontade como um elemento 

observável no processo penal que avalia e mensura as limitações materiais da liberdade 

do acusado, ou seja, os indicadores de déficit de liberdade. De outra parte, a vida 

cotidiana há de ser considerada, uma vez que nela se constrói os conceitos de 

reprovação ou desculpa. Todavia, a ponderação de que não exista uma vida cotidiana e 

sim normas grupais de referência e estilos de conduta com diferenças relevantes de 

reprovação e desculpa também pode desempenhar um papel relevante de 

exemplaridade para o Direito, é dizer, a cultura cotidiana pode ensinar a cultura do 

direito de que devemos ser mais cuidadosos com as reprovações, que podemos cogitar 

de evitá-las, ou esquecê-las. De modo geral, o Direito sempre manteve um 

distanciamento da cultura cotidiana, o desafio, entretanto não é traduzi-la ao pé da 

letra, e sim na medida do factível transformar as formas humanas em formas 

institucionais de elaboração formalizada de conflitos. 

Outro elemento da reprovação que não pode ser ignorado está presente no 

que Hassemer chama de Teoria do Bode Expiatório. A reprovação decorrente da 

culpabilidade faz com que a sociedade afetada pelo mal, o projete sobre a pessoa 

individual, que deve ser afastada ou expulsa. Este mecanismo pode oferecer uma 
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explicação a mais de porque a reinserção social do delinqüente é algo tão difícil de ser 

alcançado.  

O autor defende que a eliminação da reprovação do conceito de 

culpabilidade, embora não pudesse extinguir com tal mecanismo psicosociológico, 

poderia evitar sua intensificação. Ademais, pondera que a reprovação já não cumpre a 

função de limitação das penas, e tampouco funciona como justificação do direito penal, 

pois que o direito penal sempre terá uma justificação ético-social que não se encontra 

no âmbito individual, ou na culpabilidade do indivíduo.  A justificação se encontra na 

força do direito penal para elaborar os conflitos mais graves. 

É importante perceber que Hassemer ao descrever as dimensões da 

culpabilidade e todos os elementos que a compõem acaba por desvendar sua utilização 

como mecanismo de intimidação22 e tratamento. O juízo de culpabilidade tal qual hoje 

elaboramos restringe-se à verificação de em que medida a ação de um sujeito afronta o 

ordenamento jurídico, e se o mesmo sujeito é ou não objeto de tratamento23.  

Critica veementemente que a culpabilidade sirva para definir o que se pode 

fazer racionalmente com uma pessoa, quando deveria servir para definir a 

responsabilidade. Ao propor um conceito de Responsabilidade, propõe que a atenção 

dispensada pelo Direito dirija-se a avaliar se o sujeito era responsável por sua ação 

típica e antijurídica, e não esteja voltada aos objetivos político-criminais de futuro. A 

responsabilidade desde sua perspectiva é um juízo que aponta ao passado e não ao 

futuro. 

Portanto, de acordo com Hassemer a delimitação da responsabilidade e de 

seus distintos graus importa como fundamento e princípio de ajuste para a 
                                                 
22 Hassemer critica as Modernas Teorias de Prevenção Intimidatória relembrando que trabalham na 
mesma lógica dos sacrifícios humanos na construção de diques.  A crença de que a imposição de uma 
sanção a quem infringe o ordenamento jurídico, influirá de maneira positiva em muitas outras pessoas 
que simpatizem com o delinqüente não se distingue muito da tradição medieval no norte da Alemanha 
de emparedar uma pessoa, nos diques de contenção do mar, preferentemente uma criança, pela crença de 
que isso faria com que o dique suportasse o mar mais eficazmente.  
23 Luigi Ferrajoli descreve as doutrinas e legislações penais de tipo correcional  que se desenvolvem a 
partir da segunda metade do século XIX , quando o projeto  ilustrado e puramente humanitário  de 
castigar menos  se converte  no disciplinar e tecnológico de castigar melhor. A literatura correcionalista 
demonstra que o projeto disciplinar  é articulado  com as finalidades da prevenção especial , a positiva – 
reeducação  do réu, e a negativa  de sua eliminação ou neutralização. Ambas não são excludentes e sim 
ocorrem acumulativamente na definição de finalidade da pena que será diversificada conforme a 
personalidade, corrigível ou incorrigível. As distintas doutrinas da prevenção especial (moralistas de 
emenda /da defesa social / e da diferenciação da pena) preocupam-se mais com o sujeito que com o ato 
praticado. (FERRAJOLI, LUIGI. Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Editorial 
Trotta, 1989.) 
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proporcionalidade da sanção penal. Conceitos deixados à margem pelas concepções 

preventiva e funcionalista.    

 

2.4. Motivação e a combinação entre dogmática e política criminal em  Muñoz 

Conde 

 

O primeiro aspecto de elevada importância na posição de Muñoz Conde está 

na superação de um conceito de culpabilidade fundado na possibilidade de agir de 

modo distinto. Para ele, as normas penais se dirigem a indivíduos capazes de 

motivarem-se em seus comportamentos pelos mandatos normativos. A diferença é 

marcante na medida em que substitui a lógica de que os indivíduos possam eleger entre 

várias formas de agir pela de que é a norma penal que motiva através de seus mandatos 

ou proibições para que os indivíduos, por exemplo, se abstenham de determinada 

conduta em face da ameaça de pena24.   

Configura desta forma, um conceito material de culpabilidade cujo 

fundamento descansa sobre as faculdades que permitam ao ser humano participar com 

seus pares, e portanto em condições de igualdade em uma vida pacífica, e justamente 

organizada.  Em outras palavras, a motivabilidade ou capacidade de motivação para 

Muñoz Conde é a capacidade para reagir frente às exigências normativas25. Sendo que 

tais exigências ou expectativas se estruturam à luz de necessidades preventivas, e vale-

se das lições de Mir Puig: 

“O fundamento da culpabilidade não pode derivar-se  , sin más 

(apenas), da natureza das coisas, como crê a concepção tradicional – 

não cabe castigo ao inculpável porque não pode atuar de outro modo – e 

perigosamente como dá a entender a teoria da motivação normativa – 

                                                 
24 Max Weber ao demonstrar a distinção sociológica entre Direito Público e Privado, reflete que o 
primeiro trata-se de um conjunto de normas para as ações que, segundo o sentido que a ordem jurídica 
lhes deve atribuir, se referem à instituição estatal, isto é, que se destinam à conservação, à expansão ou à 
execução direta dos fins desta instituição, vigentes por estatuto ou consenso. O direito privado define 
como conjunto de normas para as ações que, segundo o sentido atribuído pela ordem jurídica, não se 
referem à instituição estatal, sendo apenas reguladas por esta mediante normas. O mesmo autor ressalta 
que o imperium ou jus imperii  do Estado tem como componente o poder de castigar, que constitui-se 
precisamente em “vencer a desobediência não apenas por violência direta mas também pela ameaça de 
desvantagens”. (WEBER, MAX Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 
Vol.2. Brasília: Editora  UnB, 1999). 
25 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO. “Culpabilidad y prevención en derecho penal”. EN: Cuadernos de 
Política Criminal, 1980, pág. 54. 
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não cabe castigo ao inculpável porque não pode ser motivado em 

absoluto pela norma -; é imprescindível introduzir um momento 

normativo essencial(...) em um Estado Social e Democrático de Direito 

não se considera justo levar o desejo de prevenção até o castigo a quem 

atua sem culpabilidade”.26  

 

Refere-se, portanto, aos limites que necessidades preventivas podem impor às 

penas.  Do ponto de vista da prevenção geral e especial. A prevenção geral se revela no 

ato de determinação da pena, e a especial por sua vez, na definição ao caso concreto da 

resposta adequada à ressocialização ou ao menos a não dessocialização do delinqüente.   

Podemos incorrer em dois equívocos acerca da posição de Muñoz Conde, de 

que remete-se ao conceito puramente funcionalista de Jakobs, ao admitir que as 

exigências normativas são fixadas socialmente através de uma normativa concreta, ou 

ainda que defenda um caráter essencialmente preventivo tal qual Roxin para a 

culpabilidade. Nem uma, nem outra.  

Em primeiro lugar, sua concepção de culpabilidade se desenvolve em 

referência aos demais, é dizer não se trata de um fenômeno individual isolado. 

Tampouco a culpabilidade traduza uma qualidade da ação individual. É uma 

característica que se lhe atribui para poder imputar a alguém. Donde decorre 

importante reconhecer que a definição do que é culpável e não culpável é uma opção 

de política criminal que determinado Estado elege.  

Não se trata de uma visão funcional da culpabilidade porque mesmo partindo 

da função motivadora da norma penal, Muñoz Conde combina à frustração das 

expectativas normativas uma dimensão social como fundamento da culpabilidade, que 

impõe avaliar a utilidade da pena em face da motivação individual e do papel social do 

indivíduo. Prepondera sobre a busca de fidelidade ao Direito, um juízo de utilidade da 

pena, ou seja, a pena não deve ser aplicada a qualquer custo, mesmo sendo inútil e 

desnecessária apenas para reforçar a confiança no sistema27. 

                                                 
26 MIR PUIG, introducción a las Bases del Derecho Penal. Barcelona, 19976, pág. 147. citado por 
Muñoz Conde.  
27 Gimbernat, reforça que o Estado ao impor uma pena, coloca-se em situação de demonstrar que esta 
seja necessária para alcançar uma convivência social suportável. E que esta pena seja suficiente em sua 
gravidade, tanto para conseguir a intimidação geral, como para a afirmação do Direito e a conseqüente 
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Por outro lado, não compartilha da separação proposta por R oxin entre 

dogmática jurídico-penal e política criminal, ou substituição da culpabilidade por 

responsabilidade pois considera as mesmas fragilidades conceituais em ambos os 

casos. 

A máxima preventiva em Roxin padece de um deslize. Não é a culpabilidade 

que oferece o limite máximo para a imposição da pena, e sim o princípio de legalidade, 

que fixa os limites dentro dos quais pode mover-se o arbítrio judicial. E tão somente no 

marco do limite legal pré-estabelecido podem ser discutidas as necessidades 

preventivas. Demonstra-se inequívoca a relação entre dogmática e política criminal, 

favorecendo que se desmistifique o direito penal preventivo28, dado que tem o 

potencial de conferir legitimidade e eficácia político-criminal às normas penais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que é a culpabilidade e seus elementos que operam a atribuição 

de responsabilidade a um sujeito por um fato típico e antijurídico, devemos reconhecer 

que estamos diante de um dos aspectos fundamentais  para o sistema de controle penal. 

Por isso, a culpabilidade não é só um problema do indivíduo imputado e sim do 

próprio Estado no tocante à sua legitimidade e capacidade de exigir responsabilidade. 

Em outras palavras, a culpabilidade detona para o Estado a necessidade de demonstrar 

sua condição para exigir do indivíduo o cumprimento das normas jurídicas, e 

evidentemente tal capacidade de exigir varia de acordo com cada pessoa, suas 

circunstâncias pessoais e sua relação com o próprio Estado. 

                                                                                                                                             
segurança e confiança dos cidadãos.  (BUSTOS RAMÍREZ Y HORMAZÁBAL MALLARÉ. “Pena y 
Estado”. EN: PAPERS, Revista de Sociologia, 13 -1980 – pág. 99 y ss.) 
28 Fala-se em desmistificação porque as críticas que se dirigem ao Direito Penal preventivo, ou ao 
Direito Penal voltado exclusivamente à prevenção do delito, questionam a legitimidade de um 
tratamento penal dirigido a alteração coativa da pessoa adulta com fins de recuperação ou integração 
social, e portanto violador  não só da dignidade do sujeito tratado, senão também de um dos princípios 
do Estado Democrático de Direito , o respeito às diferenças  e a tolerância às subjetividades humanas. 
Fala-se ainda que nesta perspectiva, o poder punitivo é concebido como bem metajurídico , e o delito 
como mal moral ou enfermidade natural ou social, o que acaba por justificar um direito penal máximo, 
que se impõe sob a égide de um Estado Pedagogo, Tutelar ou Terapeuta. A desmistificação aqui 
sugerida trata de reconhecer que embora o excesso preventivo possa dar margem a arbitrariedades, de 
outra parte necessidades preventivas especiais tem funcionado como fundamento para redução de penas, 
substituições e até mesmo a suspensão de sua execução.  
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  A teoria dominante da culpabilidade penal baseia-se como vimos em um 

pressuposto lógico da liberdade de decisão do homem, e que se relaciona estreitamente 

com a idéia da possibilidade de atuar de modo distinto a partir da suposição de como 

outras pessoas atuariam nas mesmas circunstâncias, é o que se convencionou chamar 

de “teoria do homem médio”, pois a punição se dirige àquele que se desviou da média. 

Importante observar não tratar-se mais de um conceito psicológico, e sim normativo, 

sustentado em um juízo de reprovação.  

Na reprovação identificamos a censura, e ambas, reprovação e censura são 

elementos que funcionam como justificativas do castigo que se dirige ao infrator. A 

censura consiste em demonstrar este juízo, ou seja, tratar o infrator como uma pessoa 

que realizou um dano29. 

Censura e reprovação são deste modo, elementos que integram um juízo de 

culpabilidade, uma vez que destinam-se ao infrator e ao mesmo tempo dirigem-se a 

terceiras pessoas levando a mensagem de que determinadas condutas são puníveis e, 

mais que isso, são daninhas e por isso devem ser inibidas ou evitadas. A ameaça 

mediante conseqüências negativas tem por escopo desalentar condutas delitivas 30 e 

isto se dá mediante uma dupla função presente no castigo: a conseqüência 

desagradável como medida da retribuição e a censura como razão de ordem moral que 

serve para desestimular comportamentos delitivos. Vale observar que a natureza ou a 

gravidade da conseqüência também interage com a censura, na medida em que baixar 

ou elevar penas altera substantivamente o grau de censura expressado. 

Não por acaso os autores em análise sugerem uma substituição da idéia de 

poder atuar de modo distinto, pela capacidade de motivar-se pelas normas. E assim, 

voltamos à tensão inicial, retribuição e prevenção como objetivos perseguidos na 

conceituação da culpabilidade.  

A culpabilidade desde uma ótica preventiva encontra duas vertentes que 

procurou-se descrever neste trabalho, em Roxin e em Jakobs, sendo que este último 

levando às últimas conseqüências a prevenção geral. 
                                                 
29 A diferenciação entre o pagamento de um imposto e uma multa é elucidativa. Pois enquanto a multa 
expressa desaprovação e censura, o imposto é tão somente o cumprimento de um dever da cidadania. 
(VON HIRSCH,  ANDREW. Censurar y Castigar. Madrid: Editorial Trotta. 1998, pág. 35) 
30 Este é o esquema de funcionamento do Direito Penal, pois o Estado criminaliza determinada conduta e 
emite uma ameaça legal consistente no castigo específico previsto. A ameaça está dirigida 
explicitamente para evitar a conduta prevista.  (VON HIRSCH,  ANDREW. Op. Cit, pág. 39) 
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Das lições de Roxin, devemos sublinhar a concepção de que assim como o 

injusto penal não pressupõe qualquer antijuridicidade senão uma antijuridicidade 

qualificada pelo dano social, os fins da pena não reclamam de todo injusto culpável 

uma punição, e sim remetem-nos a uma cota de reprovabilidade qualificada. O que faz 

Roxin é construir um conceito de culpabilidade atrelado à teoria dos fins da pena, 

evidenciando as finalidades preventivas e propondo uma vinculação entre política 

criminal e sistema penal31.       

Na mesma direção, Muñoz Conde reforça a necessária inter-relação entre 

política criminal e dogmática penal, propondo um conceito de culpabilidade que 

contemple uma dimensão social acerca do imputado e consequentemente uma reflexão 

quanto à utilidade e conveniência de uma sanção penal, tendo em vista necessidades 

preventivas. Diferentemente de Roxin, substitui a lógica da finalidade por um critério 

de necessidade da pena, que cabe à culpabilidade oferecer.  

Hassemer em aguda contradição à vertente preventiva, sustenta um conceito 

de culpabilidade como critério de proporção entre o agir e a punição, é dizer, a 

responsabilidade é determinada pelos diferentes graus de participação e a culpabilidade 

deve configurar-se como avaliação do passado e não prognóstico do futuro. 

 A posição de Jakobs, por sua vez, se concentra em objetivos de prevenção 

geral. Para ele, o Direito Penal não se desenvolve na consciência do indivíduo, e sim 

na comunicação, portanto a culpabilidade material em sua concepção nada mais é que 

um déficit de lealdade comunicativa.  

  O que se pretendeu demonstrar a partir desta descrição crítica das principais 

tendências acerca da culpabilidade na moderna teoria do delito, é a necessidade de uma 

redefinição conceitual, que permita construir uma conexão punitiva32 na qual o limite 

ao poder de punir seja concedido pela culpabilidade.  

Evidentemente tomando tal direção nos afastamos das posições puramente 

funcionalistas da culpabilidade como reforço à confiança no direito e tomamos outro 

                                                 
31 SCHÜNEMANN, BERND. “ La culpabilidad: estado de la cuestión”. EN: SILVA-SÁNCHEZ, 
JESÚS-MARIA “ed.”Sobre el estado de la teoría del delito – SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD 
POMPEU FABRA Madrid: Cuadernos Civitas, 2000. pág. 116.  
32 Conforme Eugenio Raúl Zaffaroni, a conexão punitiva é a vinculação entre o delito e sua 
conseqüência, ou seja a pena, comportando portanto, uma quantificação da pena adequada ao caso 
concreto. (ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL. “Culpabilidad por la vulnerabilidad”– discurso em al 
aceptación del doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Macerata Itália) 2002. – En: 
NUEVA DOCTRINA PENAL, Buenos Aires: Editora Del Puerto,  2003.  
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rumo consistente na busca de sentido e legitimação para a imposição de uma pena. Daí 

se depreende a tarefa de individualização da sanção que deve combinar a 

proporcionalidade decorrente da lesão ao bem jurídico protegido com a prevenção de 

delitos. 

As necessidades preventivas entretanto não podem superar um juízo de 

culpabilidade, como descreve Hassemer, o que nos conduziria a um conceito de 

culpabilidade de autor e não de ato. Por outro lado para que a culpabilidade não se 

reduza a uma medida de pura retribuição, os objetivos político-criminais devem ser 

observados como propõe Roxin, mas sempre em relação às condições sociais e 

pessoais do sujeito de forma a demonstrar ser a pena necessária para o indivíduo e para 

a sociedade, como adverte Muñoz Conde.  

Reforçamos, finalmente, que a culpabilidade nesta perspectiva é uma 

demonstração de que o Estado pode exigir responsabilidade por um comportamento 

antinormativo. Reveste-se de um caráter de garantia e proteção do indivíduo frente ao 

poder de castigar, condicionado à possibilidade de culpar. Dito de outro modo, o 

Estado pode castigar tão somente quando a culpabilidade permitir e neste juízo, 

elementos éticos, racionais, de conteúdo sociológico devem interagir para evitar a 

seletividade do sistema penal e sua repercussão negativa na vida do indivíduo. Parece 

justo e necessário reconhecer que a pena é um mal não só para o delinqüente como 

também para toda a sociedade33. Se assim repensamos a culpabilidade podemos quizá 

em um futuro próximo avançar na delimitação do controle penal ao mínimo 

indispensável à convivência social.  
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE SEGURANÇA À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Lizianni de Cerqueira Monteiro∗

 

RESUMO 

Este trabalho visa a analisar o instituto da medida de segurança, prevista no art. 97 e 

parágrafos do Código Penal, aplicável aos inimputáveis, à luz dos princípios 

constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da proibição das penas perpétuas 

(Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVII, alínea b e inciso LV).  Entende-se que a 

medida de segurança não pode impor rigor maior que a pena, tampouco está imune aos 

preceitos constitucionais que regem o processo penal brasileiro. Busca-se demonstrar 

que o parágrafo 1º do art. 97 Código Penal não foi recepcionado pela Constituição 

Federal, na medida em que prevê medida que restringe a liberdade do cidadão 

(internação) com prazo indeterminado e condiciona a liberação do internado à perícia 

médica, cujo laudo resultante deverá constatar a cessação da periculosidade. Trata-se, a 

periculosidade, de conceito não demonstrável objetivamente, o que o torna irrefutável, o 

que também é incompatível com a Carta Magna. Do mesmo modo, evidencia-se a 

inconstitucionalidade da sanção com caráter eterno – a pensar-se de forma diversa, os 

inimputáveis, que sofrem medida de segurança ao cometerem crimes, teriam tratamento 

mais severo do que às pessoas penalmente responsáveis. A diferença que existe entre a 

pena e a medida de segurança não permite tal divergência de tratamento, devendo ser 

aplicada à medida de segurança todos os princípios garantidores acima citados. Propõe-

se que a limitação temporal da medida de segurança seja determinada pelo máximo da 

pena abstratamente cominada.  

 

PALAVRAS CHAVES: MEDIDA DE SEGURANÇA; INIMPUTÁVEL; 

INCONSTITUCIONALIDADE; ART. 97, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO 

PENAL. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the institute of the security measure, stated on the article 97 a 

from the Penal Code, applicable to the unimputables, in accordance to the constitutional 

principles of the ample defense, of the contradictory and of the prohibition of lifelong 

sentences (Federal Constitution, art. 5th, incise XLVII, paragraph b and clause LV). It is 

known that the security measure cannot impose a higher severity than the sentence, and 

also that it cannot be immune to the constitutional precept that governs the Brazilian 

penal process. It was demonstrated that the 1st paragraph of the 97 article of the Penal 

Code was not receipted by the Federal Constitution, since it includes a measure that 

restrict the freedom of the citizen (internment) to an undetermined period, and regulates 

the release of the interned to a medical inspection, which results should detect the 

periculosity cessation. Periculosity is a concept that is not objectively demonstrable, 

thus, it is irrefutable; which is also not in accordance to the Magnus Letter. In the same 

way, it is evidenced the unconstitutionality of the sanction with an eternal nature – since 

the unimputables that receive a security measure after committing a crime would have 

received a more severe treatment than those individuals that have penal responsibility. 

The difference between the sentence and the security measure do not allows such 

dissimilar treatment, and all the principles previously referenced should be applied to 

the security measure. It is proposed that the temporal limitation of the security measure 

should be determinate by the previsible maximum sentence. 

 

KEYWORDS 

SECURITY MEASURE; UNIMPUTABLES; UNCONSTITUTIONALITY; ARTICLE 

97, FIRST PARAGRAPH OF THE PENAL CODE. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se a medida de segurança de sanção imposta ao indivíduo inimputável 

que comete crime, nos termos do art. 26 e parágrafo único do Código Penal1. O 

                                                 
1 Art. 26 do CP: É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 
um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental 
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inimputável fica isento de pena; no entanto, prevê o ordenamento penal pátrio a 

imposição de medida de segurança, que consiste em internação ou tratamento 

ambulatorial. 

 

Veda a Carta Magna a pena de caráter perpétuo2 e a atual disciplina 

legislativa da matéria, ao estabelecer, no art. 97, parágrafo primeiro, do Código Penal3, 

que a medida de segurança terá prazo indeterminado, viola este dispositivo 

constitucional. Entende-se que o cidadão não pode ficar indeterminadamente sujeito ao 

aparato restritivo estatal.  

 

A subordinação da liberação do sujeito internado por força de medida de 

segurança à comprovação da cessação da perigosidade evidencia-se inconstitucional. 

Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório4, pois não se funda em dados 

objetivos, em relação aos quais se permite a constatação empírica.  

 

2. MEDIDA DE SEGURANÇA E PENA 

 

Não há, ontologicamente, diferença entre pena e medida de segurança, 

embora os pressupostos para aplicação de cada um sejam diversos – na aplicação da 

pena deve-se levar em conta o fato definido como crime, enquanto na medida de 

segurança considera-se a noção de perigosidade do sujeito.  

 

A imposição de pena privativa de liberdade, assim como a internação do 

indivíduo por conta de uma medida de segurança, limita a esfera de liberdade do 

cidadão, fica ele sob a custódia do Estado. Ainda que se diga que o propósito da medida 

de segurança é a recuperação do internado, de molde a cessar sua periculosidade, 

                                                                                                                                               
incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. 
2 Art. 5º, XLVII, CF: não haverá penas: b) de caráter perpétuo. 
3 Art. 97, CP: Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (artigo 26). Se, todavia, o 
fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. § 
1º. A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for 
averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) 
a 3 (três) anos. 
4 Art. 5º, LV, CF: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
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enquanto a pena também tem caráter retributivo, além da prevenção (geral e especial), é 

inegável que nos dois casos ocorre a segregação do sujeito, seu afastamento da 

sociedade.  

 

As duas medidas possuem caráter aflitivo e implicam privação da liberdade 

do indivíduo. Assim, em essência, não há dessemelhança entre pena e medida de 

segurança5.  

 

Cumpre destacar a posição de Pierangeli e Zaffaroni, que afirmam que as 

medidas de segurança não têm natureza penal, mas administrativa, distinguindo-as, 

portanto, das penas: “Não se pode considerar ‘penal’ um tratamento médico e nem 

mesmo a custódia psiquiátrica. Sua natureza nada tem a ver com a pena, que desta se 

diferencia por seus objetivos e meios.”6 Sem embargo, admitem: “A natureza 

materialmente administrativa dessas medidas não pode levar-nos a ignorar que, na 

prática, elas podem ser sentidas como penas, dada a gravíssima limitação à liberdade 

que implicam.”7  

 

Na prática, entretanto, é falsa essa idéia de medida de segurança como 

terapia curativa ao sujeito incapaz penalmente. Em verdade, se cuida de verdadeira 

restrição à liberdade individual do sujeito, que em nada se difere da pena propriamente 

dita. A medida de segurança, em especial a internação, em nada ressocializa ou faz 

cessar uma pretensa periculosidade presumida em relação ao agente.  

 

A noção de que a medida de segurança tem caráter meramente 

administrativo não resiste a uma análise mais acurada. Cuida-se, como exposto, de 

                                                 
5 No mesmo sentido: “Conclusivamente, distinção ontológica alguma há entre penas e medidas de 
segurança, pois ambas perseguem, essencialmente, os mesmos fins e supõem o concurso de idênticos 
pressupostos de punibilidade: fato típico, ilícito, culpável e punível. A distinção reside, portanto, 
unicamente nas conseqüências: os imputáveis estão sujeitos à pena e os inimputáveis, à medida de 
segurança, atendendo-se a critério de pura conveniência político-criminal ou de adequação.” QUEIROZ, 
Paulo de Souza. Penas e medidas de segurança se distinguem realmente?. Boletim IBCCRIM. São Paulo, 
v.12, n.147, p. 15-16, fev. 2005. 
 
6 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte 
Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998,  p. 855.  
 
7 ZAFFARONI, op. cit.  p. 124. 
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medida que inflige ao indivíduo limitação ao direito fundamental da liberdade. Sendo 

assim, somente pode ser aplicada pelo juiz, após o devido processo legal, observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa8.  

 

É impensável, portanto, que não se confira ao sujeito submetido à medida de 

segurança de internação as mesmas garantias que são dispensadas ao apenado. 

  

2. VEDAÇÃO À PRISÃO PERPÉTUA 

 

Para a aplicação de medida de segurança, é necessário, além do cometimento 

de fato criminoso, seja o agente perigoso. A idéia de periculosidade sempre esteve 

intimamente ligada à medida de segurança, desde que introduzida no sistema penal 

brasileiro9. Com efeito, a medida de segurança era aplicada concomitantemente à pena, 

uma vez presentes as hipóteses em que se presumia ser perigoso o indivíduo.  

 

Com a reforma penal, ocorrida em 1984, passaram a ser sujeitos à medida de 

segurança apenas os inimputáveis e os semi-imputáveis. No entanto, o legislador não 

desvinculou a idéia de periculosidade ao conceito de medida de segurança. Os critérios 

para aplicação do instituto não se relacionam com o fato delituoso cometido pelo 

indivíduo, mas com sua perigosidade, a ser avaliada por meio de perícia médica. Assim, 

para o cidadão inimputável ser internado, não se leva em consideração o crime a ele 

atribuído, mas ao perigo que representa para a sociedade. Do mesmo modo, para 

permitir-se a desinternação do sujeito, deve-se aferir a periculosidade deste, como se 

depreende do parágrafo primeiro do art. 97 do Código Penal, já referido.  

 

Dispõe ainda o parágrafo primeiro do artigo 97 do Código Penal que a 

medida de segurança não possui prazo determinado (apenas prazo mínimo), o que vale 
                                                 
8 No sentido do texto, NORONHA, Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1993.  
9 Assim doutrinava Aníbal Bruno, há mais de vinte anos: “Pressuposto da medida de segurança é a 
perigosidade criminal do agente. Ela é que justifica a aplicação desse meio de defesa social contra o 
crime, para prevenir a realização em ato da ameaça contida no sujeito. [...] Essa condição de perigosidade, 
que se conceitua juridicamente na fórmula probabilidade de delinqüir, é um estado de desajustamento 
social do homem, de máxima gravidade, resultante de uma maneira de ser particular do indivíduo 
congênita ou gerada pela pressão de condições desfavoráveis do meio [...] Aí está, nos casos extremos, 
uma criminosidade latente à espera da circunstância externa do momento para exprimir-se no ato de 
delinqüir”. (destaque do original). Direito Penal, Forense, tomo 3 , 1984, Rio de Janeiro p. 287. 
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dizer, o indivíduo pode permanecer indefinidamente restringido em sua liberdade 

individual, sujeito, apenas, a uma perícia médica que diga que ele está apto ao convívio 

social, ou seja, que não apresenta potencial de praticar atos criminosos.  

 

A disciplina jurídica da medida de segurança, portanto, permite que o 

cidadão permaneça recolhido sob a custódia do Estado eternamente, o que fere de morte 

a Constituição Federal.  

 

Primeiramente, não deve haver sanção eterna. A medida de segurança, tal 

como a pena, deve ter prazo fixo, determinado. Ao estatuir que a internação será por 

tempo indeterminado, o Código Penal violou expressamente o dispositivo constitucional 

que veda a pena de caráter perpétuo. Nem se argumente que se trata de medida de 

segurança, e não de pena. Nos dois casos, trata-se de sanção que interfere na esfera de 

liberdade do cidadão e, desta forma, não pode escapar ao sistema de garantias previsto 

na Constituição Federal.  

 

A defesa do prazo indeterminado para a medida de segurança de internação 

fundamenta-se na idéia de que esta é um tratamento, ou seja, não se cuida de retribuição 

ao mal causado pelo crime, mas tão somente de prevenção de outros delitos, em função 

da periculosidade do sujeito. Ora, tanto a pena como a medida de segurança importam 

restrição da liberdade do cidadão. Qualquer restrição à liberdade deve se submeter a 

garantias, entre elas a limitação temporal. 

 

Necessário citar o caso do cidadão Índio Febrônio do Brasil, que ficou 57 

anos num hospital de custódia no Rio de Janeiro – entrou com 27 anos e morreu com 87 

anos, dentro do hospital, cumprindo medida de segurança10.  

O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar a 

respeito, estabelecendo que o limite da medida de segurança de internação é de trinta 

                                                 
10 Exemplo citado por Luiz Flávio Gomes no seu artigo citado “O louco deve cumprir a medida de 
segurança perpetuamente?”. Disponível em <www.juspodivm.com.br> , acesso em 10 de abril de 2008. 
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anos, a teor do art. 75 do Código Penal. Vale transcrever parte do voto do Ministro 

Marco Aurélio11: 

 
Observe-se a garantia constitucional que afasta a possibilidade de ter-se 
prisão perpétua. A tanto equivale a indeterminação da custódia, ainda que 
implementada sob o ângulo da medida de segurança. O que cumpre assinalar, 
na espécie, é que a paciente está sob a custódia do estado, pouco importando 
o objetivo, há mais de trinta anos, valendo notar que o pano de fundo é a 
execução de titulo judiciário penal condenatório. O art. 75 do Código Penal 
há de merecer o empréstimo de maior eficácia possível, ao preceituar que o 
tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a trinta anos. Frise-se, por oportuno, que o art. 183 da Lei de 
Execução Penal delimita o período da medida de segurança, fazendo-o no 
que prevê que esta ocorre em substituição da pena, não podendo, considerada 
a ordem natural das coisas, mostrar-se relativamente à liberdade de ir e vir, 
mais gravosa que a própria apenação. É certo que o parágrafo primeiro do 
artigo 97 do Código Penal dispõe sobre prazo da imposição da medida de 
segurança para inimputável, revelando-se indeterminado. Todavia, há de se 
conferir ao preceito interpretação teleológica, sistemática, atentando-se para o 
limite máximo de trinta anos fixado pelo legislador ordinário, tendo em conta 
a regra primária vedadora da prisão perpétua. A não ser assim, há de 
concluir-se pela inconstitucionalidade do preceito. 

 

Não obstante o entendimento acima exposto, a limitação temporal da 

internação em medida de segurança deve se pautar no máximo da pena abstratamente 

considerada, e não no limite prescrito pelo artigo 75 do Código Penal12.  

                                                 
11 A decisão teve a seguinte ementa: MEDIDA DE SEGURANÇA - PROJEÇÃO NO TEMPO - LIMITE. 
A interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o 
último da Lei de Execuções Penais, deve fazer-se considerada a garantia constitucional abolidora das 
prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período máximo de trinta anos (HC  84219/SP, 
julgamento:  16/08/2005). 
 
12 A jurisprudência do STJ, entretanto, firmou-se em sentido contrário, pela indeterminação do prazo para 
a medida de segurança: “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – MEDIDA DE SEGURANÇA – 
RÉU DECLARADO INIMPUTÁVEL – PRAZO INDETERMINADO DE INTERNAÇÃO – 
PERMANÊNCIA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – 1. A medida de segurança de internação, a teor do 
disposto no art. 97, § 1º, do Código Penal, não está sujeita a prazos predeterminados, porém, à cessação 
da periculosidade do réu declarado inimputável. 2. É validamente motivada a decisão judicial que 
prorroga, por mais um ano, a medida de segurança imposta ao sentenciado, com fundamento no exame 
médico-pericial realizado no paciente, o qual atesta a necessidade da manutenção da medida. Precedentes 
do STJ. 3. Ordem denegada.” (STJ – HC 200602529927 – (70497) – SP – 6ª T. – Rel. Min. Carlos 
Fernando Mathias – DJU 03.12.2007 – p. 00367). No mesmo sentido: HC 70497/SP, DJ 03.12.2007, p. 
367; HC 36172/SP, DJ 21.02.2005, p. 197; HC 27993/SP, DJ 02.02.2004, p. 367; HC 42460/SP, DJ 
25.09.2006, p. 282. Em sentido contrário, veja-se duas decisões do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, que estabelecem limitação temporal para as medidas de segurança: REMESSA DE OFÍCIO – 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INIMPUTABILIDADE PENAL – 
Agente inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato em razão de doença mental. 
Dependência química. Laudo psiquiátrico. Tempo determinado para a medida de segurança. Decisão por 
maioria. Vencido o relator. 1. Se o agente, no momento da ação, era inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato, em razão de doença mental, devidamente atestada por laudo psiquiátrico, correta a 
r. Sentença que o absolveu sumariamente, aplicando-lhe medida de segurança. 2. Conforme decisão da 
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Pierangeli e Zaffaroni13 assim se manifestaram:  

 
Não é constitucionalmente aceitável que, a título de tratamento, se estabeleça 
a possibilidade de um privação de liberdade perpétua, como coerção penal. 
Se a lei não estabelece o limite máximo, é o interprete quem tem a obrigação 
de faze-lo.  Pelo menos, é mister reconhecer-se para as medidas de segurança 
o limite máximo da pena correspondente ao crime cometido, ou a que foi 
substituída, em razão da culpabilidade dimunuída.14

  

Desta forma, embora a decisão do STF seja um importante marco para a 

limitação temporal das medidas de segurança, por explicitar que tanto a internação 

quanto a pena implicam restrição de liberdade imposta pelo Estado, é necessário que se 

                                                                                                                                               
maioria, defendida pelos eminentes vogais da egrégia primeira turma criminal, a medida de segurança, no 
caso em apreço, deverá perdurar pelo prazo máximo de treze anos, que seria o prazo máximo de pena 
privativa de liberdade que poderia ser aplicada ao réu, caso fosse imputável, pela prática do crime de 
tentativa de homicídio simples. Vencido o relator que defende o entendimento de que a medida de 
segurança deveria ser por tempo indeterminado, perdurando enquanto não fosse averiguada, mediante 
perícia médica, a cessação de periculosidade, consoante o disposto no § 1º do art. 97 do Código Penal. 3. 
Remessa oficial conhecida e parcialmente provida somente para acrescentar ao dispositivo da r. Sentença 
que a medida de segurança será por tempo determinado, pelo prazo máximo de treze anos, equivalente à 
pena privativa de liberdade que poderia ser aplicada ao réu, caso fosse imputável, pela prática do crime de 
tentativa de homicídio simples. No mais, mantida a r. Sentença que absolveu liminarmente o réu por ser o 
mesmo inimputável, isento de pena, aplicando-lhe a medida de segurança consistente em internação em 
hospital de custodia e tratamento psiquiátrico do estado. (TJDFT – RMO 20050610044350 – 1ª T.Crim. – 
Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati – DJU 22.01.2007 – p. 69) e APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – 
PROCESSUAL PENAL – ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA 
ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EFETIVADO PELAS VÍTIMAS – 
INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO – MEDIDA DE SEGURANÇA – 
INTERNAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE 
– PRAZO MÁXIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 1. A negativa de autoria não pode 
ser acolhida quando o acervo probatório é robusto, restando isolada, sem o condão de afastar o Decreto 
acusatório. 2. Com fulcro no artigo 97 do Código Penal, a medida de segurança aplicável nos casos de 
crimes apenados com reclusão é a internação, visando a recuperação do agente e a prevenção. 3. Somente 
seria aplicável a medida de tratamento ambulatorial no caso de crime com penas de detenção, o que não é 
o caso dos autos. 4. Impõe-se a determinação do prazo máximo para o cumprimento da medida de 
segurança, que deverá ser idêntico ao prazo máximo da pena abstratamente cominada ao crime, segundo 
entendimento doutrinário, em face do silêncio do Código Penal quanto ao tema. (TJDFT – APR 
20050410081786 – 1ª T.Crim. – Rel. Des. Souza E Ávila – DJU 23.02.2007 – p. 180). 
  
13 Id., ibid., p. 858. 
14 No mesmo sentido: É que, como já exposto, as medidas de segurança representam inequívoco ingresso 
na órbita de direito fundamental eminente, que é a liberdade individual, razão por que se há de exigir não 
seja ilimitada essa intervenção. Sendo-a, apresenta-se situação de excesso, confrontante com o princípio 
da proporcionalidade. Evidentemente que estamos longe do ideal e o escólio preconizado é de lege 
ferenda. Na quadra atual, sob pena de se converter o intérprete em legislador positivo, parece adequado o 
reconhecimento da inconstitucionalidade da indeterminação do prazo das medidas de segurança, as quais, 
na falta de parâmetro, estarão limitadas ao período que seria ao do máximo da pena privativa de liberdade 
concernente ao fato praticado. FACCINI NETO, Orlando. Atualidades sobre as Medidas de Segurança. 
Disponível em <www.ibccrim.org.br>, acesso em 10 de abril de 2008. 
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vá adiante, no sentido de estabelecer como limite de internação o máximo da pena 

abstratamente cominada ao crime imputado ao sujeito.  

 

3. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO 

 

Ao subordinar a liberação do internado à perícia médica que ateste a 

cessação da periculosidade, o Código Penal confirmou o caráter perpétuo da medida de 

segurança e contrariou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Trata-se de 

arbítrio qualquer tentativa de demonstrar que o cidadão é perigoso e possui – ou não – 

propensão para praticar crimes15.  

 

Qual a definição de periculosidade? Com base em que critérios pode-se 

concluir que o indivíduo não cometerá mais delitos e, portanto, está apto a voltar ao 

convívio social? Lastreando-se em que evidências poderá o médico perito afirmar que 

cessou a periculosidade do sujeito? Somente com base na inimputabilidade? Por acaso o 

sujeito que pode ser responsabilizado penalmente também não comete crimes, e em 

proporção muito maior?  

 

A inimputabilidade, por si só, não deve servir para respaldar a 

periculosidade. Tal consiste em um estigma inaceitável e não condizente com o 

ordenamento constitucional vigente. Não se pode presumir a periculosidade, tal como 

fez o legislador penal pátrio, ao preceituar que se o agente for inimputável, o juiz deve 

determinar sua internação (salvo seja o crime praticado punido com pena de detenção).  

 

Trata-se de conceito que não pode ser demonstrado objetivamente e, por essa 

razão, torna-se impossível refutá-lo. A despeito dessa constatação, a idéia de perícia 

medica remete a uma idéia – falsa, frise-se – de cientificidade, que legitima a 

                                                 
15 Saliente-se que, neste particular, Pierangeli e Zaffaroni definem periculosidade como sendo “o simples 
perigo para os outros ou para a própria pessoa, em não o conceito de periculosidade pena, limitado à 
probabilidade da prática de crimes.” Id., ibid., p. 856.  
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subordinação da liberação do indivíduo ao laudo médico, que conclua pela extinção da 

periculosidade do agente 16.  

 

Destaque-se que não existem dados objetivos para se constatar se o sujeito é 

perigoso ou não. Forma-se, então, uma nova tipologia do delinqüente, do desajustado, 

que agrega os preconceitos da sociedade e afasta, vez por todas, os indesejáveis. 

 

Justifica-se essa postura do direito penal em relação aos inimputáveis com o 

argumento de que a medida de segurança tem caráter curativo – não pretende retribuir o 

mal do crime, mas tratar o criminoso, de forma que cesse sua periculosidade. Assim, 

permitida estaria análise da personalidade do indivíduo, para que se possa aferir o grau 

de sua periculosidade e se está apto ao convívio social.   

 

Esse entendimento contraria um Direito Penal informado por garantias. Do 

mesmo modo que a pena, a medida de segurança de internação constitui sanção penal e 

implica restrição da liberdade individual. Deste modo, deve ser assegurado ao agente 

inimputável a observância dos princípios concernentes ao devido processo legal.  

 

Segundo Ferrajoli17, disposições legais como a do parágrafo primeiro do 

artigo 97 do Código Penal constituem-se em modelos autoritários, em que o foco está 

na pessoa do delinqüente, cuja personalidade distorcida e anti-social justificaria a 

segregação.  

 

                                                 

16 Em sentido contrário, FACCINI NETO, Orlando. Atualidades sobre as Medidas de Segurança. 
Disponível em <www.ibccrim.org.br>, acesso em 10 de abril de 2008: E tanto um como outro atuam – 
juízes e psiquiatras -, inevitavelmente, diante dos objetos – fatos e pessoas –, que lhes são dados a 
conhecerem, impregnados por suas contingências, envoltos em suas compreensões e pré-compreensões, 
enfim, atuam como pessoas e não como máquinas. Isso, contudo, em nada retira a legitimidade de ambas 
as atividades, as quais, ao contrário, se legitimam e fundamentam no fato de que os homens ainda são 
mais confiáveis do que os computadores....Ademais, especificamente no concernente aos laudos 
psiquiátricos, são elaborados por dois profissionais – cujo conhecimento técnico propende às pré-
compreensões necessárias à análise profícua -, devem vir fundamentados, sujeitam-se ao contraditório e 
podem ou não serem acolhidos pelo Juiz da execução penal. A carga de subjetividade, portanto, inerente 
aos laudos – e inerente a tudo que é humano – não lhes retira a validade dentro do sistema. 

 
17 Direito e Razão – Toeria do Garantismo Penal, 2ª edição, editora RT, p. 46. 
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O segundo elemento da epistemologia antigarantista é o decisionismo 
processual, quer dizer, o caráter não cognitivo, mas potestativo do juízo e da 
irrogação da pena. O decisioniosmo é o efeito da falta de fundamentos 
empíricos precisos e da conseqüente subjetividade dos pressupostos da 
sanção nas aproximações substancialistas e nas técnicas conexas de 
prevenção e de defesa social. Esta subjetividade se manifesta em duas 
direções: por um lado no caráter subjetivo do tema processual, consistente em 
fatos determinados em condições ou qualidades pessoais, como a vinculação 
do réu a “tipos normativos de autor” ou sua congênita natureza criminal ou 
periculosidade social; por outro lado, manifesta-se também no caráter 
subjetivo do Juízo, que, na ausência de referencias fáticas determinadas com 
exatidão, resulta mais de valorações, diagnósticos ou suspeitas subjetivas do 
que de provas de fato. 

 

Tem-se em vista, aqui, o julgamento do ser do indivíduo, circunstância que 

é, por essência, subjetiva e, por isso mesmo, não passível de contestação18.  

 

Deste modo, demonstra-se que a vinculação desinternação do cidadão sujeito 

à medida de segurança à constatação da cessação de periculosidade é arbitrária e 

contribui para que a sanção se torne eterna, pois sempre haverá argumentos subjetivos, 

fundados em condições pessoais, para perpetuar a segregação, que terminam por rotular 

o indivíduo como propenso a delinqüir ou como possuidor de tendência delituosa. 

 

Transparece, assim, a manifesta inconstitucionalidade do dispositivo legal 

questionado, posto que não recepcionado pela Constituição Federal de 1988.  

 

Evidencia-se, pois, a afronta aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Todo argumento que não pode ser questionado não pode se levado a Juízo para 

prejudicar o réu. Como exposto, a periculosidade é um dado subjetivo e, deste modo, 

não é passível de contestação.  

 

Alexandre de Moraes19 define ampla defesa como o asseguramento que é 

dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 

tendentes a esclarecer a verdade. Segundo o mesmo autor, o contraditório é a própria 

exteriorização da ampla defesa, impondo condução dialética do processo, pois a todo 

ato caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe 
                                                 
18 No mesmo sentido, CARVALHO, Amilton Bueno de e CARVALHO, Salo. Aplicação da pena e 
garantismo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. 
 
19 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002,  p. 361 
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convenha, ou ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo 

autor.  

Percebe-se, de plano, que é impossível contradizer dados eminentemente 

subjetivos, como os dados que analisam a possibilidade de o sujeito voltar a delinqüir. 

O inimputável carrega este estigma: é presumidamente perigoso e somente cessada essa 

periculosidade pode ser novamente posto em liberdade. Aos imputáveis, no entanto, é 

dada a certeza do tempo da pena, como se não houvesse, entre esses, a possibilidade da 

reiteração criminosa. 

 

Cuida-se de imposição de sanção preventiva (ou pré-delitual), ou seja, 

aqueles que se entende como perigosos, condena-se à segregação infinita. Essa idéia de 

indeterminação da sanção, fundada apenas na idéia de perigosidade do sujeito, remonta 

a Escola Positiva do Direito Penal e lembra Ferri, apud Stephen Jay Gold20:  

 
As sanções penais devem adaptar-se... à personalidade do criminoso... A 
conseqüência lógica desta conclusão é a indeterminação da sentença, que tem 
sido, e continua sendo, combatida pelos criminologistas clássicos e 
metafísicos, que a consideram uma heresia jurídica... As penas previamente 
estipuladas são absurdas do ponto de vista da defesa da sociedade. É como se 
num hospital algum médico quisesse estabelecer para cada doença um 
período definido de permanência no estabelecimento (Ferri, 1911, p. 251).” 

 

Verifica-se, pois, que o principio do contraditório importa, necessariamente, 

a possibilidade de refutação de todos os dados trazidos pela acusação. A 

impossibilidade de contrariedade de elementos por essência subjetivos faz com que não 

seja viável a internação de sujeito inimputável com base somente na possibilidade de 

que venha voltar a delinqüir, que é o conteúdo da perigosidade.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O art. 5º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição Federal veda no 

ordenamento jurídico brasileiro a pena de caráter perpétuo. Ora, é exatamente o que 

ocorre com a medida de segurança, consoante a disposição do parágrafo primeiro do 

artigo. 97 do Código Penal.  

 
                                                 
20 GOULD, Stephen Jay. A Falsa Medida do Homem. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 141.  
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Ao dispor que a internação terá prazo indeterminado, até que mediante 

perícia medica se constate a cessação de periculosidade, contraria a norma a Lei Magna. 

Não pode se submeter o cidadão à sanção eterna, sem prazo determinado, ao arbítrio de 

uma perícia médica que diga que o sujeito não é mais perigoso.  

 

A medida de segurança deve ter limite temporal máximo. Este prazo deve 

ser definido pelo máximo da pena cominada abstratamente para o crime cometido. A 

pensar-se de forma diversa, ao sujeito inimputável se impõe tratamento mais rígido ao 

conferido àqueles plenamente responsáveis por seus atos.   

 

Do mesmo modo, a subordinação da desinternação do cidadão à constatação 

de que não apresenta periculosidade infringe os princípios da ampla defesa e do 

contraditório, pois se referem ao ser do indivíduo, e, consequentemente, não podem ser 

objeto de demonstração empírica. Assim, não é possível a contestação, o que entra em 

rota de colisão com o artigo 5º, inciso LV, da Carta Política.   
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OS CRIMES DE RACISMO EM FACE DO CONCEITO SOCIOLÓGICO DE 

RAÇA 

                                                                                                                                                                          

Moisés Moreira Vieira∗

 

RESUMO 

 Lei 9.459/97 surge como manifestação normativa criminalizando os atos de preconceito 

e discriminação com base em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, não 

incluindo – de forma explícita – outros critérios que poderão ser utilizados como 

elemento segregador dos seres humanos. 

A despeito de aparentemente ter excluído da incidência de suas normas, atos com base 

em outras formas de preconceito e discriminação (tais como condição de saúde, 

orientação sexual ou convicção político-filosófica), não se pode admitir que o legislador 

haja tratado com desigualdade indivíduos nas mesmas condições de vulnerabilidade. 

Explique-se: nos casos de preconceito ou discriminação contra qualquer agregado social 

com base em características que tornam seus membros parte de um grupo, dentro do 

qual compartilham mesma identidade (social, cultural, político-filosófica, econômica 

etc.), tem-se violação de um mesmo bem jurídico (sentimento de dignidade dos 

membros do grupo ofendido, vistos como uma coletividade) motivada em um mesmo 

fundamento (preconceito ou discriminação). De tal forma, se procedesse excluindo do 

rol da tutela da lei em foco tantos outros grupos cujos membros compartilham entre si 

traços identitários, estaria o legislador rompendo com o princípio da igualdade, em 

comportamento visivelmente inconstitucional. 

Junte-se a isso, o fato de que, ao incluir o termo “raça” no art. 1° da Lei 9.459/97, o 

legislador deixou clara a inclusão não somente de negros, brancos, índios ou amarelos, 

por exemplo, no catálogo de grupos sociais protegidos pelas normas da lei em tela. 

Muito pelo contrário: ao empregar este termo, incluiu todos os grupos sociais cujos 

membros possam ser identificados como possuidores de uma mesma identidade, a qual 

poderá servir como critério para a prática de atos de preconceito e discriminação. Tal 

entendimento acerca do significado da palavra raça, em sua dimensão sociológica, foi 

consagrado pela própria Constituição Federal - conforme manifestação jurisprudencial 

                                                 
∗ Estudante do 9° Semestre da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia 
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do Supremo Tribunal Federal -, não devendo o intérprete, quando da aplicação das 

normas infraconstitucionais, afastar-se dos ditames da Lei Maior.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PRECONCEITO – DISCRIMINAÇÃO – RAÇA – 

IGUALDADE – INTERPRETAÇÃO – CRIMINALIZAÇÃO   

 

ABSTRACT 

The Law 9.459/97 arises a normative manifestation criminalizing the acts of prejudice 

and discrimination based on race, color, ethnics, religion or national origin, not 

including- explicitly – other criteria which may be used as a segregating element of 

human beings. 

Despite having – apparently – excluded from the influence of its norms, acts base don 

other forms of prejudice and discrimination (such as those base don health conditions, 

sexual orientation or socio-political convictions),it’s not admissible that the legislator 

may have treated unequally individuals in the same conditions of vulnerability. In other 

words: in the case of prejudice and discrimination against any social gathering on the 

basis of any characteristics that make its members part of a group, in which they share 

similar identity (social, political-philosophycal,  economic etc.), there is a violation of a 

same judicial asset (feeling of dignity of the offended group, seen as a whole) motivated 

by a same foundation (prejudice and discrimination). Thus, in case the legislator 

excluded of the protection of the law in question so many other groups whose members 

share identity traits, he would be disregarding the principle of equality, in a visibly 

unconstitutional behavior. 

Furthermore, the fact that, when he added the term “race” in article 1 of the Law 

9.459/97, the legislator made clear the inclusion of not only the black, white, asiano r 

indians, for instance, in the list of social groups protected by the rules of the law under 

analysis. On the contrary: when this term was used, he included all the social groups 

whose members may be indentified as owners of a same identity, which may serve as a 

criterion to the practice of acts of prejudice and discrimination. Such understanding, in 

its sociological dimension, was adopted by the Federal Constitution – according to the 

Federal Supreme Court – in a way that can not be disregarded by the interpreter of the 

law. 
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Introdução 

 

       O Direito é fenômeno que se manifesta precipuamente no campo social. Daí ganhar 

destaque a dimensão sociológica que assume ao regrar os processos de adaptação do 

indivíduo à lei e a adequação do próprio texto legal às necessidades sociais e 

individuais. Recebe especial destaque este último processo quando se pensa em um 

direito que embora leve em conta a almejada segurança jurídica, não se permita afastar-

se da realidade social, tornando-se incapaz de atuar na solução de conflitos inerentes à 

própria natureza humana. 

        Embora se admita a compartimentação do direito em diferentes ramos com o fim 

de atender a propósitos didáticos, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico – 

independentemente de suas subdivisões – é um sistema único, regido por princípios que 

irradiam sua orientação sobre todas as normas a ele pertencentes e destinado a atingir 

fins que atendam a necessidade dos indivíduos de terem tutelados seus direitos 

(princípios e fins constitucionais). Assim sendo, o Direito Penal – como ramo do direito 

que é – deve estar atento à adequação das suas normas de condutas aos fins que 

orientam todo o ordenamento jurídico, isto é, os fins constitucionais. Mais do que isso, 

faz-se crucial que este ramo do Direito realize através da prática jurisprudencial os 

valores consagrados pela Carta Magna, buscando – através da interpretação de suas 

regras em conformidade com o texto constitucional e de acordo com os reclames sociais 

com este compatíveis – atender às novas reivindicações que se manifestam em virtude 

da natureza mutável do corpo social.  

        Assume, assim, especial importância a adoção de técnicas interpretativas que 

integrem aos elementos constitutivos do tipo penal valores que garantam ao intérprete a 

aplicação da lei conforme o que dita as regras constitucionais e os princípios que 

orientam a formação de todo o ordenamento jurídico.  

        A exposição que aqui se faz tem como escopo discutir o conceito de raça instituído 

na Lei 9.459 de 13 de maio de 1997, analisando-se – sob a luz do princípio da igualdade 
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– o conceito numa acepção sociológica, capaz de fundamentar a propositura de ação 

penal em face de preconceito ou discriminação contra grupos sociais que se enquadrem 

na definição juridicamente aceita do termo. Busca-se, desta forma, destacar a 

necessidade de uma interpretação teleológica da lei penal supra-referida e, ao mesmo 

tempo, de um exercício hermenêutico que celebre a coerência sistemática da 

Constituição Federal com o resto do ordenamento, conjugando – quando da aplicação 

da norma - fatores e circunstâncias histórico-sociais que regem a formação e aplicação 

do Direito.    
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Capítulo 01: Breve Análise da Lei 9.459 de 13 de maio de 1997 

        As alterações trazidas pela Lei 9.459 de 13 de maio de 1997 trouxeram importantes 

alterações no que se refere à efetivação do preceito instituído no art. 5°, XLII, da 

Constituição Federal Brasileira.  Nos termos da Carta Magna, temos: 

XLII -  a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei; 

        Levando em consideração o mandamento constitucional, o legislador procurou 

garantir que a prática de atos atentatórios à dignidade da pessoa humana com base em 

preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, seja 

objeto da lei penal, garantindo-lhe, assim, valor jurídico de significativa relevância.1                                    

        Importante dar relevo, aqui, à edificante inovação legislativa: o texto da Lei 

9.459/97, diferentemente das leis que lhe antecedem tratando sobre a mesma matéria, 

amplia –explicitamente - o rol de formas de preconceito e discriminação suscetíveis de 

intervenção penal. Assim, enquanto a Lei 7.716/89 limitava-se a dispensar proteção 

penal aos indivíduos quando estes fossem vítimas de preconceitos baseados em cor e 

raça, a Lei 9.459/97, alterando a redação do art. 1° da lei anterior, determina que serão 

punidos não somente os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça e de 

cor, mas também aqueles que se baseiam em etnia, religião ou procedência nacional.          

         Outra inovação introduzida pela Lei 9.459/97 diz respeito aos casos de 

induzimento e incitação às formas de preconceito ou discriminação elencadas no art. 1° 

da lei mencionada: enquanto o art. 20 da Lei 7.716/89, incluído pela Lei 8.081/90, 

                                                 
1 Faz-se mister destacar aqui que a Lei 9.459/97 trata dos crimes cuja ofensa preconceituosa tenha alcance 
tal que recaia sobre o sentimento de dignidade do grupo social como um todo, refletindo-se sobre o 
indivíduo enquanto parte da coletividade a qual pertencem. Se a ofensa preconceituosa recair sobre o 
sentimento que o próprio indivíduo possui acerca de si mesmo, mas sua extensão não alcance o 
sentimento de dignidade do grupo social no qual se insere, fala-se de injúria preconceituosa ou 
discriminatória. 
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versava sobre os preconceitos e atos de discriminação através dos meios de 

comunicação social, a Lei 9.459/97 pune-os não apenas quando praticados pelos meios 

de comunicação social, mas quando levados a efeito através de qualquer outro meio. 

       Modifica, também, a referida lei, a redação do art. 140 do Código Penal, 

acrescentado-lhe o seguinte parágrafo: 

§ 3º - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, 

religião ou origem: 

Pena - reclusão de um a três anos e multa. 

        Muito se fala acerca dos excessos de tal disposição legal, reivindicando-se 

desrespeito ao princípio da proporcionalidade vez que o parágrafo adicionado ao 

Código por força da Lei 9.459/97 atribui – por exemplo - à violação da honra com base 

em preconceito ou discriminação, pena maior e mais rígida do que aquela atribuída aos 

casos de ofensa culposa à vida. 2

       Conforme se percebe do texto da Lei 9.459/97, houve grande preocupação do 

legislador em tutelar a dignidade da pessoa humana quando esta for alvo de preconceito 

ou discriminação fundamentada em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

No entanto, embora se reconheçam as relevantes inovações trazidas pela lei, percebe-se 

que suas disposições – em especial no que concerne à restrição (pelo menos aparente) 

das formas de preconceito e discriminação passíveis de controle jurídico-penal – têm 

sido objeto de críticas. Exemplo de tal posicionamento encontra-se em Isaac Sabbá 

Guimarães o qual afirma: 

 

“Houve, como se vê pelo rápido perpassar de olhos no conteúdo da lei, uma grande 

abertura do regime penal, de forma a punir variadas formas de discriminação. Mas, 

ainda, sujeita-se a reparos. O legislador olvidou-se, v.g., dos casos de discriminação 

decorrentes de enfermidades (e parece-nos existir, em realidade, tais atos 

discriminatórios quanto às pessoas infectadas com o vírus do HIV), de orientação 

                                                 
2 O Código Penal determina no art.120 § 3 que, na hipótese de homicídio culposo, a pena aplicada será de 
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
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sexual, de convicções políticas ou filosóficas, sendo que estas representam liberdades 

fundamentais tuteladas por nossa constituição.”3

 

        Embora se reconheça o valor da observação realizada pelo autor supramencionado, 

deve-se ter em mente que, considerando-se o conceito de raça numa dimensão 

sociológica (o qual será discutido em capítulo próprio deste trabalho) e a sua aceitação 

pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, admite-se que o legislador infraconstitucional, 

apesar de não haver mencionado explicitamente grupos sociais tais como os portadores 

do vírus HIV ou homossexuais – por exemplo - não excluiu da tutela da Lei 9.459/97 

seu direito à preservação da dignidade inerente à pessoa humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Isaac Sabbá Guimarães. A intervenção penal para a proteção dos direitos e liberdade fundamentais: linhas de 
acerto e desacerto da experiência brasileira. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2955>. 
Acesso em 06 de abril de 2008. 
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Capítulo 02: O Conceito Sociológico de Raça e sua Relevância Jurídica 

 

        Em face da necessidade do Direito de tutelar a dignidade de todos sem distinção de 

qualquer natureza, faz-se presente a demanda por manifestações normativas que 

regulem situações nas quais ocorram atos de cunho preconceituoso e discriminatório 

que atentem contra tal princípio. Neste contexto, surge a Lei 9.459/97 introduzindo logo 

em seu artigo 1° o conceito de raça, punindo, dentre outros, os crimes com base em 

preconceito e discriminação racial. No entanto, embora seja clara a lei no sentido de 

oferecer tutela a todos os grupos ditos raciais, coloca-se a questão de qual seria o 

conceito de raça acolhido pelo Direito Pátrio e, por conseqüência, quais os grupos que 

podem figurar como sendo raciais.  

        Inicialmente, é importante explicar que a Lei Maior dispõe de um órgão judiciário 

cujo fim precípuo é guardar as normas instituídas em seu texto: o Supremo Tribunal 

Federal. Assim sendo, cabe ao órgão de cúpula do Poder Judiciário resolver conflitos 

que versem sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sobressaindo-se, 

dentre outras, as atribuições de julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o 

mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única 

instância pelos Tribunais Superiores - se denegatória a decisão -, além de julgar a ação 

direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade (ambas nos 

casos de lei ou ato normativo federal) e a argüição de descumprimento de preceito 

fundamental decorrente da própria Constituição.  É, este órgão, como se pode inferir, 

responsável por dizer no que consiste os preceitos dispostos na Carta Magna, isto é, 

delimitar o sentido e alcance das normas presentes no texto constitucional, 

especificando o significado de seus termos. 
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       Felizmente, no que diz respeito ao conceito de raça, o Supremo Tribunal Federal, 

através de sua jurisprudência, não deixa de manifestar claramente seu entendimento 

quanto ao termo. Ilustre posicionamento acerca da matéria pode ser encontrado quando 

do indeferimento do pedido de habeas corpus 82424, impetrado pela defesa do editor 

Siegfried Ellwanger, condenado pelo crime de racismo em decorrência de anti-

semitismo, no qual alega que os judeus não constituem uma raça. 4 Assim, nas palavras 

do Ministro Maurício Corrêa, versando sobre o caso em seu voto, tem-se:  

 

“A questão como visto, gira em torno da exegese do termo racismo inscrito na 

Constituição como sendo crime inafiançável e imprescritível. Creio não se lhe poder 

emprestar isoladamente o significado usual de raça como expressão simplesmente 

biológica. Deve-se, na verdade, entendê-lo em harmonia com os demais preceitos com 

ele inter-relacionados, para daí mensurar o alcance de sua correta aplicação 

constitucional, sobretudo levando-se em conta a pluralidade de conceituações do 

termo, entendido não só à luz de seu sentido meramente vernacular, mas também do 

que resulta de sua valoração antropológica e de seus aspectos sociológicos.” 

              

         E com extremo brilhantismo, adiciona: 

 

“Não se pode perder de vista, na busca da verdadeira acepção do termo, segundo uma 

visualização harmônica da Carta da República,dois dogmas fundamentais inerentes ao 

verdadeiro Estado de Direito Democrático, que são exatamente a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1°, I e II). Pretende-se, com eles, que todos os 

seres humanos, sem distinção de qualquer natureza, tenham os mesmos direitos, para 

que de fato se cumpra na sua inteireza o “direito de ter direitos”.” 

 

                                                 
4 O Supremo Tribunal Federal manteve a condenação do editor Siegfried Ellwanger  determinada pelo Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul por crime de racismo.  O julgamento do Habeas Corpus (HC 82424) ajuizado pela 
defesa  de Ellwanger foi concluído em 17 de setembro de 2003.  Por maioria de sete a três,  o Plenário negou o 
recurso,  vencidos o então-ministro Moreira Alves e os ministros Marco Aurélio e Carlos  Ayres Britto. Os dois 
primeiros consideraram o crime prescrito.  Ayres Britto concedeu o recurso de ofício para absolver o livreiro por falta 
de provas. 
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         De tal maneira, fica claro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de excluir do mundo jurídico o sentido de raça como sendo uma realidade 

meramente biológica, passando a atribuir ao termo um sentido mais amplo, entendido 

numa perspectiva sociológica. Reafirma, também, a necessidade de compreender a 

palavra sob a égide da cidadania e dignidade, valores constitucionais de mensura 

extrema. Melhor dizendo: quando afirma que o intérprete deve definir o sentido da 

palavra raça conforme rezam os dogmas supracitados e, mais adiante, afirma que a 

proteção de tais dogmas tem como pressuposto a igualdade entre os seres humanos, sem 

distinção de qualquer natureza, acaba por agasalhar no conceito de raça todos os grupos 

cujos membros guardem entre si traços identitários que possam ser utilizados por 

outrem como fundamento para atos de discriminação e preconceito. Ratifica tal 

pensamento, mais uma vez, o Ministro Maurício Corrêa, quando discorre sobre a 

posição de parte importante da doutrina representada, nas palavras do ilustre jurista, por 

Uadi Lamêgo Bulos:  

   

 “Outras manifestações da doutrina constitucional brasileira afastam a pretensa 

limitação do racismo ao conceito biológico tradicional de raça. Uadi Lamêgo Bulos 

define-os como” todo e qualquer tratamento discriminador da condição humana em 

que o agente dilacera a auto-estima e patrimônio moral de uma pessoa ou de um grupo 

de pessoas, tomando como critérios raça ou cor de pele, sexo, condição econômica, 

origem etc...” 

 

          E continua: 

 

“Assim esboçado o quadro, indiscutível que o racismo traduz valoração negativa de 

certo grupo humano, tendo como substrato características socialmente semelhantes, de 

modo a configurar uma raça distinta, à qual se deve dispensar tratamento desigual da 

dominante. Materializa-se à medida que as qualidades humanas são determinadas pela 

raça ou grupo étnico a que pertencem, a justificar a supremacia de uns sobre os outros. 

Nesse sentido a doutrina de Van der Berghe.” 
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         Clara fica a opção do STF por um conceito de raça proposto pela sociologia 

moderna que identifica o racismo como “tendência cultural decorrente de construções 

ideológicas e programas políticos visando à dominação de uma parcela da sociedade por 

outra”. 5  Assim, a palavra raça assume acepção de qualquer agregado de pessoas que 

possam ser identificadas - por seus traços culturais, sociais, dentre outros – como 

pertencentes a um certo grupo, podendo,em decorrência destas características, ser 

vítimas de ato de preconceito e discriminação, 

       Faz-se mister ressaltar aqui que almeja, o STF,  a simplesmente destituir o termo 

raça de seu sentido biológico, preservando, no entanto, o significado proposto pela 

sociologia moderna. Ou seja, não há, segundo entende este órgão, uma superação do uso 

da palavra “raça”, mas sim o desprezo por seu sentido tradicional, classificatório dos 

seres humanos com base em uma suposta diversidade genética. E diferentemente não 

podia ser, pois o próprio legislador constituinte originário não se poupou de fazer 

referência às raças no texto constitucional, apontando, dessa maneira, que elas de fato 

existem, mas numa perspectiva histórico-sociológica e não como sendo uma realidade 

genética.  

         Seguindo a determinação instituída pelo artigo 5°, XLII, da Constituição Federal, 

surge a Lei 9.459/97 já declarando em seu artigo 1° que serão punidos os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. Questiona-se: é lícito ao intérprete definir o conceito de raça de maneira 

diversa daquela que propõe a Constituição, limitando a extensão dada pelo próprio texto 

constitucional ao bem jurídico que se pretende tutelar?  

         Parece ser negativa a resposta, pois, é, a Constituição Federal, a manifestação dos 

valores supremos que norteiam o Estado Democrático de Direito, não podendo o 

legislador infraconstitucional promulgar leis que a contrariem ou, muito menos, o 

intérprete aplicá-las realizando os elementos constitutivos das normas de maneira 

distinta daquela que estabelece o texto da Constituição.  

         Ou seja, o sentido da palavra raça, empregada na Lei 9.459/97, não pode, 

inexoravelmente, afastar-se daquele estabelecido pela Constituição Federal, pois, 

conforme leciona Paulo Queiroz, “os atos legislativos infraconstitucionais hão de 

guardar coerência com os princípios e regras constitucionais fundamentais que lhes dão 
                                                 
5  Ministro Maurício Corrêa, ao discorrer sobre o tema em seu voto, indeferindo o pedido de habeas 
corpus 82424. 
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vida e sustentação, sob pena de invalidação por meio do controle de constitucionalidade. 

Semelhante controle vale sobretudo para as disposições penais, já que são as que 

incidem mais energicamente sobre as liberdades dos indivíduos.”6

 

 

Capítulo 03: Os fins da Lei 9.459/97 e sua harmonização com os princípios 

fundamentadores do texto da Constituição Federal. 

 

        Toda lei carece de interpretação. Com o escopo de realizar um Direito capaz de 

regulamentar a convivência entre os indivíduos no contexto em que ocorrem as 

situações de conflito e que, ao mesmo tempo, consagre os princípios gerais que 

orientam a formação e aplicação das normas, faz-se necessário definir um conceito de 

interpretação que atenda a tal propósito. Assim, pode-se dizer que interpretar uma 

norma legal é atribuir-lhe sentido próprio, determinando o significado dos conceitos 

empregados em face das mudanças que se operam na vida social, levando-se em conta a 

unidade do ordenamento jurídico proporcionada pelos fundamentos comuns que 

norteiam a existência e aplicação das regras de seus diferentes ramos.   

         Em outros termos: defende-se, aqui, sem prejuízo da aplicação de outras técnicas 

interpretativas quando mais eficazes forem na resolução do caso concreto, uma análise 

teleológica e sistemática da lei, considerando-se, sempre, sua dimensão histórico-

sociológica. 

         Discorre Tércio Sampaio Ferraz Júnior sobre o fenômeno da interpretação 

afirmando que: 

 

“Postula-se que a ordem jurídica, como um todo, seja sempre um conjunto de preceitos 

para a realização da sociabilidade humana. Faz-se mister assim encontrar nas leis,nas 

constituições,nos decretos,em todas as manifestações normativas o seu telos (fim) que 

não pode jamais ser anti-social.”7

 

         E, ainda, versando sobre a conexão e subordinação das normas no ordenamento 

jurídico, tendo por base a Constituição, defende o prestigiado autor: 
                                                 
6 Paulo Queiroz, Direito Penal-Parte Geral, São Paulo: Ed. Saraiva,2005,p. 30. 
7 Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, cit., p.292. 
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“(...) em tese, qualquer preceito isolado deve ser interpretado em harmonia com os 

princípios gerias do sistema para que se preserve a coerência do todo. Portanto, nunca 

se deve isolar o preceito nem no seu contexto (a lei em tela, o código: penal, civil, etc.) 

e muito menos na sua concatenação imediata (nunca leia só um artigo, leia também os 

parágrafos e os demais artigos).” 8

 

         A lei penal, como manifestação normativa que é, também não exclui, no momento 

de sua interpretação, a orientação teleo-sistemática que deve nortear o intérprete no 

momento de fixação de seu sentido. Assim sendo, cabe ao jurista – ao delimitar o 

sentido e alcance da norma penal – levar em consideração os princípios que definem o 

espírito do ordenamento como um todo, manifestados explícita ou implicitamente no 

texto constitucional, atendendo aos fins sociais de pacificação de conflitos e igualdade 

entre os indivíduos.  

         Partindo de tal premissa, passemos a analisar os fins que pretendem atingir a Lei 

9.459/97 e a aplicação de seus dispositivos conforme os princípios e normas 

constitucionais. 

        Estabelece a Constituição Federal já em seu preâmbulo: 

 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 

para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 

de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.”  

 

         Mais adiante em seu art. 3° determina que: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

                                                 
8 Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao Estudo do Direito, cit., p.289. 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.”  

         E, por último, ao versar sobre os direitos e garantias fundamentais, especifica: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; ” 

        Apesar de discussões acerca do valor normativo do preâmbulo da Constituição 

Federal, atribuindo-lhe a doutrina ora valor normativo, ora status de vetor interpretativo 

dos mandamentos constitucionais, é indubitável o papel que exerce tal enunciado no 

tocante a sua função de interpretar e integrar os dispositivos da Constituição. 9 Dessa 

forma, é mister ressaltar a intenção do legislador constituinte originário de garantir a 

edificação de uma sociedade plural que aceite e respeite a diversidade em seus mais 

distintos aspectos.  

           De maneira contundente, informa que, dentre os objetivos fundamentais de nossa 

República, se inclui a promoção do bem de todos, não se admitindo a execução de 

quaisquer atos discriminatórios que atentem contra esta finalidade. Mais do que isso: 

determina ao legislador infraconstitucional que puna qualquer discriminação atentatória 

                                                 

9 A despeito de controvérsias doutrinárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade n. 2.076/AC, decidiu que o preâmbulo não tem valor jurídico-normativo, refletindo posição 
ideológica do constituinte, sem relevância jurídica. Assim, segundo o STF, o preâmbulo tem natureza política, mas 
não jurídica. Seguindo a orientação deste órgão, Alexandre de Moraes explica que apesar de não fazer parte do texto 
constitucional propriamente dito e, conseqüentemente, não conter normas constitucionais de valor jurídico autônomo, 
o preâmbulo não deixa de ter relevância jurídica, uma vez que deve ser observado como "elemento de interpretação e 
integração dos diversos artigos que lhe seguem” (Direito Constitucional, São Paulo: Atlas, 2005, p. 15). 
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dos direitos e liberdades fundamentais. Consagra, pois, o princípio da igualdade em seu 

sentido formal e material. 

         Desta forma, buscando-se efetivar a coerência hermenêutica da Lei 9.459/97 com 

o texto constitucional, não se poderá conceber que sua interpretação afaste-se dos 

valores que a própria Constituição visa a proteger. E, no caso em questão, é sobre o 

princípio da igualdade que aqui se fala.  

         Assim sendo, pergunta-se: embora comprometido, por força das normas e 

princípios constitucionais, a realizar o direito fundamental de igualdade, teria o 

legislador infraconstitucional optado por tutelar a dignidade de uns desconsiderando a 

posição de outros grupos sociais passíveis de serem objeto de igual preconceito e 

discriminação? Haveria o legislador violado o princípio da igualdade, tratando com 

desigualdade indivíduos que se encontram em mesma condição de vulnerabilidade?                                     

          Em outros termos: teria o legislador pensado ser suficiente efetivar – através da 

Lei 9.459/97 – o mandamento constitucional instituído no art. 5°, XLI, em defesa 

apenas de negros, mulçumanos e judeus, por exemplo, mas não em socorro de 

portadores do vírus HIV ou homossexuais?  Estariam estes grupos – a despeito da 

proteção constitucional – desprovidos de lei que implementasse o preceito disposto na 

Constituição?  

        Ou ainda: haveria o legislador optado – ou irresponsavelmente esquecido – de 

incluir no texto da lei tais grupos, não regulamentando as situações nas quais o 

preconceito ou discriminação ocorre com base em critérios relativos à saúde e 

orientação sexual? 

         Naturalmente, o exercício legislativo não admite tamanhas falhas. E mesmo que o 

legislador as houvesse cometido, não poderia o Poder Judiciário esquivar-se da função 

social que lhe é imputada, optando por realizar meras inferências lógicas, sem 

interpretar a lei em consonância com o texto constitucional. 

          Daí ser possível afirmar que a Lei 9.459/97 não exclui de sua apreciação as 

manifestações de preconceito e discriminação fundamentados em condições de saúde, 

orientação sexual ou mesmo convicção político-filosófica. E isto se dá por duas razões: 

o legislador infraconstitucional não pode simplesmente desconsiderar os princípios 

gerais que regem o ordenamento jurídico, vale dizer, neste caso, o princípio da 

igualdade (protegendo apenas a dignidade de alguns e não de outros em situação de 
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igual vulnerabilidade) e, além disso, o próprio conceito de raça, quando tomado em sua 

concepção sociológica, – sentido este abraçado pelo STF conforme se mostrou no 

capítulo anterior – já engloba os grupos sociais cujos membros compartilham entre si 

traços (sociais, históricos, culturais, econômicos etc.) comuns que podem ser utilizados 

pelo ofensor como fundamento para o preconceito e atos de discriminação. Grupos 

sociais como os portadores do HIV ou  homossexuais constituem coletividades cujos 

membros são dotados de traços comuns - seja sua condição somática, seja sua 

inclinação homo-afetiva – que possibilitam a membros de outras coletividades utilizá-

los para fins discriminatórios.   

         Por fim, vale ressaltar que não se trata aqui de caso de interpretação extensiva de 

preceito incriminador, pois, como é de conhecimento pleno, este não admite tal 

modalidade interpretativa. Conforme afirma Tércio Sampaio Ferraz Jr. ao referir-se a 

posição da doutrina, a interpretação extensiva “se limita a incluir no conteúdo da norma 

um sentido que já estava lá, apenas não havia sido explicitado pelo legislador”10. No 

caso da lei que ora se analisa, não se vislumbra razão para alegar-se uso de critério 

interpretativo incompatível com o tipo de norma em tela, já que o próprio legislador 

tratou de incluir o termo “raça” nas disposições da Lei 9.459/97 o qual – por força da 

acepção sociológica da palavra e sua adoção pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário – 

não pode ser entendido como simples dado biológico. E foi apenas isso que não foi dito: 

que raça não é uma realidade biológica. Inclusive, anda bem o legislador quando 

transfere para doutrina a tarefa de conceituar tal expressão. Garante, assim, a adaptação 

da lei aos novos fatos e circunstâncias que influenciam o labor doutrinário e, 

reflexamente, a realização do Direito.  

         Melhor dizendo: não se está diante de situação na qual o legislador não tenha 

explicitamente determinado o sentido da norma. De fato o fez quando incluiu no texto 

legal a palavra “raça” (embora não tenha definido na lei este conceito assim como não o 

fez com tantas outras expressões que exigem do julgador buscar significado fora da 

definição da figura penal). O que faz o legislador é apenas estabelecer que cabe ao 

intérprete delimitar o significado do termo. E, este, naturalmente, não deve limitar a 

definição da palavra a uma perspectiva meramente biológica, admitindo um conceito de 

                                                 
10 Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, cit., p.296. 
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raça cientificamente inoperante que mais segrega e legitima o preconceito e a 

discriminação. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

         Conforme se pôde constatar ao longo da exposição que aqui se fez, é de extrema 

importância que o fenômeno jurídico não se afaste das circunstâncias e fatores sociais 

que o geraram e modificam sua existência. Da mesma forma, não se pode olvidar a 

relevância da interpretação das normas jurídicas de maneira teleológica e de forma 

coerente com os princípios e regras constitucionais. De tal maneira, cumprir-se-á a 

função primordial do Direito, vale dizer, pacificar conflitos oriundos do embate de 

interesses e visões acerca dos fatos da vida, tutelando o direito daqueles que o vêem 

lesionados ou ameaçados e aplicando sanções àqueles que ofendem ou põem em risco 

bem juridicamente relevante. 

         O Direito Penal – como parte integrante do sistema jurídico - consiste em 

instância de controle da sociedade, visando a proteger os bens jurídicos de maior 

importância, cuja ofensa constitua-se em ato intolerável que requeira a mais invasiva e 

hostil manifestação jurídica. Na defesa destes bens, cabe ao intérprete da lei penal 

jamais reduzir a tutela dada pelo legislador ao objeto de proteção ou não concedê-la, por 

redução do significado dos termos empregados na lei, a grupos ou indivíduos que dela 

necessitem. 

         Assim sendo, em conformidade com os argumentos e fatos demonstrados ao longo 

desta exposição, a interpretação do vocábulo “raça” empregado na Lei 9.459/97 não 

pode limitar-se a uma concepção reducionista que restrinja tal conceito a um mero dado 

biológico, deixando prevalecer entendimento ultrapassado, que pressupõe a segregação 

dos seres humanos de acordo com alegadas diferenças genéticas. Merece destaque, 

portanto, o conceito sociológico do termo (abraçado pelo órgão maior de interpretação e 

aplicação das regras e princípios constitucionais) que acaba por abranger todos os 

grupos marcados por traços identitários que os caracterizem e possam ser utilizados pelo 

ofensor como fundamento para a prática de atos de discriminação e preconceito. 
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         Com base nisto, fica demonstrada a necessidade de manter sob a tutela da Lei 

9.459/97 o direito à dignidade dos grupos sociais que, pelas características que 

conferem a seus membros uma identidade comum, possam ser alvo de práticas 

preconceituosas e discriminatórias, garantido-lhes, quando da ocorrência de tais 

eventos, os recursos processuais associados aos delitos dispostos na lei em apreço e 

outras determinações relativas à comissão dos crimes de racismo. 
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CRIME? DEPENDE DO AUTOR –  

UMA ANÁLISE DO LABELING APPROACH OU “ROTULACIONISMO” 

 

Natália Pacheco Junior∗

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo investigar, em breve análise, fatores que determinam 

a criminalização de condutas. Não tem a ambição de resolver a questão, mas sim 

somente mostrar a contribuição de algumas teorias criminológicas na revelação deste 

processo.           

Sendo assim, mais importante que explicar do que tratará, é deixar claro o que não 

pretende abordar. Não se busca aqui o estabelecimento dos fatores que determinam a 

conduta criminosa, ou seja, o cometimento de atitudes definidas como crime, assim 

como também não se busca encerrar a questão, dizendo os fatores que determinam a 

definição de uma conduta como crime. Pretende-se tão somente procurar ajuda em 

algumas formulações teóricas para descobrir em que medida elas nos auxiliam à 

desvendar o processo de imputação criminosa. Para perseguir este caminho, logo após a 

exploração teórica, tomarei a comparação de quatro casos práticos como veículo de 

ilustração de tal processo, um mais conhecido que os demais (não por acaso). 

PALAVRAS-CHAVES: LABELING APPROACH; ROTULACIONISMO; DIREITO 

PENAL; CRIMINOLOGIA 

ABSTRACT 

This article has the objective to investigate, in a simple way, aspects that determine the 

conduct criminalization. It doesn’t has the ambition or resolve the question, but only to 

show the contribution that some criminological theories in the revelation of this process. 

In this way, the most important here is to explain and make clear what we don’t want to 

explore. We don’t have the intention to establish what determines a criminal 
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comportment, or why people do things that are consider crime by the society. What is 

our focus here is to look for help in some theorical formulations to discover how the 

process of criminal imputation is. To follow this objective, after the theoric exploration, 

we’ll compare four empirical cases as illustration vehicle of that process, one more 

famous than the others (not by the chance).    

 

KEY-WORDS: LABELING APPROACH; PENAL LAW; CRIMONOLOGY. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo investigar, em breve análise, fatores que 

determinam a criminalização de condutas. Não tem a ambição de resolver a questão, 

mas sim somente mostrar a contribuição de algumas teorias criminológicas na revelação 

deste processo. 

Sendo assim, mais importante que explicar do que tratará, é deixar claro o que 

não pretende abordar. Não se busca aqui o estabelecimento dos fatores que determinam 

a conduta criminosa, ou seja, o cometimento de atitudes definidas como crime, assim 

como também não se busca encerrar a questão, dizendo os fatores que determinam a 

definição de uma conduta como crime. Pretende-se tão somente procurar ajuda em 

algumas formulações teóricas para descobrir em que medida elas nos auxiliam à 

desvendar o processo de imputação criminosa. Para perseguir este caminho, logo após a 

exploração teórica, tomarei a comparação de quatro casos práticos como veículo de 

ilustração de tal processo, um mais conhecido que os demais (não por acaso). 

 

2. AS CIFRAS OCULTAS – O QUE NEM SEMPRE APARECE 

 

Para fins práticos, e para ganharmos em tempo e substância, não exporemos 

detalhadamente a visão tradicional que atribui à condições sócio-econômicas ou psico e 

sócio-patológicas o cometimento de crimes. Visão esta que é chamada por Alessandro 

Baratta (2002) de ideologia da defesa social. Como dito acima, não buscamos aqui a 

explicação sobre o por quê de se cometerem crimes, pretendida por estas teorias. Por 

esse motivo, partiremos diretamente para a crítica a elas. 
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Essa concepção, que liga crime com pobreza, desigualdades sociais, condições 

psíquicas e sociais do indivíduo é muito intuitiva. Tão intuitiva que parece óbvia a 

muitos: pessoas com piores condições sócio-econômicas tendem a cometer crimes, 

assim como pessoas com distúrbios mentais igualmente. Essa concepção encontra 

respaldo na ciência, ao se debruçar sobre dados empíricos que ao cruzar os 

acontecimentos criminosos com a origem sócio-psíquica dos indivíduos que os 

cometeram (índices de criminalidade x perfil sócio-econômico e psicológico do autor) 

rende tal resultado. Tão intuitivo quanto seguro. 

Mas a questão é um pouco mais complexa do que pode parecer, e do que a 

pseudo-segurança de dados empíricos pode fazer crer. A realidade parece ser bem mais 

complexa exigindo, por isso, maior cuidado analítico. 

Em primeiro lugar, precisamos recorrer a quem já fez essa crítica. Neste sentido, 

é de grande contribuição a obra do sociólogo e criminólogo americano Edwin H. 

Sutherland. Este autor busca analisar as formas de aprendizagem do comportamento 

criminoso, e, portanto, não deixa de significar uma busca pelo que motiva este tipo de 

conduta. Entretanto, se diferencia por deslocar a perseguição deste objetivo para o que 

ele chama de “associações diferenciais”: a conduta criminosa é aprendida, a partir da 

prática própria do indivíduo e dos efeitos da reação social a ela, mas também aprendida 

de acordo com suas relações e interações sociais.  

Antes de me concentrar sobre esses efeitos, vejamos a crítica feita por 

Sutherland às teorias tradicionais. Ele vai centrá-la exatamente onde eram mais fortes, 

onde estavam ancoradas: nos dados estatísticos sobre incidência criminal. Sutherland 

acusa de serem falsas as amostras de criminalidade, tendo em vista que a criminalidade 

de colarinho branco está ausente dos dados. 

Até o pronunciamento de Sutherland na Sociedade Americana de Criminologia 

(1939), a pesquisa criminológica reduzia-se à população carcerária, tomada como 

representativa da população criminal e da criminalidade em geral. Estudava-se, apenas, 

a criminalidade aparente, justificada pelos fatores econômicos, pela pobreza, pela 

miséria e pela estrutura da sociedade capitalista. O delito era monopólio do pobre. 

Desconhecia-se, nessas pesquisas, a cifra negra (oculta) da criminalidade, de 

conseqüências até mais gravosas, que ele próprio batizou de "crimes do colarinho 

branco", para designar as atividades ilegais das pessoas de alto nível socioeconômico no 

1786



curso de seus negócios.   

Mais ainda, ele mostra os números assustadores de incidência deste tipo de 

crime na sociedade norte-americana. Como não figuram nas estatísticas criminais, não 

estão no foco de criminólogos etiólogos da conduta criminosa. O alvo está 

completamente errado, simplesmente, pois tem como base dados imprecisos. 

Abro aqui um parêntesis para fazer breve transposição dessas considerações para 

o contexto brasileiro. Um jornal de grande circulação no país publicou como matéria de 

capa a seguinte notícia: “Brasil pune apenas 7% dos crimes de colarinho branco”. O 

subtítulo acrescentava que a “ausência de punição é a regra na administração e em 

delitos do mercado financeiro”1. A matéria explica que das 14 mil ações de improbidade 

administrativa (o foco da notícia, apesar de não ser enfatizado por Sutherland) movidas 

em 15 anos2 nos tribunais brasileiros, a maioria ainda não teve sentença. “Nos crimes do 

mercado financeiro” segue a matéria, “o índice de condenação não passa de 5%”. 

Mesmo não sendo minha intenção desenvolver essa comparação aqui, notemos que o 

potencial de dano contido no crime de furto (como no caso que será descrito mais 

adiante) é um. Já em crimes contra o mercado financeiro é muito maior. Mesmo 

potencial de dano no crime de uso de substância ilícita entorpecente quando comparado 

aquele gerado pelo crime de improbidade administrativa que é exponencialmente maior. 

Importante notar que, apesar disso, a relação entre condição sócio-econômica e 

criminalização continua muito recorrente. As bases para a formulação da crítica podem 

ser encontradas em um ditado comum entre estudantes de Direito: diz ele que os 

códigos legais são destinados cada um a uma classe social específica. À classe pobre é 

destinado o Código Penal; à classe média, o Código Civil; e à classe alta? Bem, a classe 

alta não precisa de códigos – talvez seja a mesma divisão que Marcelo Neves define 

como “sobreintegrados” que seriam estes últimos, e “subintegrados”, os primeiros. 3.

 Sabe-se que as estatísticas criminais (criminalidade legal), tal como 

popularmente estudadas e oficialmente medidas, demonstram uma alta incidência da 

criminalidade nas camadas sócio-econômicas mais baixas e, igualmente, uma pequena 

incidência nas mais elevadas. Uma análise menos atenta nos conduziria a considerar a 

                                                 
1  Matéria publicada no dia 17 de junho de 2007, no jornal “O Globo”, p. 1. 
2  A lei que estabelece o crime de improbidade administrativa é de 1992. 
3  O ditado, na verdade, é uma piada, mas também não o é, como o próprio Sutherland parece 

demonstrar. Aqui, para efeitos de simplificação, não adotamos os conceitos científicos de classe 
social. Afinal, trata-se tão somente de uma piada. 
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existência de uma relação direta e inversamente proporcional entre o nível sócio-

econômico do agente e o aumento das cifras da criminalidade. Sutherland, todavia, nos 

demonstra que os referidos dados estatísticos revelam uma visão parcializada, 

enviesada, o que se deve, basicamente, a dois fatores:    

  a) primeiramente, porque pessoas das altas camadas sociais e econômicas 

são mais poderosas, política e financeiramente; assim, escapam à prisão e à condenação 

em escala infinitamente superior àquelas que se ressentem da mesma dose de poder, 

mesmo quando igualmente culpadas de crimes. Pessoas bem abastadas 

economicamente, possuem o subsídio de contratar advogados especializados e, por 

outras maneiras, a influenciar na administração da Justiça em seu próprio favor mais 

efetivamente que pessoas das camadas sociais mais baixas. Essa significativa referência, 

aliás, nos é trazida em referência a Howard Becker, quando demonstra categoricamente 

que o poder político funciona como instrumento hábil a afastar a aplicação da lei não 

apenas no flagrante da cena delituosa, mas, também, nos ulteriores estágios que venha a 

assumir o processo;       b) em segundo lugar, 

mais importante para o autor é a parcialidade que envolve a administração da Justiça 

criminal em tais casos, os quais, geralmente, acabam tendo seu desfecho reconduzido às 

instâncias extra-penais, administrativas, em vez das cortes propriamente criminais. Em 

outras palavras, os casos envolvendo a delinqüência do "colarinho branco" tendem a ser 

tratados como “casos civis”, e não como questões criminais.   

 Mas a crítica de Sutherland não pára por aqui. Segundo ele, essas teorias gerais 

de comportamento criminosos não explicam corretamente a criminalidade de colarinho 

branco, já que, neste caso, não estão em questão fatores sócio-econômicos. Também 

não é possível definir este tipo de crime como o cometido por psicopatas ou débeis 

mentais. Mais ainda, segundo ele, não explicam sequer os crimes cometidos pelas 

classes menos privilegiadas, o que mostra como a questão é complexa, especialmente 

quando se ambiciona criar uma teoria geral.      

   Sutherland, portanto, busca estabelecer que os crimes, tanto os 

contra a vida ou contra a propriedade, quanto os normalmente cometidos pelos estratos 

superiores da pirâmide sócio-econômica, são aprendidos4. É nesta percepção que ele vai 

                                                 
4  Necessário chamar atenção para um fato importante: também não é de todo correto dividir tipos de 

crimes por classes sociais, como: classes pobres = crimes contra a vida e contra a propriedade; classes 
altas = crimes contra o patrimônio público. Ou seja, não se trata de dizer que as classes altas cometem 
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buscar o escopo de uma teoria geral que fale sobre a conduta criminosa: “aprendida em 

associação direta ou indireta com os que já praticaram um comportamento 

criminoso”5. E continua dizendo que o “fato de que uma pessoa torne-se ou não um 

criminoso é determinado, em larga medida, pelo grau relativo de freqüência e de 

intensidade de suas relações com os dois tipos de comportamento. Isto pode ser 

chamado de processo de associação diferencial” 6.     

    Mas aqui, Sutherland já parte da crítica para a formulação 

de uma teoria outra. A crítica a este seu esforço está destinada para um momento mais à 

frente. Basta dizer, por agora, que segundo ele, a conduta criminosa está associada ao 

tipo de interação, o tipo de ambiente do indivíduo, e isso valeria tanto para criminosos 

provenientes das classes baixas quanto alta e média.  Desse modo, a 

contribuição de Sutheland foi a verdadeira arrancada das pesquisas científicas sobre a 

matéria, constituindo-se em verdadeiro marco divisório entre a antiga e a moderna 

criminologia. 

 

3. CRIME POR CONDUTA X CRIME POR QUEM COMETE 

 

 A percepção trazida por Sutherland pode ser ainda mais ampliada. Na verdade, 

outras concepções buscam criticar a associação tradicional da condição sócio-

econômica com a ação criminosa. Estas nos fazem pensar que, talvez, a questão não seja 

só o ato cometido, o comportamento praticado previsto em lei somente. Talvez a 

questão também esteja em quem comete o crime. Caso essa afirmativa seja verdadeira, 

revela-se a perspectiva circular da ideologia de defesa social. Pois se ela se baseia nos 

dados sobre incidência criminal, e se a conclusão de Sutherland é correta, então 

contribuem para corroborar ainda mais esses dados estatísticos. A mesma mão que 

fornece ao sistema penal um determinado perfil de pessoa é a que se alimenta dos dados 

por ela gerados para se perpetuar. 

Há a possibilidade de que o comportamento criminoso não seja um fenômeno 

muito diferente do comportamento conforme a lei, no sentido de que depende do que se 

define como lei, e assim, do que se define como crime. A questão central, desta forma, 

                                                                                                                                               
crimes não violentos: muitos são os exemplos, basta falar sobre os “pit-boys”. 

5  Alessandro Baratta, 2002, pg. 72. 
6  Idem. 
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passa a ser a definição do delito: quem define a conduta proibida. Ou seja, trata-se de 

uma questão que envolve relações de poder. A preocupação com o processo de 

delimitação do delito, ao invés da delimitação do comportamento delituoso, é central na 

obra da chamada teoria da reação social, ou labeling approach. 

Esta forma de pensar entende que “não se pode compreender a criminalidade se 

não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage contra ela” 7. O labeling 

approach tem se preocupado especialmente “com as reações das instituições oficiais de 

controle social, consideradas na sua função constitutiva em face da criminalidade” 8. 

Isto significa dizer que sua preocupação gira entorno do efeito estigmatizante da ação 

dos órgãos policiais. Trata-se de não pensar mais a lei penal como fato natural, mas 

como “uma realidade social que não se coloca como préconstituída à experiência 

cognoscitiva e prática, mas é construída dentro desta experiência, mediante os 

processos de interação que a caracterizam” 9. Como a lei penal não é mais 

compreendida como um fato dado, mas como uma realidade socialmente construída, 

deve ser compreendida em sua construção.  

Fortemente influenciado por duas correntes do pensamento sociológico – o 

interacionismo simbólico e a sociologia fenomenológica, as inspirações do labeling 

approach subvertem as perguntas tradicionais da criminologia. Ao invés de “quem é 

criminoso?” ou “como se torna desviante?”, a questão central colocada é “quem é 

definido como desviante?”, “que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?”, em 

que condições este indivíduo pode se tornar objeto de uma definição?” e ainda; “quem 

define quem?” 10. Outro autor, Fritz Sack, resume bem: “comportamento desviante é o 

que os outros definem como desviante”  11.  

Os objetos privilegiados do estudo pelo labeling approach são, portanto, 

basicamente dois: 1) a formação da identidade desviante, possivelmente levando a uma 

carreira desviante – efeitos da aplicação da etiqueta, do rótulo e 2) a definição da 

constituição do desvio, ou melhor, o “problema da distribuição do poder de definição”12 

e o estudo sobre os órgãos de controle social, e desta forma, das relações de poder que 

                                                 
7  Opus cit., pg. 86. 
8  Idem. 
9  Opus cit., pgs. 86 e 87. 
10  Opus cit., pg. 88. 
11  Opus cit.,  pg. 108. 
12  Opus cit, pg. 88. 
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definem quem define crime. Baratta elucida de outra forma que “o poder de atribuir a 

qualidade de criminoso é detido por um grupo específico de funcionários que, pelos 

critérios segundo os quais são recrutados e pelo tipo de especialização a que são 

submetidos, exprimem certos estratos sociais e determinadas constelações de 

interesses” 13.  

Pensemos brevemente em dois modelos jurídicos (entre outros determinantes) 

diferentes: o estadunidense e o brasileiro. No primeiro, diversos cargos do Poder 

Judiciário são eleitos, tais como o Promotor de Justiça. Este vai preencher as 

expectativas de seu eleitorado – o que pode significar perseguir enfaticamente tal ou 

qual tipo de grupo social. No Brasil, os Promotores de Justiça são recrutados para o 

cargo através de concurso público: efetivo conhecimento sobre normas e procedimentos 

legais. Isso não significa indiferença, uma vez que carregam consigo uma bagagem que 

contém seus conceitos e pré-conceitos, especialmente sabendo-se qual classe social 

abastece estes órgãos. Dois caminhos diferentes para o mesmo resultado. 

Uma diferenciação fundamental realizada pela teoria da reação social é a entre 

desvio primário e desvio secundário. Especialmente Edwin Lemert e Howard Becker se 

dedicam a esta tarefa. A reação social ao primeiro desvio revelado pode determinar (ou 

possibilitar) uma ligação simbólica a outros desviantes, e como conseqüência, leva a 

fatos delituosos sucessivos. Sucessão esta vinculada especialmente à reação social 

provocada através do delito primário. Aqui fica muito clara a contribuição do 

interacionismo simbólico: identidade cunhada pela resposta dos outros, através da 

interação.  

Becker chega a nomear tal sucessão de carreira desviante, dividida em quatro 

passos. O primeiro seria a realização do ato não conformista – quebra da regra (jurídica 

ou não, Becker também fala de normas sociais) em si; em seguida, seriam o 

desenvolvimento de motivações e interesses considerados como desviantes – e, 

portanto, de formas de agir, ou seja, de sub-culturas desviantes; o terceiro passo seria a 

aplicação do rótulo em si: o comportamento desviante se torna público e, mediante uma 

acusação pública, o desviante reage e entra em um circuito sem volta; e por fim, já não 

restando mais alternativas, o desviante encontra e adere a um grupo social desviante. 

Assim Becker define grupos criminosos; mas também se dedica ao estudo de grupos de 

                                                 
13  Opus cit., pg. 111. 
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drogadictos, alcoólatras e homossexuais.  

Seguindo essa linha, é de se pensar em não mais estudar a reincidência, ou seja, 

não é o caso de se estudar aquele que sai da prisão e volta a cometer atos delituosos 

como forma de explicar o porque; mas sim, de estudar o por quê da não reincidência, 

por que alguém que sai de uma instituição prisional não volta a cometer delitos, já que, 

segundo Becker, tudo o levaria a isso. 

Os estudos de Erving Goffman sobre os processos de estigmatização também 

ajudam a compreender este quadro. Ele afirma que os processos de socialização trazem 

necessariamente consigo a aquisição de estereótipos, arquétipos de comportamentos que 

ajudam a estruturar as próximas relações (o que configura mais uma contribuição do 

pensamento fenomenológico), sendo necessários às interações sociais. Não são 

obrigatoriamente acusatórios ou negativos, mas referências sobre modelos e aparências 

já conhecidas. A partir disso, Goffman define o estigma como “um tipo especial de 

relação entre atributo e estereótipo” 14. É a característica em si e o que se espera dela. 

O processo de estigmatização ocorre, segundo ele, quando alguém que tem 

algum atributo que fuja do normal – ou ao menos do que se entende contextualmente 

como normal – e o torne revelado. É o que ele chama mais exatamente de o 

desacreditável tornando-se desacreditado; ou ainda, é a anulação de suas formas de 

encobrimento (manter o atributo em segredo) ou de acobertamento (manipular a tensão 

potencialmente provocada pela revelação do estigma). 

Importante notar que Goffman estudou o estigma, dividindo-o em três grupos de 

pessoas com atributos estigmatizáveis: o grupo das deformidades físicas (ou como ele 

chama, “abominações do corpo” 15; o dos considerados como “culpas de caráter 

individual” 16, na qual, importante notar, ele inclui vício, distúrbio mental, prisão, 

homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político 

radical); e o dos estigmas tribais, relacionados com raça, nação e religião. Assim, de 

acordo com suas palavras, afirma  que “o termo estigma (...) será usado em referência a 

um atributo profundamente depreciativo” 17. 

Entretanto, e para fins da comparação que desejamos realizar a seguir, é 

                                                 
14  Erving Goffman, pg. 13. 
15  Opus cit., pg. 14. 
16  Idem. 
17  Opus cit., pg. 13. 
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necessário lembrar que Goffman afirma haver tipos diferenciados de símbolos, 

emblemas que se pode carregar consigo, e que podem receber interpretações diversas 

quando revelados. Mas, ele se refere a dois tipos especiais: os símbolos de estigma 

(como o foi, por exemplo, a estrela de Davi durante a II Grande Guerra); e símbolos de 

prestígio. As atitudes de acobertamento podem ser desempenhadas por ambos os 

portadores destes símbolos. Como Goffman assevera, “Verdugos infames e atores 

famosos descobriram a conveniência de subir no trem na estação anterior ou de usar um 

disfarce” 18. 

Para o que pretendia expor aqui, sintetizo as contribuições dessas diversas 

correntes.  Destaca-se o direcionamento dos estudos possibilitados por esta visão para a 

análise das causas do fenômeno de incriminação: tratam-se de fatores de natureza 

social, tais quais, como destaca Baratta, o “prestígio dos autores das infrações, o escasso 

efeito estigmatizante das sanções aplicadas, a ausência de um estereótipo que oriente as 

agências oficiais na perseguição das infrações (...) ao contrário, para as infrações típicas 

dos estratos mais desfavorecidos” 19; de natureza jurídico-formal: “a competência de 

comissões especiais” 20 (lembremo-nos do instituto, no direito brasileiro, do foro 

privilegiado e o da prisão especial, por exemplo); e de natureza econômica: “a 

possibilidade de recorrer a advogados de renomado prestígio, ou de exercer pressões 

sobre o denunciantes etc.” 21. 

 

4. ESTUDOS DE CASO: Marcelo Anthony, M.S., F.L.P.B. e R.O.M. 

 

Diante das considerações trazidas neste artigo sobre as bases do pensamento do 

rotulacionismo, não é novidade alguma dizermos que a criminalidade está diretamente 

relacionada às questões de classe e políticas. Os criminosos e sua tendência à 

transgressão das leis e normas é inversamente proporcional a sua posição dentro da 

estrutura social. Resumidamente temos que: quanto menor a renda, o prestígio e 

influência do indivíduo na sociedade, maior as propensão a ser rotulado enquanto 

criminoso e vice-versa. Assim, indivíduos de certos tipos sócio-étnicos passam a ser 

                                                 
18  Opus cit., pg. 83. 
19  Baratta, 2002, pg. 102. 
20  Idem. 
21  Idem. 
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mais estigmatizáveis e criminalizáveis que outros. 

Para ilustrar como se desenvolve esse processo em nosso cotidiano e quão in voga 

o labeling está em nossa sociedade contemporânea, trabalharei, a seguir, sobre quatro 

estudos de caso, à luz, principalmente, de Augusto Thompson que nos diz que: 

“Idênticas características, apresentadas como negativas ao se 
ligarem a um criminoso, ganharão sentido positivo se estiverem 
vinculadas a uma pessoa prestigiada pela ordem vigente.”22

 
Estas palavras de Thompson retratam com fidelidade a postura que o sistema 

adotou perante o caso do ator Marcelo Anthony. 

O ator Marcelo Anthony foi detido em Porto Alegre (RS) em abril deste ano, 

acusado de negociar a compra de certa quantidade de maconha. A Justiça decidiu liberar 

o artista por julgar que o mesmo não se enquadrava na categoria “traficante”. Uma pena 

alternativa lhe foi imposta: doar a quantia de R$2000,00 (dois mil reais) à Cruz 

Vermelha, participar de 12 reuniões de grupos de apoio a dependentes químicos, além 

de ter que fazer uma conferência no Juizado da Infância e Juventude do Rio (Cf. Diário 

On Line, 05/10/2004). 

O argumento para justificar a sentença foi o de que se tratava de pessoa de fama 

reconhecida, que não podia correr riscos em sua busca freqüente pela substância em 

questão. Desta forma, adquiriu e foi surpreendido por diligência policial com 

quantidade suficiente da droga para ser processado criminalmente como traficante de 

drogas. O ator afirmou que precisava adquirir, por cada vez, uma grande quantia para 

consumo próprio, já que sua presença em localidades conhecidas como “boca-de-fumo” 

poderia chamar muita atenção. Mediante tal argumentação, foi enquadrado no artigo 16 

da Lei de Entorpecentes (Lei 6.386), tendo sido encaminhado para o Juizado Especial 

Criminal em questão. Após cumprir medida alternativa de prestação de serviços à 

comunidade, hoje figura como um dos protagonistas de “Paraíso Tropical”, uma novela 

de sucesso da Rede Globo de televisão. 

Não é mister o papel que a mídia exerce enquanto forte formador de opinião, o 

que atribui à ela importante participação política. Logo, muitas vezes, os sistemas de 

controle e agências policiais participam de uma espécie de “acordo de cavalheiros”, nos 

qual suas ações são conduzidas de modo a serem expostas na mídia e, assim, a 

                                                 
22  Thompson, pg. 129. 
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conquistarem a simpatia e aprovação do público. Daí a veiculação constante, nos 

telejornais e noticiários, de ações de busca e apreensão de armas e drogas e combate e 

morte de traficantes, que dão legitimidade à polícia e resgatam paulatinamente a 

confiança popular nas instituições de segurança. 

Mas o que fazer quando o alvo desses agentes é justamente um desses 

formadores de opinião? A resposta, extraímos da lógica do rotulacionismo. 

 Loiro, pele branca, olhos claros, profissão de prestígio social (ator da maior 

emissora televisiva do país), de classe alta, marido exemplar e pai de um filho adotivo 

de cor parda. Essa não parece a descrição de um traficante não é? Essa também foi a 

conclusão que o juiz retirou do caso de Marcelo Anthony, mesmo sabendo que este foi 

pego em flagrante numa situação que, apesar de contradizer as aparências, o 

incriminaria por tráfico de drogas. 

 O que se apreende, portanto, é que a classificação de condutas como sendo 

criminosas não partem dos fatos em si, mas sim da designação de determinados 

indivíduos para serem legalmente considerados criminosos. Há casos em que o 

indivíduo incorre em conduto ilícita e não é criminalizado, do mesmo modo como, em 

algumas situações, apesar de não ter cometido crime algum, o indivíduo é abordado 

pelas agências de controle e segurança como criminoso. Esse etiquetamento dos 

criminosos parte da hierarquização social e do esforço em manter o status quo que 

interessa às classes dominantes (Thompson). 

 Em contraponto a este caso e a outro que será exposto mais adiante, apresento 

duas situações diversas, nas quais as ações foi exatamente oposta à executada no caso 

do ator global. 

M.S., 14 anos, preto, residente no Morro de São Carlos, trabalha fazendo carreto 

na feira.  “segundo o apurado, estava desempregado, perambulando em estado de 

vadiagem (grifo nosso) pela Zona Sul, quando sua residência se encontra na Zona 

Norte”23. “Foi detido à entrada do túnel do Pasmado, em fevereiro de 1957, sob suspeita 

de furto de roupas” 24. Motivação da suspeita: encontrava-se trajando uma calça de 

tamanho visivelmente muito maior que o seu físico. Segundo o policial que o deteve, 

isto significaria obviamente que ela havia sido furtada. Também calçava sapatos de 

número bem maior que o seu. Importante notar que não houve nenhuma notificação de 
                                                 
23  Processo M.S. – caixa 77-100 – ano 1957 – Arquivo J.M.R.J. in MALAGUTI, Vera, 2003. 
24  Vera Malaguti, opus cit., pg. 74. 

1795



furto sobre a mercadoria em questão, o bem protegido pela aplicação do Direitos Penal. 

O processo em questão afirma que “não foi identificada qualquer pessoa à qual as 

mesmas (roupas) pertencessem” 25. 

M.S. era primário. E de fato, não havia cometido crime algum, ao menos que se 

pudesse lhe imputar. Ainda assim o curador pediu sua internação: “nada foi apurado, 

mas o menor vive em estado de abandono e perambulando” 26. O juiz seguiu a opinião 

do curador, e o jovem em questão ficou internado por quase 3 anos. 

Caso interessante este em que não houve crime e, mesmo assim, por se tratar de 

“atitude suspeita” (não manifesta verbalmente, por seus examinadores, mas através de 

seus gestos posteriores), e pelo fato de que o estado do jovem era de abandono, a 

solução foi o internamento. Tão intrigante quanto para o primeiro: figura de renome do 

meio artístico, quem define o criminoso não foi, de fato, o texto legal, mas a percepção 

de que aquela figura, que ostentava seus símbolos de prestígio, não podia incorrer no 

art. 12 da Lei 6.368.  

Vejamos mais alguns outros casos. F.L.P.B., branco, 17 anos, morador de 

cobertura na Av. Atlântica, cursando o 1º ano científico, foi detido com duas 

“trouxinhas” de maconha e um “papel” de cocaína, em 1973. A sentença: entrega do 

rapaz ao pai, que se compromete a prover tratamento clínico e levar a juízo relatório 

médico periódico 27. 

Solução diferente da encontrada para R.O.M., 17 anos, preto. Detido em 1973 

com dez cartuchos de maconha. Internado em 21/02/73, foge quatro meses depois; 

reinternado em 20/09/7, foge mais três meses depois. 

É importante notar as variáveis que definem a prescrição de diferentes medidas. 

Em um caso, havia crime, mas por se tratar de pessoa portadora de símbolo de prestígio 

não havia crime; no segundo, não havia crime, mas sim a noção de que deveria haver 

alguma coisa errada e, por isso, a interpretação da lei foi diversa; no terceiro, o crime foi 

admitido, mas a solução, privatizada; e no quarto, a pena é aplicada em todo o seu rigor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
25  Opus cit., pg. 74. 
26  Opus cit., pg. 74. 
27  Processo nº  685 – caixa 865 – 899 – ano 1973 – Arquivo da 2ª Vara J.M.R.J. in Malaguti, 2003, pg. 

106. 
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As formulações teóricas narradas serviram muito bem para explicar – ou 

começar a explicar – os casos acima demonstrados. A crítica à ideologia de defesa social 

promovida pela teoria da reação social ou labeling approach, traz à tona seus defeitos 

mais viscerais. A procura pelo animus do criminoso, pela personificação do criminoso, 

em nada contribui para a ciência criminal, a não ser que seu objetivo seja o de criar mais 

e mais criminosos. Este objetivo tem sido cumprido com rigor. Ao ajudar a reconhecer 

os “criminosos potenciais”, este tipo de pensamento abarrota cada vez mais os 

depositórios humanos, sem nem ao menos arranhar a superfície da questão. 

 Mais ainda: cai a máscara de neutralidade do sistema penal, pois não se trata do 

que se faz, da conduta cometida, mas quem comete. Entretanto, o labeling appproach 

por um lado traz uma grande contribuição ao desvincular questões até então centrais na 

ligação com o fenômeno criminal, como a pobreza, e colocar em seu lugar a relação de 

poderes que define quem está no lugar de dizer o que é crime e quem é criminoso, e de 

outro, o da atitude não conformista. Joga luz à relação de poderes, e a dimensão política 

da esfera jurídico criminal. Contudo, essa crítica que não pode deixar de ser levantada, 

pouco considera em termos de associação da estrutura punitiva à estrutura econômica 

das sociedades. Ao negar essa esfera, torna-se o que Baratta chama de teoria de médio 

alcance, o mesmo título de crítica que se destinava às teorias de defesa social. 
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O DIREITO PENAL DO RISCO E A PROTEÇÃO JURÍDICO PENAL DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

 

 

Patrícia da Costa Santana∗

 

RESUMO 

O artigo tem como objetivo expor aspectos da sociedade de risco e de como eles 

influenciam a elaboração de tipos penais no Brasil. Critica-se o modo como o legislador 

utiliza o direito penal para produzir efeitos simbólicos na sociedade. Criando-se um tipo 

penal novo, ou majorando a pena de um já existente, cria-se a ilusão de segurança 

jurídica para o problema, pois o direito teria conseguido apreender o fenômeno, 

entender sua dinâmica e resolver seus conflitos. Isto é particularmente observado nos 

chamados crimes de perigo, em que para a proteção de bens na sociedade de risco, são 

instituídos novos tipos penais, com o propósito de acalmar as reações emocionais entre 

os cidadãos. Determinadas decisões legislativas não apenas carecem de fundamentos 

materiais justificadores de sua adoção, como realizam um excessivo uso do direito penal 

para fins que não lhe são próprios, atribuindo-lhe a função de guardião da sociedade, do 

Estado e de seus interesses. Tal situação vem sendo discutida dirigindo-se, 

recentemente, a atenção para a função que o bem jurídico deve desempenhar na 

restrição do âmbito de tutela a ser exigida do Direito Penal. Para ilustrar a discussão 

analisa-se a proposta de criação de tipo penal para a tutela do patrimônio cultural 

brasileiro de natureza imaterial que apresenta aspectos da sociedade do risco e suas 

conseqüências penais. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: SOCIEDADE DE RISCO. DIREITO PENAL DO RISCO. 

PROTEÇÃO PENAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL. 
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ABSTRACT 

The article has as objective to expose aspects of the society of the risk and of like them 

they influence the elaboration of penal types in Brazil. It is criticized as the legislator 

uses the penal law to produce symbolic effects in the society. Already growing up a new 

penal type, or increasing the punishment of an existent, it grows up juridical safety's 

illusion for the problem, because the law would have gotten to apprehend the 

phenomenon, to understand your dynamics and to solve your conflicts. That is 

particularly observed in the danger crimes, that for the protection of properties in the 

society of the risk, new penal types are instituted, with the purpose of calming the 

emotional reactions among the citizens. Certain legislative decisions don't just lack of 

ground material that justify your adoption, as they accomplish an excessive use of the 

penal law for ends that are not her own, attributing her the function of the guardian of 

the society, of the State and of your interests. Such situation has been discussed 

directing recently, the attention for the function that the property juridical should carry 

out in the restriction of the ambit of it tutors to be demanded from the penal law. To 

illustrate the discussion it is analyzed the creation of penal type for the tutela to the 

heritage cultural Brazilian of immaterial nature that presents aspects of the society of 

the risk and your penal consequences. 

 

KEYWORDS:  SOCIETY OF THE RISK. PENAL LAW OF RISK. PENAL 

PROTECTION OF THE IMMATERIAL CULTURAL HERITAGE. 

 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 

A escorreita criação de tipos penais para os temas que passam a ocupar lugar nas 

discussões no Brasil é muito comum. Parece ser a primeira resposta que o legislador 

tem para oferecer, quando a situação se apresenta no debate em sociedade, ou mesmo é 

fomentada pelos poderes públicos, como analisa José Luis Díez Ripollés1.  

Criando-se um tipo penal novo, ou majorando a pena de um já existente, cria-se 

a ilusão de segurança jurídica para o problema, pois o direito teria conseguido apreender 

o fenômeno, entender sua dinâmica e resolver seus conflitos, promovendo “o 
                                                 
1 RIPOLLÉS, José Luis Díes. O direito penal simbólico e os efeitos da pena. Ciências penais. Revista da 
Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. São Paulo, a. 1, n. 00, 2004, p. 26.  
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deslocamento acentuado do âmbito de decisão dos diversos dilemas valorativos sociais 

para o plano jurídico, cuja legitimação para delimitar os interesses implicados em cada 

conflito não deixou de crescer à medida que aumentou a autocompreensão das 

sociedades atuais como sociedades pluralistas”2. 

A crítica de que o legislador utiliza o direito penal para produzir efeitos 

simbólicos na sociedade tornou-se um argumento freqüente no debate político-criminal 

e serve, segundo José Luis Diez Ripollés, para desqualificar tangentemente 

determinadas decisões legislativas que não apenas carecem de fundamentos materiais 

justificadores de sua adoção, como realizam um excessivo uso do direito penal para fins 

que não lhe são próprios3. 

A postura, criticada pela verdadeira inflação normativa que promove, provoca 

duas outras situações ainda mais incômodas: estabelece, muito comumente, antinomias 

entre normas novas e as já existentes; atribui ao Direito Penal a função de guardião da 

sociedade, do Estado e de seus interesses4.  

Isto é particularmente observado nos chamados crimes de perigo, em que para a 

proteção de bens na sociedade de risco em que se vive5, são instituídos novos tipos 

penais6, realizando “o efeito de acalmar as reações emocionais que produzem entre os 

cidadãos”7.  

Como afirma Figueiredo Dias verifica-se:  

                                                 
2 RIPOLLÉS, op. cit., p. 25.   
3 RIPOLLÉS, op. cit., p. 24. Também trata do efeito simbólico do direito penal, embora dirigido à questão 
da diminuição da idade para a aplicação de pena, Maria Auxiliadora Minahim. Novos limites para a 
maioridade penal: um tema recorrente. Ciências penais. Revista da Associação Brasileira de Professores 
de Ciências Penais. São Paulo, a. 1, n. 00, 2004, p. 164.   
4 Ainda sobre o papel do simbólico no discurso jurídico consultar Juarez Tavares. A globalização e os 
problemas de segurança pública. Ciências penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de 
Ciências Penais. São Paulo, a. 1, n. 00, 2004, p. 127-142. O autor expõe como modelo para discussão os 
delitos de perigo e traça uma linha comparativa entre o discurso político e o discurso jurídico nos 
períodos imperial, de ditadura militar e nos dias atuais, mostrando como foi e é presente a figuração 
simbólica do direito penal para a pretensa operatividade e efetividade do Estado na manutenção da 
segurança pública.  
5 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos.  São Paulo: RT, 
2003, p. 28. O autor enfatiza que o crescimento exponencial das forças produtivas no processo de 
modernização virá a criar novos riscos, até então desconhecidos.  
6 O que é caracterizado por Cláudio Alberto Gabriel Guimarães como hiperinflação legislativa penal, 
decorrente da atribuição de anomia das normas jurídicas aos novos conflitos, com o claro objetivo de 
difundir o medo e o conformismo em relação aos desassistidos do modelo globalizador. O impacto da 
globalização sobre o direito penal. Ciências penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de 
Ciências Penais. São Paulo, a. 1, n. 1, jul./dez. 2004, p. 246 e 253. 
7 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco.   Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 91.    
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(...) a latere dos bens jurídicos de natureza individual, a existência de 
bens jurídicos de índole supra-individual, social ou colectiva, dotados 
de um mesmo grau de exigência de tutela, o que em nada belisca a 
plena função de exclusiva protecção subsidiária de bens jurídicos do 
Direito Penal (...).8

Tal situação vem sendo discutida e chama-se, mais recentemente, a atenção para 

a função que o bem jurídico deve desempenhar na restrição do âmbito para a tutela a ser 

exigida do Direito Penal.  

Para ilustrar a discussão neste artigo o propósito é trazer à baila a proposta de 

criação de tipo penal para a tutela do patrimônio cultural brasileiro de natureza imaterial 

que espelha aspectos da sociedade do risco e suas conseqüências penais.  

 
2 – SOCIEDADE DE RISCO E O DIREITO PENAL 

A idéia subjacente à sociedade de risco anuncia o fim de uma sociedade 

industrial em que os riscos para a existência individual e comunitária provinham de 

acontecimentos naturais ou de ações humanas próximas, para contenção das quais era 

suficiente a tutela penal dispensada aos bens jurídicos clássicos. Na atualidade, a ação 

humana se revela capaz de produzir riscos globais e mediatamente9. 

Tais riscos são aqueles intensificados pelas sociedades industriais, velozes, 

poluidoras em larga escala, superpovoadas e complexas, que foram criando dificuldades 

à aplicação do direito penal clássico10, ou liberal11, às novas demandas de tutela, que se 

materializam mais fortemente no direito econômico12 e no direito ambiental13 e segundo 

Rogério Maia Garcia, cede espaço a um novo Direito Penal, destinado a proteger os 

                                                 
8 Citado por FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito penal. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 96.  
9 DIAS, Jorge de Figueiredo. O Direito Penal entre a sociedade industrial e a “sociedade do risco”. 
Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 9, n. 33, jan./mar. 2001, p. 43-44.   
10 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. A problemática das leis penais em branco face ao Direito Penal do 
Risco.  Direito em revista. Revista de divulgação científica da ULBRA/SÃO JERÔNIMO.  Porto Alegre, 
v. 2, n. 1, jan./jun. 2003, p. 20.  Sobre a expressão direito penal clássico, Luiz Flávio Gomes explica que 
foi formado sob inspiração do Iluminismo e é responsável pela construção histórica de um direito penal 
voltado para a tutela dos direitos fundamentais da pessoa contra as intervenções punitivas do Estado, 
almejando a redução da violência, do despotismo e da arbitrariedade, que caracterizavam o direito 
anterior (do Ancien Règime). Direito penal tradicional versus “moderno e atual” direito penal. Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 42, jan./mar. 2003, p. 236-241. 
11 SIMÕES, Rita. A proteção penal ao meio ambiente: natureza do bem jurídico protegido. Revista dos 
mestrandos em direito econômico da UFBA. Salvador, n. 5, jan/1996-dez/1997, p. 264. A autora explica  
que ou porque havia a identificação do bem com a pessoa, ou porque a ofensa surgia de modo preciso e 
particularizado.   
12 SILVA, op. cit., p. 22. 
13 É nesta perspectiva que se insere a discussão sobre o patrimônio cultural, conforme tem por certo 
Marcos Paulo de Souza Miranda, no seu Patrimônio cultural é meio ambiente. Revista de direito 
ambiental. São Paulo, a. 11, n. 43, jul./set. 2006, p. 352-354.   
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bens jurídicos supra-individuais, sem que isso signifique que seja identificado como a 

única solução ao aumento da chamada macrocriminalidade14.  

Cuida-se, aqui, da noção de risco como a terceira etapa do desenvolvimento da 

problemática, como a delineou Pablo Rodrigo Aflen da Silva, que corresponde ao risco 

enorme, catastrófico, irreversível, pouco ou nada previsível15, para o qual, segundo 

Jorge de Figueiredo Dias, não está o direito penal preparado se teimar em “ancorar a sua 

legitimação substancial no modelo do ‘contrato social’ rousseauniano (...)”16. Tais 

riscos modernos atingem os campos nos quais se executa a modernização da vida, como 

a globalização da economia e da cultura, o meio ambiente, o sistema monetário, a 

migração e integração, o processamento de dados etc.17. 

Não falta quem observe que a sensação de insegurança duradoura, 

“potencializado por uma enfatização provocada pelos meios de comunicação”18,  e a 

indeterminação do futuro conduz a uma emocionalização e a uma moralização do 

discurso público que, no âmbito de uma sociedade catastrófica, marcada por desastres 

nucleares, genéticos ou ameaças terroristas,  frequentemente desemboca no discurso 

jurídico-penal19 e político-criminal do risco20. 

Informa Pablo Rodrigo Aflen da Silva que foi a Escola de Frankfurt que 

originalmente analisou os desenvolvimentos e os aspectos críticos resultantes da 

moderna sociedade de risco para o direito penal21. Prittwitz, um seu integrante, já 

observava o surgimento de um direito penal do risco, tendente a se transformar num 

direito penal do inimigo22, e que é caracterizado quando se coloca a criação do risco e o 

                                                 
14 Em verdade, o autor rechaça que o direito penal seja a resposta mais adequada aos riscos característicos 
da sociedade contemporânea, temendo pelo aumento de seu papel meramente simbólico. A Sociedade do 
Risco e a (in)eficiência do Direito Penal na era da Globalização.  Revista de estudos criminais. Porto 
Alegra, a. V, n. 17, jan./mar. 2005, p. 93. 
15 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco.   Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 76.    
16 DIAS, Jorge de Figueiredo. O Direito Penal entre a sociedade industrial e a “sociedade do risco”. 
Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 9, n. 33, jan./mar. 2001, p 45.   
17 SILVA, op. cit., p. 81.    
18 GARCIA, Rogério Maia. A Sociedade do Risco e a (in)eficiência do Direito Penal na era da 
Globalização.  Revista de estudos criminais. Porto Alegre, a. V, n. 17, jan./mar. 2005, p. 88. 
19 Que apresenta o direito penal como tábua de salvação para todos os males, segundo observação de 
Rogério Maia Garcia. A sociedade do risco e a (in)eficiência do direito penal na era da globalização.  
Revista de estudos criminais. Porto Alegre, a. V, n. 17, jan./mar. 2005, p. 78. 
20 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco.   Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 79 e 82.   
21 Ibidem, p. 79.    
22 Conceito introduzido por Günther Jakobs, e muito bem analisado por Luís Greco que, apenas 
legitimável como um direito penal de emergência pelo discurso jurídico-penal autoritário, conclui pela 
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aumento do risco no centro das reflexões dogmáticas sobre a imputabilidade penal. A 

dogmática do risco é a discussão sobre reações do direito penal a novas situações de 

ameaça, embora isto seja apenas um aspecto do conceito de um direito penal do risco. 

Isto é, longe de aspirar a conservação do seu caráter fragmentário, como ultima ratio, 

tem se convertido em um direito penal expansivo, caracterizado pela admissão de novos 

candidatos a bens jurídicos, pelo adiantamento da barreira entre o comportamento 

punível e o não-punível e pela redução das exigências para a censurabilidade23. 

É crescente a tendência para o incremento dos delitos de perigo abstrato, 

situação que se afigura irreversível no contexto dos novos riscos24. A defesa da 

instituição destes tipos de crime baseia-se na necessária prevenção exigida atualmente 

para bens que sequer deveriam ser colocados em situação de perigo concreto, tanto mais 

sofrer qualquer tipo de dano, em razão de sua importância25. Cuida-se de uma 

antecipação da tutela a um ponto anterior à lesão, sendo suficiente a probabilidade da 

sua ocorrência, ainda que abstrata26. Por isso são chamados de crimes de mera atividade 

ou de infração de dever objetivo de cuidado.  

Neste contexto assumem relevância as chamadas normas penais em branco, que 

foram analisadas e legitimadas em primeiro lugar por Binding, que as identificou como 

tipo descrito de modo impreciso, e cuja matéria de proibição deveria ser preenchida por 

                                                                                                                                               
sua infecundidade e falta de clareza, como conceito descritivo, além de consistir num verdadeiro direito 
penal de autor, como conceito legitimador-afirmativo. São suas características uma extensa antecipação 
das proibições penais, e a restrição das garantias processuais do estado de direito e segundo Greco servem 
para justificar o porquê de se proibirem e punirem ações não perigosas para bem jurídico algum, mas tão 
só animadas por uma vontade criminosa.  Sobre o direito penal do inimigo. Revista brasileira de ciências 
criminais. São Paulo, a. 13, n. 56, mar./abr. 2005,  p. 80-112. 
23 PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre direito penal do risco e direito penal do inimigo: 
tendências atuais em direito penal e política criminal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, 
a. 12, n. 47, mar./abr. 2004, p. 38-39.   
24 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito penal. Coimbra: 
Almedina, 2001, p. 91. Assevera Winfried Hassemer que os crimes de perigo abstrato são a forma delitiva 
da modernidade. Características e crises do moderno direito penal. Revista de estudos criminais. Porto 
Alegre, a. II, n. 8, 2003, p. 60. 
25 FERNANDES, op. cit., p. 93. 
26 Pela defesa da instituição dos crimes de perigo abstrato, em razão dos princípios da prevenção e da 
precaução que fundamentam todo o direito ambiental, se manifesta Ana Paula Fernandes Nogueira da 
Cruz, in  Crimes de perigo e riscos ao ambiente. Revista de direito ambiental. São Paulo, a. 11, n. 42, 
abr./jun. 2006, p. 06. Curiosa é a posição de Miguel Reale Junior que considera próprios do Direito Penal 
Ambiental a manutenção de tipos de perigo abstrato, mas rejeita a intervenção penal frente a uma simples 
promessa de lesão ao bem protegido, o que chama de crime de mera posição. Meio ambiente e direito 
penal brasileiro. Ciências penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. São 
Paulo, a. 2, n. 02, jan./jun.  2005, p. 71 e 73. 
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uma autoridade policial ou judicial27. Reconhece Binding que tais normas são flexíveis, 

modificando-se de acordo com as vicissitudes que sofrem os acontecimentos a que se 

referem, o que revela seu caráter histórico e, portanto tendente a seguir os movimentos 

políticos e dos tempos.  

O desenvolvimento posterior das leis penais em branco28 se deveu a Mezger, ao 

distingui-los dos tipos penais fechados, categorizá-los em sentido estrito e em sentido 

lato, e consagrá-los como uma técnica legislativa. Como destaca Pablo Aflen, 

“naturalmente, todo conceito adquire novos matizes quando se submete a novos 

contrastes, e neste sentido o próprio conceito de lei penal em branco adquiriu novos 

matizes em consideração à complexidade dos âmbitos que passaram a reclamar proteção 

penal”29.      

Mas diante deste panorama conflitante e em razão do emprego 
excessivo de leis penais em branco na maior parte das legislações, 
torna-se insustentável o fato de que desde a sua noção e sua 
legitimidade até suas conseqüências permaneçam incertas, uma vez que 
os problemas resultantes da moderna sociedade do risco, tendem a fazer 
com que se amplie mais  o emprego desta técnica, ao mesmo tempo em 
que objetivam a redução das garantias jurídico penais.30

Apesar dos inconvenientes, não é possível prescindir desta técnica, porque é 

impossível que as leis abarquem a infinita variedade dos fatos da vida, cabendo discutir 

como e em que medida deve-se permitir a utilização de leis penais em branco, em 

especial para que seja preservado o princípio da reserva legal31. 

Há quem afirme não dever caber ao Direito Penal o papel de guardião de uma 

nova ética necessária aos tempos pós-modernos 32. Mas é reconhecido o quão difícil é 

                                                 
27 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. A problemática das leis penais em branco face ao Direito Penal do 
Risco. Direito em revista. Revista de divulgação científica da ULBRA/SÃO JERÔNIMO. Porto Alegre, 
v. 2, n. 1, jan./jun. 2003, p. 21.  
28 Tipos em que a sanção é precisa, mas não o conteúdo. Existem outras formulações que entendem as 
normas penais em branco como hipóteses de fato por remissão a uma norma de caráter não penal ou que 
equiparam as leis penais em branco com os chamados tipos penais abertos. Por todos ver SILVA, op. cit. 
p. 22-23.  
29 Ibidem, p. 22.  
30 SILVA, op. cit., p. 23. No mesmo sentido o autor expõe em Aspectos críticos do direito penal na 
sociedade do risco.  Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 89.  
31 Quanto aos tipos penais abertos, é peremptória a recusa para a proteção difusa que formula Renato de 
Mello Jorge Silveira. Direito penal supra-individual: interesses difusos.  São Paulo: RT, 2003, p 87.  
32 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco.   Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 82.  GARCIA, Rogério Maia. A 
Sociedade do risco e a (in)eficiência do direito penal na era da globalização.  Revista de estudos 
criminais. Porto Alegre, a. V, n. 17, jan./mar. 2005, p. 78. 
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prescindir da função social do Direito33. Todavia, se é ao Direito que cumpre disciplinar 

os fenômenos globais e de massa, não é necessariamente o Direito Penal que vai 

desempenhar o principal papel na sua contenção, podendo dar origem à sua aplicação 

muito rígida ou incorreta34, devendo-se conferir a outros ramos de direito a tarefa de 

tutela de tais fenômenos35. 

Alega-se, por outro lado, que o direito penal não constitui barreira intransponível 

para o sucesso na prevenção e controle dos riscos globais, até por conta da incapacidade 

de acompanhar a velocidade da realidade que lhe é apresentada. Este argumento Jorge 

Figueiredo Dias rebate dizendo que não é propósito do Direito Penal alcançar uma 

proteção em si mesmo e como um todo, senão o de oferecer o seu contributo para que os 

riscos globais se mantenham dentro de limites suportáveis36. Está em causa a proteção 

lacunosa, subsidiária, fragmentária de bens jurídico-penais coletivos como tais, que não 

é absoluta. Deve o Direito Penal distinguir entre ofensas admissíveis e inadmissíveis e 

criminalizar apenas as últimas, o que supõe uma difícil atividade de ponderação de 

interesses complexos e diversificados.  

Ensina Paulo de Souza Queiroz que  

Não constitui ele (direito penal), ilícitos próprios, autônomos, 
limitando-se, assim, a reforçar, por meio de sua drástica intervenção, a 
proteção de bens jurídicos fundamentais ou pretendidamente 
fundamentais. Por isso se afirma ser sancionador, subsidiário, 
complementário, acessório, secundário, residual, etc., em relação aos 
demais ramos do direito, e especialmente em relação ao direito 
constitucional, não significando, com isso, entretanto, que não contenha 
a norma penal, preceito, para só se limitar à formulação de sanções.37

Continua o autor dizendo que o direito penal cinge-se a selecionar e sancionar 

mais gravemente, por sua transcendência, fatos que já são proscritos pela ordem extra 

                                                 
33 E em especial do direito penal, como esclarece Paulo de Souza Queiroz, ao cuidar do seu caráter de 
subsidiariedade política e social, sendo considerado uma das muitas forças que convergem para o controle 
social sobre os indivíduos, embora a mais radical e percebível dessas forças. Caráter subsidiário do 
direito penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 76 e seg. 
34 PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre direito penal do risco e direito penal do inimigo: 
tendências atuais em direito penal e política criminal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, 
a. 12, n. 47, mar./abr. 2004, p. 33.   
35 Jorge de Figueiredo Dias acentua o aspecto conservador desta posição, herdeira do patrimônio 
ideológico do Iluminismo penal. In O Direito Penal entre a sociedade industrial e a “sociedade do risco”. 
Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 9, n. 33, jan./mar. 2001, p. 48.    
36 DIAS, op. cit., p. 55, 58 e 65. 
37 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 
67-68. Do mesmo autor cf. Direito penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 12 a 16, que 
realiza uma análise sobre a discussão do caráter constitutivo ou subsidiário do direito penal, concluindo 
pela subsistência do último.   
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penal, pública ou privada, sendo que a subsidiariedade decorre primeiro da unidade 

lógica do direito e segundo de imposição político-criminal, a recomendar a intervenção 

somente nas singularíssimas afrontas a bens jurídicos fundamentais para cuja repressão 

não bastem as sanções do ordenamento jurídico ordinário.  

 
3 - O BEM JURÍDICO E SUA IMPORTÂNCIA NA CRIAÇÃO DO TIPO PENAL 

Acerca do chamado direito penal do risco, cumpre destacar o pensamento de 

Silva Dias, citado por Paulo Silva Fernandes, que aceitando a imprecisão dos contornos 

do novo gênero de bens jurídicos e seu caráter coletivo ou supra-individual, introduz um 

dado, qual seja, a existência de um referente pessoal do bem jurídico. Ou seja, serão 

bens pertencentes à pessoa e tendentes à proteção de interesses seus, enquanto indistinto 

ser social38.  

Discordância quanto ao titular do bem protegido figura no pensamento de 

Figueiredo Dias39. De fato o autor considera prejudicada uma concepção 

exageradamente antropocêntrica dos bens jurídicos coletivos, como que ligados 

indissoluvelmente aos bens jurídicos individuais ou dotados de um referente pessoal40.   

Para o autor tal concepção nega o reconhecimento de verdadeiros bens jurídicos 

coletivos, que devem ser aceitos como universais, transpessoais ou supra-individuais41. 

A verdadeira característica do bem jurídico coletivo reside em que ele deve poder ser 

gozado por todos e por cada um sem que ninguém possa ficar excluído do gozo42. Disto 

                                                 
38 Citado por FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito penal. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 97.  
39 Até porque indaga com lucidez como poderão os grandes riscos ser contidos por um direito penal que 
continue a ter na individualização da responsabilidade o seu princípio precípuo quando o problema posto 
por aqueles riscos é por essência indeterminado no seu agente e na sua vítima, conf. O Direito Penal entre 
a sociedade industrial e a “sociedade do risco”. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 9, 
n. 33, jan./mar. 2001, p. 45.    
40 Sobre a questão Maria Auxiliadora Minahim declara que os bens macrosociais, embora tutelados em 
razão da pessoa, estão referidos à coletividade. Direito Penal Ambiental: um conflito entre a tutela aos 
interesses coletivos e o individualismo. Revista dos mestrandos em direito econômico da UFBA. 
Salvador, n. 5, jan/1996-dez/1997, p. 250. 
41 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos.  São Paulo: RT, 
2003, p. 53. GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – Uma introdução ao 
debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, 
a. 12, n. 49, jul./ago. 2004, p. 104-105. 
42 Aponta José Henrique Pierangeli para a dificuldade de indicar qual é exatamente o bem jurídico no 
delito ecológico. Escritos jurídico-penais. 2ª ed. São Paulo: RT, 1999, p. 213. 
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conclui-se pela importância do conceito de bem jurídico, para identificação do dano43, 

para distinguir crimes e contra-ordenações.  

Releva o aspecto que Figueiredo Dias aponta como sendo a verificação de 

condutas que em si mesmas consideradas ou em associação a condutas ocorridas em 

quantidade inumerável, lesem ou ponham em sério perigo os bens jurídicos. Tais 

condutas não são necessariamente lesivas, mas são contrárias ao Direito e por isso 

podem ser configuradas como delitos de desobediência às prescrições emanadas do 

Direito Administrativo44, na medida em que visem evitar a produção de danos e lesões a 

condições fundamentais da vida em sociedade.  

Ao contrário do direito penal clássico45, em que as condutas eram criminalizadas 

porque se apresentavam como socialmente inadequadas, no direito penal do risco 

proíbem-se condutas para que elas se tornem socialmente inadequadas46.  

Modelo deste direito penal do risco é o direito penal ambiental, que é 

caracterizado pela redução do espaço do risco permitido, pelos efeitos preventivos e 

pelo abandono dos princípios tradicionais de imputação, com admissão, ademais, de 

referências a disposições administrativas e deveres jurídico-administrativos, que resulta 

na denominada acessoriedade administrativa, que se desdobra em acessoriedade 

conceitual e acessoriedade do ato administrativo geral e individual47.  

De destacar-se neste passo, e para limitar a análise à questão ambiental, as 

palavras de Maria Auxiliadora Minahim, que diz 

A Constituição de 88, ao consagrar o meio ambiente como bem jurídico 
de especial relevância, elevando-o à categoria de direito fundamental de 

                                                 
43 SILVA, Marcelo Rodrigues. Fundamentos constitucionais da exclusão da tipicidade penal. Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 45, out./dez. 2003, p. 159.   
44 Atentar para a distinção que opera Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz entre os delitos de 
desobediência, que consistem em uma contravenção meramente formal do ordenamento jurídico, e os 
delitos de perigo abstrato, em que a ação considerada cria um risco determinável a priori e objetivamente 
desaprovado, embora seja difícil na prática reafirmar a distinção, como quando analisa o art. 55, da Lei n. 
9.605/98 ou quando refere a dificuldade criada pelas leis penais em branco. Crimes de perigo e riscos ao 
ambiente. Revista de direito ambiental. São Paulo, a. 11, n. 42, abr./jun. 2006, p. 15, 17 e 18. 
45 Que segundo Luiz Flávio Gomes já detinha o caráter subsidiário do direito penal e da proteção frente 
aos ataques mais intensos ou que causem ao menos sério e concreto risco de dano para o interesse 
tutelado. Direito penal tradicional versus “moderno e atual” direito penal. Revista brasileira de ciências 
criminais. São Paulo, a. 11, n. 42, jan./mar. 2003, p. 239. 
46 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco.   Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 83.  Da mesma forma aponta 
PRITTWITZ, op. cit., p. 39. 
47 GRECO, Luís. A relação entre o direito penal e o direito administrativo no direito penal ambiental: uma 
introdução aos problemas da acessoriedade administrativa. Revista brasileira de ciências criminais. São 
Paulo, a. 14, n. 58, jan./fev. 2006, p. 153-161.    
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todo cidadão, realiza, no campo normativo, o que as parcelas da 
comunidade já expressavam como valor e indica as restrições, como 
conseqüência, que alguns direitos individuais devem sofrer para o 
asseguramento da higidez da humanidade como um todo.48

Muito proliferou a atuação na seara penal, a respeito da proteção ambiental. Mas 

“a presença dos interesses supra-individuais é de turbulenta solução”49. Conceitos 

clássicos ficam sem penetrabilidade nesta teia que significa a sociedade de risco, daí 

porque o desenvolvimento da diretriz social do risco global se orienta no sentido do 

afastamento do marco conceitual da teoria do delito, com suas garantias formais e 

materiais50. Tal situação reflete a tendência à ampliação de aspectos do direito penal, 

acima relatados, seguindo-se uma via antigarantista51, deixando cair a bagagem 

democrática, a qual é um obstáculo na realização das novas tarefas52. 

A importância da definição do bem jurídico53 e a avaliação da necessidade de 

sua tutela pelo Direito Penal tem sido cada vez mais considerada pelos doutrinadores54. 

Tal consideração revela muitas faces, ora aparecendo como princípio da ofensividade55, 

segundo o qual não há crime sem ofensa ou lesão a um bem jurídico56, ora como 

                                                 
48 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito penal ambiental: um conflito entre a tutela aos interesses 
coletivos e o individualismo. Revista dos mestrandos em direito econômico da UFBA. Salvador, n. 5, 
jan/1996-dez/1997, p. 252.  
49 SILVEIRA, op. cit., p. 209. 
50 Conduzindo, conforme Luiz Flávio Gomes, a que o direito penal se transforme de ultima ratio em 
prima ratio, particularmente para a solução dos mais agudos problemas sociais. Direito penal tradicional 
versus “moderno e atual” direito penal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 42, 
jan./mar. 2003, p. 240. 
51 SILVA, Pablo Rodrigo Aflen da. Aspectos críticos do direito penal na sociedade do risco. Revista 
brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, n. 46, jan./fev. 2004, p. 87.    
52 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de estudos criminais. 
Porto Alegre, a. II, n. 8, 2003, p. 59.  
53 Que Segundo Jorge de Figueiredo Dias funda uma perspectiva que se pode qualificar de teleológico-
funcional e racional. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: RT, 1999, p. 62. 
Sobre o tema consulte-se, ainda, a síntese histórica que faz Marcelo Rodrigues Silva que diverge, todavia, 
quanto ao caráter de vitalidade para a comunidade, preferindo afirmar que bem jurídico-penal é tudo o 
que desperta um significado de valor ao ser humano, individual ou coletivamente considerado e que 
demanda, por sua essencialidade, a tutela do Direito Penal. Fundamentos constitucionais da exclusão da 
tipicidade penal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 45, out./dez. 2003, p. 165 e 
seg. Ver, ainda, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos.  
São Paulo: RT, 2003, p. 29. 
54 Com a ressalva que faz José Luis Díes Ripollés de que não é bastante para o desenvolvimento de uma 
teoria e técnica de legislações penais. RIPOLLÉS, op. cit., p. 26. 
55 Ou da lesividade, conforme aproximação que aparece em Paulo de Souza Queiroz. Do caráter 
subsidiário do direito penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 105-116.  
56 MIR, José Cerezo. Ontologismo e normativismo na teoria finalista. Revista de ciências penais. Revista 
da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. São Paulo, a. 1, n. 00, 2004, p. 15 e 19. O 
autor destaca que o direito penal busca incrementar o respeito aos bens jurídicos.  
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princípio da intervenção mínima, que deixa ao Direito Penal o papel de proteger como 

ultima ratio bens de natureza relevante.  

Pelo princípio da ofensividade, que vincula legislador e intérprete, somente 

possuem relevância penal “os fatos que importem a lesão ou ao menos o perigo de lesão 

a um bem jurídico”57, devendo tratar-se de um comportamento socialmente danoso58, 

repudiando-se, assim, os chamados delitos de perigo abstrato59.  

Em sentido contrario cumpre destacar a opinião de Ana Paula Fernandes 

Nogueira da Cruz, que com apoio em Cristiane Derani, Ivete Senise Ferreira, Gilberto e 

Vladimir Passos de Freitas, e tendo em conta a, na maior parte das vezes, 

irreversibilidade do dano provocado ao ambiente60, é amplamente favorável à expansão 

dos crimes de perigo abstrato, desde que ocorra a compatibilização do direito penal 

ambiental, a partir da taxativa descrição da conduta típica, com os princípios 

constitucionais de proteção do meio ambiente61.   

É a autora quem diz que:  

Como não poderia deixar de ser, o Direito Penal Ambiental será 
informado pela idéia de prevenção de danos. Esta prevenção aparece 
em três momentos: primeiro na elaboração da lei quando o legislador 
toma o cuidado de criminalizar não só condutas que descrevem danos 
especialmente graves ao meio ambiente, mas também estabelece 
sanções penais para condutas de perigo, uma vez que se constate  que 
essa conduta, se concretizada poderá redundar em danos insuportáveis 
para o bem jurídico.62

Posição intermediária é a de Luís Greco, que não abominando os crimes de 

perigo abstrato, põe em dúvida que os seus detratores tenham uma noção exata dos 

interesses supra-individuais (segundo ele confundidos, ocasionalmente, com mero 

agrupamento de interesses individuais), e ao mesmo tempo um correto entendimento 

                                                 
57 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses difusos. São Paulo: Atlas, 2000, p. 83.  
58 SCHÜNEMANN, Bernd. La relacione entre ontologismo y normativismo em la dogmática jurídico-
penal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 44, jul./set. 2003.  
59 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 
112.  
60 Quadro reforçado por Cláudia Fragomeni. A Proteção Ambiental e a Legislação. Revista de estudos 
criminais. Porto Alegre, a. IV, n. 18, 2005. 
61 O que reconhece Maria Auxiliadora Minahim quando admite que os tipos de perigo abstrato, embora 
sofram reprovações, permitem que se exerça a tutela ambiental de forma mais incisiva. Direito Penal 
Ambiental: um conflito entre a tutela aos interesses coletivos e o individualismo.   Revista dos mestrandos 
em direito econômico da UFBA. Salvador, n. 5, jan/1996-dez/1997, p. 255. Contrariamente Pierpaolo 
Cruz Bottini. Princípio da precaução, direito penal e sociedade de risco. Revista brasileira de ciências 
criminais. São Paulo, a. 14, n. 61, jul./ago. 2006, p. 92 e seg.  
62 Crimes de perigo e riscos ao ambiente. Revista de direito ambiental. São Paulo, a. 11, n. 42, abr./jun. 
2006, p. 11.   

1810



 

sobre a estrutura do delito, que o autor distingue da idéia de bem jurídico protegido. Ele 

não considera que in limine os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais por 

ofenderem o princípio da lesividade, ou não serem condizentes com um direito penal 

mínimo. Sua proposta é a de que somente a análise cuidadosa de cada um dos crimes de 

perigo abstrato pode ajudar na criação de critérios realmente fundados para solucionar o 

problema da legitimidade das incriminações. A solução será necessariamente 

diferenciada, porque assim é a realidade63.   

Segundo o princípio da ofensividade, a mera manifestação de vontade ou 

sintoma de periculosidade do indivíduo, comportamentos não ofensivos ao bem tutelado 

pela norma, não tem relevância penal ressaltando o aspecto do bem jurídico como uma 

limitação intransponível ao legislador na configuração do crime.  

A norma delimitadora não vale por si mesma. Para valer, além da 
exigência quanto ao procedimento democrático de sua elaboração, será 
preciso que justifique a incriminação sob ponto de vista de seus efeitos 
sociais, (...).  
Essa referência a um efeito produzido pela própria conduta incriminada 
faz com que a norma incriminadora dependa de que essa conduta tenha 
efetivamente causado um dano individual e social de certa gravidade ou 
que, pelo menos, tenha constituído um perigo concreto desse dano.64

Não se pode admitir, para estruturar o crime, imposição de posições políticas, 

religiosas ou éticas, ainda que majoritárias. Também não se admite a criação de crimes 

que traduzam sanção para a mera desobediência a deveres ou a fatos que não lesionem 

bens não essenciais ou que são, só em abstrato, presumidamente perigosos65. 

A despeito de toda a importância que guarda a noção de bem jurídico, ela não 

pode ser determinada com uma nitidez e segurança que a permita converter em conceito 

fechado e capaz de afastar de toda dúvida a fronteira entre o legitimamente possível e o 

que deve ser criminalizado. O “bem jurídico-penal é ‘apenas’ o padrão crítico 

insubstituível e irrenunciável com o qual se deve aferir a legitimação da função do 

direito penal no caso concreto”66. Mas é certo que existe consenso sobre seu núcleo 

essencial, de forma a defini-lo como a expressão de um interesse, da pessoa ou da 

comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objeto ou bem em si 
                                                 
63 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – Uma introdução ao debate 
sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 12, 
n. 49, jul./ago. 2004, p. 89-147.  
64 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 124.  
65 Sob pena de ruir a distinção entre direito e moral, como alerta Paulo de Souza Queiroz. Do caráter 
subsidiário do direito penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 105. 
66 DIAS, op. cit, p. 70.  
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mesmo socialmente relevante e reconhecido como valioso, como ensina Jorge de 

Figueiredo Dias67.  

É o mesmo autor que complementa dizendo que “os bens jurídicos protegidos 

pelo direito penal se devem considerar concretizações dos valores constitucionais 

expressa ou implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais”68. Os bens do 

sistema social se concretizam em bens jurídicos a merecerem a tutela penal através da 

ordenação axiológica jurídico-constuticional.  

Restrições a direitos e liberdades devem se limitar ao necessário para proteger 

outros direitos constitucionalmente protegidos69. Um bem jurídico criminalmente 

salvaguardado existe primeiro como direito ou interesse previsto na Constituição. Se 

não é possível encontrar o substrato constitucional do bem protegido a norma 

incriminatória deve ser considerada inconstitucional.  

Assim, combinam-se, pelo menos,70 os critérios da danosidade e da previsão 

constitucional. Se ainda são suficientes medidas civis ou administrativas para o 

restabelecimento da ordem jurídica violada, as medidas penais não devem ser utilizadas.   

Reconhece-se que o grande perigo para a subsistência e evolução da doutrina do 

bem jurídico como instrumento por excelência da determinação material do conceito de 

crime provém do argumento de que por mais que se antecipe a tutela de bens jurídicos, 

tal não é bastante para assegurar efetivamente o cumprimento eficaz da função do 

direito penal na sociedade dos nossos dias, ou na sociedade do perigo, de proteção, e 

que deveria ser substituída pela função promocional de valores que tornaria o direito 

penal instrumento de governo da sociedade ou de defesa de seus próprios interesses71.   

                                                 
67 Que destaca os conteúdos eminentemente liberal e normativista da evolução do conceito, culminando 
com a concepção teleológico-funcional e racional do bem jurídico que hoje se impõe. Ibidem, p. 62-63. 
68 Ibidem, p. 67.  Acerca do assunto cf. SILVA, Marcelo Rodrigues. Fundamentos constitucionais da 
exclusão da tipicidade penal. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 11, n. 45, out./dez. 
2003, p. 162.   
69 Como diz Luiz Carlos Perez, citado por Paulo de Souza Queiroz, o direito penal é o braço armado da 
Constituição Nacional, e, portanto o último guardião da juridicidade. Do caráter subsidiário do direito 
penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 71. 
70 Pois Marcelo Rodrigues Silva fala, ainda, apoiado em Hassemer, da relevância social e da adequação 
social da conduta, alem de a ocorrência desenvolver-se fora do âmbito do risco permitido. Fundamentos 
constitucionais da exclusão da tipicidade penal. SILVA, op. cit., p. 177. De forma semelhante 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos.  São Paulo: RT, 
2003, p. 57. 
71 GARCIA, Rogério Maia. A sociedade do risco e a (in)eficiência do direito penal na era da 
globalização.  Revista de estudos criminais. Porto Alegre, a. V, n. 17, jan./mar. 2005, p. 91. 
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Jorge Figueiredo Dias rebate estes argumentos, ao dizer que se hoje a sociedade 

é reconhecidamente de risco, não se pode dizer que a anterior tenha sido a da segurança. 

A sociedade foi sempre uma sociedade de risco, e isto não é nada de novo, não havendo 

porque se advogar o crescimento exponencial das proteções antecipadas de bens 

jurídicos até o ponto em que eles perdem seus contornos e deixam de exercer a sua 

função crítica de legitimação do direito. É o que propõem, em última instância, as 

concepções moderadas de Roxin e Stratenwerth, que propugnam a complementação (ou 

ultrapassagem) da função do direito penal de tutela subsidiária de bens jurídico-penais 

pela prevenção de riscos futuros72, ou de contextos de vida como tais73.  

Para o autor, é dispensável qualquer novo paradigma penal74, porque não se 

expõe nenhum problema especificamente pós-moderno, mas a necessidade da proteção 

de bens comunitários75. 

Da concepção de tutela do direito penal a bens jurídico-penais decorrem 

importantes conseqüências: puras violações morais não conformam a lesão de uma 

autêntico bem jurídico e não podem integrar o conceito de crime; não conformam 

autênticos bens jurídicos proposições meramente ideológicas; por igual motivo a 

violação de valores de mera ordenação, subordinados a uma certa política estatal, 

porque constituiriam bens jurídico-administrativos, e não bens jurídico-penais com 

referência obrigatória à ordenação axiológica jurídico-constitucional. 

Mas se é verdade que não pode haver criminalização onde não se divise o 

propósito de tutela a um bem jurídico-penal, o inverso não se revela exato. Nem sempre 
                                                 
72 Igualmente combatido por Pierpaolo Cruz Bottini que ao final pretende estabelecer que é à autoridade 
judicial que cumpre compreender que a periculosidade não está no enunciado descritivo, mas na estrutura 
profunda da sentença gramatical; passa pela construção de uma interpretação dos delitos de perigo 
abstrato que atente para a materialidade típica do comportamento prescrito. Princípio da precaução, 
direito penal e sociedade de risco. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 14, n. 61, 
jul./ago. 2006, p. 103-105. 
73 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: RT, 1999, 
p. 72-73. Recusa o autor, igualmente, as propostas que pretendem estabelecer um “direito penal a duas 
velocidades”, em que, ao lado de um direito penal clássico, devotado à proteção de bens individuais, 
figura um direito penal especificamente dirigido à proteção dos grandes e novos riscos.  
74 Sendo de ressaltar o pensamento de Winfried Hassemer que propõe a existência de um Direito Penal 
Nuclear e de um Direito de intervenção, cabendo ao primeiro todas as lesões aos bens jurídicos 
individuais clássicos e os perigos graves e visíveis, enquanto ao segundo, situado entre o Direito Penal e o 
Direito dos ilícitos administrativos, recomenda-se regular aqueles problemas das sociedades modernas. 
Esse direito de intervenção disporia de garantias e regulações processuais menos exigentes que o Direito 
Penal e seria equipado com sanções menos intensas aos indivíduos. Características e crises do moderno 
direito penal. Revista de estudos criminais. Porto Alegre, a. II, n. 8, 2003, p. 54-66.  Segue a orientação 
SILVEIRA, op. cit., p. 68-71.  
75 DIAS, Jorge de Figueiredo. O direito penal entre a sociedade industrial e a “sociedade do risco”. 
Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo, a. 9, n. 33, jan./mar. 2001, p. 58.  
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que exista um bem jurídico deve ter lugar a intervenção penal. Isto porque o conceito 

material de crime é constituído pela noção de bem jurídico dotado de dignidade penal 

acrescido de outro critério que torne a criminalização legítima, que é o da necessidade 

da tutela penal. Ou seja, o direito penal somente pode intervir nos casos em que todos os 

outros meios da política social se revelem insuficientes e inadequados, sob pena de 

contrariedade ao princípio da proporcionalidade e da proibição do excesso76.  

Sobre a relação que deve existir entre o direito penal e o direito constitucional, 

conclui o autor que, em nome do critério da necessidade e da subsidiariedade da tutela 

penal, é preciso ficar patente que não existem imposições jurídico-constitucionais 

implícitas de criminalização. É preciso que o legislador constitucional aponte 

expressamente a necessidade de intervenção penal para tutela de bens jurídicos 

determinados, a fim de que o legislador ordinário siga a injunção e criminalize 

comportamentos. Onde não exista a injunção expressa, não é legítimo deduzir a 

exigência de criminalização, sob pena de ser ultrapassado o inevitável critério da 

necessidade ou da carência de pena77. 

De tudo é possível extrair uma proposição denominada princípio da não-

intervenção moderada, segundo a qual devem ser expurgados do conceito de crime 

todos os comportamentos que não acarretem lesão ou perigo de lesão para bens 

jurídicos claramente definidos, ou, ainda quando acarretem, que possam ser contidos 

por meios não penais de política jurídica ou social. Há de ser observado no processo de 

nova criminalização que só devem ser aceitos como legítimos novos fenômenos sociais 

que revelem a emergência de novos bens jurídicos para cuja proteção torna-se 

indispensável a intervenção da tutela penal78. 

Essa dicotomia parece simples, mas na prática não é fácil de efetuar. É realmente 

tormentosa a relação entre uma concepção de bem jurídico menos centrada no dano e no 

conflito pessoal, com a criação dos chamados crimes de perigo abstrato e a exigência de 

atenção ao princípio da lesividade79.  

 

                                                 
76 DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: RT, 1999, 
p. 78-79. 
77 Ibidem, p. 79-80. 
78 Ibidem, p. 82.  
79 SILVEIRA, op. cit., p. 65 e seg. 
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4 – A PROTEÇÃO JURÍDICO-PENAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

BRASILEIRO  

O patrimônio ambiental tem sido considerado como de abrangência tal a abarcar 

o patrimônio cultural. É assim que se fala num meio ambiente natural, artificial, do 

trabalho e cultural a integrar o conceito maior de meio ambiente. Segundo Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo os quatro aspectos distintos “preenchem o conceito da sadia 

qualidade de vida”80.  Álvaro Luiz Valery Mirra afirma que por integrarem a biosfera, 

os bens e valores componentes do acervo cultural do povo devem ser incluídos entre os 

recursos ambientais discriminados no art. 3º, V, da Lei nº 6.938/81, com submissão a 

regime de proteção específica81.    

 É neste contexto que, incorporado ao meio ambiente, aparece o patrimônio 

cultural, e somente a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, 

reconhecida com status constitucional a necessidade de proteção de bens culturais de 

natureza imaterial. Tais bens padecem dos mesmos sofrimentos verificados nas 

previsões dos delitos propriamente ambientais.  

 Primeiro, porque foram editadas em fluxo legislativo expansivo82. Segundo, 

porque se encontram incluídas na Lei n. 9.605/98, típica elaboração legislativa que 

incorpora os elementos da sociedade de risco, mas ao mesmo tempo assegura a 

permanência, ou não se desprende, das características do direito penal clássico. Para 

ilustrar o primeiro momento, é de destacar a debatida responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, enquanto o segundo subsiste no apego à demonstração de exposição de perigo 

concreto, quando em rigor, por coerência, dever-se-ia falar em crime de perigo abstrato.  

Terceiro, porque foram estabelecidas, como a maioria dos delitos ali existentes, 

como normas penais em branco. É exemplo o art. 63, que fala de bem protegido em 

razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 

religioso etc., o que torna necessária a remissão do intérprete a outros diplomas legais.   

                                                 
80 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 211. 
81 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed. São 
Paulo: Juarez Oliveira, 2004, p. 48. 
82 Para Miguel Reale Junior a Lei n. 9.605/98 é, em síntese, produto contaminado por vícios de fúria 
legiferante e falta de razoabilidade na tipificação de condutas e na cominação de penas. Meio ambiente e 
direito penal brasileiro. Ciências penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências 
Penais. São Paulo, a. 2, n. 02, jan./jun.  2005, p. 83.  
 

1815



 

Quarto porque foram previstas, ora como delitos de lesão, ora como delitos de 

perigo, a revelar a hesitação legislativa. Isto pode ser constatado comparando-se a 

norma do art. 62, em que figura a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar bem 

especialmente protegido, com a do art. 63, que trata da alteração de aspecto ou de 

estrutura de edificação especialmente protegido, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida (delito de desobediência?). 

Mas a maior prova da vacilação legislativa aparece com a proposta de criação de 

crimes para a tutela de bens culturais imateriais.  Trata-se do Projeto de Lei do Senado 

nº 47/04, que coloca, no rol dos crimes contra o patrimônio cultural, as condutas 

atentatórias às manifestações populares de reconhecido valor cultural. Pretende-se 

acrescer o art. 63-A, à Lei n. 9.605/98, de forma que impedir, interromper ou dificultar, 

sem justa causa, a realização de manifestações ou eventos populares de reconhecido 

valor cultural passará a ser apenado com detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Tal proposta, ao tratar de manifestações populares de reconhecido valor cultural, 

a par de dar continuidade às vicissitudes acima relatadas, afasta-se da previsão 

constitucional contida no art. 216 da Carta Federal. Além disso, desconsidera por 

completo o princípio da ofensividade e do caráter subsidiário que deve guardar o direito 

penal.  

 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É característica da chamada pós-modernidade e da sociedade de risco a 

paradoxal relação entre a busca de um Direito Penal mínimo e uma certa expansão do 

mesmo Direito Penal, com o aparecimento de figuras como a dos crimes de perigo 

abstrato, que transformam o direito penal de ultima em prima ratio.  

 Novos direitos, ditos coletivos, ante o reconhecimento de sua essencialidade 

constitucional, segundo parte da doutrina penal, não estão devidamente amparados se os 

preceitos do Direito Penal clássico continuarem a ser os únicos instrumentos para a sua 

tutela.  

Refletem-se na legislação infra-constitucional brasileira os paradoxos e influxos 

observados no entrechoque do direito penal clássico e do direito penal do risco. Não 

estão suficientemente debatidas na doutrina e sequer espelhadas na legislação brasileira 

as conseqüências jurídico-penais dos novos riscos surgidos, sequer dos bens jurídicos 

tutelados pelos interesses coletivos ou difusos.  
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É exemplo a legislação de proteção ambiental brasileira, que sem maiores 

preocupações com princípios como o da ultima ratio, da lesividade, ou da correta 

definição do bem jurídico a ser tutelado, e ainda sem atenção à elaboração axiológico-

constitucional, promove a instituição de tipos penais em atividade legislativa pouco 

precisa, ineficaz, e verdadeiramente simbólica.   
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DESCONHECIMENTO DO INJUSTO,  

DESCONHECIMENTO DA LEI E CRIMES ECONÔMICOS 

 
Robson Antonio Galvão da Silva ∗

Rodrigo Sánchez Rios∗∗

 
RESUMO 

O desconhecimento do injusto e o desconhecimento da lei são conceitos arbitrariamente 

opostos pela doutrina dominante brasileira, o que traz como conseqüência a não 

aceitação da ignorância da lei como erro de proibição direto. Embora se tratem de 

conceitos diversos, que não se recobrem reciprocamente, não se excluem inteiramente, 

porque o desconhecimento da lei pode sim fundamentar a ausência de consciência do 

injusto e, assim, afastar a culpabilidade. Para saber em quais situações pode se 

configurar o erro de proibição é imprescindível precisar o que o autor deve saber para 

ter conhecimento do injusto do fato e, assim, poder haver reprovação. Vale dizer, é 

imprescindível precisar qual é o objeto do conhecimento do injusto, pois se trata de 

aspecto fundamental para se identificar em quais situações se configura o erro de 

proibição. Todavia, essa discussão é praticamente ausente na doutrina brasileira, que se 

limita a difundir o entendimento de JESCHECK/WEIGEND. Analisando-se as teorias 

dominantes na atualidade, no entanto, pode-se concluir que a máxima ignorantia legis 

neminem excusat não pode constituir um postulado extrínseco que delimite e vá servir 

de critério à falta de conhecimento do injusto. O conhecimento do injusto, elemento 

principal da culpabilidade, é que comanda o princípio da irrelevância do 

desconhecimento da lei e lhe assinala o seu sentido e limites. Não se pode mais admitir 

que, com base em uma máxima destituída de fundamentos concretos e plausíveis, 

continuem a existir condenações em casos em que o autor não tinha conhecimento do 

injusto e, assim, agiu sem culpa, violando-se um dos principais pilares do Direito Penal 

Moderno. O assunto é de especial relevância aos crimes econômicos, uma vez que, 

normalmente, para conhecimento do injusto se faz necessário o conhecimento da lei, 

                                                 
∗ Especialista em Direito Penal e Criminologia pela UFPR. Especialista em Direito Penal 

Econômico pela Universidad Castilla-La Mancha. Mestrando em Direito na PUC-PR. 
∗∗ Doutor em Direito pela Università degli studi di Roma. 

1820



sendo grande o número de casos nos tribunais pátrios em que, nessa seara, há 

condenações sem culpa. 

 
PALAVRAS-CHAVES: PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE; OBJETO DO 

CONHECIMENTO DO INJUSTO; DESCONHECIMENTO DA LEI; ERRO DE 

PROIBIÇÃO DIRETO; DELITOS ECONÔMICOS. 

 
RESUMENEM 

El desconocimiento de lo injusto y el desconocimiento de la ley son conceptos opuestos 

arbitrariamente en la doctrina brasileña dominante, y cuya consecuencia es el hecho de 

que no se acepte la ignorancia de la ley como error de prohibición directo. Aunque sean 

dos conceptos diversos, que no se recubren recíprocamente, no se excluyen totalmente, 

porque el desconocimiento de la ley puede fundamentar perfectamente la ausencia de 

consciencia de lo injusto y, de ese modo, desplazar la culpabilidad. Pero para saber en 

qué situaciones se puede configurar el error de prohibición, es imprescindible precisar 

aquello que el autor debe saber para tener conocimiento de lo injusto de un hecho, a fin 

de que se pueda admitir el reproche. Vale decir que, es imprescindible precisar el objeto 

del conocimiento de lo injusto, puesto que se trata de un aspecto fundamental para 

identificar en qué situaciones se configura el error de prohibición. No obstante, esta 

discusión prácticamente está ausente en la doctrina brasileña, que se limita a difundir el 

entendimiento de JESCHECK/WEIGEND. Si analizamos las tendencias actuales de las 

teorías dominantes, sin embargo, se puede llegar a la conclusión de que la máxima 

ignorantia legis neminem excusat no constituye un postulado extrínseco que delimite y 

que vaya a servir de criterio a la falta de conocimiento de lo injusto. El conocimiento de 

lo injusto, elemento principal de la culpabilidad, es el que rige el principio de la 

irrelevancia del desconocimiento de la ley y le asigna sentido y límites. No se puede 

admitir definitivamente que, en base a una máxima destituida de fundamentos concretos 

y plausibles, se continúen a imponer condenas para casos en el que el autor no tenía 

conocimiento de lo injusto y, de ese modo, actúo sin culpa, violando uno de los 

principales pilares del Derecho Penal Moderno. El asunto tiene especial relevancia con 

relación a los delitos económicos, puesto que, normalmente, para que haya 

conocimiento de lo injusto es necesario el conocimiento de la norma. Hay un gran 
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número de casos que tramitan en los tribunales patrios en los que a menudo, en ese 

campo, se condena sin culpa. 

 
PALAVRAS-CLAVE: PRINCIPIO DE LA CULPABILIDAD; OBJETO DEL 

CONOCIMIENTO DE LO INJUSTO; DESCONOCIMIENTO DE LA LEY; ERROR 

DE PROHIBICIÓN DIRECTO; CRÍMENES ECONÓMICOS. 

 
 INTRODUÇÃO 

 
O moderno Direito Penal do Estado Democrático de Direito baseia-se em 

dois pilares fundamentais, quais sejam, o princípio da legalidade e o princípio da 

culpabilidade. Este último, como hodiernamente estruturado, tem por fundamento a 

imputabilidade (capacidade de saber o que faz), a consciência da antijuridicidade (saber 

realmente o que faz) e a exigibilidade de conduta diversa (poder de não fazer o que faz). 

Trata-se de um juízo de reprovação pessoal, feito a um autor de um fato típico e 

antijurídico, porque, podendo se comportar conforme o direito, o autor do referido fato 

optou livremente por se comportar contrário ao direito.1

Como lembram CONDE/ARÁN, a consciência da antijuridicidade “não é 

um elemento supérfluo da culpabilidade senão, ao contrário, um elemento principal e o 

que lhe dá sua razão de ser”.2 Para JESCHEK/WEIGEND, trata-se do núcleo central da 

reprovação de culpabilidade, posto que a decisão de cometer o fato adotada com pleno 

conhecimento de sua contrariedade à norma jurídica evidencia do modo mais claro 

possível a deficiência de uma atitude jurídica interna que prejudica o autor.3  

Porém, proporcional à relevância é a complexidade do tema, como lembra 

FIGUEIREDO DIAS: 
 
“O problema que aqui se considera ganhou desde há bastante tempo direito a ser tido como 
um dos mais importantes e debatidos, mas simultaneamente um dos mais complexos e 
obscuros, de todo o direito penal”.4

 

                                                 
1 Nesse sentido, na doutrina nacional, vide por todos SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito 

Penal: Parte Geral. 3ª ed. Curitiba: ICPC, Lumen Juris, 2008. p. 281/282.   
2 CONDE, Francisco Muñoz/ARÁN, Mercedes García. Derecho Penal: Parte General. 

Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007. p. 381.  
3 JESCHECK, Hans-Heinrich/WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: Parte 

General. Granada: Comares, 2002. p. 486.    
4 DIAS, Jorge de Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 1. 
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Como afirmam MAURACH/ZIPF5, a consciência do injusto constitui um 

ponto de união especialmente destacado entre a dogmática penal, a política criminal e a 

criminologia.  

Sob o ponto de vista criminológico, são aspectos relevantes a internalização 

das normas por parte dos jovens, o choque de culturas distintas e, especialmente, o nível 

cultural da população. Sob o enfoque de política criminal, trata-se, por um lado, de 

entender o princípio da culpabilidade em relação com a concreta situação do autor no 

momento do exame da evitabilidade e, por outro, de observar a aceitação das normas e a 

confiança no ordenamento jurídico.6 Por fim, sob o ponto de vista da dogmática, 

entendida como meio de defesa do cidadão frente ao jus puniendi estatal, trata-se da 

limitação da criminalização em casos em que não pode haver reprovação.  

Quanto a esse elemento essencial da culpabilidade, muito relevante é a 

questão acerca do que consiste o substrato psíquico mínimo de conhecimento do injusto 

para a configurar. Realmente, é imprescindível precisar o que o autor deve saber para ter 

conhecimento do injusto do fato e, assim, poder existir a reprovação. 

Em que pese a relevância do assunto, a discussão é praticamente ausente na 

doutrina dominante brasileira, que, basicamente, se limita a reproduzir o 

posicionamento de JESCHECK/WEIGEND e com a finalidade de tentar justificar que o 

desconhecimento da lei sempre seria inescusável.7 Porém, trata-se de aspecto 

fundamental para se identificar em quais situações se configura o erro de proibição. 

Assim, o objeto do presente trabalho é a análise das principais teorias 

existentes sobre o assunto, uma vez que a doutrina dominante brasileira não define, 

precisamente, o que o autor deve saber para ter conhecimento do injusto do fato e, 

assim, poder haver reprovação. Pretende-se, ainda, tecer algumas considerações sobre o 

desconhecimento do injusto e o desconhecimento da lei, em virtude da oposição dos 

conceitos feita pela doutrina nacional. Por fim, será feita uma especial menção aos 

crimes econômicos, setor em que, na maioria dos casos, o conhecimento do injusto 

depende do conhecimento da lei. É no Direito Penal Econômico, também, que está 

                                                 
5 MAURACH, Reinhart/ ZIPF, Hein. Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Trad. Jorge 

Bofill Genzsch e Enrique Aimone Gibson. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1994. p. 673. 
6 Idem. Ibidem.  
7 Nesse sentido, MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 

2000. p. 202. 
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ocorrendo o maior número de condenações nos tribunais sem que o autor tenha agido 

com culpa, sendo o assunto de grande importância prática.  

 
2 PRINCIPAIS TEORIAS SOBRE O OBJETO DO CONHECIMENTO DO 
INJUSTO 

 
Como afirmado, o tema não é objeto de análise pela doutrina brasileira 

dominante. Porém, são exceções, dignas de registro, CIRINO DOS SANTOS8 e ASSIS 

TOLEDO9. O primeiro registra que a definição do objeto da consciência do injusto é 

controvertida na literatura penal contemporânea, existindo, ao menos, três teorias, quais 

sejam: tradicional, moderna e intermediária. Já ASSIS TOLEDO faz referência à 

classificação feita por RODA, que fala em critério material, formal e intermediário. 

Pode-se afirmar, realmente, que são três as principais teorias sobre assunto e 

dentro de cada uma existem algumas posições diversas. Num primeiro grupo se 

encontram os autores que defendem ser necessário para configurar o conhecimento do 

injusto apenas a consciência de que a conduta está em contradição com a ordem moral 

ou com os valores sociais, não sendo necessária a consciência de contrariedade ao 

ordenamento jurídico e nem da punibilidade da conduta. 

Em posição oposta estão os autores que defendem ser necessário o 

conhecimento da punibilidade da conduta. Alguns defendem que é necessário o 

conhecimento da punibilidade penal específica, ao passo que outros sustentam ser 

necessária a consciência de que a ação infringe uma norma sujeita genericamente a uma 

sanção, não necessariamente, portanto, penal. 

Por fim, num terceiro grupo, em posição intermediária, encontram-se os 

autores que defendem que conhecer a imoralidade do comportamento seria insuficiente 

e conhecer a punibilidade da ação seria desnecessário. Assim, o objeto da consciência 

do injusto seria o conhecimento de contrariedade ao ordenamento jurídico, mais 

precisamente, da lesão a um bem juridicamente protegido. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 SANTOS, Juarez Cirino dos. Ob. cit. p. 310. 
9 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal: de acordo com a Lei n. 

7.209, de 11-7-1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.  

1824



2.1 Ordem moral e valores sociais como objeto do conhecimento do injusto 
 
Pode-se citar como os principais defensores desse entendimento SAUER, 

GALLAS, HIPPEL, C. ESPÓSITO, MAYER e ARTHUR KAUFMANN.10 

Atualmente, na Alemanha, no entanto, parece que apenas SCHMIDHAÜSER sustenta 

essa teoria.11

Conforme tal teoria, o objeto do conhecimento do injusto é a contradição 

entre seu comportamento e a ordem social, independentemente de conhecer a violação 

ao ordenamento jurídico ou a punibilidade do fato. 

Incluem-se como partidários desse posicionamento os que falam em 

conhecimento da periculosidade e danosidade social (SAURER), em consciência da 

contrariedade ao valor social (GALLAS), em conhecimento da imoralidade da conduta 

(HIPPEL e C. ESPÓSITO) e em conhecimento da lesão de um interesse social 

(KAUFMANN e MAYER). 12   

É importante esclarecer que essa teoria foi prestigiada na Alemanha nos anos 

pós-guerra por questões, especialmente, de política criminal, dando nova vigência a uma 

postura jusnaturalista fundada nas normas de cultura de MAYER, segundo o qual a 

obrigatoriedade da lei não descansa em seu conhecimento senão na circunstância de que 

as normas jurídicas coincidem com as normas de cultura, cuja obrigatoriedade é 

conhecida pelo sujeito. A questão foi muito influenciada pela problemática da 

delinqüência nacional-socialista que podia encontrar refúgio para seus crimes em uma 

concepção formal de injusto.13 Era usual que entre as alegações da defesa figurasse o 

erro de proibição, pois muitos desses autores seguiam normas jurídicas válidas no 

momento da realização dos fatos. Nesse contexto, não é de se estranhar que 

KAUFMANN tenha se esforçado em tentar demonstrar que o objeto do conhecimento 

do injusto seria a chamada antijuridicidade material.14

                                                 
10 RODA, Juan Córdoba. El conocimiento de la antijuridicidad em la teoria del delito. 

Barcelona, Bosch, 1986. p. 90 e seguintes.  
11 Conforme SABORIT, David Felip i. Error Iuris: El conocimiento de la antijuridicidad y 

el artículo 14 del Código Penal. Madrid: Atelier, 2007. 
12 Citados por RODA, Juan Córdoba. Ob. cit. p. 90.  
13 MARTÍN, Adán Nieto. El conocimiento del Derecho. Madrid: Atelier Penal, 2006. p. 75.  
14 Idem. Ibidem.   
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Em que pesem as vantagens práticas sob o ponto de vista processual gerados 

por essa teoria, ela encontra dificuldades derivadas dos casos em que não há 

coincidência entre os conceitos de injusto material e formal.  

Sob um primeiro aspecto, há casos em que uma conduta é antijurídica sob 

um ponto de vista formal sem que lhe corresponda um injusto material. Em todos os 

ordenamentos jurídicos existem várias condutas delitivas às quais não correspondem 

injustos materiais, especialmente no âmbito das contravenções. O problema se torna 

ainda mais evidente no atual Direito Penal da sociedade pós-industrial, em que cada vez 

mais condutas baseadas apenas no desvalor da ação são criminalizadas (direito penal de 

perigo), como o caso, no Brasil, v.g., do armazenamento da lenha em depósito sem 

autorização da autoridade administrativa competente ou a utilização de motosserra sem 

registro ou prévia autorização administrativa. Nesse caso, a proibição sob ameaça de 

pena criminal se choca com as normas ético-sociais. 

Num segundo aspecto, há os casos inversos de um comportamento que 

representa uma grave lesão de bens sociais e que não estão proibidas pela lei. Parece 

claro que a tipificação de condutas, especialmente no Brasil, surge, muitas vezes, de 

motivações oportunistas e desvinculadas de interesses de proteção ético-sociais efetivos. 

Além disso, diante daqueles que sustentam que o conteúdo do conhecimento 

do injusto está integrado pela representação da conduta anti-social ou imoral, é 

necessário objetar que, além de se valer de expressões bastante confusas, empregam um 

termo que não corresponde ao direito positivo, ao que se deve referir necessariamente o 

conhecimento do injusto. Os delinqüentes políticos, ao crer que produzem um bem à 

sociedade, e os habituais, ao estarem privados de todo sentido moral, não deveriam ser 

castigados por falta da representação da imoralidade ou da antisocialidade, 

respectivamente, de sua ação. 

No atual Estado contemporâneo há evidente separação entre direito e moral. 

Contundente, também, a advertência de MARTÍN, no sentido de que nos atuais Estados 

plurais, multiculturalistas, não é admissível pensar que ao princípio de culpabilidade 

baste o conhecimento da contravenção a uma lei moral para entender satisfeito o 

requisito do conhecimento do injusto. A moral é, atualmente, um fenômeno plural, não 

se podendo afirmar que em um Estado todos os cidadãos tenham uma moral 

coincidente. 

1826



No mesmo sentido, ROXIN registra que os valores sociais e morais são tão 

alteráveis em uma sociedade pluralista que o Direito não pode exigir a orientação 

incondicional por elas.15

Para se aceitar essa teoria seria necessário reconhecer a identidade entre as 

proibições legais e as proibições ético-sociais, o que não parece factível, especialmente 

nos atuais Estados contemporâneos. 

Por isso, é praticamente unânime, na atualidade, o entendimento de que não 

é suficiente que o autor tenha consciência de que sua conduta vulnera os princípios 

ético-sociais ou morais imperantes na sociedade, posto que não é condição necessária 

nem suficiente para formular uma proibição jurídica de qualquer classe.16

Como afirmado inicialmente, essa concepção se encontra atualmente 

superada. 

 
2.2 Punibilidade como objeto do conhecimento do injusto 

 

Na Alemanha, esse posicionamento é representado especialmente por 

OTTO17. Como lembra SABORIT, também se encontram entre seus adeptos 

NEUMANN e SCHRÖEDER. Na Espanha vale citar SILVA SÁNCHEZ e 

BACIGALUPO.18

Segundo o entendimento de OTTO, é necessário o conhecimento da 

punibilidade do comportamento através de um tipo penal, ou seja, conhecimento de 

infringir uma prescrição penal (punível), ainda que não se exija conhecimento 

minucioso dos termos da lei.  

Porém, entre os adeptos dessa teoria também estão os que entendem não ser 

necessário o conhecimento da punibilidade penal, mas sim de uma punibilidade 

genérica. Vale destacar a seguinte lição que analisa as propostas de NEUMANN e 

SCHRÖEDER: 

 
“Ele (Neumann) considera que é necessário que o sujeito saiba que a resposta estatal à 
infração que está cometendo será uma sanção. Consciência do injusto seria consciência da 
sancionabilidade jurídica do comportamento realizado. Segundo ele, não é suficiente que o 
sujeito seja conhecedor de que viola uma norma de Direito civil, administrativo ou 

                                                 
15 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Granada: Civitas, 1997. p. 866. 
16 SABORIT, David Felip i. Ob. cit. p. 110.  
17 OTTO, Harro. Grundkurs Strafecht. De Gruyeter, 1996. p. 203. 
18 SABORIT, David Felip i. Ob. cit. p. 116.  
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disciplinador, senão que é preciso o conhecimento de que o comportamento vulnera uma 
norma que desaprova o fato e o considera merecedor de sanção.  
(...) 
Finalmente, existem aqueles que opinam que a consciência do injusto comporta o 
conhecimento do caráter penal da proibição do fato. Seu mais conspícuo representante é 
F.C. SCHROEDER. Para este autor, existe uma grande diferença entre se o ordenamento 
jurídico, por exemplo, ameaça um comportamento com uma pena criminal, ou bem prevê 
meramente a obrigação de indenizar alguns danos. Quando um sujeito erra sobre a 
punibilidade do fato que está realizando, não incorre simplesmente em um erro sobre as 
conseqüências jurídicas da infração, senão que desconhece o específico juízo de desvalor 
expresso na norma penal e, por tanto, incorre um erro sobre a proibição, até o ponto que o 
simples conhecimento da contravencionalidade da infração cometida não poderia substituir 
à consciência da punibilidade”.19

 
Compartilham o entendimento de NEUMANN, no sentido de que não é 

necessário o conhecimento de que o comportamento do autor é sancionado penalmente, 

mas que viola uma norma do ordenamento jurídico que outorga ao Estado a 

possibilidade de empreender medidas com o fim de impedi-la ou sancioná-la, JAKOBS 

e STRATENWERTH.20 Partidários do entendimento de OTTO e SCHRÖEDER são os 

já mencionados BACIGALUPO e SILVA SÁNCHEZ. 

Tenta-se atribuir validade a essa teoria, especialmente na formulação de 

OTTO e SCHRÖEDER, pela admissão da prevenção geral como uma das funções do 

Direito Penal. Realmente, se a coação psicológica da pena deve evitar o cometimento do 

delito, reconhece-se que o autor da conduta tenha conhecimento da norma que optará 

por violar ou não. 

Como crítica a essa teoria, sustenta-se que ela geraria conseqüências 

realmente insustentáveis, a ponto de se afirmar - ao que parece de maneira exagerada - 

que somente o jurista seria capaz de delinqüir. Exigir um conhecimento técnico-jurídico 

completo da norma não seria praticável nem, possivelmente, desejável. 

Porém, a crítica mais factível é feita por ROXIN, em dois principais 

aspectos. Em primeiro lugar, de índole basicamente prática, a distinção teria muito 

pouca incidência, pois o cidadão médio identifica quase sempre proibição com 

proibição penal. Em segundo lugar, o conhecimento de que um determinado fato está 

proibido deve ser suficiente para motivar um comportamento conforme o Direito. Se 

isso é conhecido, o resto seria apenas especulações sobre a mera impunidade que não 

merecem nenhuma atenuação. Para corroborar a crítica, menciona o exemplo daquele 

que sabe que com a utilização de um veículo alheio esta cometendo uma conduta 
                                                 

19 SABORIT, David Felip i. Ob. cit. p. 116. 
20 Citados por MARTÍN, Adián Nieto. Ob. cit. p. 98.   
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proibida por ser uma apropriação não permitida pelo Direito Privado, embora não tenha 

nem idéia de que isso constitua um delito. Tal sujeito não se encontraria em um erro de 

proibição nem mereceria uma atenuação da pena.21

 
2.3 Posição intermediária 

 
A teoria intermediária é, atualmente, dominante na Alemanha, tanto na 

doutrina como na jurisprudência, sendo representada especialmente por ROXIN22. A 

consciência do injusto significa que o sujeito sabe que o que faz está juridicamente 

proibido. Conhecer a imoralidade do comportamento seria insuficiente e conhecer a 

punibilidade da ação seria desnecessário. Trata-se, assim, de vincular o desvalor social 

ou pré-jurídico do fato à existência de uma norma jurídica ou preceptiva. Vale citar as 

palavras do autor: 

 
“ ‘Consciência da antijuridicidade significa: o sujeito sabe que o que faz não está 
juridicamente permitido, senão proibido’ (BGHSt 2, 196). Segundo isso, para a consciência 
da antijuridicidade não basta a consciência da danosidade social ou da contrariedade à 
moral da própria conduta; porém, por outro lado, tampouco é necessária segundo a 
opinião dominante a consciência da punibilidade. Exige-se demasiado pouco quando se 
considera suficiente para a consciência da antijuridicidade a consciência da danosidade ou 
da imoralidade. (...); 
De outra via, segundo jurisprudência constante e opinião totalmente dominante, a 
consciência da punibilidade não é necessária para o conhecimento da proibição; se o 
legislador quisesse exigi-la, deveria ter falado de ‘compreensão de atuar de maneira 
punível’ e não de ‘compreensão de fazer algo injusto’”.23

  
Importante notar, no entanto, que o conhecimento da contrariedade ao 

ordenamento jurídico como objeto do conhecimento do injusto não se refere a uma 

proibição abstrata, mas sim à relação com o injusto concreto do tipo correspondente. 

Nas palavras do autor: 

 
“Sem embargo, a afirmação de que a antijuridicidade é o objeto do conhecimento do 
injusto requer ainda uma ulterior precisão. Com efeito, a antijuridicidade é o ponto de 
referência de um erro relevante conforme o parágrafo 17 no tipo correspondente: ‘A 
consciência da antijuridicidade existe quando o sujeito reconhece como injusto a lesão 
específica do bem jurídico abarcado pelo tipo aplicável’”.24  

 
Também adeptos dessa posição são MAURACK/ZIPF25, para quem a 

consciência do ilícito deve estar referida ao tipo, isto é, que o autor esteja em situação 
                                                 

21 ROXIN, Claus. Ob. cit. p. 867/868.  
22 Idem. Ibidem. 
23 Idem. p. 867. 
24 Idem. p. 869.  
25 MAURACH, Reinhart/ ZIPF, Hein. Ob. cit. p. 673. 
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de reconhecer como ilícito a específica violação do bem jurídico que abarca o 

respectivo tipo penal. É necessário e suficiente o conhecimento do imperativo da norma. 

Não é imprescindível que o sujeito conheça as fontes nem a forma de aparição da 

mesma. É, por outro lado, insuficiente o simples conhecimento da antisocialidade ou 

imoralidade da conduta.  

Assim, o conhecimento do injusto não importa nem o conhecimento da 

punibilidade do comportamento nem o da disposição legal que contém a proibição. Não 

basta, no entanto, que o sujeito tenha conhecimento de que sua conduta é reprovável 

moralmente.  

RUDOLPHI, por seu turno, afirma que o conhecimento da antijuridicidade 

significa conhecer o total desvalor do fato, o que requer conhecer, em primeiro lugar, 

que se contravenha uma norma do ordenamento jurídico. Em segundo lugar, conhecer o 

injusto global do fato requer também constatar que se é consciente do desvalor material 

do próprio comportamento.26  

 
2.4 A doutrina brasileira e o posicionamento de JESCHEK/WEIGEND 

 
Como já afirmado, parte da doutrina nacional dominante menciona apenas o 

posicionamento de JESCHECK/WEIGEND e com o fim de concluir que a ignorância 

da lei não constitui modalidade de erro de proibição direito. 

Assim, diante da relevante conseqüência que se pretende extrair da adoção 

desse posicionamento e de algumas alterações interpretativas, uma análise mais 

minuciosa se faz necessária. Digno de transcrição é o seguinte trecho: 

  
“O Direito vigente também trouxe consigo uma claridade essencial para o conteúdo da 
consciência da antijuridicidade, pois se faz menção ao injusto como objeto do 
conhecimento da proibição. Ao contrário, o legislador deixou aberta a questão relativa à 
precisão da consciência da antijuridicidade. 
 a) Em todo caso, o objeto da consciência do injusto não é o conhecimento do preceito 
jurídico vulnerado nem a punibilidade do fato (BGH 15, 377 [382 y ss.]). É suficiente, ao 
contrário, que o autor saiba que seu comportamento contradiz as exigências da ordem 
comunitária e que, por conseguinte, está juridicamente proibido. Em outras palavras: é 
suficiente o conhecimento da antijuridicidade material, como ‘conhecimento ao modo do 
profano’ (BGH 10, 35 [41]). Por outro lado, a consciência da contrariedade aos costumes 
não fundamenta o conhecimento do injusto (BGH GA 1969, 61). Porém, normalmente é 
exatamente esta consciência que faz aparecer o erro de proibição como vencível, já que em 
tal caso o autor terá oportunidade para refletir sobre a valoração jurídica de sua ação. O 
conhecimento da antijuridicidade material significa que o autor crê estar infringindo 
uma norma penal, civil ou administrativa (BGH 11, 263 [266]). 

                                                 
26 Citado por MARTÍN, Adán Nieto. Ob. cit. p. 93. 
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(...). 
Para o conhecimento do injusto basta a consciência de que se vulnera uma norma 
jurídica formalmente válida, já que sendo assim o autor sabe necessariamente que 
contravém o Direito vigente, ainda que se tenha convencido da utilidade social de seu 
comportamento”.27  
 
A primeira constatação que se deve fazer é que o posicionamento de 

JESCHEK/WEIGEND não entende como necessário apenas a consciência de violação 

aos costumes, como deixa expresso. Conforme afirmam, é preciso, ao contrário, que o 

autor saiba que seu comportamento contradiz as exigências da ordem comunitária e que, 

por conseguinte, está juridicamente proibido. E, mais adiante, asseveram que o 

conhecimento da antijuridicidade material significa que o autor crê estar infringindo 

uma norma penal, civil ou administrativa. Por fim, ressalvam a questão do criminoso 

por convicção, sendo indiferente que esteja convencido da utilidade social de sua 

conduta. Ao contrário, basta o conhecimento de que se vulnera uma norma jurídica 

formalmente válida. Além disso, quando tratam do erro de proibição direto, registram 

que esse erro pode se basear no seguinte: que a norma de proibição não é conhecida 

pelo autor, ou que, na verdade, o autor a conhece, mas a considera inválida, ou a 

interpreta erroneamente e, por isso, não a considera aplicável. 

Sobre a conseqüência que pretende se adotar desse posicionamento no 

Brasil, importante citar a lição de CIRINO DOS SANTOS: 

 
“Alguns autores, para mostrar que ignorância de lei não constitui modalidade de erro de 
proibição direto, referem opinião de JESCHECK sobre o objeto da consciência do injusto – 
um conceito de natureza diversa, definido pelo mínimo de consciência de antijuridicidade 
material necessário para indicar a contradição do comportamento com a ordem 
comunitária – e extraem da posição de JESCHECK sobre o conteúdo mínimo de 
conhecimento necessário para caracterizar a consciência do injusto o disparate lógico de 
que a ignorância da lei não seria modalidade de inconsciência do injusto e, portanto, não 
poderia constituir espécie de erro de proibição direto. Ao contrário, em vez desse óbvio 
equívoco de interpretação, o insigne jurista alemão afirma que ‘este erro (de proibição 
direto) pode se basear no seguinte, que a norma de proibição não é conhecida pelo autor, 
ou que, na verdade, o autor a conhece, mas a considera inválida, ou a interpreta 
erroneamente e, por isso, não a considera aplicável’. Como se vê, não é possível extrair da 
tese de JESCHEK sobre o conteúdo mínimo necessário para positivo conhecimento do 
injusto (consciência da contradição entre comportamento e ordem comunitária), a tese 
diferente de que o inevitável desconhecimento da lei é inescusável, sendo apenas 
circunstância atenuante”.28

 

                                                 
27 JESCHECK, Hans-Heinrich/WEIGEND, Thomas. Ob. cit. p. 487/488. Sem destaques no 

original. 
28 SANTOS, Juarez Cirino dos. Ob. cit. p. 324.   
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Diante disso, constata-se o equívoco da doutrina brasileira dominante ao 

tentar se valer da lição de JESCHECK/WEIGEND para sustentar que o 

desconhecimento da lei sempre seria inescusável, oriunda da oposição dos conceitos de 

desconhecimento do injusto e desconhecimento da lei.  

 
3 DESCONHECIMENTO DO INJUSTO E DESCONHECIMENTO DA LEI 

 
Como consignado no início, sem a definição exata de qual é o objeto do 

conhecimento do injusto, o estudo sobre o erro de proibição fica prejudicado. Feita a 

análise das principais teorias existentes sobre o assunto, sendo, na atualidade, 

praticamente unânime que não basta o conhecimento da violação aos valores sociais ou 

morais, relevante é a questão referente aos conceitos de desconhecimento do injusto e 

desconhecimento da lei, especialmente diante da oposição feita pela doutrina nacional 

dominante. 

Presente já no direito Justiniano, consagrada no Codex Legum Visigothorum 

e reforçada pela obra dos glosadores, a máxima ignorantia legis neminem excusat 

estabeleceu-se, sobretudo nos países latinos, como princípio intocável do direito 

moderno.29 Todavia, a coincidência entre essas questões (desconhecimento da lei e 

desconhecimento do injusto) só teve lugar na história quando do positivismo legalista. 

É inegável que a irrelevância do desconhecimento da lei penal foi 

historicamente identificada, de forma prevalente, com a irrelevância do erro de direito 

penal. Todavia, vencida a irrelevância do erro de direito desde meados do século 

passado, a ignorância da lei tem sido suscitada por questões processuais, de segurança 

jurídica e de validade da lei. Realmente, tenta-se fundamentá-la pelas seguintes 

formulações: a) através de uma ficção legal existiria o dever de todos conhecer a lei; b) 

se o Estado tem a obrigação de tutelar juridicamente todos os cidadãos, estes teriam a 

obrigação cívica de conhecer a lei; e, c) haveria uma necessidade política, pois se 

pudesse evocar-se o desconhecimento da lei seriam criados muitos problemas de ordem 

prática, impedindo o bom funcionamento da justiça. 

Assim, ao se buscar a fundamentação de tal princípio, perde-se muito de sua 

rigidez e de sua indiscutibilidade. Essa fundamentação atual, como facilmente se 

percebe, baseia-se em meras presunções e ficções. Quanto aos dois primeiros aspectos 

                                                 
29 Nesse sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo. Ob. cit. p. 53. 
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(obrigação de conhecer a lei), têm-se suscitado duas considerações. A primeira, no 

sentido de que uma obrigação só tem fundamento para subsistir na medida em que seja 

exigível e exigir de todos os membros da comunidade um conhecimento da lei, mesmo 

só das penais, é absurdo e impossível, até para os mais destacados juristas. A segunda, é 

que se há uma obrigação de conhecer a lei, não deveria então faltar uma especial sanção 

para sua inobservância. Já no que concerne à questão do bom funcionamento da justiça, 

enxergar-se no princípio uma norma processual que contém uma presunção absoluta de 

conhecimento da lei penal, envolve uma contradição com os mais elementares requisitos 

dentro dos quais se admite a legitimidade de presunções probatórias.30

Dessa forma, causa estranheza a adoção, pela doutrina brasileira dominante, 

do princípio da irrelevância do desconhecimento da lei sem uma análise efetiva de seus 

fundamentos que, como visto, são apenas presunções e ficções descabidas. Além disso, 

simplesmente fazem prevalecer essa antiga máxima, sem fundamento válido, sobre o 

princípio da culpabilidade, pilar do Direito Penal Moderno, constitucionalmente 

tutelado. 

Conforme lembra CIRINO DOS SANTOS, o equívoco da literatura penal 

brasileira sobre erro de proibição direto, na modalidade de ignorância da lei, nasce 

justamente da referida oposição dos conceitos de desconhecimento do injusto e de 

desconhecimento da lei.  

Todavia, embora se tratem de conceitos diversos, que não se recobrem 

reciprocamente, não se excluem inteiramente, porque o desconhecimento da lei pode 

sim fundamentar a ausência de consciência do injusto.31 No Estado Moderno e 

pluralista, em que não coincide direito e moral, o conhecimento dos mandamentos e 

proibições da sociedade implica que seja o conhecimento de suas normas jurídicas. 

Em alguns casos, em que a proibição legal não guarda relação próxima com 

os valores histórico-ético-sociais da comunidade, o único meio de possuir-se 

consciência de que a conduta está proibida juridicamente é o conhecimento do tipo 

penal. Em determinadas situações, por mais que o sujeito realize um esforço de 

consciência, sem conhecer os termos da lei penal não poderá concluir que a conduta se 

choca com o ordenamento jurídico, como é o caso do exemplo referido de armazenar 

                                                 
30 Idem. p. 55 e ss. 
31 SANTOS, Juarez Cirino dos. Ob. cit. p. 322. 
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lenha em depósito sem licença da autoridade administrativa competente. O mesmo vale 

para a utilização de motosserra sem registro ou prévia autorização. 

Essas situações são muito freqüentes, em que a proibição legal não coincide 

com um consenso mínimo da ordem social. A questão é de grande importância na 

atualidade, especialmente diante da enorme expansão do Direito Penal, que vem 

ocorrendo na chamada sociedade de risco, que não se limita apenas a tutelar os bens 

jurídicos individuais mais relevantes, cuja proibição de violação normalmente é 

conhecida pelos membros da sociedade. O pluralismo legislativo, o acentuado caráter 

técnico da lei e os intrincados problemas suscitados pela interpretação e aplicação 

tornam absolutamente impossível, atualmente, a afirmação de que é normal o 

conhecimento da lei. 

Não se pode, assim, utilizar critérios relativos ao conteúdo da consciência do 

injusto para afirmar a irrelevância do desconhecimento da lei nas situações em que a 

consciência do injusto depende do conhecimento da lei, como faz parte significativa da 

doutrina brasileira. 

Realmente, não se pode confundir a falta de representação do preceito 

jurídico e o desconhecimento da contrariedade da conduta à ordem jurídica. É diferente 

possuir o conhecimento do tipo penal do que possuir consciência da contrariedade ao 

ordenamento jurídico ou da punibilidade da conduta. Porém, mesmo sendo conceitos 

diversos, isso não implica dizer que o desconhecimento da lei não pode configurar a 

ausência do conhecimento do injusto, como já afirmado. 

Digno de registro é o fato de que a teoria intermediária e a teoria que exige 

conhecimento da punibilidade da conduta compartilham o entendimento de que o objeto 

do conhecimento do injusto deve ser a consciência de violação do ordenamento jurídico, 

distinguindo-se apenas pela exigibilidade ou não do conhecimento da punibilidade. A 

outra teoria, como analisado, encontra-se em posição isolada e hoje completamente 

superada. 

De qualquer forma, o que importa aqui ressaltar é que a teoria dominante não 

parece incompatível com o artigo 21 do Código Penal, primeira parte, que estabelece a 

inescusabilidade do desconhecimento da lei. Como se trata de um preceito não 

suscetível de interpretação extensiva, não se deve entender que a ignorância do injusto 
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não tem eficácia escusante. Não se pode considerar que o desconhecimento da norma 

seja inescusável, ainda que se entenda que o desconhecimento do tipo penal o seja.  

No preceito se expressa que o desconhecimento da lei não é suficiente para 

escusar, mas o desconhecimento do injusto, se inevitável, sempre deve isentar de pena. 

Além disso, como visto, são conceitos distintos os de ignorância da lei e de ignorância 

do contrário ao Direito. Assim, pode-se afirmar que a ignorância das leis constitui um 

erro bastante inferior ao que recai sobre o injusto, aparecendo, de modo claro, com tal 

interpretação, a adequação a realidade social do artigo 21 do Código Penal. 

O primordial, no entanto, é se entender que o princípio de que o 

desconhecimento da lei é inescusável, como afirma FIGUEIREDO DIAS32, não decide, 

não ajuda a decidir, nem ao menos constitui critério normativo da decisão, pois ele diz 

respeito unicamente ao fundamento de validade da lei, à sua obrigatoriedade abstrata. 

Por maior relevância e extensão que se dê à falta de consciência do injusto, em nada 

ficará afetada a intangibilidade dos efeitos objetivos da lei. Porém, essa intangibilidade 

não poderá afetar a possível relevância e a extensão de uma concreta falta de 

consciência do injusto. Mesmo quando se possa afirmar que a falta de consciência do 

injusto proveio, em concreto, da ignorância de uma lei penal, é aquela falta quem, no 

seu conteúdo intrínseco, suscita um problema de culpa cuja resolução não põe em causa 

o fundamento de validade da lei que não se conhecia. Nesse enquadramento fica 

evidente a invalidade do princípio da irrelevância do desconhecimento da lei penal para 

dizer em que casos e quando se levanta o problema da falta de consciência do injusto, 

conforme registra o mesmo autor.33

De fato, não se pode admitir que o desconhecimento da lei constitua um 

postulado extrínseco que delimite e vá servir de critério à falta de conhecimento do 

injusto. 

O conhecimento do injusto, elemento principal da culpabilidade, é que 

comanda o princípio da irrelevância do desconhecimento da lei e lhe assinala o seu 

sentido e limites. Não se pode mais admitir que com base em uma máxima destituída de 

fundamentos concretos e plausíveis continuem a existir condenações em casos em que o 

                                                 
32 DIAS, Jorge de Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 52. 
33 Idem. Ibidem.  
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autor não tinha conhecimento do injusto e, assim, agiu sem culpa, violando-se um dos 

principais pilares do Direito Penal Moderno. 

 
4 ERRO DE PROIBIÇÃO DIRETO NOS CRIMES ECONÔMICOS 

 
O brocardo ignorantia legis neminem excusat parte, normalmente, conforme 

lembra BAJO FERNANDEZ, da observação da escassa probabilidade de um erro de 

proibição ocorrer nos delitos tradicionais, em que a consciência do injusto surge de 

regras éticas que regulam o comportamento ordinário do sujeito, tais como o homicídio, 

a falsidade, o roubo e o estupro.34

Para CIRINO DOS SANTOS, as situações de ignorância da lei determinantes de 

inevitável ignorância do injusto (próprias do Direito Penal especial, em face da 

freqüente descoincidência entre tipos legais e ordem moral, ou melhor, direitos 

humanos fundamentais) não podem ser obscurecidas com situações próprias do Direito 

Penal comum, caracterizadas pela coincidência entre tipos legais e direitos humanos 

fundamentais. Conclui referido autor: 

 
“O artifício generalizado na literatura penal doméstica, de utilizar situações de necessário 
conhecimento do injusto (a proibição de matar alguém, por exemplo) para encobrir situações em 
que o conhecimento do injusto depende de conhecimento da lei penal (a proibição de guardar 
lenha ou carvão, sem licença de autoridade competente, por exemplo), criou um buraco negro no 
princípio da culpabilidade do Direito Penal brasileiro, no qual estão desaparecendo todos os 
casos de condenação criminal em situação de ignorância da lei determinante de inevitável 
desconhecimento do injusto”.35

 
No Direito Penal Econômico a tutela dos bens jurídicos normalmente é feita por 

meio de normas penais em branco ou normas com especial tendência a conter elementos 

normativos. Bom exemplo disso são os crimes de licitação e o crime de descaminho, 

incidente sobre atividades de importação, em que além do tipo penal é necessário 

conhecer diversas outras Leis e normas administrativas para se ter conhecimento do que 

é permitido e do que é proibido, sob pena de sanção penal. 

Assim, a consciência do injusto, no Direito Penal Econômico, normalmente 

depende do conhecimento exato da lei por parte do infrator. Porém, os tribunais 

nacionais têm adotado o entendimento de que o desconhecimento da lei seria sempre 

                                                 
34 FERNANDEZ, Miguel Bajo. El error de prohibicion en el derecho penal econômico. 

Derecho de sociedades : libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero. vol. 5, 2002. p. 5494. 
35 SANTOS, Juarez Cirino dos. Ob. cit. p. 326. 
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inescusável, em razão, como visto, do equívoco da doutrina brasileira dominante. Em 

outros países, como na Espanha, tem-se adotado o entendimento de que o erro de 

proibição nos delitos econômicos seria normalmente vencível, ocorrendo apenas uma 

redução da pena. 

Quanto ao primeiro aspecto, como foi amplamente analisado no presente 

trabalho, em muitos casos, especialmente no Direito Penal Econômico, o conhecimento 

do injusto pode sim depender do exato conhecimento da lei e não se pode mais admitir a 

irrestrita e cega adoção do princípio da inescusabilidade do desconhecimento da Lei.  

No que se refere ao segundo aspecto, já surgem alguns posicionamentos 

inclusive no sentido de ser imperiosa uma alteração no tratamento do erro de proibição, 

de modo a evitar que continuem ocorrendo tantas condenações sem culpa, com apenas 

uma redução da pena. A questão ganha especial importância na Espanha, onde os 

tribunais têm considerado como vencíveis praticamente todos os casos de erro de 

proibição no direito penal econômico. 

Para BAJO FERNANDEZ, no Direito Penal Econômico, em que o 

conhecimento do injusto depende exclusivamente do conhecimento da norma, a 

extensão da punição a todas as hipóteses de erro vencível de proibição implica uma 

violação do princípio da intervenção mínima, supõe um abuso do ius puniendi por parte 

do legislador e significa um retrocesso histórico, uma recaída no pretérito jurídico, em 

que pese sua modernidade dogmática. Vale citar a seguinte lição de referido autor: 

 
“Proteger interesses que não estão respaldados pela consciência moral geral inclusive nas 
hipóteses em que o autor comete o fato com erro vencível de proibição, constitui uma 
acentuação da repressão criminal sem justificativa alguma, que tem conseqüências graves no 
Direito penal econômico, mais alarmantes poderiam ser no Direito penal político como um 
instrumento de eliminação do inimigo político. Daí que Tório propôs a supressão do último 
parágrafo do artigo 14 e Cerezo e Romeo Casabona frente ao direito positivo vigente 
entendem que deveria admitir-se a possibilidade de sua reforma, permitindo no erro 
vencível de proibição a isenção da responsabilidade criminal quando o erro for dificilmente 
evitável”.36

 
Em conclusão, deve-se ter claro que o brocardo ignorantia legis neminem 

excusat não pode ter aplicação no Direito Penal e, especialmente, no Direito Penal 

Econômico, pois nesta seara normalmente o conhecimento do injusto depende do 

conhecimento da lei. De outra via, a doutrina e os tribunais nacionais devem, ao menos, 

analisar a possibilidade de se estabelecer critérios específicos quanto à evitabilidade do 

                                                 
36 FERNANDEZ, Miguel Bajo. Ob. cit. p. 5495. 
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erro de proibição no Direito Penal Econômico, até mesmo, talvez, com critérios 

especiais para profissionais de determinadas classes regulamentadas, que exigem um 

nível de conhecimento mínimo, como administradores, advogados e contabilistas. 
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SISTEMA PENAL E EXCLUSÃO SOCIAL – QUESTÕES CRÍTICAS: 

O ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO AMEAÇADO PELAS 

PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS DO SISTEMA PENAL 

 

Valdeir Ribeiro de Jesus*

RESUMO 

Na determinação dos bens e interesses merecedores de tutela jurídica, o legislador 

avança sobre a realidade e extrai os valores que precisam ser protegidos pelo Direito, 

trazendo-os ao ordenamento jurídico. De igual modo incumbe ao Direito Penal: depurar 

quais os bens e interesses estão aptos a receber seu empenho. Contudo, tal finalidade 

deste ramo do Direito tem sido desvirtuada, numa negação ao Estado Social e 

Democrático de Direito e criação de um Direito Penal de controle dos excluídos. O 

reflexo do Direito Penal de exclusão é observável no sistema penal como um todo. 

Serve este à neutralização dos sujeitos pertencentes a determinados estratos sociais não 

detentores de poder. Os desprovidos do poder são relegados pela sociedade de relações 

de dominação e concretamente excluídos do convívio social por meio do sistema penal 

de neutralização. Configura-se, assim, o desvirtuamento do existir do sistema penal que 

passa a ser de controle de indesejados, refletindo a dupla marginalização social dos 

desprivilegiados. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE; DESPRIVILEGIADOS; MARGINALIZAÇÃO; 

NEUTRALIZAÇÃO; SISTEMA PENAL. 

ABSTRACT 

In determination of effects and interests worthy of legal tutelage, the legislator makes 

headway on reality and extracts the values that need to be protected by Rights, bringing 

them to the legal commandment. On the same way it charges to Criminal Rights: to 

purge which effects and interests are good to receive its persistence. However, such 
                                                 
* Aluno Especial do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Faculdade Estadual de Direito do 

Norte Pioneiro (FUNDINOPI) – Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Bacharel em 
Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Advogado. E-mail: ribeiro_vj@yahoo.com.br. 
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purpose of this Rights’s branch has been disvalued, on a denial to the Social and 

Democratical State of Right and creation of a Criminal Law of excepted’s control. The 

reflection of Criminal Law of exception is observed on criminal syatem as a whole. This 

serves to neutralization of subjects that belong to determined social layers that aren’t 

power detainers. The unprovided of power are relegated by society of domination’s 

relation and concretely excepted of social conviviality by means of criminal system of 

neutralization. It configures, thus, the disvaluement of criminal system’s existance 

which turns to be of undesirables’s control, reflecting the double social marginalization 

of unprivileged. 

KEYWORDS: CONTROL; UNPRIVILEGED; MARGINALIZATION; 

NEUTRALIZATION; CRIMINAL SYSTEM. 

INTRODUÇÃO 

[...] os maiores perigos do crime nas sociedades modernas não vêm dos 
próprios crimes, mas do fato de que a luta contra eles pode levar as 
sociedades a governos totalitários [...]1

Nils Christie 

 
O Estado Social e Democrático de Direito está pautado em postulados 

básicos que lhe caracterizam, a citar, como fundante, a dignidade da pessoa humana, e 

tem por seu destinatário final o homem. 

As promessas do citado Estado não estão sendo cumpridas e negam, 

no momento, aquilo que era sua razão de existir: a garantia de dignidade ao homem. 

Sob diversos aspectos pode ser observada essa negação de dignidade, contudo, por 

questão de opção toma-se o homem negado por questões de classe econômica, numa 

dupla negação de seu direito à dignidade, seja como ser de direito que o é, contudo, está 

sendo negada a possibilidade de exercitar seu direito e também a qualidade de ser 

humano, detentor de direitos apenas pela condição de ser que lhe pesa, seja pela 

ineficácia da tutela de direitos que se propõe a garantir ao tutelado. 

                                                 
1 Epílogo extraído da obra de Nils Christie: A indústria do controle do crime: a caminho dos gulags em 
estilo ocidental. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 05. 
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Das instituições estatais se deveria esperar a consagração do Direito e 

dos sujeitos de direito, mas o que se observa é a negação do Direito. O próprio Direito 

torna-se instrumento de negação de si próprio e difunde sua negação com a negação de 

direitos aos seus destinatários, levando-os à condição de desprotegidos e 

marginalizados. 

O ser negro, de classe não favorecida é excluído de situações que lhe 

confeririam direitos, e, em contrapartida, é incluído em rol de atividades 

desqualificantes apenas por sua condição econômica e cor. A combinação de condição 

econômica desprivilegiada e cor maximiza as relações de dominação, ou a repulsão do 

indivíduo que reúne estas características, e constitui manifesta expressão da 

concentração do poder em determinados estratos sociais e da intenção de completa 

anulação dos demais estratos pelos que ostentam o poder. 

Nesta ótica, mas relevando apenas a condição econômica, sem 

acentuar questões de cor apesar de combinação fazer quase sempre presente, este estudo 

tece apontamentos da possibilidade de desvirtuamento do existir do sistema penal. 

1. O DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO EXISTENCIAL DO SISTEMA PENAL 

A negação do direito ao sujeito de direitos alcança a todas as esferas 

do ordenamento jurídico e deturpa a finalidade de cada uma das searas. Criado no seio 

social e em estrita relação com a sociedade, o Direito tornou-se um instrumental para 

consecução de objetivos, sejam eles, numa visão dicotômica, bons ou maus. 

Pode-se dizer que a intenção de estabelecer normas para regrar o 

convívio social consiste num bom objetivo. Contudo, a partir do despertar consciente [e 

perverso] de que estas normas além de ditar modos de ser/agir aos destinatários servem 

para a criação ou manutenção de condições sociais privilegiadas, o ordenamento 

jurídico mantém sua característica de instrumental, mas se desvirtua de sua finalidade 

existencial primeira: regrar e possibilitar o bom convívio social. 

O descaminho do ordenamento atinge os diferentes ramos do Direito, 

promovendo injustiças legalizadas, que são contestadas pelos intérpretes substanciais da 

justiça ao longo dos tempos. Têm-se um choque entre fórmula e matéria: inúmeras 
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vezes o legal (formalmente institucionalizado) afasta-se do considerado justo para o 

pacífico e saudável convívio social. 

Ao longo do tempo, os defensores da justiça social por ela lutam nas 

diversas esferas do ordenamento jurídico. Atualmente a bandeira é por sua consecução 

diante do despertar para uma jurisdição constitucional vez que a Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988) traça como pilar do Estado ora constituído a 

dignidade da pessoa humana a orientar o modo de ser desta sociedade. 

Os diversos ramos jurídicos são atingidos pela utilização “mal-

intencionada” e desvirtuante do Direito. O Direito Civil, uma vez desvirtuado de seu 

escopo existencial, tutela veementemente o patrimônio em detrimento, muitas vezes, de 

direitos de personalidade. Apenas quando se encontra com a hermenêutica 

constitucional sofre uma inversão em seus valores. Outras esferas jurídicas são mais 

diretamente atingidas. 

O escopo existencial do Direito Penal consiste em tutelar, por meio de 

seus próprios mecanismos, os bens e interesses jurídicos que foram eleitos como 

merecedores da tutela penal.  

A tutela penal revela-se como uma tutela de direitos que conta com 

certo “plus”, um acréscimo interventivo que recai sobre a liberdade dos sujeitos de 

direito e que se caracteriza pela especificidade de seus mecanismos e objetos de 

atuação, a dizer, a coercibilidade incidente sobre um bem jurídico fundamental da 

pessoa humana, a liberdade. 

Na determinação dos bens e interesses merecedores de tutela jurídica, 

o legislador avança sobre a realidade e extrai os valores que precisam ser protegidos 

pelo Direito, trazendo-os ao ordenamento jurídico. De igual modo incumbe ao Direito 

Penal: depurar quais os bens e interesses estão aptos a receber seu empenho. 

A questão está na eleição dos bens considerados dignos para referida 

tutela e uma vez eleitos os bens e interesses merecedores de tutela penal deve-se primar 

pela efetiva tutela. 
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A eleição dos bens e interesses e a efetiva tutela não podem 

desrespeitar a promoção da dignidade da pessoa humana sob pena de incondizente atuar 

institucional em relação ao Estado Social e Democrático de Direito objetivado. 

A legitimidade do instrumental com atuação desvirtuada é colocada 

em questão e deve ser denunciado e repudiado, e, para conhecimento acerca de possível 

desvirtuamento necessário se faz atentar para o escopo existencial do instrumental. 

O Direito Penal, como ramo do Direito [numa divisão meramente 

didática], tem por finalidade a tutela de bens e interesses jurídicos relevantes, como 

outrora exposto. 

A intervenção estatal que compreende a dinâmica do Direito Penal 

chega à população viciado em seu escopo e desvirtuado atua como mecanismo para 

controle social de indesejados, não pertencentes ao sistema, excluídos, dos quais são 

retirados o direito de ser sujeito de direito, realçando, cada vez mais, a desigualdade no 

tratamento dos indivíduos que pertencem às camadas diferenciadas da população, 

conforme condições econômico-financeiras. Desvirtuado, transita de um Direito Penal 

de tutela de bens e interesses jurídicos relevantes para um relevante instrumento de 

controle dos não-iguais e desprivilegiados socialmente. 

O seu imediato correspondente, o sistema penal, torna-se um 

estandarte da desigualdade social, a instrumentalizar e institucionalizar a diferença entre 

os sujeitos. 

A seletividade do sistema que se torna objeto de análise pelos 

estudiosos traduz-se, então, como o discurso do momento, acaba por perder a 

credibilidade em sua real finalidade e passa a compor a temática dos congressos de 

Direito Penal e ciências afins, mas com pouca contribuição para melhoria do sistema. 

Neste sentido, há a perda, ou ao menos se coloca em xeque com maior 

freqüência, a liberdade de determinados sujeitos do que de outros. Verifica-se a 

seletividade corroendo a razão existencial do sistema penal e, consequentemente, um 

verdadeiro e palpável desvirtuamento da finalidade do Direito Penal também ocorre. 

2. A ELEIÇÃO DE MODELOS IDEAIS 
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O sistema penal, em contra-lógica à sua finalidade, seleciona, 

marginaliza e exclui, cada vez mais determinados grupos que fogem ao “modelo ideal” 

que lhe foi determinado, e, sobre estes recai com maior recrudescimento e reafirmação 

de sua capacidade de tutela de bens e interesses jurídicos. 

A questão está em como e por quem foram determinados os “modelos 

ideais”. A criação de “modelos ideais” reflete o ranço do controle de condutas, 

determinações cartesianas e de cunho privilegiante àquele que possui capacidade de 

eleger os citados modelos, num processo não-democrático e excludente. 

A eleição dos “modelos ideais” conferida a determinados grupos ou 

estratos sociais, que afirmam, com base em seus modos de vida e comportamento, o que 

será aceitável e o que se torna reprovável para esta sociedade e, cartesianamente, 

excluem desses modelos referenciais os considerados diferentes deles e que desagradam 

pela presença, gerando incômodo e desconforto, pela simples existência, por 

representarem ameaça aos “modelos ideais”. Assim, o processo de estereotipia exclui 

aqueles que não se revelam capazes de enquadramento nos “modelos ideais” e busca o 

sistema penal como mecanismo para neutralização da ameaça desconfortável que se 

revela possível pela convivência com esses subversivos ao modelo. 

Neste sentido, o sistema penal passa a reafirmar os modelos criados e 

fica incumbido de assegurar a neutralização de potenciais ameaças ao modelo 

idealizado. 

A partir dos “modelos ideais” é possível traçar, então, uma linha de 

separação entre o que escolhe e o que é escolhido para preenchimento destes arquétipos. 

Referida linha divide, no atual cenário nacional, segmentos sociais, colocando, de um 

lado, os mais econômico-financeiramente favorecidos, e de outro, os menos 

favorecidos. São os “modelos ideais” marco divisório entre o aceitável e o inaceitável 

na convivência social, uma expressão da intolerância com o diferente. 

Observa-se, desse modo, que o “modelo ideal”, como afirma Alice 

Bianchini, é preconizado pela classe dominante e são os menos favorecidos econômico-

financeiramente que não se enquadram no modelo adotado, desvelando um direito 

preconceituoso e excludente, que, guardadas as devidas proporções, promove a antiga 
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diferenciação de nobres e plebeus, como um instrumento para manutenção e 

perpetuação de estratificação social. (BIANCHINI, 2000, p. 63)

O estabelecimento de modelos permite a conclusão de que a rotulação 

consiste num mecanismo excludente, por si, por refletir os valores eleitos por 

determinado grupo ou camada social em desfavor de outro, e, reflete os valores vigentes 

em determinado tempo numa determinada sociedade – ainda que sejam esses valores 

negativos. Os modelos ideais são produtos ideológicos que refletem o modo e o poder 

de uma camada social em determinado momento histórico. 

3. O SISTEMA PENAL DO NÃO-SERVIÇO E AS PROMESSAS 

DESCUMPRIDAS 

O Direito Penal e o sistema penal, segundo este modo de atuar 

pautado em “modelos ideais” acaba por servir a uma parte da população que tem seus 

bens e interesses tutelados e por prestar um não-serviço para outra parcela da 

população, aquela que se torna alvo de sua intervenção, ofendendo-lhe a dignidade 

apenas pela condição econômico-financeira que se encontra. 

Contudo, isto resta encoberto ou mesmo é olhado sob “vistas grossas” 

por parcela considerável da população, até mesmo por uma questão de comodidade e 

conveniência – é conveniente ao grupo detentor de poder que seu poderio não seja 

contestado ou ameaçado pela camada excluída e a melhor forma de afastar uma ameaça 

é institucionalmente porque assim não há a individualização ou determinação de um 

culpado, mas sim uma falha detectada no sistema vigente. 

A partir da constatação desta falha se questiona novamente a 

legitimidade do sistema penal que descumpre seus propósitos e explicita a fragilidade 

do Estado Social e Democrático de Direito que se mostra incapaz de proteger seus 

cidadãos da criminalidade e coloca cada vez mais uma faixa maior de sua população sob 

supervisão penal. (YOUNG, 2002, p. 56) 

Estudos denunciam o não-serviço prestado pelo sistema penal diante 

de sua seletividade: 
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Então, por isso é justo afirmar que o sistema penal é seletivo e que esta 
seleção é realizada nas camadas mais vulneráveis ao próprio sistema, visto 
que elas não são detentoras de poder político e/ou científico e/ou cultural. Por 
outro lado, esse mesmo sistema garante a imunização das outras camadas da 
sociedade (criminalidade oculta). (NEPOMOCENO, 2004, p. 43) 

Numa comparação do sistema penal com um automóvel exposto à 

venda, o Alessandro Nepomoceno traça um paralelo entre as promessas do vendedor 

quanto às características do automóvel e garantia de seu perfeito funcionamento teórico, 

mas que somente pode na prática ser verificado. Neste sentido, após apontar as 

finalidades teórico-estruturais do sistema penal destaca que, na prática, em seu real 

funcionamento, nem sempre todas as promessas feitas são cumpridas e ainda mais, 

outras características até então ocultas são revelas e nesta construção metafórica o 

desempenho e alta performance esperado é substituído pela desilusão advinda da 

constatação de seu real funcionamento. 

Assim, o sistema penal moderno quando é analisado em seu real 
funcionamento, pois possui promessas não cumpridas (alto desempenho no 
combate à criminalidade) e cumpre o que não foi dito (“queima óleo”, isto é, 
reproduz o status quo através da penalização, pois só alguns ‘eleitos’ serão 
punidos). (NEPOMOCENO, 2004, p. 43) 

O sistema penal pauta-se na seletividade de camadas sociais que 

permite a imunização de outras. Enquanto as camadas detentoras de poder político, 

econômico ou científico torna-se imunizada por esta função latente do sistema penal, 

outra parcela da sociedade é por ele selecionada como objeto de intervenção e sobre a 

qual deve cair a neutralização. 

Alessandro Nepomoceno (2004, p. 49-50) acusa o perfil da população 

carcerária brasileiro, traçada pelo Censo Penitenciário Brasileiro de 1994: 

a) 95% dos presos são pobres; 
b) 87% deles não concluíram o primeiro grau; 
c) 85% não possuem condições de contratar advogado; 
d) 96,31% dos encarcerados são homens; 
e) os crimes mais apenados são:  

• 33% por roubo (Art. 157 do CP); 
• 18% por furto (Art. 155 do CP): 51% contra o patrimônio, que 

representa mais da metade do processamento feito pelo sistema; 
• 17% por homicídio (Art. 121 do CP); 
• 10% por tráfico de drogas (Art. 12 da Lei n.° 6368/76); 
• 3% por lesão corporal (Art. 129 do CP); 
• 3% por estupro (Art. 213 do CP); 
• 2% por atentado violento ao pudor (Art. 214 do CP); 
• 2% por estelionato (Art. 171 do CP); 
• 1% por extorsão (Arts. 158 e 159 do CP).  
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A partir desses dados extrai-se a função não-declarada (ou função 

latente) do sistema penal, isto é, aquela que não foi prometida, mas de fato é cumprida: 

a conservação do status quo reprodutor da desigualdade social. A manutenção do 

referido status inicia-se já na criminalização primária, quando as camadas mais 

vulneráveis da sociedade são ou acusadas ou esquecidas no processo de elaboração das 

leis, e, chega à criminalização secundária quando as instâncias/agências de poder 

fomentam essa discriminação ao atuarem orientadas pela lógica da seletividade, 

produtora da criminalidade e reprodutora da desigualdade social. (NEPOMOCENO, 

2004, p. 228) 

Nessa lógica da seletividade 

o poder de repressão foca em uma espécie de criminalidade, deixando-a 
visível aos olhos de todos, por outro lado não reprime a maioria das condutas 
criminalizadas em lei, especialmente as perpetradas por camadas sociais 
imunes à repressão do sistema. Logo, pessoas pertencentes a determinados 
nichos societários que possuem algum tipo de poder não vão ser 'escolhidas' 
para sofrerem a repressão do sistema pelo cometimento de condutas 
consideradas socialmente negativas pela lei penal. (NEPOMOCENO, 2004, 
p. 43) 

Ao tentar conceituar sistema penal Francisco Bissoli Filho reconhece 

a independência das agências que o constituem, mas não descarta a atuação integrada 

entre elas para que se opere a ideologia esperada, ao que acrescenta não se poder 

"ouvidar a atuação integrada em continuação dos diversos órgãos, desde o legislador até 

o sistema penitenciário, que dá consistência à funcionalidade do sistema pela mesma 

ideologia", sendo, segundo Alessandro Baratta, a ideologia da defesa social a 

orientadora do sistema penal como combate à criminalidade via agências constituintes 

do referido sistema. (apud NEPOMOCENO, 2004, p. 42) 

Segundo Vera Andrade, o sistema penal2 tem presente duas 

ideologias: a ideologia liberal, que tem por sustentáculo o princípio da legalidade, e, a 

ideologia da defesa social, a qual tem por alicerce a divisão maniqueísta do mundo entre 

o bem (sociedade) e o mal (criminoso). Assim,  

o sistema penal é um conjunto de agências de poder, que interage com o meio 
social, influenciando e sendo por este influenciado (mídia, família, igreja, 
vizinhos, escola etc., os quais formam o senso comum), funcionando com o 

                                                 
2 Na concepção de Eugenio Raúl Zaffaroni não existe apenas uma ideologia do sistema penal, mas várias 
que se expressam no discurso de cada um dos grupos humanos e facções que o compõe, sendo que deste 
entendimento comunga Vera Andrade. (NEPOMOCENO, 2004, p. 42-43) 
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objetivo de combater a criminalidade (função declarada) para proteger 
pessoas de bem daquela minoria muito má que põe em risco a segurança 
pública (ideologia da defesa social). Esse combate ocorrerá através da 
aprovação e aplicação das leis penais (criminalização primária) pelas várias 
agências de poder que compõem o sistema penal, as quais funcionam como 
filtros de poder devido à possibilidade de declarar quem será criminalizado 
ou não (criminalização secundária). Ao escolhido será aplicada a sanção 
penal, previamente decidida pelo 'código ideológico' (estereótipos e senso 
comum sobre a criminalidade) e posteriormente justificada pelo 'código 
tecnológico' (lei e dogmática penal e processual penal) que, na maioria dos 
casos, foram selecionados junto às camadas sociais vulneráveis. (apud 
NEPOMOCENO, 2004, p. 42-43 - grifo no original) 

A falsa prosperidade do sistema penal foi revelada pelo estudo crítico 

do aprisionamento ocorrido nos Estados Unidos da América que afirma a prosperidade 

do Estado penal, mas esconde as cifras dos encarceramentos. Após traçar, em diversos 

estados-membros da federação uma política de maior repressão à criminalidade, 

chegando à intolerância em determinados momentos, o número de condenados cresceu e 

mostrou-se como sucesso da política adotada através de uma hipertrofia do sistema 

punitivo, mas ocultando as cifras quanto às infrações penais praticadas. (WACQUANT, 

2003, p. 65) 

Segundo Loïc Wacquant, em duas décadas (entre 1975 e 1995) 

quadruplicou a população carcerária nos Estados Unidos da América, mas a explicação 

não está no aumento da criminalidade violenta, mas sim na extensão da pena privativa 

de liberdade para uma gama de crimes que até então não incorriam em condenação à 

reclusão, o que se traduz num recrudescimento do sistema penal, com a severidade do 

conjunto legislativo penal. (WACQUANT, 2003, p. 64) 

O que mudou neste período não foi a criminalidade, mas a atitude dos 
poderes públicos em ralação às classes pobres consideradas como seu 
principal foco. Classes junto à quais o Estado penal se encarrega de reafirmar 
os imperativos cívicos do trabalho e da moralidade com força crescente na 
proporção em que a precarização do emprego e a contração das políticas 
sociais os colocam em situação ainda pior. (Melossi apud WACQUANT, 
2003, p. 65) 

No mesmo período que o acima discriminado sobre o perfil da 

população carcerária brasileira, os números pertencentes ao sistema penitenciário 

estadunidense (1994) mostram que os condenados por violências contra as pessoas 

(homicídios, assassinatos, estupros, vias de fato caracterizadas, roubos sob ameaça) 

representam apenas 23% dos detentos nos cárceres de condado, 11% dos reclusos em 

prisões federais e menos da metade dos internos das prisões estaduais, e, no caso dos 94 

1849



 

mil menores encarcerados apenas 15% deles eram acusados ou culpados de crimes 

violentos. (WACQUANT, 2003, p. 68) 

Wacquant apresenta o perfil da população carcerária estadunidense: 

Em 1992, no auge da vaga de encarceramento, o prisioneiro-tipo que entrava 
em uma penitenciária estadual na América era um homem de origem afro-
amaricana (54% dos admitidos, contra 19% de brancos), com menos de 35 
anos (três quartos deles), sem diploma de estudos secundários (62%), 
condenados por um delito ou um crime não violento em mais de sete casos 
em dez [...] As infrações cometidas com mais freqüência pelos recém-
chegados eram: posse ou distribuição ilegal de drogas (29%), roubo e 
receptação (19%), arrombamento (15%), atentados à ordem pública (8%). 
Somente um quarto foi condenado à reclusão por roubo com violência (11%), 
agressão (7%), violências sexuais (5%) e assassinato ou seqüestro (4%). 
(WACQUANT, 2003, p. 68) 

E tece conclusões convergentes às obtidas no Brasil quanto à 

finalidade oculta do sistema penal: 

O encarceramento serve antes de tudo para 'governar a ralé' que incomoda - 
segundo a expressão de John Irwin (1986) - bem mais do que para lutar 
contra os crimes de sangue cujo espectro freqüenta as mídias e alimenta uma 
florescente indústria cultural do medo dos pobres (com as emissões de 
televisão Cops e 911, que difundem, em horas de grande audiência, vídeos de 
intervenções reais dos serviços de polícia nos bairros negros e latinos 
deserdados, com o mais absoluto desprezo pelo direito das pessoas presas e 
humilhadas diante das câmeras). (WACQUANT, 2003, p. 68) 

No Brasil, a situação não difere muito em sua essência. Duas 

características são peculiares: o período de hipertrofia do aprisionamento é limiarmente 

posterior ao estadunidense, e, não se pode dizer de uma redução de políticas sociais, 

mas se deve atentar para a eficácia e finalidade das políticas sociais implementadas, que 

se revelam como mantenedoras de status quo, distanciando-se de qualquer caráter 

emancipatório. No mais, o fenômeno teve, mesmo em espaços territoriais diferentes, os 

mesmos destinatários: os desprivilegiados sociais. Assim, por detrás desta hiperinflação 

carcerária está a intenção de reafirmar os imperativos cívicos do trabalho e da 

moralidade diante da precarização do emprego (redução acentuada das ofertas de 

emprego) e a contração de políticas sociais emancipatórias, substituídas por políticas 

assistencialistas de manutenção de status sociais, essenciais para a retro-alimentação do 

sistema vigente na nação de modernização tardia.  

Katie Argüelo afirma que o cenário hipertrofiado do sistema penal 

decorre da própria realidade construída pelo Estado: 
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A desregulamentação da economia e a destruição do Estado social, que 
produzem desigualdades sociais, exigem o fortalecimento do Estado penal 
para normalizar o trabalho precário. 
Os resultados dessa violência punitiva são obviamente mais sinistros em 
países onde imperam a desigualdade social, a pobreza e a ausência de 
tradição democrática, nos quais a influência norte-americana, tanto no plano 
econômico como no penal, pode ser sentida com maior intensidade. Na 
América Latina, quase todos os candidatos a cargos eleitorais, nos últimos 
anos, têm como tema central o discurso sobre a segurança pública. Na 
maioria das vezes, sem o menor pudor de proclamar, como solução definitiva 
para os problemas atuais, a volta do suplício, abolido oficialmente há 
séculos." (ARGÜELO, 2005, p. 8) 

A análise crítica das funções reais do sistema penal, conforme ensina 

Juarez Cirino dos Santos, conduz ao entendimento de que  

O Direito Penal é um sistema dinâmico desigual em todos os níveis de suas 
funções: a) ao nível da definição de crimes constitui proteção seletiva de bens 
jurídicos representativos das necessidades e interesses das classes 
hegemônicas nas relações de produção/circulação econômica e de poder 
político das sociedades capitalistas; b) ao nível da aplicação de penas 
constitui estigmatização seletiva de indivíduos excluídos das relações de 
produção e de poder político da formação social; c) ao nível da execução 
penal constitui repressão seletiva de marginalizados sociais do mercado de 
trabalho e, portanto, de sujeitos sem utilidade real nas relações de 
produção/distribuição material, mas com utilidade simbólica no processo de 
reprodução das condições sociais desiguais e opressivas do capitalismo. 
(apud ARGÜELO, 2005, p. 11-12) 

Assim, Katie Argüelo conclui: 

Deslinda-se em definitivo o caráter desigual do sistema penal, o qual, por um 
lado, pune certos comportamentos ilegais (das classes subalternas) para 
encobrir um número bem mais amplo de ilegalidades (das classes 
dominantes), que ficam imunes ao processo de criminalização; e, por outro, 
aplica de modo seletivo sanções penais estigmatizantes, especialmente a 
prisão, incidindo no status social dos indivíduos que fazem parte dos setores 
mais vulneráveis da sociedade, os quais, dessa maneira, permanecem 
impedidos de ascender socialmente. (ARGÜELO, 2005, p. 12) 

E denuncia que o fenômeno do aprisionamento não simplesmente 

aparece, mas também encontra causa de existir na dinâmica do mercado, e, aventa 

ainda, que em determinados momentos serve para a conferência de equilíbrio ao 

mercado: 

[...] a crise da tradicional ideologia legitimante do cárcere coincide com um 
período de retração do Estado social e de expulsão de um enorme contingente 
de trabalhadores para a economia informal. A rede de instituições carcerárias 
(prisões, colônias penitenciárias, etc.) tornou-se uma 'alternativa ao emprego', 
uma maneira de 'utilizar' ou de 'neutralizar' a 'população inassimilável pelo 
mercado'. 
Com a progressiva degeneração do Estado social em Estado penal, 
confirmam-se as teses fundamentais da criminologia crítica sobre a relação 
entre mercado de trabalho e sistema punitivo. (ARGÜELO, 2005, p. 18) 
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Argüelo chama a atenção para a antiga relação de disciplinamento que 

foi conferida à fabrica e que foi transferida à idéia da constituição das prisões: 

[...] como assinala Cirino dos Santos, é possível verificar a centralidade da 
prisão e da fábrica e sua relação de dependência recíproca nas sociedades 
capitalistas, pois a prisão tem por objetivo ‘transformar o sujeito real 
(condenado) em sujeito ideal (trabalhador), adaptado à disciplina do trabalho 
na fábrica, principal instituição da estrutura social’. (ARGÜELO, 2005, p. 
17) 

Ao revisitar os ensinamentos de Michel Foucault, apresenta a 

atualidade daqueles estudos, destacando principalmente as funções de vigilância e 

neutralização do sujeito que personaliza a ameaça, funções estas marcantes no sistema 

penal e que muito interesse despertam nos integrantes das classes detentoras de poder. A 

utilização de um instrumental institucionalizado [o sistema penal] para a manutenção 

dos status sociais, além de eficiente mecanismo para afastar os indesejados, a menor 

constrangimento ético-moral expõe os integrantes das camadas detentoras de poder. 

Foucault explica como na sociedade capitalista a prisão evolui de um 
aparelho marginal ao sistema punitivo a uma posição de centralidade como 
aparelho do controle social, em razão da necessidade da disciplina (métodos 
para impor uma relação de docilidade/utilidade) da força de trabalho, 
promovida pela singularidade do panóptico [...] 
A disciplina é a técnica específica de um poder que funciona de modo 
calculado, contínuo, “fabricando” indivíduos, tomando-os simultaneamente 
como objetos e instrumentos de seu exercício. [...] 
Os mecanismos que possibilitaram o sucesso do aparelho disciplinar, 
segundo Foucault, são a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o 
exame. Sinteticamente, a vigilância hierárquica é um dispositivo disciplinar 
exercido pelo jogo permanente de 'olhares calculados' ao qual nada escapa, 
produzindo efeitos de um poder múltiplo, automático e anônimo. A sanção 
normalizadora é uma ordem portadora de uma referência artificial de 
penalidade permanente (sistema de recompensa/punição) que se difunde por 
todos os aspectos e instantes da instituição disciplinar para comparar, 
diferenciar, hierarquizar, homogeneizar, excluir, enfim, normalizar o 
comportamento dos indivíduos. (ARGÜELO, 2005, p. 14-15) 

Não se pode dizer de um desvio de objetivo do sistema punitivo de 

aprisionamento visto que sempre atingiu seu escopo, retirar os transgressores de regras 

do convívio social e deixar explícito aos demais indivíduos sociais que determinados 

comportamentos eram reprováveis e sancionáveis. 

Segundo Foucault, na realidade, a prisão não se desvia de seu objetivo ao 
aparentemente 'fracassar'. O sistema punitivo opera uma gestão diferencial 
das ilegalidades, cujo efeito indireto é golpear uma ilegalidade visível (e útil) 
para encobrir uma oculta; e diretamente, alimenta uma zona de 
marginalizados criminais (produz uma 'ilegalidade fechada, separada e útil'), 
inseridos em um próprio mecanismo econômico ('indústria' do crime) e 
político (utiliza-se dos criminosos com fins subversivos e repressivos). 
(ARGÜELO, 2005, p. 16)  

1852



 

Nesta perspectiva não se pode falar de cumprimento da promessa 

existencial pelo sistema penal do Estado Social e Democrático de Direito. A suposta 

efetividade do sistema penal que apresenta números como justificação oculta a função 

de controle social dos indesejados do sistema capitalista. A intervenção estatal penal é 

banalizada e centrada na ação dos indivíduos pertencentes a determinado estrato social. 

Um sistema penal condizente com os postulados do Estado Social e 

Democrático de Direito necessita organizar-se de modo a não ofender a igualdade, os 

direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Se o sistema penal possui 

destinatários certos e estes o são apenas pela condição social que possuem, lesionado de 

morte está o Estado Social, e, pelo tratamento diferenciado aos que merecem tratamento 

tutelar igual, mas que passam a ser alvos preferenciais das intervenções penais, 

lesionado está o Estado Democrático de Direito. 

Outro ponto precisa ser observado segundo Juan S. Pegoraro. Há uma 

estreita relação entre o controle social pelo sistema penal e a marginalização decorrentes 

do modelo capitalista de Estado adotado nas nações de modernização tardia. 

[...] esta inflación del sistema en su conjunto, corre paralelo con los 
crescientes niveles de exclusión y marginalización de la población. En tal 
sentido, el origen social de la mayoría de los presos por delitos contra la 
propriedad da cuenta a las claras de una selectividad en la persecución de 
determinados delitos. 
Entonces, los reiterados discursos referidos 'al combate contra la 
delincuencia' no pueden menos que hacer declinar toda consideración 
humana: cuanto más delincuentes, menos humanos. Efectivamente, con el 
abandono progresivo y explícito de la 'corrección' cuya finalidad declamada 
era que pretendía incluir a todos, la incapacitación se produce por el solo 
hecho de la exclusión por medio de las instituciones segregativas o 'totales', 
para utilizar la tradicional definición de Erving Goffman (1984). 
(PEGORARO, 2001, p. 369) 

Pegoraro sustenta que o sistema penal torna-se instrumento para 

intervenção e controle dos espaços geográficos e sociais considerados como de risco à 

economia de mercado, o que reafirma sua importância para os incluídos neste cenário e 

exclui ainda mais os que não preenchem requisitos mínimos da qualidade de indivíduo 

pertencente ao modelo. 

Y así, en el marco de la economía de mercado, con sis invocaciones y la 
eficiencia y a la mercantilización, surge la idea de una 'administración' de la 
cuestión criminal, por medio de 'intervenciones' en espacios geográficos y 
sociales caracterizados como de riesgo (Castel, 1986). 
En suma, el control social y específicamente el control penal que se atribuye 
la posibilidad de ser una 'solucion al problema de la delincuencia' se 
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despliega en el nuevo escenario de la economía de mercado, la competencia y 
el utilitarismo no solidario; su estrategia no es tanto para corregir los 
problemas del orden social referido, sino de su mantenimiento y 
reproducción; para ello utiliza como nuevas herramientas del control social, 
políticas sociales neutralizadoras e incapacitadoras de gran parte de la 
población, por acción u omisión, y el aumento de formas represivas por 
medio dela acción policial. (PEGORARO, 2001, p. 369-370) 

No sentido do destacado, o sistema penal encerra em si grande 

utilidade para a imobilidade social e manutenção das camadas detentoras de poder. 

O sistema penal, com todos os instrumentos que encerra, acaba por permitir 
que, no seu interior, formas de discriminação, arbitrariedades e violência 
sejam garantidas e legitimadas, o que se obtêm com o consentimento 
expresso ou tácito de uma maioria considerável da população, utilizando-se, 
para tanto, de mecanismos insinuantes, encobridores da verdade. (GOMES, 
2006. p. 84.) 

Sua função latente fica encoberta pelo discurso da eficiência fundado 

nos números e mascarado como está conquista até mesmo os marginalizados que não se 

apercebem vítimas, mas comungam da falsa sensação de segurança que o sistema 

proclama.  

A concentração territorial das camadas operárias empobrecidas participa 
agora ativamente do processo da sua desconstituição como atores sociais e 
políticos. Por outro lado, a concepção moralista e moralizadora que hoje 
organiza as formas pelas quais são enunciadas as ameaças representadas 
pelas manifestas e crescentes distâncias sociais e culturais entre os 
deserdados e os vencedores da sociedade de mercado, ao responsabilizar os 
pobres e excluídos pela sua pobreza e exclusão, reintroduz no discurso a ótica 
estigmatizadora que demonizou as camadas populares no século XIX. O 
recalcado pânico social das ‘classes perigosas’ retorna ao imaginário coletivo 
na sua versão social-política e social-acadêmica, e participa da condenação 
do subproletariado urbano. (WACQUANT, 2001a. p. 14.) 

A política de recrudescimento tem legitimado intervenções injustas e 

baseadas apenas em rótulos, como um não abandono ao etiquetamento que permeou o 

sistema penal. A aceitação deste caráter interventivo do sistema pode conduzir a um 

ciclo vicioso de ampliação do atuar estatal, o que numa sociedade onde muitos não 

pertencem aos espaços de decisão de quais são os alvos da intervenção estatal aparenta 

ser algo perigoso. 

Atos não são, eles se tornam alguma coisa. O mesmo acontece com o crime. 
O crime não existe. É criado. Primeiro, existem atos. Segue-se depois um 
longo processo de atribuir significado a esses atos. A distância social tem 
uma importância particular. A distância aumenta a tendência de atribuir a 
certos atos o significado de crimes, e às pessoas o simples atributo de 
criminosas. Em outros ambientes – e a vida familiar é apenas um de muitos 
exemplos – as condições sociais são tais que criam resistências a identificar 
os atos como crimes e as pessoas como criminosas.” (CHRISTIE, 1998, p. 
13) 
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Segundo Nils Christie, a intervenção estatal penal corresponde ao 

anseio representado na legislação penal e nesta estaria parte do problema: uma 

legislação preconceituosa, se efetivamente implementada promove injustiças 

legalizadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sacrifício de direitos fundamentais dos indesejados apesar de visível 

sob olhares críticos tem perdido vez mesmo após diversas vezes denunciados na 

academia, principalmente pelo aumento da criminalidade e medo que acomete os 

cidadãos e diante dos discursos políticos travados pelos candidatos em seus programas 

de governo. A população amedrontada e refém da insegurança que a assola cede aos 

referidos discursos e por vezes aplaude, ainda que ingenuamente, os programas estatais 

de intervenção desmensurada, o que conduz a dupla negação de direitos: uma que 

impossibilita o exercício de seus direitos já consagrados, mas ameaçados pela 

insegurança social e ineficiência estatal; e, outra consistente na redução de seus direitos 

e garantias individuais em nome de uma maior eficiência da tutela de direitos na caótica 

sociedade. 

Não se pode permitir que em nome da eficiência do sistema penal 

sejam negados os direitos fundamentais aos indivíduos, enobrecendo um Estado penal 

em detrimento do Estado de Direito. 

A busca pela segurança não justifica o sacrifício de direitos 

fundamentais e o desafio está justamente na convivência harmoniosa destes com a 

segurança, inclusive sem a estigmatização e neutralização do desprovidos de poder. 

O que se verifica, numa crítica análise é a mitigação de direitos 

parcimoniosa: a uns [marginalizados, desprovidos de poder econômico] negam-se 

quantos direitos e garantias fundamentais se fizerem necessários em busca de defesa da 

ideologia liberal e de defesa social, e, a outros [detentores de poder econômico] se 

garante o pleno exercício de direitos e garantias sob os mesmos fundamentos. 
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VIOLÊNCIA SIMBÓLICA TRIBUTÁRIA 

 

 Alberto Nogueira Júnior*

 

 

RESUMO 

O estudo visa a debater o sistema tributário brasileiro, naquilo que ele contém e 

manifesta de mais violento para com o contribuinte, uma violência sinuosa, camuflada 

sob um discurso de assepsia ideológica, de pura aplicação de técnicas, sem que o 

contribuinte perceba que o sistema, entendido como o conjunto da legislação, da 

estrutura administrativa e da atividade dos órgãos de fiscalização tributária, funciona 

como meio e instrumento de desvalorização da sua dignidade humana, e assim, do 

próprio Estado Democrático de Direito. A não percepção dessa violência faz com que o 

contribuinte termine por considerá-la legítima, com isto aceitando, sem disso ter 

consciência, o papel de vítima e de dominado, em lugar de cidadão e credor de um 

determinado modo-de-ser do Estado. Parte-se do conceito de “violência simbólica” 

formalizado por PIERRE BOURDIEU e adaptado para o âmbito do sistema tributário 

brasileiro por ALBERTO NOGUEIRA, aceitando-se o norte proposto por este autor, no 

sentido de ligar os direitos humanos à tributação, resgatando-se o contribuinte como 

sujeito ativo construtor da sua vida em sociedade e do Estado, da tributação como 

instrumento de libertação, fenômeno moderno de solidariedade, e a possibilidade de 

redefinição do papel que o Estado e a tributação hoje assumem. Dados os limites do 

trabalho, usa-se o método de amostragem, comentando-se três atos normativos que 

afetam situações para lá de cotidianas das pessoas, de modo a mostrar a intensidade da 

violência tributária a que são sujeitas, sem o perceberem, e assim fazendo, propõem-se 

mudanças que, embora tópicas, podem vir a ter amplo alcance social, indicando-se, 

assim, que uma mudança voltada à efetivação dos direitos humanos no campo das 

relações tributárias é perfeitamente possível.  

 

                                                 
* Especialista (UFF); Mestre e Doutor em Direito(UGF); Professor Adjunto da UFF e da 
UniverCidade/SESPA; e Juiz Federal da 10a Vara/RJ 
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PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA SIMBÓLICA – TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE 

CERTIDÃO –  EXIGIBILIDADE – CRÉDITO – SUSPENSÃO – ÔNUS DA PROVA 

DA SUA ATUALIDADE – MEDIDA JUDICIAL – FISCALIZAÇÃO – 

ENCERRAMENTO – PRAZO INDEFINIDO – PROVA DEVIDA – ÓRGÃOS 

JULGADORES – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTOS – 

TREINAMENTO – HARMONIZAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 RESÚMEN 

El estudio objectiva debater el sistema tributario brasileño en su contenido e en lo que 

eso tiene de más violento en relación con el contribuyente, una violencia sinuosa, 

enmascarada bajo un discurso de assepsia ideológica, de pura aplicación de técnicas, sin 

que él dese cuenta que tal sistema, comprendido como el conjunto de la legislación, de 

la estructura administrativa y de la actividad de los órganos de fiscalización tributaria, 

funciona como medio e instrumento de desvalorización de su dignidad humana, y por lo 

tanto, de lo Estado Democrático de Derecho, él mismo. Se parte de lo concepto de 

“violencia simbólica” idealizado por PIERRE BOURDIEU y adaptado para el sistema 

tributario brasileño por ALBERTO NOGUEIRA, aceptandose el norte que ese autor ha 

recomendado, en el sentido de ligar los derechos humanos a la tributación, resgatandose 

el contribuyente como sujeto activo creador de su vida en la sociedad y de lo Estado, de 

la tributación como instrumento de liberación, fenômeno moderno de solidariedad, y la 

posibilidad de redelineamiento de lo papel que lo Estado y la tributación asumen hoy. 

En razón de los límites de eso estudio, es usado el método como muestra, comentandose 

três actos normativos que afectan situaciones muy usuales en el cotidiano de las 

personas, de modo a mostrar la intensidad de la violencia tributaria a que las personas 

están sumetidas, sin que lo aprehendan, y así haciendo, proponense câmbios que, 

aunque tópicas, pueden vir a tener largo alcance social, indicandose, pues, que un 

cambio centrado en la efectividad de los derechos humanos en el âmbito de las 

relaciones tributarias  es posible. 

 

PALABRAS-CLAVE: VIOLENCIA SIMBÓLICA – TRIBUTARIO – PEDIDO DE 

CERTIFICADO – EXIGIBILIDAD – CRÉDITO – SUSPENSIÓN – 

RESPONSABILIDAD DE LA PRUEBA DE SUA ACTUALIDAD – PROVIDENCIA 
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JUDICIAL – FISCALIZACIÓN – ENCERRAMIENTO – PLAZO INDEFINIDO – 

PRUEBA DEBIDA – ÓRGANOS JULGADORES – CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTOS – ARMONIZACIÓN – DERECHO 

FUNDAMENTAL 

 

 

V – Introdução 

 

Adoto a expressão – “violência tributária” – inspirado no sentido que foi 

atribuído por PIERRE BOURDIEU à expressão “violência simbólica”, significando um 

complexo jogo de poder e de dominação no campo tributário, no qual o Estado busca 

coagir determinadas categorias de destinatários de seus atos e/ou normas sob uma 

aparência de legalidade, ou de assepsia técnica, que acaba por encobrir a existência, 

efetividade e razão de ser daqueles atos e/ou normas, e, já que encoberta, por receber a 

aceitação conformada daqueles destinatários prejudicados, os quais não se dão conta 

criticamente da coação de que estão a ser vítimas. Como resultado desse mecanismo de 

dominação, o prejudicado, voluntária e inconscientemente, aceita como válidos o ato 

e/ou a norma que o discrimina, legitimando-a e perpetuando-se como explorado – 

dominado – submisso1, e não como um cidadão para quem a Administração Pública 

deve justificar-se quando de sua atividade, sob pena de invalidade dos atos praticados.2  

                                                 
1 Assim, como dito por EAGLETON apud NOGUEIRA, ALBERTO. A Reconstrução dos Direitos 
Humanos da Tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 119: “Bourdieu chama de ‘violência 
simbólica’. Uma vez que a violência simbólica é legítima, ela costuma passar despercebida como 
violência. É, no dizer de Bourdieu no Esboço de uma teoria prática [...] A ‘violência simbólica’ é, pois, a 
maneira de Bourdieu repensar e elaborar o conceito gramsciano de hegemonia, e sua obra como um todo 
representa uma contribuição original para o que se poderia denominar de “microestruturas” da ideologia, 
complementando as noções mais gerais da tradição marxista com exposições impiricamente detalhadas da 
ideologia como ‘vida cotidiana’.” Mais adiante, as certeiras palavras de ALBERTO NOGUEIRA, à p. 
121: “Das considerações acima estampadas, podemos constatar que, na atualidade, a camuflagem que o 
tributo utiliza é justamente a lei, no sentido de que a obrigação de pagá-la não tem outra causa, senão ela 
mesma. O tributo, diz-se, resulta de uma relação ex lege, nada mais havendo a perquirir. E dessa forma se 
procura afastar a verdadeira realidade, que é a imposição de exigências desequilibradas, na medida em 
que o próprio fautor da lei se encarrega de instituir um sistema que, em nome da lei, favoreça alguns em 
detrimento de outros.” 
2 FRANÇA, Reginaldo de, Fiscalização Tributária: Prerrogativas e Limites. 6ª reimp. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 12. Prefácio de James Marins: “Além disso, povos em estágio de amadurecimento democrático 
freqüentemente guardam tradições típicas dos ‘Estados de Polícia’ e permanecem inadvertidamente 
lançando mão de técnicas incompatíveis com os sistemas jurídicos, constitucionais, concebidos para as 
sociedades verdadeiramente democráticas, e seguramente por tal razão é que a expressão ‘poder de 
polícia’, vem, gradativamente, sendo substituída na doutrina européia pela idéia de ‘limitações 
administrativas à liberdade e propriedade’.” Mas não apenas em Estados que recém incorporaram as 
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Para os fins deste trabalho, enfoco o contribuinte como a figura dominada, e 

a máquina administrativa, representada pela Secretaria da Receita Federal, seus atos e 

normas, como o instrumento de dominação, tudo respaldado por princípios, normas e 

atos que formalmente têm como irrelevantes quaisquer considerações de ordem 

subjetiva para a sua aplicação, em nome de uma igualdade de atuação da Administração 

Tributária, perante todos os sujeitos passivos, sem distinções que não aquelas 

expressamente estabelecidas em lei.3  

Como técnica de abordagem metodológica, limito-me a comentar três atos 

administrativos normativos e uma decisão administrativa proferida pelo Conselho de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda, buscando ilustrar situações do cotidiano em 

que a violência tributária cometida contra o contribuinte atinge-o, veladamente, e que, 

por ser praticada sob a fachada de normas com conteúdo meramente declaratório ou 

estruturante dos órgãos da Administração Tributária, acabam por não despertar uma 

reação crítica dos seus destinatários, terminando, assim, por ganhar legitimação em 

virtude dessa aceitação. 

 

 

 

 

VI – A Instrução Normativa SRF no 734/2007 

 

O art. 4º da IN/SRF no 734, de 02.05.2007, determina que o contribuinte faça 

prova da atualidade da eficácia de medida liminar ou antecipatória concedida em 

mandado de segurança, ou em outras espécies de ações judiciais, a cada vez que pedir a 

                                                                                                                                               
práticas democráticas ao seu cotidiano, como é o caso brasileiro, se pode observar a permanência da 
ideologia “de polícia” no campo das relações tributárias. Veja-se, assim, ALBERTO NOGUEIRA, 
especialmente A Reconstrução dos Direitos Humanos da Tributação, O Devido Processo Legal e Os 
Limites da Legalidade Tributária no Estado Democrático de Direito – fisco x contribuinte na arena 
jurídica: ataque e defesa, todos pela Renovar, Rio de Janeiro. Arrisco-me a conjecturar que parece ser 
mais fácil, ou menos difícil, mudar-se as práticas políticas do que as práticas administrativo-tributárias... 
3 Entretanto, veja-se PINTO, Gabriela Maria Hilu da Rocha. Os Caminhos do Leão. Niterói: EduFF,  
2006, p. 18: “A cobrança de impostos, no sistema tributário brasileiro, é baseada no que juridicamente se 
chama de ‘legalidade estrita’. Seguindo esse princípio, o Código Tributário Nacional, conjunto de normas 
que regulam a cobrança de tributos, prevê a impossibilidade de cobrança de tributo sem que a lei o 
estabeleça, mas, segundo Sousa (1943, p. 20-21), esse regime de legalidade absoluta nunca passará, na 
melhor das hipóteses, de um ideal teórico: na realidade prática, o arbitrário, o ilegal mesmo, não 
poderão deixar de aparecer, produtos espúrios mas inevitáveis do choque de interesses opostos, da 
ignorância, da má compreensão, do excesso de zelo, gerando inevitáveis conflitos.” 
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emissão de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN. Assim, deverá 

o contribuinte juntar, ao requerimento de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa – CPEN, “[...]cópias dos depósitos, das decisões e de outros documentos que 

comprovem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário[...]” (art. 4º, caput), sendo 

que “[...]a apresentação de cópias dos depósitos, decisões ou outros documentos de que 

trata o caput poderá ser dispensada quando constatada a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário”.4 Se o contribuinte não lograr comprovar, perante a Administração 

Tributária, que a exigibilidade de determinado crédito tributário continua suspensa, 

sofrerá a recusa da emissão do documento, com todas as conseqüências diretas e 

indiretas – não ser habilitado em licitações públicas, não poder obter financiamentos 

públicos, e assim por diante. A dispensa daquela comprovação dá-se quando a própria 

Administração Tributária estiver a par daquela atualidade, assim devendo ser entendida 

a “constatação” da suspensão da exigibilidade daquele crédito. 

Ora, a Fazenda Pública, necessariamente, é ou será parte na ação judicial na 

qual restou, ou restará suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Terá que ser, ou já 

foi, intimada pessoalmente da ação e da concessão da medida liminar ou antecipatória, 

por seus Procuradores da Fazenda Nacional. Administrativamente, terão sido formados 

autos de acompanhamento daquele processo judicial.  

Só é possível entender-se a logicidade da exigência se for admitido como 

premissa que os órgãos da Secretaria da Receita Federal não se comunicam, e que 

Procuradores da Fazenda Nacional ou Auditores Fiscais, senão ambos, não conseguem 

acompanhar eficazmente o andamento daquela ação judicial na qual foi concedida a 

medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.  

Daí a exigência feita ao contribuinte. Transfere-se, assim, um ônus 

processual que é de cada parte – o acompanhamento do andamento da ação judicial – e 

que para a Fazenda Nacional é mitigado ao extremo, sob a forma de intimação pessoal 

do Procurador da Fazenda Nacional, com carga dos autos judiciais, ao contribuinte, 

                                                 
4 IN/SRF no 734/2007: “Art. 4º – Nas hipóteses das alíneas ‘b’, ‘d’ e ‘e’ do inciso I do caput do art. 3º, 
deverão ser juntadas ao requerimento cópias dos depósitos, das decisões e de outros documentos que 
comprovem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Parágrafo único – A apresentação de 
cópias dos depósitos, decisões ou outros documentos de que trata o caput poderá ser dispensada quando 
constatada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. As hipóteses de suspensão de exigibilidade 
do crédito tributário descritas nas referidas alíneas do art. 3º São: “[...] b – depósito do seu montante 
integral; [...] d) concessão de medida liminar em mandado de segurança; e) concessão de medida liminar 
ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. [...]”. 
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quase que como se devesse ele fazer o serviço judicial da parte adversária que os 

representantes judiciais e administrativos desta não conseguem realizar.  

A violência extrapola o âmbito meramente administrativo e favorece a 

ocorrência de atritos entre a Administração Tributária e o Poder Judiciário, uma vez que 

o contribuinte, embora amparado por decisão judicial ainda eficaz, vê-se impedido de 

usufruir da vantagem processual que lhe foi concedida, por ato unilateral da parte 

adversária ineficiente, ato esse baseado em norma administrativa aparentemente 

asséptica, desprovida de qualquer conteúdo ideológico aparente. 

Mas essa assepsia ideológica é só aparente. 

O contribuinte vê-se obrigado a provar a regularidade da sua situação e de 

seu pedido, logo, a premissa embutida, nunca exteriorizada explícita e formalmente, é 

que o contribuinte deverá ser culpado, estará em situação irregular, salvo prova em 

contrário, e cujo ônus cabe a ele, não ao Fisco.5  

VII – A Portaria SRF no 11.371/2007 e a possibilidade de fiscalização ad eternum, 

ou quase... 

 

                                                 
5 PINTO, op. cit., p. 61: “Ao contrário do sistema declaratório, em que o papel da fiscalização se restringe 
a verificar a veracidade das informações fornecidas pelos contribuintes, num sistema inquisitorial, parte-
se do pressuposto de que as informações fornecidas nas declarações de rendimentos não refletem a real 
situação do contribuinte. Nesse caso, a fiscalização é feita, preliminarmente, em segredo, para então ser 
formalizada a infração da qual o contribuinte é acusado. [...] As afirmações da Comissão de Reforma do 
Ministério da Fazenda mostram, ainda, o imposto sobre a renda não apenas como um instrumento de 
controle social, mas como um instrumento repressivo, já que o papel do Fisco, além de arrecadar, é de 
‘singularizar os evasores e os sonegadores, descobrindo-os, expondo-os ao julgamento público e 
trazendo-os à barra do tribunal e, por fim, às grades da prisão’.” PESSOA, Flávia Guimarães. A 
Motivação dos Atos Administrativos Discricionários. Boletim Jurídico. Disponível em: 
<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1483>. Acesso em: 11 mar. 2008: “O dever de 
motivar os atos administrativos encontra-se disposto em diversos princípios e dispositivos insertos na 
Constituição, especificamente nos artigos 1º, ‘caput’, inciso II e parágrafo único, 5º, XXXV e LIV e 93 
X.  [...] O Estado Democrático de Direito é aquele em que, além de serem observados os princípios do 
primado da lei e da Constituição, também se verifica a submissão à soberania popular. Ou seja, o povo 
participa não só da formação da vontade estatal como também no controle direto ou indireto dos atos 
administrativos. Para assegurar a participação e controle popular, indispensável é a fundamentação do ato 
administrativo, único meio viabilizador de fiscalização. De se ressaltar que, ao lado da motivação do ato, 
deve haver a publicidade da mesma, para que se possibilite a efetiva participação do cidadão no controle 
da juridicidade dos atos emanados do Poder Público. O dever de motivar os atos administrativos pode 
ainda ser extraído do princípio republicano, inserido também do art. 1º da Constituição de 1988, que 
institui: [...]. A partir do conceito exposto, verifica-se que o administrador, ao expedir seus atos, atua no 
âmbito da ‘res publicae’ e deve arcar com as responsabilidades de seu ato. Tendo em vista tal 
responsabilização, a motivação do ato surge como essencial, pois permite ao administrado identificar a 
existência dos motivos, sua correspondência com a realidade, o móvel do agente, sua destinação a uma 
outra finalidade pública, etc., dentre outras circunstâncias exigidas pela ordem jurídica. [...]”. 
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O art. 12 da Portaria da Secretaria da Receita Federal no 11.371, de 

12.12.2007 estabelece que os prazos máximos de validade dos Mandados de 

Procedimento Fiscal poderão ser prorrogados, “[...] tantas vezes quantas necessárias, 

observado, em cada ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de 

fiscalização, e de trinta dias, para procedimentos de diligência”. Isso pode significar, por 

exemplo, que uma fiscalização externa, efetivada nas dependências de uma empresa, 

leve trinta e oito meses para ser ultimada.6 Cabe, então, a pergunta: é lícito, dentro dos 

parâmetros de um Estado Democrático de Direito, que o contribuinte seja submetido a 

uma fiscalização interminável, ou quase, por anos e anos a fio, e realizada dentro das 

dependências da empresa, ou das casas dos seus sócios, ou, ainda, perante terceiros? 

Desde logo, não se deve perder de vista, como lembrado por James Marins, 

que  

 
[...] os atos de inspeção incidem particularmente sobre a esfera da 
liberdade pessoal do contribuinte, de sua intimidade e vida privada, 
seu domicílio, sua correspondência, seus dados pessoais e sua 
comunicação telefônica, ou por outros meios.7  
 
 

Daí porque a intromissão dos órgãos da Administração Tributária na esfera 

da liberdade do contribuinte há que fazer-se do modo mais razoável e ponderado 

possível, sem o que restará ferido o princípio do devido processo legal. 

Com razão, assim, Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari: 

 

                                                 
6 Recurso de Ofício no 149343, Processo no 10283.004453/2004-71, 5ª Câmara do 1º Conselho de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda, Recorrido: Condomínio Amazonas, Rel. José Carlos Passuello, 
dec. un., sessão de 08.11.2006, Acórdão no 105-16117: “PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 
MP. FALHAS EM PRORROGAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. VALIDADE DO LANÇAMENTO. 
Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Processamento Fiscal – MPF instituído pela Portaria 
SRF no 1265, de 22.11.1999, não são causa de nulidade do auto de infração, porquanto sua função é de 
dar ao sujeito passivo da obrigação tributária conhecimento da realização de procedimento fiscal contra si 
intentado, como também, de planejamento e controle interno das atividades e procedimentos fiscais, bem 
assim porque a referida portaria, em decorrência do princípio da hierarquia das leis, não se sobrepõe às 
disposições do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que rege o processo administrativo fiscal, ato legal 
hierarquicamente superior. Estando comprovado a regularidade do início da fiscalização pela lavratura do 
competente termo de início de fiscalização e do MPF correspondente, e, ainda, estando o seu 
encerramento acobertado por prorrogação válida, irregularidades em duas dentre trinta e quatro 
prorrogações não têm o condão de invalidar o procedimento fiscal. Recurso de ofício conhecido e 
provido.” 
7 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 233, “fine”/234. 
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Isso é o que afirma, com maior precisão, Lúcia Valle Figueiredo [...], 
ao dizer que o princípio da proporcionalidade se resume em que as 
medidas tomadas pela Administração devem estar em perfeita 
adequação com as necessidades administrativas, pois só se sacrificam 
interesses individuais na medida da estrita necessidade, não se 
desbordando do que seja realmente indispensável para a 
implementação da necessidade pública. Em admirável síntese, Juarez 
Freitas [...] diz o essencial: ‘O administrador público, dito de outra 
maneira, está obrigado a sacrificar o mínimo para prescrever o 
máximo de direitos’. 8

 

Não se deve olvidar que o art. 145, § 1º da Constituição Federal de 1988 

relaciona, em sistema de equilíbrio e de idênticos pesos valorativos, a “efetividade” da 

“Administração Tributária” e o respeito aos “direitos individuais”, inclusive, quanto a 

“identificar as atividades econômicas dos contribuintes”. 

A dilação indevida da atividade fiscalizatória importa em abuso, por ofensa 

aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica9, sempre que 

                                                 
8 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adílson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 
23, “fine”/24. 
9 FRANÇA, op. cit., p. 118, comentando doutrina de PAULO DE BARROS CARVALHO: “Por fim, 
Paulo apregoa – em nome da segurança jurídica – que os procedimentos administrativos obedeçam à 
formalidade e tenham prazos definidos de execução. Nestes aspectos, realmente nada a contestar. O 
princípio da informalidade não cabe na atividade fiscalizatória. Todos os atos devem ser escritos ate 
mesmo para que o contribuinte conheça o alcance e os objetivos da ação dos agentes do fisco. Também 
não há dúvida de que acontecem situações em todos os âmbitos de fiscalização em que estas demoram 
exageradamente. E a demora nem sempre decorre da quantidade de documentos ou dos períodos 
abrangidos pela ação fiscal, mas sim, por falhas de planejamento dos órgãos da administração fiscal. É 
comum na atividade de fiscalização que os agentes nela envolvidos sejam sistematicamente retirados dos 
trabalhos para o desenvolvimento de projetos ou operações especiais, participação em comissões de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, fiscalizações volantes, informações de processos de 
natureza tributária, participação como docentes ou discentes em cursos de aperfeiçoamento, participação 
em mutirões de recebimento de débitos ou, ainda, campanhas de arrecadação. Neste caso, os trabalhos 
fiscais são simplesmente interrompidos, aumentando a angústia e a apreensão do contribuinte fiscalizado. 
Daí a crítica quanto ao “planejamento das atividades fiscais”. Concordamos com o autor. A fixação de 
prazos rígidos obrigaria a Administração Pública a estruturar-se convenientemente para o seu mister, 
respeitando o princípio da eficiência, um dos corolários de sua atividade.” MS no 2004.01.000473151-
MT, TRF-1ª Região, 2ª Seção, Rel. Des. Fed. Hilton Queiroz, dec. un. pub. DJU 04.04.2005, p. 46: 
“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SEQUESTRO DE 
BENS. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NOMEAÇÃO DE GESTOR 
JUDICIAL COMO INTERVENTOR. MEDIDA CONCEDIDA GENERICAMENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. A medida concedida pelo juiz ‘a quo’ de apreensão e seqüestro de todos os seus 
bens, direitos e valores, a quebra do sigilo bancário e fiscal, busca e apreensão e nomeação de gestor 
judicial como interventor da empresa mostra-se desproporcional, pois, ao não prever um prazo certo, 
autoriza verdadeira devassa nos documentos da empresa. Ademais, o Ministério Público não especificou 
o crime que estaria sob investigação e, nos termos do art. 5º, LIV da CRFB, ‘ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’. Ordem concedida.” AI no 2001.02.01032380-RJ, 
TRF-2ª Região, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Ricardo Regueira, dec. un. pub. DJU 02.05.2002: “AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO. PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE TÉRMINO DE DILIGÊNCIA FISCALIZATÓRIA AO ARBÍTRIO DA 
AUTORIDADE ESTATAL. LIMITE DO PODER DISCRICIONÁRIO IMPOSTO PELA LEI. Trata-se 
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ultrapassar-se os limites do equilíbrio entre buscar-se as possibilidades do Fisco de 

ultimar os trabalhos de fiscalização com o direito do contribuinte de não sofrer aquela 

interferência em sua esfera jurídica e patrimonial, além do que for estritamente 

necessário para que se chegue àquela conclusão.10

Abuso esse que contaminará, forçosamente, o lançamento que porventura 

vier a se praticar contra o sujeito passivo, já que, sendo o lançamento um procedimento 

e uma atividade plenamente vinculados, o abuso cometido no momento antecedente 

viciará de nulidade, por ofensa àquela vinculação, todos os momentos posteriores, 

naquele fundamentados.11

                                                                                                                                               
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu a 
liminar pleiteada, em mandado de segurança, objetivando o encerramento da fiscalização a que vem 
sendo submetida a agravante, mediante a suspensão dos atos praticados pelas autoridades fazendárias. – O 
Código Tributário Nacional, em seu art. 196, indica, de forma indireta, que não pode ficar ao arbítrio da 
autoridade estatal a decisão de concluir ou não a diligência fiscalizatória, sob pena de turbar-se o direito 
ao livre exercício de atividade profissional conferido aos seus administrados. – Todo poder discricionário 
conferido ao agente governamental encontra-se limitado pelos preceitos contidos na lei, de modo que a 
conveniência e a oportunidade de proceder a qualquer fiscalização, bem como as suas prorrogações, 
também deverão encontrar-se subsumidas aos ditames traçados pela legislação tributária. – Agravo 
regimental da União Federal prejudicado. – Agravo de instrumento provido.” AMS no 99.05.606882-PE, 
TRF-5ª Região, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Lázaro Guimarães, dec. un. pub. DJU 11.01.2002, p. 934: 
“TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE MERCADORIA DE FÁCIL DETERIORAÇÃO PARA 
AVERIGUAÇÃO DO VALOR REAL DA IMPORTAÇÃO. ABUSO CONFIGURADO NA 
EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA FISCALIZAÇÃO E NA EXIGÊNCIA DE GARANTIA. 
APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.” 
10 AGA no 2005.04.010576720-RS, TRF-4ª Região, 2ª Turma, Rel. Juiz Sebastião Ogê Muniz, dec. un. 
pub. DJU 22.02.2006, p. 470: “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO 
PARA EXAME DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. LEI no 978499. NECESSIDADE DE 
FISCALIZAÇÃO. Nos termos do art. 49 da Lei no 9784/99, a Administração, após concluída a instrução, 
tem prazo de trinta dais para proferir decisão nos processos de sua competência, salvo prorrogação por 
igual período expressamente motivada. Verificada a necessidade de se adotar procedimento de 
fiscalização, o qual deve ser instaurado por Mandado de Procedimento Fiscal, cujo prazo de 
cumprimento, nos termos do art. 12, I da Portaria SRF no 6.087, de 21 de novembro de 2005, é de 120 
(cento e vinte) dias, este deveria ser o prazo máximo para encerramento da instrução. Contudo, 
considerando que os pedidos foram formulados em 28.01.2005, 13.04.2005, 12.8.2005 e 11.11.2005, já 
transcorreu período superior a 120 (cento e vinte) dias com relação aos três primeiros, mostra-se razoável 
a fixação de um prazo de sessenta dias para o término da instrução e trinta para decisão.” 
11 NOGUEIRA, Alberto. A Reconstrução dos Direitos Humanos da Tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997. p. 187: “Há mais de 30 anos, RUBENS GOMES DE SOUSA já expunha, magistralmente, a 
metodologia do controle da legalidade tributária: ‘Dado que a causa da obrigação tributária é a lei, o 
exame de sua existência se processa em três planos sucessivos: 1º) No plano constitucional: para verificar 
se a lei que criou o tributo é válida em face da Constituição, ou seja, não é inconstitucional; 2º) No plano 
legislativo: para verificar se a lei que está sendo aplicada é exatamente a que corresponde à hipótese e, 
inversamente, se a hipótese que ocorreu é exatamente a prevista na lei aplicável; 3º) No plano 
administrativo: para verificar se a atividade administrativa do lançamento [...] foi exercida exatamente de 
acordo com a lei aplicável. Se o resultado do exame for afirmativo, nesses três planos, a obrigação 
tributária é válida porque tem causa legítima; ao contrário, se o resultado do exame for negativo em 
qualquer um daqueles três planos a obrigação tributária é nula por falta de causa legítima, e, em 
conseqüência, o tributo não é devido e não deve ser pago, ou, se já foi pago, deve ser restituído.” Note-se 
que a causa legítima a que estou me referindo no texto não é apenas uma causa legal, mas uma causa 
constitucional, direta e imediatamente exigível pelo contribuinte. 
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O contribuinte é não só possível devedor do tributo diante do Estado, mas 

também será – sempre – credor de uma determinado modo-de-ser do Estado para com 

ele, num sistema de sujeição recíproca, consentido pelo cidadão.12  

E tratando-se de abuso a direito, inafastável a competência do Poder 

Judiciário para corrigi-lo, em cada situação concreta.13  

Enfim, não há novidade alguma em reconhecer-se a existência de um direito 

fundamental do contribuinte a um procedimento de fiscalização tributária sem dilações 

indevidas, princípio – direito – norma este que já foi incorporado, aqui e ali, à chamada 

legislação secundária de Administrações Tributárias estrangeiras, como, por exemplo, a 

Circular no 41, de 26.07.2006, do “Servicio de Impuestos Internos” chileno, verbis: “[...] 

8 – Que las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos lleven a cabo dentro de 

períodos razonables, sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias para el 

contribuyente.”14  

O problema, no caso brasileiro, é tornar “efetivo”, como exigido 

constitucionalmente, esse direito do contribuinte, e a solução passa, necessariamente, 

pela conscientização, dele e dos órgãos da Administração Tributária, de que não é só na 

esfera do processo judicial, mas também na da atividade do Estado enquanto gestor e 

                                                 
12 Ibid., p. 178, “fine”/179: “De tudo o que se viu neste Capítulo, julgamos que tenha sido razoavelmente 
demonstrado: a) que no âmbito da tributação os ‘direitos’ se harmonizam com os ‘deveres’ integrando-se 
no esquema ‘direitos/deveres’, à semelhança de outras categorias de direitos da terceira geração, em 
especial da ecologia; b) que existe uma dimensão individual do tributo e outra coletiva; c) que o 
contribuinte é ao mesmo tempo devedor (na perspectiva individual) e credor (enquanto inserido no grupo 
e na sociedade); d) não se pode deixar de reconhecer-lhe, em qualquer hipótese, o legítimo interesse (e o 
direito) de sofrer o impacto da tributação dentro dos cânones previstos na Constituição, com todas as 
garantias correspondentes) e, ainda, de ver aplicados os mesmos princípios e critérios aos outros membros 
da sociedade; e, por último, de que é cada indivíduo – e não o Estado – o titular do poder (limitado) de 
tributar.” 
13 Ibid., p. 191, “fine”/192: “Nesse contexto, a responsabilidade direta e institucional pelo controle da 
legalidade democrática dos tributos é – e não pode deixar de ser assumida – do Poder Judiciário. Na 
esplêndida ‘atualização’ do clássico Limitações constitucionais de Aliomar Baleeiro, a cargo de Misabel 
Abreu Machado Derzi, suas palavras, no ponto, soam como um repto: ‘O aperfeiçoamento do conceito da 
causa assentada na capacidade contributiva talvez venha a ser a solução possível para o legislador 
ordinário, num futuro próximo, já que o estado atual da elaboração doutrinária não fornece base segura, 
como o demonstra a viva controvérsia já exposta. Por temerária que seja a afirmação, cremos, entretanto, 
que a capacidade contributiva vale como princípio constitucional, ou standard, também para o juiz: não 
nos parece que lhe seja lícito quedar indiferente ao apelo de quem estabelece a evidência do ‘più iníquo o 
antieconomico dei tributi’, em desafio àquele dispositivo tão rico de conseqüências fecundas quanto à 
vaga cláusula do due process of law do Direito americano. Não nos parece extra-jurídico, num regime de 
controle judiciário da constitucionalidade da lei, a diretriz implícita. Na pior hipótese, o art. 108, IV de 
nosso Código Tributário Nacional ordena a aplicação da eqüidade na interpretação fiscal. E a eqüidade 
autoriza o juiz a adotar a diretriz que tomaria se fosse legislador.” 
14 Texto disponível em:< http://www.bdochile.cl/docs/BDO_boletin_octubre.pdf>. Acesso em: 15 mar. 
2008. 
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instrumento de realização do interesse público, que haverá de se observar um prazo 

razoável para o exercício de suas funções, assim preservando-se e fortalecendo-se a 

liberdade do contribuinte.15  

 

 

VIII – A Resolução CGSN no 30, de 07.02.2008 e o direito fundamental à prova 

devida 

 

O art. 2º, §§ 6º e 9º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 

(CGSN) instituiu competência plena aos órgãos da fiscalização municipais, estaduais e 

federal, não só quanto aos tributos próprios de cada ente fiscalizador, mas também uns 

dos outros, isoladamente ou em conjunto, desde que os tributos encontrem-se 

abrangidos por aquele regime tributário. 

Quanto à fiscalização de tributos de competência de um sujeito ativo pelos 

órgãos das Administrações Tributárias de outros sujeitos ativos, nenhum problema, 

visto tratar-se de caso de mera delegação de competência, prevista já no art. 7º do CTN. 

Surge dificuldade, contudo, ao possibilitar-se às fiscalizações estaduais, por 

exemplo, lançarem tributos federais que teriam sido inadimplidos pelo contribuinte. 

A jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, habitualmente, era no 

sentido de rejeitar-se o lançamento de tributos federais baseado única e exclusivamente 

em elementos obtidos pelas fiscalizações estaduais, pois, o mais das vezes, o objeto da 

autuação não era bem definido, além do aspecto de que a competência dos órgãos de 

fiscalização federais era “privativa”, na dicção do art. 142 do CTN.16

                                                 
15 Estabelecendo aos órgãos do contencioso administrativo fiscal a mesma função de tutela dos direitos 
individuais que a exercida pelo contencioso judicial, BOTALLO, Eduardo Domingos. Procedimento 
Administrativo Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 39. Contudo, na medida em que 
não poderá haver interesse público contrário aos interesses eleitos pela Constituição Federal, identificados 
pelos princípios e normas que nela são previstos, ou que dela decorrem, parece-me lógico afirmar que a 
realização do interesse público na correta e eficiente arrecadação fiscal haverá que se fazer de acordo com 
a ordem constitucional estabelecida, e assim, chega-se ao resultado de os órgãos da fiscalização serem 
também obrigados a respeitar o direito do contribuinte a não ser submetido a um procedimento de 
fiscalização que se protraia exageradamente no tempo. 
16 Assim, por exemplo, veja-se: Recurso Voluntário no 1128000560/94-61, 1ª Câmara, 3º Conselho de 
Contribuintes, Acórdão 301-28378, Rel. Moacyr Eloy de Medeiros, data da sessão – 21.05.1997, 
lançamento anulado por unanimidade: “Prova emprestada. Nulidade. Não se aceita a prova emprestada, 
por ferir o direito de ampla defesa. A prova pericial deve se basear na amostra da importação cuja 
classificação seja objeto de dúvida.” Recurso Voluntário no 126864, 4ª Câmara, 1º Conselho de 
Contribuintes, Processo no 10660002228/00-14, Acórdão no 104-18535, Rel. Nélson Malmann, data da 
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Não se poderá falar em uso de “prova emprestada”, já que o processo 

administrativo que o contribuinte instaurar contra a autuação e o lançamento lavrados 

pelos órgãos de fiscalização de um sujeito ativo distinto do competente para instituir o 

tributo havido como não pago – digamos, estadual, em relação a tributo federal – 

tramitará perante o “[...] órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente 

federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos 

legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente federativo[...]”, ex vi o 

art. 11, caput daquela Resolução. 

Com isso, não haverá dois procedimentos administrativos distintos, ou dois 

processos administrativos diversos, tendo por causa aquela única atividade fiscalizatória 

produzida pelos órgãos de um único sujeito ativo. 

É quase que intuitivo o grau de risco a que o contribuinte será exposto, ao 

ser fiscalizado por órgãos de um ente político tributante não habituado ao arcabouço 

normativo e às decisões proferidas pelos órgãos julgadores de outro ente político, e 

menos ainda, ao modus operandi da fiscalização desse outro ente político. 

Deus sabe quanto tempo de treinamento será necessário para que os órgãos 

de fiscalização dos diversos entes políticos consigam lidar com os contribuintes, quando 

das suas diligências investigatórias, de acordo com parâmetros mais ou menos 

harmônicos de condutas e de exigências probatórias. 

                                                                                                                                               
sessão – 22.01.2002, dec. parcial unânime: “IRPF - PROVA EMPRESTADA - DADOS CONSTANTES 
EM DECLARAÇÃO DE PRODUTOR RURAL DE INTERESSE ESTADUAL – OMISSÃO DE 
RENDIMENTOS NA ATIVIDADE RURAL – A omissão de rendimentos, baseada em certos indícios, 
há de repousar, comparativamente, em dados concretos, objetivos e coincidentes, sólidos em sua 
estruturação, e não em uma opção simplista, baseada em prova emprestada, cujos dados levantados não 
são conclusivos. A prova emprestada deverá ser examinada em si mesma, pois certos casos, devem servir 
como indicador da irregularidade e não como fato incontestável, sujeito à incidência do imposto na esfera 
federal. O fato de haver o contribuinte preenchido Declaração de Produtor Rural de interesse Estadual, 
com informações aproximadas do valor das vendas de produtos pecuários, por si só, não implica omissão 
de rendimentos na atividade rural, mormente se a autoridade lançadora não se aprofundou nas 
investigações com vistas a caracterizar, adequadamente, a matéria tributável. Recurso parcialmente 
provido.” Na esfera judicial, veja-se a decisão proferida quando do julgamento da AMS no 
200161000145159-SP, TRF-3ª Região, 3ª Turma, Rel. Juiz Carlos Muta, dec. p. maioria pub. DJU 
11.10.2006, p. 283, cuja ementa passo a transcrever, em parte: “DIREITO CONSTITUCIONAL. 
TRIBUTÁRIO. SIGILO. DADOS. INTIMIDADE. VIDA PRIVADA. PROCEDIMENTO FISCAL DE 
QUEBRA. APURAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. LEI COMPLEMENTAR no 105/01. LEIS nos 
9.311/96 e 10.174/01. LEGITIMIDADE DA AÇÃO ADMNISTRATIVA. PRECEDENTES. [...]14. No 
âmbito do procedimento administrativo, com direito à ampla defesa, tem o contribuinte o direito de 
justificar a origem dos recursos, identificados pelo Fisco como não-declarados, e impugnar eventual 
apuração e constituição de crédito tributário, não se podendo, porém, suprimir o poder-dever da 
Administração de promover, observado o devido processo legal, a fiscalização tendente à apuração de 
débitos fiscais.” 
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E aí o problema – o contribuinte que sofrer autuação e lançamento por parte 

da fiscalização de um ente político poderá vir a experimentar grande dificuldade de 

demonstrar, quando do processo administrativo instaurado diante dos órgãos julgadores 

desse mesmo ente político, a insuficiência das diligências efetuadas pelos fiscais, ou o 

equívoco de suas conclusões, segundo os parâmetros estabelecidos pelo conjunto 

normativo do outro sujeito político, e as decisões proferidas pelos seus respectivos 

órgãos julgadores. 

Com essa delegação da competência julgadora amesquinha-se o direito 

constitucional do contribuinte à prova devida, já que este direito implica na 

obrigatoriedade de conferir-se à prova o critério de “máxima virtualidade e eficácia”.17  

E cria-se um estranho paradoxo no ordenamento jurídico federal, uma vez 

que a Lei no 9.784/99 é expressa ao proibir a delegação da competência para a prática de 

atos decisórios; embora o conflito seja apenas aparente, já que a legislação específica do 

Simples Nacional derroga a aplicabilidade daquela Lei, deve-se reconhecer a existência 

daquele perigo de dano à esfera jurídica do contribuinte que é protegida 

constitucionalmente pelo princípio da segurança jurídica, uma vez que o órgão julgador 

que poderá vir a ser competente para julgar sua causa administrativa, e tanto quanto os 

órgãos de fiscalização tributária que houverem lavrado o auto de infração e o 

lançamento contra o sujeito passivo, contarão com precários conhecimentos técnicos e 

prática, no que tange aos tributos incluídos na órbita de competência dos outros sujeitos 

ativos. 

A posição jurídica do contribuinte ficará ainda mais fragilizada, também do 

ponto de vista geográfico. 

Ao menos quanto aos tributos federais, em qualquer lugar do País, a 

fiscalização se basearia em práticas e em normas, a princípio, uniformes em todo o 

                                                 
17 CAMBI, Eduardo. A Prova Civil – Admissibilidade e Relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006. p. 35, “fine”/36: “O reconhecimento da existência de um direito constitucional à prova implica a 
adoção do critério da máxima virtualidade e eficácia, o qual procura admitir todas as provas que sejam 
hipoteticamente idôneas a trazer elementos cognitivos a respeito dos fatos da causa, dependentes de 
prova, procurando excluir as regras jurídicas que tornem impossível ou excessivamente difícil a utilização 
dos meios probatórios. Esse critério amplo está calcado na pretensão de justiça assegurada no princípio 
constitucional do Estado Democrático de Direito. Trata-se de conferir a dignidade dos direitos 
fundamentais ao direito à prova, que pode ser limitado tão-somente por outros critérios fundados na 
necessidade de coordenação desse direito com outros tutelados pelo ordenamento jurídico, desde que se 
reconheça a paridade da proteção desses outros direitos em relação ao direito à prova. Com isso, visa-se a 
tornar impossível a criação de obstáculos legislativos não racionais ou desproporcionais ao seu exercício, 
que passa a poder ser restringido apenas na verificação de uma justa razão.” 
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território nacional, e os órgãos julgadores de segundo grau, pelo menos, seriam 

rigorosamente os mesmos – os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 

Mas agora, em qualquer Município ou Estado, poderá o contribuinte ser 

autuado e sofrer o lançamento por parte da fiscalização local, e o processo 

administrativo instaurado com sua defesa tramitará perante os órgãos julgadores 

daqueles entes políticos. 

É para lá de previsível as dificuldades – até de deslocamento – que os 

contribuintes de menor porte econômico sofrerão, para que possam defender-se contra 

aquelas autuação e lançamento. 

Defendo, assim, por esses motivos, que seja reconhecida a 

inconstitucionalidade dessa delegação de competência julgadora, por ofensiva aos arts. 

5º, LIV e 60, § 4º, IV da CF/88. 

 

 

IX – Considerações finais 

 

O art. 4º da IN/SRF no 734/2007 deve ser havido como inconstitucional, por 

impor irrazoavelmente ao contribuinte ônus probatório que é também da Fazenda 

Pública, usando ela os pedidos de emissão de certidões para desincumbir-se do 

andamento dos feitos judiciais. 

O art.12 da Portaria SRF no 11371/2007 há que ser interpretado e aplicado 

segundo a Constituição Federal, somente admitindo-se prorrogação se circunstâncias 

objetivamente identificadas assim o exigirem, e desde que a fiscalização tenha sido 

contínua. 

O art. 10, caput da Resolução CGSN no 30/2008 deve ser tido como 

inconstitucional, por fragilizar o valor da Justiça inerente ao processo administrativo- 

fiscal, assim como o exercício do direito de defesa, dada a pouca familiaridade de 

Municípios e Estados com a legislação tributária federal, a jurisprudência dos 

Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e as práticas de fiscalização 

havidas como legítimas. 
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O SIGILO BANCÁRIO E AS INOVAÇÕES ORIUNDAS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 105/2001 VERSUS O DIREITO À INVIOLABILIDADE 

DOS DADOS. 

 

Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça*

Andrine Oliveira Nunes** 
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RESUMO 

Este ensaio tem por objeto analisar o histórico e o conceito de sigilo bancário, bem 

como, sua aplicabilidade pelas instituições financeiras, sua qualificação legal, 

doutrinária e jurisprudencial, ou seja, seu respaldo jurídico, os fatores que podem ser 

cogitados para sua quebra, quem tem autoridade para fazê-lo, se tais atos não 

acarretariam violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de dados, a fim de 

que ao final resulte a pesquisa em fundamento teórico para a reiteração da supremacia 

do interesse público, do bem-estar social, do direito e da justiça. O presente utiliza 

estudo descritivo-analítico, bibliográfico e documental, sendo ensaio puro, qualitativo, 

explicativo e exploratório. A Lei Complementar Nº 105/2001 tutelou a autoridade 

administrativa a quebra do sigilo bancário para fins de fiscalização de fraudes e ilícitos. 

No entanto, chega-se ao impasse: o sigilo bancário ao ser quebrado é uma ameaça à 

inviolabilidade de dados preconizada na constituição ou seria um instrumento eficaz no 

combate a práticas negociais ilícitas. O sigilo sob as informações privativas dos 

cidadãos é de suma importância, mas o interesse público deve ser o norteador da 

atuação do Estado. Portanto, tendo em vista que para a autorização desta medida 

excepcional, isto é, para ocorrer a quebra do sigilo bancário, devem ser respeitados a 

existência de procedimento fiscal ou processo administrativo e a indispensabilidade de 

tal exame, é bastante razoável se adentrar a intimidade dos dados dos particulares, 

dentro dos limites legais, para coibir fraudes e delitos. 
                                                           
*Doutora em Direito pela UFPE. Professora Titular do Programa de Pós Graduação em Direito – 
Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 
**Advogada. Especialista em Direito Processual Civil e Direito e Processo Tributários pela Universidade 
de Fortaleza. Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Bolsista da Fundação 
Cearense de Amparo à Pesquisa – FUNCAP.  
***Servidora Pública. Assessora de Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Mestranda 
em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. 
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PALAVRAS-CHAVE: SIGILO BANCÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

INVIOLABILIDADE DOS DADOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. 

 

RÉSUMÉ 

Cet essai a pour objetif d’analyser l’historique et le concept du secret bancaire, ainsi 

que, son applicabilité par les instituitions financières, ses qualifications légale, 

doctrinale et jurisprudentielle, c’est-à-dire, son approbation juridique, les facteurs qui 

peuvent être envisagés pour sa rupture, qui a l’autorité pour le faire, si ces actes ne 

seraient pas au príncipe constitutionnel d’inviolabilité des données, afin  que ressortent 

les résultats la recherche du fondement théorique pour l’affirmation de la suprématie de 

l’intêtet public, du bien- être social, du droit et de la justice. Les critères utilisés pour 

cette étude descriptive-analytique, bibliographique et documentaire, sont puremant 

qualitatifs, explicatifs et exploratoires. La Loi Complémentaire Nº 105/2001 a autorisé 

l’autorité administrative de rompre le secret bancaire pour fins de surveiller de fraudes 

et délits. Néanmoins, on est arrivée à une sorte d’ impasse: Le secret bancaire s’il est  

cassé, cela constitue une menace à l’ inviolabilité de données préconisée dans la 

constituition ou alors ce serait un instrument éfficace dans le combat à des   pratiques 

illicites. Le secret sous les informations privatives des citoyens est de la plus haute 

importance, mais l’ intérêt public doit guider l’action de l’État. Donc, pour 

l’autorisation exceptionnelle d’une telle mesure, bancaire, doivent être respectées 

l’exigence de procédure fiscale ou d’un processus administratif et l’indispensabilité de 

tel examen; ce respet doit être suffisamment raisonable et équilibré pour l’introduction 

des donnés des particuliers dans les limites du cadre legal, et pour controler des fraudes 

et des délits. 

MOT-CLÉ: LE SÉCRET BANCAIRE. DROIT CONTITUIONNEL A LA 

INVIOLABILITÉ DE DONNÉS. LOI COMPLEMENTAIRE Nº 105/2001. 

CONDUITE ADMINISTRATIF TRIBUTAIRE. 
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INTRODUÇÃO 

Este início de século chega com enormes desafios. O turbilhão de mudanças que 

ocorrem alteram radicalmente os fundamentos da nossa vida em sociedade. O 

desenvolvimento da tecnologia, a globalização da economia, a crescente 

desregulamentação e desburocratização dos mercados e o crescente reconhecimento dos 

direitos de cidadania estão, sem dúvida, entre aquelas que maior impacto causam nos 

diversos extratos sociais. 

No caso do Brasil, especificamente, além de tudo isso, democracia, moeda estável 

e capitalismo, pouco a pouco, substituem o cartorialismo que sempre nos acompanhou, 

contribuindo significativamente para a alteração do nosso cenário social. 

Observamos claramente que, com transformações tão marcantes, os antigos 

modelos e princípios de organização, legislação e gestão que moldaram nossa sociedade 

e nossa cultura durante centenas de anos tornam-se ineficientes e obsoletos para os 

novos padrões que surgem. 

 Diferentemente não poderia ser com as instituições financeiras, bem como, com 

sua atuação na sociedade. No decorrer da história, os bancos vêm exercendo função de 

precípua importância no cotidiano das comunidades. Tanto é que seria hoje impraticável 

se imaginar o bom funcionamento das relações sociais e mercantis sem o intermédio e o 

fomento das instituições financeiras.  

Se outrora, os atos de descontar uma letra de crédito, pedir empréstimo, efetuar 

pagamentos, depositar valores eram vislumbrados somente por uma pequena parte da 

população, hoje se constata o inverso, isto é, torna-se até uma exceção àquele que 

consegue atuar na sociedade sem interferência, direta ou indireta, das instituições 

financeiras.  

Para uma sociedade virtualizada, cada vez mais horizontalizada, que se 

movimenta na velocidade da luz e oferece uma surpreendente diversificação em 

produtos, serviços, idéias, crenças e costumes, o sigilo sob as informações privativas 

dos cidadãos é de suma importância. 
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O que anteriormente era adstrito a padres, advogados, médicos, psicólogos, enfim, 

profissionais que lidam com informações pessoais, hoje, devido à necessidade de tecer 

negociações com empresas de ordem financeira, os indivíduos têm que dispor de uma 

confiabilidade na atuação profissional destas, que, por sua vez, precisam conquistar a 

credibilidade dos clientes. Todavia, esta relação deve vir consubstanciada por uma 

ordem maior, qual seja: o ordenamento jurídico.  

No caso do Brasil, a Carta Constituinte de 88 assegura a proteção à intimidade, à 

vida privada, bem como, o sigilo de dados. No entanto, tais garantias constitucionais 

não podem ser cogitadas pelos cidadãos como fonte de império do interesse particular 

frente ao interesse público.  

Portanto, cumpre ressaltar que este estudo vislumbra averiguar o histórico e o 

conceito de sigilo bancário, bem como, sua aplicabilidade pelas instituições financeiras, 

seu respaldo jurídico e os fatores que podem ser cogitados para sua quebra e quem tem 

autoridade para fazê-lo; a fim de que ao final resulte a pesquisa em fundamento teórico 

para a reiteração da supremacia do interesse público, do bem-estar social, do direito e da 

justiça. 

1. CONCEITO DE SIGILO BANCÁRIO 

De início é válido ressaltar que a figura do sigilo bancário pode ser vista sob 

ângulo diverso, ou seja, enquanto que para o particular, cliente de instituição financeira, 

seja ela banco, caixa econômica, corretora de valores mobiliários, bolsa de valores, 

enfim, o instituto é um direito, garantido constitucionalmente, para aquelas o sigilo 

bancário é vislumbrado como uma obrigação, um dever a ser cumprido a fim de trazer a 

satisfação do cliente e a confiança deste na entidade.  

Dito isto, encontra-se na doutrina, o conceito de sigilo como a palavra oriunda ‘do 

latim sigilum que significa marca pequena, sinalzinho, selo, sendo estabelecido com o 

significado de segredo.  

No entanto, imperando nele a idéia de algo que está sob o selo, ou sinete, o 
sigilo traduz, com maior rigor, o segredo que não pode nem deve ser 
violado, importando o contrário, assim, em quebra de dever imposto à 
pessoa, geralmente em razão de sua profissão, ou ofício. [...] Sigilo Bancário 
indica o comportamento ético, que se exige das instituições financeiras, 

 
1877



tocante à preservação, perante terceiros, dos dados que disponham acerca 
dos clientes1.  

Consiste na obrigação imposta aos bancos e a seus funcionários de discrição, 
a respeito de negócios, presentes e passados, de pessoas com que lidaram, 
abrangendo dados sobre a abertura e o fechamento de contas e a sua 
movimentação. 2

    

 Gilmar Mendes segue o entendimento de que o sigilo bancário é decorrente do 

princípio à privacidade, por este ser mais abrangente que o princípio à inviolabilidade 

dos dados, que por sua vez é espécie daquele, salientado que “O sigilo bancário tem 

sido tratado pelo STF e pelo STJ como assunto sujeito à proteção da vida privada dos 

indivíduos.”3, mas acentua que existem ensaios doutrinários que sustentam a 

decorrência do sigilo bancário ao princípio da inviolabilidade dos dados4. 

Assim, no intuito de evitar afrontas à honra, à imagem, à privacidade das pessoas, 

de acordo com Sergio Carlos Covello considera-se sigilo bancário a “obrigação que têm 

os bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a obter em 

virtude de sua atividade profissional” 5. 

2. HISTORICIDADE 

Desde os primórdios da sociedade civilizada que se tem notícia das relações 

negociais, fossem elas com o intuito de comércio ou, simplesmente com a intenção 

financeira. Segundo registros históricos, na antiga Babilônia, os sacerdotes não só 

recebiam valores em dinheiro, como realizavam empréstimos, antecipação e mediação 

nos pagamentos. O que demonstra de maneira translúcida de que a relação negocial 

caminha ladeada pelas finanças, aliás, uma é conseqüência da outra.  

                                                           
1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia 
Carvalho. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 1299. 
2 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. 
Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 375. 
3 BRANCO. ob. cit., p. 375. 
4 Sobre o assunto verificar: CORRÊA, Luciane Amaral. O princípio da proporcionalidade e a 
quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal nos processos de execução. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 
(Org.). A constituição concretizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 165-210. 
5 COVELLO, Sérgio Carlos. O Sigilo Bancário, com particular enfoque na tutela civil, São Paulo: 
Livraria Editora Universitária de Direito, 1991, p. 36. 
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Outra característica, que é de bom alvitre salientar, é o fato de que geralmente os 

templos, onde tais sacerdotes se refugiavam, se situavam em locais discretos e muitas 

vezes até de difícil acesso, a fim de preservar as relações como também dispor da 

proteção divina. O que configura que a preservação da intimidade das relações não é 

figura contemporânea. 

Assim, José Cavalcanti Bouchinhas Filho cita Napoleão Nunes Maia Filho que 

observa: 

[...] ‘na Antiguidade, os depósitos de valores móveis, embora nem sempre 
sob a forma pecuniária, pois seguramente anteriores à invenção da moeda, 
ficavam geralmente em mãos dos sacerdotes, guardados na intimidade dos 
templos, como se fossem mesmo coisas sagradas, somente acessíveis aos 
depositantes e aos seus depositários e aos seus guardadores’. Ressalva ainda 
que, nesse momento inicial, a atividade bancária não era exercida 
profissionalmente, mas sim como forma de fidúcia ou confiança6. 

 

No entanto, foi o povo hebreu quem iniciou a prática de embutir nos empréstimos 

a estrangeiros os juros, porque entre seus pares tal comportamento não era aprovado, ao 

contrário, era expressamente abolido, devido às rígidas normas religiosas. Daí decorre o 

início do exercício da atividade bancária, assim como, a prática da imposição de juros 

tão difundida nas atuais instituições financeiras. 

Ressalta-se, ainda, que os hebreus, chamados de cambistas, aqueles que 

desenvolviam a atividade mercantilista-financeira, também se preocupavam com a 

discrição de seu comportamento, apesar de não associarem aos templos tais atividades, 

a obrigação de guardar o segredo do próximo, qualquer que fosse a natureza deste, era 

um mandamento bíblico.    

Diferentemente não poderia ocorrer com a sociedade helênica. Os gregos 

vinculavam suas atividades bancárias à figura dos sacerdotes e dos templos, onde eram 

realizados depósitos de bens e empréstimos, principalmente agrários. Historiadores 

falam que a origem do instituto da conta corrente se deu nessa sociedade e que estes 

foram primeiros a instituir o respeito à vida privada, principal alicerce do hodierno 

                                                           
6 BOUCHINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. O Sigilo Bancário como Corolário do Direito à 
Intimidade. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto=2220>, Acesso em 19 set. 2005.  
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sigilo bancário. Sendo eles os responsáveis pelo conhecimento e desenvolvimento de 

tais atividades em outras sociedades da época, como os egípcios. 

As sucessivas conquistas militares fizeram os romanos adquirirem as culturas, que 

lhes interessavam, isto é, que lhes aprimoravam como civilização, dos povos 

conquistados, dentre elas a atividade cambiária, visto que de início a civilização romana 

era agrária. Todavia, foram eles os responsáveis pela desvinculação de tais atividades à 

religião, dotando estas de conteúdo e embasamento jurídico. 

Depois da queda do Império Romano e advento da Idade Média, a difusão dos 

ditames bancários, como regulação jurídica e proteção aos dados dos interessados na 

relação financeira, passam a ser corolários para os banqueiros em geral, 

profissionalizando o setor, e instituindo mecanismos de negociata como as letras de 

câmbio e as operações de desconto. 

Associação de classe, escrituração contábil, obrigação de sigilo sob a forma de 

juramento pelos banqueiros e seus empregados, são notações que esse período histórico 

trouxe para o enriquecimento atual do instituto em análise. 

O crescente desenvolvimento da mercantilização, majorado pelo descobrimento de 

novos territórios, visto o aprimoramento da navegação, fez com que as atividades 

bancárias transpusessem as fronteiras de seus países de origem, como também, fez com 

que as autoridades responsáveis pelas regulamentações, disciplinassem normas mais 

específicas a fim de que a atividade bancária se efetivasse com legitimidade e 

legalidade. 

É no Estado Moderno que surge a preocupação com a autoridade pública e a 

competência a ela auferida pela sociedade para ditar regras que regulamentem a vida 

civil. Portanto, verificou-se que era basilar que fossem estas expressadas pela regra 

maior de um povo, qual seja, sua constituição. Assim, o sigilo bancário, que nada mais é 

do que uma especificação da proteção à vida privada e intimidade dos dados dos 

indivíduos, hoje, encontra-se como ditame supremo nos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos. 
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Contudo, as legislações atuais vêm sendo revistas, devido à vulnerabilidade do 

acesso a informações através dos mecanismos de informática, muitas vezes até pelos 

próprios profissionais da área que utilizam seus conhecimentos para praticarem delitos, 

a fim de encontrar maneiras de resguardo das informações, e proteção ao sigilo 

bancário. Por outro lado, a manutenção da proteção exacerbada por parte de entidades 

estatais do sigilo bancário de certas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, corroboram 

para a fixação da criminalidade e da impunidade, visto que as instituições financeiras se 

resguardam no dever do silêncio. 

 

3. DIREITO ABSOLUTO OU RELATIVO ? 

O sigilo bancário surgiu como instrumento de fortalecimento do sistema de 

captação de recursos pelo sistema financeiro no sentido de que quem deseja guardar ou 

aplicar um bem o faz, naturalmente, sob a premissa de que a pessoa terá garantia de que 

o bem de sua propriedade não será levado a conhecimento de outrem. Porquanto, tal 

atividade deve fazer parte de sua intimidade ou privacidade, de sorte que ninguém mais, 

a não ser a própria pessoa e a instituição financeira envolvida, deva ter acesso a essas 

informações. Por esse aspecto, as pessoas querem garantir o direito a que a CF/88, no 

seu art. 5º, X e XII, lhes assegura. 

Conseqüentemente, o sigilo bancário pode ser visto como um direito absoluto, um 

direito subjetivo do contribuinte, ligado a sua personalidade, com garantia 

constitucional. No entanto, também pode ser visto como um direito relativo, em que 

prevalece o direito da sociedade ou do Estado, especialmente quando estiverem no 

impasse questões de ordem pública ou social, nesse caso o sigilo bancário poderia ser 

quebrado ou excepcionado. 

Por isso que a Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001, inova o 

ordenamento jurídico brasileiro quando permite a quebra do sigilo bancário diretamente 

pela Administração Pública, isto é, a demanda por um setor público eficiente, vinculado 

a um sistema jurídico coerente é cada vez maior, ensejando renovações legislativas a 

cada instante, como é o caso da relativização do sigilo bancário frente ao interesse 

público. 
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No Brasil o sigilo bancário sempre foi questão delicada. Historicamente tratado 

como dogma, é ainda hoje defendido, pela maioria dos doutrinadores, como um direito 

absoluto, decorrente do direito à privacidade e inviolabilidade de dados pessoais, 

previstos no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988. 

Percebemos na doutrina mais recente uma carência quanto à análise dos aspectos 

técnicos da Lei Complementar, Nº 105/2001, restringindo-se aquela às discussões 

meramente políticas e repetitivas, sem observância dos aspectos procedimentais 

relevantes instituídos pelo novo texto legal e, principalmente, sem considerar as 

transformações das instituições públicas nestas últimas décadas. 

Todos nós, certamente, estamos de acordo que a quebra desmotivada do sigilo 

bancário viole direitos fundamentais do cidadão, mormente, por ser ato emanado da 

Administração Pública sem motivação, o que por si só, já estaria eivado de vício, 

justificando sua nulidade. 

Portanto, o que é relevante neste contexto é a relativização do direito ao sigilo 

bancário, bem como, do poder de quebrá-lo. Haveria, sim, violação de direito do 

contribuinte, caso a obtenção dos dados bancários fosse arbitrária ou sem observância 

rigorosa do devido processo legal administrativo.  

4. QUESTIONAMENTOS ACERCA DAS INOVAÇÕES ORIUNDAS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 105/2001. 

A Lei Complementar Nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações das 

instituições financeiras e dá outras providências, previu a possibilidade de quebra do 

sigilo quando necessária à apuração de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou 

processo judicial. E mais: possibilita o exame de livros e documentos, pela autoridade 

fiscal, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento 

administrativo em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis.  

Com a sua vigência, tal lei complementar apresentou uma nova celeuma: é 

constitucional a determinação de quebra do sigilo bancário por autoridade 

administrativa? A pergunta traz consigo outros questionamentos: a garantia 

constitucional de sigilo bancário é direito fundamental? Pode lei complementar delegar 
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à autoridade fiscal competência para realizar função jurisdicional? São essas as questões 

que tentaremos responder a seguir. 

5. O DIREITO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DE DADOS: 

LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 

Decorrente do direito à privacidade, descrito de forma inaugural na Carta 

Republicana de 1988, no inciso X do artigo 5º, a inviolabilidade dos dados, seja ele 

bancário ou fiscal, é um direito fundamental e como tal deve ser assegurado conforme 

as regras de rigidez constitucional. Entretanto, é no inciso XII do mesmo artigo que a 

Constituição Federal de 1988, especifica este direito ao dispor: 

Art. 5º. [...] 
........................................................................................................................... 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução penal processual. 
 

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que só é admitida a quebra do sigilo 

telefônico, nas hipóteses e na forma que a lei dispuser, para fins de investigação 

criminal ou instrução penal processual.  

Dissonante não é o entendimento do Procurador da Fazenda Nacional Aldemário 

Araújo Castro, que afirma:  

Prevalecendo uma interpretação literal do dispositivo em questão, não seria 
possível acessar qualquer tipo de informação (não só fiscal), mesmo com 
intervenção judicial, somente necessária e possível para afastar a 
inviolabilidade nos casos de comunicação telefônica. 7

Entretanto, mister se faz uma análise mais aprofundada sobre o assunto. O 

ordenamento jurídico tem estrutura piramidal; a norma superior fundamenta a norma 

inferior. A Constituição Federal é o diploma que fundamenta todo o ordenamento 

jurídico nacional, logo, seus preceitos, quando em aparente conflito, devem ser 

relativizados. Dessa forma, a interpretação das normas constitucionais deve ser feita de 

maneira a melhor adequar os valores nela contidos. 
                                                           
7 CASTRO, Aldemário Araújo, A Constitucionalidade da Transferência do Sigilo Bancário para o 
Fisco preconizado pela Lei Complementar nº105/2001. Jus Navigandi, Teresina, a.5, n.51, out. 2001. 
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto=2220>, Acesso em 19 set. 2005. 
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A Hermenêutica Constitucional utiliza uma metodologia aberta, de pouco rigor, 

mais principiológica do que técnica. Versa sobre os princípios constitucionais, contidos 

na constituição material. A metodologia é uma exigência do Estado Democrático de 

Direito, como legitimidade e garantia da ordem interna social. 

O método de interpretação da norma constitucional que melhor satisfaz o dogma 

da completude do ordenamento jurídico é o lógico-sistemático, que prevê a 

interpretação da norma à luz do ordenamento. Procura-se a compatibilidade das partes 

entre si e das partes como um todo. 

Todavia, basta o entendimento da Suprema Corte para dirimir qualquer equívoco 

quanto à interpretação do dispositivo constitucional, isto é, a quebra do sigilo 

preconizada pelo inciso XII do artigo 5º da Carta Magna corresponde a todas as 

espécies de sigilo cuja hermenêutica licencia, quais sejam: o de correspondência, o de 

comunicação telegráfica, telefônica, telemática ou de dados – bancário ou fiscal. 

Contanto deve estar demonstrado que há possibilidade do ilícito8. Desta forma já 

decidiu o TRF da 2ª Região, ex vi: 

A prestação de informações genéricas sobre todos os seus clientes, por 
instituição bancária, devassaria tanto os negócios lícitos como os ilícitos. 
Assim, somente após a individualização de um provável ilícito, mediante o 
devido processo legal, é que se pode elidir o sigilo bancário. (TRF, 2ª 
Região, 1ª T., MAS 91.02.05436-0/RJ, Rel. Juiz Henry Barbosa, decisão de 
14-8-1991, DJ, 2, de 9-1-1992, p. 110).9

Os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo ser 
devassados pela Justiça Penal ou Civil, pelas Comissões Parlamentares de 
Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção constitucional 
do sigilo não deve servir para detentores de negócios não transparentes ou 
de devedores que tiram proveito dele para não honrar seus compromissos. 10

Outrossim, Alexandre de Moraes explica que o sigilo bancário, bem como o sigilo 

fiscal, só poderá ser excepcionado quando presentes requisitos razoáveis, que 

demonstrem, em caráter restrito e nos estritos limites legais, a necessidade de 

conhecimento dos dados sigilosos.  

                                                           
8 Precedente Jurisprudencial do STF: STF, CR 7.323-2, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 1, de 11-6-
1999, p. 40. Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 442. 
9 Fonte: BULOS. ob. cit., 2007, p. 445. 
10 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Atlas. 2004, p. 95. 
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Desse modo, caracterizado como um direito fundamental individual não pode ser 

emendado ou extinto, pois: “A inviolabilidade do sigilo decorre do direito à vida 

privada (CF, art. 5º, X), regendo-se pelo princípio da exclusividade, mediante o qual o 

Poder Público não pode adentrar a esfera íntima do indivíduo, defassando suas 

particularidades”.11

Ademais, conforme o exposto, o direito ao sigilo bancário não é absoluto, 

portanto: 

Havendo tensão entre o interesse do indivíduo e o interesse da coletividade, 
em torno do conhecimento de informações relevantes para determinado 
contexto social, o controle sobre os dados pertinentes não há de ficar 
submetido ao exclusivo arbítrio do indivíduo12. 

 Assim, os Tribunais Superiores já decidiram pela flexibilização do direito ao 

sigilo bancário quando da hipótese de preponderância do interesse público sobre o 

particular: 

A uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal tem disciplinado que, havendo satisfatória fundamentação 
judicial a ensejar a quebra de sigilo, não há violação a nenhuma cláusula 
pétrea constitucional. Tal assertiva decorre do direito {a proteção dos sigilos 
bancário, telefônico e fiscal ser relativo e não absoluto. (STJ, 3ª T., RMS 
18.445/PE, Rel. Min. Castro Filho, v.u., decisão de 3-5-2005., DJ, de 23-5-
2005, p. 264)13. 

   Destarte, só é possível a ruptura do sigilo bancário se fundados forem os 

elementos que revelam o cometimento de crime ou causa provável justificadora do 

inadimplemento de obrigação principal14, mediante ordem judicial ou requisição de CPI 

– Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme precedente do STF de 1954 (STF, 1ª T., 

MS 2.172, Rel. Nélson Hungria, DJ de 7-6-1954, p. 1805) e posição do STJ: 

Os sigilos bancário e fiscal são direitos individuais não-absolutos, podendo 
ser quebrados, em casos excepcionais, por decisão fundamentada, desde que 
presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público 
relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prática 
delituosa. Precedentes do STJ. 2. A decisão judicial suficientemente 

                                                           
11 BULOS. ob. cit., 2007, p. 442. 
12 BRANCO. ob. cit. p. 375. 
13 Fonte: BULOS. ob. cit., 2007 p. 445. 
14 Meras suposições, destituídas de suporte fático idôneo e indícios concretos, invalidam o ato 
parlamentar que determinou a quebra. Assim, o Poder Público e seus agentes não podem empreender a 
ruptura da esfera da intimidade de pessoas físicas ou jurídicas sem causa provável, sob pena de cometer 
atentado ao modelo previsto na Constituição da República. Do contrário, a quebra do segredo de dados 
converter-se-ia em instrumento de arbítrio estatal. Fonte: BULOS. ob. cit., 2007, p. 449. 
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fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de 
investigação criminal ou instrução processual criminal, não afronta o art. 5º, 
incisos X, XII e LV, da CF. (STJ, 5ª T., RMS 15.599/SP, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, decisão de 8-3-2005, DJ de 18-4-2005, p. 352). 15

  Segue o mesmo entendimento Gilmar Mendes: “A jurisprudência do STF admite 

a quebra do sigilo pelo Judiciário ou por Comissão Parlamentar de Inquérito, mas 

resiste a que o Ministério Público possa determiná-la diretamente, por falta de 

autorização legal específica” 16-17. 

Lembra o Ministro Sepúlveda Pertence (CR 7. 323, DJ de 11-6-1999) que “o 
caráter fundamental de que se revestem as diretrizes que condicionam a 
atuação do Poder Público, em tema de restrição ao regime das liberdades 
públicas, impõe, para efeito de ‘disclosure’ dos elementos de informação 
protegidos pela cláusula do sigilo, que o Estado previamente demonstre, ao 
Poder Judiciário, a ocorrência de causa provável ou a existência de fundadas 
razões que justifiquem a adoção de medida tão excepcional, sob pena de 
injusto comprometimento do direito constitucional à privacidade. Nesse 
sentido, orientam-se diversas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal (INQ 830-MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 01/2/95 – 
INQ 899-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 23/9/94 – INQ 901-
DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 23/2/95)” 18. 

6. A LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 

A Lei Complementar Nº 105/2001 atribui competência aos agentes 

administrativos a quebra do sigilo bancário, verbis: 

Art. 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar 
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver 
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais 
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente. [...]. 
 

Dois são os requisitos para autorização da medida excepcional: a existência de 

procedimento fiscal ou a instauração de processo administrativo e a indispensabilidade 

de tal medida, cabendo esta análise à autoridade administrativa. 

                                                           
15 Fonte: BULOS. ob. cit., 2007, p. 444. 
16 BRANCO. ob. cit., p. 375. 
17 O art. 129 , inciso VIII da CF/88 não autoriza o MP a quebra de sigilo bancário sem ser por meio 
de autorização judicial, apesar de polêmico o tema, já que alguns entendem ter o MP tal prerrogativa, 
atualmente ainda prevalece aquele entendimento em detrimento deste. Para melhor entendimento acerca 
da matéria e pesquisa mais pormenorizada sobre o tema, consultar BULOS, ob. cit., 2007, p. 451-453.  
18 BRANCO. ob. cit., p. 376. 
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O dispositivo, entretanto, em momento algum dispensa a exigência de ordem 

judicial para o acesso às informações, embora essa seja a tendência mundial.  

As razões justificadoras desta tendência, envolvendo países como os Estados 
Unidos (3), a Espanha (4), a França (5), a Bélgica (6), a Holanda (7), entre 
outros, repousam na necessidade de combate à lavagem de dinheiro oriundo 
de práticas criminosas (8) e de viabilização, em novos patamares, da 
fiscalização e arrecadação tributárias19.  

No nosso entender, porém, pelo próprio tratamento de direito fundamental dado 

pelo Supremo Tribunal Federal, necessária se faz a autorização judicial para o acesso às 

informações bancárias. Caso a autoridade administrativa, no uso de suas atribuições, 

considere indispensáveis as informações sigilosas, deverá demonstrar à autoridade 

judiciária competente, a fim de obter ordem judicial que legitime, legalize sua conduta. 

Atendido estaria, dessa maneira, o princípio da segurança jurídica. 

Questiona-se, além disso, se pode lei complementar delegar à autoridade fiscal 

competência para realizar função jurisdicional? Bem, esse é um dos pontos da lei 

bastante debatido pelos doutrinadores, aliás, este aspecto corrobora para o entendimento 

de ser a mesma inconstitucional, pois isso afetaria o princípio do devido processo legal 

e, consequentemente, o da segurança jurídica. Entretanto, ainda não existe doutrina nem 

jurisprudência pacífica sobre o assunto, o que se vislumbra são ADIns ajuizadas no STF 

sobre o assunto: ADIns nº 2,386/DF, 2,389/DF, 2,390/DF, 2,397/DF e 2,406/DF20.   

7. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL 

Preliminarmente cabe a diferenciação entre processo e procedimento 

administrativo fiscal. Procedimento, segundo Antônio Lopo Martinez21, “significa, 

basicamente, a sucessão encadeada de atos. Procedimento é a forma de explicitação da 

atividade administrativa, da função administrativa”. 

                                                           
19 CASTRO. ob. cit. 
20 Fonte: BULOS. ob. cit., 2007, p. 451. Maiores informações sobre o tema em: ALVES JR., Luís 
Carlos Martins. A legitimidade da quebra do sigilo bancário pelas autoridades fazendárias: uma breve 
análise das ações diretas de inconstitucionalidade (ADINs) 2.386, 2.389, 2.390, 2.397 e 2.406. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1177, 21 set. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8961>. Acesso em: 13 dez. 2007. 
21 MARTINEZ, Antonio Lopo. Processo Administrativo Fiscal: função, naturaza e objeto. In: 
FIGUEIREDO, Lucia Valle. (Coord.) Processo Administrativo Tributário e Previdenciário. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 115-149. 
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Processo, por sua vez, pressupõe situações em que há controvérsia, lide. O 

processo significa em síntese um procedimento com participação dos interessados em 

contraditório, com atuações interligadas dos sujeitos em simetria de poderes, 

faculdades, deveres e ônus. 

A fiscalização é o próprio procedimento administrativo tributário, devendo seguir 

os princípios que o regem, como inquisitoriedade, cientificação, formalismo moderado, 

fundamentação, acessibilidade e celeridade. É competência administrativa a fiscalização 

dos atos desempenhados tanto pelos particulares, como pelos seus próprios agentes. 

O agente fiscal tem a função de averiguar se o contribuinte está em dia com as 

suas obrigações tributárias. Dispensável é comentar a importância dos tributos, visto 

que é através deles que o Estado mantém sua estrutura, paga seu pessoal, divide seus 

investimentos, etc. Para que se tenha uma idéia da importância de uma fiscalização 

adequada, com vistas à redução de sonegação, vejamos alguns dados fornecidos pela 

Secretaria da Receita Federal:  

(a) 62 pessoas físicas que declararam perante a Receita Federal suas 
condições de isentas de imposto de renda tiveram movimentação financeira 
anual acima de R$ 10 milhões, totalizando R$ 11,03 bilhões; 
(b) 139 pessoas físicas omissas perante a Receita Federal tiveram 
movimentação financeira anual acima de R$ 10 milhões, totalizando R$ 
28,92 bilhões; 
(c) 45 pessoas jurídicas incluídas no SIMPLES (pressupõe receita bruta 
anual inferior a R$ 120 mil) tiveram movimentação financeira anual acima 
de R$ 100 milhões, totalizando R$ 53,21 bilhões; 
(d) 46 pessoas jurídicas que declararam perante a Receita Federal suas 
condições de isentas de imposto de renda tiveram movimentação financeira 
anual acima de R$ 100 milhões, totalizando R$ 18,39 bilhões; 
(e) 139 pessoas jurídicas omissas perante a Receita Federal tiveram 
movimentação financeira anual acima de R$ 100 milhões, totalizando R$ 
70,96 bilhões. 22

Não restam dúvidas de que o constituinte brasileiro elevou à categoria de direito 

fundamental o direito ao sigilo de dados, tanto pela sua colocação topográfica, quanto 

pela sua própria redação. No entanto, consoante já amplamente debatido, não pode ser 

tal princípio absoluto, sob pena de violação de outros princípios constitucionais, como o 

princípio da isonomia. Conforme as palavras de Aldemário Araújo Castro: 

                                                           
22 CASTRO. ob. cit. As informações estão contidas em: Informação para a imprensa no 123, de 
2000. Secretaria da Receita Federal. Análise estatística do cruzamento de informações da CPMF e do 
Imposto de Renda.  
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Se de um lado temos a necessidade de sigilo daquelas informações bancárias 
reveladoras de intimidade e vida privada, de outro lado temos a necessidade 
de fiscalização, de apuração da ocorrência de fatos geradores tributários 
anunciados na própria Constituição. Ademais, somente o amplo e total 
conhecimento da vida econômica dos contribuintes, hoje majoritariamente 
financeira, dadas as características da economia moderna, permitirá a 
efetividade, aqui o discurso é constitucional, de ditames, também 
constitucionais, como a pessoalidade dos impostos, a capacidade 
contributiva, a isonomia e livre iniciativa, mediante combate à concorrência 
desleal daquele que não recolhe a carga tributária devida. Afirme-se, ainda, 
como absolutamente incompatível com a idéia de Estado Democrático de 
Direito a possibilidade de tornar inacessíveis atividades econômicas 
tributáveis, cujos recursos arrecadados via tributação constituem a principal, 
quiçá, única forma de realização da justiça social. 23

Vale lembrar que o fisco simplesmente atesta ou confirma as declarações já 

prestadas pelo contribuinte, já que existe a obrigação deste de declarar ao fisco uma 

série de dados relevantes, inclusive saldos bancários ao final do exercício. 

Para uma maior celeridade do procedimento administrativo fiscal, e, 

conseqüentemente, maior eficácia, será necessária, a longo prazo, a desburocratização 

da fiscalização, atendendo, inclusive, ao princípio do formalismo moderado, hoje tão 

pouco utilizado. Não afronta o princípio da segurança jurídica o acesso aos dados 

bancários do contribuinte, primeiro porque a fiscalização é procedimento anterior ao 

processo administrativo tributário; em segunda razão, porque ao contribuinte, se sofrer 

lesão ou ameaça de direito, sempre poderá procurar o Judiciário, lembrando que tanto a 

legislação específica quanto a legislação penal prevêem o crime de responsabilidade por 

abuso de poder.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A possibilidade de acesso a dados bancários de determinados cidadãos ou empresas 

não significa atuação arbitrária das entidades fiscalizadoras, por necessidade de 

apuração de dados. Ao contrário, deverá tudo ser pautado pela estrita legalidade, 

inexistindo margem para discricionariedade em referidas situações. Deve, assim, ser 

observado o devido processo legal, de forma que a medida não extrapole os fins para os 

quais ela foi destinada e, da mesma forma, tenha o Poder Público condições de apurar as 

vergonhosas irregularidades e corrupções tão marcantes e corriqueiras em nosso país. 

                                                           
23 CASTRO. ob. cit. 
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De fato não se pode mais ver o sigilo bancário como um requisito da atividade 

bancária para a obtenção de clientes. Isso porque, com o desenvolvimento dos estudos 

sobre os direitos fundamentais e a positivação de sua proteção em quase todos os 

ordenamentos jurídicos do mundo, o direito ao segredo passou a ser, sobretudo, uma 

garantia dada ao cidadão de não ter a sua vida devassada. 

Hoje, há inclusive quem questione o papel desse direito historicamente consagrado 

por entender ser ele um escudo da criminalidade econômico-financeira em razão de 

facilitar a prática de condutas delituosas tais como a lavagem de dinheiro e a sonegação 

fiscal.  

Daí surgiu o questionamento: é constitucional a determinação de quebra do sigilo 

bancário por autoridade administrativa? Entendemos que somente mediante ordem 

judicial ou causa provável justificadora da prática de ilícito, no caso de ser mediante 

requisição de CPI, é que pode ser quebrado o sigilo bancário, desta feita a autoridade 

necessita demonstrar fundamentadamente suas hipóteses à autoridade judicial ou a 

membro da CPI para poder através de suas autorizações efetivar a ruptura do sigilo. 

Esta pergunta traz consigo outros questionamentos: a garantia constitucional de 

sigilo bancário é direito fundamental? Pode lei complementar delegar à autoridade fiscal 

competência para realizar função jurisdicional? 

Verificou-se que, por ser decorrente do direito à privacidade, incerto no artigo 5º, 

inciso X, da CF/88 e especificado como uma espécie de inviolabilidade de dados, inciso 

XII do mesmo artigo, o sigilo bancário é sim um direito fundamental, sendo protegido 

pela rigidez constitucional, desse modo, caracterizado como cláusula pétrea. 

Quanto ao fato de lei complementar poder delegar à autoridade fiscal competência 

para realizar função jurisdicional, foi constatado que ainda não existe doutrina nem 

jurisprudência pacífica sobre o assunto, estes em sua maioria acreditam na 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Nº 105/2001, neste aspecto, o que fica 

evidente por ser o assunto objeto de várias ADIns no STF. 

Portanto, ao longo do presente estudo, buscou-se analisar os aspectos históricos 

desse instituto e seus diversos fundamentos, bem como, as discussões e a problemática 
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vislumbrada por alguns quando do nascimento da Lei Complementar 105/2001 que 

tutelou à autoridade administrativa a quebra do sigilo bancário para fins de fiscalização 

de fraudes e ilícitos, concluindo-se que em prol do interesse público é bastante razoável 

se adentrar a intimidade dos dados dos particulares.                               
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RESUMO 

A argüição de descumprimento de preceito fundamental é ação autônoma de controle de 

constitucionalidade, prevista no artigo 102, § 1º, da Constituição Federal. Quando foi 

inserida no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, ocorreu um grande debate 

sobre a sua finalidade no âmbito do sistema de controle de constitucionalidade. Com o 

advento da Lei nº 9.882/99, delimitou-se a configuração da argüição. Uma das previsões 

da referida normativa, é que a argüição configura-se como um mecanismo subsidiário 

em relação aos demais instrumentos de controle abstrato da constitucionalidade (ação 

direta de inconstitucionalidade por ação, ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão e ação declaratória de constitucionalidade). Assim, como o Supremo Tribunal 

Federal sempre entendeu incabível o controle da legislação infraconstitucional pré-

constitucional em sede de controle abstrato, abriu-se a possibilidade de fiscalizar tais 

atos no bojo da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Então, como a 

argüição pode ter por objeto solucionar relevante controvérsia judicial sobre atos 

normativos publicados anteriormente à Constituição, permitiu-se o controle da 

constitucionalidade, na ADPF 130, de dispositivos da Lei da Imprensa tidos por atenta 

atentatórios aos direitos fundamentais à liberdade de imprensa e de expressão. Dessa 

maneira, vislumbra-se um importante instrumento para a proteção dos direitos 

fundamentais cuja regulamentação infraconstitucional é anterior a Constituição de 1988.   
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PALAVRAS-CHAVE: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL; JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 

 

ABSTRACT 

The disregarding argument of fundamental precept is an independent kind of judicial 

review demand, inserted in article 102, § 1º of the Federal Constitution. When this 

article was inserted in Brazilian constitutional system, a great discussion was developed 

around the limits, the subject and the finality of this action in the context of Brazilian 

system of judicial review. Then, the Law nº 9.882/99 was edited to regulate the 

constitutional prevision. One aspect of this law is that the disregarding of fundamental 

precept is a subsidiary instrument when we focus on the instruments of abstract judicial 

review (direct action of unconstitutional analysis, direct action of unconstitutional 

analysis of public omissions and declaratory action of constitution analysis). The 

Brazilian Supreme Court had always understood that the abstract judicial review was 

unable to analyze pre-constitutional ordinary law. With the disregarding argument of 

fundamental precept it is now possible to analyze this acts. So, the disregarding 

argument of fundamental precept can solve relevant constitutional controversy 

concerning normative acts published previously to the Constitution. This has allowed 

the control of constitutionality, in ADPF 130, over some articles of the Law of Press, 

which are considered offensive to the basic rights to expression and press freedom. The 

argument is an important instrument to protect the fundamental rights. That’s an 

important instrument to protect the fundamental rights which ordinary regulation is 

previously to the Constitution of 1988. 

 

KEY-WORDS: DISREGARDING ARGUMENT OF FUNDAMENTAL PRECEPT; 

JUDICIAL REVIEW; FUNDAMENTAL RIGHTS.  

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em um Estado Democrático de Direito, a jurisdição constitucional revela-se 

importante para garantir a proteção e a exigibilidade dos direitos fundamentais. Nesse 
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sentido, ganha relevo a análise da concessão de medida cautelar na Argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – nº 130, por decisão do Supremo 

Tribunal Federal em fevereiro de 2008, em que se afirmou, no contexto da democracia 

brasileira – que pressupõe a liberdade de imprensa e de expressão – a possibilidade de 

examinar a (in)constitucionalidade de direito pré-constitucional (a Lei de Imprensa, de 

1967). A decisão reforça o objeto da ADPF e sua característica de subsidiariedade, o 

que torna esse meio processual um importante instrumento para a proteção e a 

exigibilidade dos direitos fundamentais.   

 Nessa linha, o presente estudo começa delineando a origem e a natureza jurídica 

da ADPF. Na seqüência, tratar-se-á do objeto da ADPF e da possibilidade de 

fiscalização da constitucionalidade de normas pré-constitucionais por meio dessa 

modalidade de ação. Ao final, será enfrentada a discussão acerca da proteção dos 

direitos fundamentais à liberdade de imprensa e de expressão, por meio do controle de 

constitucionalidade de normas pré-constitucionais, tendo como pano de fundo a recente 

concessão de medida cautelar na argüição de descumprimento nº 130.  

 

1 ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A argüição de descumprimento de preceito fundamental, tal qual a conhecemos 

hoje, foi positivada pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, no artigo 102, § 

1º1. Precisamente, o primeiro projeto de Constituição da Comissão Afonso Arinos (o 

Projeto A) não trazia qualquer previsão acerca da argüição de descumprimento de 

preceito fundamental2. Todavia, emenda parlamentar3 apresentada no trâmite de 

apreciação do Projeto A fez inserir a argüição no Projeto B, nos mesmos termos que se 

                                                   
1 Constituição Federal: Artigo 102: “§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da 
lei.”. A respeito da origem da ADPF no ordenamento jurídico brasileiro, André Ramos Tavares não deixa 
de observar que o instituto encontra raízes na ação interventiva prevista na Constituição de 1891, assim 
enunciada: “Quando quaesquer leis de um dos Estados infringirem qualquer princípio cardeal da 
Constituição, ao Govêrno da União caberá suspender a respectiva execução na parte relativa a infração, 
competindo ao Supremo Tribunal a decisão do conflito”.  TAVARES, André Ramos. Tratado da 
Argüição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 11.  

2 O Projeto A previa, tão-somente, a “argüição de relevância de questão federal”, a qual 
guardava semelhança com a argüição de descumprimento de preceito fundamental apenas em termos de 
nomenclatura. Cf. TAVARES, ob. cit., p. 16.  

3 Emenda parlamentar nº 2P02040-2, apresentada pelo Constituinte Deputado Eraldo Melo 
Tinoco (deputado federal pelo PFL da Bahia). Ibidem, p. 19.  
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apresenta atualmente na Constituição, tendo sofrido apenas revisão textual4. A revisão 

constitucional de 1993 manteve incólume o respectivo dispositivo constitucional. 

Assim, a ADPF nasce, no direito brasileiro, com o advento da Constituição de 1988, 

aguardando, todavia, tal qual optou o constituinte originário5, respectiva regulamentação 

pelo legislador infraconstitucional para que pudesse ser manejada judicialmente. 

Apenas em 1997 são apresentados estudos que efetivamente têm por objeto a 

regulamentação da ADPF. A redação vaga da argüição de descumprimento na 

Constituição permitiu que os projetos apresentados fossem bastante discrepantes entre 

si. Desse modo, inicialmente, é apresentado ao Parlamento projeto de lei de autoria da 

então deputada federal Sandra Starling, de conteúdo distinto daquele da atual lei 

regulamentadora da ADPF, e que restringia o objeto da ação ao “descumprimento de 

preceito fundamental do texto constitucional, em face de interpretação ou aplicação dos 

Regimentos Internos das respectivas Casas, ou comum, no processo legislativo de 

elaboração de normas previstas no art. 59 da Constituição.”6 Paralelamente, comissão de 

estudos encabeçada por Celso Bastos7 também trabalhou sobre anteprojeto de lei para a 

regulamentação da ADPF. Levado a discussão, o projeto da deputada Sandra Starling, 

todavia, sofreu uma série de emendas do Relator, resultando em substitutivo bastante 

semelhante ao formulado pela Comissão Celso Bastos8. Assim, o projeto de lei para 

regulamentação da ADPF (e que em muito pouco difere do projeto elaborado pela 

Comissão Celso Bastos) é encaminhado ao Presidente da República para a respectiva 

sanção ou veto, resultando na Lei nº 9.882/99.   

 Todavia, é importante retroceder um pouco àquela fase final do procedimento de 

elaboração da lei da ADPF e destacar que, exatamente no momento da apreciação do 

                                                   
4 Ibidem, p. 20.  
5 Entende-se que a redação vaga do dispositivo da ADPF denota a vontade do constituinte 

originário em traçar apenas as diretrizes básicas da ação, deixando ao legislador infraconstitucional a 
tarefa de instrumentalizar a sua utilização. Cf. ROTHENBURG, Walter Claudius. Argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. In: TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter 
Claudius (org). Argüição de descumprimento de preceito fundamental: análises à luz da Lei n. 
9882/99. São Paulo: Atlas, 2001. p. 200. 

6 Projeto de Lei nº 2.872. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira, In MEIRELLES, Hely Lopes. 
Mandado de Segurança. 30. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 466-467.  

7 E composta pelos juristas Arnoldo Wald, Ives Gandra Martins, Oscar Dias Corrêa e Gilmar 
Ferreira Mendes. Ibidem, p. 465.  

8 Um cotejo entre o projeto da Comissão Celso Bastos e o projeto da deputada Sandra Starling 
após as emendas parlamentares, com o fim de ilustrar a grande semelhança entre ambos, é feita por 
Gilmar Mendes em Mandado de Segurança…, p. 467-472.  
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projeto de lei pelo Poder Executivo, a doutrina entende ter havido uma mutilação da 

argüição de descumprimento, em virtude de veto parcial do Presidente. 

 Com efeito, o art. 2º, caput e inciso I, da Lei nº 9.882/99, atribui capacidade 

processual ativa aos mesmos legitimados para a propositura da ação direta de 

inconstitucionalidade9. Nada obstante, a redação original do inciso II daquele mesmo 

artigo, e que foi vetada pelo Poder Executivo, estendia a todo aquele que sofresse a 

violação a preceito fundamental a legitimidade para a propositura de ADPF. As razões 

de veto foram, basicamente, o congestionamento da Suprema Corte caso se mantivesse 

o permissivo de propositura da ação a todo e qualquer cidadão10. 

 Esse veto, em específico, sofreu severas críticas da doutrina. Argumenta-se que a 

Lei nº 9.882/99 não atendeu ao espírito da Constituição, de supremacia e proteção de 

suas normas por todos os seus destinatários, tendo fixado restrição não permitida 

expressamente pelo texto constitucional. Ainda, o veto presidencial teria retirado do 

cidadão direito assegurado constitucionalmente, de que lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5º, XXV da CF). Argumenta-se, 

também, ter havido cerceamento da participação democrática do cidadão11; concebido 

constitucionalmente como co-participante no governo12, o cidadão viu-se, em razão do 

veto, impedido de controlar atos do poder público que sejam flagrantemente atentatórios 

a preceito fundamental, e que podem arrastar-se eternamente inconstitucionais13 em 

virtude da inércia dos legitimados para propositura da ADPF.  

                                                   
9 Os legitimados para a propositura da ADI constam dos incisos I a IX da Constituição Federal, 

verbis: “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara 
dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - 
o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso 
Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 

10 Todos os vetos presidenciais à lei da ADPF, bem como suas respectivas razões, podem ser 
visualizados no sítio virtual da Presidência da República: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/1999/Mv1807-99.htm  

11 Cf. GARCIA, Maria. Argüição de Descumprimento: direito do cidadão. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 8, n. 32, jul.-set. 2000. p. 100. No artigo, a autora 
sustenta, na esteira de Peter Häberle, que a cidadania poderá ser plenamente realizável no contexto de 
uma sociedade aberta de intérpretes, onde todos são intérpretes jurídicos da Constituição, ampliando, 
dessa forma, o círculo de participantes na realização dos direitos fundamentais.  

12 Importante lembrar que o parágrafo único do art. 1º da Constituição consagra, dentre os 
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a soberania popular: “Todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 

13 Utilizaremos, indistintamente, os termos descumprimento da Constituição e 
inconstitucionalidade, por entendermos não haver prejuízo de seu uso enquanto sinônimos para os fins do 
presente estudo. Todavia, registramos a distinção levada a efeito por André Ramos Tavares, para quem 
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Por conta disso, entende-se que o referido veto teria suprimido uma outra forma 

de fiscalização da constitucionalidade, mais democrática, e que seria, no caso, uma 

espécie de ação popular constitucional. Diante dessa discussão, somando-se à 

necessidade de ser comprovada, pelo argüente, a relevância da controvérsia 

constitucional, tal qual exige a lei da ADPF, parece acertada a visão de que haverá 

grande redução no número de argüições submetidas ao controle abstrato do STF. 

 Quanto à natureza jurídica, a argüição de descumprimento de preceito 

fundamental é concebida como ação autônoma de controle de constitucionalidade. Essa 

é uma afirmação que leva em conta o objeto que a ADPF visa atacar, o parâmetro 

utilizado como referência para o controle da constitucionalidade, bem como o órgão 

competente para processamento e julgamento da ação. A ação será proposta, 

diretamente, perante o Supremo Tribunal Federal (órgão competente), para “evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”14, bem como 

“quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição” (objeto 

da ação)15. Ainda, o parâmetro colocado em relação ao objeto da ADPF são os 

preceitos fundamentais decorrentes da Constituição, inserindo-a, pois, no catálogo de 

instrumentos processuais eficazes à fiscalização da constitucionalidade. 

 O objeto dessa ação é mais abrangente do que em outras ações de controle de 

constitucionalidade16. Com efeito, a ADPF tem um amplo campo de incidência, uma 

vez que seu controle recai sobre atos do poder público de qualquer natureza, aqui 

incluídos, exemplificativamente17, e na dicção da própria lei da ADPF, lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Com 

isso, o legislador infraconstitucional oportunizou a fiscalização de constitucionalidade 

                                                                                                                                                     
descumprimento caracteriza violação a disposição não normativa da Constituição, ou seja, atos 
administrativos e atos materiais contrários ao texto constitucional. Para detalhes, consultar o seu Tratado 
da Argüição ..., p. 162 e ss. 

14 Alexandre de Moraes identifica duas modalidades de ADPF, que seria preventiva quando 
dirigida a evitar danos a “princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal”, 
e repressiva quando intentasse reparar aqueles princípios, direitos e garantias lesados por ação/omissão 
dos poderes públicos. MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais 
Constitucionais. Garantia Suprema da Constituição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 265.  

15 Artigo 1º, caput e parágrafo único, I da Lei nº 9.882/99, respectivamente.   
16 Como a ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, cujo objeto restringe-se a leis e 

atos normativos federais ou estaduais, conforme preceitua o art. 102, I, a da Constituição Federal.  
17 A afirmação entre vírgulas é emprestada de Celso Ribeiro BASTOS e Alexis Galiás de Souza 

VARGAS, In: Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 8, n. 30, jan.-mar. 2000. p. 70.  
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pelo Judiciário, não apenas sobre leis e atos normativos, mas também sobre atos da 

administração; e não apenas sobre atos emanados das esferas de competência federal e 

estadual, mas, igualmente, da esfera de competência municipal. E, por fim, oportunizou, 

ainda, que normas editadas anteriormente à Constituição de 1988, mas que ainda regem 

as relações jurídicas atuais, sejam examinadas em sua compatibilidade com o Texto 

Maior, hipótese que interessa ao presente estudo. 

 Em relação ao parâmetro a ser levado em conta quando do exame da 

constitucionalidade, tem-se não somente o texto da Constituição, mas, também, normas 

materialmente constitucionais, vale dizer, princípios e regras fundamentais que se 

encontram fora do corpo dogmático da Constituição, recebendo, nada obstante, a sua 

proteção implícita18. Conforme adverte Wandimara Saes, a própria expressão “preceitos 

fundamentais” é uma expressão de textura aberta19, e que pode abranger um sem-

número de situações capazes de expressar princípios e regras que são basilares em um 

sistema constitucional20. É importante lembrar, nessa linha, que a própria Constituição, 

em seu artigo 5º, § 2º, protege também direitos fundamentais não expressamente 

previstos no Texto Maior que sejam com ele compatíveis21. Para além disso, não se 

poderia esperar que o legislador infraconstitucional enunciasse, taxativamente, o que 

vem a ser preceito fundamental, sob pena de incorrer em restrição não expressamente 

permitida pela Constituição. Assim, entende-se que cabe à jurisprudência e à doutrina 

construir, para cada momento histórico, o que a comunidade entende ser um preceito 

que mereça proteção por meio da argüição de descumprimento22. 

Por fim, com relação ao órgão competente para processamento e julgamento da 

ADPF, a Constituição estabelece que tal função cabe ao Supremo Tribunal Federal. De 

fato, o próprio comando constitucional, bem como o teor da regulamentação da lei da 

ADPF, no já apontado sentido de que os legitimados para a sua propositura são os 

mesmos da ADI, aponta para a conclusão de que a ADPF é uma ação direta de controle 
                                                   

18 É o que se infere da própria leitura do dispositivo constitucional que abriga a argüição, quando 
prevê a proteção de preceito fundamental “decorrente desta Constituição” (grifamos).  

19 Para uma sólida teoria acerca da textura aberta do direito, sugere-se HART, Herbert L. A. O 
conceito de direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986 e 2005.  

20 SAES, Wandimara Pereira dos Santos. A extensão e o conteúdo de preceito fundamental na 
argüição de descumprimento. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 15, n. 
59, abr.-jun. 2007. p. 320.  

21 Constituição Federal: Artigo 5º, § 2º: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte.”  

22 Cf. BASTOS; VARGAS, op. cit., p. 69.  
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abstrato da constitucionalidade. Todavia, é importante destacar que a Lei nº 9.882/99 

permite, também, identificar a existência de ADPF em sede de controle concreto ou 

incidental. É o que se infere da leitura do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da lei da 

ADPF, ao prever o cabimento da argüição quando houver relevante controvérsia 

judicial acerca da constitucionalidade do ato em questão23. Registre-se que é exatamente 

a possibilidade de fiscalização da constitucionalidade, por meio de ADPF, em sede de 

controle concreto, que legitima a sindicabilidade e defesa dos direitos fundamentais à 

liberdade de expressão e de imprensa em face da Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa).  

Isso porque, com efeito, o controle difuso ou incidental da constitucionalidade 

caracteriza-se pela possibilidade de ser exercido por todo e qualquer órgão julgador, em 

qualquer instância do Poder Judiciário. Ou seja, uma vez estando o juiz da causa 

convencido acerca da inconstitucionalidade da norma manejada no caso sub judice, 

poderá ele afastá-la do caso concreto, declarando, incidentalmente, a sua 

inconstitucionalidade. Porém, sem ignorar o caráter democrático de que se reveste o 

controle difuso de constitucionalidade, o grande risco dessa modalidade de controle é a 

prolação de decisões totalmente contraditórias, para casos concretos semelhantes. Era o 

que vinha ocorrendo com os processos judiciais em que se discutiam os direitos 

fundamentais à liberdade de expressão e de imprensa: havia uma proliferação de 

decisões divergentes, ora condenando veículo comunicador com base nas penalidades 

da Lei da Imprensa, ora repelindo pedido de condenação por danos morais, declarando, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade da referida lei. 

Assim, a ADPF surge como mecanismo uniformizador da controvérsia 

constitucional (melhor dizendo, controvérsia judicial) havida no âmbito das decisões 

proferidas nos casos concretos, em sede de controle difuso. Esses casos concretos serão 

o pano de fundo necessário para que se caracterize o controle concreto da 

constitucionalidade por meio da argüição.  

Note-se, contudo, que o controle da Lei de Imprensa não seria possível por meio 

de nenhuma outra ação de controle da constitucionalidade. Somente a ADPF é ação 

                                                   
23 O dispositivo fala em “controvérsia constitucional”, todavia, é factível que se trata, aqui, de 

controvérsia no âmbito judicial, uma vez que não se poderia admitir que dissenso tão-somente doutrinário 
pudesse dar ensejo à provocação da Suprema Corte para posicionar-se a respeito de questão 
constitucional. Confira-se, a propósito, as palavras da lei: “Parágrafo único. Caberá também argüição de 
descumprimento fundamental: I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional  
sobre lei ou ato normativo federal, estadual, ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição” 
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direta por meio da qual se pode fiscalizar a constitucionalidade de atos normativos 

anteriores à Constituição de 1988, e aqui reside a sua grande inovação e relevância 

como veículo de proteção de direitos fundamentais pela jurisdição constitucional. É o 

que será ressaltado nos tópicos a seguir. 

 

2 OBJETO E SUBSIDIARIEDADE DA ADPF  

  Diante da redação vaga da Constituição de 1988 quanto ao seu âmbito e às suas 

hipóteses de cabimento, a ADPF apresentou-se como um instituto sem operatividade 

prática24 até a regulamentação por meio da Lei nº 9.882/99. 

  Conforme sobredito, com o advento da legislação infraconstitucional, viu-se 

acalorar o debate doutrinário sobre a ADPF. Questões como quem seriam os 

legitimados ativos, tendo em vista a defesa da argüição se configurar como uma ação 

popular constitucional25; quais os efeitos da decisão; existência de uma argüição 

incidental; sua natureza jurídica, hipóteses de cabimento e sua posição no complexo 

sistema brasileiro de fiscalização da constitucionalidade26.  

  Uma das questões mais controversas refere-se ao previsto no parágrafo único do 

artigo 1º da Lei nº 9.882/9927, que dispõe que a argüição também é cabível quando for 

relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo 

federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 

  Com efeito, tal disciplina conduz à idéia de que a ADPF tem objeto amplíssimo, 

abarcando o questionamento de vários atos excluídos do controle abstrato de 
                                                   

24 Sobre o tema: SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de 
preceito fundamental. In: TAVARES, ROTHENBURG, Argüição de descumprimento de preceito 
fundamental..., p. 85. Inclusive o Supremo Tribunal Federal considerou o dispositivo constitucional da 
ADPF como norma constitucional de eficácia limitada, carente, portanto, de regulamentação para 
produzir efeitos positivos (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental em petição n. 1.140-
7. Relator: Ministro Sydney Sanches. Publicado em 31.05.1996). 

25 Defendendo que a argüição tem como legitimado qualquer cidadão: STRECK, Lenio Luiz. Os 
meios de acesso do cidadão à jurisdição constitucional, a argüição de descumprimento de preceito 
fundamental e a crise de efetividade da Constituição Brasileira. In: CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; 
SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). Hermenêutica e jurisdição constitucional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2001. p. 267. 

26 Para um panorama geral da discussão e estabelecimento de algumas premissas, consultar: 
CLÈVE, Clèmerson Merlin; DIAS, Cibele Fernandes. Algumas considerações em torno da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. In: CRUZ; SAMPAIO, Hermenêutica e jurisdição 
constitucional..., p. 01-08. 

27 “Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante 
o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de 
ato do Poder Público. Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito 
fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 
normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição” 
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constitucionalidade via ação direta. Assim, viu-se a possibilidade de analisar matérias 

que estavam no limbo da fiscalização da constitucionalidade (atos normativos 

municipais, atos concretos, legislação pré-constitucional, atos jurisdicionais, atos 

normativos infralegais, atos do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, atos 

políticos28), tendo em vista a posição consolidada no Supremo Tribunal Federal.  

  Daí a importância da ADPF para o tema em estudo: a possibilidade de analisar a 

constitucionalidade do direito pré-constitucional em sede de controle abstrato. De fato, 

uma vasta disciplina infraconstitucional de temas tratados na Constituição de 1988 – 

inclusive direitos fundamentais – é anterior à sua vigência e, assim, permaneciam à 

mercê da fiscalização abstrata da constitucionalidade29.  

  Isso é prejudicial na medida em que a fiscalização abstrata concentrada no 

Supremo Tribunal Federal cuida de pacificar definitivamente as questões 

constitucionais de forma vinculante e com efeitos erga omnes. Apenas com a 

manifestação da Corte se tem entendimento definitivo sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de um instituto. Não se trata de menosprezar a importância da 

fiscalização difusa da constitucionalidade30; apenas ressaltar que a fiscalização abstrato-

concentrada é fundamental para se ter a “última palavra” sobre assuntos fundamentais 

ao Estado Democrático de Direito31.  

 Se por um lado abriu-se amplo leque para o controle por meio da ADPF, por 

outro se estabeleceu no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que a ADPF é um mecanismo 

subsidiário, sendo admitida apenas quando não houver outro meio eficaz de sanar a 

lesividade a preceito fundamental32.  

                                                   
28 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade 

democrática e instrumentos de realização. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.207; SARMENTO, 
Daniel. Apontamentos..., p. 91-99. Quanto aos atos político, há que se notar que embora exista a defesa 
doutrinária, o Supremo Tribunal Federal refutou realizar a fiscalização do veto em sede de argüição de 
descumprimento de preceito fundamental (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem em 
argüição de descumprimento de preceito fundamental n.01/RJ. Relator: Ministro Néri da Silveira, julgado 
em 03.02.2000, publicado em 07.11.2003).      

29 Sobre o tema: ROTHENBURG, op. cit, p. 219; BARROSO, Luis Roberto. O controle de 
constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 238-239. 

30 Pelo contrário, reconhece-se a importância da fiscalização difusa, sendo apontada inclusive 
por alguns autores como a forma por excelência da fiscalização da constitucionalidade (CRUZ, Álvaro 
Ricardo Cruz. Habermas e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 196 ).  

31 Em defesa da melhor acomodação do controle abstrato aos preceitos democráticos: NINO, 
Carlos Santiago. La constitucion de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 259-260.   

 32 “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou 
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  A partir dessa previsão muitas divergências doutrinárias surgiram. Houve  quem 

afirmasse que o cabimento da ADPF teria que ser cotejado com todos os instrumentos 

que possibilitam a fiscalização da constitucionalidade, o que a transformaria em um 

mecanismo inócuo devido à consagração do princípio da inafastabilidade da jurisdição e 

do controle difuso da constitucionalidade no direito brasileiro, uma vez que sempre 

existiria um meio para questionar a constitucionalidade de qualquer ato33.                       

  Todavia, a interpretação que prevaleceu em sede doutrinária e também no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a ADPF consiste sim em um 

mecanismo subsidiário; porém, para se aferir essa subsidiariedade, se deve fazer o 

confronto apenas com os mecanismos que propiciam a fiscalização abstrata da 

constitucionalidade.  Nesses termos, sempre que um instrumento de fiscalização abstrata 

(ação direta de inconstitucionalidade por ação e por omissão e ação declaratória de 

constitucionalidade34) não for eficaz para sanar a lesividade a preceito fundamental, é 

cabível a ADPF35.  

 

3 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO PRÉ-

CONSTITUCIONAL  

  Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posiciona-se pela 

impossibilidade de questionar dispositivos pré-constitucionais em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade.  

  Segundo a Corte, a relação entre o direito pré-constitucional e a Constituição não 

se resolve no contexto da inconstitucionalidade, mas sim da revogação/recepção. Assim, 
                                                                                                                                                     
for inepta. § 1o Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver 
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”  

 33 Por exemplo, Alexandre de Moraes sustentou que “esse mecanismo de efetividade dos 
preceitos fundamentais não substituiu as demais previsões constitucionais que tenham semelhante 
finalidade, tais como o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, 
mandado de injunção, ação popular, ações diretas de inconstitucionalidade genérica, interventiva e por 
omissão e ação declaratória de constitucionalidade” (MORAES, Alexandre. Comentários à lei n. 9882/99 
– argüição de descumprimento fundamental. In: TAVARES; ROTHENBURG. Argüição de 
descumprimento de preceito fundamental..., p. 26-27).   

34 Note-se que a ação direta interventiva não pode ser enquadrada como um mecanismo de 
controle abstrato da constitucionalidade. De fato, trata-se mecanismo de fiscalização concreta e 
concentrada da constitucionalidade, pois propicia a fiscalização de atos frente aos princípios 
constitucionais sensíveis tendo em vista um caso concreto. Sobre o tema CLÈVE, Clèmerson Merlin. A 
fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. rev., e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 129.  

35 BARROSO, O controle..., p. 226-227. No âmbito jurisprudencial: BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Argüição de descumprimento de preceito fundamental n. 17/AP. Relator: Ministro 
Celso de Mello, julgado em 05.06.2002, publicado em 14.02.2003).   
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ou a legislação anterior é recepcionada pela nova Constituição porque materialmente 

compatível, recebendo, todavia, um novo fundamento de validade, ou o que se tem é a 

sua revogação por incompatibilidade material com os preceitos da nova ordem 

constitucional. Dessa forma, para o Supremo Tribunal Federal não é possível se falar 

em inconstitucionalidade material superveniente36.  

  Não obstante, essa interpretação acarreta insegurança jurídica, na medida em que 

torna imunes à fiscalização pelo Supremo Tribunal Federal importantes diplomas 

legislativos como o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Eleitoral, o 

Código de Processo Civil e também a legislação esparsa que muitas vezes versa sobre 

temas caros à disciplina dos direitos fundamentais.  

  Esse vazio de controle veio a ser preenchido com a ADPF, que, por ser 

mecanismo subsidiário, atua onde os demais instrumentos de fiscalização abstrata não 

podem atuar de forma eficaz. No caso, a fiscalização do direito pré-constitucional 

sempre esteve alheia, inexistindo meio eficaz de realizá-la no contexto do controle 

abstrato da constitucionalidade37.  

Trata-se de questão importantíssima que reforça o papel do Supremo Tribunal 

Federal como guardião da Constituição e possibilita a análise de muitos temas 

importantes, como o tratado nas paradigmáticas ADPF nº 5438 (em que se analisa a 

adequação do artigo 128 do Código Penal com dispositivos consagrados na Constituição 

de 1988), e nº 130, esta objeto especifico de exame, na qual se questiona a 

constitucionalidade da Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa) frente à concepção de 

democracia trazida pela Constituição de 1988.  

 

                                                   
36 Trata-se de questão assentada na ADI n. 02 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta 

de inconstitucionalidade n. 02. Relator: Ministro Paulo Brossard. Julgado em 06.02.92, publicado em 
21.11.97). Contudo, a posição não era unânime no Supremo. Foram vencidos os Ministros Néri da 
Silveira, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence. No voto do então Ministro Sepúlveda Pertence está 
exposta a tese de que só é possível falar em revogação quando se está diante de normas de mesma 
hierarquia e ínsitas ao mesmo ordenamento jurídico e, assim, quando o confronto se dá entre normas 
infraconstitucionais e normas constitucionais há que se falar necessariamente em inconstitucionalidade. 
Portanto, seria sim defensável a idéia de inconstitucionalidade material superveniente.    

37 BARROSO, O controle..., p. 238; CUNHA JUNIOR, Dirley da. Controle judicial das 
omissões do poder público. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 593. 

38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argüição de descumprimento de preceito fundamental n. 
54. Informativo n. 385.  
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4 A PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM SEDE DE ADPF: a 

importância da ADPF 130/MC 

Tendo em vista as considerações tecidas sobre o instituto da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, e o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal quanto à fiscalização da constitucionalidade de direito pré-constitucional, cabe 

trazer caso recente julgado pela Corte, que fomenta o debate acerca da temática.  

O Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou argüição de descumprimento 

de preceito fundamental com o fim de suspender a vigência da expressão “a espetáculos 

de diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem”, contida na 

parte inicial do § 2º do artigo 1º39; do § 2º do artigo 2º40; da íntegra dos artigos 3º, 4º, 5º, 

6º e 6541; da expressão “e sob pena de decadência deverá ser proposta dentro de 3 

meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa”, constante da parte 

                                                   
39 Lei nº 5.250/67: “Art. 1º - É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e 

a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada 
um, nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer. § 2º O disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e 
diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, 
quando o Govêrno poderá exercer a censura sôbre os jornais ou periódicos e emprêsas de radiodifusão e 
agências noticiosas nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos 
executores daquela medida.”  (grifamos) 

40 Lei nº 5.250/67: “ Art. 2º - Omissis.  § 2º É livre a exploração de emprêsas que tenham por 
objeto o agenciamento de notícias, desde que registadas nos têrmos do art. 8º.” 

41 Lei nº 5.250/67: “Art. 3º - É vedada a propriedade de emprêsas jornalísticas, sejam políticas ou 
simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedade por ações ao portador. (…) 

“Art. 4º - Caberá exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientação intelectual 
e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas, transmitidos 
pelas emprêsas de radiodifusão. § 1º É vedado às emprêsas de radiodifusão manter contratos de 
assistência técnica com emprêsas ou organizações estrangeiras, quer a respeito de administração, quer de 
orientação, sendo rigorosamente proibido que estas, por qualquer forma ou modalidade, pretexto ou 
expediente, mantenham ou nomeiem servidores ou técnicos que, de forma direta ou indireta, tenham 
intervenção ou conhecimento da vida administrativa ou da orientação da emprêsa de radiodifusão. § 2º A 
vedação do parágrafo anterior não alcança a parte estritamente técnica ou artística da programação e do 
aparelhamento da emprêsa.”  

“Art. 5º - As proibições a que se referem o § 2º do art. 3º e o § 1º do artigo 4º não se aplicam aos 
casos de contrato de assistência técnica, com emprêsa ou organização estrangeira, não superior a seis 
meses e exclusivamente referente à fase de instalação e início de funcionamento de equipamento, 
máquinas e aparelhamento técnicos.”  

“Art. 6º - Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma emprêsa de 
radiodifusão pretenda fazer com emprêsa ou organização estrangeira, que possa, de qualquer forma, ferir 
o espírito das disposições dos artigos 3º e 4º, sendo também proibidas quaisquer modalidades contratuais 
que de maneira direta ou indireta assegurem a emprêsas ou organizações estrangeiras participação nos 
lucros brutos ou líquidos das emprêsas jornalísticas ou de radiodifusão. “ 

“Art. 65 - As emprêsas estrangeiras autorizadas a funcionar no País não poderão distribuir 
notícias nacionais em qualquer parte do território brasileiro, sob pena de cancelamento da autorização por 
ato do Ministro da Justiça e Negócios Interiores.” 
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final do artigo 5642; dos §§ 3º e 6º do artigo 5743; dos §§ 1º e 2º do artigo 6044; da 

íntegra dos artigos 61, 62, 63 e 6445; dos artigos 20, 21, 22 e 2346; e dos artigos 51 e 

5247, todos da Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa).  

                                                   
42 Lei nº 5.250/67:  “Art. 56 - A ação para haver indenização por dano moral poderá ser exercida 

separadamente da ação para haver reparação do dano material, e sob pena de decadência deverá ser 
proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa.” (grifamos) 

43 Lei nº 5.250/67:  “Art. 57 – Omissis. § 3º Na contestação, apresentada no prazo de 5 (cinco) 
dias, o réu exercerá a exceção da verdade, se fôr o caso, indicará as provas e diligências que julgar 
necessárias e arrolará as testemunhas. A contestação será acompanhada da prova documental que 
pretende produzir.  § 6 º Da sentença do Juiz caberá apelação, a qual somente será admitida mediante 
comprovação do depósito, pela apelante, de quantia igual à importância total da condenação. Com a 
petição de interposição do recurso o apelante pedirá expedição de guia para o depósito, sendo a apelação 
julgada deserta se, no prazo de sua interposição, não for comprovado o depósito. (Redação dada pela Lei 
nº 6.071, de 03.7.1974)” 

44 Lei nº 5.250/67: “Art. 60 – Omissis. § 1º O disposto neste artigo não se aplica aos impressos 
que contiverem algumas das infrações previstas nos arts. 15 e 16, os quais poderão ter a sua entrada 
proibida no País, por período de até dois anos, mediante portaria do Juiz de Direito ou do Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, aplicando-se neste caso os parágrafos do art. 63. § 2º Aquêle que vender, 
expuser à venda ou distribuir jornais periódicos, livros ou impressos cuja entrada no País tenha sido 
proibida na forma do parágrafo anterior, além da perda dos mesmos, incorrerá em multa de até Cr$10.000 
por exemplar apreendido, a qual será imposta pelo juiz competente, à vista do auto de apreensão. Antes 
da decisão, ouvirá o juiz o acusado, no prazo de 48 horas.”  

45 Lei nº 5.250/67: “Art . 61. Estão sujeitos à apreensão os impressos que: I - contiverem 
propaganda de guerra ou de preconceitos de raça ou de classe, bem como os que promoverem incitamento 
à subversão da ordem política e social. II -ofenderem a moral pública e os bons costumes. § 1º A 
apreensão prevista neste artigo será feita por ordem judicial, a pedido do Ministério Público, que o 
fundamentará e o instruirá com a representação da autoridade, se houver, e o exemplar do impresso 
incriminado. (…) § 6º Nos casos de impressos que ofendam a moral e os bons costumes, poderão os 
Juízes de Menores, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, determinar a sua apreensão 
imediata para impedir sua circulação.”  

“Art. 62 - No caso de reincidência da infração prevista no art. 61, inciso II, praticada pelo 
mesmo jornal ou periódico, pela mesma emprêsa, ou por periódicos ou emprêsas diferentes, mas que 
tenham o mesmo diretor responsável, o juiz, além da apreensão regulada no art. 61, poderá determinar a 
suspensão da impressão, circulação ou distribuição do jornal ou periódico. (…) § 4º Transitada em 
julgado a sentença, serão observadas as seguintes normas: a) reconhecendo a sentença final a ocorrência 
dos fatos que justificam a suspensão, serão extintos os registros da marca comercial e de denominação da 
emprêsa editôra e do jornal ou periódico em questão, bem como os registros a que se refere o art. 9º desta 
Lei, mediante mandado de cancelamento expedido pelo juiz da execução; b) não reconhecendo a sentença 
final os fatos que justificam a suspensão, a medida será levantada, ficando a União ou o Estado obrigado 
à reparação das perdas e danos, apurados em ação própria.”  

 “Art. 63 - Nos casos dos incisos I e II do art. 61, quando a situação reclamar urgência, a 
apreensão poderá ser determinada, independentemente de mandado judicial, pelo Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores.”  

“Art. 64 - Poderá a autoridade judicial competente, dependendo da natureza do exemplar 
apreendido, determinar a sua destruição.”  

46 Lei nº 5.250/67: “Art. 20 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 
crime: Pena: Detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos 
da região. § 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, reproduz a publicação ou 
transmissão caluniosa. (…)”  

“Art . 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena: Detenção, de 3 
(três) a 18 (dezoito) meses, e multa de 2 (dois) a 10 (dez) salários-mínimos da região. § 1º A exceção da 
verdade sòmente se admite: a) se o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções, 
ou contra órgão ou entidade que exerça funções de autoridade pública; b) se o ofendido permite a prova. § 
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Em linhas gerais, alega-se que os dispositivos apontados não foram 

recepcionados pela Constituição Federal de 1988, e que outros carecem de interpretação 

compatível com a Carta. O objetivo é evitar que “defasadas” prescrições normativas 

sirvam de justificativa para a prática de atos lesivos aos seguintes preceitos 

fundamentais da Constituição Federal de 1988: artigo 5º, incisos IV, V, IX, X, XIII e 

XIV48, e artigos 220 a 22349 (liberdade de expressão e de imprensa). Sustenta-se que 

                                                                                                                                                     
2º Constitui crime de difamação a publicação ou transmissão, salvo se motivada por interêsse público, de 
fato delituoso, se o ofendido já tiver cumprido pena a que tenha sido condenado em virtude dêle.”  

“Art. 22 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decôro: Pena: Detenção, de 1 (um) mês 
a 1 (um) ano, ou multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-mínimos da região. Parágrafo único. O juiz pode 
deixar de aplicar a pena: a) quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; b) 
no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.”  

“Art. 23 - As penas cominadas dos arts. 20 a 22 aumentam-se de um têrço, se qualquer dos 
crimes é cometido: I - contra o Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos 
Deputados, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Chefe de Estado ou Govêrno estrangeiro, ou seus 
representantes diplomáticos; II - contra funcionário público, em razão de suas funções; III - contra órgão 
ou autoridade que exerça função de autoridade pública.” 

47 Lei nº 5.250/67: “Art. 51 - A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre 
para o dano por negligência, imperícia ou imprudência, é limitada, em cada escrito, transmissão ou 
notícia: I - a 2 salários-mínimos da região, no caso de publicação ou transmissão de notícia falsa, ou 
divulgação de fato verdadeiro truncado ou deturpado (art. 16, ns. II e IV). II - a cinco salários-mínimos da 
região, nos casos de publicação ou transmissão que ofenda a dignidade ou decôro de alguém; III - a 10 
salários-mínimos da região, nos casos de imputação de fato ofensivo à reputação de alguém; IV - a 20 
salários-mínimos da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém, ou de imputação de crime 
verdadeiro, nos casos em que a lei não admite a exceção da verdade (art. 49, § 1º). (…)  

“Art. 52 - A responsabilidade civil da emprêsa que explora o meio de informação ou divulgação 
é limitada a dez vêzes as importâncias referidas no artigo anterior, se resulta de ato culposo de algumas 
das pessoas referidas no art. 50.” 

48 CF/88: “Art. 5º - Omissis. IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;”. 

49 CF/88: “Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, IV, 
V, X, XIII e XIV. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. § 3º 
- Compete à lei federal: I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público 
informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada; II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no Art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 
saúde e ao meio ambiente. § 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e 
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não há outro meio processual capaz de sanar essa lesividade, motivo pelo qual se 

entende satisfeito o requisito da subsidiariedade para cabimento da ADPF.  

Cabe ressaltar que a Lei de Imprensa foi promulgada em 1967, na vigência de 

ordem constitucional anterior. E o pedido é de suspensão de dispositivos dessa norma, 

por serem inconstitucionais em relação à ordem constitucional instaurada pela 

Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, cabe fazer referência ao debate, acima 

exposto, de revogação do direito anterior incompatível com a Constituição nova (o que 

impede o exame da constitucionalidade) e da inconstitucionalidade superveniente.  

Em 21 de fevereiro de 2008, o relator da ADPF, Ministro Carlos Ayres Britto, 

deferiu a liminar pleiteada, a fim de determinar que juízes e tribunais suspendam o 

andamento de processos e os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida 

que versem sobre os dispositivos impugnados da Lei nº 5.250/67.  

No corpo da decisão, salienta-se que a democracia é o princípio dos princípios 

da Constituição de 1988, sintetizando os fundamentos e os objetivos fundamentais do 

Estado brasileiro. Nesse sentido, a imprensa é correlata à democracia, sendo banhada 

                                                                                                                                                     
conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. § 5º - Os meios 
de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. § 6º - 
A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 

“Art. 221 - A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos 
seguintes princípios: I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II - 
promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; 
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em 
lei; IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.” 

“Art. 222 - A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é 
privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. § 1º - .Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento 
do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez 
anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. 
§ 2º - A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são 
privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação 
social. § 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a 
prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, 
que também garantira a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. § 4º 
Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º. § 5º As alterações 
de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional.” 

“Art. 223 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. § 1º - O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do Art. 64, 
§§ 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem. § 2º - A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. § 3º - 
O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
na forma dos parágrafos anteriores. § 4º - O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o 
prazo, depende de decisão judicial. § 5º - O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as 
emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.” 
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pela liberdade de expressão: o que quer que seja pode ser dito por quem quer que seja. 

De acordo com o Ministro, a atual Lei de Imprensa não parece seguir o padrão de 

democracia e de imprensa que marca a atual ordem constitucional. Pelo contrário; trata-

se de normativa que o Supremo Tribunal Federal tem visto como inerente a uma ordem 

constitucional muito distinta da atual. Por essas razões, o Ministro entendeu configurada 

a plausibilidade do pedido em sede cautelar. Quanto ao requisito do perigo na demora 

da prestação jurisdicional, entendeu dever-se aproveitar qualquer oportunidade de 

impedir que eventual aplicação da lei em causa, de nítido viés autoritário, viole tão 

importantes valores constitucionais como a democracia e a liberdade de imprensa. 

Em 27 de fevereiro de 2008, o Tribunal, por maioria, referendou a liminar 

deferida. Preliminarmente, tendo em conta o princípio da subsidiariedade, o Tribunal, 

também por maioria, conheceu da ação. Foi vencido o Ministro Marco Aurélio, que não 

conheceu a ação por reputá-la inadequada, negando referendo à liminar. Na análise do 

mérito, entendeu-se configurada a plausibilidade jurídica do pedido, haja vista que o 

diploma normativo impugnado não parece compatível com o padrão de democracia e de 

imprensa vigente na Constituição de 1988. Ratificou-se o entendimento do Ministro 

Relator quanto à presença do perigo na demora da prestação jurisdicional. Restaram 

vencidos, em parte, os Ministros Menezes Direito, Eros Grau e Celso de Mello, que, 

desde logo, suspendiam a vigência de toda a Lei nº 5.250/67, autorizando a aplicação da 

legislação ordinária de direito civil e de direito penal. O Tribunal, empregando por 

analogia o artigo 21 da Lei nº 9.868/99 (que disciplina o procedimento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade), estabeleceu o prazo 

de 180 dias, a contar da data da sessão, para o julgamento de mérito.  

Esta decisão representa uma ruptura importante no entendimento anterior do 

Supremo Tribunal Federal, e vem reforçar a operatividade prática da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental. A Corte manteve o posicionamento 

paradigmático expressado na ADPF 5450, em que se aceitou a possibilidade de examinar 

                                                   
50 Ementa da ADPF 54: “ADPF – ADEQUAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – FETO 

ANENCÉFALO – POLÍTICA JUDICIÁRIA – MACROPROCESSO. Tanto quanto possível, há de ser 
dada seqüência a processo objetivo, chegando-se, de imediato, a pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal. Em jogo valores consagrados na Lei Fundamental - como o são os da dignidade da pessoa 
humana, da saúde, da liberdade e autonomia da manifestação da vontade e da legalidade -, considerados a 
interrupção da gravidez de feto anencéfalo e os enfoques diversificados sobre a configuração do crime de 
aborto, adequada surge a argüição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF – LIMINAR – 
ANENCEFALIA – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – GLOSA PENAL – PROCESSOS EM 
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a (in)constitucionalidade de direito pré-constitucional (anterior à inauguração da ordem 

constitucional de 1988), acatando que o meio serve justamente para abarcar os casos em 

que a compatibilidade de atos normativos com a Carta Constitucional não pode ser 

perquirida por outros meios processuais. Assim, o STF trilha importante caminho para 

preencher o objeto da ADPF (no sentido de que normas pré-constitucionais também 

podem ser examinadas) e reforçar sua característica da subsidiariedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, tem-se que a proteção dos direitos fundamentais resta reforçada. 

A democracia, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, com a decisão 

proferida pelo STF aqui examinada, foram afirmadas e fortalecidas.  

A liberdade de imprensa e de expressão é pilar fundamental dos sistemas 

democráticos, na medida em que permite o intercâmbio de idéias, o controle do poder, o 

diálogo político e inclusive a formação da identidade individual e coletiva. Em um 

sistema democrático, é necessário um robusto fluxo de idéias.  

A democracia é o sistema de autogoverno pelo qual a cidadania decide 

coletivamente quais são as regras vigentes na comunidade política, e esse autogoverno 

exige que a liberdade de imprensa e de expressão seja entendida não apenas como um 

direito à autodeterminação autônoma, mas sim como uma precondição do sistema 

democrático, pois incrementa e possibilita o intercâmbio de idéias e perspectivas51. 

Então, o papel do Estado – e também da jurisdição constitucional – é o de 

preservar a solidez do debate público, assegurando as condições necessárias para o 

autogoverno da coletividade. Para Carlos Santiago Nino, devem necessariamente ser 

defendidos de forma ativa pelo Judiciário aqueles direitos fundamentais que são tidos 

como condições para a democracia, que são aqueles relativos à participação livre e igual 

no processo de discussão e tomada de decisões, à orientação da comunicação no sentido 
                                                                                                                                                     
CURSO – SUSPENSÃO. Pendente de julgamento a argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, processos criminais em curso, em face da interrupção da gravidez no caso de anencefalia, 
devem ficar suspensos até o crivo final do Supremo Tribunal Federal. ADPF – LIMINAR – 
ANENCEFALIA – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – GLOSA PENAL – AFASTAMENTO – 
MITIGAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reserva, não 
prevalece, em argüição de descumprimento de preceito fundamental, liminar no sentido de afastar a glosa 
penal relativamente àqueles que venham a participar da interrupção da gravidez no caso de anencefalia.” 
Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e publicada no DJ de 31/08/2007. 

51 FISS, Owen; SABA, Roberto. Contra-punto: el valor de la libertad de expresión. 
Disponível em: <http://www.udp.cl/derecho/publicaciones/contra_owen.pdf> Acesso em: 19 jul. 2007. p. 
02. 
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da justificação, à proteção das minorias isoladas e à proteção de um marco emocional 

apropriado para a argumentação52. Na guarda desses direitos fundamentais o Judiciário 

deve apresentar uma postura mais ativa no controle abstrato da constitucionalidade, pois 

a sua atuação reveste-se de evidente legitimidade.  

A liberdade de imprensa e de expressão configura-se como condição 

indispensável para a democracia, pois assegura a participação livre e igual no processo 

de discussão e tomada de decisões. Portanto, é legítima uma postura ativa do Judiciário 

para salvaguardar tais valores. Daí se torna interessante a análise da ADPF 130/MC, 

apreciada em fevereiro de 2008 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a Corte aceitou o 

mecanismo da ADPF para verificar a constitucionalidade de normas pré-constitucionais, 

a fim de proteger o contexto democrático instalado pela Constituição Federal de 1988. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO 
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RESUMO  

O objetivo deste artigo consiste em analisar o processo de implementação do direito 

fundamental à alimentação adequada no Brasil. Para tanto, realizamos uma breve 

digressão histórica do contexto social brasileiro, sobretudo no tocante aos fatores 

determinantes para a exclusão vivenciada por parcela significativa da população, 

destacados por Valla, Stotz e Algebaile, bem como por Schwartzman.Em seguida, 

apresentamos algumas das políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais, 

notadamente, aquelas vinculadas à promoção da alimentação adequada, que restaram 

erigidas a políticas prioritárias de governo a partir do ano de 2003, consoante o relatado 

nas obras de Valente e Beghin e de Piovesan e Conti.Demonstramos, também, com base 

nos estudos elaborados por Lopes e Sarlet, a fundamentalidade deste direito e a 

relevância do seu reconhecimento para uma concretização ampla e progressiva. Ainda 

apresentamos alguns dos instrumentos jurídicos recentemente constituídos e utilizados 

na luta pela efetividade do direito fundamental à alimentação adequada, principalmente 

as ações desenvolvidas pelo Ministério Público – tanto em âmbito federal quanto 

estadual. Por fim, sugerimos mecanismos e políticas inovadoras no intuito de contribuir 

para a sua democratização, especialmente, as concernentes à exigibilidade deste direito 

perante o Estado, conforme o proposto por Sachs e Durán. 
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PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO ADEQUADA; DERECHOS 

FUNDAMENTALES; EFETIVIDADE DOS DIREITOS. 

 

RESUMEN  

El objetivo de este artículo consiste en analizar el proceso de implementación del 

derecho fundamental a la alimentación adecuada en Brasil. Para eso, realizamos una 

breve digresión histórica del contexto social brasileño, sobretodo en lo tocante a los 

factores determinantes para la exclusión vivida por parcela significativa de la población, 

destacados por Valla, Stotz y Algebaile, así como por Schwartzman.En seguida, 

presentamos algunas de las políticas públicas de enfrentamiento a las desigualdades 

sociales, especialmente, aquellas vinculadas a la promoción de la alimentación 

adecuada, que restaron definidas como políticas prioritarias del gobierno a partir de 

2003, consonante lo relatado en las obras de Valente y Beghin y de Piovesan y Conti. 

Demostramos, también, con base en los estudios elaborados por Lopes y Sarlet, la 

fundamentalidad de este derecho y la relevancia de su reconocimiento para una 

concretización amplia y progresiva. Aún presentamos algunos de los instrumentos 

jurídicos recientemente instituidos y utilizados en la lucha por la efectividad del derecho 

fundamental a la alimentación adecuada, principalmente las acciones desarrolladas por 

el Ministerio Público – tanto en ámbito federal como estadual. Finalmente, sugerimos 

mecanismos y políticas innovadoras con el objetivo de contribuir para su 

democratización, especialmente, las concernientes a la exigibilidad de este derecho 

frente al Estado, conforme lo propuesto por Sachs y Durán. 

 

PALABRAS-CLAVE: ALIMENTACIÓN ADECUADA; DERECHOS 

FUNDAMENTALES; EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), morrem aproximadamente vinte e quatro mil pessoas no mundo 
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diariamente em decorrência dos malefícios provocados pela fome no organismo 

humano. Na América Latina e no Caribe, a situação em nada difere dos números 

mundiais - 52 milhões de pessoas perderam suas vidas somente durante o período entre 

2001 a 2003. 

Os prejuízos, entretanto, não se limitam apenas às conseqüências da falta de 

comida, mas também devido à alimentação inadequada constatada no mundo moderno - 

seja por insuficiência financeira, seja por desconhecimento fático da maior parte da 

população sobre os nutrientes necessários para uma vida saudável. 

Desta feita, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem defendido que o 

acesso à alimentação deve ser qualitativo e constante, proporcionando meios 

efetivamente adequados para um bom desenvolvimento humano. Tal preceito fora 

disseminado através das Diretrizes Voluntárias formuladas pela FAO em novembro de 

2004, com fundamento no Comentário Geral nº. 12 do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que definiu o direito à alimentação adequada como sendo aquele em 

que cada homem, mulher ou criança, sozinho ou em companhia de outros, tenha acesso 

físico e econômico, sem interrupção, à alimentação adequada ou aos meios para a sua 

obtenção. 

Esse documento tem progressivamente se legitimado e concretizado nos mais 

diversos países, seja por meio da recepção de pactos internacionais, seja pela edição de 

leis locais, forjando ações governamentais para defesa e promoção do direito à 

alimentação adequada, e possibilitando, inclusive, o seu ulterior controle pela sociedade 

civil. 

No Brasil, as primeiras discussões sobre a fome e as suas implicações datam de 

1946, através dos escritos do médico e sociólogo pernambucano Josué de Castro, que 

alertou sobre a urgência da temática, tendo tal clamor retornado à agenda nacional 

somente após a abertura política nos anos 80, quando se reorganizaram as Conferências 

Nacionais de Alimentação e Nutrição e tornaram-se públicos os dados acerca da 

pauperização da população, destacando-se notadamente sua dificuldade de acesso à 

alimentação adequada. 

A partir de então, constituíram-se grupos governamentais, não-governamentais e 

mistos para pactuarem diretrizes e ações de promoção e defesa da alimentação adequada 
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consoantes com a realidade brasileira, o que culminou com a edição da Lei nº. 

11.346/2006, nomeada como Lei Orgânica da Segurança Alimentar (LOSAN), que 

reconheceu em âmbito infraconstitucional a alimentação adequada como um direito 

fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 

direitos consagrados na Constituição Federal. 

Diante do contexto apresentado, entendemos a importância de analisar os fatores 

determinantes para a exclusão social brasileira, sobretudo, os concorrentes para 

supressão total ou parcial à alimentação adequada. Igualmente, evidenciamos o 

movimento de práticas, atores sociais e instrumentos jurídicos já desenvolvidos em prol 

da efetividade do direito fundamental à alimentação adequada. Ainda, discorremos 

sobre a premissa de fundamentalidade do direito à alimentação adequada e a relevância 

do seu reconhecimento para uma concretização ampla e progressiva. Por derradeiro, 

ressaltamos a necessidade da implementação de mecanismos e políticas inovadoras para 

fins de democratização do trabalho até então desenvolvido, especialmente no que tange 

a exigibilidade daquele direito perante o Estado.  

1. O PROCESSO DE PAUPERIZAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Consoante Valla, Stotz e Algebaile1, desde a sua colonização o Brasil já 

apresentava sinais de pobreza, em razão da exploração comercial, da monocultura de 

exportação e do monopólio da terra a que fora submetido. Entretanto, foram os recentes 

efeitos da globalização e do neoliberalismo que provocaram um genuíno processo de 

pauperização e exclusão social na sociedade brasileira durante o século XX, 

condenando-nos a uma mercantilização extrema do dinheiro2e a uma sensível 

precarização nas relações de trabalho.  

Conjugada à crise econômica, o Brasil suportou durante quase trinta anos, uma 

severa crise político-social decorrente do regime ditatorial instaurado em 1964. Naquela 

época, embora milhares de brasileiros vivessem abaixo da linha da pobreza, suportando 

a fome e todos os seus efeitos, era proibida qualquer menção ao termo, sendo permitido 

                                                 
1 VALLA, Victor Vicent; STOTZ, Eduardo Navarro; ALGEBAILE, Eveline Bertino (Orgs). Para 
compreender a pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, p.63.   
2SCHWARTZMAN, Simon. Pobreza, exclusão social e modernidade: uma introdução ao mundo 
contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004, p.128.   

 
1916



o uso apenas da palavra “má-nutrição”, como meio para ocultar a dimensão social e 

política da fome.3

Após os anos 80, com a abertura política e a reestruturação do capitalismo no 

Brasil, presenciamos uma inclusão alternativa ou marginal no mercado de trabalho4, 

incipientes políticas públicas5 e o fortalecimento dos movimentos sociais6, fatores estes 

que, em dimensões diversas, findaram por evidenciar a grave crise estatal, a limitação 

das políticas de emprego e renda e a recessão da economia brasileira que durante muito 

tempo fundou-se numa suposta cultura da abundância7 e no mito do desenvolvimento 

econômico severamente criticado por Celso Furtado. 

Com o advento da “Era Lula”, a partir de 2003, as políticas de promoção à 

alimentação adequada passam a ter destaque em âmbito governamental, concretizando-

se mediante o Programa Fome Zero, que em seu ano de lançamento dispôs de um 

orçamento de R$ 5,7 bilhões, tendo um acréscimo em sua dotação para R$ 12,3 bilhões 

em 2005.8 Esses investimentos produziram significativos resultados, conforme relatam 

os autores baseados em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

referentes ao período entre 2003 a 2005, quando a pobreza diminuiu 19,2% em território 

nacional.9  

Embora expressivos, os números não têm sido suficientes para transformar nossa 

herança de exclusão social. Segundo números do mesmo IBGE, aproximadamente 8,7% 

da população encontra-se atualmente desempregada10, 51,2% da população ocupada não 

                                                 
3VALENTE, Flávio Luiz Schieck; FRANCESCHINI, Thaís; BURITY, Valéria apud PIOVESAN, Flávia 
e CONTI, Irio Luiz. Direito humano à alimentação adequada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 
128. 
4VALLA, Victor Vicent; STOTZ, Eduardo Navarro; ALGEBAILE, Eveline Bertino (Orgs), op.cit., 2005, 
p. 49. 
5FORTES, Simone Barbisan. Previdência Social no Estado Democrático de Direito. São Paulo: LTr, 
2005, p. 150. 
6.Id. e BEGHIN, Nathalie. Realização do direito humano à alimentação adequada e a experiência 
Brasileira: Subsídios para a sua Replicabilidade. Brasília [s.n], 2006, p. 45. 
7NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p.103 . 
8VALENTE, Flávio Luiz Schieck e BEGHIN, Nathalie, op. cit., 2006, p. 10. 
9ibid., 2006, p. 13.  
10IBGE: taxa de desemprego sobe para 8,7% em fevereiro. Agência Estado, Rio, 27 mar. 2008. 
Disponivel em: <http://www.ae.com.br/institucional/ultimas/2008/mar/27/788.htm> Acesso em: 27 
mar.2008.  

 
1917



é filiada a um sistema previdenciário, e  milhões de pessoas ainda têm fome no Brasil – 

seja de ordem crônica ou aguda.11

Com base na conjuntura exposta, entendemos como relevante analisar as 

políticas públicas implementadas, bem como os instrumentos formulados e os agentes 

envolvidos, como forma de verificar a real efetividade no enfrentamento à exclusão 

social e, especificamente, na promoção do direito fundamental à alimentação adequada.   

2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO AO DIREITO 

FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA  

A partir de 2003, o enfrentamento à pobreza ocupou espaço na agenda política 

do Executivo central, possibilitando a dotação de verbas específicas12, além da criação 

de um aparato burocrático-administrativo em seu favor: o Ministério de 

Desenvolvimento Social de Combate à Fome. 

Fundadas nas Diretrizes Voluntárias para o direito à alimentação adequada, as 

políticas públicas brasileiras destacam-se pelas seguintes iniciativas:  

a) Uma primeira espécie diz respeito à oportunização de acesso aos meios ou 

recursos produtivos, “(...) como a terra, especialmente nas zonas rurais, onde um 

número maior de pessoas passa fome” 13, e a participação da sociedade civil no processo 

de controle e promoção destes direitos. 

b) Uma segunda espécie concerne ao acesso físico e econômico, através dos 

Programas de Transferência de Renda que, embora recriminados pela grande mídia14, 

têm sido co-responsáveis significativos no processo de redistribuição de renda no 

Brasil15,. 

Igualmente, ressaltamos a importância da iniciativa da Presidência da República, 

para a formação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), integrado 

por representantes governamentais e não-governamentais, que tem alcançado diversos 
                                                 
11PESQUISA IBGE. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 18 mai. 2006. Disponivel em: 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=337435>  Acesso em: 27 mar.2008  
12PIOVESAN, Flávia e CONTI, Irio Luiz., op. cit., 2007, p. 133. 
13Ibid., 2007, p. 129. 
14GUERREIRO, Gabriela. Governo nega que ampliação do Bolsa Família tenha caráter eleitoreiro. Folha 
Online, Brasília, 17 mar. 2008. Disponível em: <http:// 
1folha.uol.com.br/folhabrasil/ult96u382701.shtml>Acesso em: 27 mar.2008. 
15 ANANIAS, Patrus. O Bolsa Família e a Política de Juventude. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 mar. 
2008. 
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resultados, especialmente, no âmbito “da visibilidade à situação de insegurança 

alimentar e nutricional de populações tradicionalmente excluídas: negros, quilombolas, 

indígenas, acampados e coletadores de materiais recicláveis”16, e da organização das 

Conferências Nacionais de Segurança Alimentar de 2004 e 2007. 

Ainda, como não poderia deixar de sê-lo, sublinhamos o papel do Programa 

Fome Zero como marco irradiador de uma política de confluência para a promoção da 

alimentação adequada, que se concretiza, por meio de 31 programas, dentre os quais, 

possuem significativa importância por sua larga escala: o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, o Programa Bolsa Família e Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF17. 

3. OS ATORES SOCIAIS IMPLICADOS NA EFETIVIDADE DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

Desde os primeiros comentários firmados por Josué de Castro na obra Geografia 

da Fome, datada de 1946, dezenas de iniciativas foram desenvolvidas pelos mais 

diversos atores sociais com o fulcro de contribuir para a concretização do direito 

fundamental à alimentação adequada. 

Alguns desses agentes, embora pautados em ações embrionárias, findaram por 

exercer grande incentivo aos demais, a exemplo da iniciativa formulada por Herbert de 

Souza no ano de 1992, intitulada Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela 

Vida, que culminou com a criação de diversos pequenos comitês em todo o país, para a 

arrecadação de gêneros alimentícios e posterior distribuição entre grupos socialmente 

vulneráveis.  

A partir de então outras tantas ações foram realizadas no período entre 1993 a 

1994. Como relatado por Valente e Beghin18, citamos: a confecção do Mapa da Fome 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que alertou para as 32 milhões 

de pessoas em situação de pobreza no Brasil; a criação do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar (CONSEA) e a realização da I Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar (I CNSA). 

                                                 
16VALENTE, Flávio Luiz Schieck e BEGHIN, Nathalie, op. cit., 2006, p. 18 
17ibid., 2006, p. 23 
18ibid., 2006, p. 7 
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De igual modo, convém ressaltar o trabalho de algumas organizações não-

governamentais (ONGs) que vêm desenvolvendo ações de monitoramento e promoção 

especificas sobre o direito fundamental à alimentação adequada, a exemplo da FIAN 

Internacional, situada no Brasil, e da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos 

– ABRANDH, que, com o auxílio da FAO, tem facilitado trabalhos na região Nordeste, 

especialmente, nos estados do Piauí e Alagoas19. 

Por fim, relevante é mencionarmos o trabalho do Ministério Público, 

notadamente da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) 20 e dos membros 

do estado de Alagoas, que têm se envolvido em diversos procedimentos no afã de 

colaborar para a implementação do direito fundamental à alimentação adequada, 

sobretudo através de termos de ajustes de conduta (TACs) e inquéritos civis, da 

participação em fóruns e conselhos locais, e do ajuizamento de ações civis públicas 

pleiteando a exigibilidade do multicitado direito aos segmentos mais vulneráveis. 

4.  A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA 

Embora o direito à alimentação adequada não se encontre expressamente 

previsto no Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” da Constituição Federal 

de 1988, pode-se afirmar, por força do §2° do art. 5°, que se trata indubitavelmente de 

um direito fundamental: 

Art. 5° (...) 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 

O constituinte de 1988, ao instituir o § 2º do art. 5°, previu que as fontes dos 

direitos e garantias fundamentais poderiam ter assento em outras partes do texto formal 

da Constituição, além do Título II, ou derivar do regime ou princípios por ela adotados, 

bem como de outros textos legais internacionais. 

Flávia Piovesan, ao se referir à interpretação do dispositivo em análise, afirma 

que: 

                                                 
19PIOVESAN, Flávia e CONTI, Irio Luiz., op. cit., 2007, p. 222. 
20ibid., 2007, p. 92 e 184. 
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(...) advém de interpretação sistemática e teleológica do texto, especialmente 
em face da força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos 
fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do 
fenômeno constitucional. A esse raciocínio se acrescentam o principio da 
máxima efetividade das normas constitucionais referentes a direitos e 
garantias fundamentais e a natureza materialmente constitucional dos direitos 
fundamentais21.

Nesse sentido, elencam-se vários dispositivos constitucionais dos quais é 

possível derivar o direito fundamental a uma alimentação adequada: 

Art.1o. – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

 III - a dignidade da pessoa humana; (grifo nosso) 

Art.3o. – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

(...)  

III – erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. (grifo nosso) 

Art. 5o. – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade (...) (grifo nosso) 

 Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

IV – Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação (...) (grifo nosso) 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação (...) (grifo nosso) 

No entanto, o argumento da possibilidade da inclusão formal do direito à 

alimentação adequada no catálogo dos direitos fundamentais, graças à norma prevista 

no art. 5º §2°, não é o único, nem talvez o mais forte, para afirmar a sua natureza de 

direito fundamental. Pelo contrário, o mais sólido argumento é sua correspondência 

substancial com a definição de direitos fundamentais, entendidos estes como princípios 

jurídicos positivos, de nível constitucional, que refletem os valores mais essenciais de 

                                                 
21 Id. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995. p. 160. 
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uma sociedade, visando proteger diretamente a dignidade humana, na busca pela 

legitimação da atuação estatal e dos particulares22. 

 Da definição pode-se inferir que os direitos fundamentais são normas positivas 

do mais alto nível hierárquico, visto a sua função de preservar a dignidade de todo ser 

humano, tarefa que deve ser o centro e fim de todo agir. Aliás, a proteção da dignidade 

humana é o elemento essencial para a caracterização de um direito como fundamental. É 

verdade que todo direito, toda norma jurídica, tem como objeto a salvaguarda e bem-

estar do ser humano - ou pelo menos assim deveria sê-lo - mas, no caso dos direitos 

fundamentais, essa proteção é direta e sem mediações normativas.  

O caráter principiológico dos direitos fundamentais deriva, pela sua vez, da 

estrutura abstrata do seu enunciado, conforme os ensinamentos do jurista alemão Robert 

Alexy23. Por outro lado, afirma-se, também, que os direitos fundamentais buscam 

legitimar o estado, na medida em que o grau de proteção desses direitos permitirá 

definir o grau de democracia vigente. Contudo, não apenas o estado está submetido aos 

limites impostos pelas normas dos direitos fundamentais, mas os particulares também 

devem obediência aos seus ditames24. 

A importância do reconhecimento do direito à alimentação adequada como 

direito fundamental é essencial para garantir uma proteção muito mais rigorosa a 

respeito do seu cumprimento. Desse modo, diversos mecanismos constitucionais, 

internacionais e infraconstitucionais de proteção estão previstos, como é o caso, por 

exemplo, da norma que estabelece que todo direito fundamental tem aplicação imediata 

(art. 5°, §1°). 

5.  O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

A temática da Segurança Alimentar passa a ter destaque nas votações do 

Congresso a partir de 2003, período em que, também, começou a tramitar projeto de lei 

                                                 
22 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Os direitos fundamentais como limites ao poder de legislar. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 36-37. 
23 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estudios 
Constitucionais, 1993. 
24 Cf. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004. 

 
1922



de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que garantia renda básica a todos os 

economicamente vulneráveis, o qual restou aprovado em 08 de outubro de 2005. 

Outro que tramitou foi o Projeto de Emenda à Constituição nº. 21/2001 de 

autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que pretendeu incluir o direito à 

alimentação adequada no rol do art. 6o. da Constituição Federal, embora não tendo 

logrado êxito.   

Em 2006, duas grandes vitórias foram alcançadas. A primeira deveu-se a criação 

da Comissão Nacional de Promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada, que 

asseverou como propósito o acompanhamento dos casos de violação daquele direito. A 

segunda, sobremodo significativa, deu-se com a aprovação da Lei nº. 11.346, também 

conhecida como LOSAN, que propiciou o reconhecimento da fundamentalidade do 

direito à alimentação adequada e esclareceu os contornos da Segurança Alimentar e 

Nutricional para a realidade brasileira, mediante os dispositivos firmados em seus arts. 

2o e 3o., respectivamente. 

Nesse sentido, temos: 

Art. 2º. – A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o Poder Público 
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir 
a Segurança Alimentar e Nutricional da população. 

Art. 3º. – A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 
ambientalmente sustentáveis. 

Notamos, pois, que dentre os louros da LOSAN devem ressaltados a delimitação 

da temática, dotando-lhe, inclusive, de instrumentais de justiciabilidade e exigibilidade 

perante a Administração Pública ou qualquer outro ente que, porventura, venha a lhe 

causar danos, além da elaboração de um Sistema de Segurança Alimentar, o SISAN, 

com enfoque na interdisciplinaridade e transversalidade, preconizando uma nova ordem 

para as políticas públicas de promoção e controle à alimentação adequada. 

Destarte, a LOSAN inovou, especialmente em relação às instâncias e 

procedimentos de exigibilidade e à ratificação da natureza de direito fundamental em 

âmbito infraconstitucional, como forma de dirimir toda e qualquer dúvida subsistente 
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sobre o status do direito à alimentação adequada. Demonstrando que o seu 

reconhecimento se perfaz não apenas pela recepção dos tratados de direitos humanos 

inerentes à sua matéria, como também pela sua expressa disciplina infraconstitucional, 

além de sua fundamentalidade em sentido material. 

Corroborando com este entendimento, precisa é a lição de Sarlet25, fundada em 

Robert Alexy, ao definir os direitos fundamentais como: 

(...) todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas que do ponto de 
vista do direito constitucional positivo, foram por seu conteúdo e importância 
(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição 
e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 
(fundamentalidade formal), bem como as que, por seu alcance e significado, 
possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou 
não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 
catálogo).  

De todo, assenta-nos esclarecer que embora o reconhecimento de um direito 

fundamental não lhe proporcione efetividade direta, certamente tal fato haverá de lhe 

impulsionar a instrumentais genuinamente reivindicatórios, a uma dimensão de 

imprescindibilidade e a um caráter de concretização imediata, tal qual o preceituado 

pela Constituição Federal em seu art. 5º. e parágrafos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consoante o ora exposto, pudemos verificar a profusão de iniciativas já em 

vigor, advindas dos mais diversos atores e realizadas por meio de inúmeras ações e 

políticas sociais. Entretanto, parece-nos que algumas das questões de curial importância 

para a efetividade do direito à alimentação adequada têm sido desconsideradas ou 

perfilhadas como de patamar inferior, prejudicando a sua disseminação e aplicabilidade, 

o que, a nosso ver, somente poderá será alterado mediante a observação dos aspectos 

seguintes. 

Primeiramente defendemos a publicização ostensiva dos dados estatísticos sobre 

a situação de insegurança alimentar no Brasil, como meio de evidenciar a magnitude do 

problema e, conseqüentemente, mobilizar a parte da sociedade civil até então alheia ao 

                                                 
25 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 91 
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assunto para discutir e reivindicar por políticas públicas eficazes, conforme o apregoado 

por Jeffrey Sachs.26   

Por segundo, reputamos como de capital importância a implicação da academia 

nas discussões formuladas sobre o direito à alimentação adequada, notadamente, na 

ratificação de sua fundamentalidade e na democratização de sua efetividade, o que 

certamente fornecerá subsídios teóricos para os requestos de exigibilidade pugnados 

pela sociedade civil. 

Em terceiro lugar, pugnamos pela otimização dos diversos instrumentos legais 

existentes, tanto para lançar raízes jurídicas ao enfrentamento da insegurança alimentar, 

como para construir um arcabouço jurisprudencial especializado sobre a matéria, 

consoante o ministrado por Carlos Villán Durán. 27   

Por fim, ansiamos que as discussões ora expostas, fomentem na sociedade civil e 

no Estado a relevância do reconhecimento da fundamentalidade do direito à alimentação 

adequada, da formulação de ações compartilhadas de defesa e promoção em prol deste 

direito, e da efetividade daquelas ações para a concretização do objetivo maior de um 

estado dito democrático de direito, qual seja, a dignidade do ser humano. 
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 OS DIREITOS HUMANOS ENQUANTO MEIO DE GARANTIA A 

CIDADANIA E EFETIVIDADE DOS DIREITOS A AUTODETERMINAÇÃO 

DOS POVOS TRADICIONAIS 

 

Angela Maria Griboggi∗

 

 

RESUMO 

A teoria dos direitos humanos prega na contemporaneidade a existência de direitos 

universais, passíveis de exigência a qualquer homem. Direitos estes, de natureza 

indivisível, inter-relacionada e interdependente. Os quais devem ser observados 

independentemente de adversidade cultural, política, econômica e religiosa de cada 

sociedade ou grupo.  

O reconhecimento à autodeterminação dos povos tradicionais é direito reivindicado 

modernamente por estes povos, que se encontram em anacronismo a sociedade dita 

civilizada. Contudo, mesmo havendo reconhecimento internacional a tal Direito, o 

Estado ignora e quando questionado, recusa à efetividade de tal direito. 

A Sociedade e o Estado Moderno, capitalista, individualista, positivista e monista, 

fabricam sujeito homogêneos, alienados, massificados e despreparados para o 

questionamento da realidade supostamente unitários, da qual não passam de “escravos”. 

Contudo, “os povos tradicionais vem batendo as portas da Sociedade” e mostram que 

seu  discurso não é real.   

Nesta pesquisa, os direitos humanos serão apresentados, como meio de garantia a 

autodeterminação dos povos tradicionais, o que leva a cidadania e a efetividade dos 

direitos de tais povos, o que somente será possível, através de uma visão ampla do 

Direito e da Sociedade, tal como se exige neste início do séc. XXI.   

Desta forma, esta pesquisa alvitra-se a dialogar e contextualizar tais observações frente 

ao discurso jurídico hegemônico. Para tanto, as reflexões deste trabalho serão 

apresentadas em três capítulos, quais sejam: os Direitos Humanos; universalismo versus 

relativismo, os povos tradicionais e o direito a autodeterminação. 

 

                                                 
∗ Mestranda em Direito Econômico e Social pela PUC/PR, Especialista em Direito Socioambiental pela 
PUC/PR e Especialista em Direito Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Advogada militante em Curitiba-
Pr. 
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PALAVRAS CHAVES: DIREITOS HUMANOS; POVOS TRADICIONAIS; 

AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS. 

 

 

ABSTRACT 

The theory of the human rights fold in the current the existence of universal, 

demandable rights of requirement to any man. Rights these, of indivisible nature, 

interrelated and interdependent. Which must be observed independently of cultural 

adversity, politics, economic and religious of each society or group. 

The recognition to the self-determination of the traditional peoples right is demanded 

modernly by these peoples, who if find in anachronism the said society civilized. 

However, exactly having international recognition to such Right, the State ignores and 

when questioned, it refuses the effectiveness of such right. 

The Society and Modern, capitalist, individualistic, positivist and monist the State, 

manufacture citizen homogeneous, mentally ill and unprepared to the supposedly 

unitary questioning of the reality, of which they do not pass of "slaves". However, "the 

traditional peoples come beating the doors of the Society" and show that its speech is 

not real. 

In this research, the human rights will be presented, as half of guarantee the self-

determination of the traditional peoples, what it takes the citizenship and the 

effectiveness of the rights of such peoples, what will only be possible, through an ample 

vision of the Right and the Society, such as if demands in this beginning of séc. XXI. 

Of this form, this research desires to dialogue it and to context such comments front to 

the hegemonic legal speech. For in such a way, the reflections of this work will be 

presented in three chapters, which are: the Human Rights; universalism versus 

relativism, the traditional peoples and the right the self-determination. 

 

 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; TRADITIONAL PEOPLES; SELF-

DETERMINATION OF THE PEOPLES. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca dialogar e contextualizar a realidade dos povos 
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tradicionais procurando compreender e defender o reconhecimento à autodeterminação 

dos mesmos, os quais estão as margens do sistema estatal, monista, capitalista, 

individualista. Os quais pretendem um modelo de integração que lhes permita conviver 

de forma paralela e harmônica com as sociedades globalizadas, ou seja, não pretendem 

ser englobados por estas, formando um todo diferente, mesmo que indivisível.     

Os povos tradicionais, ou seja “os diferentes”, “os outros” aqueles que 

sobrevivem às margens da sociedade estatal e que estão fora do contrato social. Há 

tempos vêem gritando por sua autodeterminação, por seu direito a não se igualar ao 

sistema imposto pelas forças do capital.  

Mesmo que se procure evidenciar uma sociedade unitária é evidente sua 

realidade múltipla, seja social, cultural ou jurídica, com diferentes e emergentes 

interesses sociais, os quais inevitavelmente exigem mudanças paradigmáticas, 

principalmente quanto ao reconhecimento da autodeterminação dos povos.   

Uma sociedade múltipla exige modelos múltiplos e eficientes de controle, ou 

seja, estando o direito vinculado a sociedade, a seus valores, suas concepções, sua 

história, deve o mesmo ser diferente para os diferentes povos, mesmo que situados num 

mesmo território. 

A concepção de um Estado unitário, monista e individualista não condiz com 

a realidade, na verdade nunca correspondeu. Mudanças estão ocorrendo e ocorerrão a 

ponto de se acreditar que o séc. XXI representará um novo divisor de águas, por tal 

razão, o presente momento histórico exige reflexões sobre os caminhos a serem 

seguidos pelas sociedades e pelos povos, sejam eles quais forem.   

As oposições entre relativismo e universalismo delineiam pontos chaves 

quanto a esta temática. Estes defendem a existência de um ponto comum, que represente 

um mínimo ético irredutível exigido e garantido a todo ser humano. Enquanto aqueles 

discordam da existência deste mínimo ético irredutível. E a questão a autodeterminação 

dos povos participa deste imbate na medida em que alguns povos, em razão de sua 

cultura, não corroboram com o entendimento deste mínimo ético irredutível.  

Frente à diversidade, ao dinamismo social, a carência em efetividade da 

tutela prestada pelo Estado, dentre outros tantos fatores, os povos excluídos se levantam 

e reclamam o direito a diferença. 

Assim sendo, a presente pesquisa procurará expor estas realidades e 

demonstrar que os direitos humanos garantem o direito a autodeterminação dos povos.   
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1 DIREITOS HUMANOS 

Os direitos humanos representam a construção histórica da luta pelo 

reconhecimento da condição humana e de suas necessidades mínimas de 

sobrevivências, as quais se firmaram através do desenvolvimento social, cultural e 

tecnológico das sociedades.  

Destaca LIMA (2002, p. 33 e 34) que no processo histórico pelo qual se 

desenvolveu o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o termo direitos humanos 

implica a necessidade de todos os seres humanos serem merecedores de tais direitos, os 

quais são universais, posto que abrangem todos os indivíduos, iguais para todos, já que 

ninguém é mais ou menos humano que ninguém e também inalienáveis, posto que as 

pessoas não podem perder estes direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (The Universal Declaration 

of Human Rights) aprovada em 10 de dezembro de 1948 representou um marco aos 

Direitos Humanos, reconhecendo condições mínimas ao ser humano, independente de 

qualquer condição, seja religiosa, ideológica, econômica, etc.  

A Declaração reconhece a dignidade da pessoa humana, como base da 

liberdade, da justiça e da paz; o ideal democrático com fulcro no progresso econômico, 

social e cultural; o direito de resistência à opressão e a concepção comum desses 

direitos.  

Para BOBBIO (1992, p. 34) "(...) a Declaração Universal representa a 

consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais na 

segunda metade do século XX”. Conforme conclui o doutrinador, representam uma 

síntese do passado e uma inspiração para o futuro. 

Descreve PIOVESAN (2006, pg. 383) “A Declaração Universal alcançou o 

êxito de dotar a política internacional de um instrumento base para direcionar suas 

ações, sobretudo por força de sua amplitude e de sua universalidade fundamentadas no 

respeito à dignidade da pessoa humana”. A autora ainda conclui que “Vale dizer, para a 

declaração Universal a condição humana de pessoa é o requisito único e exclusivo para 

a titularidade de direitos”.   

A autora ainda caracteriza os direitos humanos como sendo uma unidade 

indivisível, interdependente e inter-relacionada, na qual os valores da igualdade e 

liberdade se conjugam e se completam (PIOVESAN, 2006, pg. 13).  

O alcance universal dos direitos humanos deve ser enfatizado, posto que  

independem de adversidade cultural, política, econômica e religiosa de cada sociedade.  
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LEAL (1997, p. 134 e 135) expõe que os direitos humanos podem ser 

caracterizados por gerações, os de primeira geração são os direitos contidos no Pacto de 

Direitos Civis e Políticos, como expressão do princípio da liberdade, os segunda 

geração volta-se ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como expressão 

do princípio da igualdade e os de terceira geração tratam dos direitos dos povos, à sua 

autodeterminação e desenvolvimento, como expressão do direito a solidariedade, 

transindividuais. De modo, que se conclui com o autor:  

  

“(...) que os direitos humanos são pervertidos no exato momento 
em que se tornam objeto de tratamento jurídico, pois, concebidos 
historicamente como um mecanismo de proteção dos cidadãos 
livres contra o arbítrio dos governantes absolutistas e contra os 
abusos do Estado, sob a forma de censura e tortura, eles são 
esvaziados na medida em que é o próprio Estado que os 
regulamenta. Talvez a regra clássica dos freios e contrapesos de 
Montesquieu, tomada por uma cidadania emergente, seja uma 
das formas de fazer com que as garantias asseguradas a esses 
direitos sejam eficazes na sua totalidade” LEAL (1997, pg. 154). 

 

As gerações de Direitos podem ser analisadas como inspiração dos ideais da 

Revolução Francesa, liberdade (primeira geração de direitos), igualdade (direitos 

coletivos, no cumprimento de direitos positivados) e fraternidade (terceira igualdade e 

fraternidade). Há discussão doutrinária quanto à existência de uma quarta geração de 

direitos humanos.  

Descreve PIOVESAN (2002, p. 92) que “os direitos humanos são violados e 

distorcidos, mas jamais tiveram no passado a força mobilizadora, em escala planetária, 

do presente”. Ainda acresce que “o discurso dos direitos humanos é pouco imediatista, 

mas tem derrubado ditadores”.  

MAZZUOLI (2001, p. 247) descreve que “os direitos humanos devem 

ultrapassar qualquer barreira impeditiva à consecução dos seus fins, mesmo que esta 

seja uma imposição constitucional”.  

Apresentadas estas breves considerações a respeito dos direitos humanos, 

passa-se a expor o tratamento dado aos direitos humanos pela legislação brasileira.  

 

 

1.1 OS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

MAZZUOLI (2001, p. 39) analisa como sendo três as vertentes 
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constitucionais  dos direitos e garantias individuais, quais sejam, os direitos e garantias 

expressos na Constituição, elencados nos incisos I a LXXVII do art. 5o, quais sejam, os 

direitos implícitos subentendidos nas regras de garantias e os decorrentes do regime e 

dos princípios adotados pela CF/88 e os direitos e garantias inscritos nos tratados 

internacionais em que o Brasil seja parte.  

A Constituição Federal de 1988 faz várias referências à dignidade e aos 

direitos da pessoa, tal como nos arts. 1º, III, art. 5º e seus incisos e art. 34, VII, b.  

Partindo-se das gerações de direito anteriormente mencionadas, pode-se 

dizer que no Brasil, os direitos de primeira geração estão garantidos constitucionalmente 

através do art. 5o, incisos X, XI, XV, XVI, XXII, XXX, XLII e também através dos 

remédios constitucionais, ou seja, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, 

mandado de segurança coletivo, mandado de injunção.  

Segundo RIBEIRO (2004, p. 191) o princípio a dignidade da pessoa humana 

gera quatro conseqüências, o reconhecimento a igualdade de direitos entre todos os 

homens, garantia da independência e autonomia do ser humano, observância e proteção 

dos direitos inalienáveis do homem e a não admissibilidade da negativa dos meios 

fundamentais para o desenvolvimento de alguém como pessoa ou a imposição de 

condições subumanas.  

Deste modo ainda afirma o autor que a interferência deste princípio no pais 

percebe-se pela reverência a igualdade entre os homens, conforme art. 5o, I da CF/88, 

impedimento a consideração do ser humano como objeto, devendos-e observar as  

prerrogativas de direito e processo penal e a garantia de um patamar de existência 

mínimo.  

O Brasil ratificou diversas convenções sobre direitos humanos e nas palavras 

de MAZZUOLI (2001, p. 14) os direitos e garantias fundamentais proclamados nas 

convenções ratificadas pelo Brasil têm status de norma constitucional, em razão do art. 

5o, § 2o, da CF/88. Sendo que os tratados internacionais que não versam sobre os 

direitos humanos, não possuem tal natureza, tendo apenas natureza de norma 

infraconstitucional, mas supralegal, extraída do art. 102, III, b, da CF/88.  

Para MORAES (1997, p. 46) os direitos e garantias fundamentais 

consagrados na CF/88 não são ilimitados, posto serem limitados pelos demais direitos 

também consagrados pela Constituição. Sendo que na observância de conflito entre 

direitos ou garantias fundamentais, deve-se aplicar o princípio da concordância ou da 

harmonização, para que se combine e coordene os bens jurídicos em conflito na busca 
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do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional.  

O Brasil ratificou os principais tratados de proteção dos direitos humanos, tal 

como a Convenção interamericana para prevenir e punir a tortura; a Convenção contra a 

tortura e outros tratamentos cruéis; a Convenção sobre os direitos da criança; o Pacto 

interamericano dos direitos civis e políticos; o Pacto internacional dos direitos 

econômicos, sociais e culturais; a Convenção americana de direitos humanos; a 

Convenção interamericana para prevenir e erradicar a violência contra a mulher; o 

Protocolo à convenção americana referente à abolição da pena de morte e o Protocolo à 

convenção americana referente aos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Como ponto diferenciador entre os tratados internacionais de direitos 

humanos e os demais tratados tradicionais, aponta MAZZUOLI (2001, p. 15) que 

aqueles tem incorporação e aplicabilidade imediata no ordenamento jurídico pátrio, 

enquanto estes não.  

Segundo BARROSO (2004, p. 153) princípios fundamentais são aqueles que 

contem as decisões políticas estruturais do Estado, quanto a sua organização política, 

exprimindo a ideologia política que permeia o ordenamento jurídico, além de constituir 

o núcleo imodificável do sistema.  

Os direitos fundamentais estão inseridos na ordem jurídica estatal e 

constituem valores supremos até mesmo para sua manutenção, estes direitos estão 

positivados no próprio texto constitucional e também através de diversos documentos, 

acordos e tratados internacionais.  

SARLET (2003, p. 175) descreve que de acordo com a clássica concepção 

de matriz liberal-burguesa, os direitos fundamentais constituem um primeiro plano de 

direitos de defesa do indivíduo contra a ingerência do estado em sua liberdade e 

propriedade. 

Ao fazer interpretação sistemática, conclui MAZZUOLI (2001, p. 20) que o 

Brasil ao se reger nas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos 

humanos, conforme art. 4o, II da CF/88 e por se constituir um Estado Democrático de 

Direitos, de acordo com o art. 1o, III também da Constituição, tendo como fundamento à 

dignidade da pessoa humana, à vontade do legislador no art. 5o, § 2o, é mesmo de 

reclamar que os tratados internacionais de direitos humanos em que o país faça parte, 

integrem o elenco dos direitos constitucionais exigidos direta e imediatamente no 

ordenamento jurídico interno.  
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Para a revogação de tratados internacionais, a única solução é a denúncia, 

sendo que estes apenas podem ser alterados por outra norma de categoria igual ou 

superior e não por lei interna, não valendo o critério cronológico para estes casos. Neste 

contexto o princípio da prevalência da norma mais favorável ao ser humano ganha peso. 

Para MAZZUOLI (2001, p. 60) o art. 5o, § 2o, da CF/88 tem caráter 

eminentemente aberto, posto que dá margem a entrada ao rol dos direitos e garantias 

consagrados na CF de outros direitos e garantias provenientes de tratados, admitindo 

então que os tratados internacionais de direitos humanos ingressem no ordenamento 

jurídico em nível de norma constitucional e não como legislação ordinária. Os demais 

tratados têm natureza de norma infraconstitucional, extraída do art. 102, II, b, da CF. 

Descreve MAZZUOLI (2001, p. 61) que os tratados internacionais de 

proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil passam a incorporar 

automaticamente o ordenamento jurídico, conforme art. 5o, § 1o da Cf/88, dispensando-

se a edição de decreto de execução para que irradiem seus efeitos tanto no plano interno 

como internacional. Assim sendo, adota-se pelo pais o monismo internacional 

kelseniano, dispensando-se da sistemática da incorporação, o decreto executivo, de 

modo que a simples ratificação do tratado pelo Estado importa na incorporação 

automática de suas normas à legislação interna.  

Todos os direitos inseridos nos referidos tratados de proteção dos direitos 

humanos são incorporados imediatamente no ordenamento interno, por serem normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais passam a ser cláusulas pétreas, não 

podendo ser suprimidos nem por emendas a Constituição (art. 60, § 1o, IV da CF/88), o 

que se conclui em razão dos arts § §1o e 2o do art. 5o, juntamente com os art. 60, §, 4o, 

IV, todos da CF/8. Ressalvando que as cláusulas pétreas só alcançam direitos 

individuais e não coletivos (MAZZUOLI, 2001, p. 61). 

Os tratados, acordos e convenções internacionais para que sejam 

incorporados ao ordenamento interno necessitam de prévia aprovação do Poder 

Legislativo, que exerce a função de controle e fiscalização dos atos do Executivo.  

Conforme MAZZUOLI (2001, p. 191) o Congresso Nacional elabora o 

decreto legislativo, que é espécie normativa aprovada pelo legislativo sobre matéria de 

sua competência, este competência limita-se à aprovação ou rejeição do texto 

convencional, não se admitindo interferência no seu conteúdo. Não é sujeito a sansões 

do Presidente, sujeitando-se apenas a promulgação pelo Presidente do Senado Federal. 

Após a aprovação do texto convencional e sua autorização pelo Congresso o Presidente 

1935



  

o ratifica a assinatura já depositada, ou adere se ainda não o tenha feito e após isto, 

ainda após a ratificação o tratado tem de ser promulgado por Decreto Presidencial e 

publicado.  

Deste modo é distinto o tratamento dado aos tratados ratificados pelo Brasil, 

já que aqueles que versam sobre matéria relativa a direitos humanos possuem natureza 

de norma constitucional e os demais, natureza infraconstitucional. Este tratamento 

diferenciado, como explica PIOVESAN 

 

“justifica-se na medida em que os tratados internacionais de 
direitos humanos apresentam um caráter especial, distinguindo-
se dos tratados internacionais comuns. Enquanto estes buscam o 
equilíbrio e a reciprocidade de relações entre Estados partes, 
aqueles transcendem os meros compromissos recíprocos entre os 
Estados pactuantes. Os tratados de direitos humanos objetivam a 
salvaguarda dos direitos do ser humano e não das prerrogativas 
dos Estados” (PIOVESA, 1997, p. 94). 

  

Pelo exposto verifica-se que o Brasil reconhece e legisla sobre a temática dos 

direitos humanos, possuindo extenso roll legislativo sobre o tema, sejam legislações 

pátrias, sejam tratados ou convenções ratificadas.  

 

 

1.2 AUTONOMIA ESTATAL FRENTE AOS DIREITOS HUMANOS  

 

A soberania é questão de relevo diante dos direitos humanos, visto que se 

pode entender que os tratados agridam a soberania nacional. Quanto a este tema   

NASCIMENTO (2001, p. 165) considera o conceito de soberania dos mais 

significativos diante dos direitos humanos porque ele justifica o dever de obedecer e ao 

mesmo tempo o direito de comandar, que se respalda no Estado. Sendo então, a 

soberania, elemento necessário para a existência e conservação do Estado enquanto ente 

gerenciador da sociedade.  

Os direitos humanos por ser tema de legítimo interesse da comunidade 

internacional, acarreta a redefinição da noção clássica de soberania, que deixa de ser 

absoluta para o Estado e a consolidação do indivíduo como sujeito de direitos 

internacionais.   

Conforme NASCIMENTO (2001, p. 174) a ordem internacional não pode se 
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calar quando o Estado em nome de sua soberania a exerce com desrespeito aos Direitos 

Humanos de seus cidadãos, o que considera em razão da igualdade entre os povos e a 

mundialização pela qual passam as nações e as alterações nas relações jurídicas, onde as 

mudanças do individualismo são transferidas para comportamentos de natureza 

universal e integrativa.    

Um conceito completo e geral de Estado que faz referência aos Direitos 

Humanos e que deixa claro que o poder é exercido por um grupo social dominante é 

oferecido por  ALMEIDA (1996, p. 19), segundo ele: 

 

“Estado é a pessoa coletiva de direito público que ocupa ou 
pleiteia justificadamente um território definido, formada por um 
povo mais ou menos homogêneo constituído em nação, dotada de 
soberania e em conseqüência desta, portadora de um poder 
coercitivo, exercido por um grupo social dominante, 
representante de uma minoria privilegiada ou de uma maioria, o 
qual dirige todo um complexo de atividades práticas e teóricas 
atuantes na sociedade civil e política e com as quais justifica e 
mantém seu domínio e obtém o consenso ativo dos governantes 
através de violência ou através de concessões maiores ou 
menores no âmbito especialmente dos direitos humanos civis e 
sociais”.      

 

Descreve MIAILLE (1994, p. 128) que “o Estado é expressão de um certo 

estado das forças produtivas e das relações de produção”. Ele não é uma categoria 

eterna que decorre da necessidade de assegurar uma ordem, mas representa um 

fenômeno histórico, surgido num momento dado da história para resolver contradições 

aparecidas na sociedade civil.   

Deve-se compreender que a autonimia estatal perde sua força diante dos 

direitos humanos, visto que estes são direitos supra nacionais, reconhecidos como tal 

pela comunidade internacional. Este é um dos paradigmas da sociedade e do direito 

neste início de século.   

 

 

2 UNIVERSALISMO VERSUS RELATIVISMO  

  

Os universalistas defendem a legitimidade dos instrumentos internacionais, 

que ao serem ratificados pelos Estados, obrigam estes a agir em concordância com o 

que está disposto neles, sob pena de responsabilização frente à comunidade 
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internacional. Entende que o caráter universal dos direitos humanos fundamentais é 

fruto de um processo histórico, no qual a comunidade internacional teve de se curvar à 

necessidade de um parâmetro universal mínimo de respeito a dignidade humana e 

mesmo existindo diversidade cultural, ela não pode isto não pode justificar atos 

contrários à dignidade humana. 

Para LIMA (2002, p. 35) a universalidade dos direitos humanos é 

consagrada pela universalidade dos chamados “human wrongs”, que se entende como 

os atos que não devem ser praticados contra um outro ser humano, nestes casos, o foco 

está na vítima, ou seja, naquele que sofre a violência. 

Ainda segundo LIMA (2002, p. 35) os relativistas argumentam a 

inexistência de uma comunidade ética universal, o que impossibilita a universalidade 

dos direitos humanos.  

RIBEIRO (2004, p. 163) pondera que para os relativistas a noção de direitos 

está estritamente relacionada ao sistema político, econômico, cultural, social e moral 

vigente em determinada sociedade, de modo a acreditarem que o pluralismo cultural 

impede a formação de uma moral universal. O autor ainda analisa que:  

 

“para a implementação dos direitos humanos, emerge o desafio 
da construção de um novo paradigma, pautado por uma agenda 
de inclusão, que seja capaz de assegurar um desenvolvimento 
sustentável, mais igualitário e democrático, nos planos local, 
regional e global. A prevalência dos direitos humanos e do valor 
democrático há de constituir a tônica deste novo paradigma 
global, que demanda o enfoque das ordens local, regional e 
global a partir da dinâmica de sua interação e impacto 
(RIBEIRO, 2004, p. 169)”.  

 

 

Para os relativistas a fonte dos direitos humanos é a cultura, sendo que cada 

sociedade tem a sua, cabendo a cada cultura elaborar seu Código, restando aos demais 

apenas o devido respeito às diversidades culturais e as normas de direitos humanos 

devem ser consideradas de acordo com os diferentes contextos culturais formadores das 

sociedades, não havendo valores absolutos. Para os universalistas há uma pluralidade 

cultural, mas há um mínimo ético que é irredutível para todas as sociedades, em razão 

da dignidade da pessoa humana. 

Pode-se dizer que a visão universalista é muito confortável, posto que abre 

caminho para o desrrespeito aos direitos humanos em nome da cultura. Mas como fazer 
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com que as diferenças sejam reconhecidas, sem cometer violências.  

A questão da autodeterminação dos povos perante o relativismo pode ser 

tartada de modo mais amplo, mas o aceitando de modo radical, pode haver em vez de 

respeito aos povos e a seu direito enquanto ser humano, violações dos direito do 

homem. 

Estas são questões que merecem reflexões, já que também representam 

paradigmas da nova sociedade multicultural vivenciada contemporaneamente.  

 

 

3 O DIREITO A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS  

 

A questão da autodeterminação dos povos foi invocada pela Declaração de 

Independência dos Estados Unidos e consta da Carta da ONU (Organização das Nações 

Unidas), de 1945.  

A Carta das Nações Unidas, proferida na Cidade de São Francisco, ao tratar 

de seus propósitos e princípios, já no art. 2o determina que: “Desenvolver relações 

amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e 

de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento 

da paz universal”; 

No capítulo IX, ao tratar da Cooperação Internacional Econômica e Social, 

estabelece o art. 55o descreve: 

 

“Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, 

necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, 

baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 

autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) 

níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de 

progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução 

dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e 

conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e 

educacional; e c) o respeito universal e efetivo dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião”. 
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Está plenamente determinada no item 1 do artigo 1º do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos de 1966: “Todos os povos têm direito à autodeterminação. 

Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 

livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Também há 

determinação no mesmo sentido no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

também de 1966.  

Desta forma, há reconhecimento da comunidade internacional de que todos 

os povos têm o direito a preservação de suas próprias características. Contudo, cabe ao 

Estado o direito de decidir qual o melhor sistema de governo para proporcionar 

garantias de liberdade para o povo.  

O Brasil trata do assunto na Constituição Federal de 1988, já em seu art. 4º 

trazendo como princípios da República nas relações internacionais,  a autodeterminação 

dos povos. 

A autodeterminação dos povos pode ser entendida como um direito segundo 

o qual as populações que habitam certo território, independente de integrar ou não um 

Estado-Nação, podem afirmar seu auto-governo perante todas as outras populações, 

propagando sua cultura, soberania e produzindo suas próprias leis. 

Todos os povos têm direito à autodeterminação, podendo determinar 

livremente sua condição política e promover seu desenvolvimento econômico, social e 

cultural. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece o direito dos povos 

de tomar medidas legítimas, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, para 

garantir seu direito à autodeterminação.  

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos considera que a negação do 

direito à autodeterminação constitui uma violação dos direitos humanos e enfatiza a 

importância da efetiva realização desse direito.  

Tais diplomas não autorizam ou estimulam ações que possam desmembrar 

ou prejudicar a integridade territorial ou unidade política de Estados soberanos e 

independentes que se conduzam de acordo com o princípio de igualdade de direitos e 

autodeterminação dos povos e que possuam assim Governo representativo do povo 

como um todo, pertencente ao território sem qualquer tipo de distinção. 

Os direitos a cultura e a tradição dos povos são direitos humanos e como 

visto estão salvaguardados pela cominidade internacional.  

O direito à diferença segundo o qual se constrói e matêm identidades através 

de expressões culturais, representa elemento fundamental à promoção de uma cultura de 
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paz, tão divulgada e almejada nos dias atuais. A salvaguarda aos direitos dos 

“diferentes”1 deve ser visto como condição de cidadania, passível de promover 

convivência harmoniosa, diálogo e intercâmbios entre as culturas.   

Como reconhecem os doutrinadores, o reconhecimento e a valorização da 

diversidade cultural são exigências indispensáveis as sociedades, porque se refletem na 

solidariedade entre os povos, gerando consciência da necessária unidade do homem e do 

desenvolvimento.  

A necessidade da valorização das diversas expressões culturais ligadas a 

traços identitários, fez como que o Ministério da Cultura brasileiro criasse a “Secretaria 

da Identidade e da Diversidade Cultural”, que tem por finalidade participar da 

construção de agenda internacional sobre Diversidade Cultural e colaborar na 

estruturação de políticas culturais no Brasil a partir do conceito de Diversidade Cultural. 

Esta secretaria estabelece diálogos com grupos e redes culturais representativas da 

Diversidade Cultural brasileira e contribui para o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

proteção e promoção da Diversidade Cultural. 

Isto porque no Brasil, a autodeterminação dos povos é princípio que rege as 

relações internacionais, conforme ordena a Constituição Federal de 1988. Contudo, na 

prática esta relação mostra-se conflituosa.  

O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais-PNPCT. Tal 

Decreto conceitua em seu art. 3o, I, que povos e comunidades Tradicionais são grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Os territórios tradicionais estão conceituado no art. 3o, II, do Decreto, como 

sendo os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e 

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 

observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o 

que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e demais regulamentações. Anexo a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais estão os princípios para tal.  

                                                 
1 Entendam-se como “diferentes”, aqueles seres humanos pertencentes a comunidades ou povos diversos 
daqueles efetivamente integrados a comunidade e cultura ocidental.     
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SOUZA SANTOS, (2003, p. 570) leciona que o princípio da 

autodeterminação confere aos povos indígenas o “direito de autonomia ou de 

autogoverno em relação a questões relacionadas a seus assuntos internos locais”.  

SOUZA SANTOS (2000, p. 185-186) descreve que para “dês-pensar o 

direito num período de transição paradigmática” deve-se separar o Estado do direito, 

através da distinção entre a falta de veracidade do monopólio estatal frente ao direito e a 

rejeição arbitrária à pluralidade de ordens jurídicas, fatores estes que eliminaram ou 

reduziram o potencial emancipatório do direito moderno.  

Kelsen (1998, p. 09) descreve que: “dizer que os indivíduos pertencem a 

certa comunidade ou que formam certa comunidade significa apenas que os indivíduos 

estão sujeitos a uma ordem comum que regula seu comportamento recíproco”.  

Ainda determina que “a afirmação de que o Direito é eficaz significa apenas 

que a conduta efetiva dos homens se conforma as normas jurídicas” (KELSEN, 1998, p. 

55).  

Mesmo não sendo o entendimento do doutrinador, aquele tomado nesta 

pesquisa, suas palavras evidenciam que indivíduos pertencentes a comunidades 

diferentes não estão necessariamente sujeitos a mesma ordem jurídica e frente à 

diversidade cultural e social existente, deve-se observar que as sociedades que a 

integram, inclusive encontram-se em tempos históricos diferentes, não havendo 

possibilidades de uma identificação de comportamentos, crenças, moralidade, muito 

menos de sistemas normativos. 

Concluímos com REDIN (2006, P. 81) o problema da autodeterminação dos 

povos não está no simples reconhecimento formal deste direito, mas na efetiva 

cooperação internacional em viabilizar um desenvolvimento nacional, capaz de gerar 

um autogoverno que assegure minimamente a garantia e efetividade dos direitos 

humanos. E que neste sentido a “autodeterminação é a capacidade do povo garantir 

por meio do autogoverno sua liberdade substancial, garantida pela efetiva cidadania”2.     

Assim, pode-se dizer que o direito à diferença segundo o qual se constrói e 

matêm identidades através de expressões culturais, representa elemento fundamental à 

                                                 
2 Ainda completa a autora, que: “Apenas com a independência política é que o corpo político pode ter 
condições de garantir um espaço em que as liberdades se operem. O direito a autodeterminação, tal como 
concebido pelas Nações Unidas, deveria ser o canal para a realização dessas capacidades emancipatórias 
e, por conseguinte, do próprio desenvolvimento. Sem o impulso inicial de um sistema de cooperação 
internacional eficiente para esse processo, no entanto, falar em direito a autodeterminação com a negação 
das mínimas condições de emancipação e escolha é insistir em uma falácia ou ilusão (REDIN, 2006, p. 
83)”.     
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promoção de uma cultura de paz, tão divulgada e almejada nos dias atuais.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento à autodeterminação dos povos como expressão do 

princípio do direito a solidariedade , é fato inegável. 

Os direitos internacionais são o meio para a aferição da efetividade da 

garantia dos direitos a autodeterminação dos povos. 

Como concebido no início do trabalho, a concepção de um Estado unitário, 

monista e individualista não condiz com a realidade, na verdade nunca correspondeu. 

Mudanças estão ocorrendo e ocorerrão a ponto de se acreditar que o séc. XXI 

representará um novo divisor de águas, por tal razão, o presente momento histórico 

exige reflexões sobre os caminhos a serem seguidos pelas sociedades e pelos povos, 

sejam eles quais forem, tal como se pretendem fazer.    
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A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: O DIREITO AO TRABALHO 

DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NA REDE HOTELEIRA DE 

FORTALEZA 
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RESUMO 

A proposta do trabalho é discutir a efetividade dos direitos fundamentais com base no direito 

ao trabalho da Pessoa Portadora de Deficiência (PPD), especialmente efetivado com a lei de 

cotas (Art. 93 da lei 8.213/91). A pesquisa tem natureza empírica e reporta-se à demanda e ao 

aproveitamento da mão-de-obra da pessoa portadora de deficiência em uma amostra de hotéis 

de Fortaleza, optando-se por delimitar esta amostra aos hotéis filiados à Associação Brasileira 

da Indústria Hoteleira, seção Ceará – ABIH-CE. Procurou-se, portanto, desenvolver algumas 

atividades como o levantamento de informações em agências de recolocação de pessoal no 

mercado de trabalho, virtual e não-virtual, relacionadas à demanda por mão-de-obra da PPD 

e, investigar em ONGs e OGS e outras entidades, as atividades direcionadas à capacitação 

profissional desse segmento social. Esta delimitação acabou por incluir na amostra, hotéis que 

possuíam menos e acima de 100 funcionários, ou seja, hotéis de médio e de grande porte. 

Chegou-se à conclusão de que mesmo por imposição de leis, os preconceitos e discriminação 

relacionados à PPD, principalmente na área de hotelaria e de turismo em que se afirma que há 

um dinamismo muito grande nas atividades, são evidentes; além do mais, as empresas, de 

modo geral, fazem opção por PPD possuidoras de deficiências leves, chegando algumas ao 

extremo de preferir pagar multa do que atender ao estabelecido na lei de cotas para esse 

segmento social. 
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PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL E HOTELARIA. 

 

 

ABSTRACT 

This work intends to discuss the effectiveness of fundamental rights based on the right People 

Deficiency Bearers have to work, specially brought about with the law quotas. The present 

research  has an empirical implication and reports itself to the claim and utilization of people 

deficiency bearers’ work in a sample of hotels located in Fortaleza, with the author of this 

study restricting it to those hotels which belong to Brazilian Association of housekeeping 

industry, section of Ceará. Here we try to develop some items like an information survey in 

agencies specialized on reengaging people in the work market, virtual and non-virtual, related 

to the demand of people deficiency bearers, investigating, in  non-governmental organizations 

and other kind of entities, activities linked to professional capability of this social segment. 

This restriction made possible the insertion, in the sample, of hotels that had less and more 

than 100 servants, that is, big and medium capacity. We concluded that in spite of legal order, 

there is evidence of discrimination and  prejudices in relation to people deficiency bearers, 

mainly in housekeeping and Turism area in which is said that exists a dynamic accent in all 

activities. Besides, the companies, in general, choose those people deficiency bearers who do 

not present severe symptoms of deficiency in their behavior. Some hoteliers prefer to be fined 

than obey the prescriptions of the law of quotas in the attendance of this labour force. 

 

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS, PEOPLE DEFICIENCY BEARER, SOCIAL 

RESPONSIBILITY, HOUSEKEEPING. 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa emergiu da necessidade de discutir acerca da efetividade do direito ao 

trabalho como um direito fundamental. Com base na lei de cotas (lei 8.213/91) pretende-se 

analisar a efetividade do supra mencionado direito no âmbito do setor hoteleiro de Fortaleza, 

averiguando em que medida estas contratações inserem-se numa política de responsabilidade 
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social. Muito se tem falado sobre projetos de responsabilidade social que trazem em seu bojo 

o objetivo principal de divulgação e marketing de empresas do que propriamente o desejo de 

minimizar os resultados nefastos da forma como tem sido realizado e estimulado o 

desenvolvimento do capitalismo. No caso desta pesquisa, faz-se questão de aspear a ação de 

responsabilidade social para que se possa discutir o seu conceito para além dos modismos que 

têm contaminado quaisquer atos que muitas empresas desenvolvem sob a capa de 

“responsabilidade social”.  

Portanto, questiona-se até que ponto a rede hoteleira de Fortaleza está preparada para 

receber pessoas portadoras de deficiência em seu quadro de pessoal, pois tem-se observado a 

exigência de características bem definidas que incorporam um tipo ideal de beleza para quem 

deseja assumir a área da hotelaria; além dos valores disseminados, em nossa sociedade, por 

corpos disciplinados em um determinado padrão de estética que, em muitos casos, tem levado 

à morte prematura de vários jovens.  

Considerando este cenário, tem-se por objetivo, nesta pesquisa, investigar a 

efetividade do direito ao trabalho como um direito fundamental de PPD, com base na lei de 

cotas. A pesquisa de campo incide sobre a demanda e o aproveitamento de mão-de-obra 

destes cidadãos, que antes do advento da referida lei enfrentavam enormes barreiras para 

inserir-se no mercado de trabalho, em uma amostra de hotéis de Fortaleza. Para tanto, 

pretende-se realizar levantamento de informações junto a uma amostra de hotéis da cidade 

sobre a atual situação de empregabilidade da mão-de-obra de PPD; investigar junto a agências 

de relocação de pessoal no mercado de trabalho, virtual e não-virtual, a demanda por este 

segmento social; e, investigar, em ONGs (Organizações-Não-Governamentais), OGs 

(Organizações Governamentais), associações e outras entidades, as atividades direcionadas à 

capacitação profissional deste grupo social. 

A qualificação profissional tem se mostrado um dos instrumentos fundamentais de 

inclusão social de segmentos que se encontram à margem da sociedade que, de outra forma, 

não teriam como serem absorvidos pelo mercado formal de trabalho. Entretanto, a atividade 

profissional ou o treinamento em habilidades que os capacitem a ter um desenvolvimento 

autônomo, infelizmente não é a única exclusão detectada o que tem impedido a sociabilidade 

efetiva dessas pessoas. Aspectos como o acesso ao lazer, à vivência da sexualidade, à 
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formação de uma família, também devem ser considerados nestas discussões. 

Assim, algumas dificuldades para a efetividade do direito ao trabalho, bem como a 

inclusão social e profissional de pessoas portadoras de deficiência, detectadas até o momento,  

estimulou o desenvolvimento da pesquisa. Constata-se, de início, que o ensino fundamental 

não tem sido capaz de dar respostas concretas para sua inserção social e profissional; a 

necessidade de sensibilização de empresários para sua absorção, comungando com a 

responsabilidade social; a urgência de humanização do clima organizacional da empresa; a 

alegada ausência desse segmento, nas empresas, por falta de qualificação profissional; a 

capacitação e habilitação adequadas às deficiências desse grupo; o gerenciamento e 

desenvolvimento de atividades voltadas para sua sociabilização; e, a aceitação, respeito e 

responsabilidade no convívio com a diferença. 

Alguns teóricos que trabalham com a temática da responsabilidade social (NETO e 

FROES, 2001; KARKOTLI, 2004); dos portadores de deficiência (MAURO, 2006; 

MANTOAN e MARQUES 1997), da inclusão/exclusão social (BARBOZA e BERALDO, 

2006; SPOSATI, 1996), do estigma, discriminação e preconceitos (GOFFMAN 1998) e da 

diferença (JACQUARD, 1978), discutem fundamentalmente questões interligadas ao 

compromisso ético (SUN e CÂNDIDO, 1995), indispensável na concretização de ações e 

atividades que contenha qualquer contribuição que envolva estas categorias, essenciais nesta 

pesquisa que pretende suscitar o debate sobre a efetividade do direito ao trabalho como um 

direito fundamental (ARAÚJO, David, 1994 e LOPES, Vergara, 2005). 

Definindo conceitos 

A definição de portador de deficiência que será incorporada à essa discussão consta da 

Resolução XXX/3447, da ONU, em sua Declaração das Pessoas Deficientes e, a adotada pelo 

Brasil, no Decreto 914/93, no seu artigo 3º:  

Segundo a ONU, o termo pessoa deficiente refere-se a “qualquer pessoa incapaz de 
assegurar a si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual 
ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas 
capacidades físicas e mentais.”  

No Brasil, [...] [o referido decreto considera] a pessoa portadora de deficiência como 
aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua 
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade 
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para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano.1  

Mas, nem sempre este foi o contexto histórico encontrado pela PPD. Apesar dessa 

compreensão atual acerca da PPD, a estrutura de algumas sociedades, desde os seus 

primórdios, inabilitava os portadores de deficiência, marginalizando-os e privando-os de 

liberdade, como discute Carmo (1991): 

Nas culturas primitivas que sobreviviam basicamente da caça e da pesca, os idosos, 
doentes e portadores de deficiência eram geralmente abandonados, por um 
considerável número de tribos, em ambientes agrestes e perigosos, e a morte se dava 
por inanição ou por ataque de animais ferozes.  

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

Por toda Idade Média, os indivíduos que apresentavam qualquer “deformação física” 
tinham poucas chances de sobrevivência, tendo em vista a concepção dominante de 
que essas pessoas possuíam poderes especiais, oriundos dos demônios, bruxas e/ou 
duendes malignos (CARMO, 1991, p. 21-.24). 

Entretanto, nem todas as sociedades abandonavam ou marginalizavam idosos e 

portadores de deficiência. Silva, citado por Carmo, diz que nas florestas situadas entre o sul 

do Sudão e Congo, uma tribo denominada Azande, mesmo acreditando em feitiçaria, não 

relacionava os defeitos físicos com o sobrenatural. “As crianças anormais nunca foram 

abandonadas ou mortas. Para eles, dedos adicionais nas mãos e nos pés eram bastante comuns 

e se orgulhavam de os possuir (SILVA apud CARMO, 1991, p. 21-22). 

A situação social das pessoas portadoras de deficiência teve uma melhoria 

significativa a partir do Renascimento desde o fim do século XIV até o fim do século XVI, 

que se difundiu da Itália para os outros países da Europa. A partir de 1854 surgiram no Brasil 

as primeiras organizações de amparo as pessoas portadoras de deficiência, por ordem de D. 

Pedro II que implantou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, Instituto dos Surdos-Mudos e 

o Asilo dos Inválidos da Pátria.  

Segundo Lopes (2005), antes da Revolução Industrial, os portadores de deficiência 

ficavam aos cuidados dos familiares, da Igreja ou da comunidade. No início do século XX 

                                                 

1 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/oficinas/dhparaiba/5/deficiente.html. Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência e dos Idosos. 
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surgiu o sistema de cotas empregatícia na Europa que tinha por finalidade acomodar os ex-

combatentes mutilados na Primeira Grande Guerra, sobrecarregando a previdência social dos 

países nela envolvidos. A partir de então leis foram aprovadas em todo mundo, atribuindo aos 

governos e aos empregadores a obrigatoriedade de apoiar, encaminhar e colocar os portadores 

de deficiência no mercado de trabalho. 

No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988, contempla em vários artigos os 

direitos das pessoas portadoras de deficiência; dentre eles está o artigo 93 da lei n 8.213/91, 

estabelecendo que a empresa com mais de 100 empregados, deverá contratar 2% de 

portadores de deficiência; de 201 a 500 empregados, 3%; de 501 a 1.000, 4% e mais de 1.000, 

5%. 

Analisando a situação dos negros e de judeus e, que aqui estende-se para as pessoas 

portadoras de deficiência, Goffman (1988) destaca a necessidade de compreender o lugar 

social que esses grupos ocuparam na sociedade para evitar análises equivocadas. 

Isso poderia levar facilmente a um desequilíbrio no tratamento. Em termos 
sociológicos, a questão central referente a esses grupos é o seu lugar na estrutura 
social; as contingências que essas pessoas encontram na interação face-a-face é só 
uma parte do problema, e algo que não pode, em si mesmo, ser completamente 
compreendido sem uma referência à história, ao desenvolvimento político e às 
estratégias correntes do grupo (GOFFMAN, 1988, p. 137). 

Pensando nesse sentido, é que se tentou compreender os termos pejorativos 

relacionados às pessoas portadoras de deficiência que, muitas vezes só reforçam os 

preconceitos como aleijado, retardado, manco, mouco terminam por rotular o deficiente, 

remetendo-o a uma condição de inferioridade em relação às pessoas “normais”. A 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, estabelece um conceito para a pessoa portadora 

de deficiência com base na convenção nº 159, de 1/6/1983, que diz que deficiente é “toda 

pessoa cujas perspectivas de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no 

mesmo, fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou 

mental devidamente comprovada”. Já o decreto 3.298/99, diz que portador de deficiência é 

“toda pessoa com perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de uma atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano” (BARBOZA e BERALDO, 2003). 

Para Goffman (1988), a compreensão das diferenças, ou seja, daqueles que são 
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diferentes, deve passar necessariamente pela compreensão daqueles que são percebidos como 

comuns ou normais. 

(... as pessoas que só têm uma pequena diferença acham que entendem a estrutura 
da situação em que se encontram os completamente estigmatizados – quase sempre 
atribuindo essa simpatia à profundidade de sua natureza humana e não ao 
isomorfismo das situações humanas. As pessoas completa e visivelmente 
estigmatizadas, por sua vez, devem sofrer do insulto especial de saber que 
demonstram abertamente a sua situação, que quase todo mundo pode ver o cerne de 
seus problemas.) Está, então, implícito, que não é para o diferente que se deve olhar 
em busca da compreensão da diferença, mas sim para o comum (GOFFMAN, 1988, 
p. 138). 

Olhar para o sujeito que se percebe como normal e igual a outros considerados também 

normais para compreender valores e comportamentos reforçadores de preconceitos e 

discriminação que, longe de incluir socialmente, remedia permanecem na situação de eternos 

assistidos pelo governo. 

Devemos, portanto, levar em conta algumas considerações acerca do tipo de inclusão 

social que o modelo neoliberal tem se proposto a realizar. Uma inclusão social [...], cujas 

práticas tendem a ser o reverso, como Demo questiona a seguir.  

Por exemplo, em educação, inclusão social tornou-se progressão automática, ou 
seja, imaginando-se favorecer estudantes com dificuldade de aprendizagem, 
crianças são empurradas para cima de qualquer maneira e logo alcançam a 8ª série, 
mais ainda não entendem o que lêem. Foram incluídas socialmente? Outro 
exemplo: famílias integradas no programa Bolsa Família, de certa maneira, 
melhoram suas condições materiais de vida, mas dificilmente conseguem sair desta 
situação assistida. É isto inclusão social? Facilmente aceitamos como inclusão 
social a inclusão na margem. Os pobres estão dentro, mas dentro lá na margem, 
quase caindo fora do sistema. Continuam marginalizados. O que mudou foi a 
maquiagem da pobreza. Alguns falam de política social “como efeito de poder” 
(Popkewitz, 2001), para indicar que, em vez de os programas construírem 
condições emancipatórias, bastam-se com repasse de restos e isto favorece, ao final, 
os donos do poder (DEMO, 2002).  

 

Seguindo essa mesma lógica, queremos discutir como vem ocorrendo a efetivação do 

direito ao trabalho ancorada nesta concepção de responsabilidade e, portanto, da inclusão 

social nas empresas hoteleiras de Fortaleza, compreendendo responsabilidade social como um 

 
[...] somatório de atitudes assumidas por agentes sociais – cidadãos, organizações 
públicas, privadas com ou sem fins lucrativos – estreitamente vinculadas a ciência 
do dever humano (ética) e voltadas para o desenvolvimento sustentado da 
sociedade”.(http://www.portalrp.com.br/bibliotecavirtual/responsabilidadesocial/00
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98.htm. A responsabilidade social e a contribuição das relações públicas. Ângela 
Fernandes). 

 

O decreto 9298, de 1999, estabelecido pelo Ministério do Trabalho, determina que as 

empresas com 100 ou mais empregados preencham o seu quadro de funcionários com 

portadores de deficiência num percentual que varia de 2% a 5% do total de empregados. De 

acordo com o censo do IBGE de 2000, estima-se que 14,5% da população brasileira apresente 

algum tipo de deficiência. A incapacidade de enxergar, por exemplo, com seus diversos graus 

de severidade, é responsável por quase a metade do total de casos informados, ou seja, 16,5 

milhões.  

De acordo com o censo de 2000, existem 79 mil portadores de deficiência que têm 

idade para trabalhar na capital paulista. Na amostra colhida em novembro, a secretaria 

detectou que 88,7% estão sem emprego. Outros 15,9% estão à procura de uma ocupação e 

72,8% já desistiram de procurar trabalhar (Secretaria Municipal do Desenvolvimento, 

Trabalho e Solidariedade de São Paulo). 

De qualquer forma, não é todo portador de deficiência que a empresa é obrigada a 

contratar ou a manter contratado, mas apenas aqueles que sejam beneficiários de reabilitação 

ou os que demonstrem habilidade em alguma atividade que está sendo oferecida no quadro da 

empresa. Portanto, as empresas não são obrigadas, indistintamente, à contratação sem 

critérios, apenas pelo fato do contratado ser deficiente físico ou mental. 

João Ribas, coordenador do “Programa de Empregabilidade de Pessoas com Deficiência 

do Serasa”, afirma que “a razão de muitas pessoas com deficiência estarem à margem do 

mercado de trabalho está diretamente ligada às poucas oportunidades que [eles] têm de 

ingressar em cursos e treinamentos profissionalizantes, o que resulta em baixa qualificação”.  

Dessa forma, nos perguntamos até que ponto essa seria também a situação encontrada 

em Fortaleza, considerando a absorção tanto no mercado formal como no informal. No que se 

refere ao processo de humanização e sensibilização das empresas, já se constata um certo 

avanço em exemplos como o relatado a seguir: 

Apareceu uma vaga para digitador em uma empresa, onde um dos candidatos não 
tinha os dois braços. Ao chegar para a entrevista, o departamento de recursos 
humanos teve a feliz idéia de antes de, simplesmente desclassificá-lo, perguntar como 
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ele executaria a função. O candidato solicitou que colocassem o teclado no chão para 
que ele pudesse mostrar o que sabia fazer! Hoje, ele humanizou o clima 
organizacional da empresa, pois ninguém mais consegue atrasar os relatórios que são 
digitados com os pés dos funcionários (Programa Educacional Futuras Gerações, p. 
3). 

Em outro exemplo, é visível a dedicação dos portadores quando conseguem uma chance 

para provar do que são capazes: 

Rafael Faria de Sá, gerente da loja, ressalta que os resultados até o momento têm sido 
muito positivos, já que os novos funcionários apresentam uma grande força de 
vontade e motivação para o trabalho. "Esse entusiasmo acaba influenciando todos nós 
da loja. Eles são muito caprichosos e cuidadosos com o que fazem", comenta. Para 
Gonçalves, essa iniciativa é uma quebra de paradigmas, já que as pessoas dificilmente 
imaginam um deficiente auditivo trabalhando num sistema fast food. "Isso impacta 
tanto nos clientes, que percebem uma nova postura da empresa, quanto no clima 
interno, promovendo uma maior integração entre as pessoas" (Próspero, 17/12/2004). 

Neto e Froes (2001) compreendem responsabilidade social como um estágio mais 

avançado no exercício da cidadania corporativa. [...]. Tem a ver com consciência social e o 

dever cívico. A ação de responsabilidade social não é individual. Reflete a ação de uma 

empresa em prol da cidadania. A empresa que a pratica demonstra uma atitude de respeito e 

estímulo à cidadania corporativa; conseqüentemente existe uma associação direta entre o 

exercício da responsabilidade social e o exercício da cidadania empresarial (NETO e FROES, 

2001, p. 26). 

A ação social compreendida como exercício de cidadania e efetividade de direitos 

muitas vezes é confundida com ações de filantropia, de assistencialismo e que levam à 

dependência e não à autonomia e sustentabilidade, conforme compreendem os autores ao 

agregarem ao conceito o tripé do desenvolvimento sustentável, ou seja, as dimensões 

econômica, social e ambiental. 

As ações de responsabilidade social que visam à inclusão social devem ser melhor 

compreendidas para que não sejam confundidas com filantropia. Conforme compreende 

Sposati (1996), a definição de exclusão está intimamente ligada à de inclusão social, pois: 

são processos sociais interdependentes que revelam desequilíbrios explícitos pela 
desigual distribuição de renda e oportunidades. A inclusão social remete ao alcance 
de um padrão mínimo que garantiria acesso ao universo das quatro utopias básicas: 
autonomia de renda, desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade 
(SPOSATI, 1996).2

                                                 
2 Disponível em 
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Entender por responsabilidade social a obrigação de prestar serviços à comunidade ou 

amenizar as dificuldades oriundas da forma como é organizada a lógica de obtenção de lucros 

no sistema capitalista, leva a pensar no verdadeiro sentido da responsabilidade pessoal e 

empresarial que cada um teria que assumir. 

Da forma como a responsabilidade social tem sido exigida de empresários e como, na 

prática, é realizada em muitas empresas exacerba o contexto de preconceito que já se conhece, 

no que se refere à inclusão das PPD. Acreditando, portanto que a responsabilidade social vai 

além da obrigação do cumprimento da lei sob pena de multa, pretendemos trazer este tema 

para o debate e refletirmos acerca do ponto de vista dos empresários do setor hoteleiro de 

Fortaleza, já que em muitos casos, diversas empresas preferem pagar multa a aderir à idéia de 

responsabilidade social como apresenta a reportagem d’O Povo: 

De acordo com a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) no Ceará, levantamento 
feito no ano passado registra 387 empresas, no Estado, com mais de cem 
empregados. Dessas, aproximadamente um terço ainda não conseguiram cumprir as 
exigências e estão sendo acompanhadas pelo órgão federal. Segundo Conceição 
Barros, auditora fiscal do trabalho, um dos problemas, na sua avaliação, ainda é o 
preconceito. “tem gente que chega aqui perguntando quanto é a multa, para saber se 
vale a pena pagar e não ter de contratar um deficiente”, diz  (Jornal O Povo). 

Por mais que haja um esforço por parte dos órgãos governamentais para inclusão do 

deficiente no mercado de trabalho, existe ainda muito preconceito e desinformação a respeito 

da capacidade de trabalho dessas pessoas. O portador de deficiência enfrenta a discriminação 

quando tenta buscar trabalho. Alguns administradores enxergam o deficiente como uma 

pessoa incapaz, esquecendo que limitação não significa incapacidade, afinal todo ser humano 

tem suas limitações.  

No caso do Ceará, a Delegacia Regional do Trabalho – DRT, registrou no estado, 387 

empresas com mais de 100 empregados. Dessas, aproximadamente, um terço ainda não 

conseguiu cumprir as exigências do artigo 93 de cotas para as PPD e, por isso, estão sendo 

acompanhadas pelo órgão federal.  

É nesse sentido que se tem de repensar a cultura organizacional e, em termos gerais, a 

da sociedade capitalista, que absorveu conceitos tradicionais de competência, capacidade, 

vigor físico e aparência de tal forma que tem dificuldades para reconhecer e aceitar o acúmulo 

                                                                                                                                                         
http://www.sc.senac.br/menus/index.php?cod_menu=771&portalsenac=b5afb494904d788a671457e485bb31e2. 
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de experiência e de maturidade pessoal e profissional que, na atualidade, algumas empresas, 

têm levado em consideração. Não é à-toa que o mercado capitalista tem investido no potencial 

de uma mão-de-obra que, historicamente, foi considerado improdutivo: o exército de 

trabalhadores e trabalhadoras que atingiram os 40 anos e, mesmo os que, após anos de 

prestação de serviços, já se encontravam aposentados. Nessa mesma linha de raciocínio, tem-

se, o investimento em segmentos como o dos portadores de deficiência e de aproveitamento 

do trabalho feminino em áreas até então de domínio e competência exclusivamente 

masculinas. 

Discussão metodológica 

O cenário em que se insere essa discussão é o da rede hoteleira da cidade de Fortaleza. 

A idéia central de investigar a efetividade do direito ao trabalho como um direito 

fundamental, com base na demanda hoteleira por mão-de-obra portadora de deficiência 

suscita a reflexão acerca da cultura que privilegia corpos saudáveis, atléticos e esguios – fato 

que caracteriza uma forma de pensar discriminadora que seleciona a cor, a forma, o tamanho, 

muitas vezes até o sobrenome ou o famoso “QI” (Quem Indica), também conhecido por 

“padrinho”, “peixe”. 

Com os funcionários dos hotéis foi aplicado um questionário semi-estruturado; para 

coletar informações com as associações, ONG’s e OG’s elaborou-se um roteiro de entrevista. 

Das 54 entidades que trabalham com portadores de deficiência, apenas quatro desenvolvem 

atividades de capacitação e qualificação profissional e encaminhamento para empresas. 

Portanto, entrevistou-se estas cinco entidades: Instituto Cearense de Educação de Surdos – 

(ICES), Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais – APAE, Instituto dos Cegos, 

Associação de Integração do Deficiente – ASSIND e Associação Pestalozzi do Ceará.  

Em relação às empresas de recolocação de pessoal no mercado de trabalho contactou-

se o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho do Sistema Nacional de Empregos – 

SINE/IDT–CE, unidade que atende especificamente os portadores de deficiência; e o Fast 

Job, empresa virtual, cearense, que também trabalha com locação de pessoas no mercado de 

trabalho.  

Dos 50 hotéis filiados à ABIH-CE, vinte e um foram contemplados na pesquisa. 
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Contactou-se, portanto, os funcionários dos hotéis, conforme apresenta o quadro 1, a seguir.  

Cargo  

Recepcionista 8 

Gerente Geral 3 

Gerente Comercial 2 

Gerente Recursos Humanos 4 

Supervisor de Recepção 3 

  

Governanta 1 

TOTAL 21 

Quadro 1: Cargo dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa direta, 2006 

 

Dos vinte e um funcionários com quem mantive-se contato, seis possuem o nível 

médio completo; cinco o superior completo e oito o superior em andamento, como pode-se 

observar no quadro 2. 

 
Escolaridade  

Médio completo 6 

Técnico 1 

Superior em andamento 8 

Superior completo 6 

Quadro 2: Formação escolar dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa direta, 2006. 

No que se refere ao conhecimento específico do artigo 93, doze dos vinte 

entrevistados, da área da hotelaria, afirmaram conhecer esta lei; e quinze confirmaram a 

existência de projetos relativos à responsabilidade social desenvolvidos pelo hotel em que 

trabalham; destes, treze confirmaram ainda que estes projetos geram ações de inclusão social 

relacionadas ao primeiro emprego e estágios para o menor aprendiz; outros ainda contribuem 

com doação em dinheiro ou de enxoval (cama, mesa, banho e colchões) que o hotel não mais 

utiliza, doação de lixo para reciclagem, livros e alimentos diariamente à comunidades 

próxima ao hotel.  
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Entretanto, dezesseis negaram a presença de PPD no quadro de pessoal do hotel. 

Deve-se considerar, no entanto, que na amostra delimitada para a pesquisa, dos vinte hotéis 

apenas seis teriam obrigação, por lei, de contratar PPD, já que possuem acima de 100 

funcionários, tendo assim, que incluir em seu quadro de pessoal 2% de portadores de 

deficiência, como apresentado no quadro 3. 

 
Hotéis Nº de 

funcionários 

Nº de PPD no quadro de 

pessoal até 2006.1 

Hotel 1 180 3 

Hotel 2 150 1 

Hotel 3 140 1 

Hotel 4 107 – 

Hotel 5 106 – 

Hotel 6 105 – 

Hotel 7 94 – 

Hotel 8 83 – 

Hotel 9 80 – 

Hotel 10 80 – 

Hotel 11 67 1 

Hotel 12 66 – 

Hotel 13 62 – 

Hotel 14 60 1 

Hotel 15 46 – 

Hotel 16 42 – 

Hotel 17 35 – 

Hotel 18 29 – 

Hotel 19 25 – 

Hotel 20 25 – 

Hotel 21 ? – 

Total - 7 

Quadro 3: Hotéis filiados à ABIH-CE segundo número de funcionários e de PPD 

Fonte: Pesquisa direta, 2006. 
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Dos vinte hotéis, apenas cinco possuem PPD em seu quadro de pessoal, totalizando 

sete portadores de deficiência trabalhando em hotéis. Desses que possuem acima de 100 

funcionários, apenas três, dos seis – Magna, Olympo Praia Hotel e Praia Centro – não 

estavam atentos ao artigo 93 da lei que determina a inclusão de portadores de deficiência; 

muito embora desenvolvam atividades em que recebem o menor aprendiz como estagiário. 

No entanto, vale frisar que os hotéis 14 e 11, respectivamente, com 60 e 67 funcionários, 

possuem um portador de deficiência em sua equipe de trabalho. 

Números inexpressivos se for levado em consideração que o estado do Ceará possui 

450.000 pessoas portadoras de deficiência em idade de trabalhar e, apenas 9.000 a 10.000 

encontram-se trabalhando no mercado formal com carteira assinada segundo informação 

concedida pelo Gerente da Célula de Inclusão da Secretaria do Trabalho do Estado do Ceará, 

em entrevista realizada em 5/2006).  

Portanto, a qualificação profissional tem se mostrado um dos instrumentos 

fundamentais de inclusão social desses segmentos que se encontram à margem da sociedade 

que, de outra forma, não teriam como ser absorvidos no mercado de trabalho. A exemplo de 

outros grupos sociais considerados diferentes e, nesse sentido, estigmatizados, para o sistema, 

como é o caso dos homossexuais, as PPD também têm sido lembradas pelo capitalismo como 

exército de reserva de mão-de-obra para ser absorvido pelo mercado formal de trabalho, tanto 

quanto qualquer outro. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos compreender o súbito 

interesse por parte de empresas que começaram a olhar para determinados segmentos como 

potencial consumidores de produtos e serviços voltados, por exemplo, para negros, 

homossexuais e aposentados, principalmente relacionados às atividades de entretenimento e 

de turismo. Esta é a moral do sistema capitalista, pois (....) “ele se opõe a uma ética da 

responsabilidade por não considerar os efeitos de suas ações sobre outros seres humanos, ou 

só leva em conta o seu mundo e interesse particular, desconsiderando a maioria dos que estão 

fora dele” (SUNG e CÂNDIDO, 1995, p. 112). 

Diante desse contexto apresentado, dezoito hoteleiros entrevistados afirmaram que é 

viável a contratação de PPD, destacando sua capacidade de aprendizagem, determinadas 

funções que eles podem exercer e a vontade de mostrar sua competência profissional. Dois 

afirmaram que é muito complicado e que não acreditam nessa possibilidade devido o 
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dinamismo que as funções dos funcionários exigem na área de hotelaria. Um dos 

entrevistados fez questão, inclusive, de destacar algumas funções que as PPD poderiam 

exercer como trabalhar no setor de reservas, telefonia, caixa e manobrista. Atente-se para o 

fato de que nenhuma atividade mais intelectualizada ou de chefia é mencionada, esquecendo 

muitas vezes a existência de empresários e ou proprietários de grandes empresas e negócios 

que também são portadores de deficiência; o que não dificulta seu desenvolvimento 

intelectual, criatividade e mobilidade na empresa. 

Os critérios de normalidade estão intrinsecamente ligados à produtividade. Um corpo 
para ser socialmente aceito deve estar investido de uma capacidade produtiva 
ideologicamente determinada. À idéia de corpo deficiente está vinculada à idéia de 
corpo improdutivo, o que remete seus portadores a uma condição de inferioridade em 
relação às pessoas economicamente produtivas. 

Jamais haverá integração se a sociedade se sentir no direito de escolher quais 
deficientes poderão ser integrados. Agindo dessa forma, a sociedade estabelece um 
limite de possibilidades baseada no que ela entende como normal, só permitindo a 
inserção de quem se iguala ou se aproxima desse ideal de normalidade (MARQUES 
citado por MANTOAN, 1997, p. 20-21). 

Este ideal de normalidade pode ser ilustrado pelo exemplo de uma PPD empregada 

como Capitão-porteiro de um dos hotéis da amostra da pesquisa, em que apresentava uma 

leve deficiência, ou seja, mancava um pouco da perna. Da mesma forma, a coordenadora da 

Associação de Integração do Deficiente – ASSIND, informou que as empresas, geralmente, 

tem preferência por portadores com deficiências leves, como foi o caso de uma empresa 

cearense que ofereceu duas vagas para PPD mas que não foi preenchida por não encontrar 

nenhum que preenchesse esse “requisito”. 

Outro depoimento ilustrativo da carga de preconceito em termos de capacidade 

profissional é revelador dos obstáculos que as PPD devem enfrentar em sua luta pela 

efetivação do direito ao trabalho com a conseqüente inserção no mercado de trabalho. Uma 

das entrevistadas, hoteleira, cujo pai é proprietário do hotel em que também trabalha, afirmou 

que não existia PPD no hotel. Entretanto, ao encerrar a entrevista, lembrou de um funcionário 

muito eficiente, conforme destacou, que tem problemas leves de audição e que ela não o 

percebia e nunca o tinha observado como sendo portador de algum tipo de deficiência. Ao 

mesmo tempo revelou que seu pai não sabia dessa deficiência do rapaz e que no dia em que 

descobrisse seria capaz de demiti-lo,  pois o mesmo é muito preconceituoso e não aceita esse 

tipo de pessoa trabalhando para ele. Mesmo admitindo tratar-se de um de seus mais eficientes 

1959



e dedicados funcionários. Nesse caso, o conceito de eficiência e deficiência devem ser 

repensados. 

No que se refere ao contato direto entre PPD e hotéis, apenas um hoteleiro afirmou ter 

recebido currículo diretamente de um deles. Talvez pelo fato de que o SINE/IDT/CE se 

responsabilize por fazer esta intermediação conforme as necessidades do mercado. Como foi 

registrado anteriormente, a rede hoteleira não fez nenhum contato com o SINE para contratar 

PPD, apenas as áreas da indústria e do comércio. As dificuldades para a contratação do 

deficiente como as barreiras arquitetônicas, transporte coletivo não adaptado, exigência do 

mercado de trabalho quanto à capacitação e também a baixa escolaridade do deficiente, foi 

relembrada: “A inclusão tem que começar pelo sistema educacional e que essa é uma das 

razões do baixo nível de escolaridade do deficiente que encontra nas escolas [e enfrenta] a 

barreira do preconceito” (Entrevista realizada com o Gerente da Célula de Inclusão da 

Secretaria do Trabalho do Estado do Ceará, em 5/2006). No Fast Job existe 378 cadastros de 

PPD mas apenas dezoito vagas foram ofertadas nos setores administrativo, industrial e 

comercial.  

No momento da coleta de dados, em que se fez necessário ir ao hotéis, observamos no 

entorno dos mesmos as várias barreiras arquitetônicas que inviabilizam o trânsito de PPD 

como trabalhadoras ou mesmo como turistas. Nessa ocasião foi perguntado aos entrevistados 

se havia funcionários treinados para receber os turistas no hotel. Apenas em um foi constatada 

a existência de pessoal preparado para esta situação. No caso, os funcionários passaram por 

treinamentos em que, por meio de dinâmica de grupos, vivenciaram algumas experiências 

como PPD. Além do mais, produziram uma cartilha em que se informa como o portador de 

deficiência gostaria de ser tratado. 

Aproveitando ainda esse contato direto com os hoteleiros, dezesseis deles informaram 

que os hotéis dispõem de Unidades Habitacionais – Uhs, preparadas, especificamente, para 

hospedar turistas portadores de deficiência, assim como também deu para observar a 

existência de áreas de acesso e de trânsito para os mesmos. Apenas em um hotel percebemos 

o rebaixamento do balcão de atendimento para receber turistas cadeirantes ou de baixa 

estatura, o que implica constatar que os cuidados devem extrapolar os limites do quarto e do 

próprio hotel, caso a hotelaria cearense queira absorver esse segmento como turista. O que 
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temos percebido, entretanto, é que as ações de responsabilidade social muitas vezes são 

limitadas ao cumprimento dos serviços acordados durante a venda de pacotes, como discute 

Karkotli ao afirmar que muitos empresários de setor turístico, infelizmente ainda entendem 

que sua responsabilidade social é exclusiva para com o turista, restrita unicamente ao 

cumprimento da obrigação legal de oferecer-lhe o que é prometido nas divulgações para 

venda de pacotes e ofertas turísticas (KARKOTLI, 2004, p. 52). 

Outras dificuldades que devem ser superadas estão relacionadas ao passe livre para as 

PPD, por exemplo. Além do mais, o número de ônibus adaptados para receber os portadores 

de deficiência tem sido insuficiente para atender a demanda: são doze, no geral, mas apenas 

oito estão circulando na cidade de Fortaleza.  

Todas estas preocupações com a receptividade e hospitalidade do turista portador de 

deficiência e para com aquele que busca o mercado de trabalho hoteleiro, não os exime de 

certos embaraços, constrangimentos e mesmo de cuidados esmerados por parte do outro, 

afinal: 

Quando normais e estigmatizados realmente se encontram na presença imediata uns 
dos outros, especialmente quando tentam manter uma conversação, ocorre uma das 
cenas fundamentais da sociologia porque, em muitos casos, esses momentos serão 
aqueles em que ambos os lados enfrentarão as causas e efeitos do estigma. 
O indivíduo estigmatizado pode descobrir que se sente inseguro em relação à maneira 
como os normais o identificarão e o receberão [...] 
Essa incerteza é ocasionada não só porque o indivíduo não sabe em qual das várias 
categorias ele será colocado mas também, quando a colocação é favorável, pelo fato 
de que, intimamente, os outros possam defini-lo em termos de seu estigma [...] 
Assim, surge no estigmatizado a sensação de não saber aquilo que os outros estão 
“realmente” pensando dele (GOFFMAN, 1988, p. 23). 

O turismo cearense tem despontado, em termos de Brasil, como um dos destinos mais 

procurados. Entretanto, observamos o despreparo da área turística e hoteleira em práticas e 

ações de responsabilidade social que possam minimizar o quadro de desemprego, violência e 

discriminação que atualmente os turistas têm encontrado; da mesma forma que as PPD 

necessitam exercer sua cidadania, inserindo-se no mercado de trabalho. As ações de 

responsabilidade e inclusão social são pontuais, mas existem até mesmo como experiência 

para, quem sabe, possa ser ampliado o raio de ação das mesmas. 

Considerações finais 
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A exigência do mercado de trabalho, a falta de capacitação e qualificação como 

também a baixa escolaridade do deficiente tem sido um dos motivos alegados pelas empresas, 

em geral, para a não contratação dos mesmos e portanto para a não efetivação de um direito 

fundamental: o direito ao trabalho.  

 Entretanto, não se consideram que esses problemas advém dos valores compreendidos 

e disseminados na sociedade acerca de conceitos tradicionais de competência, capacidade, 

vigor físico e aparência disseminados e absorvidos pela sociedade capitalista que tem 

dificultado o reconhecimento e aceitação do acúmulo de experiência e de maturidade pessoal 

e profissional que, na atualidade, algumas empresas, estão começando a levar em 

consideração.  

Por mais que se aprovem leis, como o a 8.213/91, que busquem a efetividade do 

trabalho como um direito fundamental e exijam a responsabilidade social das empresas no 

que se refere, especificamente às pessoas portadoras de deficiência, ainda existe muito 

preconceito por parte dos empresários e da sociedade acerca da sua capacidade de trabalho e 

mobilidade na empresa. Essa compreensão e postura implica em uma exclusão implícita de 

pessoas que tem o direito de trabalhar e desenvolver suas potencialidades. 
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RESUMO 

O presente estudo visa demonstrar que a revisão dos contratos de consumo pela Teoria 
da Onerosidade Excessiva é uma forma de efetivação de direitos fundamentais, na 
medida em que preserva a igualdade material dos contraentes e serve como instrumento 
de desenvolvimento sócio-econômico. Para tanto são traçados, ao longo do trabalho, os 
conceitos de contrato no Estado Liberal, no Estado Social, bem como no modelo 
contemporâneo de contrato, dando ênfase aos contratos de consumo por serem 
considerados um marco na teoria contratual contemporânea. Na seqüência busca-se 
evidenciar a sintonia do Código de Defesa do Consumidor com a Constituição Federal, 
analisando os seus princípios. Trata-se, ainda, da Teoria da Onerosidade Excessiva, 
abordando o seu conceito, requisitos e efeitos, bem como, as principais discussões 
doutrinárias sobre o tema. E por fim, analisaram-se quais direitos fundamentais são 
efetivados mediante a aplicação da revisão nos contrato de consumo. Como conclusão, 
defende-se a importância da aplicação da revisão do contrato como forma de possibilitar 
a continuidade da relação contratual, garantindo o equilíbrio das relações e apontando 
os principais empecilhos a serem superados para o eficiente uso da revisão contratual e 
a preservação dos Direitos Fundamentais dos cidadãos brasileiros. 
 

PALAVRAS CHAVES: REVISÃO CONTRATUAL/CONSUMIDOR BRASILEIRO/ 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS/DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL 
 
 
ABSTRACT  
 
The present study it aims at to demonstrate that the revision of contracts of consumption 
for the Theory of the Extreme Onerous is a form of effectiveness of basic rights, in the 
measure where it preserves the material equality of the contracting parties and serves as 
instrument of partner-economic development. For in such a way they are tracings, to the 
long one of the work, the contract concepts in the Liberal State, in the Social State, as 
well as in the model contemporary of contract, giving emphasis to contracts of 
consumption for being considered a landmark in the contractual theory contemporary. 
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In the sequence one searchs to evidence the tunning of the Code of Defense of the 
Consumer with the Federal Constitution, analyzing its principles. It is treated, still, of 
the Theory of the Extreme Onerous, approaching its concept, requirements and effect, 
as well as, the main doctrinal quarrels on the subject. E finally, which basic rights had 
been analyzed are accomplished by means of the application of the revision in the 
consumption contract. As conclusion, importance of the application of the revision of 
the contract is defended it as form to make possible the continuity of the contractual 
relation, guaranteeing the balance of the relations and pointing the main barriers to be 
surpassed with respect to the efficient use of the contractual revision and the 
preservation of the Basic Rights of the Brazilian citizens. 
 
 
KEYWORDS: REVISION/CONSUMER/BASIC RIGHTS/DEVELOPMENT 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo abordará a revisão nos contratos de consumo como uma forma 

de efetivação e proteção de direitos fundamentais. 

 Tendo em vista que os contratos são os instrumentos que viabilizam o comércio 

e as trocas em geral, bem como, diante de sua função de conformação social, os estudos 

acerca dos instrumentos contratuais assumem relevância. 

 Para tratar do tema, inicialmente, far-se-á um breve histórico da evolução do 

conceito de contrato, que culminará em sua concepção contemporânea. 

 A concepção contemporânea de contratos e, especialmente a concepção dos 

contratos de consumo, está voltada para a constitucionalização dos pactos, bem como, 

para a crescente influência dos direitos fundamentais sobre os acordos, tanto no 

momento de sua formação, quanto em sua execução e interpretação. Por isso, 

analisaremos também a influência constitucional neste novo modelo. 

 Em seguida abordaremos o tema da revisão nos contratos de consumo, 

explicitando a Teoria da Onerosidade Excessiva em seu conceito, requisitos e efeitos. 

 Por fim, veremos quais direitos fundamentais são efetivados quando da 

aplicação da revisão dos contratos de consumo. 

 Desta feita, diante da efetivação de direitos fundamentais, concluiremos 

defendendo a larga acolhida e aplicação da revisão contratual, como forma de 

desenvolvimento sócio-econômico e apontando os motivos pelos quais ela ainda 

encontra resistência por parte dos operadores do direito. 
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Assim, o objetivo deste estudo é servir de ferramenta jurídica de aprimoramento 

social e desenvolvimento econômico, atendendo-se os ditames constitucionais urgentes. 

 

2. CONTRATOS 

 

 Como a temática toda está inserida no âmbito contratual, impossível seria 

abordar o tema e entender a efetivação dos direitos fundamentais por meio da revisão 

contratual, sem antes compreender a evolução conceitual pela qual passaram os pactos 

contratuais, bem como, o seu estágio atual. 

 

2.1 MODELO LIBERAL 

 

O Estado Liberal tinha como principal característica a não intervenção do Estado 

e a liberdade de regulação das relações pelos particulares2, pois marcado pelos ideais 

iluministas. Immanuel Kant3 define o iluminismo como a saída do homem à sua 

maioridade, uma vez que a menoridade se assentava na incapacidade de fazer uso de seu 

próprio entendimento, na falta de decisão do homem e na ausência de coragem para 

fazer uso de seu conhecimento de forma dependente. 

 Percebe-se que, sob um discurso de racionalidade, a liberdade e a igualdade 

(formal) foram os pilares do pensamento iluminista e, embasaram o individualismo 

crescente, estimulado pela burguesia da época. 

 A concepção voluntarista de contrato, como sendo um acordo de vontades, surge 

neste contexto com o Código de Napoleão, o primeiro código moderno, que deu início a 

era das grandes codificações, influenciando todos os demais códigos, como o Italiano de 

1865, o Português de 1867, o Espanhol de 1889, o BGB de 1896 e o Código Civil 

Brasileiro de 19164. 

                                                 
2 EFING, Antônio Carlos. A revisão contratual no CDC e no novo CC. In repensando o direto do 
consumidor. 15 ANOS DO CDC (1990-2005) Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná: Curitiba, 
2005. p.55. 
3 KANT, Immanuel. Filosofia da história. Coleção Os grandes filósofos do direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. 
4 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria contratual e o código de defesa do consumidor. V. 17. São 
Paulo: RT, 2001. P.36. 
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 As grandes codificações do século XIX traziam “a absoluta predominância dos 

conceitos de propriedade privada e da liberdade quase absoluta de contratar.”5

 Assim, pode se afirmar que as codificações tinham como um dos objetivos 

principais a proteção da propriedade privada. Outra característica do modelo liberal era 

a redução do indivíduo ao status de proprietário: 
 

Todo bem deve ter um titular para poder intercambiar-se, um proprietário; e 
vice-versa, toda pessoa deve se apresentar como proprietário de algo para 
existir na sociedade mercantil. Por essa razão, o discurso jurídico-burguês (e o 
político tocante a este ponto) apresentarão a todos os homens como 
proprietários. Até os que nada têm são proprietários de algo: de suas mãos 
(LOCKE), de sua capacidade para trabalhar – que podem alienar no mercado. 
Em certo sentido, pois, e na medida em que os sujeitos estejam dentro do 
âmbito das relações mercantis, se imaginarão necessariamente, uns aos outros 
como iguais num aspecto particular sem deixar de perceber a desigualdade real 
em outros aspectos (em outros âmbitos) ‘não relevantes’ para o funcionamento 
do ‘lado econômico’ do sistema.6  

 

 Neste contexto o conceito de contrato foi fortemente marcado pela autonomia da 

vontade e pela obrigatoriedade dos acordos (pacta sunt servanda). Orlando Gomes7 

entende que a autonomia da vontade é um dos postulados da livre iniciativa, na 

sociedade capitalista, pois permite ao homem a liberdade de contratar de acordo com os 

seus interesses particulares. 

 No que diz respeito à força obrigatória dos contratos, Orlando Gomes8 

complementa que se consubstancia na regra de que o contrato é lei entre as partes, 

obrigando-as sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Assim, 

se o contrato estipulou validamente o seu conteúdo (atendidos os pressupostos e 

requisitos necessários), definindo os direitos e deveres de cada parte, as respectivas 

cláusulas têm força obrigatória para os seus contraentes. 

 Entretanto, esta visão já está superada, pois tornava absoluto o princípio da 

autonomia da vontade sob o argumento de uma igualdade que era apenas formal, o que 

gerava injustiças e desequilíbrios sociais. 

 Assim, a visão liberalista viria experimentar alterações diante de questões 

pungentes de ordem social que começavam a se delinear: 

                                                 
5 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado. Parte especial. 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1962. t. XXXVIII, p. 39. 
6 CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 72. 
7 GOMES, Orlando. Novos temas de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 103. 
8 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 36. 
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Essa visão individualista da sociedade e do Estado, e por via de conseqüência, 
das relações contratuais, estava destinada a sofrer o impacto de transformações 
históricas da maior relevância, sobretudo em razão do vertiginoso progresso 
científico e tecnológico, de um lado, e do outro, de fatores ideológicos que 
tornaram mais aguda a questão social, gerando profundos conflitos entre o 
capital e o trabalho.9  

 

 Diante disto, ocorre a transição do Estado Liberal e do modelo liberal de 

contrato, para o Estado social que passaremos a analisar. 

 

2.3 MODELO SOCIAL 

 

 As mudanças sociais que marcaram o fim do modelo liberal ocorreram após as 

guerras mundiais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando diante dos 

problemas sociais urgentes, o individualismo cede ao interesse social. 10

 Pudemos perceber que o Estado Liberal fez surgir os direitos fundamentais de 

primeira geração (liberdade e propriedade). O Estado Social, por sua vez, veio assegurar 

os direitos fundamentais de segunda geração (sociais), impulsionado pelos movimentos 

populares que postulavam muito mais que a liberdade e a igualdade meramente 

formal11. 

 Assim, a autonomia da vontade não mais impera e os contratos passam a ser 

regulados pelo Estado para atingirem seus fins sociais (dirigismo). Eros Roberto Grau12 

explica que a expressão dirigismo contratual é resultado do conjunto de técnicas 

jurídicas que tornou o contrato uma contribuição à economia do país, não se resumindo 

a simples construção da vontade humana. 

 Diante do dirigismo estatal e da função social que o contrato deveria cumprir, 

consoante os direitos fundamentais de segunda geração, surge uma nova concepção de 

contrato: 
 

                                                 
9 REALE, Miguel. Temas de direito positivo. São Paulo: RT, 1992, p. 15. 
10 EFING, Antônio Carlos. A revisão contratual no CDC e no novo CC. In: repensando o direto do 
consumidor. 15 ANOS DO CDC (1990-2005). Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná: Curitiba, 
2005. p. 56. 
11 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Contrato e mudança social. Revista Forense n o. 722, Rio de Janeiro: Forense, 
p. 42. 
12 GRAU, Eros Roberto. Dirigismo contratual. In FRANÇA, Limongi. Enciclopédia Saraiva de Direito. 
São Paulo: Saraiva, 1977, v. 32, p. 410. 
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A nova concepção de contrato é uma concepção social deste instrumento 
jurídico, para a qual não só o momento de manifestação de vontade (consenso) 
importa, mas onde também e principalmente os efeitos do contrato na 
sociedade serão levados em conta e onde a condição social e econômica das 
pessoas nele envolvidas ganha importância.13

 

 Neste momento, vê-se um declínio do pacta sunt servanda e do conceito liberal 

de autonomia da vontade e, por outro lado um aumento no prestígio de institutos de 

flexibilização, como forma de garantir o interesse social e a comutatividade contratual. 

 

2.4 MODELO CONTEMPORÂNEO 

 

 No modelo contemporâneo o que se observa no meio jurídico como um todo é 

um grande movimento de constitucionalização e de ênfase aos direitos fundamentais. 

Esse movimento surge com a descodificação em contrapartida as grandes codificações 

observadas anteriormente. Judith Martins Costa14 salienta que a ilusão codificadora 

fracassou, sobretudo diante da possibilidade da aplicação judicial do Direito por via da 

concreção que afastou a fidelidade à lei e ao modelo de interpretação axiomática.   

 Pode-se afirmar que especialmente o âmbito privado vem sentindo essa 

descodificação e conseqüente constitucionalização, pois culminou no surgimento do 

conceito de direito civil constitucional. Flávio Tartuce15 explica que o direito civil 

constitucional representa a harmonização entre o direito público e o direito privado, por 

meio da adequação de institutos que estão inseridos no direito privado, mas que são 

tutelados pela Constituição, isto decorre das mudanças sociais do último século. 

Como conseqüência disto tem-se uma crescente de importância dos princípios16 

na ordem jurídica. Vários são os doutrinadores que ressaltam a importância dos 

princípios no modelo contemporâneo, vejamos um deles: 

 
                                                 
13 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 101. 
14 MARTINS-COSTA, Judith. As cláusulas gerais como fatores de mobilidade do sistema jurídico. In 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Sub-secretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, 1991, 
p. 24. 
15 TARTUCE, Flávio. A função social dos contratos. São Paulo: Método, 2005, p. 64 
16 “orientação que informa o conteúdo de um conjunto de normas jurídicas, que tem de ser tomado em 
consideração pelo intérprete, mas que pode, em alguns casos, ter direta aplicação. Os princípios extraem-
se das fontes e dos preceitos através da construção científica e servem, por sua vez, de orientação ao 
legislador na definição de novos regimes.” PRATA, Ana. Dicionário Jurídico. Coimbra: Almedina, 1995, 
p. 764. 
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(...) cânones que não foram ditados, explicitamente, pelo elaborador da norma, 
mas que não estão contidos de forma imanente no ordenamento jurídico. 
Observa Jeanneau que os princípios não têm existência própria, estão ínsitos 
no sistema, mas é o juiz que, ao descobri-los, lhes dá força e vida. Esses 
princípios, que servem de base para preencher lacunas não podem opor-se às 
disposições do ordenamento jurídico, pois devem fundar-se na natureza do 
sistema jurídico, que deve apresentar-se como um ‘organismo’ lógico, capaz 
de conter uma solução segura para o caso duvidoso.17  

 

Nesta esteira surgem também as chamadas cláusulas gerais18 que tanto definem 

parâmetros interpretativos, como são instrumentos de efetivação de princípios.  

 Observamos ainda que a queda do individualismo, com a crescente visão social 

das relações contratuais transformou o Direito Civil tornando-o um instrumento de ação 

para efetivar o princípio da função social do contrato e o princípio da boa-fé. 19

 Diante de todo este contexto contemporâneo, o conceito de contrato se 

modificou, Cláudia Lima Marques20 entende que o contrato tem uma concepção social 

na medida em que é considerada a condição social e econômica das pessoas nele 

envolvidas, bem como seus efeitos à sociedade na qual foi criado. 

Ricardo Luis Lorenzetti21, por sua vez, afirma que o contrato atual é considerado 

uma instituição social, uma vez que gera efeitos a terceiros e também à sociedade na 

qual está inserido. Entende que cabe à sociedade (enquanto representada pelo Estado e 

por outras entidades soberanas) o controle do Direito Contratual, o que criaria um novo 

espírito contratual que poderia ser denominado de “princípio de sociabilidade”. 

                                                 
17 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil interpretada. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
123. 
18  “Configurado um possível impasse entre princípio que representa um valor socialmente amadurecido e 
que está a pedir não só reconhecimento, mas efetivação na ordem social, e um ordenamento jurídico 
dotado de normas pontuais, que na sua estruturação sob o prisma rígido da reserva legal não contempla a 
possibilidade de aplicação de valores-princípios, soltos nos anseios da sociedade, surgiram as cláusulas 
gerais, elementos de conexão entre os valores reclamados e o sistema codificado, propondo-se a efetuar o 
elo de ligação para a introdução desses valores no ordenamento, sem ruptura da ordem positivada, sem 
quebra do sistema.” JORGE JÚNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 40. 
19 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 144. 
20 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4 ed. São Paulo: RT, 
2002, p. 175.) 
21 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais,1998, 
p. 551. 
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 Percebe-se que em matéria contratual contemporânea, ocorre a substituição do 

conceito de autonomia da vontade pelo de autonomia privada22, bem como, uma maior 

ênfase a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 

 Assim, no modelo contemporâneo a função social do contrato presente na 

Constituição Federal encontra-se no ordenamento jurídico na forma de princípio ou na 

de cláusula geral, portanto, em qualquer caso expressa um dever ser e não apenas uma 

recomendação23. 

 Da mesma sorte, o princípio da boa-fé objetiva foi inserido no ordenamento com 

a intenção de obrigar as partes a agir com lealdade tanto na formação do contrato, na 

sua execução, bem como na sua finalização: 
 

Andou bem o legislador ao se referir à boa-fé que é o cerne ou a matriz da 
eticidade, a qual não existe sem o intentio, sem o elemento psicológico da 
intencionalidade ou de propósito de guardar fidelidade ou lealdade ao passado. 
Dessa intencionalidade, no amplo sentido dessa palavra, resulta a boa-fé 
objetiva, como norma de conduta que deve salvaguardar a veracidade do que 
foi estipulado. Boa-fé é, assim, uma das características essenciais da atividade 
ética, nela incluída a jurídica, caracterizando-se pela sinceridade e probidade 
dos que dela participam, em virtude do que se pode esperar que será cumprido 
e pactuado, sem distorções ou tergiversações, máxime se dolosas, tendo-se 
sempre em vista o adimplemento do fim visado ou declarado como tal pelas 
partes. Como se vê, a boa-fé é tanto forma de conduta como norma de 
comportamento, numa correlação objetiva entre meios e fins, como exigência e 
adequada e fiel execução do que tenha sido acordado pelas partes, o que 
significa que a intenção destas só pode ser endereçada ao objetivo a ser 
alcançado, tal como este se acha definitivamente configurado nos documentos 
que o legitimam. Poder-se-ia concluir afirmando que a boa-fé representa o 
superamento normativo, e como tal imperativo, daquilo que no plano 
psicológico se põe com intentio leal e sincera, essencial à juridicidade do 
pactuado. 24

 

 Por fim, diante de todos os ensinamentos doutrinários o que se conclui é que na 

teoria contratual contemporânea se eleva ao grau máximo princípios como o da boa-fé 

                                                 
22“(...) foi precisamente em conseqüência da revisão a que foram submetidos o liberalismo econômico e, 
sobretudo, as concepções voluntaristas do negócio jurídico, que se passou a falar em autonomia privada, 
de preferência a mais antiga autonomia da vontade. E, realmente, se a antiga autonomia da vontade, com 
o conteúdo que lhe era atribuído, era passível de críticas, já a autonomia privada é noção não só com 
sólidos fundamentos, como extremamente importante.” NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e 
seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
113. 
23 FACCHINI NETO, Eugênio. A função social do direito privado. In Revista da AJURIS – Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 43, n. 105, ano XXXIV. Porto Alegre: AJURIS, março de 2007, p. 
159-160. 
24 REALE, Miguel. Estudos preliminares do Código Civil. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p. 77. 
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objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social, na formação, execução e 

interpretação dos acordos de vontades. 

 Neste contexto de descodificação e de constitucionalização insere-se o Código 

de Defesa do Consumidor, considerado pela doutrina como marco histórico do modelo 

jurídico contemporâneo. Isto porque, o Código de Defesa do Consumidor, está 

arraigado de princípios e vetores constitucionais25. 

 Apesar de representante do modelo contemporâneo (promulgado em 1990) é 

importante ressaltar que a necessidade de proteção aos direitos dos consumidores não é 

uma preocupação recente, mas de fato algo que se observa desde a Revolução 

Industrial. Fachin26 salienta que a partir das alterações no cenário econômico mundial, 

favorecidas pela Revolução Industrial, foi que houve a preocupação com as categorias 

menos favorecidas. Bem como, nas relações de consumo, percebe-se a necessidade de 

proteção dos consumidores em razão do crescente desequilíbrio acentuado pela grande 

concentração de capital. 

Assim, passaremos a analisar alguns dos princípios que regem o Código de 

Defesa do Consumidor e a sua correspondência constitucional. 
 

2.5.1 PRINCÍPIOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A 

SINTONIA CONSTITUCIONAL 

 

                                                 
25 “Destarte, no Brasil, é a paisagem constitucional que fixa os fundamentos nos quais estabelecer-se-á a 
proteção do consumidor. Neste diapasão, o CDC não ‘inovou’ em matéria de direitos básicos dos 
consumidores, quiçá a grande novidade trazida seja, no campo processual, a inversão do ônus da prova à 
parte hipossuficiente. Isto porque, o Código reflete os princípios constitucionais, a exemplo da boa-fé e da 
dignidade da pessoa humana, que já possuíam espaço na cena jurídica.” FACHIN, Luis Edson. As 
relações jurídicas entre o novo código civil e o código de defesa do consumidor: elementos para uma 
teoria crítica do direito do consumidor. In Repensando o Direito do Consumidor 15 anos de CDC (1990-
2005). Volume I. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, 2005. p. 26-49. p. 35. 
FACHIN, Luis Edson. As relações jurídicas entre o novo código civil e o código de defesa do 
consumidor: elementos para uma teoria crítica do direito do consumidor. In Repensando o Direito do 
Consumidor 15 anos de CDC (1990-2005). Volume I. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, 
2005. p. 26-49. p. 30 
26 FACHIN, Luis Edson. As relações jurídicas entre o novo código civil e o código de defesa do 
consumidor: elementos para uma teoria crítica do direito do consumidor. In Repensando o Direito do 
Consumidor 15 anos de CDC (1990-2005). Volume I. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, 
2005. p. 26-49. p. 28 
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 O Código de Defesa do Consumidor veio para efetivar e positivar muitas das 

disposições constitucionais27. 

 Como primeiro princípio que podemos destacar no Código de Defesa do 

Consumidor temos o da igualdade material que possui o objetivo de, reconhecendo a 

vulnerabilidade própria dos consumidores, equilibrar as relações entre estes e os 

fornecedores. Vejamos: 
 

o código de defesa do consumidor veio para confirmar, de maneira concreta, o 
princípio da igualdade, pois surgiu para cumprir o objetivo maior de igualar os 
naturalmente desiguais, jamais podendo acontecer o inverso, isto é, desigualar 
os iguais.28

 

Tal princípio reflete o direito fundamental de igualdade, previsto no caput do 

artigo 5º da Constituição Federal e, as disposições do código de defesa do consumidor 

por ele influenciadas, visam efetivar tal direito fundamental. 

 Um segundo princípio que podemos identificar no diploma de proteção ao 

consumidor é o princípio da liberdade, decorrente da igualdade, pois sem igualdade não 

há liberdade. Paulo Valério Dal Pai e Cláudio Bonato29 explicam que a liberdade é a 

possibilidade de ação no meio social, todavia, esta liberdade não pode atingir o direito à 

liberdade que é reconhecido aos demais integrantes da sociedade.   

 Assim, o código reflete novamente um direito fundamental, a saber, o da 

liberdade, presente em vários incisos do art. 5º da CF/88 e, da mesma forma, busca sua 

efetividade ao longo de seus dispositivos.  

 Outro princípio norteador do CDC é a boa-fé objetiva que representa um critério 

interpretativo às obrigações dos contraentes, servindo como criador de deveres 

secundários. O referido princípio exerce, igualmente, uma função limitadora dos 

direitos, nos exatos termos em que coíbe o desequilíbrio contratual e por conseqüência 

mantém o desenvolvimento social sustentável.  

                                                 
27 “fica demonstrado, igualmente, que a lei consumerista é, acima de tudo, uma lei de ordem pública e de 
interesse social (art. 1º do CDC), profundamente baseada na Constituição Federal de 1988 (...)” 
BONATO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões Controvertidas no Código de Defesa do 
Consumidor. 2ª ed. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 1999. p. 57-58 
28 BONATO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões Controvertidas no Código de Defesa 
do Consumidor. 2ª ed. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 1999. p. 30. 
29 BONATO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões Controvertidas no Código de Defesa 
do Consumidor. 2ª ed. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 1999. p. 35. 
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 Temos ainda o princípio da repressão eficiente dos abusos30, que visa garantir o 

direito fundamental da dignidade da pessoa humana.   

 E o princípio da vulnerabilidade que visa efetivar o direito fundamental à 

igualdade, uma vez que o consumidor pela sua relação de dependência do mercado de 

consumo tem a sua livre manifestação de vontade mitigada pelos produtos e serviços a 

ele oferecidos. Ressaltando que o fornecedor por meio da publicidade (muitas vezes 

ilícita) instiga o consumidor ao consumismo31. 

Paulo Valério Del Pai e Cláudio Bonato32 concluem a respeito do princípio da 

vulnerabilidade, previsto no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que ele 

efetiva a defesa dos princípios constitucionais, bem como possibilita os objetivos da 

República Federativa do Brasil, como redução das desigualdades regionais e sociais.  

 Por fim, temos o princípio da harmonia do mercado de consumo que procura 

efetivar o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5, XXXII e art. 170, V), 

notadamente porque fortalece o consumidor sem que isto inviabilize as atividades 

econômicas lícitas. 33

  Assim, percebemos uma enorme intimidade e proximidade entre os direitos 

fundamentais e os princípios esculpidos no CDC, sempre estes com a função de 

efetivação daqueles. 

 

2.5.2 OS CONTRATOS DE CONSUMO 

 

 No mesmo sentido, os contratos de consumo foram regulados seguindo a 

exegese constitucional, o que se evidencia em diversas disposições ao longo do código. 
                                                 
30 “a noção de abuso está intimamente ligada ao conceito de direitos, pois abusar significa exercer de 
maneira desproporcional e contrária aos critérios de igualdade determinada conduta reconhecida, em 
princípio, como lícita.” BONATO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões Controvertidas 
no Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 1999. p. 47. 
31 “é necessário romper com a estrutura atual e estabelecer uma nova cultura não fundamentada no 
consumismo, visto que o consumismo “leva a uma disputa entre a superprodução de um mercado 
ciclicamente saturado por objetos obsoletos e à indução de necessidades alienantes que criam uma 
demanda fictícia por objetos novos, destinados, por sua vez, a uma rápida obsolência”. EFING, Antônio 
Carlos. Prestação de serviços: uma análise jurídica, econômica e social a partir da realidade brasileira. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.116. 
32 BONATO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões Controvertidas no Código de Defesa 
do Consumidor. 2ª ed. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 1999. p. 47. 
33 “aliás, diga-se que harmonizar o mercado de consumo significa, concretamente, atender a quase 
totalidade dos princípios da ordem econômica consubstanciados no artigo 170 da Constituição Federal.” 
BONATO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério dal Pai. Questões Controvertidas no Código de Defesa do 
Consumidor. 2ª ed. Livraria do Advogado: Porto Alegra, 1999. p. 57. 
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 Os contratos de consumo estão fortemente influenciados pelos princípios da boa-

fé objetiva, da função social do contrato, da autonomia privada em substituição a 

autonomia da vontade, pois conforme vimos, estão inseridos no âmbito do modelo 

contemporâneo de contratos. 

 Além desses elementos comuns aos contratos em geral, os contratos de consumo 

despontam algumas peculiaridades, dentre elas, a que se destaca é o movimento de 

massificação dos contratos. Vejamos: 
 

 “O fenômeno de massificação do contrato sentenciou a pena capital à 
autonomia da vontade. A decadência do modelo clássico de contrato enseja o 
despertar de uma reaproximação de um Estado Social em relação à sociedade 
civil, deixando de ser o mero garantidor de uma vontade livre manifestada na 
negociação e a redefinição dos espaços público e privado que cartesianamente 
dividiram para que se pudesse compreender.” 34

 

Diante desta peculiaridade, a necessidade de ingerência contratual aumenta, bem 

como, a necessidade de utilização de mecanismos protetivos capazes de efetivar os 

direitos fundamentais. 
 

Se as novas figuras contratuais, hoje dominantes, prescindem ou ignoram o 
poder de escolha; se não há autodeterminação dos seus próprios interesses, o 
que supõe a liberade de determinação de cada parte; se os direitos, pretensões, 
ações e exceções já são prefixados pelo legislador e/ou pela empresa, não pode 
o negócio jurídico, com seu preciso conteúdo conceptual, ser uma explicação 
adeqüada. A teoria do negócio jurídico, por conceber o negócio jurídico como 
instrumento da autonomia da vontade, não exerce nenhum papel quando esta 
falta. Não é mais uma teoria abrangente. Essa necessidade de reconstrução da 
noção de contrato está colocada aos juristas, que sentem a insuficiência das 
categorias abstratas, inspiradas em outro contexto histórico. 35

  

3. A REVISÃO CONTRATUAL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 Nesta esteira de proteção ao consumidor temos o surgimento da possibilidade de 

revisão dos contratos de consumo pela Teoria da Onerosidade Excessiva. 

 Tal teoria vem positivada no inciso V do art. 6º do CDC (Lei 8.078/90), 

vejamos: 
 

                                                 
34 COUTINHO, Aldacy Rachid. A autonomia privada: em busca da defesa dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores. In SARLET, Ingo Wolfgang (organizador). Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006, 2a edição, p. 179. 
35 LÔBO, Paulo Luiz Neto. O Contrato: exigências e concepções atuais. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 20. 
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Art. 6º. São direitos básicos do consumidor (...) V – a modificação das 
cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas. 

 

 Como bem esclarece o dispositivo legal, o consumidor pode rever ou modificar 

seu contrato, diante de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou em 

razão de fatos supervenientes que gerem onerosidade excessiva. 

 É preciso atentar que na primeira parte do dispositivo a possibilidade que se 

descortina é no sentido de restabelecer o equilíbrio diante de cláusulas que estabeleçam 

prestações desproporcionais, ou seja, situações que existem desde o momento da 

formação do contrato. 

 Já a segunda parte do artigo prevê a possibilidade de reequilibrar o contrato 

diante de fatos supervenientes que o tornem excessivamente oneroso, ou seja, diante de 

fatos posteriores a formação do contrato. 

 Grande discussão doutrinária existe a cerca da natureza desta segunda parte se 

aproximar ou não da teoria da imprevisão, sendo afirmado inclusive, por muitos autores 

que o artigo é a própria teoria da imprevisão “Provavelmente, o momento culminante de 

todo este processo de adoção da cláusula rebus sic stantibus no Direito positivo 

brasileiro estaja no art. 6º, inciso V, do Código do Consumidor(...)”36

 Entretanto, esta não nos parece ser a visão mais adequada, tendo em vista a 

ausência do requisito imprevisibilidade para o ensejo da revisão consumerista. Neste 

sentido: 

 
No art. 6º do CDC, justamente no tocante aos efeitos oriundos de situações 
supervenientes ocorre a ratificação da harmonia proposta pela teoria da 
imprevisão, a qual surge para solucionar as conseqüências que acarretam 
excessiva onerosidade a uma das partes. Contudo, o sistema brasileiro de 
defesa e proteção do consumidor (e dos equiparados por força legal à situação 
de consumidor) aboliu a imprevisibilidade como requisito para a revisão ou 
modificação do contrato. 37

 

 Pode se afirmar que a ausência do requisito imprevisibilidade decorre da 

vulnerabilidade inerente aos consumidores. Vejamos o conceito de vulnerabilidade “A 

                                                 
36 MORAES, Maria Celina Bodin. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de direito Civil. 
São Paulo, v. 65,  p. 281, jul./set. 1993. 
37 EFING, Antônio Carlos. Revisão Contratual. In: ________ (coord.). Direito das Relações Contratuais. 
Curitiba: Juruá, 2002. p.34. 

1976



vulnerabilidade é geral e decorre da simples situação de consumidor; já a 

hipossuficiência decorre de condições pessoais e relativas a cada consumidor;”38

 Assim, para ensejar a revisão com base na teoria da onerosidade excessiva basta 

que a obrigação se mostre indevida, desequilibrando as obrigações (ou prestações 

assumidas), mesmo que não representem expressão financeira. 

 Antônio Carlos Efing ainda diferencia as hipóteses de revisão e de modificação 

contratual, considerando que na hipótese de ocorrência de nulidade do contrato (para o 

CDC será quando ocorrerem cláusulas abusivas ou desvantagem exagerada ao 

consumidor) não seria possível modificar o contrato, mas apenas rever as conseqüências 

jurídicas e econômicas para proteger o consumidor. Enquanto que, quando o negócio 

jurídico for válido e houver como aproveitá-lo far-se-á a modificação. 

 
De qualquer forma,é evidente que, havendo condições de aproveitamento do 
negócio jurídico válido, a modificação contratual é medida que recebe 
prestígio do sistema, já que almeja a satisfação dos interesses das partes 
cont6raentes, ainda que não realizados na forma plena concebida a época da 
celebração do pacto. 39

 

 Por fim, concluí-se que a aplicação da teoria da onerosidade excessiva visa à 

manutenção do contrato mediante a garantia do equilíbrio contratual, por ser este 

essencial à continuidade das relações contratuais. 

 

4. A REVISÃO COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 Antes de adentrar a análise específica de quais direitos fundamentais são 

efetivados com a incidência da revisão nos contratos de consumo, nos resta traçar o 

conceito de direitos fundamentais. 

                                                 
38 EFING, Antônio Carlos. Revisão Contratual. In: ________ (coord.). Direito das Relações Contratuais. 
Curitiba: Juruá, 2002. p. 33 
39 EFING, Antônio Carlos. A revisão contratual no CDC e no novo CC. In repensando o direto do 
consumidor. 15 ANOS DO CDC (1990-2005). Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná: Curitiba, 
2005. p. 71. 
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 A primeira consideração a ser feita é que ao longo das constituições brasileiras 

sempre existiram40 os direitos e garantias fundamentais e que, tais direitos podem ser 

vistos sob diversos enfoques.   
 

Tanto podem ser vistos enquanto direitos de todos os homens, em todos os 
tempos e em todos os lugares – perspectiva filosófica ou jusnaturalista; como 
podem ser considerados direitos de todos os homens (ou categorias de 
homens), em todos os lugares, num certo tempo – perspectiva universalista ou 
internacionalista; como ainda podem ser referidos aos direitos dos homens 
(cidadãos), num determinado tempo e lugar, isto é, num Estado concreto – 
perspectiva estadual ou constitucional.41 (.) 

 

Apesar de os direitos fundamentais sempre existirem em nossas constituições, 

eles passaram por uma evolução ao longo dos tempos, para tanto, por uma opção 

didática, divide-se os direitos fundamentais em diferentes gerações42.  

Uadi Lâmego Bulos43 explica que os direitos fundamentais de primeira geração 

consolidaram-se no final do século XVII, seriam os direitos e garantias individuais face 

à limitação do poder estatal. Após a primeira Grande Guerra, advieram os direitos 

fundamentais de segunda geração, que visavam assegurar o bem estar e a igualdade dos 

cidadãos, impondo ao Estado o dever de assegurar aos homens estes direitos. Seguidos 

dos direitos fundamentais de terceira geração que englobam a solidariedade ou 

fraternidade, prezam pelo meio ambiente equilibrado, vida saudável, etc. Por fim, os 

direitos fundamentais de quarta geração representam os direitos sociais das minorias, os 

direitos econômicos, os coletivos, os difusos, os individuais homogêneos. 

Ao observarmos o capítulo da constituição destinado aos direitos e garantias 

fundamentais, percebe-se que eles se dividem em individuais e coletivos, sociais, de 

nacionalidade e políticos, deixando de fora os direitos econômicos (art. 170 a 192).  

                                                 
40 “nossas constituições sempre fixaram em seu corpo  permanente de normas uma declaração de direito e 
garantias fundamentais (...) os direitos e garantias fundamentais podem ser analisados sob diversos 
ângulos.” BULOS, Uadi Lâmego. Constituição Federal Anotada. 7ª ed. Ver e atual até a emenda 
constitucional n. 53/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 103. 
41 ANDRADE, José Carlos Vieira. Os direitos fundamentais na constituição de 1976. Coimbra, Livraria 
Almedina: 1987. p.11 
42 “Os direitos fundamentais evoluíram ao longo dos tempos. A fim de facilitar o entendimento dessa 
evolução, a doutrina utiliza um critério didático, vislumbrando, assim, as gerações em que os direitos 
fundamentais atravessaram.” BULOS, Uadi Lâmego. Constituição Federal Anotada. 7ª ed. Ver e atual até 
a emenda constitucional n. 53/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 103. 
43 BULOS, Uadi Lâmego. Constituição Federal Anotada. 7ª ed. Ver e atual até a emenda constitucional n. 
53/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 103. 
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Entretanto, apesar desta divisão, afirma-se que os direitos econômicos são 

também direitos fundamentais, pois o rol do artigo 5º da CF/88 não é taxativo.  
 

Os direitos e garantias fundamentais prescritos na constituição de 1988 
abrangem: os direitos individuais e coletivos (art. 5º), os direitos sociais (art. 6º 
e 193 e seguintes), os direitos à nacionalidade (art. 12) e os direitos políticos 
(art.14 a 17). Notemos que o constituinte não inseriu os direitos fundados nas 
relações econômicas neste contexto, reservando-lhes espaço nos arts. 170 a 
192. Essa classificação, de índole juspositiva, contudo não exaure o rol dos 
direitos fundamentais.44

 

Pode-se conceituar os direitos fundamentais como o complexo das prerrogativas 

e institutos inerentes à soberania popular, que fundamentam as garantias de convivência 

digna, igualitária aos indivíduos. 

 Cabe agora ponderar quais seriam os direitos fundamentais efetivados mediante 

a revisão dos contratos de consumo. 

 Em uma primeira análise visualizamos o direito fundamental de defesa do 

consumidor, presente na Constituição Federal no art. 5, XXXII e no artigo 170, V. 

 Como a revisão busca coibir abusos e evitar a onerosidade excessiva ao 

consumidor, é fácil notar que ela é uma forma de efetivação do direito fundamental de 

defesa do consumidor. 
 

XXXII- O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Nada 
consta na história das constituições brasileiras a respeito da defesa do 
consumidor. Considerando os inúmeros reclamos, a temática integrou os 
direitos fundamentais, elevando os consumidores ao posto de receptores das 
liberdades públicas (art. 5, XXXII), ao lado do capítulo referente aos 
princípios gerais da atividade econômica (art. 170, V) (...) Com o advento do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11-9-1990), implementou-
se este inciso constitucional, que incumbiu ao Estado a importante missão de 
extirpar os danos que eventualmente atingissem os consumidores.”45

“Ao inscrever a defesa do consumidor dentre os princípios cardeais da ordem 
econômica, o constituinte pautou-se no seguinte aspecto: a liberdade de 
mercado não permite abusos aos direitos dos consumidores (...) Daí o 
ordenamento jurídico amparar a parte mais fraca das relações de consumo, 
tutelando os interesses dos hipossuficinetes.”46

 

                                                 
44 BULOS, Uadi Lâmego. Constituição Federal Anotada. 7ª ed. Ver e atual até a emenda constitucional n. 
53/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 106. 
45 BULOS, Uadi Lâmego. Op.cit. p. 214. 
46 BULOS, Uadi Lâmego. Constituição Federal Anotada. 7ª ed. Ver e atual até a emenda constitucional n. 
53/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 1263. 
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 Porém, este não é o único direito fundamental efetivado quando da revisão, 

consideramos ainda que a revisão efetiva o direito fundamental da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade material.  

 Com relação à dignidade da pessoa humana o raciocínio segue a mesma linha do 

da defesa do consumidor, uma vez que, a revisão visa coibir abusos, naturalmente ela 

garante e efetiva o direito fundamental de dignidade da pessoa humana, pois não há 

dignidade quando há abuso. 

 Quanto ao direito fundamental da igualdade material, percebe-se sua efetivação, 

uma vez que a revisão objetiva equilibrar o contrato de consumo, assim, como em um 

contrato equilibrado a igualdade material das partes envolvidas resta assegurada, 

afirma-se que a revisão também efetiva o direito à igualdade.  
 

Não se pode, contudo, querer extirpar o contrato do mundo negocial, uma vez 
que esse instrumento representa a principal ferramenta para circulação de 
riquezas, tanto no modelo do Estado Liberal, quanto no modelo de Estado 
Social. Assim, como instrumento de circulação de riquezas, o contrato deve 
assumir também uma função de circulação equânime de riquezas. Ora, se o 
contrato deixa de ser considerado um fenômeno economicamente neutro, ele 
passa a produzir, segundo a sua função social, efeitos distributivos. 47

 

Portanto, concluí-se que a revisão contratual pela Teoria da Onerosidade 

Excessiva constitui-se em um instrumento de efetivação de diversos direitos 

fundamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante da efetivação de direitos fundamentais como o da defesa do consumidor, 

da dignidade da pessoa humana e da igualdade material, percebe-se a importância da 

aplicação da revisão contratual, como uma forma de viabilizar o desenvolvimento sócio-

econômico. 

 Ademais, outro fator importante, é que a revisão possibilita a continuidade das 

relações contratuais, o que no cenário econômico atual, altamente competitivo, é 

certamente um bom instrumento de desenvolvimento. 

                                                 
47 GOMES, Rogério Zuel. Teoria contratual contemporânea – função social do contrato e boa-fé. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 85 
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Como visto, o contrato é um instrumento de realização das operações 

econômicas, por meio dele ocorre a circulação e a acumulação de riquezas, sendo assim, 

viabiliza a transformação e a evolução social. Quando há necessidade de reequilibrar o 

contrato porque ele não se mostra viável por onerosidade excessiva assegura-se o direito 

à propriedade e a função social pela revisão e readequação contratual. Certamente, 

induz ao desenvolvimento sustentável da economia, respeitando os direitos e garantias 

fundamentais assegurados pela nossa norma maior. 

 Entretanto, ainda existem empecilhos à aplicação da revisão, são eles, a 

imprecisão de seus requisitos de aplicação que residem em termos vagos e o apego à 

idéia tradicionalista de contrariedade da revisão com o princípio pacta sunt servanda. 

 Porém, tendo em vista a importância da revisão contratual para o 

desenvolvimento sócio-econômico, seja pela via da efetivação dos direitos 

fundamentais, seja pela via da manutenção das relações contratuais, a doutrina vem se 

esforçado - com êxito - para transpor as barreiras que ainda impedem a maior incidência 

deste instituto jurídico. 
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POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÕES DE DIREITOS TRABALHISTAS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

 

Antônio Walber Matias Muniz∗

 

RESUMO 

A partir das matérias associadas: Direito Internacional Público, Separação dos Poderes, 

Trabalhista, analisa-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade onde se argüi ilegitimidade 

constitucional dos atos que incorporaram a Convenção 158 da OIT ao direito positivo 

interno do Brasil, no caso, o Decreto Legislativo n° 68/92 e o Decreto 1.855/96, diante de 

alegada afronta à Constituição brasileira no artigo 7°, I e ao artigo 10, I do ADCT/1988, 

regulação normativa da proteção da despedida arbitrária ou sem justa causa, posta sob 

reserva constitucional de Lei complementar. Conclui-se que os aspectos formais 

constitucionais prevaleceram sobre a possibilidade de inserção da Convenção 158 em seu 

texto e, que, nada foi aprofundado, em nível de discussão pelo STF, quanto a ampliação e 

garantia dos Direitos Fundamentais atinentes à proteção do trabalhador e garantia do pleno 

emprego firmando importante alteração  do Inciso I do Art. 7º da Constituição brasileira na 

medida em que o mesmo poderia adequar-se ao normativo internacional e de caráter 

universal. Dessa forma, as possibilidades de transformações nos direitos trabalhistas no 

Brasil não se viabilizam. 

 

PALAVRAS CHAVE: CONVENÇÃO OIT 158; DIREITO CONSTITUCIONAL DO 

TRABALHO; DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

 

 

ABSTRACT 

Starting from the associated matters: Public International law, Separation of powers, Labor, 

is analyzed is Direct Action of Unconstitutionality where if I interrogated constitutional 
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illegitimacy of the actions that they incorporated the Convention 158 of OIT to the right 

positive intern of Brazil, in the case, the Legislative decree n° 68/92 and the Ordinance 

1.855/96, before having alleged insult to the Brazilian Constitution in the article 7°, I and to 

the article 10, I of ADCT/1988, normative regulation of the protection of the arbitrary 

farewell or without just cause, put under constitutional reservation of Complementary law. 

Was ended that the constitutional formal aspects prevailed about the possibility of insert of 

the Convention 158 in his text and, that, nothing was deepened, in discussion level for STF, 

as the enlargement and warranty of the concerning Fundamental Rights to the worker's 

protection and warranty of the full job important alteration of the Incise I of the Art. 7th of 

the Brazilian Constitution in the measure in that the same could be adapted to the normative 

international and of universal character.  

 

WORD KEYS: CONVENTION OIT 158; CONSTITUTION LAW OF THE WORK; 

FUNDAMENTAL RIGHTS.  

 

 
INTRODUÇÃO 
 O contexto político-econômico que antecede à ADIN 1.480-DF pelo qual o Brasil se 

encontrava identificava-se com o início da abertura política depois de passados 21 anos 

(1964-1985) de governos ditatoriais. Em 1985 a nova República sob os auspícios do 

Presidente José Sarney (1985-1990) tornou-se cenário da legalização dos partidos políticos, 

da instalação da Assembléia nacional constituinte e da promulgação da Constituição cidadã 

em outubro de 1988. Ainda em seu período de governo verifica-se a moratória de fevereiro 

de 1987 decorrente de endividamento crescente do Estado para atender a demandas sociais 

e a criação de planos econômicos para conter a inflação, originados pela crise dos 

mecanismos de controle estatal da economia visando estabilização da economia, no caso os 

Planos Cruzado, Bresser e Verão. 

 Outro aspecto histórico foi a implementação do voto direito o qual possibilitou à 

população brasileira eleger o Presidente Fernando Collor de Melo o qual, após dois anos no 

exercício do poder sofreu processo de impeachment resultando na sua renúncia em 1992. 
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 Investido no cargo de Presidente da República Itamar Franco caracterizou a sua 

gestão pela instalação de CPIs, de plebiscito sobre forma e regime de governo e o do 

principal plano econômico, o Plano Real em 01 de julho de 1994, comandado pelo então 

ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso o qual naquele ano seria eleito Presidente 

da República. 

 O Plano Real, após 100 anos de inflação, permitiu de vez, após longo período de 

ineficiência do Estado e de suas diversas tentativas de controlar a economia, a promoção da 

estabilidade econômica uma vez que o Brasil, com a operacionalização deste Plano, 

consolida o seu processo de integração à ordem econômica internacional iniciada por 

Fernando Collor de Melo em 1990. 

 Fernando Henrique Cardoso (FHC) assumiu a presidência em 01.01.1995 ancorado 

no estrondoso sucesso político do plano Real, fazendo com que os seus aliados, 

dependentes do apoio do governo para otimizar suas carreiras políticas, fornecessem uma 

maior independência para si.. Nesse diapasão, os resultados econômicos albergados pelo 

Ministério da Fazenda propiciaram à presidência, a um só tempo, o aumento da capacidade 

de negociação junto ao Congresso e o controle sobre a nomeação para cargos em 

ministérios, sem se falar nas negociações, veiculadas pela mídia da época, dando conta não 

só da negociação de cargos, mas da circulação de vultosas somas em dinheiro. 

 Realmente, em seu primeiro mandato, utilizando-se da estabilidade econômica 

proporcionada pelo Plano Real, ainda com a paridade real-dólar, define-se elo exercício de 

uma política neoliberal privatizando grandes empresas estatais, reformando a Constituição 

com vistas a permitir a reeleição, além de ter atravessado crise mundial nas bolsas de 

valores e convivido com elevado aumento nas taxas de desemprego internamente. 

 O cenário em que governou Fernando Henrique Cardoso, em seu primeiro mandato, 

reservou-se mudanças quanto a desterritorialização da política no âmbito geral das 

transformações do Estado contemporâneo com a abertura da economia brasileira ao capital 

estrangeiro cujas inúmeras viagens por ele realizadas objetivavam captar investimentos 

internacionais e a implantação de empresas multinacionais em nosso território. Tal era a 

autonomia de Fernando Henrique Cardoso sobre o Congresso Nacional, que o mesmo 

continuou o processo de privatização de empresas estatais iniciados no governo do 
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Presidente Fernando Collor de Melo. O rolo compressor fortíssimo fez com que um 

monopólio de 42 anos, no caso do petróleo fosse facilmente quebrado além de rodovias 

federais e bancos estaduais.  

 Nesse cenário decorreram mais alterações em nossa Carta política visando oferecer 

vantagens e segurança política e jurídica a estas empresas. Obviamente que referidas 

mudanças não eram bem vistas pela classe trabalhadora e os seus sindicatos, posto que 

vissem nestas mudanças a possibilidade de flexibilização generalizada dos direitos da 

classe trabalhadora brasileira objetivando a retirada de direitos assegurados 

constitucionalmente. 

 Três acordos, no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso foram 

firmados com o Fundo Monetário Internacional (FMI) hipotecando sobremaneira o futuro 

de nossa população a banqueiros internacionais. Por cada um desses acordos, assumiu-se 

compromisso que, na prática, transferiram parte da administração pública federal para o 

FMI. Como resultado da implementação desses acordos advieram o desemprego, arrocho 

salarial, contenção de investimentos públicos, sucateamento da educação e da saúde, crise 

social e expansão da criminalidade e escassez de segurança.  

 No âmbito trabalhista, claro estava que o pano de fundo das discussões à época 

limitava-se sobre a diminuição ou não dos encargos que incidiam sobre o salário do 

trabalhador, denominados “custos indiretos do trabalho”. A disputa entre empregados e 

trabalhadores girava em torno dos direitos conquistados pelos trabalhadores contra a idéia 

de redução dos gastos com folha de pagamento e a possibilidade de contratar mais pelos 

empregadores.  

 Discutiam-se, naquele momento, conceitos que visavam a separação de obrigações 

trabalhistas e encargos sociais. Para as Centrais Sindicais (CUT, por exemplo) os encargos 

sociais não passavam de 25,1% considerando-se que 13º, férias, FGTS e verbas recisórias 

são de fato obrigações trabalhistas, portanto direitos básicos conquistados. Os encargos 

sociais limitam-se a 20% de INSS, 2% para seguro de acidentes, 2,5% para salário-

educação, 0,2% para o Incra, 1,5% para Sesi ou Sesc, 1,0% para Senai ou Senac e 0,6% 

para o Sebrae. Momento que deveria ter sido o ponto principal de debate no governo e na 

mídia. 
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 Desta realidade se dessume que, a ampliação dos direitos dos trabalhadores, pleiteada 

pelos sindicalistas, não eram bem vistas pelo empresariado razão pela qual este almejaria 

sair de países onde o custo da mão-de-obra fosse elevado e onde os sindicatos ou leis 

trabalhistas eram fortes. A tentativa de flexibilização das leis trabalhistas podem tornar 

indisponíveis direitos do trabalhador por outros direitos disponíveis, haja vista o Estado não 

abrir mão de continuar transferindo custas, inicialmente públicas ou governamentais, para a 

relação de trabalho. Nesse cenário é que se busca observar com a análise da ADIN 1.480-3 

DF até o seu decisum que esta não permite a implementação do texto da Convenção 158 da 

OIT no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1. PROPOSIÇÕES CONTIDAS NA CONVENÇÃO 158-OIT 
 Em 1963 a Organização Internacional do Trabalho estabeleceu a noção de despedida 

com causa justificada por meio da aprovação da Recomendação n. 119 na Conferência 

Internacional do Trabalho, ou seja, estabeleceu a diretiva de que assiste direito ao 

empregado de não ser dispensado sem motivação que o justifique.  

 Em 1982, foi aprovada a Convenção n. 158 pela Conferência Internacional do 

Trabalho contendo normas gerais destinadas a proteger o trabalhador contra dispensas 

imotivadas. O artigo 4 da Convenção dispõe expressamente que somente é possível por fim 

à relação de trabalho pelo empregador caso exista uma causa justificada relacionada com a 

capacidade ou conduta do trabalhador ou ainda, baseada nas necessidades de 

funcionamento da empresa.  

 No caso em tela são especificados na Convenção de n. 158, por meio do artigo 4 ao 

artigo 10, abaixo elencados, os quais conflitam formalmente com os artigos 7º, I e 10,I do 

ADCT ambos da Constituição da República brasileira. 

Artigo 4  

Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso 

uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada 

nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.  

Artigo 5  

Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o término da relação de 
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trabalho constam os seguintes:  

a) a filiação a um sindicato ou a participação em atividades sindicais fora das horas de 

trabalho ou, com o consentimento de empregador, durante as horas de trabalho;  

b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou atuar ou ter atuado nessa qualidade;  

c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido contra um 

empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as 

autoridades administrativas competentes;  

d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez, a 

religião, as opiniões políticas, a ascendência nacional ou a origem social;  

e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade.  

Artigo 6  

A ausência temporal do trabalho por motivo de doença ou lesão não deverá constituir causa 

justificada de término da relação de trabalho.  

A definição do que constitui uma ausência temporal do trabalho, a medida na qual será 

exigido um certificado médico e as possíveis limitações à aplicação do parágrafo 1 do 

presente artigo serão determinadas em conformidade com os métodos de aplicação 

mencionados no artigo 1 da presente Convenção.  

SEÇÃO B  

Procedimentos Prévios ao Término por Ocasião do Mesmo  

Artigo 7  

Não deverá ser terminada a relação de trabalho de um trabalhador por motivos relacionados 

com seu comportamento ou seu desempenho antes de se dar ao mesmo a possibilidade de 

se defender das acusações feitas contra ele, a menos que não seja possível pedir ao 

empregador, razoavelmente, que lhe conceda essa possibilidade.  

SEÇÃO C  

Artigo 8 

Recurso Contra o Término  

1. O trabalhador que considerar injustificado o término de sua relação de trabalho terá o 

direito de recorrer contra o mesmo perante um organismo neutro, como, por exemplo, um 

tribunal, um tribunal do trabalho, uma junta de arbitragem ou um arbitro.  
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2. Se uma autoridade competente tiver autorizado o término, a aplicação do parágrafo 1 do 

presente artigo poderá variar em conformidade com a legislação e a prática nacionais.  

3. Poder-se-á considerar que o trabalhador renunciou a seu direito de recorrer contra o 

término de sua relação de trabalho se não tiver exercido tal direito dentro de um prazo 

razoável após o término.  

Artigo 9  

1. Os organismos mencionados no artigo 8 da presente Convenção estarão habilitados para 

examinarem as causas alegadas para justificar o término da relação de trabalho e todas as 

demais circunstâncias relacionadas com o caso, e para se pronunciar sobre o término ser ou 

não justificado.  

2. A fim do trabalhador não estar obrigado a assumir por si só o peso da prova de que seu 

término foi injustificado, os métodos de aplicação mencionados no artigo 1 da presente 

Convenção deverão prever uma ou outra das seguintes possibilidades, ou ambas:  

a) caberá ao empregador o peso da prova da existência de uma causa justificada para o 

término, tal como foi definido no artigo 4 da presente Convenção;  

b) os organismos mencionados no artigo 8 da presente Convenção estarão habilitados para 

decidir acerca das causas alegadas para justificar o término, levando em conta as provas 

apresentadas pelas partes e em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela 

legislação e a prática nacionais.  

3. Nos casos em que forem alegadas, para o término da relação de trabalho, razões baseadas 

em necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço, os organismos 

mencionados no artigo 8 da presente Convenção estarão habilitados para verificar se o 

término foi devido realmente a essas razões, mas a medida em que esses organismos 

estarão habilitados também para decidirem se tais razões seriam suficientes para justificar o 

término deverá ser determinada pelos métodos de aplicação mencionados no artigo 1 desta 

Convenção.  

Artigo 10  

Se os organismos mencionados no artigo 8 da presente Convenção chegarem à conclusão 

de que o término da relação de trabalho é justificado e se, em virtude da legislação e prática 

nacionais, esses organismos não estiverem habilitados ou não considerarem possível, 
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devido às circunstâncias, anular o término e, eventualmente, ordenar ou propor a 

readmissão do trabalhador, terão a faculdade de ordenar o pagamento de uma indenização 

adequada ou outra reparação que for considerada apropriada.  

  

2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.1480-3/DF 
Na Ação, As partes autoras explicitam sobre a existência de inconstitucionalidade 

formal e material nos Decretos que incorporam a referida Convenção no ordenamento 

jurídico brasileiro ressaltando que a matéria versada em ambos os decretos é matéria 

reservada a lei complementar, exigindo a Constituição a edição e aprovação de lei 

complementar para concretizar juridicamente o conteúdo em referência. A 

inconstitucionalidade formal repousa no fato da incorporação ter sido por decretos. Diante 

de tal situação, o pedido de medida cautelar é submetido a apreciação pelo plenário do 

Supremo Tribunal Federal. 
 

2.1 Análise da Ementa 

 

A presente ação tem como requerentes a Confederação Nacional do Transporte – 

CNT e a Confederação Nacional da Indústria – CNI e como requeridos o Presidente da 

República e o Congresso Nacional, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ao 

Decreto Legislativo n° 68/92 e ao Decreto 1855/96, que incorporaram a Convenção n° 158 

da Organização Internacional do Trabalho, diante de afronta à Constituição brasileira no 

artigo 7°, I e ao artigo 10, I do ADCT/88. A Convenção, vista em fragmentos (artigos 4 a 

10) acima, trazia no seu bojo a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, 

fazendo com que o empregado fosse reintegrado ao emprego, diferente do que dispõe os 

citados artigos constitucionais, que prevêem uma indenização, sendo também assunto 

reservado a Lei Complementar, surgindo daí a impossibilidade da Convenção atuar como 

sucedâneo da Lei Complementar exigida pela Constituição. O conteúdo da Convenção n° 

158 foi analisado como programático, mas sua exigibilidade necessitaria a ação normativa 

do Congresso. O pedido é deferido, em parte, mediante interpretação conforme a 

Constituição.  
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Necessário salientar o modo de incorporação dos tratados no Brasil, que para uma 

norma internacional seja aplicada internamente é necessário que se opere primeiramente a 

sua transformação em direito interno, incorporando-a ao seu sistema jurídico, já que 

segundo Celso de Mello (1992, p.119) “A Constituição de 1988 adota o dualismo ao fazer a 

incorporação do DI no D. Interno...” 1 Mas quanto à querela envolvendo monistas e 

dualistas o Supremo Tribunal Federal prescreve que é na Constituição da República que se 

deve procurar a solução para a questão da incorporação dos tratados ao direito interno 

brasileiro. 

No quesito da subordinação normativa dos tratados internacionais à Constituição da 

República, não tem nenhuma validade um tratado incorporado ao direito interno brasileiro 

que transgredirem, formal ou materialmente, o texto da constituição, sofrendo dessa 

maneira limitações pelo texto constitucional. Adentrando na discussão o que ocorre é que 

os tratados e convenções internacionais incorporados ao sistema jurídico brasileiro, na 

forma de decreto, este decreto pode sofrer controle difuso e concentrado de 

constitucionalidade, não guardando nenhuma validade no ordenamento jurídico interno se 

afrontarem qualquer preceito da Constituição Federal. 

Os tratados incorporados não podem versar sobre matéria reservada à Lei 

Complementar, já que quando a Carta Política subordina o tratamento legislativo de 

determinado tema ao exclusivo domínio normativo da Lei Complementar, não poderá haver 

a substituição por outra espécie normativa. Então a incorporação da Convenção n° 158 da 

OIT, só poderia ser validada se observada a ulterior intermediação legislativa, o que não se 

torna possível, pois o STF já se posicionou sobre a paridade Tratado Lei federal. 

 

2.2 Análise do Relatório  

 

No relatório é dado uma visão panorâmica do caso, que tem como relator o Ministro 

Celso de Mello, nele são especificados os artigos da Convenção de n° 158, que são do 4 ao 

10,  que conflitam com o artigo 7°, I da Constituição da República e com o artigo 10,I, do 

                                                 
1   MELLO, Celso Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Renovar, 
1992. 
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ADCT/88, do ponto de vista das partes autoras, que explicitam que existe 

inconstitucionalidade tanto formal quanto material nos decretos  que incorporaram a 

referida Convenção, enfocando que a matéria dos decretos é matéria reservada à lei 

complementar , exigindo a Constituição  uma lei complementar para concretizar o assunto 

ora posto E emergiria a inconstitucionalidade formal por ter sido a Convenção incorporada  

via decretos. Diante da questão e do pedido de medida cautelar o Ministro Relator submete 

a ação ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

 

2.3 Análise do voto do ministro relator Celso de Mello 

 

O Ministro Celso de Mello disserta sobre as divergências doutrinárias acerca da 

Convenção n° 158 da Organização Internacional do Trabalho, cita autores como Sérgio 

Pinto Martins, que sustentam plena validade constitucional da Convenção e outros que se 

filiam a tese da incompatibilidade como Arion Sayão Romita. Quanto as preliminares 

argüidas pelo Presidente da República o Ministro rejeita todas, sendo elas: a) a ausência de 

legitimidade ativa das autoras, usando a tese do próprio Supremo do vínculo de pertinência 

temática; b) a existência de vício formal na petição inicial, aqui é usado o argumento de 

que foi pedido a inconstitucionalidade da convenção e não da norma, esta também 

rejeitada, já que a doutrina prevê a possibilidade de atos jurídicos domésticos, os decretos, 

como passíveis de controle abstrato de constitucionalidade; c) a inadmissibilidade do 

controle abstrato de constitucionalidade e d) a falta de competência do Supremo para 

apreciar a constitucionalidade da Convenção (parte que foi internalizada por decretos), aqui 

é proclamado a inquestionável supremacia jurídica da ordem constitucional. 

A teoria Dualista defende a autonomia de duas ordens jurídicas e em oposição temos 

o monismo, que é a teoria que não aceita a existência de duas ordens jurídicas autônomas, 

independentes e não derivadas. Entretanto, o que realmente vigora no nosso ordenamento é 

a Constituição da República, que é onde se deve buscar a solução normativa para a questão 

da incorporação dos atos internacionais ao ordenamento doméstico brasileiro. 

  Na análise do aspecto material o ministro-relator fala que a Convenção n°158 da 

OIT, não sendo um texto normativo de aplicabilidade imediata, constitui na realidade, uma 
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fonte jurídica de princípios gerais, consubstanciadora de verdadeiro compromisso de 

legislar do Brasil, em ordem de viabilizar, no plano interno, segundo o modelo de seu 

próprio sistema constitucional, as diretrizes consagradas pelo instrumento convencional. 

Descreve o Ministro Celso de Mello que o artigo 9 da Convenção tem caráter programático, 

necessitando apenas da necessária intervenção disciplinadora do legislador nacional de cada 

Estado-Parte. Sendo de conteúdo essencialmente programático, subordina sua aplicação ao 

que emerge da prática e da legislação nacional de cada país, estabelecendo apenas 

diretrizes. 

Na análise do aspecto formal a eficácia e a concretização das normas inscritas na 

Convenção estão necessariamente subordinadas à edição de ato legislativo interno que 

deverá revestir a forma de lei complementar. Não ocorrendo ainda, no texto constitucional, 

paridade entre tratados e atos legislativos internos quando se tratar de lei complementar, já 

que nesta situação, as peculiaridades que caracterizam a lei complementar derivam de 

expressa reserva constitucional que permite distinguir esse especial tipo legislativo das leis 

ordinárias em geral.  

Isto posto o relator erige a lei complementar como o instrumento exigido para a plena 

eficácia da valiosa matéria e como sendo a convenção norma programática, de princípios e 

diretrizes, não parece haver ofendido, no plano estritamente formal, o texto da Constituição. 

Mas entende não se justificar o deferimento da cautelar. 

 

2.4 Análise da retificação da parte dispositiva do voto do ministro relator Celso 

de Mello 

 

Após o pedido de vista e posterior voto do Ministro Moreira Alves, no qual é 

excluído da parte autora a Confederação Nacional do Transporte- CTN e é dissertado sobre 

a inconstitucionalidade tanto formal quanto material, o eminente ministro diz estar de 

acordo com as premissas do relator, que pelo pensamento do Ministro Moreira Alves 

levaria a concluir que no âmbito do exame do pedido cautelar, o relator só não deferiu a 

liminar por causa da interpretação que dá quanto à natureza das normas atacadas. E tendo 
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em vista o “periculum in mora”, defere o pedido de liminar, sem redução de texto, para em 

interpretação conforme a Constituição afastar uma exegese equivocada.  

Depois do voto o relator, Ministro Celso de Mello pede o processo para fazer uma 

retificação da parte dispositiva, acolhendo o que foi exposto pelo Ministro Moreira Alves e 

deferindo a liminar, sem redução de texto e com interpretação conforme a Constituição. 

 

2.5 Análise do Extrato de Ata do Plenário 

 

No primeiro encontro, dia 18-09-1996, foi apresentado o feito em mesa e o 

julgamento foi adiado, em virtude da hora. No segundo encontro, dia 25-09-1996, por 

votação unânime, o Tribunal rejeitou as preliminares, ocorreu o voto do presidente e em 

seguida o julgamento foi adiado devido ao pedido de vista do Ministro Moreira Alves, 

depois do voto do Ministro Celso de Mello, no qual indeferia o pedido da liminar, o 

Ministro Rezek estava justificadamente ausente. No terceiro encontro, dia 18-12-1996, foi 

excluído preliminarmente a CNT, o Ministro Moreira Alves deferiu em parte a liminar, o 

Ministro Celso de Mello retifica seu voto, em parte, aderindo ao voto do Ministro Moreira 

Alves, o Ministro Carlos Velloso pede vista. No quarto encontro, dia 04-07-1997, o tribunal 

defere parcialmente o pedido da cautelar, divorciando-se dos fundamentos jurídicos do 

Ministro Celso de Mello, vencidos, os Ministros Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Marco 

Aurélio e Sepúlveda Pertence. Participou desta sessão com voto o Ministro Nelson Jobim. 

Presidência do Ministro Celso de Mello e presentes os Ministros Moreira Alves, Néri da 

Silveira, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso, Marco 

Aurélio, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e Nelson Jobim. O Vice-Procurador-Geral da 

República, Dr. Haroldo Ferraz de Nóbrega. 

 

3. EFEITOS DA CAUTELAR E DENÚNCIA À CONVENÇÃO 
 O deferimento do pedido cautelar pelo STF em ADIN produz efeitos ex nunc, salvo se 

o Tribunal entender que deva conceder efeito ex tunc. Produz efeitos erga omnes e 

vinculante a decisão de mérito proferida pelo STF em Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 No Brasil, os Tratados internacionais são celebrados pelo Presidente da República 

(Art. 84, inciso VII, da CF/88), submetendo-se os mesmos a posterior aprovação do 

Congresso Nacional (Art. 49, inciso I, da CF/88), por decreto legislativo. Assim, os tratados 

ingressam no ordenamento jurídico brasileiro no mesmo nível hierárquico das leis 

ordinárias. A aprovação de Tratado internacional caracteriza, portanto, ato administrativo 

complexo. Dessa forma, se a aprovação do Tratado é ato administrativo complexo a 

denúncia deverá seguir a mesma característica. O congresso tem que participar. É o que se 

discute em sede de ADIN 1.625-DF em razão da denúncia à Convenção 158 da OIT pelo 

Presidente da República do Brasil. 

 

 

4. A CONVENÇÃO, O CENÁRIO EM QUE SE POSICIONOU O STF E 

A INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
      A Convenção 158 OIT de 1982, em vigor em 1985, no geral dispõe normas gerais de 

proteção ao trabalhador contra dispensa imotivada, perseguindo a reintegração do 

trabalhador arbitrariamente despedido.  Os artigos 4º, 7º, 8º, 9º e 10 da Convenção são os 

mais incisivos entre os quais se almeja a anulação do ato patronal que não se fundar 

comprovadamente em qualquer motivo relacionado no artigo 4º. A Convenção também 

prevê, para dispensa coletiva, uma discussão prévia dos motivos com o representante dos 

interessados. Não há similar na legislação brasileira 

 Em síntese, o artigo 4º exige causa justificada para o término da relação, o artigo 7º 

prevê que a relação não pode terminar sem a possibilidade de defesa de acusações feitas 

quanto ao comportamento ou desempenho. Já o artigo 8º defende que o trabalhador que 

considere injustificada a sua demissão possa recorrer a um órgão neutro, tribunal ou árbitro. 

O artigo 9º prevê que o empregador prove a existência de causa justificada para o término 

da relação laboral e que estas razões sejam apreciadas por tribunais ou árbitros sendo que 

estes decidam se as razões apresentadas são suficientes. Por fim o artigo 10 prevê o 
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pagamento de reparação ou indenização adequada quando da impossibilidade de anulação 

do término da relação trabalhista por tribunais e árbitros. 

 O cenário que envolve o Brasil em que se analisa a ADIN 1.480 decorre da integração 

econômica do comércio internacional aberto; do investimento e os fluxos de capital em 

detrimento de um pilar social universal que sustente a democracia, a transparência, a 

eqüidade e o desenvolvimento. Nesse sentido fazia-se necessário lançar mão de 

Convenções para tornar efetivo os princípios e direitos fundamentais, haja vista que nas 

relações de trabalho, os direitos fundamentais passaram a ser considerados direitos 

humanos, tendo o seu status mais elevado.  

 Na apreciação da ADIN 1.480, o relator considera que a Convenção não é texto 

normativo de aplicabilidade imediata e que de acordo com o artigo 9º ela tem caráter 

programático e estabelece apenas diretrizes muito embora, o § 2º do artigo 5º da CFB/88 

preconiza que os tratados internacionais são regras complementares às garantias individuais 

e coletivas estabelecidas na Constituição. Nesse tocante, que envolveria direitos 

fundamentais, para o STF a apreciação da referida ADIN se limita a questão das 

formalidades para o ingresso do dispositivo internacional no ordenamento brasileiro. 

Percebe-se que a discussão gira apenas em torno de que tratado não pode alterar algo sob 

reserva de lei complementar, e, nem de longe chega a se cogitar sobre princípios e direitos 

fundamentais adstritos à proteção do trabalhador, o STF não adentra nesse mérito.  

 Quanto a inobservância aos direitos fundamentais, ante o privilégio do aspecto formal 

quando da análise da ADIN, o STF poderia ter se posicionado sobre argumentos tais como: 

a) Harmonização de direitos trabalhistas a partir de aplicação de normas internacionais do 

trabalho, mais benéficas e sintonizadas com o cenário econômico internacional; b) Que a 

OIT têm o compromisso de respeitar, promover e aplicar de boa-fé os princípios 

Fundamentais e direitos no trabalho; c) Que na seara trabalhista, junto a OIT, o Brasil 

ratificou as Convenções: 135, 138, 155, 170, 174 e 183 após a CFB de 1988 além da 

Convenção 111 sobre discriminação; d) Que mesmo não tendo ratificado (artigo2º da 

Declaração Sobre Princípios e Direitos fundamentais) a Convenção 158 por ser membro da 

OIT o Brasil tem compromisso derivado do fato de pertencer à organização devendo 
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respeitar e tornar realidade, de boa-fé os princípios relativo a direitos fundamentais. Não o 

fez.  

 Outras questões envolvendo Direitos Fundamentais poderiam ter sido apreciadas: a) a 

que enaltece a CFB como resultante da transição de uma sociedade autoritária para a 

democracia, embora se considere que o modelo de relações de trabalho tenha mantido as 

bases do sistema corporativo contrastando com seus avanços democráticos. b) a que se 

refere às Convenções, cujos conteúdos expressam Direitos Fundamentais e que constituem 

direitos essenciais. Direitos que se antepõem aos demais, porque visam a melhoria das 

condições de trabalho. c) a de que a relevância constitucional das relações privadas não há 

que se imiscuir na seara de outros direitos do trabalhador; d) a de que a liberalização do 

comércio perpassa o debate sobre a promoção de padrões mínimos laborais; e) a que 

trataria das mutações informais: tanto de interpretação quanto de efetividade. Interpretação 

no sentido da proteção ao trabalhador e a efetividade no sentido de repetidas violações de 

direitos; f) a questão que não considerou discussão sobre direitos mínimos: enxugamento 

da legislação e flexibilidade em todos os níveis; g) a de não ter discutido sobre o princípio 

da ponderação de bens in abstrato, pois há aplicação de uma norma constitucional que a 

fasta a possibilidade de decisão sobre um bem jurídico, no caso a proteção ao trabalhador; 

h) também não abordou a questão sobre a teoria dos limites imanentes que aplicada ao caso 

deixa de examinar a afetação de um direito fundamental em razão da existência de limites 

decorrentes da interpretação sistemática da Constituição.  

 Evidente que o sentido protetivo é que justifica a expressão Direito fundamentais do 

trabalho. O caput do artigo 7º e o artigo 1º da CFB se inserem no princípio da 

progressividade das garantias ao trabalhador e no princípio da dignidade da pessoa humana 

e o valor social do trabalho respectivamente, haja vista que o conteúdo material de um 

direito fundamental identifica-se com a própria dignidade humana. Também não foi 

preocupação manifesta do STF abordar sobre a garantia do pleno emprego e elevação dos 

níveis de vida e existência compatível com a dignidade humana expressa no artigo 23 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem que corresponde em nossa Lei maior ao 

artigo 7º.  
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 No âmbito do texto da Convenção, em nenhum momento, quando da apreciação pelo 

STF se faz menção ao princípio da boa fé o qual segundo Larenz: “o nexo jurídico existente 

entre pessoas obriga as mesmas a não fraudar a confiança natural um do outro”. Em nada se 

refere aos dispositivos da Conferência de Filadélfia de 1944 cuja abordagem defende que o 

progresso econômico não é suficiente para assegurar a justiça social e que deve o Estado 

impor limites ao poder econômico na prática para fins de preservação da dignidade humana 

dos trabalhadores considerando que o trabalho não é mercadoria.  

 Em nada o STF se reporta quanto a segurança jurídica e econômica no emprego cuja 

relação entre os princípios constitucionais e internacionais de direitos humanos almejam a 

efetividade dos direitos fundamentais onde a defesa da justiça social é essencial para 

garantir a paz universal permanente. Nem à essencialidade do crescimento econômico e a 

sua insuficiência para assegurar a eqüidade, o progresso social e a erradicação da pobreza.  

 Por fim há uma escassez de percepção pelo STF no que se refere a observância dos 

Direitos fundamentais envolvendo as relações de trabalho na medida que se busca melhorar 

e dar mais segurança ao trabalhador. Faltou-lhe atentar para a sobrevivência condigna do 

trabalhador o que evitaria a destruição da auto-estima, produziria segurança e reduziria as 

desigualdades nas relações de trabalho haja vista que em um sistema capitalista é imperioso 

a igualdade possível nas relações de trabalho. Enfim, o aspecto material deve prevalecer 

quando o formal não contiver o material, esse deveria ter sido o pensamento do STF para o 

caso, caso estivesse inclinado a defender os interesses da classe trabalhadora e de seus 

representantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A Convenção 158 se inserida no ordenamento jurídico brasileiro teria criado situação 

diversa do que está contido no nosso ordenamento jurídico e dissociava-se dos benefícios 

sociais adquiridos pelos trabalhadores ao longo do tempo (FGTS, Seguro desemprego, 13º 

salário, organização sindical). De certa forma o Presidente da República, na época foi 

levado a ratificar a citada Convenção tendo em vista os seus compromissos com o capital 

estrangeiro das grandes corporações internacionais, que com o processo de globalização da 

economia espalharam as sementes do neoliberalismo. Caberia ao Congresso rejeitar a 
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inserção da Convenção no ordenamento jurídico brasileiro se este não fosse subserviente ao 

Presidente da República e à ordem econômica vigente. 

 Pode-se verificar que o elevado grau de envolvimento do Presidente da República 

com Instituições financeiras internacionais e um Congresso Nacional totalmente leniente às 

questões de relevância nacional, fez com que este momento histórico pelo qual atravessou o 

Brasil, pudesse, com o uso desta força política, ter surrupiado direitos adquiridos 

importantíssimos à classe trabalhadora. Dessa forma, coube ao Poder Judiciário, por meio 

do deferimento da Cautelar em Ação direta de inconstitucionalidade, proteger os diretos 

dos cidadãos brasileiros. 

 Os tratados internacionais estão no ordenamento jurídico nacional, no mesmo patamar 

da lei ordinária federal. Esta é posição majoritária do STF ao defender paridade entre 

Tratado e Lei federal. Uma simples leitura do inciso III, “b” do art. 102 e inciso III, “a” do 

art. 105 da CFB/88 nos leva a esta conclusão. Pode-se verificar com mais acuidade este 

posicionamento no julgamento do HC 72.131-RJ de 22.11.1995 tendo como relator o 

Min.Celso de Mello, vencidos Marco Aurélio, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence. 

Categorizam-se, os Tratados, portanto, abaixo da lei constitucional.  

 Posicionamentos sobre hierarquia e interpretação de Tratados no Brasil ainda é 

matéria relativamente controversa. Veja-se no caso de diretos humanos, situação ainda não 

pacificada pelo STF. Destacam-se quatro correntes interpretativas: a) os que sustentam 

hierarquia supra-constitucional destes tratados; b) hierarquia constitucional; c) hierarquia 

infraconstitucional, mas supra-legal; d) paridade hierárquica entre tratado e lei federal. Há 

uma tendência em favor da hierarquia constitucional dos tratados de proteção aos direitos 

humanos (HC 82.424 – RS) defendida por Carlos Velloso. Outra tendência é pela 

hierarquia supra-legal, mas infraconstitucional dos tratados de direitos humanos (RHC 

79.785 – RJ) defendida por Sepúlveda Pertence.  

 Entretanto, em mais de uma ocasião o STF decidiu que entre a Constituição e um 

tratado, prevalece a Constituição. Como participante da sociedade internacional razão pela 

qual o nosso país pode estar obrigado internacionalmente, isso tem causado problemas para 

o Brasil, pois, gera a impossibilidade de não se poder cumprir internamente um 
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compromisso internacional, situação em que pode provocar responsabilidades específicas 

diante do Direito internacional.  

 Nos casos de divórcio entre a prática interna e os compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil somente restaria a possibilidade de denunciar ao tratado como forma 

de manter uma coerência jurídica. Tal situação veio a ser o objeto de estudo neste trabalho 

quanto ao que ocorreu com a Convenção n. 158 da OIT, assinada pelo Brasil, aprovada pelo 

Congresso Nacional, ratificada (ato unilateral por meio de Carta que expressa a vontade do 

Estado perante a comunidade internacional) e em seguida promulgada pelo Presidente da 

República.  

 Essa Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 

Legislativo n. 68 de 16.09.1992. O instrumento de ratificação foi depositado em 

04.01.1995. Sua entrada em vigor se deu somente um ano após, em 1996. Em 10.04.1996 

foi promulgada pelo Decreto Presidencial n. 1.855-96.  

 O processo de internacionalização da referida Convenção que versa, dentre outras 

coisas, da garantia de emprego sofreu questionamento em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 1.480 DF em razão da formalidade expressa no inciso I, do art. 7º 

da CFB-88. O inciso I do art. 7º estabelece que: “a relação de emprego protegida contra 

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 

indenização compensatória entre outros direitos”. Dessa exegese qualquer garantia 

concedida no âmbito das relações de trabalho somente poderá ocorrer por lei 

complementar. Como o Tratado (Convenção, tratado multilateral que estabelece normas 

gerais a todos os partícipes) tem, pelo texto constitucional brasileiro, natureza de lei 

ordinária federal, concluiu o STF que o tratado precisava ser transformado em lei 

complementar, portanto, não era auto-aplicável. 

 A apreciação da ADIN pelo STF se limita a questão das formalidades para o ingresso 

do dispositivo internacional no ordenamento brasileiro. Discute-se apenas que tratado não 

pode alterar algo sob reserva de lei complementar. Quanto a discussão envolvendo Direitos 

Fundamentais adstritos à proteção e segurança do trabalhador no emprego, os princípios da 

boa fé, da progressividade das garantias ao trabalhador, da garantia do pleno emprego e 

elevação dos níveis de existência compatíveis com a dignidade humana, pelo exposto no 
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texto da ADIN, não se adentra nesse mérito. Pode-se concluir “grosso modo” que o Brasil 

se alinha e interage na sociedade internacional, admite a existência de uma ordem 

internacional, mas em determinados assuntos prevalece o direito interno. Quanto a uma 

outra posição do STF indaga-se: seria possível conceber a aplicação dos direitos 

fundamentais, nos moldes contidos do texto da Convenção 158 da OIT, de forma absoluta 

sem que uma menção constitucional o permita? Muito embora se venha a considerar o 

caráter universal dos direitos fundamentais?  O que deve prevalecer: o contexto formal da 

CFB defendido pelo STF na Concessão da Cautelar ou a adequação ao princípio da 

proteção ao trabalhador com vistas ao alcance da finalidade pretendida pelo conteúdo do 

texto da Convenção? Por enquanto remanesce a decisão do STF na ADIN apreciada, o que 

impossibilita transformações no mundo do trabalho por este viés jurídico.  
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS COMISSÕES  

PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 

 

Carmen Lúcia Costa Brotas∗

 

RESUMO 

O presente trabalho visa evidenciar a necessária “interferência” do Supremo Tribunal 

Federal nas Comissões Parlamentares de Inquérito com o objetivo de salvaguardar os 

ditames democráticos definidos na Constituição Federal de 1988. Almeja-se demonstrar 

a necessidade da “interferência” de um centro de decisões em outro, a fim de que sejam 

as condutas destes adequadas aos fundamentos estabelecidos pelo legislador 

constitucional ao optar pelo regime democrático. Para tanto, visita-se a teoria da 

tripartição dos poderes e dos mecanismos de freios e contrapesos do filósofo francês, 

Montesquieu, considerando-se, a necessidade da divisão das funções estatais (e não do 

poder, visto ser este uno e indivisível), porém com a possibilidade de atuação legitima 

de um centro de decisões em relação à conduta de outro, a fim de salvaguardar os 

direitos fundamentais dos cidadãos, evitando que o agir do Estado torne-se fonte da 

violação destes direitos. Com o objetivo de analisar a necessidade de atuação da Corte 

Constitucional no que diz respeito às garantias democráticas na atuação investigatória 

parlamentar, buscou-se examinar as decisões proferidas nas ações de mandado de 

segurança e habeas corpus impetradas contra as Comissões Parlamentares de Inquérito 

dos Bingos e dos Correios, principais comissões instauradas no governo do Partido dos 

Trabalhadores. Assim, os investigados, ainda que na condição de suspeitos de graves 

ilícitos, que muitas vezes indignam qualquer cidadão brasileiro, são destinatários dos 

direitos fundamentais esculpidos na Carta Magna, fato que conduz a convicção de que a 

relevante atuação fiscalizadora destas Comissões Parlamentares e os poderes 

investigatórios a elas destinados, não podem servir de manto para quaisquer violações 

dos direitos fundamentais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA; SEPARAÇÃO DE PODERES; COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – JUDICIÁRIO.  
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ABSTRACT 

This article focus on the necessity to the Federal Supreme Court interference to the 

Parliament commission of Inquiry with the aim to keep the democratic rules defined on 

the 1988 Federal constitution. It would like to demonstrate the necessity of interference 

from the center of decisions, in other to make their conducts appropriated to the 

established fundamentals by the constitutional legislator when chooses the democratic 

regime. However, it permeates the separation of powers theory and the mechanisms of 

checks and balances from the French philosophy  Montesquieu, considering the 

necessity of the division of  states functions ( and not the power that is indivisible), on 

the other hand with the possibility of a real acting in the center of decisions related to 

the behavior of the other, with the purpose of keeping the essential rights of the citizens, 

avoiding that the acting of the State becomes the basis of violation of those rights. With 

the goal of analyzing the need of the constitutional court acting to the democratic 

guarantees to the parliament investigation, it was examined the decisions in the actions 

of security mandate and habeas corpus against the Parliament constitution of Inquiry 

from Bingos and Mail company, main established commissions to the Labor Party 

govern. So, the ones that were investigated, even if in a suspect condition of serious 

illicit, that many times calls any Brazilian attention, are addressed from the fundamental 

rights sculpted in Magna letter, fact the guides to the conviction that the relevant inspect 

action from those Parliament commissions and investigatory powers, cannot be a cover 

to any violations of the fundamental rights. 

 
KEY WORDS: DEMOCRACY; SEPARATION OF POWERS; PARLIAMENT 
COMMISSION OF INQUIRY - JUDICIARY 
 

INTRODUÇÃO 

A história política brasileira fez das Comissões Parlamentares de Inquérito1 um 

importante instrumento do Poder Legislativo no exercício de sua função de fiscalização, 

revelando à sociedade a existência de fatos ilícitos e imorais que, se não geraram a 

devida sanção dos investigados, proporcionaram eventos históricos relevantes. Exemplo 
                                                 
1 O nascedouro das comissões parlamentares de inquérito é a Inglaterra. Aponta Plínio Salgado (2001) 
que estas comissões tiveram origem nos reinados de Eduardo II (1284-1327) e Eduardo III (1327-1377), 
principalmente neste último quando se deu a edição do Bill of Rights – declaração de direitos -, que 
consolidou a supremacia do Parlamento inglês, firmando-se o seu poder de investigação. Constituem, no 
ordenamento jurídico pátrio, As comissões parlamentares de inquérito constituem órgão do Poder 
Legislativo com a finalidade de auxiliar na investigação de fatos determinados para os quais o parlamento 
é competente.  
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bastante elucidativo foi o resultado da CPI de Paulo César Farias, como ficou 

popularmente conhecida, a qual culminou na queda do Presidente da República. 

Recentemente, no Governo do Partido dos Trabalhadores, verificaram-se as reviravoltas 

políticas geradas pelas CPMIs dos Bingos e dos Correios. 

 

A relevância do trabalho dessas comissões não inibe, contudo, a forte tendência aos 

exageros, seja pelo afã no esclarecimento dos fatos ou pela visibilidade midiática que 

podem trazer, visto que a sua instauração e atuação rapidamente agendam os meios de 

comunicação do país. Estes exageros encaminham-se para a violação dos direitos 

fundamentais dos investigados e testemunhas, o que macula a própria opção 

democrática do constituinte.  

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal2, instância legitima para processar e 

julgar ações contra as Comissões Parlamentares de Inquérito, revela a recorrente 

violação/ameaça aos direitos fundamentais dos investigados por estes órgãos do Poder 

Legislativo. Ela demonstra que, para desvendar os supostos ilícitos, estas comissões 

extrapolam os poderes que lhe são conferidos, atingindo, sob o manto de estarem 

buscando um objetivo maior que é o esclarecimento do cidadão acerca do que ocorre no 

Estado e como este está sendo gerido, os direitos constitucionalmente assegurados aos 

investigados, que ainda nesta condição, são seus destinatários. 

 

Neste contexto, imprescindível a existência de um outro centro de decisões que possa 

afastar condutas arbitrárias que maculem o ordenamento jurídico, e, sobretudo à 

Constituição. Daí a importância da “interferência” do Judiciário, quando provocado, nos 

trabalhos dessas comissões, através do Supremo Tribunal Federal, como via garantidora 

dos direitos fundamentais. 

 

                                                 
2 A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança e habeas 
corpus contra atos das Comissões Parlamentares de Inquérito constitui matéria pacífica no ordenamento 
pátrio, na doutrina e na jurisprudência. Desta forma, Hely Lopes Meirelles (2003, p. 35) ao abordar os 
chamados atos interna corpus salienta que “atos e deliberações do Legislativo existem regrados pela 
Constituição, pela Lei e pelo Regimento, e nestes casos pode – e deve- o Judiciário decidir sobre sua 
legitimidade”. Além do entendimento doutrinário do ilustre jurista, imperativo registrar-se a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, decisão em 24.03.2006, no sentido de ratificar a 
possibilidade de controle jurisdicional no âmbito do Poder Legislativo da União, sempre que se vislumbre 
injusta lesão ou ameaça ao regime tutelar das liberdades públicas. (HC nº. 71.249, Rel. Min. Celso de 
Mello). 
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Impende destacar, por relevante, que a idéia da necessidade da separação de poderes foi 

delineada inicialmente por Aristóteles (2002, p. 122-123), na sua celebre obra 

“Política”, estando presente nas lições de grandes teóricos tais como Locke, Rousseau e 

Montesquieu, filósofo francês, que aprimorou a divisão aristotélica do poder, incluindo 

o sistema de freios e contrapesos.  

 

Consoante adverte Antônio Umberto de Souza Júnior (2004, p.32), Montesquieu não 

concebeu seu regime político com uma radical separação de poderes3, mas previa uma 

fundamental harmonia entre eles, senão vejamos: 
 

Esses poderes deveriam formar um repouso ou uma inação. Mas, 
como, pelo movimento necessário das coisas eles são obrigados a 
avançar, serão obrigados a avançar concertadamente. (Monstesquieu, 
2006, p. 176) 

 

Neste diapasão, afirmava Montesquieu (2006, p. 164-165) à necessidade destes poderes 

serem contidos, estabelecendo então o chamado sistema de freios e contrapesos.  

 
Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição 
das coisas, o poder contenha o poder.  

 

É imperativo destacar a lição do ilustre Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994, 

p.14) ao examinar a divisão de poderes proposta por Montesquieu.  

 

Para ele, a teoria clássica da divisão dos poderes proposta pelo filósofo francês era 

muito mais uma arte da política do que um princípio, visto que Montesquieu não visou 

uma organização do sistema estatal e de competência, mas sim um mecanismo para 

evitar o despotismo real. Lutava ele contra o absolutismo. Neste diapasão, assegura 

Ferraz Jr. o dito princípio não era de separação dos poderes, mas sim de inibição de um 

poder pelo outro a fim de evitar a retomada do antigo regime.  

 

                                                 
3 Pedro Lenza (2006, p. 224) ressalta a impropriedade, a imprecisão da expressão “tripartição dos 
poderes”, visto que o poder é uno e indivisível, não se tripartindo, manifestando-se através de órgãos que 
exercem funções particulares. Para ele, todos os atos praticados pelo Estado decorrem de um só poder uno 
e indivisível. Estes atos, por sua vez, adquirem diversas formas por serem executados por diferentes 
órgãos. Por conseguinte, não há intervenção de um poder em outro, visto ser este uno, indivisível, mas 
sim a “interferência” de um órgão, de um centro de decisão em outro, com o objetivo de que este realize 
suas funções de acordo com a lei maior do ordenamento jurídico pátrio, não as extrapolando, nem agindo 
em desarmonia com esta lei, o que macularia o regime democrático. 
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Ressalta ainda o renomado jurista que não por acaso o poder judiciário era o que menor 

força política tinha. Esta neutralidade é marcante na caracterização do direito burguês, 

tornando-se, no século XIX, a pedra angular dos sistemas políticos.  

 

Vislumbra-se, portanto, que a teoria de Montesquieu não pretendia a estruturação do 

Estado com uma divisão das funções estatais entre os Poderes, mas apenas desenhava 

um panorama favorável a contenção do absolutismo. 

 

Distante do contexto histórico que inspirou Montesquieu a delinear a sua teoria da 

tripartição dos poderes e do sistema dos freios e contrapesos, e nos fixando na premissa 

de que democracia não pode ser separada de direitos, é preferível a tese de que a 

“interferência” de um centro de decisões em outro, consoante ocorre entre o Supremo 

Tribunal Federal e as Comissões Parlamentares de Inquérito, busca garantir os direitos 

fundamentais que o Estado Democrático de Direito instituiu na Constituição de 1988 a 

todos os cidadãos. 

 

Outrossim, a interferência de um “poder” em outro não busca contê-lo, impedi-lo de 

agir por si só, mas sim, garantir que os deveres do “poder” sejam realizados com 

observância aos direitos que a democracia confere aos cidadãos. Destarte, a questão 

crucial no que se refere aos direitos fundamentais e a própria democracia é limitar o 

poder do Estado. Neste sentido, é bastante oportuna a lição trazida por Renato Janine 

Ribeiro (2001, p.22) ao abordar a relação entre a democracia moderna e os direitos 

humanos. 

 

Ressalta o supracitado autor a distinção entre súdito, termo utilizado nas monarquias, e 

os cidadãos. O primeiro vocábulo tem origem no latim subditus e significa submetido, 

subjugado, subordinado ao que o outro manda. Já o cidadão é elemento ativo da cidade, 

tomando parte nas decisões da coisa pública e possuindo direitos em relação às ações 

estatais. 

 

Neste diapasão, salienta Ribeiro (2001, p. 22) ao relacionar direitos humanos e 

democracia que: 
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O súdito é subordinado, o cidadão é ativo. Ora, os direitos humanos 
consideram o poder do ângulo dos governados, dos de baixo. E 
protegem essas pessoas dos caprichos e desmandos de quem está em 
cima, no poder.  
(...) 
Para nós, modernos, a democracia não é só a decisão que o demos 
toma, o resultado das votações populares. Nem toda decisão da 
maioria é democrática. Não o será, se violar os direitos humanos.  
  

 

O Estado de Direito não está necessariamente associado à democracia; pode combatê-la, 

tanto quanto favorecê-la.  Não surge a democracia deste Estado (de direito), mas do 

apelo aos princípios éticos, de liberdade e de justiça, que garantem, no quadro da lei, ao 

cidadão instrumentos que venham a conter o próprio poder estatal, evitando, desta 

forma, condutas arbitrárias aptas a macular os direitos fundamentais. 

 

Alan Tauraine (1996, p.49) ao abordar a relação entre os poderes políticos assevera que: 

 

A razão é que esses princípios organizam-se em torno da defesa dos 
direitos fundamentais do homem, de tal modo que é insuficiente – e, 
até mesmo, inadequado – falar de separação dos poderes quando, 
afinal, trata-se não das relações entre diferentes centros de decisão na 
sociedade política, mas do face-a-face entre Estado e os direitos 
fundamentais e, portanto, de uma limitação muito mais do que uma 
separação dos poderes. 

 

Afirma, com lucidez, o sobredito autor que a separação dos poderes, a sua 

independência plena levaria ao desaparecimento da democracia, visto que não existiria 

qualquer limitação ao poder do Estado, que tenderia a praticar abusos em nome da 

maioria.  

 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal ao proferir decisões concedendo liminares 

nas ações impetradas contra as CMPIs o faz na medida de preservar o Estado 

Democrático de Direito, assegurando ao cidadão, investigado ou testemunha, o pleno 

respeito aos seus direitos fundamentais. 

 

A fim de demonstrar a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal nesta 

espécie de comissão buscou-se analisar as decisões desta Corte nas Comissões 

Parlamentares Mistas de Inquérito dos Bingos e dos Correios, almejando-se não só um 

exame quantitativo, mas, sobretudo, a identificação dos temas mais evidentes. 
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Destarte, apesar de ser difícil divorciar a necessidade da interferência do Supremo 

Tribunal Federal nas Comissões Parlamentares de Inquérito da indignação frente aos 

fatos investigados nas Comissões “dos Bingos” e “dos Correios”4, é inegável que há, em 

muitos casos, conforme indicaremos adiante, flagrante extrapolação do poder estatal 

exercido por tais comissões processantes, o que enseja a interferência do Poder 

Judiciário para que estas realizem seus trabalhos pautadas na Constituição Federal de 

1988, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos.  

 

OS PODERES DE INVESTIGAÇÃO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 
DE INQUÉRITO E A TENDÊNCIA AOS ABUSOS. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 58, § 3º, estabelece que as Comissões 

Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais, além daqueles previstos nos regimentos das respectivas Casas. Poderão, 

portanto, proceder à quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário; determinar a oitiva 

dos investigados, das testemunhas, bem como de Ministros de Estados, além de 

requisitar informações e documentos públicos e privados. 

Vale salientar, no entanto que qualquer atividade desenvolvida pela CMPI deverá estar 

vinculada ao fato determinado, específico, de relevante interesse social, indicado no 

requerimento de sua instauração. Logo, quer seja na inquirição de testemunhas, na 

requisição de documentos e informações ou em qualquer diligência, deverá ser 

observada a pertinência da medida com o objeto indicado para a investigação, inclusive, 

no que diz respeito às perguntas a serem formuladas aos indiciados e as testemunhas.  

 

                                                 
4 A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos (CPI do Fim do Mundo) foi criada pelo Requerimento 
nº. 245/2004, de autoria do Senador Magno Malta, com a finalidade de investigar e apurar a utilização das 
casas de bingo para prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, assim como as 
relações existentes entre empresas concessionárias de apostas com o crime organizado. Os fatos 
investigados nesta comissão indicavam a participação de membros do Partido dos Trabalhadores, dentre 
os quais a participação do então Ministro da Fazenda Antônio Palocci, que após o depoimento do caseiro 
Francenildo Costa que o desmentia, afastou-se da equipe de ministros do governo petista. 
Uma reportagem veiculada pela revista Veja, edição nº. 1905, de 18 de maio de 2005, que trazia na capa o 
título “O vídeo da corrupção em Brasília”, foi o evento gerador do escândalo que determinou a instalação 
da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito dos Correios. A investigação desenvolvida por esta 
comissão intensificou-se a partir de declarações do então deputado federal Roberto Jefferson acerca do 
esquema de pagamentos de mesadas a alguns deputados para que votassem as emendas institucionais 
seguindo a orientação do governo. Daí surge a designação “Comissão do Mensalão”.  (ATTUCH, 2006, 
p. 33) 
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Durante os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Parlamentares de Inquérito dos 

Bingos e dos Correios, o Supremo Tribunal Federal foi provocado para pronunciar-se 

em 38 (trinta e oito) ações. Destas ações apenas uma teve o pedido julgado prejudicado 

por ausência do interesse de agir. 

 

O exame das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal durante o 

desenvolvimento dos trabalhos dessas Comissões Parlamentares de Inquérito quanto às 

matérias jurídicas abordadas, revela que os temas relacionados à quebra do sigilo fiscal, 

telefônico e bancário, ao direito de silêncio (que via de regra aparecia cumulado com o 

exercício da advocacia), bem como ao sigilo das informações obtidas nas investigações 

foram os mais freqüentes nos remédios constitucionais impetrados. 

 

Percebe-se que estas matérias estão relacionadas aos poderes de investigação das 

CPMIs, o que demonstra a existência de uma tendência ou pelo menos de certo temor 

por excessos que possam violar os direitos dos cidadãos, o que traz para a opinião 

pública a sensação de punição, e a adequada informação do que ocorre nas entranhas do 

Estado.  

 

O ordenamento jurídico pátrio atribuiu às comissões parlamentares de inquérito os 

mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais, no entanto, tais poderes 

exigem a observância de alguns limites impostos pela opção democrática do legislador 

constitucional. Estes ditames constitucionais configuram a limitação de atuação do 

Estado sobre o cidadão, impedindo condutas arbitrárias e antidemocráticas. Ainda que, a 

lei maior do ordenamento jurídico os assegure, a análise das decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal demonstra que estas comissões apresentam nítida tendência 

em ultrapassar os limites impostos pelos princípios declinados na Constituição Federal.  

 

Exemplo bastante elucidativo é a questão da quebra do sigilo bancário, fiscal e 

telefônico dos investigados. Os Mandados de Segurança nº 25750 e nº 25686 

impetrados, respectivamente, pelas empresas Novinvest Corretora de Valores 

Mobiliários Ltda e Skymaster Airlines Ltda, e pelos senhores Luiz Otávio Gonçalves, 

João Marcos Pozzetti, Hugo César Gonçalves e Américo Proietti contra a Comissão 

Parlamentar de Inquérito dos Correios demonstram a extrapolação desses poderes.  
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Buscavam os impetrantes nestas ações, ao contrário do que se pode imaginar, não 

impedir a quebra do seu sigilo fiscal, bancário e telefônico, mas sim evitar a divulgação 

dos dados obtidos com tal operação. Explique-se. Almejavam com tal medida judicial 

evitar que os dados obtidos com a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico não 

fossem divulgados em reportagens sensacionalistas nos meios de comunicação ou até 

mesmo nos sites das Comissões. O Supremo Tribunal Federal invocando a Constituição 

Federal de 1988 concedeu a liminar pleiteada. 

 

Saliente-se que os atos ensejadores das mencionadas ações foram praticados pela 

mesma Comissão Parlamentar, o que confirma a tendência aos exageros, vez que apesar 

de a primeira decisão ter sido proferida em novembro de 2005, esta não conseguiu 

afastar nova violação ao direito à intimidade, visto que a Comissão Parlamentar de 

Inquéritos dos Correios, em abril de 2006, tornou a divulgar os dados obtidos através da 

quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico. Portanto, maculando mais uma vez os 

ditames da Carta Magna, quanto à preservação a este direito fundamental e ao próprio 

regime democrático, sendo tal conduta corrigida apenas a partir de nova decisão do 

Supremo Tribunal Federal.  

 

A violação não se deve, desta forma, ao desconhecimento dos ditames legais, visto que 

na segunda ocasião já existia recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria. Confirmada está, por conseguinte, a necessidade de atuação desta Corte 

no Legislativo, a fim de que este ajuste o desempenho de suas funções ao ordenamento 

jurídico ao qual estão todos submetidos. 

 

Há ainda que se salientar o direito ao silêncio, ou seja, o direito conferido pelo 

constituinte a todo cidadão, investigado ou não, de não produzir prova contra si. Este 

tema esteve presente em 08 (oito) ações impetradas contra as supracitadas comissões 

parlamentares, ou seja, apareceram em 21,05 % (vinte e um vírgula zero cinco por 

cento) dos remédios constitucionais impetrados. Valendo ressaltar que dos temas 

presentes nas ações impetradas a violação/ameaça ao silêncio foi o mais recorrente nas 

duas Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito. 

 

O Habeas Corpus nº 86319, no qual figuravam como pacientes Delubio Soares e Silvio 

José Pereira, respectivamente ex-tesoureiro e ex-secretario do Partido dos Trabalhadores 
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contra a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios, é um bom exemplo. 

Buscavam eles, o salvo-conduto a fim de que, acompanhados de seus advogados, não 

fossem obrigados a firmar termo de compromisso por imposição dos membros da CMPI 

ou de serem ameaçados de prisão em razão das respostas que dariam a seus inquisitores, 

tendo respeitado seu direito de não responder a qualquer pergunta cuja resposta, a seu 

juízo, pudessem acarretar-lhes graves conseqüências jurídicas.  

 

Neste diapasão, vale salientar o fato de que os investigados nas Comissões em análise, 

via de regra, apresentavam liminares conferidas pelo Supremo Tribunal Federal a fim de 

preservarem tal direito.  

 

Desta forma, consoante afirmou, com precisão, o Ministro Joaquim Barbosa, em 

decisão proferida no Hábeas Corpus nº 88182, impetrado em favor do senhor Lúcio 

Bolonha Funaro contra a CPI dos Correios a fim de obter salvo-conduto que lhe 

permitisse não responder a determinadas perguntas sem a possibilidade de ser preso em 

flagrante, abaixo transcrita, o título judicial passou a constituir pressuposto essencial 

para que as Comissões Parlamentares respeitem o mencionado direito que é garantido 

pela Constituição, sendo, portanto, esta “interferência” do Judiciário nas comissões 

imprescindível para o seu reconhecimento.  

 

Ressalto, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal vem 
concedendo liminares em habeas corpus para afirmar a garantia 
contra a auto-incriminação. É, no entanto, necessário registrar que o 
Tribunal o faz na exata medida para não permitir que, sob a proteção 
de ordem concedida preventivamente, testemunhas convocadas para 
prestar depoimentos em CPI se eximam de seu dever legal (cf. 
despacho do ministro Sepúlveda Pertence no HC 80.868, DJ 
20.04.2001).  
Ciente do entendimento da Corte, tenho registrado minha posição, no 
sentido de que a expedição de salvo-conduto não é requisito único 
para o exercício da garantia constitucional contra a auto-
incriminação. Essa garantia pode ser invocada a qualquer momento, 
sem que se exija do cidadão qualquer título judicial. 
(STF - HC 88182. Tel. Min. Joaquim Barbosa, decisão de 
07.03.2006). 

 
 

O Ministro Gilmar Mendes ao proferir a decisão que concedeu liminar no Habeas 

Corpus nº. 88553 assevera que deveria prevalecer a presunção de que os parlamentares 
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que compõem as Comissões Parlamentares de Inquérito têm conhecimento do que 

dispõe Constituição Federal vigente. 

 

[...] seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência 
próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a 
direção dos trabalhos da “CPI dos Bingos” não “permitiria(m) que se 
consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões” aos 
direitos dos depoentes. 
STF - HC 88553. Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão 19.04.2006) 
 

 

Assim, salienta Canotilho e Moreira: 

Um sistema de governo composto por uma pluralidade de órgãos 
requer necessariamente que o relacionamento entre os vários centros 
do poder seja pautado por normas de lealdade constitucional 
(Verfassungstreue, na terminologia alemã). A lealdade institucional 
compreende duas vertentes, uma positiva, outra negativa. A primeira 
consiste em que os diversos órgãos do poder devem cooperar na 
medida necessária para realizar os diversos objetivos constitucionais 
e para permitir o funcionamento do sistema com o mínimo de atritos 
possíveis. A segunda determina que os titulares dos órgãos do poder 
devem respeitar-se mutuamente e renunciar a práticas de guerrilha 
institucional, de abuso de poder, de retaliação gratuita ou de 
desconsideração grosseira. Na verdade, nenhuma cooperação 
constitucional será possível, sem uma deontologia política, fundada 
no respeito das pessoas e das instituições e num apurado sentido da 
responsabilidade de Estado (statesmanship). 
(Canotilho e Moreira Apud Moraes, 2005, p. 371). 

 

Destarte, vislumbra-se do exame dos temas mais recorrentes nas ações impetradas no Supremo 

Tribunal Federal constituírem-se estes de condutas as quais maior impacto causam na população 

em geral. Na divulgação dos dados obtidos a partir da chamada “quebra dos sigilos” em 

reportagens nas TVs, revistas ou jornais, bem como da prisão em flagrante dos investigados em 

depoimentos realizados perante tais comissões, por si só, geram na sociedade a sensação de 

punição, ainda que sejam violados os direitos desses cidadãos que apesar de acusados da prática 

de ilícitos graves, continuam a serem destinatários de todos os direitos esculpidos na Carta 

Magna.  

 

Considerações Finais 

 

Ao Supremo Tribunal Federal não foi conferida a simples defesa da Constituição, mas, 

principalmente, a função constitucional de, ao defender a Carta Magna, preservar o 
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regime político escolhido pelo legislador constitucional, o que lhe permite “interferir”, 

segundo determinados parâmetros, na atuação dos outros “Poderes” da República. 

 

Percebe-se do exame das decisões proferidas que, pelo número de ações impetradas, 

bem como da reincidência dos temas (sigilo bancário, fiscal e bancário; desrespeito do 

direito ao silêncio), há uma vocação das Comissões Parlamentares de Inquérito 

examinadas em extrapolarem os poderes investigatórios que lhe foram atribuídos. O 

exemplo da divulgação sensacionalista dos dados obtidos pela quebra do sigilo fiscal, 

telefônico e bancário, o temor dos impetrantes de serem presos em flagrante por 

invocarem o sagrado direito de não incriminação, bem como a garantia de ter a 

assistência de um profissional habilitado – o advogado, demonstram esta tendência. 

 

Vale frisar, por relevante, que das 38 (trinta e oito) ações catalogadas 50% (cinqüenta 

por cento) tiveram o pedido de liminar deferido, reconhecendo-se, desta forma, a 

ameaça ou possibilidade de violação dos direitos fundamentais dos cidadãos que 

pretendiam favorecer. Percentual que se considera demasiado, tendo-se em vista o 

cenário em que as condutas ensejadoras destas ações ocorreram, ou seja, por terem 

como atores parlamentares, os quais deveriam ter pleno conhecimento dos ditames da 

Constituição Federal. Isto ratifica a necessidade, em um Estado Democrático de Direito, 

de um mecanismo que possibilite a “interferência” de um centro de decisões em outro a 

fim de que sejam as regras democráticas devidamente respeitadas e implementadas. 

Destarte, o direito fundamental do cidadão da sociedade de ser informado e esclarecido 

sobre o que ocorre no Estado não poderá afastar a observância, durante qualquer 

investigação, dos direitos, também fundamentais, dos investigados e testemunhas, tendo 

em vista o que determina a Constituição Federal, lei maior do Estado Brasileiro, que 

denota a opção democrática do constituinte.  
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RESUMO 

Muito já se questionou acerca da objetividade dos direitos humanos, para alguns, 

comprometida, tendo em vista a suposta complexidade de efetivação de direitos que 

incidem a todo ser humano, pelo fato de serem pessoas. Atualmente, pode-se entender 

os direitos humanos como fontes de garantias históricas para Alexy1, transcendentais, 

que mantém a relação do direito com as garantias fundamentais do homem. Essa 

referência aos direitos humanos não poderia deixar de estar presente e exigida quando 

se quer tratar de direitos e garantias da infância e juventude. A preocupação para com a 

realidade das crianças e adolescentes é considerada recente, mas inegavelmente é um 

dos temas que mais tem despertado interesse e preocupação generalizada, pela própria 

caracterização dos seus sujeitos. A legislação, de modo geral, atualmente, não mais trata 

as crianças e adolescentes como objetos, mas sim como sujeitos detentores de direitos (e 

também de deveres). Todavia, se por um lado estes direitos restam assegurados no texto 

legal, eles encontram dificuldades de se perpetuarem no mundo dos fatos, e essa 

realidade ainda resta mais preocupante se relacionada com a discussão acerca dos 

direitos humanos fundamentais. A globalização, por exemplo, da mesma forma que 

proporcionou um imenso desenvolvimento econômico e tecnológico, 

contraditoriamente, marginalizou ainda mais aqueles sujeitos que já se encontravam, de 

certo modo, excluídos do meio social. De outra banda, trouxe um ideal comum a todas 

as nações, qual seja, a concretização, dos direitos humanos, o que se verifica com a 

firmação de tratados/acordos internacionais, bem como em decorrência da 
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professora de Direito das Obrigações, Introdução ao Estudo do Direito e Direito da Criação Intelectual 
pela UNIFRA; integrante do Grupo de Estudos de Direito, Cidadania e Políticas Públicas da UNISC e 
professora de Direito Administrativo I, Direito Penal II, Direito do consumidor pela UNISC. 
** Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA e do Curso de Letras 
da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 
1ALEXY, Robert. Derecho, discurso, y tiempo. In: ALEXY, Robert. La institucionalización de la justicia. 
Granada: Camares, 2005. p.232. 
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implementação de políticas públicas e da procura por mecanismos capazes de tornar 

esta legislação efetiva. No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

assegurou a estes sujeitos inúmeros direitos, além de inovar, de forma positiva, impondo 

ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurá-los e efetivá-los, de modo 

solidário. O presente trabalho ainda ganha suma importância à medida que a “luta pela 

causa” das crianças e dos adolescentes tem tido forte adesão da comunidade 

internacional e guião de concretude e busca pela efetivação da cidadania e por esta 

razão a presente proposta tem por intuito analisar alguns dos fatores que circundam o 

tema apresentado. 

PALAVRAS CHAVES: DIREITOS HUMANOS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 

CRIANÇA; ADOLESCENTE; TUTELA  

 

RESUMEN 

Muy ya se cuestionó acerca de la objetividad de los derechos humanos, para algunos, 

comprometida, teniendo en vista la supuesta complejidad de efetivación de derechos 

que inciden a todo ser humano, por el hecho de ser personas. Actualmente, se puede 

entender los derechos humanos como fuentes de seguridades a-históricas, para Alexy, 

trascendentales, que mantiene la relación del derecho con las seguridades fundamentales 

del hombre. Esa referencia con los derechos humanos No podría dejar de estar presente 

y exigida cuando se quiere tratar de derechos y seguridades de la infancia y juventud. La 

preocupación para con la realidad de los niños y adolescentes es considerada reciente, 

pero innegablemente es una de las temas que más ha despertado interés y preocupación 

generalizada, por la propia caracterización de sus sujetos. La legislación, de modo 

general, actualmente, no más trata los niños y adolescentes como bártulos, sino que 

como sujetos detenedores de derechos (y también de deberes). Todavía, si por un lado 

estos derechos quedan asegurados en el texto legal, encuentran dificultades de se 

perpetúen en el mundo de los hechos, y esa realidad aún queda más preocupante se 

relacionada con la discusión acerca de los derechos humanos fundamentales. La 

globalización, por ejemplo, de la misma forma que proporcionó un inmenso desarrollo 

económico y tecnológico, que en sentido contrario, excluyó aún más aquellos sujetos 

que ya se encontraban, de cierto modo, excluidos de medio social. De otra banda, trajo 

un ideal común la todas las naciones, cual sea, a concretización, de los derechos 
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humanos, qué se verifica con la firma de tratados y acuerdos  internacionales, bien como 

en consecuencia de la implantación de políticas públicas y de la busca por mecanismos 

capaces de tornar esta legislación efectiva. En Brasil, por ejemplo, el Estatuto del Niño 

y del Adolescente aseguró a estos sujetos incontables derechos, allende innovar, de 

forma positiva, imponiendo al Estado, a la sociedad y a la familia el deber asegurarlos y  

tornar ellos efectivos, de modo solidario. El presente trabajo aún gana desaparezca 

importancia a la medida que la “lucha por la causa” de los niños y de los adolescentes 

ha tenido fuerte adhesión de la comunidad internacional y un guía de concretización y 

busca por la efetivación de la ciudadanía y por esta razón a regalo propuesta tiene por 

designio analizar algunos de los factores que circundan lo tema presentado. 

 

PALABRAS LLAVES: DERECHOS HUMANOS; DERECHOS 

FUNDAMENTALES; NIÑO; ADOLESCENTE; TUTELA 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A diversidade dos sujeitos que, em tese, são (ou deveriam ser) tutelados pelos 

direitos humanos reflete, neste elenco de direitos, a pluralidade dos seres humanos, 

fazendo-o também ser plural. Dessa forma, não se torna possível - tampouco 

conveniente – criar um conceito teórico delimitador aos direitos humanos, já que eles 

constroem-se não só pelo viés jurídico, mas a partir da política e do discurso. Passam 

tanto pelas instituições estatais quanto pela sociedade civil, e balizam relações sociais e 

valores. Ou seja, os direitos humanos fazem parte de uma complexa construção que vem 

sendo delineada ao longo do tempo, sendo que suas dimensões histórias revelam um 

processo conflituoso de elaboração, no qual os direitos naturais contrapõem-se a 

interesses e entendimentos parciais.  

Assim, em uma visão extremamente didática, é necessário relevar que, mesmo 

tendo conhecimento ou sabendo o que falar a respeito de Direitos Humanos, o risco é 

que falte embasamento teórico, jurídico e semântico para uma eficiente, e por que não 

dizer, convincente definição do que sejam os mesmos. É perfeitamente razoável 

perceber que podem ser citados inúmeros conceitos que encerram essas nomenclaturas. 

Na maioria das vezes, tais conceitos descreverão qual o entendimento do doutrinador a 
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respeito do tema, porém, é aí que a dúvida palpita, uma vez que é complexo o trabalho 

de enquadrar, posicionar tal conceito na seara jurídica e social.  

Inicialmente, requer-se o esclarecimento de que, muito além da concepção 

jurídica que o termo Direitos Humanos encerra, sua fundamentação perpassa não só o 

campo da cidadania, como também da ética, da política, do âmbito social, dentre outros. 

Em outras palavras, o que se pretender aclarar é o fato de que não existe uma noção 

estanque de Direitos Humanos, muito menos uma unanimidade conceitual. Portanto, 

não é de se estranhar, se, por ventura, encontrarmos designações iguais, com conceitos 

diversos, já que se trata de tarefa extremamente árdua o estabelecimento de uma única 

conceituação. Dessa forma, faz-se necessário um questionamento, desde já, a respeito 

de algumas distinções, que na seqüência serão elencadas e que indubitavelmente 

perpassarão pela questão central dos direitos das crianças e adolescentes, como sujeitos 

desse processo. 

Neste pequeno prefácio, abordar-se-ão as distinções entre Direitos Humanos e 

Direitos Fundamentais, uma vez que advém dessa diferenciação e de seus motivos, boa 

parte das discussões acerca dos referidos direitos. Destarte, não podemos deixar de 

destacar que a questão central do cotejo dos Direitos Humanos esbarra na necessidade 

de observarmos e reconhecermos, inicialmente, que, parte da doutrina, distingue 

Direitos Humanos (direitos natos/ inerentes aos cidadãos) de Direitos Fundamentais, os 

quais nada mais são do que os Direitos Humanos positivados e, que outros, no entanto, 

não estabelecem essa distinção.  

Souza2 reconhece, citando outros renomados doutrinadores igualmente, essa 

distinção apontando: 
É certo que não existe um conceito uniforme no que se refere aos direitos 
fundamentais. Nem mesmo o nome “direitos fundamentais” é de aceitação 
plena. Para Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, “a 
expressão Direitos Fundamentais é mais precisa’”. [...] Os Direitos Humanos 
não podem ser confundidos com os direitos fundamentais, já que os primeiros 
são direitos não-positivados, enquanto os últimos são positivados. 

Portanto, como se reduz dos conceitos trazidos a lume, torna-se necessária, 

hodiernamente, tal distinção, uma vez que, por meio dela, podemos melhor caracterizar 

cada tipo de direito tratado. Isso porque, tornar-se-ia insustentável a manutenção de 

conceitos estanques inadequados a essas modificações, em uma sociedade que, 

                                                 
2 SOUSA SANTOS, Boaventura de. Por uma concepção multicultural de Direitos. Coleção reiventar a 
Emancipação Social. Vol. 3. Rio de Janeiro: Record, 2003 p. 232. 
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dinamicamente se transforma, cria e alterna concepções e valores, e tendo em vista que, 

na medida do possível precisa ser acompanhada pelos estudos que a ela se dedicam. 

Ademais, em linhas conclusivas do mote introdutório, reputa-se, relevante, 

ressaltar que o estudo, ora proposto, voltar-se-á, na acoplação destas questões iniciais, 

relativas aos direitos humanos e a fundamentalidade inquestionável dos direitos 

relativos às crianças e adolescentes, como formas de inclusão social e sedimentação da 

cidadania, objeto precípuo deste eixo temático.   

 

2. A RELEVÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS, SUAS 

APROXIMAÇÕES E PERTINÊNCIAS.  
 

Segundo as palavras de Gorczevski3 , quando pontua, numa síntese, a referida 

distinção entre Direitos Humanos e Fundamentais, têm-se: 
Direitos Humanos trata-se de uma forma abreviada e genérica de se referir a 
um conjunto de exigências e enunciados jurídicos que são superiores aos 
demais direitos, quer por entendermos que estão garantidos por normas 
jurídicas superiores, quer por entendermos que são direitos inerentes ao ser 
humano. Inerentes no sentido de que não são meras concessões da sociedade 
política, mas nascem com o homem, fazem parte da própria natureza humana 
e da dignidade que lhe é intrínseca; e são fundamentais, porque sem eles o 
homem não é capaz de existir de se desenvolver e participar plenamente da 
vida; e são universais porque exigíveis de qualquer autoridade política em 
qualquer lugar. 

Observa-se que, sempre que se trata de Direitos Humanos, isso é feito para não 

torná-los repetitivos, quanto ao seu caráter inerente a todas as pessoas, no qual apenas 

lhes falta a positivação no ordenamento jurídico, característica essa presente como 

peculiaridade do conceito de direito fundamental. Desse modo, é imprescindível 

ressaltar que esta acepção sempre será derivada do resguardo constitucional. 

Leciona Morais4 :  
[...] poderíamos dizer, então, que os direitos humanos, como conjunto de 
valores históricos básicos e fundamentais, que dizem respeito à vida digna 
jurídica, política, psíquica, física e afetiva dos seres e de seu habitat, tanto os 
do presente quando os do porvir, surgem sempre como condição fundante da 
vida, impondo aos agentes político-jurídico-sociais a tarefa de agirem no 
sentido de permitir que a todos seja consignada a possibilidade de usufruí-los 
em benefício próprio e comum, ao mesmo tempo. 

                                                 
3 GORCZEVSKI, Clovis; REIS, Jorge Renato dos (Orgs). Direito Constitucional. Constitucionalismo 
Contemporâneo. Direitos Fundamentais em Debate. In: Direitos Fundamentais, Educação e Cidadania: 
Tríade inseparável. Porto Alegre: Norton Editor, 2005, p.11 
4 MORAIS, José Luiz Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1996. p. 76. 
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Assim, o que se denota de particularmente importante, nesse tópico, é a análise 

estreita que deve ser feita quanto à vinculação dos Direitos Humanos correlatos às 

transformações constitucionais. 

O reconhecimento e a positivação jurídica dos Direitos Humanos conquistam-se, 

historicamente, por movimentos circundantes projetados em épuras desdobradas, 

conexas e coordenadas. As conquistas históricas dos direitos dos homens, como a 

conquista cadenciada e sucessiva que o ser humano realiza em sua própria aventura de 

viver, aperfeiçoam-se nas denominadas "gerações de direitos fundamentais". 

Por empréstimo, tem-se a lição de Morais 5: 
A preocupação com o tema Direitos Humanos está presente desde há muito 
tempo nos trabalhos jurídicos dos preocupados com a dignidade da vida 
cotidiana dos indivíduos, dos grupos sociais, da humanidade e de todos os 
seres que habitam o planeta [...] Deve-se ter presente que tais 
questionamentos devem acompanhar as transformações que se operam nos 
conteúdos tidos como próprios dos mesmos – e aqui observemos que, como 
adverte Norberto Bobbio em seu A era dos direitos, os Direitos Humanos não 
nascem todos de uma vez, eles são históricos e se formulam quando e como 
as circunstâncias sócio-histórico-políticas são propícias ou referem a 
inexorabilidade do reconhecimento de novos conteúdos, podendo-se falar, 
assim, em gerações de Direitos Humanos [...] Os Direitos Humanos são 
universais e cada vez mais se projetam no sentido de seu alargamento 
objetivo e subjetivo, mantendo seu caráter de temporalidade. 

Dessa forma, tem-se, por certo que o elenco dos Direitos Humanos se modifica e 

se constitui gradativamente. A grande prova dessa constante atualização é a chamada 

constitucionalização do direito privado, onde, exemplificativamente, o Direito Civil 

hoje empregado passa por grandes transformações, uma vez que o individualismo 

exacerbado não mais se sustenta, em face do referido fenômeno alhures mencionado. 

Nesse passo, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código 

Civil era tido como uma constituição privada que regulava a vida dos cidadãos desde o 

nascimento até depois de sua morte. Partindo dessa premissa, a divisão entre direito 

público e direito privado era praticamente absoluta, sendo o primeiro destinado a 

regular os interesses gerais e o segundo, as relações entre as pessoas privadas.  Após a 

Constituição Federal de 1988, houve uma reformulação de valores pela sociedade, ou 

seja, os valores que outrora estavam no Direito Civil, estão agora nas Constituições. É 

ela quem positiva os direitos concernentes à justiça, segurança, liberdade, igualdade, 

propriedade, herança que antes estavam somente no Código Civil.  

                                                 
5 MORAIS, ibidem , p. 78 
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O Direito Civil anterior era norteado pela regulamentação da vida privada 

unicamente sob o ponto de vista do patrimônio do indivíduo. A partir da 

constitucionalização do Direito Privado passa a ser visto como uma regulamentação de 

interesses do homem que convive em sociedade. Fala-se, portanto, em uma 

“despatrimonialização do direito civil, como conseqüência da sua constitucionalização”, 

ou seja, recoloca-se, no centro do Direito Civil, o ser humano e suas emanações, o que 

significa dizer que a noção de patrimônio não mais é absoluta preponderando, 

sobretudo, o princípio da dignidade humana e suas irradiações. 

Constata-se, então, já neste exemplo, o quão insuficientes restam os sistemas e 

procedimentos atuais frente à complexa sociedade que hoje se estrutura, de modo que a 

saída parece ser, justamente, voltar-se à efetivação dos direitos por meio de percepções 

abrangentes e compatíveis com as demandas, como é o caso dos direitos humanos e/ou 

dos direitos Fundamentais. 

Fechado esse breve parêntese a respeito de uma exemplificação prática do 

dinamismo dos direitos em geral, retoma-se, na seqüência, a questão principal a que 

esse início de trabalho se destina, qual seja, a conceituação do que são Direitos 

Fundamentais e humanos. 

Fernández-Largo 6 não se escusou de reconhecer que os Direitos Humanos 
Não é fruto de uma invenção pontual ou a construção de um gênio do direito. 
Também não devem sua origem a algo fortuito na história da humanidade, 
nem mesmo à autoridade política de um partido que os impôs pela força do 
poder. Os Direitos Humanos [...] tratam-se, sim, de um conjunto de 
exigências muito diferentes entre si com uma historia distinta em cada caso e 
em diferentes períodos [...]. Daí que a tentativa de descrever os Direitos 
Humanos como um todo homogêneo, sem fissuras e cujo nascimento se pode 
atribuir a uma data específica é uma vã empreitada e geradora de confusão. 

E, prossegue7, aduzindo que:  
Os Direitos Humanos son una categoría histórica que tan sólo puede ser 
predicada con sentido en un contexto normal determinado ou un conjunto de 
faculdades e instituciones que, en cada momento histórico normal concretan 
unas exigencias o valores fundamentales. 

Desse modo, reconhece-se que várias denominações e conceituações foram 

apresentadas. No entanto, esta variedade conceitual pode servir como uma forma de 

aperfeiçoamento e de desmembramento de controvertidas opiniões, uma vez que a 

interpretação de um pode vir ao encontro da justificativa de outro. Tal discrepância pode 

                                                 
6 FERNÁNDEZ-LARGO, Teoría de los derechos humanos – conocer para practicar. Salamanca – 
Madrid: San Esteban – Edibesa. p. 58 
7 Ibidem, p. 60. 
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gerar uma proximidade de uniformização para a fundamentação primordial que é a de 

reconhecer tais direitos como universais e respaldadores de uma efetiva dignidade da 

pessoa humana, cidadania e justiça social. 

De outra banda, é imperioso advertir que a suposta universalidade não pode 

esquecer a especificidade de cada um dos povos, com suas diferenças étnicas e 

culturais, tão pouco do seu público alvo, independente dele ser formado por uma parcela 

seleta de infantos-juvenis. Deve-se, por seu turno, tornar extensíveis esses direitos a 

todos os habitantes do planeta – capacidade essa considerada utópica para alguns. Muito 

embora, seu processo de universalização permita a formação de um sistema normativo 

internacional de proteção desses direitos. 

Nesse espectro de idéias, é que se introduz a concepção contemporânea de 

Direitos humanos, por meio da Declaração de 1948, segundo Piovesan8: 
Caracterizada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos. 
Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, 
sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a dignidade 
e titularidade de direitos. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis 
e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e 
culturais e vive-versa. [...] Os Direitos Humanos compõem uma unidade 
indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo 
de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais e culturais. [...] 
Vale dizer para a Declaração Universal a condição de pessoa é o requisito 
único e exclusivo para a titularidade de direitos. 

  

Nestas ponderações, é sabido que a noção jurídica de dignidade humana torna-se 

imperiosa. Tal fato resulta da premissa que ela auxilia na clarificação de outros tantos 

enunciados fundamentais e, salienta, além disso, a importância de se apontar 

corretamente o papel que a mesma exerce na questão da cidadania e da efetivação do 

Estado Democrático de Direito. 

Dessa nova ordem social, de globalização, de terceira revolução industrial, de 

sociedade pós-moderna, de sociedade em rede, de sociedade líquida9, de sociedade pós-

industrial e de outras designações equivalentes, verificam-se reflexos e conseqüências 

para todas as instituições sociais, em especial na seara das crianças e adolescentes. A 

                                                 
8 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional. In: GRAU, 
Eros Roberto e Sérgio Sérvulo da Cunha. (Orgs.) Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003. p. 620-622  
9 Sociedade Líquida, conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, na qual todos os entendimentos tendem a 
se transformar, e a organização das relações sociais não mais podem ser determinadas de forma estanque 
e ordenadas por alguma forma preestabelecida.  

2024



partir desse entendimento, abordar-se-á, a relação existente entre os direitos 

humanos/fundamentais e o dever de tutela jurídica em prol das crianças e adolescentes. 

 

3. TUTELA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E AS FORMAS DE 

CONCRETIZAÇÃO. 

Em relação às crianças e os adolescentes, tema central do presente trabalho, 

constata-se uma mudança de concepção e de tratamento, tanto no aspecto relacionado às 

relações de conduta (legal) como no aspecto sócio-psicológico (familiar e social). 

A verdade é que esta mudança de concepção em relação às crianças e aos 

adolescentes deu-se de forma lenta e gradativa. Apenas nas últimas duas décadas do 

século passado é que a infância passou a ser reconhecida como a fase do 

desenvolvimento pessoal onde se encontram as melhores qualidades humanas, e assim 

estes sujeitos passaram a ser contemplados como portadores de direitos e de deveres, 

especificamente a eles direcionados. Sarlet10 afirma que “com a positividade dos 

direitos do infante é reconhecido o menor como sujeito de direitos, isto é, como pessoa 

em desenvolvimento”. 

A idéia hoje existente de proteção especial à criança e ao adolescente surge com a 

Declaração de Genebra, datada de 1924, sendo posteriormente corroborada pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (1948) e pela 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José, 1969).11

 Seguindo a especialização dos estudos acerca dos Direitos Humanos, tem-se não 

apenas uma nova concepção de criança e de adolescente, reconhecendo-os, cada vez 

mais, como sujeitos de direitos e deveres. Da mesma forma, voltam-se as atenções para 

o desenvolvimento de políticas públicas e ações, não só em âmbito nacional, mas 

configurando como preocupação mundial12, que venham a proporcionar a esses sujeitos 

de direito um “desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e dignidade” (ECA, art. 3º.).  

                                                 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos directos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2003. p. 52-53 
11 Perceba-se, aqui, a ligação existente entre o reconhecimento dos Direitos Humanos e a criação da 
legislação especial que tutela crianças e adolescentes.  
12 Cita-se a atuações como a da Declaração dos Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, e a UNICEF. 
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No plano internacional, pode-se citar como mecanismos de proteção à criança e ao 

adolescente: a Declaração dos Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, e, inclusive, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais conhecida, como 

UNICEF. 

No Brasil, a proteção especial à criança e ao adolescente nasce com a Constituição 

Federal de 1988. Trata-se da primeira constituição brasileira que ousou abordar esta 

questão como prioridade absoluta. Sem dúvida, é uma constituição extremamente 

inovadora, que, todavia, vem tendo dificuldades de tornar efetivos os direitos 

preconizados em seu texto, até mesmo aquelas garantias tidas como mínimas ao 

desenvolvimento do sujeito. 

Em verdade, a Constituição Brasileira de 1988 inspirou-se nas mais avançadas 

conquistas de caráter humanista, como a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa 

Humana, aprovada pela ONU em 1948, que fez referência expressa aos cuidados e à 

assistência especiais a que tem direito a criança. 

E não foi somente com relação aos infantes que a Constituição trouxe inovações, 

pois, cabe destacar que concedeu aos Estados e aos Municípios a competência de 

legislar concorrentemente a respeito da "proteção à infância e à juventude", como 

preceitua seu art. 24 (inc. XIV). Portanto, não restou excluída a possibilidade de serem 

editadas leis municipais sobre a matéria, pois a própria Constituição em seu art. 30, 

estabelece que compete aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual. Em 

verdade, não há qualquer disposição constitucional, reservando à União, aos Estados ou 

aos Municípios a competência para a prestação de serviços visando à garantia dos 

direitos ou à proteção da infância e da juventude. Assim sendo, todos esses setores da 

organização pública são responsáveis conjuntamente e colaborativamente pela adoção 

de providências a fim de que se garanta às crianças e aos adolescentes os seus direitos, 

bem como se dispense a eles a necessária proteção.   

Aliás, consoante ao referido por Reis13, acrescenta-se: 
O Estado passa a ter papel de mediador, de organizador e, também, de 
garantidor do cumprimento dos direitos previstos no rol do Estatuto. Em suas 
diferentes esferas, a partir da descentralização, e da participação ativa da 
sociedade, ele buscará colocar em prática mecanismos e políticas públicas de 
atendimento aos interesses das crianças e adolescentes, podendo citar aqui 

                                                 
13 GORCZEVSKI, Clovis; REIS, Jorge Renato dos (Orgs). Direito Constitucional. Constitucionalismo 
Contemporâneo. Direitos Fundamentais em Debate. In: Direitos Fundamentais, Educação e Cidadania: 
Tríade inseparável. Porto Alegre: Norton Editor, 2005, p. 124. 
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como exemplo, a garantia do acesso à justiça, o acesso à saúde e à educação, 
prioritariamente em relação aos demais membros da sociedade. 

Como o próprio nome já diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente visa a 

integral proteção da criança e do adolescente, e assim, esta lei não apenas inova, mas 

também rompe com a legislação anterior, a exemplo do chamado Código de Menores 

(Lei nº. 6.697/79) e busca contribuir para a renovação dos entendimentos acerca do 

assunto. 

O Estatuto diferencia crianças e adolescentes, não no que tange somente aos 

direitos, mas em relação aos deveres que devem ser suportados por eles. Aqui, o critério 

da distinção consiste tão-somente na idade, ou seja, a condição de “ser” criança ou 

adolescente independe, portanto, de um juízo de valor sobre sua maturidade, capacidade 

ou discernimento, eis que consoante já referido se adotou o critério “idade”.  

Considerando o texto legal, verifica-se que, além de o Estatuto levar em conta as 

etapas do desenvolvimento da pessoa humana, ele ainda faz um tratamento diferenciado 

a cada um, sendo que o legislador, notadamente, pressupôs maior grau de maturidade 

por parte do adolescente e, conseqüentemente, deu a ele mais responsabilidades perante 

a lei14. Todavia, este mesmo legislador concedeu para a criança maior proteção, bem 

como um maior número de mecanismos para assegurar os seus direitos.  

 

O Estatuto traz ainda uma nova concepção acerca do infante, leia-se, ele deixa de 

ser tratado com objeto e passa a ser visto como sujeito detentor de direitos. Verifica-se, 

então, que tanto as crianças, quanto os adolescentes são vistos como sujeitos 

possuidores de plenos direitos e com uma proteção legal especial e absoluta, não 

passível de discussões e argüições, decorrente de sua condição, leia-se, de sua idade. 

Ao falar-se da responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, tem-se que 

além de haver um dever moral, há, também, conveniência da sociedade assumir essa 

responsabilidade, a fim de que a falta de apoio não seja fator de discriminações e 

desajustes, o que, por sua vez, levarão à prática de atos anti-sociais.   

Neste sentido, falar-se em Direitos humanos e fundamentais correlatos as crianças 

e adolescentes, sem adentrar na questão da cidadania, é relegar o conhecimento e a 

amplitude que o assunto demanda. Assim, muito embora a Constituição Brasileira de 

                                                 
14 Contudo, em nenhum momento essa diferença configura super proteção de um sujeito em detrimento 
ao outro, pelo contrário, como já foi mencionado, a diferenciação estabelece-se, apenas, faze à maturidade 
e desenvolvimento do adolescente. 
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1988 traga em seu art.1º, inciso II o direito à cidadania como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, tem-se, em verdade, um conceito muito vago. Marschall15 

refere que a cidadania está ligada a três elementos (fases) de direitos humanos: 
O elemento civil, relacionado com os direitos civis de liberdade individual; o 
elemento político, consubstanciado pelos direitos ligados à participação no 
exercício do poder político; e o elemento social, concernente aos direitos 
ligados ao bem-estar econômico e à herança social. Os direitos civis surgiram 
no século XVIII; os políticos, no século XIX; e os econômico-sociais, no 
século XX. 

A partir dessa afirmação passa-se a discorrer sobre cidadania, outro viés 

necessário a ser considerado quando o tema é “criança e adolescente”. A cidadania é na 

verdade, o resultado das três gerações de direitos e, embora, seja difícil defini-la como 

algo exato, dada a sua amplitude conceitual e à sua insubstancialidade, é inegável que 

ela se tornou em uma das bandeiras de luta mais comum da atualidade. Há autores que, 

inclusive, referem não haver distinção entre os direitos humanos, direitos fundamentais 

e os direitos de cidadania, eis que os últimos costumam estar ligados a outros direitos, 

notadamente, aos direitos humanos.  

A cidadania é outra das previsões estipuladas no ECA, o qual prevê ser direito das 

crianças e adolescentes, quando preceitua em seu artigo 5316, entre outras coisas, o 

direito a educação como fomento e cidadinização. Neste espectro de idéias, relendo o 

artigo colacionado, é inevitável de se perceber a discrepância do que é previsto com o 

que, de fato, acontece.  

Levando-se em consideração apenas os números das crianças matriculadas na rede 

pública de ensino, são alarmente os resultados que demonstram a qualificação destes 

sujeitos que, de maneira nenhuma, estão sendo “qualificados para o trabalho”, por 

exemplo. São em momentos como esse que saltam aos olhos a contradição: o mesmo 

país que, emergente, exige a grande especialização de seus trabalhadores e que, para 

firmar-se no quadro dos países em desenvolvimento precisa de educação no 

desenvolvimento de seus cidadãos é o país que não prioriza o a qualidade na educação. 

É notório que, na realidade social brasileira (e mesmo da Latino Americana), a 

existência de direitos bem definidos não implica necessariamente em sua concretização. 

Um bom exemplo desta assertiva é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, eis 

                                                 
15 MARSHALL, Sahlins. Cosmologias do capitalismo In: Cultura na Prática. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2004. p. 214 
16 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (sem grifos no original). 
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que é uma legislação vanguardista, todavia, com alguns contextos substancialmente 

contestados, e é sobre essa realidade, ou seja, o verdadeiro desempenho da função social 

do direito, função essa que materializa a teoria jurídica no mundo dos fatos.  

A partir do abismo existente entre a teoria e a prática, surge a problemática ligada 

à superação da inércia social, da prática de acatamento às desigualdades, e, assim, a 

necessidade de buscar formas de superar um estado de desequilíbrios e desigualdades, 

os quais são socialmente institucionalizados e de tornar realidade as práticas da 

democracia participativa. Inegavelmente, o Estado brasileiro não conseguiu/consegue 

oferecer condições reais para o exercício da cidadania, de forma eficaz, nem para sua 

formação em crianças e jovens. 

Nesse mesmo contexto, o qual, em especial com relação às crianças e 

adolescentes, não parece comportar uma realidade fática condizente com o previsto na 

legislação, alude-se ao panorama global das legislações supranacionais que, de certa 

forma, obrigam os países a manterem condutas reguladas. Mesmo que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente assegure várias medidas protetivas a esses sujeitos, no Brasil, 

vários dos direito nela previstos só são efetivados tendo em vista as diretrizes universais 

dos acordos internacionais.   

Sendo assim, a soberania nacional, tão resguardada por aqueles que temiam uma 

suposta perda da identidade nacional, tende a dissolver-se em acordos de cooperação 

internacionais, os quais, de forma mais eficiente, asseguram garantias fundamentais a 

seus sujeitos universais. Sobre essa faceta da globalização trazemos à baila os 

ensinamentos de Canotilho17  
A globalização das comunicações e informações e a ‘expansão mundial’ de 
unidades organizativas internacionais, privadas ou públicas, deslocam o 
papel obsidiante do ‘ator estatal’, tornando as fronteiras cada vez mais 
estruturantes. O dogma do direito constitucional centrado no Estado e na 
soberania estatal tende a fragilizar-se. A internacionalização e a 
‘mercosualização’ tornam evidente a transformação das ordens jurídicas 
nacionais em ordens jurídicas parciais, nas quais as Constituições são 
relegadas para um plano mais modesto de ‘Leis Fundamentais regionais’. 
Mesmo que as Constituições continuem a ser simbolicamente a Magna Carta 
da identidade nacional, a sua força normativa terá parcialmente de ceder 
perante novos fenótipos político-organizatórios e adequar-se no plano 
político e no plano normativo aos esquemas regulativos das novas 
associações abertas de Estados nacionais abertos. 

                                                 
17 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1998. p 1217. 
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Gorczevski e Pires18 referem que “os tratados internacionais, especificamente 

sobre direitos humanos, são de altíssima relevância, pois expressam direitos que os 

Estados devem reconhecer, proteger e promover”. 

Para que haja a efetividade dos direitos já assegurados formalmente, impõe-se que 

os indivíduos desenvolvam em si uma consciência dos seus direitos individuais (tal 

medida possibilitará que eles acabem cobrando medidas/ações junto ao Estado), além de 

formular mais claramente e transmitir o projeto de organização do Estado e da 

sociedade, de modo a propiciar a tomada de consciência, bem como da importância do 

papel a ser desenvolvido pela grande maioria da população, a qual ainda vê sua 

condição de cidadão restringida, quando não ignorada.  

Cabe aqui, citar Santos19, o qual refere que: 
“As sociedades são a imagem daquilo que têm de si, vistas nos espelhos que 
constroem para reproduzir as identificações dominantes num dado momento 
histórico. São os espelhos que, ao criar sistemas e práticas de semelhança, 
correspondência e identidade, asseguram as rotinas que sustentam a vida em 
sociedade. Uma sociedade sem espelhos é uma sociedade aterrorizada pelo 
seu próprio terror. A ciência, o direito, a educação, a informação, a religião e 
a tradição estão entre os mais importantes espelhos das sociedades 
contemporâneas. O que eles refletem é o que as sociedades são. Por detrás ou 
para além deles, não há nada. A segunda diferença é que os espelhos sociais, 
porque são eles próprios processos sociais, têm vida própria e as 
contingências dessa vida podem alterar profundamente a sua funcionalidade 
enquanto espelhos. Quanto maior é o uso de um dado espelho e quanto mais 
importante é esse uso, maior é a probabilidade de que ele adquira vida 
própria. Quando isso acontece, em vez de a sociedade se ver refletida no 
espelho é o espelho a pretender que a sociedade reflita. De objeto do olhar, 
passa a ser ele próprio, olhar.”  

Extrai-se daí que é necessário que a sociedade reflita acerca de sua atual imagem e 

a reformule a fim de que efetive aquilo que ela busca, ou seja, uma sociedade mais 

harmônica, capaz de assegurar aos seus integrantes não apenas uma igualdade expressa 

em textos normativos e em discursos, mas uma igualdade que acarretará em uma 

sociedade mais próspera. 

Por fim, cabe aqui, destacar a importância da teoria jurídica, o que significa 

ponderar acerca da possibilidade de determinado conhecimento passar da qualidade de 

opinião à qualidade de teoria. Contudo, não é de se olvidar que a construção de uma 

teoria perpassa, indispensavelmente, pela conexão com o mundo fático, sendo esta 

conexão executável no âmbito jurídico. 
                                                 
18 GORCZESKI, Clóvis; PIRES, Francisco Luiz da Rocha Simões. Direitos Fundamentais, educação e 
cidadania: tríade inseparável. In:___.GORCZESKI, C.; REIS, J. R. Constitucionalismo Contemporâneo: 
direitos fundamentais em debate. Porto Alegre: Norton Editor, 2005 p.18. 
19 SANTOS, Ibidem p. 47-48 
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De fato, o chamado conhecimento científico não se restringe à observação, à 

descrição de fatos e de fenômenos, tampouco se limita à crença acentuada em teorias20.  

Espera-se de um pesquisador a constante atitude de dúvida quanto às construções 

intelectuais dos outros e do próprio cientista e é motivado por esta concepção que 

elaboram-se estudos com o intuito de demonstrar a concretude ou não dos estudos 

postos nas teorias. 

As teorias, portanto, são provenientes de debates oriundos de opiniões 

divergentes, afinal, para pensar cientificamente seria preciso não só repetir, como 

apresentar conhecimento de algum modo novo. Pois o processo meramente repetitivo 

nada acrescentaria de substancial ao que já se sabe”21. 

A questão trazida à baila é um tanto complexa, eis que engloba inúmeros fatores, 

tais como direitos humanos, direitos assegurados às crianças e aos adolescentes, 

globalização, soberania, papel das instituições sociais, entre outros e, portanto, resta 

inviável apontar um único caminho a ser seguido para que se alcance, ao menos, a 

efetivação do que a legislação pátria prevê, sem olvidar, claro, que antes se faz 

necessário verificar se a supra-referida legislação possui, ao menos, pertinência temática 

e viabilidade de execução. 

 

Não se exclui, aqui, a possibilidade de, conforme citado, a universalização das 

normas suprir, de forma satisfatória, as necessidades locais e específicas. Até mesmo 

porque, veja-se o caso do Brasil, onde crianças e adolescentes são, ao mesmo tempo 

ditas amparadas pela letra da lei, mas tão desamparadas pelas instituições nacionais, 

tendo tutela, muitas vezes, somente a partir de previsões supra-nacionais ou de 

organizações não governamentais.  

Na verdade, a motivação legal que desencadeará o suprimento das necessidades 

dos jovens, entre as quais proteção, cidadania e inserção, resta menor diante da 

necessidade urgente desses menores receberem efetiva tutela de forma genérica e 

ampliativa. Se será à luz da legislação do ECA ou dos acordos dos direitos humanos 

internacionais, torna-se, pragmaticamente, irrelevante, mas, de extrema necessidade 

reflexiva a operacionalização disso.  

                                                 
20 Quando se refere à teoria,  leia-se, fenômeno da tendência de transformação de um conhecimento em 
dogmas, axiomas indiscutíveis. 
21 SOUTO, Claudio. O que é pensar sociologicamente. São Paulo: E.P.U., 1987. p.41 
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A discussão do trabalho em tela torna-se relevante, justamente, por apontar uma 

contrariedade, ou seja, o mesmo sistema social que prevê legislação especial a uma 

parcela restrita da população é aquele que nada mais faz pelo cumprimento das medidas 

legais. Tendo em vista essa temática proposta, muito bem refere Gorczevski22

Pensadores modernos, de todas as áreas de conhecimento, inclinam-se para 
uma nova realidade: o objetivo da ordem social não deve ser o 
desaparecimento dos conflitos – toda vez que apresentem aspectos positivos 
para a evolução da sociedade – senão controlá-los, para assegurar um 
razoável equilíbrio nas relações interpessoais. Como já se disse, os conflitos 
e as desavenças são aspectos inevitáveis e decorrentes da vida. Têm funções 
individuais e sociais valiosas: proporcionam o estímulo que propicia as 
mudanças sociais e o desenvolvimento psicológico individual. O importante 
é não saber como evitar ou suprimir os conflitos porque estes só têm 
conseqüências daninhas e penalizadoras. Melhor é se encontrar a forma de 
criar as condições que alimentem uma confrontação construtiva e vivificante 
deles. 

Constata-se, então, ante a complexidade do tema apresentado, que os conflitos 

tornam-se necessários a fim de que se fomente o potencial construtivo, na busca por 

uma sociedade mais igualitária. Portanto, faz-se necessário descontruir para construir 

um novo paradigma, na tentativa se não de efetivar toda a gama de direitos já 

assegurados formalmente, ao menos apaziguar as situações de conflito social e 

assegurar a dignidade dos sujeitos detentores de direitos (e de deveres). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável, como constatado durante todo pleito desta explanação que os conflitos 

constituem-se em demandas decorrentes de situações fáticas cada vez mais complexas, 

próprias da sociedade contemporânea e provenientes da construção de relações 

civis/familiares transformadas, diferentes do previsto, anteriormente, pelas tradicionais 

instituições de Direito. Assim, faz-se necessário que os estudos jurídicos voltem-se às 

necessidades dos sujeitos sociais e partam delas para as previsões normativas, e não ao 

contrário. 

Em se tratando, especialmente, da tutela de crianças e adolescentes, a prestação 

jurisdicional deve ser eficiente, tendo em vista os sujeitos que atingem. No entanto, o 

objetivo deste estudo não pode ser compreendido sob um viés de exclusão, 

considerando tão somente o direito das crianças e adolescentes, em detrimento  do 

restante da população. Destarte, que direitos que o Estado precisa assegurar, como 

                                                 
22 GORCZEVSKI, Clovis. Direitos Humanos – Dos Primórdios da humanidade ao Brasil de Hoje. Porto 
Alegre: Imprensa Livre, 2005.p. 65-66 
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segurança, saúde e alimentação não caracterizam uma tutela específica aos sujeitos 

protegido pelo ECA, mas são direitos de toda população, devendo, portanto, ser 

oferecido a todos, independente de faixa etária. 

Contudo, o direito à educação, preparação para o trabalho e formação cidadã 

encontra respaldo, potencialmente, em jovens e crianças, uma vez que encontram-se, 

como é sabido, em uma condição de peculiar formação e plasticidade cognitiva. Por 

isso, se faz prudente que a esses sujeitos seja despendida especial proteção e garantias, 

por meio, por exemplo, de programas sociais com esse viés.  

Esses direitos especiais, em um primeiro momento, apenas constantes no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, não são nada menos que garantias constitucionais de 

direitos fundamentais que assistem aos infantes. Dessa forma e, em grande medida, com 

fulcro nos Direitos Humanos, torna-se de extrema relevância a discussão proposta, 

mesmo que, à primeira análise, não estritamente jurídica, mas indispensável a cada 

pensador do direito que, mais do que estar inserido nesse contexto social, age e interage 

com ele. Sobre isso, bem postula Rava23: 
“Novas posturas interpretativas refletem, diretamente, na formulação de 
saídas criativas, aptas a entender e buscar resolver a crise do Direito e do 
Estado. Nesse sentido, cabe aos operadores jurídicos – e dentre eles o Poder 
Judiciário –, assumir um papel de protagonismo na efetivação de direitos 
humanos fundamentais rumo às mudanças necessárias que devem se adequar 
aos valores da democracia, da cidadania e da participação política.”  

Por fim, nesse panorama, dita a fundamentalidade dos aspectos protecionais 

correlatos aos Direitos da Criança e do Adolescente, é mister que se aprecie esse 

contexto em conformidade com tantos outros instrumentos legislativos, doutrinários e 

interdisciplinares, inclusive na acepção desses sujeitos na sua qualidade adulta, que de 

forma coerente, comunicam-se e vinculam-se. Isso porque, seja qual for o direito e a 

garantia fundamental posta em tela, o que impõe-se intangível não é o direito em si 

mesmo, mas sim a substancialidade de seu conteúdo, o qual torna-se mensurável 

somente ao relevar-se o caso concreto e a magnitude dos direitos postos. 
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ENSAIO SOBRE A EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS 

ESSAY ON THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL RIGHTS  

 
 

Cinara Palhares*

 

RESUMO 

No paradigma do Estado neoliberal, a efetividade dos direitos sociais previstos 

constitucionalmente tem sido bastante questionada, em razão da prestação positiva exigida 

do Estado, sujeita à vontade política dos governantes e à reserva do possível. Não se nega 

que a Constituição Federal vincula o legislador ordinário, irradiando seus princípios e 

valores nas leis infraconstitucionais, nem que os seus preceitos servem de norte 

interpretativo para o juiz ao aplicar o corpo normativo. No entanto, quando se trata da 

vinculação da administração pública às normas constitucionais sobre direitos sociais, 

argumenta-se que o Poder Judiciário não deve invadir a discricionariedade administrativa, 

sob pena de violação da tripartição dos poderes, de maneira que as normas que prevêem 

direitos sociais são consideradas meramente programáticas. Assim sendo, nega-se qualquer 

eficácia aos direitos sociais enquanto direitos subjetivos a serem exigidos do Poder Público. 

Este trabalho pretende rechaçar a tese de que as normas que tutelam direitos sociais são 

meramente programáticas, e buscar parâmetros para que a aplicação dessas normas não seja 

considerada “normativismo constitucional revolucionário”, pois a garantia geral e efetiva 

dos direitos sociais somente poderá ser obtida por meio de políticas públicas eficientes. Isso 

não significa dizer que os direitos sociais não possuam um mínimo de eficácia para tutelar 

as situações nas quais o núcleo essencial da dignidade humana corre o risco de ser violado. 

A eficácia das normas de direitos sociais será analisada também nas relações privadas, 

sobretudo quando um dos pólos da relação é ocupado por um ente caracterizado como 

“poder social”, sempre com a cautela de se considerar que nas relações privadas ambas as 
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partes são titulares de direitos fundamentais, de maneira que existe tanto um núcleo de 

autonomia privada, quanto um núcleo de dignidade humana, que deve ser preservado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS; HUMANOS; FUNDAMENTAIS; SOCIAIS; 

EFETIVIDADE; EFICÁCIA; NORMA PROGRAMÁTICA; DISCRICIONARIEDADE; 

PODER PÚBLICO; RELAÇÕES PRIVADAS; SOCIAL. 

 

ABSTRACT 

In the paradigm of neoliberal State, the effectiveness of the social rights established by the 

Federal Constitution has been questioned, due to the positive action required from the State 

(or even from private citizens) submitted to the political will and to the economic 

possibilities. It is undeniable that the Federal Constitution obliges the legislative authority, 

spreading its principles and values through the ordinary legislation, and that its rules give 

interpretative directions for the judge to apply the laws. However, when the subject is to 

oblige the public administration to observe the rules about social rights, it is argued that the 

judges cannot invade the administrative discretion, in order to respect the separation of 

powers. Therefore, it is argued that the rules that protect the social rights are merely 

programmatic. Thus, any effectiveness of the social rights as subjective rights is denied. 

This paper intends to refuse the thesis according to which the rules about social rights are 

merely programmatic, and to search parameters so that the application of these rules is not 

considered “revolutionary constitutional normativism”, because only efficient public 

policies are able to guarantee general and effective social rights. This doesn’t mean that the 

social rights do not have a minimum effectiveness to protect the situations in which the 

essential core of human dignity is about to be violated. The effectiveness of the social rights 

in the private relationships is also going to be analyzed, especially when one of the parties 

is a “social power”. In this case, it must be considered that on private relationships both 

parties are entitled of fundamental rights, so that both private autonomy and human dignity 

must be preserved. 
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KEY-WORDS: HUMAN; FUNDAMENTAL; SOCIAL; RIGHTS; EFFECTIVENESS; 

ADMINISTRATIVE DISCRETION; PUBLIC; SOCIAL; POWER; PRIVATE CITIZENS 

RELATIONSHIPS; PROGRAMMATIC RULE. 

 

1. Introdução 

 

 O reconhecimento dos direitos humanos fundamentais faz parte da história recente 

da humanidade. Apesar de o conceito de dignidade humana ter surgido com os estóicos, 

retomado pela tradição cristã1, e desenvolvido posteriormente por Immanuel Kant2, a 

positivação jurídica dos direitos humanos fundamentais iniciou-se apenas com o Estado 

Liberal, que teve como marcos históricos a Revolução Francesa (1789), que consagrou os 

direitos individuais de liberdade como reação ao Estado Absolutista, e a declaração de 

independência dos Estados Unidos (1776), fundada nos ideais traçados por John Locke, 

para quem os indivíduos mantêm seus direitos inatos e inalienáveis (vida, liberdade e 

propriedade), devendo os governantes respeitá-los e protegê-los. 

O essencial no paradigma do Estado Liberal era a salvaguarda das liberdades 

privadas do indivíduo, fundadas nos pilares da propriedade privada e da autonomia da 

vontade, com a garantia da segurança no cumprimento dos contratos e da previsibilidade 

nas relações jurídicas, essenciais para a afirmação da classe burguesa revolucionária, em 

substituição à nobreza decadente. No modelo liberal, a codificação tinha a pretensão de 

esgotar o regramento de todas as relações privadas, de maneira a diminuir o campo de 

                                                 
1 Ver em: BARCELOS, Ana Paula de. “Normatividade dos princípios e o princípio da dignidade da pessoa 
humana na Constituição de 1988”, in Revista de Direito Administrativo nº 221; 159-188, Renovar, p. 160. 
2 Kant fundamenta-se na autonomia e razão, próprios do ser humano, para formular o conceito de dignidade 
da pessoa humana. Para Kant, “o Homem, e duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um fim em 
si mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade... Os seres cuja 
existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm contudo, se são seres irracionais, 
apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam 
pessoas”. Destaca o valor absoluto do ser humano, salientando que “no reino dos fins tudo tem um preço ou 
uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente; 
mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então ela tem 
dignidade”. (Immanuel Kant, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, in “Os Pensadores”, p. 134 e 141, 
apud Ingo Wolfgang Sarlet, “Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988”, Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2004, 3a Edição, pág. 33) 
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atuação dos magistrados. O juiz era mero aplicador do silogismo legal (considerado la 

bouche de la loi), noção esta desenvolvida pela escola da exegese. 

No século XX, houve uma mudança de paradigma: do Estado Liberal para o Estado 

Social. Verificou-se que a simples garantia dos direitos de liberdade não assegurava a 

justiça social, e que a “mão invisível do mercado” não era forte o suficiente para combater 

a desigualdade social, tornando-se cada vez mais necessária a intervenção Estatal para a 

garantia das condições mínimas de sobrevivência do ser humano. Surgiu, então, o conceito 

de Welfare State, que se firmou, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, na qual a 

humanidade presenciou as atrocidades do nazi-fascismo. 

Os direitos sociais surgem com o paradigma do Estado Social. Em razão do período 

histórico em que foram reconhecidos, os direitos fundamentais passaram a ser divididos em 

(1) direitos, liberdades e garantias individuais e (2) direitos econômicos, sociais e culturais. 

Daí falar-se em direitos de 1a e 2a geração, classificação que segue um critério cronológico, 

além de refletir um dado técnico, que se refere à forma de efetivação desses direitos. Existe 

forte o entendimento de que os direitos individuais (liberdade de expressão, direito à 

privacidade, etc.), por envolverem uma abstenção (ausência de impedimento no livre 

exercício desses direitos), são auto-aplicáveis, enquanto que os direitos econômicos, sociais 

e culturais, por envolverem uma prestação, são normas programáticas, que dependem de 

certas condições factuais para a sua plena realização3. 

 A Constituição Federal Brasileira é um exemplo de Constituição Democrática e 

Social, seguindo a linha de diversas outras constituições do pós-guerra, pois além de uma 

larga lista de direitos fundamentais individuais (concentrados no seu artigo 5º), consagra 

também direitos sociais trabalhistas (arts. 7º ao 11) e não trabalhistas (art. 6º), políticos 

                                                 
3 Essa foi a premissa que levou a Assembléia Geral da ONU a elaborar dois tratados distintos sobre direitos 
humanos, em 1966: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Político e o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Muito embora essa divisão tenha prevalecido, a própria ONU afirma a 
unidade e indivisibilidade dos direitos humanos, conforme expresso no artigo 5o da Declaração de Viena de 
1993, pelo qual “todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
relacionados”. Segundo Flávia Piovesan: “Não obstante a elaboração de dois pactos diversos, a 
indivisibilidade e a unidade dos direitos humanos eram reafirmadas pela ONU, sob a fundamentação de que, 
sem direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos civis e políticos só poderiam existir no plano nominal, 
e, por sua vez, sem direitos civis e políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais também apenas 
existiriam no plano formal” (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 
São Paulo: Saraiva, 2007. Pág. 160). 
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(arts. 14 ao 16), econômicos (arts. 170 ao 192), além de uma série de direitos sociais e 

transindividuais específicos previstos a partir do seu artigo 193, no Título VIII “Da Ordem 

Social”. Além da consagração expressa desses direitos, a Constituição de 1988 é 

caracterizada por ser repleta de valores sociais e humanitários, como a dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º. III), a igualdade e a solidariedade social, postos como fundamento e 

objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º, I e III). 

O modelo social da Constituição de 1988 passou a ser criticado com o advento da 

economia globalizada, marcada por uma forte dominação dos países desenvolvidos 

detentores do poder econômico e bélico mundial, que passaram a impor a inexistência de 

barreiras nacionais ao desenvolvimento dos mercados mundiais, a não intervenção estatal e 

a privatização da economia4. 

 Assim, os direitos sociais, que por sua própria natureza prestacional já encontram 

uma série de dificuldades para a sua implementação, sofrem ainda com uma diminuição de 

importância em razão de uma nova mudança de paradigma: do Estado Social para o Estado 

Neoliberal. No paradigma atual (neoliberal ou pós-moderno), os poderes sociais ocupam 

funções que eram originariamente do Estado (como é o caso das empresas que prestam 

serviços públicos essenciais em regime de concessão), e propugnam pela não-intervenção e 

pela desregulamentação do mercado. Verifica-se, portanto, uma forte tensão entre esses 

poderes e o próprio ordenamento jurídico, pois este prevê limites, muitas vezes indesejados, 

ao exercício do poder econômico. Em verdade, conforme constata Luiz Roberto Barroso, o 

que ocorre com o Brasil é que se chegou à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal 

                                                 
4 Conforme destaca Daniel Sarmento: “As idéias econômicas neoliberais tornaram-se hegemônicas na 
comunidade financeira internacional, inspirando o chamado Consenso de Washington – receituário proposto 
pela Secretaria do Tesouro dos EUA, Banco Mundial, FMI, e principais instituições bancárias do G7, para a 
estabilização das economias dos países emergentes, cujas propostas básicas são abertura dos mercados 
internos, estrita disciplina fiscal com corte de gastos sociais, privatizações, desregulamentação do mercado, 
reforma tributária e flexibilização das relações de trabalho. Como afirmou Noam Chomsky, um dos maiores 
críticos desse modelo, “... os grandes arquitetos do Consenso (neoliberal) de Washington são os senhores da 
economia privada, em geral empresas gigantescas que controlam a maior parte da economia internacional e 
têm meios de ditar a formulação de políticas e a estruturação do pensamento e da opinião” (CHOMSKY, 
Noam. O Lucro ou as Pessoas: Neoliberalismo e a ordem social. Trad. Pedro Jorgensen Jr., Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002, pág. 22)”. (SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004. Pág. 45/46). 
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ou moderno5. No mesmo sentido, Daniel Sarmento destaca que o paradigma da 

globalização (neoliberal) “pegou no contrapé” a Constituição Federal de 1988, que segue 

um modelo social que jamais logrou ser concretizado6. 

 Nesse contexto, o presente trabalho se propõe a analisar a concretização dos direitos 

sociais previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988, com enfoque no papel do 

Poder Judiciário na efetivação desses direitos. Para tanto, analisar-se-á qual a eficácia do 

artigo 6º da Constituição Federal: trata-se de mera norma programática ou, diferentemente, 

trata-se de norma que contém verdadeiros direitos subjetivos que podem ser exercidos seja 

em face do Estado, seja em face de particulares, nas próprias relações privadas? Nesse 

último aspecto, verificar-se-á quais as cautelas necessárias para não se prejudicar outros 

direitos fundamentais, de titularidade das pessoas contra quem se pretende opor o direito 

social, observando-se a segurança jurídica necessária para o bom funcionamento do 

ordenamento jurídico. 

 

2. O problema da concretização dos direitos sociais não trabalhistas 

 

 Os direitos sociais não trabalhistas estão previstos no artigo 6º da Constituição 

Federal, que assim dispõe: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Além desse dispositivo, que 

contém uma previsão mais abrangente dos direitos sociais, a Constituição Federal dedica 

Capítulos e Seções no Título “Da Ordem Social” para regular a seguridade social, que 

                                                 
5 Luiz Roberto Barroso, falando das transformações perceptíveis no mundo globalizado, destaca que: “No 
direito, a temática já não é a liberdade e seus limites, como no Estado liberal; ou a intervenção estatal e seus 
limites, como no welfare state. Liberdade e igualdade já não são os ícones da temporada. A própria lei caiu no 
desprestígio. No direito público, a nova onda é a governabilidade. Fala-se em desconstitucionalização, 
delegificação, desregulamentação...”. Prossegue dizendo que “O discurso acerca do Estado atravessou, ao 
longo do século XX, três fases distintas: a pré-modernidade (ou Estado liberal), a modernidade (ou Estado 
social) e a pós-modernidade (ou Estado neo-liberal). A constatação inevitável, desconcertante, é que o Brasil 
chega à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal ou moderno. Herdeiros de Uma tradição autoritária e 
populista, etilizada  e excludente, seletiva entre amigos e inimigos -  e não entre certo e errado, justo ou 
injusto -, mansa com os ricos e dura com os pobres, chegamos ao terceiro milênio atrasados e com pressa”. 
(BARROSO, Luiz Roberto. “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro”, 
Revista Diálogo Jurídico, ano I, vol. I, no 6, set/2001, Salvador/BA). 
6 SARMENTO, Daniel. cit. Pág. 49. 
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engloba a saúde (arts. 196 a 200), a previdência social (arts. 201 e 202), e a assistência 

social (arts. 203 e 204), a educação (arts. 205 a 214), a cultura (arts. 215 e 216), o desporto 

(art. 217), o meio ambiente (art. 225) e a família (arts. 226 a 230). Esses direitos possuem 

íntima relação com o princípio da solidariedade social, previsto no artigo 3º, incisos I, III e 

IV da CF, e da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III da CF. 

As dificuldades na implementação desses direitos sociais, num país como o Brasil, 

onde impera a desigualdade social e a vulnerabilidade econômica, são incalculáveis. Deve-

se a isso o fato de que o respeito aos direitos sociais envolvem uma dimensão prestacional, 

e não uma mera abstenção, tal como ocorre com os direitos de liberdade, previstos no artigo 

5º da Constituição Federal. Por envolver uma prestação positiva (ação), dependem de 

previsão orçamentária, que, por sua vez, depende da arrecadação tributária e da aprovação 

de leis de diretrizes orçamentárias por cada ente da federação, cuja competência deve ser 

respeitada, além, é claro, da vontade política dos governantes (discricionariedade 

administrativa). De acordo com Canotilho, a proteção dos direitos sociais, econômicos e 

culturais depende de uma série de condições, que são chamadas pela doutrina moderna de 

pressupostos de direitos fundamentais, que são “a multiplicidade de factores – capacidade 

económica do Estado, clima espiritual da sociedade, estilo de vida, distribuição de bens, 

nível de ensino, desenvolvimento económico, criatividade cultural, convenções sociais, 

ética filosófica ou religiosa – que condicionam, de forma positiva e negativa, a existência e 

protecção dos direitos económicos, sociais e culturais”7. 

 Considerando esses fatores, surgiu forte a teoria de que as normas que prevêem os 

direitos sociais são meramente programáticas, estipulando apenas metas a serem atingidas 

pelos entes políticos, não sendo fonte de direito subjetivo público a ser oposto em face do 

Estado, o que daria ao particular o direito de exigir, por exemplo, uma habitação do Poder 

Público competente. Consolidou-se o entendimento de que o único direito subjetivo público 

expressamente reconhecido como tal pela Constituição Federal é o direito ao ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, nos termos do artigo 208 da CF. 

                                                 
7 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina. 4a edição, 
p. 463. 
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 Em oposição à tese de que os direitos sociais representam normas meramente 

programáticas, há quem defenda a sua plena eficácia, mesmo nas relações entre 

particulares, tal como pode se observar na doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet8 e Flávia 

Piovesan9. 

Neste impasse, questiona-se sobre a possibilidade do Poder Judiciário, numa 

demanda proposta por um único indivíduo, dar efetividade a um direito social, 

desconsiderando as políticas públicas desenvolvidas pelo ente público competente, e 

privilegiando um único indivíduo, em detrimento de toda a coletividade. Mais ainda: pode 

um particular ser compelido a prestar um direito social, em substituição mesmo ao Poder 

Público? É possível exigir um maior ativismo do Poder Legislativo? 

Essas questões envolvem o tema polêmico da politização do Poder Judiciário, e o 

retorno do tema da justiça distributiva ao centro do debate jurídico. Procuraremos, portanto, 

sistematizar essas questões, ainda que brevemente, nos tópicos abaixo, ressaltando-se quais 

as cautelas que devem ser tomadas na efetivação dos direitos sociais, seja por parte do 

Poder Público, seja nas relações entre particulares. Analisaremos, ainda, o tratamento que 

atualmente é dado pela jurisprudência brasileira ao tema, a qual aponta para uma alteração 

de posicionamento e ruptura de dogmas que pareciam ser intransponíveis. 

 

3. Garantia dos direitos sociais por parte do Poder Público: limite do interesse social e 

garantia de um mínimo de dignidade da pessoa humana. 

 

                                                 
8 De acordo com o autor: “Na medida em que se poderá questionar quais são as normas de direitos 
fundamentais relevantes para efeitos de uma vinculação dos particulares, notadamente no que diz com os 
direitos sociais, importa firmar posição no sentido de que todos os direitos fundamentais (mesmo os assim 
denominados direitos a prestações) são, ademais, eficazes (vinculantes) no âmbito das relações entre 
particulares, inexistindo, em princípio, distinção entre os direitos de cunho defensivo e os prestacionais, em 
que pese o seu objeto diverso e a circunstância de que os direitos fundamentais do último grupo possam até 
vincular, na condição de obrigado em primeira linha, os órgãos estatais.” (SARLET, Ingo Wolfgang. 
“Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos 
direito fundamentais”. Revista de Direito do Consumidor n. 36, pág. 96) 
9 Flávia Piovesan defende a acionabilidade dos direitos sociais, econômicos e culturais, considerando que “a 
idéia da não-acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica, e não científica. É uma pré-
concepção que reforça a equivocada noção de que uma classe de direitos (os direitos civis e políticos) merece 
inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe (os direitos sociais, econômicos e culturais), ao 
revés, não merece qualquer reconhecimento”. (PIOVESAN, Flávia. cit., pág. 180 e 181). 
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 No que tange à eficácia dos direitos sociais em face do Estado cumpre destacar, 

primeiramente, que as normas constitucionais devem orientar a elaboração legislativa, 

constituindo o seu pressuposto material de constitucionalidade. É o que Canotilho chama de 

dimensão objetiva dos direitos sociais, que vinculam o legislador de duas maneiras: num 

sentido proibitivo, que veda a edição de atos normativos contrários às normas e princípios 

constitucionais, e num sentido positivo, que impõe ao legislador o dever de realização dos 

direitos fundamentais10. Assim sendo, poderá uma norma ser declarada inconstitucional por 

desrespeitar os direitos sociais previstos constitucionalmente. 

 Ademais, os direitos sociais previstos constitucionalmente devem orientar a 

atividade do Poder Judiciário no momento da interpretação e aplicação das Leis. Conforme 

leciona Canotilho, “os tribunais não estão apenas ‘ao serviço da defesa de direitos 

fundamentais’; eles próprios, como órgãos do poder público, devem considerar-se 

vinculados pelos direitos fundamentais”11. Assim sendo, se uma lei infraconstitucional 

permitir mais de uma interpretação, deverá prevalecer aquela que melhor garantir o direito 

social. Trata-se da interpretação conforme a Constituição Federal, que muitas vezes “salva” 

uma norma que esteja no limite da constitucionalidade. Exemplo claro da interpretação 

conforme à constituição verifica-se na questão da extensão da proteção da Lei 8.009/90 à 

moradia de pessoa solteira, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de 

Divergência nº 182.223/SP, no qual decidiu-se que “a interpretação teleológica do art. 1º, 

da Lei 8.009⁄90, revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo 

definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. 

Se assim ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o indivíduo que 

sofre o mais doloroso dos sentimentos: a solidão.” 

 Mas é com relação à exigibilidade dos direitos sociais enquanto direitos subjetivos 

em face da administração pública que os maiores problemas aparecem. Não se negam as 

dificuldades para a efetivação dos direitos fundamentais sociais, seja em virtude da 

resistência ideológica12, seja em razão de sua efetivação estar limitada pelas possibilidades 

                                                 
10 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 432. 
11 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 438. 
12 De acordo com Daniel Sarmento, “existe a resistência ideológica: pela sua vocação para a promoção da 
justiça distributiva, os direitos sociais acenam para uma transformação do status quo, e por isso mobilizam 
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materiais do Estado de prestar esses direitos. No entanto, afirma Canotilho que não obstante 

falar-se em “reserva do possível”, “a efectivação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais não se reduz a um simples apelo ao legislador”. Prossegue dizendo que “existe 

uma verdadeira imposição constitucional, legitimadora, entre outras coisas, de 

transformações econômicas e sociais na medida em que estas forem necessárias para a 

efetivação desses direitos”13. 

 Não se desconhece que o pensamento de Canotilho tem sofrido reformulações, 

chegando o jurista a afirmar, no prefácio à nova edição da obra “Constituição Dirigente”, 

que “a Constituição dirigente está morta se o dirigismo constitucional for entendido como 

normativismo  constitucional revolucionário capaz de, só por si, operar transformações 

emancipatórias”14. No entanto, conforme afirma Lenio Luiz Strek15, deve-se considerar 

que, diferentemente da Constituição brasileira, a Constituição portuguesa possuía um texto 

de caráter revolucionário, que apontava até mesmo para a mudança do modo de produção 

rumo ao socialismo. Ademais, esclarece que hoje não é possível falar de uma teoria geral 

da Constituição, mas sim, de teorias das Constituições, pois apesar de existir um núcleo 

mínimo nas Constituições ocidentais modernas, derivado do Estado Democrático de 

Direito, o núcleo específico deriva das especificidades e da identidade de cada Estado. No 

caso brasileiro, afirma o autor que as promessas da modernidade não foram cumpridas, e 

que o Welfare State não passou de um “simulacro”. Defende, assim, uma Teoria da 

Constituição Dirigente Adequada aos Países de Modernidade Tardia (TCDAPMT)16. 

                                                                                                                                                     
contra si os interesses de extratos privilegiados da sociedade, que não desejam mudanças”. (SARMENTO, 
Daniel. cit., pág. 37). 
13 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 468. 
14 Apud STREK, Lenio Luiz. “O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais-
fundamentais”. In: Direitos Fundamentais Sociais: Estudos de Direito Constitucional, Internacional e 
Comparado. Rio de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003, pág. 190.  
15 STREK, Lenio Luiz. cit. pág. 191 a 201. 
16 Nas palavras do autor: “Refiro-me ao que se pode denominar de núcleo de direitos sociais fundamentais 
plasmados em cada texto que atendam ao cumprimento das promessas da modernidade. O preenchimento do 
déficit resultante do histórico descumprimento das promessas da modernidade pode ser considerado no plano 
de uma teoria da Constituição adequada a países periféricos ou, mais especificamente, de uma Teoria da 
Constituição Dirigente Adequada aos Países de Modernidade Tardia (TCDAPMT), como conteúdo 
compromissário mínimo a constar no texto constitucional, bem como os correspondentes mecanismos de 
acesso à jurisdição constitucional e de participação democrática”. (STREK, Lenio Luiz. cit. pág. 193). 
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Estamos de acordo com a tese de que o dirigismo constitucional não deve ser 

entendido como “normativismo constitucional revolucionário”, pois o que se defende neste 

trabalho é a consideração dos pressupostos de direito material, das políticas públicas 

existentes e a tutela de um núcleo mínimo dos direitos fundamentais, que escapa à 

discricionariedade da administração pública, e não a incidência pura e simples dos preceitos 

constitucionais, enquanto direitos subjetivos absolutos, de maneira a operar transformações 

sociais pelas mãos do Poder Judiciário. Em verdade, os direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal possuem caráter relativo, pois devem ser considerados em face de 

outros direitos fundamentais, buscando-se a harmonização e o alcance do bem comum. 

Na jurisprudência brasileira, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial nº 575.280-SP, em setembro de 2004, de relatoria do Ministro Luiz Fux, 

condenou o Município de Santo André a construir creche para disponibilizar vagas para 

crianças de 0 a 6 anos, sob pena de multa diária, em ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público em favor de menor. Com fundamento no direito social previsto no artigo 

208, IV da CF, bem como no artigo 4º, inciso IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(L. 9.394/96), e no artigo 54 do ECA (L. 8.069/90), o Ministro relator entendeu ser direito 

subjetivo da criança obter vaga em creche, sendo dever do Estado assegurar esse direito, 

cujo fundamento não decorre de norma meramente programática. 

 A posição que até então imperava, e expressada no voto vencido do Ministro José 

Delgado, era a de que as normas de direitos sociais são meramente programáticas, cabendo 

ao Poder Executivo a conveniência e oportunidade de realização dos atos administrativos, 

restando ao Judiciário apenas o controle quanto à obediência aos princípios da moralidade, 

eficiência, impessoalidade, finalidade e só excepcionalmente o controle de mérito, não 

podendo fazer-se substituir ao Poder Executivo, sob pena de quebra da tripartição dos 

poderes, além do que a realização dos fatos concretos pela administração depende de 

dotação orçamentária prévia e do programa de prioridades do governo. 

 Certo é que, em regra, deve caber ao Poder Executivo a discricionariedade sobre a 

utilização dos recursos públicos. Acaso não se mantenha a independência dos Poderes, 

poder-se-á chegar a uma situação de absoluta ausência de governabilidade, pois a 

população tem diversas necessidades (iluminação pública, transporte, saneamento básico, 
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saúde, educação, gastos com a própria administração, etc.), sendo que é o órgão 

administrativo que deve saber tanto dessas necessidades, quanto das dificuldades 

financeiras para a sua efetivação. Seria correto o Poder Judiciário ter o poder de decidir 

entre o asfaltamento de uma rua ou a construção de uma creche? É certo que o direito à 

educação é previsto constitucionalmente, mas outros direitos também o são. Parece 

evidente a necessidade do estabelecimento de certos critérios para o julgamento de uma 

ação como esta, que visa tutelar um direito social, pois outros direitos de mesma natureza 

podem vir a ser prejudicados. 

 O Ministro Teori Albino Zavaschi, em voto-vista proferido no mesmo acórdão, 

reconheceu essas dificuldades, e, ponderando a situação concreta apresentada, entendeu 

pela proteção de um mínimo essencial que escapa ao poder de discrição administrativa ou 

política17. O critério da proteção do mínimo essencial, que deverá ser provado no caso 

concreto, e cuja violação seja considerada um atentado insuportável ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, parece ser a saída para a solução das questões relativas à 

efetividade dos direitos sociais, sem que isso prejudique o estado democrático, estruturado 

sob o pilar da separação dos Poderes. No julgamento ora comentado, o STJ não invadiu 

competência administrativa, mas sim, fez cumprir a lei, inspirada na Constituição Federal. 

                                                 
17 Vale transcrever o seguinte o trecho do voto no qual o Ministro Teori Zavaschi considerou as circunstâncias 
especiais do caso concreto para conceder a tutela pretendida: “... A hipótese dos autos enquadra-se no núcleo 
mínimo essencial. Quem vem buscar o cumprimento do dever estatal de assistência a seus filhos é mãe 
necessitada e desassistida pelo Estado, conforme se constata do relatório elaborado pela Assistente Social 
Judiciário, de fls 27⁄28: "Situação Habitacional A Sra. Miriam e os filhos Elisia, Ana Carolina e Suelem 
residem em casa alugada por R$ 80,00, feita de madeira, composta de 02 cômodos, oferecendo pouco 
conforto aos habitantes, porém, recebendo cuidados satisfatórios em relação a organização e higiene. 
Situação Econônica. A Sra. Miriam não tem emprego fixo porque não tem com quem deixar as filhas 
menores, Elisia e Ana Carolina. Ela faz bicos de manicure e faxineira, recebe 01 cesta básica da Prefeitura, 
auxílios da Igreja Evangélica que freqüenta e apoio financeiro do ex-companheiro. Grupo Familiar. A Sra. 
Maria reside na companhia das 02 filhas, todas de pais diferentes. Destes não recebe apoio ou ajuda 
financeira, arcando com todos os cuidados e necessidades do cotidiano. Referem não poupar esforços para 
garantir as filhas as condições básicas para as suas necessidades. Alega necessitar colocação na creche 
João de Deus, próxima à sua casa, para providenciar trabalho fixo e que lhe garanta melhor suprimento e 
conforto às filhas. As crianças. Elisia conta com 01 ano de idade e Ana Carolina com 02 anos e 07 meses, 
ambas com boa saúde e desenvolvimento pertinente às respectivas idades, a carteira de vacinação encontra-
se em ordem, através do Posto de Saúde. A filha Suelem, 07 anos, cursa a 1ª série escolar, nas mesmas 
condições, apresenta-se integrada ao grupo familiar e, segundo a genitora, poderia permanecer sozinha 
quando estiver fora a trabalho. Sendo assim, parece que a genitora tem enfrentado dificuldades para 
completa mantença da família, porém, buscando recursos mínimos e próprios para mantê-las sob cuidados 
adequados.” (Voto vista no REsp nº 575.280-SP). 
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 Situação semelhante verificou-se no julgamento das questões envolvendo a 

obrigação do Estado de fornecer medicamentos às pessoas que deles necessitam. Diversas 

já são as decisões que condenam as fazendas públicas estaduais a fornecer medicamentos às 

pessoas necessitadas, sendo que essa necessidade deve ser medida pela ausência de 

condições em custear o tratamento médico. Portanto, não é necessário que a pessoa seja 

absolutamente destituída de recursos, pois se o tratamento for demasiadamente caro, deverá 

o Estado custeá-lo, sendo esta uma medida necessária para a preservação da vida e da 

dignidade humana18. 

 Observe-se, portanto, que a jurisprudência acerca da efetividade dos direitos sociais 

tem evoluído, de maneira que, em certos casos, diante da necessidade de se tutelar um 

mínimo essencial desses direitos, o Poder Judiciário tem atuado para lhes dar a garantia 

necessária. Vale, entretanto, a observação, feita pelo professor Virgílio Afonso da Silva19, 

de que deve preferir-se a interpretação por princípios, apta a considerar todas as variáveis 

do caso concreto, como a necessidade da pessoa, ou a existência de políticas públicas que 

estejam atendendo progressivamente as necessidades da população, e assim, se estaria 

conferindo efetividade ao dispositivo constitucional. Segundo o Professor, uma incidência 

por mera subsunção acarretaria a concessão direta do direito, sem que sejam analisadas 

essas variáveis, o que é necessário para se conferir a correta interpretação e aplicação dos 

preceitos constitucionais. 

 

4. Incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas 

 

O problema da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas decorre do 

fato de que o particular, contra quem se pretende opor um direito fundamental, ao contrário 

do Poder Público, também é titular de direitos fundamentais. Como compatibilizar, 

portanto, a tutela efetiva dos direitos fundamentais com a salvaguarda da autonomia 

privada? Em que medida pode-se mitigar o princípio da autonomia privada, que rege as 

relações entre particulares, para dar efetividade aos direitos sociais e individuais? A 
                                                 
18 Ver RE nº 393.175-0/RS, relatado pelo Ministro Celso de Mello. 
19 Estas colocações foram feitas no “Colóquio Internacional de Direito e Interpretação: Racionalidades e 
Instituições”, nos dias 26 a 28 de março, em São Paulo, realizado pela FGV. 
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discussão não deve se limitar à eficácia dos direitos individuais de 1a geração, devendo 

abranger também os direitos sociais não-trabalhistas, conforme será abordado a seguir. 

Com a evolução histórica dos direitos fundamentais, surgiram teorias sobre a 

incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, que vão desde a 

negativa de eficácia, passando pela eficácia indireta, mediada pelo legislador 

infraconstitucional, até a afirmação da eficácia direta e irrestrita.  

Para a teoria da negação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas, surgida na Alemanha, os direitos fundamentais representam apenas direitos de 

defesa em face do Estado, pois a eficácia horizontal representa uma interferência indevida 

na autonomia individual e destruiria a identidade do Direito Privado, que ficaria absorvido 

pelo direito Constitucional, conferindo poder exagerado aos juízes, em detrimento do 

legislador democrático. Dessa forma, os direitos fundamentais somente teriam incidência 

nas relações privadas quando expressamente contemplados pelo legislador 

infraconstitucional. Essa doutrina perdeu sua força a partir da década de 50, quando o 

Tribunal Constitucional Alemão passou a reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais 

nas relações privadas em casos célebres como o Lüth20. Resta saber de que maneira admite-

se a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas: se de forma direta ou 

mediante algum mecanismo tipicamente de Direito Privado. 

A teoria da eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais propugna que a 

incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas ocorre pela intermediação do 

legislador ordinário, seja por previsão expressa nas leis infraconstitucionais, seja pelo 

estabelecimento de “pontes” entre o direito privado e a Constituição, representadas pelas 

cláusulas gerais e pelos conceitos jurídicos indeterminados, por meio das quais seria 

possível a incidência dos direitos fundamentais. Dessa forma, firma-se o entendimento de 

que os direitos fundamentais são protegidos no campo privado através de mecanismos 

                                                 
20 Ver caso Luth em www.iuscomp.org. Resumo: Luth era presidente do clube de imprensa de Hamburgo e 
no pós-guerra manifestou-se contrário a um cineasta conhecidamente nazista, recomendando que o seu novo 
filme não fosse exibido nas salas de cinema, e, caso fosse, que “os alemães decentes” não deveriam assisti-lo. 
O cineasta entrou com ação contra Lüth, que foi julgada procedente em 1a instância, por considerar a atitude 
de Lüth contrária à moral e aos bons costumes. A Corte Constitucional reverteu a decisão do juízo civil por 
violação do direito à liberdade de expressão. (MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana – 
Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2003. p. 69) 
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típicos de Direito Privado. Essa teoria admite, ainda, que o Poder Judiciário rejeite, por 

inconstitucionalidade, a aplicação da legislação infraconstitucional incompatível com os 

direitos fundamentais, de acordo com os mecanismos de controle de constitucionalidade 

previstos no direito interno. Dessa forma, a Constituição não investe os particulares em 

direitos subjetivos privados, mas apenas irradia os seus valores na legislação 

infraconstitucional. Alguns defensores da incidência indireta admitem a atuação do 

Judiciário, com aplicação direta dos direitos fundamentais, em casos excepcionais de 

lacuna do ordenamento privado. 

A teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais (Drittwirkung) foi 

defendida inicialmente por Hans Carl Nipperdey21, para quem certos direitos fundamentais 

podem ser invocados diretamente nas relações privadas, independentemente de qualquer 

mediação por parte do legislador. Para o autor, os perigos que ameaçam os direitos 

fundamentais não provêm apenas do Estado, mas também dos particulares (dos poderes 

sociais e dos terceiros em geral) 22. Walter Leisner, posteriormente, defendeu que, quando 

esses direitos não forem suficientemente protegidos pelo legislador, as normas 

constitucionais produzem efeito direto de obrigatoriedade nas relações entre os cidadãos23. 

Essa posição é criticada por representar um risco para o sistema de Direito Privado, 

pois entre os particulares existe um grau de desigualdade admitido, em razão da autonomia 

privada e do poder de dispor sobre os seus interesses, no qual o Estado não deve interferir. 

No entanto, como afirma Daniel Sarmento, “cumpre destacar ... que os adeptos da teoria da 

eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas não negam a existência de 

especificidades nesta incidência, nem a necessidade de ponderar o direito fundamental em 

jogo com a autonomia privada dos particulares envolvidos no caso. Não se trata, portanto, 

de uma doutrina radical, que possa conduzir a resultados liberticidas, ao contrário do que 

sustentam seus opositores, pois ela não prega a desconsideração da liberdade individual no 

tráfico jurídico-privado”24. 

                                                 
21 SARLET, Ingo Wolfgang. cit.. RDC n. 36, pág. 66. 
22 SARMENTO, Daniel. cit., p. 245. 
23 SARMENTO, Daniel. cit., p. 245. 
24 SARMENTO, Daniel. cit., pág. 246. 
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Doutrina recente na Alemanha é a dos deveres de proteção, que se aproxima a da 

incidência indireta, e que tem como defensores Konrad Hesse, Albert Bleckmann, Klaus 

Stern e Claus-Wilhelm Canaris25. Ingo Wolfgang Sarlet sintetiza dizendo que, para essa 

teoria, “os deveres de proteção decorrentes das normas definidoras de direitos fundamentais 

impõe aos órgãos estatais (e é o Estado o destinatário precípuo desta obrigação) um dever 

de proteção dos particulares contra agressões aos bens jurídicos fundamentais 

constitucionalmente assegurados, inclusive quando essas agressões forem oriundas de 

outros particulares”26. Cabe ao legislador disciplinar o comportamento dos particulares, 

introduzindo a tutela dos direitos fundamentais nas relações privadas de modo preciso, ou 

dar espaço para valoração por parte do Judiciário através das cláusulas gerais27. Dessa 

forma, é resguardado um espaço de autonomia privada, com a possibilidade de intervenção 

estatal nas relações privadas apenas em casos excepcionais. A teoria dos deveres de 

proteção resguarda a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário seja através do 

controle de constitucionalidade das normas de direito privado, seja pela valoração das 

cláusulas gerais segundo os preceitos constitucionais. 

Ao tratar dos direitos, liberdades e garantias constitucionais (referindo-se, portanto, 

aos direitos individuais), Canotilho aponta para uma superação da dicotomia eficácia 

mediata x eficácia imediata, em razão da necessidade de soluções diferenciadas em face 

dos problemas concretos suscitados28. Segundo o mestre português: 
 
Reconhece-se, desde logo, que a problemática da chamada ‘eficácia horizontal’ se insere no 

âmbito da função de proteção dos direitos fundamentais, ou seja, as normas consagradoras dos 
direitos, liberdades e garantias e direitos análogos constituem ou transportam princípios de 
ordenação objectiva – em especial, deveres de garantia e de protecção do Estado – que são também 
eficazes na ordem jurídica privada (k. Hesse). Esta eficácia, para ser compreendida com rigor, deve 
ter em consideração a multifuncionalidade ou pluralidade de funções dos direitos fundamentais, de 
forma a possibilitar soluções diferenciadas e adequadas, consoante o ‘referente’ de direito 
fundamental que estiver em causa no caso concreto29. 
 

                                                 
25 Conforme: SARLET, Ingo Wolfgang. cit.. RDC n. 36, pág. 70. 
26 SARLET, Ingo Wolfgang. cit.. RDC n. 36, pág. 71. 
27 Sobre Canaris, ler David Capitant, “Les effets Juridiques des Droits Fondamentaux em Allemagne”. Paris: 
LGDJ, 2001. pág. 258-262, apud Daniel Sarmento, cit., p. 259. 
28 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 1246. 
29 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 1246. 
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Assim sendo, Canotilho propõe a divisão dos direitos fundamentais em 

“constelações de eficácia horizontal”, a fim de sistematizar a incidência desses direitos nas 

relações privadas. Os grupos sugeridos são: grupo I – eficácia horizontal expressamente 

consagrada na Constituição; grupo II – eficácia horizontal através da mediação do 

legislador no âmbito da ordem jurídica privada; grupo III – eficácia horizontal imediata e 

mediação do juiz; grupo IV – “poderes privados” e eficácia horizontal; grupo V – o núcleo 

irredutível da ‘autonomia pessoal’. Os problemas da eficácia se colocam nos três últimos 

grupos. 

No caso de mediação pelo juiz (grupo III), Canotilho entende que os direitos e 

garantias fundamentais devem servir como medidas de decisão, mas aponta algumas 

cautelas, tendo em vista o dever de se dar operatividade à função de proteção desses 

direitos. Destaca que em primeiro lugar os juízes devem aplicar o direito privado positivado 

em conformidade com os direitos fundamentais, pela via da aplicação conforme a 

Constituição. Se a interpretação conforme for insuficiente, a lei não será aplicada, porque 

inconstitucional, sendo que esta declaração de inconstitucionalidade deve estar na 

competência do órgão judicante. Destaca, por fim, que os instrumentos metódicos não são 

apenas as cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, mas também as próprias normas 

consagradoras dos bens jurídicos absolutos (vida, liberdade)30.  

Quanto aos ditos “poderes sociais” (grupo IV), Canotilho traz à luz os ensinamentos 

de Nipperdey, Leisner e Lombardi, para os quais as violações aos direitos fundamentais não 

provêm apenas dos poderes públicos, mas também dos poderes sociais (associações, 

empresas, partidos, etc.). Para o autor português, apesar dos poderes sociais não 

comportarem equiparação com o poder público, as leis e os Tribunais devem considerar a 

situação de desigualdade entre as partes para o fim de dar efetividade à função de proteção 

dos direitos, liberdades e garantias31. 

 Por fim, no grupo do núcleo irredutível da autonomia pessoal (grupo V) estão os 

casos em que os direitos fundamentais não podem exercer força conformadora, sob pena de 

violação da autonomia pessoal. Para ilustrar a questão, Canotilho cita o caso do pai que 

                                                 
30 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 1249. 
31 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 1249. 
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favorece um filho em detrimento do outro pela disposição da quota disponível, sem que 

isso represente violação de qualquer direito constitucional. Tendo em vista esta e outras 

situações, reafirma a necessidade da concordância prática dos vários princípios e interesses 

relevantes para a solução do caso concreto. Conclui dizendo que a interpretação conforme 

os direitos fundamentais “não significa uma absolutização da eficácia irradiante dos direitos 

fundamentais com a correspondente capitulação dos princípios da ordem jurídica civil ... 

apenas que as soluções diferenciadas (Hesse) a encontrar não podem hoje desprezar o valor 

dos direitos, liberdades e garantias como elementos de eficácia conformadora imediata do 

direito privado”32. 

 Com isso, ao nosso entender, Canotilho sintetiza de maneira brilhante a questão da 

incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas. Apenas acrescentaríamos que 

tais observações valem, com as devidas cautelas, também para os direitos sociais, os quais, 

segundo o próprio mestre português, também têm aplicabilidade nas relações privadas, 

assunto do qual nos ocuparemos no tópico seguinte. 

 

5. Eficácia dos direitos sociais nas relações privadas 

 

 A questão da incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas torna-se 

ainda mais problemática quando se trata dos direitos fundamentais econômicos, sociais e 

culturais. Se a exigência de efetivação dos direitos sociais em face do Estado já gera uma 

série de dificuldades, o que se dirá de se exigir uma prestação (ação) por parte dos 

particulares, e não uma mera abstenção? 

 Os problemas na concretização dos direitos sociais em face de particulares somam-

se aos problemas de concretização em face da administração pública. Além de todos os 

problemas de incidência suscitados no tópico anterior, quanto aos direitos sociais existe 

uma idéia de que é dever do Estado praticar a justiça distributiva, de maneira que os 

particulares, ao pagarem seus impostos e contribuírem para a seguridade social, estão 

desincumbidos dos ônus sociais, podendo exercer livremente a sua autonomia privada, sem 

qualquer responsabilidade perante o próximo. 
                                                 
32 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 1250 a 1251.  
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 Com as transformações recentes na dogmática contratual, que consagraram os 

princípios sociais, como o da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio 

contratual, a autonomia privada não pode mais ser entendida de maneira absoluta, pois 

existe uma garantia mínima de justiça contratual, que não era reconhecida pelos regimes 

liberais. Certo é que os direitos sociais, previstos pela Constituição Federal, são os vetores 

que orientam a elaboração legislativa, constituindo o seu fundamento de validade, podendo 

ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que desrespeite os direitos sociais, 

conforme visto anteriormente. Ademais, servem de critério interpretativo no momento da 

aplicação das leis, pelo recurso da interpretação conforme a constituição Federal. 

 Não há dúvidas, portanto, de que quando a legislação infraconstitucional prevê 

expressamente uma conduta aos entes privados, privilegiando um direito social, criam-se 

direitos subjetivos para as pessoas beneficiadas, que poderão exigir a incidência da lei, 

acaso se encontrem numa situação por ela contemplada. Esse é o exemplo da Lei 8.009/90, 

que prevê a proteção para o bem de família com a finalidade de garantir o direito à moradia. 

A previsão legal pode, por vezes, ser alargada, em função da interpretação conforme a 

constituição federal, tal como ocorreu no caso dos embargos de divergência no recurso 

especial nº 182.223/SP, já citado anteriormente, no qual se reconheceu a proteção também 

ao único bem imóvel de pessoa solteira, com fundamento no direito à proteção da moradia. 

 Um outro caso de interpretação ampliativa da legislação federal para dar efetividade 

ao direito social de moradia diz respeito à Lei 8.692/93, que define planos de reajustamento 

dos encargos mensais e dos saldos devedores nos contratos de financiamentos habitacionais 

no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, de acordo com a renda mensal do mutuário. 

Esta lei não contempla expressamente o caso de desemprego na família, para fins de 

verificação da renda e, assim, autorizar a renegociação do contrato. No entanto, o Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação n. 70004545729, reconheceu 

o direito à renegociação em caso de desemprego na família, com fundamento no artigo 6o 

da CF, e nos princípios da boa-fé, da eqüidade e da vulnerabilidade do consumidor, 

sobretudo em se tratando de contrato para aquisição da casa própria. 

 Em outra situação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, também pela via da 

interpretação conforme, decidiu por flexibilizar a ordem de preferência de credores, na 
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liquidação do Banco BMD, para privilegiar uma autora octagenária, que padece do mal de 

Alzheimer, para liberação do seu pagamento em caráter preferencial (Apelação nº 

346.988.4/6-00).  

 Em verdade, conforme destaca Daniel Sarmento, “o texto constitucional brasileiro 

acena, em diversas passagens, no sentido da co-responsabilidade dos particulares em 

relação à garantia dos direitos sociais não trabalhistas”33, o que pode ser observado no art. 

192, quando prevê o dever do sistema financeiro nacional de promover o desenvolvimento 

equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade; art. 194, quando prevê que a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade; art. 205, quando prevê que a educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade; art. 

225, quando prevê que é dever do Poder Público e da coletividade a preservação do meio 

ambiente; art. 227, pelo qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os 

direitos da criança e do adolescente; e no art. 230, pelo qual é dever da família, da 

sociedade e do Estado o amparo às pessoas idosas. 

 Esse dever de solidariedade se impõe com maior força aos chamados “poderes 

sociais”34, que são os entes privados detentores do poder econômico, capazes de influenciar 

diretamente nas decisões políticas do país. Dissemos no capítulo introdutório que, no 

paradigma da globalização, está ocorrendo uma redução do papel do estado, que vem 

constantemente sendo substituído pelos grandes conglomerados econômicos e instituições 

financeiras, sendo que o estado brasileiro vem seguindo o receituário do Consenso de 

Washington para diminuir os gastos sociais e privatizar os setores públicos, inclusive 

aqueles que envolvem a prestação de serviços essenciais, dentre outras demandas do mundo 

globalizado35. Se esses poderes sociais estão ocupando o espaço que antes era do Estado do 

Bem Estar Social, e em razão da posição privilegiada que ocupam nas relações econômicas, 

deve-se admitir que se lhes possa exigir, senão o mesmo tipo de prestação que se exigiria 

do próprio estado, ao menos um grau mais elevado de solidariedade social. Até mesmo 

porque, não é de se admitir o retrocesso nos direitos fundamentais conquistados. Se o 
                                                 
33 SARMENTO, Daniel. cit., pág. 334. 
34 Ver CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 1249. 
35 SARMENTO, Daniel. cit. pág. 51. 
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Estado se retira de uma atividade social, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, 

deve-se exigir da empresa concessionária que garanta a continuidade na prestação do 

serviço público, diante da demonstração da necessidade emergencial de tutela da dignidade 

humana. 

 Contudo, não é essa a orientação que vem sendo seguida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que vem entendendo pela possibilidade de se proceder ao corte de 

serviços essenciais, como o de energia elétrica, independentemente da demonstração da 

situação de miserabilidade do consumidor36. Esse posicionamento rejeita, claramente, o 

dever de solidariedade social previsto pela Constituição Federal, negando uma 

interpretação própria de uma comunidade de princípios37. O corte de serviços públicos 

essenciais para a vida humana viola valores fundamentais reconhecidos pela Carta Política 

brasileira, que declara ser fundamento da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III), e que coloca como objetivos fundamentais “construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais” (art. 3º, I e III), e como objetivo da ordem econômica assegurar uma existência 

digna e a realização da justiça social (art. 170, caput). Ademais, o fornecimento de serviços 

públicos essenciais é dever inafastável do Estado, e somente a sua execução é que tanto 

pode ser direta quanto delegada a entes privados por contrato (concessão ou permissão - 

CF, art. 175). Parece, portanto, mais razoável a posição do voto vencido do Ministro Luiz 

Fux, no Recurso Especial nº 363.943/MG, para quem a condição especial da pessoa deve 

ser considerada. 

 Mesmo diante do posicionamento do STJ pela possibilidade do corte, algumas 

decisões de Tribunais Estaduais consideraram valores ligados à dignidade da pessoa 

humana para impedir a interrupção na prestação desses serviços, tomando-se como 

exemplo o caso de uma instituição de caridade que abriga menores, inclusive portadores do 

vírus HIV (AI nº 4265/2005, TJRJ), de uma anciã de 92 anos de idade, com problemas de 

                                                 
36 Recurso Especial nº 363.943/MG. 
37 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. pág. 254. 
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saúde (Apelação nº 2004.001.02291, TJRJ), ou de pessoas que necessitavam da energia 

elétrica para manter-se vivas (AI nº 70018098004 e AI nº 70014119671, TJRS)38. 

 
 
6. Conclusões 
 

 Ao longo da exposição, demonstrou-se que a efetividade dos direitos sociais vem 

ganhando espaço na jurisprudência nacional. Reconhece-se que a proteção dos direitos 

sociais deve respeitar as particularidades de cada caso concreto, devendo ser verificada a 

necessidade de se tutelar um mínimo existencial inafastável para a não violação da 

dignidade humana. De acordo com J.J. Gomes Canotilho, “isto parece indiscutível em 

relação ao núcleo essencial de direitos sociais ligados à proteção da dignidade humana”. 

Prossegue reconhecendo que “o comércio jurídico privado está, portanto, vinculado pelos 

direitos fundamentais sociais sobretudo no que respeita ao núcleo desses direitos 

intimamente ligados à dignidade da pessoa humana (ex: contratos lesivos à saúde da 

pessoa, contrato lesivo dos direitos dos consumidores)”39. 

Reconhece-se que a interferência do Poder Judiciário para dar cumprimento aos 

direitos sociais somente deva ocorrer somente em casos extremos, nos quais o núcleo 

essencial da dignidade humana esteja na iminência ou já esteja sendo violado. Isso porque, 

ao se admitir indiscriminadamente a atuação do Poder Judiciário no intuito, declarado ou 

não, de operar transformações sociais, corre-se o risco de beneficiar apenas os autores das 

demandas judiciais, em detrimento de toda a coletividade. De fato, apenas políticas 

públicas eficientes são capazes de generalizar a garantia dos direitos sociais. 

Portanto, o Poder Judiciário, ao decidir questões que envolvam a aplicação de 

direitos sociais, deve ter a cautela de verificar os pressupostos de direito material e a 

existência de políticas públicas que denotem a atuação da administração pública no sentido 

                                                 
38 No próprio STJ, mesmo após a decisão da Primeira Seção, o Ministro Franciulli Netto deixou de reformar a 
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por entender que na hipótese de unidade residencial, 
sendo o usuário pessoa de escassos recursos financeiros, o débito, de valor irrisório, deverá ser exigido pelos 
meios judiciais cabíveis, sendo vedado o corte no fornecimento de energia elétrica. (REsp 625119/RS). 
39 CANOTILHO, J.J. Gomes. cit., pág. 473. Valem aqui as observações quanto a necessidade de soluções 
diferenciadas, de acordo com o caso concreto, conforme exposto no item 4.3 (ref. CANOTILHO, J.J. Gomes. 
cit., pág. 1244 a 1251. 
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de garantir progressivamente os direitos sociais, e assim não beneficiar um único indivíduo 

em detrimento da coletividade. Ainda assim, nas situações emergenciais, nas quais o núcleo 

essencial da dignidade humana esteja sendo violado, atendidas as peculiaridades do caso 

concreto, não se deverá admitir o argumento da discricionariedade administrativa, nem 

mesmo o da intangibilidade da autonomia privada, sob pena de o Poder Judiciário omitir-se 

e violar ele mesmo a Constituição Federal. 

 Quando se pretender a incidência dos direitos sociais nas relações privadas, outras 

cautelas devem ser tomadas. Além da necessidade de se tutelar o mínimo existencial, deve-

se verificar se a efetivação do direito social não afetará gravemente outros direitos 

fundamentais dos indivíduos contra os quais se pretende opor o direito social, sobretudo 

nas relações entre iguais. Dessa forma, não se pode garantir o direito à moradia do locatário 

que não cumpre com suas obrigações contratuais, em detrimento ao direito de propriedade 

do locador. Nem se deverá manter o fornecimento de energia elétrica para uma grande 

empresa, que é inadimplente contumaz, e que está pondo em risco o fornecimento de 

energia para toda a coletividade. A liberdade e segurança jurídica dos agentes privados 

também são importantes para a preservação dos direitos fundamentais e da dignidade 

humana. 

Por outro lado, em se tratando de um ente privado que corporifica um poder social, 

a oposição dos direitos sociais justifica-se ainda pela desigualdade existente entre as partes, 

e a conseqüente incidência reforçada do princípio da solidariedade, previsto em diversos 

dispositivos constitucionais, tendo em vista que, no mundo globalizado, o papel do Estado 

tem sido substituído pelos agentes privados detentores do poder econômico, que devem 

assumir os ônus, juntamente com os bônus. Deve-se, em todos os casos, ponderar as 

soluções no caso concreto, de maneira a melhor garantir o núcleo essencial do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO  

Não obstante passados mais de dezenove anos da promulgação da Constituição Federal de 

1988, ainda hoje é uma realidade se deparar com preocupantes situações envolvendo 

omissões estatais em face dos chamados direitos humanos fundamentais, mais precisamente 

no que concerne a sua aplicação a segmentos sociais minoritários. Assim, o tema central que 

se pretenderá trabalhar com o presente arrazoado, a par das dificuldades práticas e 

consentâneas que lhe são pertinentes, diz respeito à necessidade de concretização do direito 

fundamental de convivência familiar e comunitária afeto a nossas crianças e adolescentes, 

cujo dogma se encontra expressamente garantido pelo texto constitucional pátrio, mais 

precisamente no caput de seu Art. 227. Nesse mesmo caminho, também será objeto de 

estudo a responsabilidade estatal nas situações em que não se verifica possível à 

concretização do referido direito fundamental, por manifesta omissão do ente público em 

casos tais, de modo que os sujeitos constitucionais prejudicados por tal ato tenham, ao 

menos, a sua disposição instrumentos de mitigação do dano causado pela inevitável ausência 

de convivência familiar, o que, sem sombra de dúvidas, estará a prestigiar o vetor basilar da 

isonomia, insculpido no caput do Art. 5º da Lex Legum. A inércia e a omissão estatais acima 

apontadas, acabam sempre por redundar num ilícito efeito, qual seja, o de retirar da criança e 

do adolescente expurgados da convivência familiar e comunitária a possibilidade de um 

desenvolvimento afetuoso e digno, abrindo-lhe, assim, o caminho para invocar uma tutela 

jurídico-constitucional efetiva, visando à correção ou a mitigação da referida e danosa 

problemática. 

 

 

                                                 
* Doutor em Direito do Estado pela PUC – São Paulo. Mestre em Direito Constitucional pela ITE – Bauru. 
Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de Bauru – ITE. Advogado militante em Bauru – SP 
 

2060



  

PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FUNDAMENTAIS, 

CHANCE. 

 

RESUMEN  

Aunque hayan pasado más de diecinueve años de la promulgación de la Constitución 

Federal de 1988, aún hoy es uma realidad depararse com las preocupantes situaciones 

envolviendo omisiones estatales ante los llamados derechos humanos fundamentales, más 

precisamente en lo que se refiere a su aplicación hacia los seguimientos sociales 

minoritarios. Así, el tema central que se pretende trabajar con el presente razonado al par de 

las dificultades prácticas y adecuadas que son pertinentes, se refiere a la necesidad de 

concretización del derecho fundamental de convivencia familiar y comunitaria respecto a 

nuestros niños y adolescentes, en cuyo dogma se encuentra expresamente garantizado por el 

texto constitucional patrio, más precisamente en el caput de su Art. 227. En ese mismo 

camino, también será objeto de estudio la responsabilidad estatal en las situaciones en las 

que no se verifica posible la concretización de dicho derecho fundamental, por manifiesta 

omisión del ente público en casos tales, de modo que los sujetos constitucionales 

perjudicados por tal acto tengan, al menos, a su disposición herramientas de mitigación del 

daño causado por la inevitable ausencia de vida familiar, lo que sin cualquier dudas, estará a 

prestigiar el vector basilar de la isonomia, inculpudo en el caput del artículo 5º de la Lex 

Legum.La inercia y la omisión estatales arriba aputadas, acaban siempre por recaer en un 

ilícito efecto, cual sea, el de quitar del niño y del adolescente echados de la convivencia 

familiar y comunitaria la posibilidad de un desenvolvimiento afectuoso y digno, abriéndole, 

de esta forma, el camino para invocar una tutela juridico-constitucional efectiva, con vistas a 

la corrección o la mitigación de dicha y dañosa problemática. 

 

 

PALAVRAS-CLAVE: FAMILIA, NIÑOS, ADOLESCENTES, FUNDAMENTALES, 

OPORTUNIDAD. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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É inequívoca a assertiva de que, com a promulgação da Lei de Outubro, ao menos 

no papel, foram deixadas para trás as duras marcas do período ditatorial e assumiu-se uma 

manifesta vertente democrática, visando uma busca estatal incessante quanto à realização do 

bem comum, de todos mesmo, sem exceção, diferenciação ou distinção. 

Entretanto, e depois de passados mais de dezenove anos de seu advento, uma 

pergunta não se cala dentro da comunidade jurídica e dentro da própria sociedade brasileira: 

será mesmo a Constituição efetiva? 

Será mesmo garantidora do conteúdo mínimo necessário e inafastável para a 

consecução de uma vida digna aos membros que formam a aludida comunidade estatal? 

Um direito fundamental concedido pela Constituição Federal não pode, em 

hipótese alguma, girar in albis, ser integralmente despido de efeito prático, sob pena de, em 

assim sendo, tornar-se mera letra morta, o que se cumpre a todo custo evitar. 

Volta-se aqui à preocupação de que o texto constitucional não se torne obra de 

mera retórica, de promessas vãs, a fim de servir aos propósitos questionáveis de maus 

políticos, de maus administradores, de maus cidadãos. 

Nesse eito, em não cumprindo o Estado, a contento, com seus deveres e com suas 

obrigações constitucionais, ou seja, deixando que corra ao largo o direito fundamental à 

convivência familiar e comunitária de nossas crianças e adolescentes, têm os prejudicados 

meios de buscar eventual reparação em face de tal omissão pública? 

Assim, dentro desse contexto e sob a luz do texto constitucional vigente, analisar-

se-á se o Estado pode recuar ou se furtar ao dever de colocar à disposição dos não-

afortunados, mecanismos e condições que tenham, com eficácia, o condão de, ao menos, 

minorar os problemas relativos à referida ausência, ou, se a perda dessa chance de 

desenvolvimento digno se entremostra passível de ser reparada em casos tais. 

 

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

 

 

O direito fundamental disperso à convivência familiar e comunitária pertencente a 

crianças e adolescentes foi positivado pelo texto constitucional em seu Art. 227, recebendo 
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referendos infraconstitucionais por parte da Lei nº 8.069/90, mais precisamente nos Arts. 4º, 

16, inc. V e 19 a 52, exortando a indispensabilidade de que tais sujeitos desfrutem e tenham 

a criação e a educação dentro do seio familiar correspondente. 

A família como locus especial de afeto, guarida e carinho, torna-se (e sempre foi) 

palco inegável, em condições ideais, para o desenvolvimento de todo e qualquer ser humano 

(independente de raça, credo, origem), fazendo parte, assim, de um atributo intrínseco do 

próprio homem, galgando fundamentalidade na sua existência. 

Nesse contexto, inegável, também, sua importância no que diz respeito ao fomento, ao 

fortalecimento e à concretização da personalidade dos indivíduos que a constituem, mormente das 

crianças e dos adolescentes que dela fazem parte, emergindo daí a opção de o legislador constituinte 

outorgar-lhes, com status jusfundamental, o direito de convivência familiar e comunitária. 

Obtempera, com muita propriedade, Pietro Perlingieri, destacando seu caráter 

manifestamente fundamental e indissociável da condição humana: 

 

[...] a família como formação social, como ‘sociedade natural’, é garantida 
pela Constituição (Art. 29, § 1º) não como portadora de um interesse 
superior e superindividual, mas, sim, em função da realização das 
exigências humanas, como lugar onde se desenvolve a pessoa (Art. 2º, 
Const.). A família é valor constitucionalmente garantido nos limites de sua 
conformação e de não contraditoriedade aos valores que caracterizam as 
relações civis, especialmente a dignidade humana: ainda que diversas 
possam ser suas modalidades de organização, ela é finalizada à educação e 
a promoção daqueles que a ela pertencem.1

 
Embora comentando diretrizes positivadas na Constituição da Itália, a verdade é 

que as afirmações lançadas no parágrafo anterior se amoldam como luva aos princípios 

basilares estampados na Lei de Outubro, até porque, de um modo geral, tais assertivas se 

mostram irretocáveis em qualquer parte do mundo. 

De fato, não há como se negar que é por intermédio da família que o ser humano 

busca e atinge a satisfação de suas necessidades básicas, mormente aquelas afetas à própria 

sobrevivência e à formação de seu caráter, que o legislador constituinte, em 1988, lhe 

reservou especial atenção constitucional.2

                                                 
1 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito do civil: introdução ao direito civil constitucional. São Paulo: 

Renovar, 2005, p. 243-244. 
2 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006, p. 182: “Sem dúvida, a família é o lugar privilegiado de realização da pessoa, 
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A fundamentalidade do direito de ser ter uma família ganha espaço nas três 

dimensões mais consagradas e utilizadas em estudos que tais.3

Isso porque, no que diz respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão, 

tem-se sua caracterização pela não intervenção estatal em determinados aspectos do 

indivíduo e da sociedade que ele compõem, ficando caracterizado pela palavra liberdade. 

No que se refere aos direitos fundamentais de segunda dimensão, caracterizados 

estes pela palavra igualdade, denota-se a concessão de direitos sociais interligados, 

umbilicalmente, à família, tais como: saúde, educação, moradia, etc. 

A terceira dimensão está lastreada na tutela de interesses coletivos4 

(supraindividuais, transindividuais ou metaindividuais),5 cuja atuação se desdobra em três 

espécies, a saber: (i) interesses difusos; (ii) interesses coletivos strictu sensu; e, (iii) 

interesses individuais homogêneos. 
 

Embora a família, sozinha, não tenha como garantir a correição do indivíduo, sem 

sombra de dúvidas, serve de esteio e conforto para o encaminhamento das escolhas que a 

vida impõe a toda e qualquer pessoa, principalmente em relação àquelas que se encontram 

em estágio de formação ou, em outras palavras, confere a pessoa a chance de optar, com 

qualidade, por aquilo que entenda ser mais pertinente à sua vida. 
 

Solapar-se da criança e do adolescente seu direito de convivência familiar e 

comunitária, sem que seja estabelecido um contraponto para mitigação da referida 

problemática, acarreta, como dito, a perda de uma chance, a qual é passível de ser tutelada e, 
                                                                                                                                                      

pois é o lócus onde ela inicia seu desenvolvimento pessoal, seu processo de socialização, onde vive as 
primeiras lições de cidadania e uma experiência pioneira de inclusão no laço familiar, a qual se reportará, 
mais tarde para os laços sociais”. 

3 Disponível em: <http://www.srbarros.com.br/artigos.php?textlD=85>. Acesso em: 12 mar. 2007: 
“Quando se pensa em direitos humanos fundamentais, o que primeiro vem à mente é o direito à vida. Mas 
não se pode pensar a vida humana sem pensar a família. Uma implica a outra, necessariamente, e por isso 
que o direito à vida implica o direito à família, fundando-o como o mais fundamental dos direitos 
familiais. Outros direitos humanos fundamentais também se ligam à família. A liberdade, a igualdade, a 
fraternidade, a solidariedade, a segurança, o trabalho, a saúde, a educação e, enfim, a própria felicidade 
humana e tantos outros valores que são objeto de direitos humanos fundamentais e operacionais, todos 
eles se ligam ao direito à família e se realizam mais efetivamente no lar [...]. Por fim, não há esquecer 
que, por ser direito da humanidade, o direito à família e com ele os direitos humanos da família são 
verdadeiros direitos difusos, que não podem ser negados a nenhum sujeito humano. Não comportam, nem 
suportam discriminação”. 

4 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 65. Para o autor são aqueles que “[...] depassam a esfera de atuação dos indivíduos 
isoladamente considerados, para surpreendê-los em sua dimensão coletiva”. 

5 Existem, atualmente, 04 propostas de codificação da tutela coletiva: uma da Professora Ada, Código 
Modelo para Ibero-América, Projeto da UERJ e da Estácio de Sá, e um de Antônio Gidi. Nos quatro 
projetos já há consagração do controle jurisdicional (embora projetos, são fontes de estudo do direito 
coletivo). 
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ao menos, mitigada no campo jurisdicional, haja vista que a proteção efetiva do direito 

fundamental material em tela está a exigir a existência de determinado procedimento que o 

garanta e o concretize, sob pena de se tornar letra morta dentro do ordenamento jurídico 

vigente, o que se cumpre a todo custo evitar. 

De nada adiantaria, do ponto de vista prático, estabelecer-se, constitucionalmente, o 

direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, se não 

lhes fossem outorgados instrumentos aptos a atingir o referido desiderato, nunca se 

perdendo de vista a aplicação, conjunta, do princípio da proteção integral, como bem se 

observa da redação emprestada aos Arts. 86 a 97 da Lei nº 8.069/90. 
 

Em assim sendo, começa-se com a ação articulada do governo, de forma conjunta e 

em todas as suas esferas e níveis, e da sociedade, exigindo-se que referidos agentes se 

pautem por linhas de ação que venham a abarcar políticas sociais básicas; políticas e 

programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que dele necessitem; 

serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; serviço de identificação e 

de localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; e, proteção 

jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
 

Por sua vez, o Art. 88 da Lei nº 8.069/90 traça as diretrizes da referida política, 

pugnando pela municipalização do atendimento; pela criação de conselhos municipais, 

estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e 

controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por 

meio de organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais; pela 

criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-

administrativa; pela manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos das crianças e do adolescente; pela integração operacional 

de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência 

Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento 

inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; e, pela mobilização da 

opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da 

sociedade. 
 

Como consabido, é no Município que o cidadão desenvolve, com maior intensidade, 

seus direitos e exerce seus deveres, situação essa que, via de conseqüência, não se entremostra 
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diferente quando o tema envolve crianças e adolescentes, emergindo daí que, para a real 

efetivação dos interesses dos referidos infantes, a verdade é que há a necessidade de se 

fortalecer, estrutural e economicamente, os entes federados em comento, sob pena de a sua 

preconização constitucional também se tornar letra morta, o que se cumpre a todo custo evitar. 
 

Assim, devem os municípios, pautando e observando as normas gerais de política 

nacional de atendimento dos direitos infanto-juvenis estabelecidas pelo CONANDA,6 atuar 

de modo a preservar, com efetividade, os direitos e interesses de crianças e adolescentes, 

pois, como bem pondera Andréa Rodrigues Amin “[...] risco social ou familiar em que se 

encontram crianças e adolescentes são mazelas produzidas pelo meio onde vivem. Cabe, 

portanto, ao meio resolvê-las e, principalmente, evitá-las. Mutatis mutandi é o mesmo que 

princípio da responsabilidade civil: aquele que causa o dano deve repará-lo”.7

 

Todavia, cumpre desde já deixar assentado que, em se somando a verba 

constitucional com os dispositivos elencados na Lei nº 8.069/90, chega-se à inafastável 

conclusão de que a política de prevenção em relação aos direitos e interesses de crianças 

e adolescentes se dá sob dois enfoques, a saber: o primeiro, de natureza geral, diz 

respeito à concretização e aplicação de medidas que, efetivamente, garantam os direitos 

fundamentais dos infantes,8 que evitem a desintegração da comunidade familiar, 

enquanto que, no segundo, a preocupação gira em torno de preservá-los de ambientes 

perniciosos ou que sejam contrários à sua condição peculiar de desenvolvimento, não se 

perdendo de vista, em acréscimo, a necessidade de medidas sócio-educativas objetivando 

a reeducação dos menores infratores. 

De qualquer modo, é preciso que fique absolutamente claro que, nos exatos moldes 

do Art. 73 da legislação estatutária, a inobservância das normas de prevenção importará em 

responsabilidade da pessoa física ou jurídica. Enquadra-se no conceito de pessoa jurídica o 

Estado, emergindo daí que a ineficácia de sua atuação no que diz respeito à consecução dos 

                                                 
6 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.242/91). 
7 Andréa Rodrigues Amin, apud, MANCUSO, 1999, p. 33. 
8 GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais: análise da sua concretização constitucional. Curitiba: Juruá, 

2006, p. 221-222: “Antes de a norma de direito fundamental ser realizada no plano social, ela deve ser 
realizável, deve ter plena potencialidade de realização, e isso diz respeito à eficácia, mais especificamente 
àquilo que denominamos eficácia ótima da norma. Aliás, a plenitude de realização da norma 
constitucional também se dá, na maioria das vezes, de forma proporcional ao grau de eficácia da mesma. 
Se dotada de eficácia ótima, sua potencialidade é plena; se de eficácia parcial, a potencialidade é 
reduzida; se a norma é ineficaz, tal potencialidade é praticamente inexistente. A idéia de eficácia, 
portanto, está igualmente vinculada à realização dos direitos fundamentais, pois sem eficácia, não há 
como se falar em efetividade e realização desses direitos. Só que a eficácia diz respeito à potencialidade, 
ao passo que a efetividade é ligada à realização mesma dos direitos contidos na norma constitucional”. 
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direitos e interesses de crianças e adolescentes, ou seja, seu descumprimento no que tange às 

citadas normas de prevenção, acabará por acarretar sua responsabilização. 

 

 

3 O ESTADO E SEU DEVER INAFASTÁVEL DE CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

No que se refere à determinação da responsabilidade estatal quando, por sua 

omissão, não se verifica o necessário atingimento, concretização e respeito do direito 

fundamental de convivência comunitária e familiar de crianças e adolescentes, pode-se 

aplicar o chamado princípio do terceiro excluído. 

Alaôr Caffé Alves vaticina: 

[...] o princípio do terceiro excluído – princípio de alternativa lógica – 
complementar do princípio da contradição, do ponto de vista [a] ontológico 
formula-se assim: ‘uma coisa é ou não é, não há termo médio’, isto é, que 
seja e ao mesmo tempo não seja, ferindo o princípio da contradição. Ou 
uma coisa existe ou não existe, exclui-se a possibilidade de que possa 
existir e ao mesmo tempo não existir. Isto é impensável, portanto, é um 
absurdo. Do ponto de vista [b] lógico, a respeito de uma determinada 
proposição, podemos dizer que ela é verdadeira ou falsa, excluindo, por 
impensável, a hipótese de que seja ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Do 
ponto vista da predicação lógica, temos, por exemplo: ‘o sangue humano 
ou é vermelho ou não é; não pode ser ele ao mesmo tempo vermelho e não 
vermelho’. Assim, o sangue humano pode ser vermelho (1ª hipótese), ou 
não ser vermelho (2ª hipótese), mas não pode ser ao mesmo tempo 
vermelho e não vermelho, sob a mesma relação (3ª hipótese, a excluída 
necessariamente). Nesse sentido, a última hipótese é impensável; é 
impossível logicamente, não existe tal hipótese. Exclui-se esta terceira 
hipótese.9

 
Transportando-se a elucidativa explicação para o tópico em comento, tem-se a 

possibilidade de existência de verdade em relação a uma, de duas premissas: (i) o Estado é 

responsável pela concretização do direito fundamental de convivência comunitária e familiar 

de crianças e adolescentes, ou, (ii) o Estado não é responsável pela concretização do direito 

                                                 
9 ALVES, Alaôr Caffé. Lógica: pensamento formal e argumentação. 3ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2003, p. 153-154. 
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fundamental de convivência comunitária e familiar de crianças e adolescentes. Não há 

espaço, assim, para uma terceira afirmação diferente das duas outrora elencadas. 

Assim, uma delas há que ser necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa. 

Ao se efetuar a análise de toda a sistemática que norteou (e ainda norteia) a criação 

e a aplicação do texto constitucional atual, não há como se fugir da eleição de verdade 

constante da primeira premissa, a saber: o Estado é responsável pela concretização do direito 

fundamental de convivência comunitária e familiar de crianças e adolescentes. 

Interessante a afirmação perpetrada por António José Avelãs Nunes, no sentido de que a 

problemática afeta à erradicação da pobreza, da fome, da miséria, da exclusão, males da era globalizada, 

passa, obrigatoriamente, pela concessão efetiva de direitos, por parte do Estado, ao cidadão.10

É bem verdade, e não se desconhece isso, que existem situações em que foge do controle 

do Estado a mantença ou a recolocação do infante proscrito num novo seio familiar; porém, 

quando tal não se mostrar possível de cumprimento, continua sendo dever estatal colocar à 

disposição dos interessados instrumentos aptos e eficazes a mitigar referida situação, de modo a 

prestigiar, realmente, o princípio da igualdade encartado no caput do Art. 5º da Lei de Outubro. 
 

Isso porque a inércia e a omissão estatais acima apontadas, seja num ou noutro 

caso, acabarão por redundar num ilícito efeito, qual seja, o de retirar da criança e do 

adolescente expurgados da convivência familiar e comunitária a possibilidade de um 

desenvolvimento mais afetuoso e digno, abrindo-lhes, assim, o caminho para invocar a 

tutela jurisdicional no sentido de pleitear indenização embasada na teoria de 

responsabilidade civil denominada de perda de uma chance. 
 

A especial proteção retratada pelo texto constitucional, diante de seu status 

fundamental, deve ser encarada pelo Estado como uma determinação administrativa de 

natureza vinculada, de modo a lhe obrigar a atuar em prol do bem-estar da família e de seus 

convivas, estabelecendo, efetivamente, a prioridade que a referida proteção requer e 

necessita. 

                                                 
10 NUNES, Antônio José Avelãs. Neoliberalismo & direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

116: “Hoje sabemos que o conhecido aumento do número de famintos não apaga a certeza que temos de 
que a nossa capacidade de produzir alimentos – e mesmo a produção efectiva de alimentos – é superior às 
necessidades da humanidade. Se a fome existe (e até vai aumentando), não é porque os meios naturais, 
humanos e técnicos disponíveis não permitam a produção de alimentos suficientes para alimentar todos 
os habitantes do nosso planeta. O problema é outro. E Amartya Sem identifica-o com rigor: o facto de 
haver pessoas que passem fome – e que morrem de fome –, apesar da abundância de bens (ou pelo menos 
da existência de bens em quantidade suficiente), só pode explicar-se pela falta de direitos e não pela 
escassez de bens. O problema fundamental é o da organização da sociedade”. 
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Obviamente que a concreção dos direitos fundamentais pelo Estado não é tarefa das 

mais simples e muito menos das mais fáceis, haja vista a ocorrência de uma série de fatores 

que acabam servindo de entrave ao atingimento do referido desiderato, tais como: 

pluralidade social, conflitos de interesses dos mais diversos setores, escassez das finanças 

públicas, malversação do dinheiro público, excesso de burocracia nos trâmites 

administrativos, lentidão na solução das demandas propostas perante o Poder Judiciário, 

dentre tantos outros males.11

 

Entretanto, há que se registrar, mesmo diante da necessidade de observância do 

citado princípio, que não está permitido ao Estado valer-se de conduta que acabe por gerar 

omissão ou grave ofensa aos direitos fundamentais condizentes ao mínimo existencial do 

indivíduo, sob a argumentação da escassez de recursos, ainda mais ao se levar em 

consideração que tal posicionamento nem sempre corresponde à realidade dos fatos,12 de 

modo que, nesses casos e sem qualquer infringência à separação dos Poderes, deverá ser 

invocada a tutela jurisdicional, a fim de que se conceda ao cidadão prejudicado intervir no 

ilícito, recebendo a prestação positiva (Teilhaberecthe) que lhe foi injustamente obliterada. 

De fato, a discussão que se coloca como maior bloqueio para a intervenção 

judiciária em casos tais, em face da propalada escassez de recursos financeiros e das 

conseqüências orçamentárias que o ente estatal poderá experimentar, diz respeito à 

necessidade de adoção da teoria nominada de reserva do possível. 

                                                 
11 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a 

escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 37-39: “[...] imaginar que 
não haja escolhas trágicas, que não haja escassez, que o Estado possa sempre prover as necessidades nos 
parece uma questão de fé, no sentido de que lhe dá o escritor aos Hebreus: a certeza de coisas que se 
esperam, a convicção de fatos que não se vêem, ou numa negação total aos direitos individuais. Se o 
Estado está obrigado a sempre ter recursos para prestar as utilidades que lhe são demandadas, há que se 
reconhecer o direito de obter esses recursos. Mas seja no campo da receita pública, seja no campo da 
própria contenção de gastos, há direitos individuais, como as garantias tributárias, a vedação ao confisco, 
o direito à percepção dos vencimentos e dos proventos. Indo um pouco além, se poderia dizer que a 
Constituição não faz distinção entre doenças, e, assim, os que necessitam de transplante têm o direito de 
obter o tratamento eficaz, o transplante. Mas como o Estado poderá obter os meios sem ser, novamente, 
da sociedade através da retirada de órgãos daqueles que estão com morte cerebral diagnosticada?”. 

12 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2ª ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 222: “[...] há determinados direitos fundamentais 
sociais de caráter prestacional que apresentam uma dimensão subjetiva frágil. Outros, desde logo, 
apresentam-se com uma dimensão subjetiva forte. E é por isso que a doutrina contempla, ainda, uma 
outra distinção, envolvendo os direitos prestacionais originários e direitos prestacionais derivados. Os 
direitos prestacionais originários seriam aqueles que permitem desde logo ao intérprete encontrar na 
disposição constitucional uma dimensão subjetiva forte. Portanto, são direitos desde logo usufruíveis pelo 
cidadão e que, por isso, podem, mesmo sem regulamentação, ser reclamados perante o Poder Judiciário. 
Outros, ao contrário, são direitos prestacionais derivados, porque no campo constitucional, produzem 
uma dimensão subjetiva fraca, que demanda portanto atuação do legislador”. 
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Isso porque é inegável que a consecução, a concretização e a satisfação dos direitos 

fundamentais de prestação, como visto, está a demandar, não raras vezes, a disponibilização de meios 

materiais, os quais têm por característica a finitude, trazendo consigo a problemática da escassez. 

Gustavo Amaral, traduzindo o pensamento de Jon Elster, pondera: 

 

[...] dizer que um bem é escasso significa que não há o suficiente para satisfazer 
a todos. A escassez pode ser, em maior ou menor grau, natural, quase-natural, ou 
artificial. A escassez natural severa aparece quando não há nada que alguém 
possa fazer para aumentar a oferta. Pinturas de Rembrandt são um exemplo. A 
escassez natural suave ocorre quando não há nada que se possa fazer para 
aumentar a oferta a ponto de atender a todos. As reservas de petróleo são um 
exemplo, a disponibilização de órgãos de cadáveres para transplante é outra. A 
escassez quase-natural ocorre quando a oferta pode ser aumentada, talvez a 
ponto de satisfação, apenas por condutas não coativas dos cidadãos. A oferta de 
crianças para adoção e de esperma para inseminação artificial são exemplos. A 
escassez artificial surge nas hipóteses em que o governo pode, se assim decidir, 
tornar o bem acessível a todos, a ponto da satisfação. A dispensa do serviço 
militar e a oferta de vagas em jardim da infância são exemplos.13

 
É evidente que a questão de concretização de direitos fundamentais (e, aliás, de 

qualquer direito) implica, necessariamente, que o Estado detenha em seu poder saldo 

pecuniário suficiente a tal desiderato. Como bem salientou Luhmann, citado por Ricardo 

Lobo Torres, o dinheiro “[...] é um símbolo genérico que permite a comunicação conducente 

à satisfação das necessidades”, ocupando “um lugar aberto para os direitos fundamentais”.14

Considerando-se a existência de limitações de ordem econômica e financeira à 

efetivação dos direitos sociais, passou-se a sustentar, como dito, que estes estariam 

condicionados ao que se convencionou chamar de reserva do possível. 

A chamada reserva do possível, diz respeito a um conceito originário da Alemanha, 

baseado em paradigmática decisão da Corte Constitucional Federal, no julgamento de 

famoso caso (BverfGE nº 33, S. 333), em que havia, por parte de um determinado cidadão, a 

pretensão de ingresso no ensino superior público, embora não existissem vagas suficientes, 

com espeque na garantia da Lei Federal alemã de liberdade de escolha da profissão. 

Assim, firmou-se posicionamento naquele tribunal constitucional no sentido de que 

o indivíduo só pode requerer do Estado uma prestação que se dê nos limites do razoável, ou 

seja, naquela que atenda aos requisitos objetivos para sua fruição. 
                                                 
13 AMARAL, 2001, p. 133-134. 
14 TORRES, Ricardo Lobo (org.). O orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, 

p. 277. 
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Em verdade, mormente em países de natureza periférica, como o Brasil, quando se 

verificar, no que se refere à realização dos direitos fundamentais sociais, um embate entre os 

princípios da reserva do possível e do mínimo vital, deve se dar mais vazão a este último, haja 

vista que, em se procedendo à ponderação de tais, chega-se à inexorável conclusão de que é 

melhor prestigiar-se a dignidade do indivíduo do que a tábua orçamentária do Estado ou, como diz 

Alexy, “[...] direitos individuais podem ter mais pesos que as razões da política financeira”.15

A referida ponderação entre os vetores acima mencionados deve ser levada a efeito 

considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.16

O direito fundamental à convivência familiar e comunitária, bem como o acesso a 

instrumentos que mitiguem tal impossibilidade de concreção, fazem parte do chamado 

mínimo vital, tendo prevalência, assim, sobre a reserva do possível. 

Pelo quanto visto anteriormente, tais situações se coadunam com a natureza e com 

a extensão protetiva e de aplicabilidade imediata, eis que apresentam caráter prestacional de 

dimensão subjetiva forte, razão pela qual, em tais hipóteses, é plenamente cabível a 

intervenção judicial positiva quando a omissão estatal na sua consecução se fizer presente. 

Reforce-se que, em casos tais, a intervenção do Judiciário em face da omissão 

inconstitucional das demais esferas do Poder, em muitas das vezes, se converte no último 

bastião e na última saída para amenizar a sofrida situação das classes menos abastecidas de 

nosso País, que buscavam na atuação política de seus representantes a possibilidade de bem-

estar e foram frustrados pela inércia social que tomou conta de nossas autoridades. 

Essa também parece ser a visão do Supremo Tribunal Federal, haja vista que seu 

Pleno deliberou no sentido de que: 

 

[...] o desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação 
estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de 
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Pode 
Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a 
Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que 
nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um 
facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. Se o 
Estado deixa de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos 
preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e 
exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de 

                                                 
15 THEODORO, Marcelo Antonio. Direitos fundamentais & sua concretização. Curitiba: Juruá, 

2006, p. 121. 
16 MEDAUR, Odete. Direito administrativo moderno. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 158. 
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prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa 
do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é 
nenhuma a providência tomada, ou parcial, quando é insuficiente a 
medida efetivada pelo Poder Público. A omissão do Estado – que deixa 
de cumprir, em maior ou menor extensão, a imposição ditada pelo texto 
constitucional – qualifica-se como comportamento revestido de maior 
gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público 
também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 
fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a 
própria aplicabilidade dos postulados e dos princípios da Lei 
Fundamental.17

 
De mais a mais, cabe ressaltar, por oportuno, que o tipo de escassez aqui 

representado, adotando-se a classificação já exposta de Elster, é artificial, ou seja, o Estado, 

em querendo, tem condições de tornar o bem da Cida em discussão acessível a todos, a 

ponta da satisfação. 

Não socorre o Estado o argumento de que, supostamente, não haveria dinheiro para 

a execução das políticas públicas outrora assumidas, na exata medida em que foi o próprio 

Estado, por intermédio de maus administradores e pela malversação de verbas públicas, 

quem deu causa à referida ausência. Assim, deve ser aplicado o vetusto brocado latino nemo 

potest venire contra factum proprium, isto é, ao Estado não é dado se opor a fato que ele 

mesmo deu causa. É a chamada proibição de comportamento contraditório,18 cujo postulado 

está embasado no princípio e na necessidade de tutela da confiança. 

Em suma, tem-se que o estatuto constitucional brasileiro, dentro do seu inegável 

caráter democrático, conferiu a possibilidade de responsabilização patrimonial direta do 

Estado e de suas respectivas entidades públicas quando, em sua ação ou omissão, causar 

danos aos seus cidadãos, alquebrando, por via de conseqüência, o inexorável postulado da 

                                                 
17 STF, Pleno, Relator: Ministro Celso de Mello, RTJ nº 185, p. 794-796. 
18 SCHREIBER, Elisabeth. Os direitos fundamentais da criança na violência intrafamiliar. Porto 

Alegre: Ricardo Lenz Editor, 2001, p. 202: “Ao tratar do fundamento normativo do nemo potest venire 
contra factum proprium, sustentou-se sua inserção no âmbito da cláusula geral de boa-fé objetiva, 
suscitando-se, então, a questão da sua aplicabilidade a relações de direito público. Afirmou-se que a boa-
fé objetiva, como expressão e valores constitucionais, deve se aplicar a toda espécie de relações. Não 
obstante, mesmo aqueles que restringem a aplicabilidade da boa-fé objetiva às relações privadas, devem 
admitir a incidência do princípio da proibição de comportamento contraditório em relações de direito 
público, seja como expressão de institutos verdadeiramente publicísticos (como a moralidade 
administrativa e a igualdade dos administrados em face da Administração Pública) ou como resultado da 
direta aplicação do valor constitucional da solidariedade social. A análise de casos mostra que a tudo isto 
se conforma a nossa jurisprudência”. 
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isonomia,19 o que se cumpre a todo custo evitar.20 Essa, aliás, é a dicção imposta pelo § 6º 

do Art. 37 da Constituição Federal. 

 

 

4 A PERDA DE UMA CHANCE 

 

 

A teoria da perda de uma chance (perte d’une chance) surgiu na França, a partir da 

década de 60, e foi criada, primeiramente, com vistas à atividade médica. Desenvolveu-se 

em função da difícil comprovação dos elementos formadores da responsabilidade do 

profissional, sendo chamada de teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência. 

Nesse sentido, elucidativa a explicação levada a efeito por Miguel Kfouri Neto: 

 

A jurisprudência francesa tem adotado, a partir de 1965, em casos de danos 
corporais indenizáveis, para proteger a vítima e obviar incovenientes na 
formação da culpa, a teoria da perda de uma chance de sobrevivência ou de 
cura. O elemento prejudicial que determina a indenização é a perda de uma 
chance de resultado favorável no tratamento [...]. Em síntese, admite-se 
que a culpa do médico comprometeu as chances de vida e a integridade do 
paciente. Pouco importa que o juiz não esteja convencido de que a culpa 
causou o dano. É suficiente uma dúvida. Os tribunais podem admitir a 
relação de causalidade entre culpa e dano, pois que a culpa é precisamente 
não ter dado todas as oportunidades (‘chances’) ao doente. Milita a 
presunção de culpa contra o médico.21

 

                                                 
19 NEME, Eliana Franco (coord.). Ações afirmativas e inclusão social. Bauru: EDITE, 2005, p 311-312: “[...] é 

evidente que a atividade estatal é necessária na medida em que a colocação dos cidadãos no ‘estado de natureza’, 
distancia-se do ideal de igualdade formal e material pretendido por todas as declarações de direito e constituições 
democráticas. Sendo assim, alguns valores podem ser albergados como valores comuns ao projeto de inclusão, 
por serem independentes de carga filosófica ou política, podem ser utilizados em qualquer estado que tenha por 
objetivo diminuir ou, ao menos, minimizar os efeitos do tratamento desigual até aqui perpetrado”. 

20 “Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, 
sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em 
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-
se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura 
constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’” (RE nº 436.996-AgR, Relator: Ministro 
Celso de Mello, DJ 03/02/06). 

21 NETO, Miguel Kfouri. Responsabilidade civil do médico. 3ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 52-53. 
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A teoria sobre a perda de uma chance de há muito vem sendo discutida pelos 

catedráticos brasileiros, embora apenas há pouco tempo tenha sido empregada com mais 

constância e segurança por nossos Sodalícios de Justiça. 

Assim, é preciso que se diga que o catedrático Agostinho Alvim, nos idos de 

1950, já delineava a aplicação, no Brasil, da citada teoria francesa, indicando como 

exemplo de sua utilização a circunstância de o advogado perder o prazo para a 

interposição do recurso pertinente contra decisão desfavorável ao seu cliente, ainda que 

a matéria em discussão apresentasse pouca probabilidade de ser revertida pelo Tribunal, 

afirmando: “A possibilidade e talvez a probabilidade de ganhar a causa em segunda 

instância constitua uma chance, uma oportunidade, em elemento ativo a repercutir, 

favoravelmente, no seu patrimônio [...]”.22

Rafael Pettefi da Silva, anuncia: 

 

Quando falamos da palavra chance, imediatamente lembramos uma 
situação indefinida, uma probabilidade ou o acaso. Nossa vida está repleta 
de situações aleatórias e que possuem apenas uma probabilidade de 
acontecer, como no caso de conseguir um emprego, ganhar uma partida de 
tênis ou obter lucros na realização de um contrato. Entretanto o modo 
como o mundo jurídico tenta regular este tipo de situação nunca se deu de 
maneira harmoniosa.23

 
Relativamente recente no Brasil, a perda da chance está ligada à idéia de dano, 

como forma de aferição do mesmo, para efeitos de ressarcimento. 
 

É considerada uma terceira espécie de dano patrimonial, vista como um 

intermediário entre o conceito de dano emergente e o de lucro cessante. 
 

O dano patrimonial, para efeitos de indenização, deve ser atual e certo, de forma a 

facilitar o cálculo dos valores devidos a título de perdas e danos. 
 

A perda da chance, contudo, é teoria utilizada para calcular a indenização por dano 

material quando há um dano atual, porém incerto, dito dano hipotético, o qual necessitará de 

um juízo de valor para a aferição do quantum devido a título de indenização. O que se 

                                                 
22 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. 3ª ed. atual. São Paulo: 

Jurídica e Universitária, 1965, p. 190-193.  
23 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise comparativa. 

São Paulo: Jurídico Atlas, 2007, p. 33. 
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analisa é a potencialidade de uma perda, não o que a vítima realmente perdeu (dano 

emergente) ou efetivamente deixou de ganhar (lucro cessante). 
 

Vale ressaltar ainda que, quando da indenização patrimonial sob o prisma da perda 

de oportunidade, o que se deve levar em conta para a fixação do quantum é a chance em si, e 

não o que a vítima poderia ter recebido; não se pode tencionar cobrir o eventual benefício 

perdido. 
 

Quando se fala na indenização de um dano hipotético, incerto, muitas críticas são 

feitas pelos doutrinadores, seja em função da fixação do quantum da reparação, ou 

justamente da incerteza de um dano caracterizado como patrimonial. 
 

Perda de uma chance representa a possibilidade de ser indenizado o “[...] dano 

causado quando a vítima vê frustrada, por um ato de terceiro, uma expectativa séria e 

provável, no sentido de obter um benefício ou de evitar uma perda que a ameaça”.24

 

Sérgio Savi aponta que os requisitos para a adoção da teoria da perda de uma 

chance no Brasil dizem respeito a três fatores, a saber: (i) a cláusula geral de 

responsabilidade civil como cláusula aberta; (ii) o princípio da reparação integral dos danos; 

e, (iii) a evolução da responsabilidade civil – do ato ilícito ao dano injusto. 

A primeira circunstância apresenta a disposição contida nos Arts. 186 e 927 do novel 

Código Civil, alertando para o fato de que, em tais dispositivos, não cuidou, acertadamente, o 

legislador de fixar um conceito ou quais modalidades de dano estariam inseridas no dever de 

reparar, de modo que estariam aptos a referendar a aplicação da teoria em estudo, asseverando: 

 
[...] não há, a nosso sentir, no Código Civil Brasileiro em vigor, qualquer 
entrave à indenização das chances perdidas. Pelo contrário, uma 
interpretação sistemática das regras sobre a responsabilidade civil traçadas 
pelo legislador pátrio nos leva a acreditar que as chances perdidas, desde 
que sérias, deverão ser sempre indenizadas quando restar provado o nexo 
causal entre a atitude do ofensor e a perda da chance.25

 
Em continuidade, aponta o citado autor, como sustentáculo da existência, ainda que 

implícita, do princípio da reparação integral dos danos, o conteúdo normativo inserto no Art. 

402 do Código Civil, no sentido de que “[...] salvo as exceções expressamente previstas em 

                                                 
24 SEVERO, Sérgio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 11. 
25 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Jurídico Atlas, 2006, p. 86. 
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lei, as perdas e danos devidas ao credor, abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar”, mencionando, ainda, que referido vetor há que servir de 

esteio ao intérprete quando este perquirir ao derredor daquilo que deve ou não ser alvo de 

reparação no âmbito da responsabilidade civil. 

Importante ponderar que, no seu entendimento – do qual comungamos –, o 

princípio da reparação integral dos danos se apresenta como decorrência lógica dos 

postulados constitucionais fundamentais da proteção da dignidade humana (Art. 1º, inc. III) 

e da necessidade de construção de uma sociedade brasileira livre, justa e solidária (Art. 3º, 

inc. I).26

Na seara repressiva, ou seja, depois de ocorrida a violação do direito de 

convivência familiar e comunitária, tem-se a total possibilidade de que os agentes 

prejudicados busquem a responsabilização do Estado pelo descumprimento de um dever 

(obrigação) que lhe era inerente e inafastável, surgindo, com plena viabilidade, a aplicação 

judicial da teoria da perda de uma chance, cujos caracteres gerais foram explanados no item 

imediatamente anterior ao presente. 

De fato. 

Em continuidade, para que se possa aplicar a teoria da perda de uma chance 

em casos de violação ou malferimento ao direito fundamental à convivência familiar 

e comunitária de crianças e adolescentes, mister se faz, corretamente, identificar 

quem detém o dever, a obrigação de concretizá-lo e respeitá-lo para que, ao depois, 

se possa perseguir, com segurança, a devida responsabilização pela verificação do 

ilícito praticado. 
 

Na hipótese em estudo, surge, com clareza solar, que a obrigação pela 

consecução do mencionado direito fundamental recai sobre o Estado, ou seja, sobre a 

União Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos exatos 

termos dos Arts. 226 e 227 da Constituição Federal, referendados pelo Art. 70 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Assim, uma vez respondida a pergunta, necessária se faz uma breve 

explanação, no intuito de identificar-se a materialização do regime jurídico de 
                                                 
26 Ibidem, p. 87-88: “Esta ‘absorção’ do Princípio da reparação integral dos danos pela Constituição Federal 

pode parecer, à primeira vista, desprovida de eficácia prática. Todavia, por constar do texto 
constitucional, permitirá sua mais fácil aplicação, já que a Constituição Federal, como sabemos, está no 
ápice do sistema e deve nortear sempre a atividade do intérprete”. 
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responsabilização estatal no Brasil, em face do quanto positivado no § 6º do Art. 37 da 

Constituição Federal de 1988. 
 

Por intermédio da leitura do dispositivo basilar de regência, tem-se claro que, nas 

hipóteses em que a apuração envolver atos ou condutas lesivas e/ou ilícitas perpetradas por 

pessoas jurídicas de direito público (União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

bem como por pessoas jurídicas de direito privado que se encontrem na qualidade de 

prestadoras de serviços públicos, a responsabilidade será de natureza objetiva, ou seja, 

prescinde-se do elemento culpa, atendendo-se, para sua devida concretização, apenas e tão-

somente a demonstração do nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo alegado pelo 

agente que o sofreu. 
 

O Estado, ao não concretizar o direito fundamental à convivência familiar e 

comunitária, sem sombra de dúvidas, estabelece ilícita diferenciação em relação aos infantes 

que tiveram a sorte de ter uma família estruturada daqueles que assim não conseguiram, 

encontrando-se os efeitos da citada diferenciação, infelizmente, espraiados nos mais 

diversos campos (educação, saúde, moradia, vestuário, etc.), solapando-lhes a indispensável 

oportunidade de um desenvolvimento escorreito e digno. 
 

Ademais, a própria Lei nº 8.069/90, em plena consonância com a verba 

constitucional, determinou, em seu Art. 70, que a responsabilidade no que tange à prevenção 

à ocorrência de ameaça ou à violação dos direitos e interesses de crianças e adolescentes é 

de todos. Dentro da acepção do vocábulo todos não há como se excluir a responsabilidade 

do Estado nesse particular.27

 

Como se tais decisões não bastassem por si mesmas, tem-se que o próprio Estado 

reconheceu a responsabilidade solidária no que tange ao direito fundamental objeto deste 

estudo quando, no final de 2006, houve por bem em lançar o denominado Plano Nacional 

de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
                                                 
27 MARTINS, Daniele Comin. Estatuto da criança e do adolescente & política de atendimento. 

São Paulo: Atlas, 2002, p. 73: “Os Direitos da Criança e Adolescente previstos no Estatuto 
correspondem a uma obrigação daqueles sujeitos elencados no Art. 227, da Constituição Federal: 
família, sociedade e Estado, sendo permitido a este último admitir a participação de entidade não-
governamentais, ratificado pelo Art. 4º do ECA. Pelo descumprimento de uma obrigação em 
relação à infância e adolescência, tais sujeitos (individual e solidariamente, conforme o caso) que 
ficaram legalmente obrigados serão responsabilizados por seus atos. Tal responsabilização será 
decorrente de atos comissivos ou omissivos, ‘por falta ou insuficiência da oferta de prestações’, 
conforme ensina Mancuso, de todos aqueles legitimados passivamente, inclusive coobrigados 
solidariamente, a teor do Art. 70, do ECA. Assim, responsabilizam-se conforme suas obrigações: 
pais, tutores, entidades de atendimento governamentais ou não-governamentais e o próprio 
Estado”. 
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Familiar e Comunitária, aprovado pelos conselhos nacionais de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) e de Assistência Social (CNAS), sendo certo que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão de definir ações para garantir o direito de 

crianças e adolescentes à convivência com seus familiares e sua comunidade, possuindo, 

assim, responsabilidades compartilhadas para colocar em prática as ações definidas no 

aludido plano nacional. 
 

Como dito linhas atrás, não se ignora o fato de que a convivência familiar e 

comunitária, por si só, não conduz, com plena segurança, a conclusão de que o infante irá 

trilhar um caminho digno quando do atingimento da idade adulta; porém, de outro vértice, 

nos dá a plena certeza de que a ausência do citado direito fundamental, além de colocar em 

frangalhos o princípio da isonomia, põe por terra a oportunidade de que tal agente consiga o 

desiderato almejado. 
 

A exclusão da convivência familiar e comunitária retira da criança e do adolescente 

qualquer direito de escolha, impondo-lhes, salvo raras exceções, o tortuoso caminho do 

abandono, da falta de carinho, da criminalidade, da marginalidade, da opressão, enfim, da 

mais completa e irrestrita ausência de dignidade humana. 
 

Em continuidade, quando o ser humano é desprovido de tratamento condizente com 

sua dignidade, passa ele, inexoravelmente, a agir como se bicho fosse, circunstância essa 

que, infelizmente, sossobra nos tratamentos dados no sistema prisional, na procura de restos 

de alimentos em lata de lixo, na violência inespurgável que toma conta de nossa sociedade 

como um todo. 

Infelizmente, o que se percebe é um processo intenso de desumanização da pessoa, 

da perda pelo respeito de sua essência, da banalização e da facilidade com que, hoje em dia, 

se extirpa uma vida. 

Tais circunstâncias perpassam, sem sombra de dúvidas e em muitas das vezes, pela 

ausência de convivência familiar e comunitária. 

Como dito, tem-se que a teoria da responsabilidade por perda de uma chance se 

amolda à questão da efetiva proteção do direito fundamental à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes, na exata medida em que se é verdade que não há 

como se ter certeza de que o infante privado de tal direito teria se tornado apto a conviver 

digna e harmoniosamente em sociedade, não menos verdade é o fato de que, em não tendo 
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tal direito, com toda certeza, foi-lhe subtraída ilicitamente pelo Estado referida chance, o 

que não poderá ficar sem a devida reparação. 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

1) Ao se efetuar a análise do moderno conceito de Estado em vigência, bem como de toda a 

sistemática que norteou (e ainda norteia) a criação e a aplicação do texto constitucional 

atual, não há como se fugir da eleição de verdade constante do fato de que é ele responsável 

pelo atingimento e cumprimento dos princípios e objetivos fundamentais da República. 

2) A viga-mestra do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro é o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, encartado no inc. III do Art. 1º da Lex Major, 

elevando a pessoa, o ser humano, independentemente de qualquer característica individual, à 

condição de elemento imprescindível e indispensável à fomentação de um verdadeiro Estado 

Constitucional Democrático, derramando, ainda, seus efeitos perante princípios outros, de 

assaz importância na preservação e no atingimento de tal desiderato, como, por exemplo, o 

princípio da isonomia cravado no caput do Art. 5º do referido compêndio basilar. 

3) O direito fundamental à convivência familiar e comunitária, bem como o efetivo acesso a 

instrumentos que mitiguem tal impossibilidade de concreção, faz parte do chamado mínimo 

vital, ou seja, faz parte de um núcleo material indispensável e intangível, derivado da 

própria condição humana, de modo que toda a vez que o Estado deixa de cumprir com 

aquilo que é inerente a essência do homem, pode e deve ser responsabilizado por tais 

omissões ou descumprimentos. 

4) A inércia e a omissão estatais acima apontadas sempre acabarão por redundar num ilícito 

efeito, qual seja, o de retirar dos cidadãos o exercício de direitos que lhe são fundamentais e, 

no tema em comento, retirar da criança e do adolescente expurgados da convivência familiar 

e comunitária a possibilidade de um desenvolvimento afetuoso e digno, abrindo-lhe, assim, 

o caminho para pleitear indenização embasada na teoria de responsabilidade civil 

denominada de perda de uma chance. 

5) Por fim, a problemática em discussão somente terá a possibilidade de galgar solução 

juridicamente adequada, a partir do momento em que se emprestar, verdadeiramente, 
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eficácia aos comandos constitucionais existentes, mormente aqueles de natureza 

fundamental, como é o caso do direito de convivência familiar e comunitária pertencente as 

nossas crianças e adolescentes, pois, do contrário, ter-se-á, apenas e tão-somente, mero 

exercício de vã e inútil retórica. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA COMO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL: PROTEÇÃO E EXIGIBILIDADE 

 

Daniela Richter*

Marizélia Peglow da Rosa**

 

RESUMO 

O presente estudo busca fazer uma análise da propriedade urbana como princípio 

constitucional, considerando a mudança de paradigma ideológico do Estado Liberal 

para o Estado do Bem Estar Social e, a conseqüente instauração de processos 

democráticos, tornou-se necessário, até mesmo como condição de sobrevivência deste 

novo modelo de Estado, que o princípio da função social da propriedade fosse 

remodelado, de forma que garantisse a estabilidade das relações, uma vez que a 

conceituação da plenitude da propriedade restou ultrapassada. Neste contexto, superada 

a concepção da propriedade absoluta, de noção estanque, onde seu proprietário poderia 

fazer o que bem entendesse com seu bem, passamos a visualizar a função social da 

propriedade como um princípio basilar da estruturação dos Estados modernos, 

resguardado pela Constituição. Considerando-se que o trabalho é de natureza 

bibliográfica, o método de abordagem utilizado foi o método dedutivo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: FUNÇÃO SOCIAL, PROPRIEDADE URBANA, PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL.  

 

 

RESUMEN 

El actual estudio busca hacer un análisis de la propiedad urbana como principio 

constitucional, en vista del cambio del paradigma ideológico del Estado Liberal para el 
                                                 
* Advogada, Especialista em Direito Constitucional, Mestre em Direito, Professora de Direito da Criança 
e do Adolescente e de Direito Constitucional da UNISC, Integrante do Grupo de Estudos Direito, 
Cidadania e Políticas Públicas da UNISC, coordenado pela Prof. Marli da Costa. Endereço eletrônico: 
danielarichter@ibest.com.br. 
** Professora da Universidade de Santa Cruz do Sul. Mestre em Direito e Especialista em Demandas 
Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Integrante do Grupo de Pesquisas 
Direito, Cidadania e Políticas Públicas, da mesma Universidade. Endereço eletrônico:marizelia@unisc.br. 
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Estado del Bienestar Social y la consecuente instauración de procesos democráticos. Se 

hizo necesario hasta mismo como condición de supervivencia de este nuevo modelo de 

Estado, que el principio de la función social de la propiedad fuera remodelado, de forma 

que garantizara la estabilidad de las relaciones, una vez que la conceptuación de la 

plenitud de la propiedad resultó ultrapasada. En este contexto, superado el concepto de 

la propiedad absoluta, de noción estanque, donde su propietario podría hacer lo que 

quisiera con su bien, pasamos a visualizar la función social de la propiedad como un 

principio fundamental de la estructuración de los Estados modernos, protegido por la 

Constitución. Considerándose que el trabajo es de naturaleza bibliográfica, el método de 

abordaje que se adoptó fue el método deductivo.   

 

 

PALABRAS-CLAVE: FUNCIÓN SOCIAL, PROPIEDAD URBANA, PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL.                          

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

O interesse pelo tema em análise, tem aumentado nos últimos anos, sobretudo, 

pela imperiosidade de entendermos e melhor compreendermos qual o objetivo da 

adoção de mecanismos estabelecidos, primeiramente, pela Constituição Federal, a qual 

estabeleceu as diretrizes gerais para a política urbana e, num segundo momento, a 

promulgação do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, que foi quem trouxe efetividade 

para tais preceitos. Não se pode esquecer, outrossim, que também o CCB de 2002, 

trouxe referência sobre o assunto.  

 

Inicialmente se faz necessário ressaltar alguns aspectos históricos acerca do 

surgimento da função social da propriedade, bem como a importância da aplicação dos 

mecanismos trazidos pelos institutos acima referidos. Na seqüência, busca-se a 

definição do que cada um deles representa, e após, se examina os principais temas 

debatidos na atualidade sobre o assunto e a conseqüente efetividade. É o que se passa a 

demonstrar. 
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2. UM BREVE HISTÓRICO DA PROPRIEDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A primeira Constituição brasileira já trazia em seu bojo o direito à propriedade, 

garantido-a em toda sua plenitude. Tal previsão, constitui-se nos reflexos dos 

pensadores liberais dominantes naquele período. A Constituição Republicana de 1891, 

reafirmou tal preceito, trazendo, de maneira análoga a Constituição anterior, a 

possibilidade de desapropriação, como único limite que poderia ser imposto ao 

proprietário2. 

 

Nessa órbita, o Código Civil de 1916 representou um considerado avanço no 

tratamento dedicado ao direito de propriedade, pois apesar de se manter na linha traçada 

anteriormente pelas Constituições antecessoras, onde a propriedade era marcada pela 

autonomia plena, acabou trazendo normas que continham restrições aos atributos 

intrínsecos à propriedade. 

 

Tal feição vai alterar-se significativamente após os anos 30, onde se começa a 

vislumbrar um caráter mais socializante na intervenção da ordem social. Foi a Carta de 

1934 quem trouxe o direito à propriedade e o conseqüente atendimento à sua função 

social, já com sensível alteração no conteúdo ideológico. Depois dela, “todos os demais 

textos constitucionais brasileiros (1937, 1946, 1967, 1969, 1988) reafirmaram esse 

princípio condicionando a propriedade ao interesse público, embora sua efetiva 

consolidação só tenha ocorrido com a Constituição de 1988”3. 

 

Nesse diapasão, a Carta Magna de 1988 trouxe o princípio da função social da 

propriedade como pressuposto estrutural do exercício do direito de propriedade, 

prevendo não só condições de atendimento, mas também os casos de sanção para o seu 

descumprimento. 

 

Para Ana Rita Vieira Albuquerque4

                                                 
2 MATTOS, Liana Portilho. O Estatuto da Cidade e o acesso à Justiça em matéria urbanística. In: 
Revista da Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre: Unidade Editorial da Secretaria Municipal 
de Cultura, nº 15, 2001. 
3  MATTOS, Ibidem.  
4 ALBUQUERQUE, Ana Rita Vieira. Função Social da Posse. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 51. 
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Com a Constituição de 1988, a propriedade transmudou seu caráter 
constitucional individualista em um instituto de natureza social – que vai 
além da simples limitação do direito de propriedade, não pretendendo o 
legislador apenas conciliar o interesse proprietário com um programa social, 
inserido, no caso brasileiro, no âmbito da “Política Urbanística” e da 
“Política Agrária” (...), mas representa uma alteração em seu conteúdo, 
submetendo os interesses patrimoniais aos princípios fundamentais do 
ordenamento. 

 
Contudo, no entender de Liana Portilho Mattos5

 
não obstante a Constituição da República ter inaugurado um novo paradigma 
legal para dar tratamento às questões envolvendo os direitos de propriedade e 
de posse, o entendimento prevalente desde 1988, era o de que as normas 
constitucionais que dispunham sobre política urbana – artigos 182 e 183 – 
careciam de regulamentação, por lei federal, pelo que não tinham 
aplicabilidade.   
   

 Para a solução de tal desiderato, é que se promulgou o Estatuto da Cidade, 

visando estabelecer a regulamentação dos artigos da Constituição Federal concernentes 

a política urbana, que será analisado adiante, oportunidade na qual falaremos da 

efetividade da função social da propriedade à luz de tal instituto. 

 

 Assim, delineados os contornos históricos do surgimento da questão da 

propriedade e da sua conseqüente função social é que se torna necessário, agora, 

conceituar tal princípio. 

 

3. CONCEITO DE FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA. 

 

Antes de adentrarmos na questão específica da função social da propriedade 

urbana, cumpre ressaltar a conceituação do que seja a função social como um todo. 

Assim, no entendimento de Ana Rita Vieira Albuquerque6

 
A função social está integrada, pois, ao conteúdo mínimo do direito de 
propriedade, e dentro deste conteúdo está o poder do proprietário de usar, 
gozar e dispor do bem, direitos que podem ser objetos de limitações que 
atentem a interesses de ordem publica ou privada. 
 

Assim, com a mudança de paradigma ideológico do Estado Liberal para o Estado 

do Bem Estar Social, e com a conseqüente instauração de processos democráticos, 
                                                 
5 MATTOS, Ibidem. 
6 ALBUQUERQUE, Ibidem, p. 52. 
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tornou-se necessário, até mesmo como condição de sobrevivência deste novo modelo de 

Estado, que o princípio da função social da propriedade fosse remodelado, de forma que 

garantisse a estabilidade das relações, uma vez que a conceituação da plenitude da 

propriedade restou ultrapassada. 

 

Nesse sentido, Finger7, com propriedade, destaca a mudança paradigmática da 

chamada “Constitucionalização do Direito Privado”. 

  
Percebe-se, destarte, que os valores desta sociedade não são mais aqueles 
pregados pelo direito civil do Estado Liberal. Ao invés da autonomia da 
vontade e da igualdade formal, sobrepõem-se os interesses de proteção de 
uma população que aguarda providências e prestações estatais. Estes valores, 
que outrora estavam no direito civil, estão agora nas Constituições. A 
Constituição, que no paradigma burguês era desinteressada quanto às 
relações sociais, passa a preocupar-se com elas, incorporando os valores que, 
ao mesmo tempo, vão sendo expressos no ordenamento. A Lei Fundamental 
então é que positiva os direitos concernentes à justiça, segurança, liberdade, 
igualdade, propriedade, herança etc, que antes estavam no Código Civil. 
Além disso, uma grande parte do complexo de relações sociais (e portanto 
jurídicas) não está mais regulada pelo Código Civil, mas pelos 
microssistemas. A Constituição (...) passou a expressar essa supremacia 
também no campo normativo. Como conseqüência, o centro do ordenamento 
passou a ser, em vez do Código Civil, a Constituição, (...) expressando uma 
ordem material de valores. 
  

Dessa forma, superada a concepção da propriedade absoluta, de noção estanque, 

onde seu proprietário poderia fazer o que bem entendesse com seu bem, passamos a 

visualizar a função social da propriedade como um princípio basilar da estruturação dos 

Estados modernos, resguardado pela Constituição. 

 

Isto, contudo, não significa dizer que o proprietário perderá o seu status, mas que 

ele poderá usar, gozar e dispor de sua propriedade desde que isso venha ao encontro do 

atendimento da função social do instituto, porque a “função social é o próprio conteúdo 

do direito de propriedade”8. Em outras palavras, “não se trata de extinguir a propriedade 

privada, mas de vinculá-la a interesses outros que não os exclusivos do proprietário”9. 

 

                                                 
7FINGER, Júlio César. Constituição e Direito Privado: algumas notas sobre a chamada 
constitucionalização do Direito Civil. In: SARLET, Ingo Wolfang (Org.) A Constituição Concretizada: 
Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 93-94. 
8 ALBUQUERQUE, Ibidem, p. 52-53. 
9 LEAL, Rogério Gesta. A função social da propriedade e da cidade no Brasil: aspectos jurídicos e 
políticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado/ Edunisc, 1998, p. 120. 
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Essa nova visão é decorrente do fenômeno conhecido atualmente como a 

“constitucionalização do Direito Privado”. Para Facchini Neto10 o referido fenômeno 

 
ao implicar a leitura do Direito Civil (centro do Direito Privado) à luz da 
tábua axiológica da constituição, apresenta um direcionamento bastante claro, 
pois implica um necessário compromisso do jurista com a eficácia jurídica 
(no mínimo) e com a efetividade social dos direitos fundamentais. 
 

Nesse sentido, Rogério Orrutea11 destaca a condição de princípio basilar 

(fundamental) do princípio da função social da propriedade 
Não há qualquer margem de dúvidas sobre a premente necessidade do Poder 
Constituinte em observá-la quando da elaboração, sob critérios formais, do 
documento político-jurídico-constitucional. É que o princípio da função 
social da propriedade já é visto como condição essencial na organização do 
Estado dada a sua implicação com as relações sócio-econômicas que devem 
ser objeto de ordenação na vida social moderna. Assim, constitui o princípio 
da função social, entre outras, uma das pilastras mestras que são colocadas na 
edificação de qualquer Estado levado pela inspiração de democracia clássica, 
e como tal, consubstancia numa Constituição um dos elementos 
indispensáveis na regulamentação jurídica da pessoa política -  Estado. 
 

 
Portanto, tal reconhecimento, impôs uma modificação na interpretação do 

instituto da propriedade, e conseqüentemente, a relativização da situação jurídica 

daquele preceito. 

 

  No que se refere à função social da propriedade urbana, objeto desse estudo, 

temos que analisar, primeiramente, na Constituição Federal de 1988 algumas previsões 

legais sobre o direito de propriedade.  

 

Assim, em seu artigo 5º, inciso XXII, a CF prescreve a garantia do direito à 

propriedade, e no inciso seguinte, XXIII, dispõe que: “a propriedade atenderá a sua 

função social”. No artigo 170 da CF a propriedade e sua função social recebem relevo 

como princípios gerais da ordem econômica. Enquanto que, o artigo 182, § 2º, da CF, 

preceitua especificamente que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende as suas exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
                                                 
10 FACCHINI NETO, Eugênio. Direitos Fundamentais e relações privadas – algumas premissas. In: II 
Seminário Internacional sobre Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 
2005, Santa Cruz do Sul, Anais do II Seminário Internacional sobre Demandas Sociais e Políticas 
Públicas na Sociedade Contemporânea. Porto Alegre: Evangraf, 2005, p.28. 
11 ORRUTEA, Rogério Moreira. Da propriedade e a sua função social no direito constitucional moderno. Londrina: Ed. UEL, 1
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diretor”.  

 

Com efeito, o artigo 186 da CF vincula o cumprimento da função social da 

propriedade ao atendimento de interesses extraproprietários, no que diz respeito, por 

exemplo, ao direito ao meio ambiente equilibrado, às relações de trabalho, dentre 

outros.  

 

O novo Código Civil, ratificando o texto constitucional, consagrou, no âmbito das 

relações jurídicas por ele regidas, o princípio da função social da propriedade, conforme 

as disposições do artigo 1228 e seus respectivos parágrafos. 

 

Assim, para Patrícia Flores e Bernadete Santos12 pode-se conceituar a função 

social da propriedade urbana como “o conjunto de atividades tendentes ao 

desenvolvimento das cidades, através do atendimento aos interesses públicos e 

privados”. 

 

Para Rogério Gesta Leal13

 
A propriedade privada, inclusive e principalmente a urbana, é garantida 
desde que atenda à sua função social, como um dos princípios gerais da 
ordem econômica; deve ela estar vinculada a suas finalidades, o que significa 
que deve assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de uma 
justiça social efetivamente isonômica.  

 

Nas palavras de Flores e Santos14

 
Quanto à função social da propriedade urbana, deve o Poder Público chegar 
ao maior equilíbrio possível entre o interesse do proprietário e o da 
coletividade. Deve visar, sempre, à urbanização da cidade e ao seu 
aproveitamento eficaz, de sorte a que o proprietário veja-se compelido a 
explorar o conteúdo econômico de sua área urbana. Com efeito, pelo uso da 
propriedade procura-se fazer justiça social, contribuindo para o 
desenvolvimento e planejamento urbano. E isso tudo, é bem de se ver, deve 
estar expresso no Plano Diretor, conforme mandamento constitucional. 

 

                                                 
12 FLORES, P. T. R; SANTOS, B. S. Comentários ao Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 
2002, p. 14.  
13 LEAL, Ibidem, p. 120 
14 FLORES e SANTOS, Ibidem, p. 15. 
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Certamente, com o advento do estatuto da cidade, o proprietário que não atender 

as exigências da lei quanto à realização dos pressupostos da função social, poderá ser 

coagido a fazê-lo, sob pena de ter sua propriedade declarada como não utilizada e 

podendo ser sujeito a edificação compulsória. Este, e os demais instrumentos serão 

analisados no decorrer desta investigação. 

 

Rogério Gesta Leal15, adverte para o fato de que a idéia da propriedade traduzir a 

realidade social da atualidade reclama “regulamentações específicas cotidianas junto às 

decisões governamentais, legislativas e judiciais”, representando um “enorme perigo, 

eis que as elites dominantes, a dogmática e seus juristas” têm recebido espaço para o 

esvaziamento das “matrizes políticas socializantes”.  

 

Dito isso, passamos a analisar a instigante questão da efetividade da função social 

da propriedade. Para tanto, se faz necessário algumas conceituações. 

 

4. A EFETIVIDADE DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA À 

LUZ DO ESTATUTO DA CIDADE E AS FORMAS DE RESISTÊNCIA 

IDEOLÓGICA A ESSA APLICAÇÃO  

  

 Primeiramente é de bom tom ressaltar que à extensão dos direitos fundamentais 

sobre as relações privadas envolve outras concepções além daquelas envolvidas, são 

elas, noções de Estado, sociedade, Direitos Humanos, dentre outros. 

 

 Dessa forma, o objeto de nosso estudo não pode ser analisado de forma isolada, 

uma vez que numa sociedade pluralista como a nossa, é impossível deixar de lado as 

realizações sociais da realidade em que essas pessoas vivem, assim como não é possível 

a dissociação desses temas por estarem umbilicalmente jungidos. 

 

 Neste sentido, é preciso, delinear alguns conceitos, já que é comum na doutrina 

haver divergências sobre o real significado dos termos como efetividade, eficácia, 

eficácia social, eficácia jurídica e aplicabilidade. 

                                                 
15 LEAL, Ibidem, p. 119. 
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 Assim, a eficácia lato sensu consiste “na aptidão do ato jurídico para produzir 

efeitos, para irradiar as conseqüências que lhe são próprias”. Enquanto que, a eficácia 

jurídica “guarda relação com a qualidade da norma em produzir os seus efeitos ínsitos, 

em regular as situações, relações e comportamentos”16.   

 Para Mattos17, a eficácia social da norma jurídica está adiante da “aptidão típica 

da norma para produzir efeitos (eficácia jurídica)”, ou seja, diz respeito à “aproximação 

íntima entre os efeitos possíveis e sua irradiação efetiva no plano concreto” da 

aplicação. 

 

 Já para Ingo Sarlet18, na esteira da doutrina majoritária, é necessário que se faça a 

distinção apenas 

 
entre as noções de validade e eficácia, considerando esta como sendo a 
possibilidade da norma (no caso, da norma definidora de direitos e garantias 
fundamentais) gerar os efeitos jurídicos que lhe são inerentes. Assim, a 
eficácia (...) pressupõe a vinculação jurídica dos destinatários, já que toda e 
qualquer norma vigente, válida e eficaz (conceitos distintos, embora inter-
relacionados) implica um certo grau de vinculatividade, embora se possa 
discutir quem e como está vinculado. 

 

 Dessa forma, feitos esses primeiros contornos a despeito dos termos que a 

doutrina comumente se utiliza para designar tal instituto, passamos a adentrar na 

questão da efetividade da função social da propriedade urbana após a promulgação do 

Estatuto da Cidade. 

 

 Antes disso, contudo, é importante salientar que, por vezes, não se fará distinção 

entre a função social da propriedade e o caso específico da função social da propriedade 

urbana, justamente por serem aplicáveis aos dois casos.  

 

Como vimos, a efetividade significa a realização do Direito, a concreção de sua 

                                                 
16MATTOS, Liana Portilho. A efetividade da função social da propriedade urbana à luz do Estatuto da 
Cidade. Rio de Janeiro: Temas e Idéias Editora, 2003, (4ª parte), pg 86. 
17Ibidem, p. 87. 
18SARLET, Ingo Wolfang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In:___.A Constituição Concretizada:Construindo 
pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 114-115. 
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função social, por meio da aproximação do mundo fático e dos preceitos legais. Assim, 

ao tratar da efetividade da função social da propriedade à luz do Estatuto da Cidade, 

objetiva-se a concretização do princípio referido no plano fático. Em outras palavras, o 

Estatuto da Cidade, veio justamente para implementar e para dar concretude às normas 

já contidas na Constituição, que embora lá estivessem resguardadas, segundo parte da 

doutrina, não eram passíveis de concretização. 

O que se argumentava até a entrada em vigor do referido Estatuto é que os 

princípios constitucionais não possuem força normativa, e que, por esse motivo, 

careciam da concretização imediata. 

 

Nessa órbita, não se pode olvidar que a questão dos princípios passou por vários 

estágios até obter “o status de normas jurídicas vinculantes, vigentes e eficazes”19. 

Hodiernamente, é quase que unânime a idéia de que os princípios são normas jurídicas, 

e que se dividem em duas categorias, quais sejam, a de regras e a de princípios. 

 

Segundo Mattos20, há que se pontuar, ainda, a confusão estabelecida entre a força 

normativa dos princípios constitucionais com os princípios gerais de direito, uma vez 

que a doutrina civilista os equiparava, ocasionando o uso dos últimos, apenas aos casos 

de lacuna normativa.  

 

Nesse sentido, é pertinente a afirmação de Daniel Sarmento21   

  
É verdade que o positivismo não renegava completamente os princípios. No 
entanto, atribuía a eles uma função meramente subsidiária e supletiva na 
ordem jurídica. O tema dos princípios era discutido sobretudo no âmbito do 
Direito Privado, onde eles surgiam como princípios gerais de Direito. Neste 
contexto, não se lhes reconhecia o caráter de norma jurídica, mas de meio de 
integração do Direito, cuja utilização caberia apenas nas hipóteses de lacuna. 

 
Portanto, no entendimento da autora22  

 
(...) o Estatuto da Cidade contribuiu para sepultar de vez esse argumento, na 
medida em que, ao positivar o princípio da função social da propriedade 
também na legislação ordinária, retirou dele a condição de princípio 

                                                 
19 MATTOS, 2003, Ibidem, p. 89. 
20 Ibidem. 
21 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2004, 
p. 81.  
22MATTOS, op. cit., p. 91.  
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exclusivamente constitucional. Explica-se melhor: com o Estatuto da Cidade, 
a função social da propriedade deixou de ser tão-somente um princípio 
constitucional para transformar-se em uma norma jurídica ordinária, passível, 
também por isso, de plena concretização e imposição, muito embora 
conservada sua matriz principiológica. 

 
 

Outro aspecto importante, ressaltado por Mattos23, utilizado para obstar a 

efetividade da função social da propriedade é o de que o seu conceito é juridicamente 

indeterminado. Para aquela autora, é inadmissível que ainda se faça esse tipo de 

argumentação, considerando-o sem coerência e sem sentido. Contra-argumenta dizendo 

que a “não definição rígida de seu conceito permite que o intérprete faça juízos de valor 

consoante as particularidades locais” e complementa, descrevendo, que a CF de 1988 

“apesar de aberta, remete – e não vincula”, o que por sua vez, permitiria, sobretudo, a 

integração casuística. 

 

 Nesse aspecto, também se apresentam de suma importância, os instrumentos 

trazidos pelo Estatuto da Cidade, no intuito de auxiliar não só o aplicador da lei, mas 

também os gestores públicos a concretizarem a função social da propriedade, muito 

embora ele tenha repetido a questão constitucional da remetência ao Plano Diretor. 

 

 Os instrumentos referidos acima estão dispostos por todo o texto do Estatuto, 

contudo, o artigo 2º traz as principais diretrizes para a compreensão da função social da 

propriedade urbana. Cumpre ressaltar que, como não se constitui em objetivo desse 

trabalho a análise detida de todas as normas do Estatuto da Cidade, apenas se fará a 

exposição delas. 

 

 Desse modo, o plano diretor, como meio de concretizar a vinculação da 

propriedade urbana às diretrizes e aos objetivos da política urbana, deverá definir 

quando a propriedade cumpre a sua função social. 

 

 Para Nelson Saule Júnior24  
 
                                                 
23MATTOS, 2003, Ibidem, p. 94. 
24SAÙLE JUNIOR, Nelson. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor – Possibilidade de uma nova ordem 
legal urbana justa e democrática. In: OSÓRIO, Letícia Marques (Org.) . Estatuto da Cidade e Reforma 
Urbana. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 82.     
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Como princípio norteador do regime da propriedade urbana a função social, 
permite através do plano diretor, que o Poder Público Municipal possa exigir 
o cumprimento do dever do proprietário o seu direito em benefício da 
coletividade, que implica numa destinação concreta do seu imóvel para 
atender um interesse social. 

 

 Desta feita, para a propriedade urbana atender a sua função social o estatuto da 

Cidade aponta as seguintes diretrizes de ordenação e controle do solo no inciso VI do 

artigo 2º visando evitar: 

 
A) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
B) a proximidade de usos incompatíveis ou incovenientes; 
C) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
D) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 
como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; 
E) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua sub-
utilização ou não utilização; 
F) a deterioração das áreas urbanizadas; 
G) a poluição e a degradação ambiental. 
 

 Segundo Saúle Júnior25 para a propriedade atender a sua função social o plano 

diretor deve conter, ainda, mecanismos de modo a: 

 
- democratizar o uso, ocupação e a posse do solo urbano, de modo a conferir 
oportunidade de acesso ao solo urbano e à moradia; 
- promover a justa distribuição dos ônus e encargos decorrentes das obras e 
serviços da infra-estrutura urbana; 
- recuperar para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação 
do Poder Público; 
- gerar recursos para o atendimento da demanda de infra-estrutura e de 
serviços públicos provocada pelo adensamento decorrente da verticalização 
das edificações e para a implantação de infra-estrutura em áreas não servidas; 
- promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos sub-
utilizados ou ociosos, sancionando a sua retenção especulativa; de modo a 
coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor 

 

 Há quem faça referência, ainda, ao fato de que a função social da propriedade 

não é aplicável por se tratar de uma norma constitucional programática. Os tribunais e 

os próprios gestores das cidades têm se utilizado desse argumento. 

 

 Antes de dar seguimento a questão, é imperioso que se faça uma conceituação do 

que seja uma norma programática. Para tanto recorreremos aos ensinamentos de José 

                                                 
25  Ibidem, p. 83-84. 
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Afonso da Silva26, que classifica as normas constitucionais em três categorias: 

 
A) normas de eficácia plena, que não necessitam de integração legislativa 
infraconstitucional, sendo aptas a produzirem todos os seus efeitos de 
imediato, desde a entrada em vigor da Constituição; 
B) normas de eficácia contida, que são dotadas de eficácia total e imediata 
apenas na ausência de legislação infraconstitucional integradora; mas diante 
da legislação superveniente, o seu campo de abrangência fica restrito, 
contido;  
C) normas de eficácia limitada, que não produzem todos os seus efeitos de 
imediato, sendo necessária a edição de legislação infraconstitucional ou ação 
dos administradores públicos para o seu pronto acatamento; essas últimas 
normas, dividem-se, ainda, em normas constitucionais de princípio 
institutivo e normas constitucionais de princípio programático. 
  

Ainda nesse sentido, Mattos27 resume as normas programáticas como normas 

“dotadas de eficácia, muito embora a plenitude dessa eficácia seja limitada até que uma 

norma posterior, infraconstitucional, seja editada para regulamentá-la”. Aqui se 

encontra a intrincada questão do princípio da função social da propriedade encerrar, ou 

não, uma norma programática.  

 

Para Barroso28 a função social da propriedade é uma espécie de norma 

programática, “cabendo ao legislador instrumentalizar o ordenamento jurídico, a fim de 

concretizar positivamente a atuação da função e utilidade social”. 

 

Porém, Mattos29, com muita propriedade, refuta a posição de Barroso, dizendo 

que nenhuma das disposições referentes ao princípio da função social da propriedade 

constante na Constituição aparenta “estar disposto como um mero programa de ação, 

menos ainda como uma exortação moral, ou coisa que o valha”, uma vez que o direito 

moderno aponta para o entendimento de que a referida função social é eficaz “somente 

com o texto constitucional”. Em suas palavras: 

 
Uma coisa é ter um princípio com um conteúdo bem preciso de 
determinação, como é o caso do princípio da legalidade (...).Outra, é o texto 
constitucional conter um princípio com conteúdo fluido, suscetível de 

                                                 
26  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 75. 
27 MATTOS, 2003, Ibidem, p. 98. 
28BARROSO, Luis Roberto apud  ALBUQUERQUE, Ibidem, p. 55. 
29MATTOS, op. cit., p. 100. 
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preenchimento e de identificação pelo intérprete no caso concreto, que 
buscará depreender do sistema os valores que pairam sobre ele. Esse é o caso 
da função social da propriedade, que não por isso pode ser “congelada”, 
imobilizada e colocada à margem das normas disponíveis para serem 
aplicadas pelo Poder Público, sob a pecha de ser “norma programática”. 

 

 Portanto, esse argumento carece de consistência, uma vez que no direito moderno 

a função social é imanente a propriedade. Ao se aceitar tal posição se estaria atribuindo 

o mesmo perfil ao direito à propriedade. 

 

 Jacques Távora Alfonsin30, em posição peculiar, traz à reflexão da efetividade da 

função social da propriedade a questão da moradia. Em suas palavras: 

 
Tomando-se como parâmetro o direito à moradia, portanto, o que enche de 
conteúdo eficaz, hoje, se se quiser dar algum efeito concreto à função social 
da propriedade é, no mínimo, a posse de um espaço indispensável à moradia 
de todas as pessoas que vivem nas cidades, o bem acentuado “espaço vital de 
radicação”, que é possessório, antes de tudo, como bem salientara Antonio 
Hernandez Gil rente à satisfação de uma das necessidades mais elementares 
do direito à vida, ao lado do alimento.  

  

 Há ainda outro ponto a ser destacado a favor da efetividade do princípio da 

função social da propriedade. É o fato do referido princípio e do direito de propriedade 

estarem assegurados no rol dos direitos e garantias fundamentais constantes no artigo 5º 

da CF/88. E, dessa forma, seu § 1º assegura que “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

 

 Assim, de posse desta informação, podemos concluir que todos os argumentos 

contrários a efetividade da função social da propriedade caem por terra, uma vez que na 

disposição do referido parágrafo está claro que essas normas devem ser imediatamente 

acatadas, não só pelos particulares, mas também pelo Poder Público, 

independentemente de qualquer outra legislação que as venha tornar juridicamente 

efetivas. 

 

                                                 
30ALFONSIN, Jacques Távora. Breve apontamento sobre a função social da propriedade e da posse 
urbanas à luz do novo Estatuto da Cidade. In: OSÓRIO, Letícia Marques (Org.) - Estatuto da Cidade e 
Reforma Urbana: Novas perspectivas para as cidades brasileiras. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2002, p. 67. 
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 Ademais, com o advento do Estatuto da Cidade encerrou-se qualquer dúvida a 

respeito da regulamentação do princípio da função social da propriedade, uma vez que o 

próprio ementário do Estatuto afirma que ele: “regulamenta os arts 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências”. 

 

 Cabe, agora, analisarmos como os instrumentos de combate à retenção 

especulativa dos imóveis urbanos devem ser utilizados no auxílio da concretização da 

função social da propriedade urbana. 

 

 

 

5. OS INSTRUMENTOS DE COMBATE À RETENÇÃO ESPECULATIVA 

COMO FORMA DE CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Os instrumentos de combate à retenção especulativa de imóveis urbanos já 

haviam sido previstos constitucionalmente na CF de 1988 em seu artigo 182, § 4º. 

Contudo, esses instrumentos só passaram a ter possibilidade de aplicação concreta e, de 

eficácia, portanto, com a promulgação do Estatuto da Cidade, Lei Nº 10.257/2001. 

 

Segundo Moraes31

 
A previsão de instrumentos como o parcelamento ou edificação 
compulsórios, o imposto sobre a propriedade predial urbana progressivo no 
tempo e a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, 
tem um significado muito importante para a política urbana dos municípios, 
na medida em que dotam o Poder Público de uma possibilidade bem maior 
de intervenção sobre o território e o mercado imobiliário das cidades.  
 

É importante consignar que os instrumentos referidos visam a materialização das 

diretrizes constantes no inciso VI, do artigo 2º , do Estatuto acima comentados. Nessa 

órbita, caberá aos municípios identificar as regiões que não estão cumprindo a sua 

função social e as colocar expressamente no Plano Diretor. Porém, sua mera previsão 
                                                 
31ALFONSIN, Betânia de Moraes. Princípio da Função Social da Propriedade e instrumentos de combate 
à retenção especulativa de imóveis urbanos. Mímeo, p. 01. 
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não é suficiente para a sua implementação. É necessário que seja editada Lei Municipal 

específica, onde deverão ser fixados os prazos para o cumprimento das obrigações a 

serem realizadas. 

 

A partir da promulgação da Lei específica, cabe ao poder público municipal 

notificar os proprietários das glebas atingidas pela medida coercitiva. Cumpre asseverar 

que o encargo vai inscrito no registro de imóveis, sendo, portanto, ligado ao direito real 

de propriedade. 

 

Expirado o prazo concedido pelo poder público, fica o município autorizado a 

aumentar progressivamente a alíquota do IPTU, por um prazo máximo de até 5 anos e 

podendo chegar a uma alíquota máxima de 15%. Com isso, objetiva-se o atendimento, 

pelo proprietário, da função social da propriedade objeto de notificação. O IPTU 

progressivo, portanto, não tem caráter arrecadatório e sim caráter extrafiscal. 

 

Nesse sentido, se passados os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo e o 

proprietário da área, objeto de notificação, continuar inerte, sem a apresentação de um 

projeto urbanístico que lhe dê adequado aproveitamento, será facultado ao poder 

público, ficando, dessa forma, adstrito ao poder discricionário da Administração 

Pública, a desapropriação como sanção, com pagamento em títulos da dívida pública. 

 

Portanto, no entendimento de Alfonsin32

 
Fica claro que a aplicação do instrumento da desapropriação-sanção se liga a 
dois princípios constitucionais: o princípio da função social da propriedade 
(tanto privada como pública), como ao princípio da finalidade. Se a lei 
estabelece esses mecanismos para que o proprietário atenda à função social 
da propriedade , não poderá o poder público desapropriá-lo para mantê-lo não 
parcelado, não edificado ou não utilizado. A função social da propriedade se 
liga à função social da cidade, revestindo-se de interesse público a tutela de 
seu cumprimento. 
 

Tanto isso é verdade que o Estatuto da Cidade trouxe mecanismos de 

responsabilidade com a ordem urbanística, responsabilizando os agentes públicos que 

deixarem de proceder às medidas cabíveis, por improbidade administrativa. 

                                                 
32ALFONSIN, Ibidem, p. 04. 
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Contudo, Rogério Gesta Lea33, adverte que 

 
A desapropriação não tem sido muito utilizada enquanto instrumento de 
reforma urbana ou mecanismo de efetivação da função social da propriedade 
urbana e da cidade, exatamente porque as elites dominantes deste país ou 
fazem lobby par que isto não ocorra, já que seriam frontalmente atingidos 
seus interesse patrimonialistas, ou porque a própria classe política 
institucional faz parte de um segmento privilegiado da sociedade, detentor 
dos meios de produção e da concentração de renda e bens vigente, que de 
qualquer forma não tem interesse em ver implantadas políticas públicas 
garantidoras daqueles direitos/princípios.   

 

 Ademais, como a alíquota máxima é fixada em 15% , correspondendo a um valor 

bastante expressivo, dificilmente um proprietário notificado ficará durante o período de 

5 anos arcando com um valor tão alto de IPTU. 

 Feitas essas explanações, nos resta, ainda, discorrer sobre a necessidade da 

mudança paradigmática, de maneira a refletir e materializar o princípio da função social 

da propriedade. 

 

6. O OLHAR DO APLICADOR DA LEI 

 

 Como vimos, somente na Constituição de 1988 é que o princípio da função 

social da propriedade urbana encontrou uma fórmula consistente, que segundo Edésio 

Fernandes34, pode se assim sintetizada: 

 
O direito de propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida 
sua função social, que por sua vez é aquela determinada pela legislação 
urbanística, sobretudo no contexto municipal. Cabe ao governo municipal 
promover o controle jurídico do processo de desenvolvimento urbano através 
da formulação de políticas de ordenamento territorial, nos quais os interesses 
individuais dos proprietários necessariamente coexistem com outros 
interesses sociais, culturais e ambientais de outros grupos e da cidade como 
um todo. 

 

 Todavia, o princípio da função social da propriedade, segundo este autor35, ainda 

é “uma figura retórica nas práticas efetivas de desenvolvimento urbano e gestão de 
                                                 
33LEAL, Ibidem, p. 121.  
34FERNANDES, Edésio. Do Código Civil de 1916 ao Estatuto da Cidade: algumas notas sobre a 
trajetória do Direito Urbanístico no Brasil. In: MATTOS, L. P. (Org.). Estatuto da Cidade Comentado. 
Belo Horizonte, Mandamentos, 2002, p. 35. 
35FERNANDES, Ibidem, p. 36. 
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cidades”, uma vez que os setores do pode público tem-se “pautado por outra noção, qual 

seja, a do direito de propriedade individual irrestrito”. 

 

 Portanto, precisamos, definitivamente de uma mudança de olhar, ou seja, de uma 

mudança de paradigma conceitual de interpretação, abandonando de vez o princípio 

individualista do CC, e o substituindo pelo princípio da função social da propriedade.  

  

Dessa forma, “são muitos os mitos que precisam de ser implodidos”36 para que a 

função social da propriedade adquira uma eficácia plena e fática, dentro de um quadro 

de maior objetividade, apoiada não só em seus conceitos, mas também nos princípios 

constitucionais. 

 Proceder a essa mudança paradigmática no contexto das decisões judiciais, é de 

fundamental importância, uma vez que a tradição civilista do direito de propriedade 

absoluto ainda revela seus resquícios. Ademais, “tão importante quanto aprovar novas 

leis e criar novos instrumentos urbanísticos é consolidar o paradigma proposto pela 

Constituição de 1988, de forma a reformar de vez a tradição civilista”37. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os apontamentos iniciais prestaram-se a demonstrar a contextualização dos 

institutos envolvidos, bem como se procurou demonstrar as peculiaridades mais 

significativas a respeito do tema. 

 

No decorrer da investigação, apresentou-se, ainda, a caracterização do princípio 

da função social da propriedade como valor essencial ao direito de propriedade, uma 

vez que sua socialidade é imanente ao referido direito. 

 

Na seqüência, permitiu-se um esboço da afirmação dos mecanismos trazidos pelo 

Estatuto da Cidade que trazem efetividade à função social da propriedade urbana, bem 

como as formas de resistência ideológica a essa aplicação. 

 
                                                 
36 Ibidem, p. 38. 
37Ibidem, p. 39. 
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Nesse contexto, é de fundamental importância que os municípios promovam uma 

ampla reforma de suas ordens jurídicas de acordo com os novos mecanismos trazidos 

pelo Estatuto da Cidade, de modo a conferir um quadro de leis condizentes com o novo 

paradigma da função social da propriedade, que acaba abandonando o viés 

individualista do Código Civil, com suas normas imutáveis, para assumir uma feição 

constitucional atrelada ao cumprimento de uma função social, que possa realmente 

atender aos anseios sociais e às demandas conjunturais da nossa sociedade pluralista. 

 

Mais do que nunca, se expõe a necessidade dos juristas se preocuparem não só 

com a interpretação das leis, mas também com as reais possibilidades de efetividade do 

princípio da função social da propriedade.  

Por fim, resumidamente, podemos dizer que a função social da propriedade 

urbana como princípio constitucional, é fruto do fenômeno chamado de 

constitucionalização do direito privado, quando é feita uma releitura do Direito Civil à 

luz da Constituição, onde se passou a privilegiar os valores não patrimoniais como a 

dignidade humana e os direitos sociais.  

 

Portanto, a análise do princípio da função social da propriedade urbana à luz 

desse novo viés e do Estatuto da Cidade, acabou permitindo a revigoração desse 

instituto, que estava relegado ao esquecimento e a ineficácia, revigorando-os, de 

maneira, a torná-los compatíveis com as demandas da sociedade pluralista.  

 

Por último, o que diferencia o texto atual da Constituição de 1988, em relação às 

anteriores, é que a propriedade e a função social tornaram-se princípios fundamentais do 

ordenamento, ou seja, receberam o status de garantias individuais e, como tal, são 

providas da possibilidade de aplicação imediata. 
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RESUMO 

O presente artigo versa sobre um tema controvertido, qual seja, a reforma do Poder 

Judiciário brasileiro no que se refere à nova regulação dada aos direitos humanos. O 

Estado brasileiro vivencia reformas desde a abertura democrática, na década de 80. 

Muitas ocorreram, em diversos setores e âmbitos de atuação e conhecimento, na 

tentativa de restabelecer e consolidar a democracia, sobretudo nas instituições públicas. 

Mas as reformas que visavam atingir o Poder Judiciário e melhorar o atendimento 

fornecido à população resumiram-se, até então, a um ataque aos códigos de processo e 

procedimentos internos dos tribunais, muitas vezes aumentando a burocracia, os custos 

e, por conseguinte, gerando efeito contrário ao pretendido. Com efeito, muitas 

mudanças foram introduzidas pela Emenda Constitucional 45/2004, intitulada de 

Reforma do Poder Judiciário. Algumas delas, voltadas a efetivação dos direitos 

humanos, trouxeram alterações significativas, e que, ao contrário do que sustenta a 

doutrina majoritária, não foram positivas, representando um retrocesso no processo de 

reconhecimento e de efetividade dos direitos humanos no Brasil.  No que se refere aos 

direitos humanos, a EC 45/2004 não trouxe novidades positivas, exceto pela 

possibilidade de determinados casos transitarem na Justiça Federal. E isso é pouco. Um 

país como o Brasil, de (des)proporções continentais, de violações históricas contra os 

direitos, não se  pode dar ao luxo de editar normas contraditórias ou retrógradas. A 

existência de normas protetivas aos direitos humanos não significa a existência efetiva 
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destes direitos, mas ajuda. A restrição legislativa ou a não-existência dessas normas 

protetivas, condena o indivíduo à própria sorte, ou pior, à vontade e desejos alheios.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; REFORMA DO JUDICIÁRIO; 

EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004; TRATADOS INTERNACIONAIS; 

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. 

 

ABSTRACT 

The present paper turns on a controversial subject, which is, the Brazilian Judiciary 

Branch reform especially about the new regulation on the human rights. The Brazilian 

State has been suffering reforms since the returns of the democratic system, on decade 

of 80. Many of them (reforms) occurred in various sectors and areas of expertise and 

knowledge, in an attempt to restore and consolidate democracy, especially in public 

institutions. But the reforms aimed at achieving the Judiciary Power and improve the 

care provided to the population reduced up, until then, an attack on codes of process and 

internal procedures of the courts, often increasing the bureaucracy, costs and therefore 

generating contrary to the desired effect. In fact, many changes had been introduced by 

Constitutional Amendment 45/2004, called Judiciary Branch Reform. Some of them, in 

terms of human rights protection, have brought significant changes, which have not 

being positive ones, contrary to what a several number of Brazilian legal circles have 

asserted, symbolizing a backslide in the process of recognition and effectiveness of the 

human rights in Brazil. However, about human rights, the Constitutional Amendment 

45/2004 not brought good news, except for the possibility of some cases forward in the 

Federal Justice. That´s not enough. A country like Brazil, with continental proportions 

and a large historical human rights violations, can not afford to edit rules contradictory 

or backward. The existence of standards to human rights protection does not mean the 

effective existence of these rights, but it helps. The restriction legislative or non-

existence of such protection standards condemns the human being to own fate, or worse, 

the will and wishes of others. 

 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; JUDICIARY BRANCH REFORM; 

CONSTITUTIONAL AMENDMENT 45 ON DECEMBER 2004; INTERNATIONAL 

TREATIES; INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Reforma do Poder Judiciário, como ficou conhecida a Emenda 

Constitucional 45/2004, estabeleceu um marco, divisor de águas no cenário jurídico-

político nacional, sobretudo no que se refere à preocupação em tornar o Poder Judiciário 

mais democrático e acessível à população. Isto não implica dizer que esta preocupação 

não existia antes, ou que as reformas processuais e procedimentais anteriores não 

tiveram este condão. Significa, todavia, afirmar que todas as tentativas anteriores não 

surtiram tamanho impacto, ainda que os resultados não sejam, até o momento, 

animadores. 

Com efeito, o Brasil vive a reformas desde a abertura democrática, na década 

de 80. Muitas ocorreram, em diversos setores e âmbitos de atuação e conhecimento, na 

tentativa de restabelecer e consolidar a democracia, sobretudo nas instituições públicas. 

Mas as reformas que visavam atingir o Poder Judiciário e melhorar o atendimento 

fornecido à população resumiram-se, até então, a um ataque aos códigos de processo e 

procedimentos internos dos tribunais, muitas vezes aumentando a burocracia, os custos 

e, por conseguinte, gerando efeito contrário ao pretendido. A EC 45/2005 inovou neste 

sentido. Não se tratou de uma reforma processual, mas sim de princípios e garantias 

constitucionais, dentre os quais se inseriu a garantia “à duração razoável do processo”.  

Mas não apenas de princípios tratou a EC 45/2004. A “Reforma do Judiciário” 

também criou o Conselho Nacional de Justiça, possibilitou ao STF editar súmulas 

vinculantes, comprometeu o Estado brasileiro a compor a infra-estrutura humana do 

Poder Judiciário, sobretudo no que se refere ao quantum de magistrados, em número 

proporcional à população e à demanda, fortaleceu o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, ampliou as competências da Justiça Federal e do Trabalho, enfim, fomentou 

mudanças institucionais que geraram e continuam a gerar alterações e inovações 

legislativas.  

Dentre todas as mudanças citadas, merece destaque a regulação dada pela EC 

45/2004 aos direitos humanos, e às tentativas, muitas vezes equivocadas, de adequar-se 

aos compromissos firmados pelo Estado brasileiro em prol da defesa e efetivação dos 

direitos do ser humano dentro e fora de suas fronteiras. 
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2. A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E OS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

 

A Emenda Constitucional 45, de 2004, ressaltou a importância da proteção 

efetiva dos direitos humanos no plano interno do Estado brasileiro, preocupando-se, 

logo num primeiro momento, em consagrar dentro do rol de direitos fundamentais do 

art. 5º, o direito de acesso à justiça dentro um prazo razoável. A par dessa positivação, a 

Emenda Constitucional 45, de 2004, reafirmou o interesse do Estado brasileiro em 

proteger os direitos do ser humano dentro e fora de suas fronteiras, acrescendo dois 

novos parágrafos ao art. 5º, e ainda criando a possibilidade de os crimes contra os 

direitos humanos poderem ser processados pela Justiça Federal, sabidamente melhor 

aparelhada, mais eficaz e rápida do que a Justiça comum, como se verá adiante. 

A inclusão, todavia, de dois novos parágrafos ao art. 5º da Constituição Federal 

em vigor reacendeu uma divergência histórica entre a doutrina pátria e os tribunais 

nacionais, sobretudo no que se refere à incorporação dos tratados internacionais de 

direitos humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro, referida no § 2º do art. 5º e agora 

disposta expressamente no § 3º do mesmo artigo. 

À primeira vista, o legislador tentou encerrar a discussão sobre a prevalência 

dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, conferindo-lhes, definitivamente, 

status constitucional. A princípio, parece ter sido esse o intuito do legislador, mas a 

redação dada ao recém-acrescido § 3º do art. 5º da Constituição Federal de 1988 não 

traz essa mensagem. Dispõe o texto constitucional que “[o]s tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 

às emendas à Constituição”.  

A redação dada pelo novo parágrafo, todavia, trouxe mais discussões, a par das 

já existentes em razão do disposto no § 2º do mesmo artigo, que já definia, desde 1988, 

que “os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte”.  

Desde sua promulgação, a Constituição Federal de 1988 tratou a questão dos 

tratados internacionais de direitos humanos de modo particularizado, dando a esses 
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tratados, e não a outros, status constitucional por força do § 2º do art. 5º1. Apesar do 

posicionamento equivocado do STF no famoso caso sobre a possibilidade de prisão por 

dívidas para o depositário infiel2, contrariando a disposição da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, que só admite a prisão civil em casos injustificados de não-

pagamento da pensão alimentícia, a doutrina nacional, bem como a grande maioria dos 

tribunais regionais e superiores, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça e mesmo de 

alguns ministros do STF, a exemplo do Ministro Carlos Velloso3, já havia pacificado o 

entendimento de que a única interpretação possível ao texto do § 2º seria o 

reconhecimento da hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos 

humanos4. 

A inclusão de um parágrafo terceiro ao dispositivo, contudo, alterou essa 

certeza. De fato, a redação dada pelo § 3º limitou a paridade constitucional apenas aos 

tratados internacionais de direitos humanos que fossem aprovados pelas duas Casas do 

Congresso Nacional, em dois turnos e com quorum mínimo de três quintos dos votos 

respectivos, o que gerou, dentre a doutrina nacional, algumas indagações, quais sejam: 

a) se somente os novos tratados internacionais de direitos humanos, aprovados segundo 

os requisitos exigidos pelo novo § 3º, terão status de emenda constitucional, que status 

terão os tratados anteriores à edição da Emenda Constitucional 45, de 2004?; b) ou 

ainda, que status terão os novos tratados internacionais de direitos humanos que não 

                                            

1  “Logo, por força do art. 5º, §§ 1º e 2º, a Carta de 1988 atribui aos direitos enunciados em tratados 
internacionais a natureza de norma constitucional, incluindo-os no elenco dos direitos 
constitucionalmente garantidos, que apresentam aplicabilidade imediata. Conclui-se, portanto, que o 
direito brasileiro faz opção por um sistema misto, que combina regimes jurídicos diferenciados: um 
regime aplicável aos tratados de direitos humanos e um outro aplicável aos tratados tradicionais. 
Enquanto os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos – por força do art. 5º, § 2º – 
apresentam natureza de norma constitucional, os demais tratados internacionais apresentam natureza 
infraconstitucional”. (PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: 
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do 
Judiciário: Emenda Constitucional 45/2004, Analisada e Comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 
67-81, p. 71) 

2  Julgamento do HC 72.131/RJ, de 22.11.1995, que teve como relator o Ministro Celso Mello. 
3  Julgamento do HC 82.424/RS. Sobre o caso, ver: PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito 

Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 93-94. 
4  Para um histórico circunstanciado do § 2º do art. 5º da Constituição Federal brasileira, ver: TRINDADE, 

Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: 
Safe, 2003. v. III, p. 597-643; TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos 
Direitos Humanos e o Brasil (1948-1997): as primeiras cinco décadas. 2. ed. Brasília: UnB, 2000. p. 1-
214; GALINDO, G. R. Bandeira. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição 
Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002; e LOUREIRO, Sílvia M. da Silveira. Tratados 
Internacionais sobre Direitos Humanos na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 
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forem aprovados obedecendo a esses requisitos?; c) em se entendendo que o § 3º do art. 

5º estabelece hierarquia entre os tratados internacionais de direitos humanos, não seria 

esse parágrafo inconstitucional à luz do já existente § 2º do mesmo artigo, por estar 

restringindo a proteção pétrea dada aos direitos humanos na interpretação do § 2º e, que 

já não existe no § 3º? 

Em resposta à primeira indagação, Piovesan afirma que, por força do  

§ 2º do art. 5º, todos os tratados internacionais de direitos humanos já eram, antes da 

Emenda Constitucional 45, de 2004, reconhecidos materialmente como normas 

constitucionais. O novo § 3º não teria, portanto, o condão de reduzir esse status, 

também em razão do disposto no art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, que 

disciplina sobre as cláusulas pétreas (PIOVESAN, 2005, p. 73).  

Assim, o § 3º do art. 5º deve ser interpretado segundo o desejo do legislador 

originário, que dispôs no § 2º do mesmo artigo sua preocupação em não limitar o rol de 

direitos e garantias fundamentais aos direitos ali consagrados, ampliando esse rol para 

todo novo direito humano reconhecido posteriormente pelo Estado brasileiro, sejam eles 

“decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

Nesse sentido, Piovesan afirma, em resposta à segunda indagação, que os 

novos tratados internacionais de direitos humanos, além do reconhecimento 

constitucional material, também poderão ter assento formal na Constituição, se, para sua 

aprovação, forem observados os requisitos no § 3º do art. 5º da Constituição Federal5. 

Essa medida teria a intenção de assegurar a perenidade dos direitos humanos 

internacionais reconhecidos e positivados pelo Estado brasileiro, uma vez que os 

tratados internacionais de direitos humanos, tal qual qualquer outro tratado 

                                            

5  “Acredita-se que, por um lado, o novo dispositivo vem a reconhecer de modo expresso a natureza 
materialmente constitucional dos tratados de direitos humanos. Contudo, para que os tratados de 
direitos humanos obtenham assento formal na Constituição, requer-se a observância de quorum 
qualificado de três quintos dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos – que é justamente o quorum exigido para a aprovação de emendas à Constituição, nos termos 
do art. 60, § 2º, da Carta de 1988 Nesta hipótese, os tratados de direitos humanos formalmente 
constitucionais são equiparados às emendas à Constituição, isto é, passam a integrar formalmente o 
texto constitucional”. (PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: 
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do 
Judiciário: Emenda Constitucional 45/2004, Analisada e Comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 
67-81, p. 72). 
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internacional, admite denúncia6 pelo Estado-parte, ao passo que os direitos consagrados 

como fundamentais na Constituição Federal brasileira seriam eternos por força do art. 

60, § 4º, IV, da Carta de 19887.  

Todavia, apesar dos esforços em se interpretar o § 3º do art. 5º de modo 

positivo, a redação dada pelo legislador reformador fomenta a interpretação 

conservadora de que haveria sim uma hierarquia entre os tratados internacionais de 

direitos humanos, que teriam o status constitucional de direitos fundamentais no Brasil 

somente após passarem pelo procedimento especial destinado às emendas 

constitucionais, uma vez que os requisitos dispostos pelo legislador no § 3º do art. 5º 

são os mesmos dispostos no art. 60, § 2º, relativos a toda e qualquer emenda à 

Constituição, tratando a matéria de direitos humanos ou não.  

Ainda é cedo para que os tribunais nacionais se manifestem sobre a questão, 

mas é importante ressaltar que o STF, antes mesmo da edição da Emenda 

Constitucional 45, de 2004, não reconhecia tal paridade, acolhendo os tratados 

internacionais de direitos humanos como normas infraconstitucionais, uma vez que os 

tratados internacionais são incorporados ao ordenamento jurídico nacional por meio de 

ato do Poder Executivo (ratificação de tratado internacional), convertido em Decreto.  

O posicionamento conservador da Corte Constitucional em matéria de direito 

internacional é fator preponderante para a preocupação em torno da interpretação do § 

3º do art. 5º, levando Cançado Trindade a indagar sobre a inconstitucionalidade do 

dispositivo em face do § 2º do mesmo artigo, que já consagrava os direitos humanos 

reconhecidos pelos tratados internacionais, protegendo-os por cláusula pétrea, portanto, 

não passíveis de modificação que os restrinja, limite ou exclua.  

 
Esta nova disposição busca outorgar, de forma bisonha, status 
constitucional, no âmbito do direito interno brasileiro, tão-só aos 
tratados de direitos humanos que sejam aprovados por maioria 
de 3/5 dos membros tanto da Câmara dos Deputados como do 

                                            

6  Denúncia é o ato por meio do qual um Estado retira sua aprovação a determinado tratado, deixando, 
portanto, de fazer parte do grupo que ratificou o instrumento.  

7  “Em suma: os tratados de direitos humanos materialmente constitucionais são suscetíveis de 
denúncia, em virtude das peculiaridades do regime de direito internacional público, sendo de rigor a 
democratização do processo de denúncia., com a necessária participação do Legislativo. Já os 
tratados de direitos humanos material e formalmente constitucionais são insuscetíveis de denúncia”. 
(PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: TAVARES, André Ramos; 
LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário: Emenda Constitucional 
45/2004, Analisada e Comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 67-81, p. 75) 
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Senado Federal (passando assim a ser equivalentes a 
emendas constitucionais). Mal concebido, mal redigido e mal 
formulado, representa um lamentável retrocesso em relação ao 
modelo aberto consagrado pelo parágrafo 2 do artigo 5 da 
Constituição Federal de 1988, que resultou de uma proposta de 
minha autoria à Assembléia Nacional Constituinte, como 
historicamente documentado. No tocante aos tratados 
anteriormente aprovados, cria um imbróglio tão a gosto de 
publicistas estatocêntricos, insensíveis às necessidades de 
proteção do ser humano; em relação aos tratados a aprovar, cria 
a possibilidade de uma diferenciação tão a gosto de publicistas 
autistas e míopes, tão pouco familiarizados, – assim como os 
parlamentares que lhes dão ouvidos, – com as conquistas do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. 31. Este retrocesso 
provinciano põe em risco a inter-relação ou indivisibilidade dos 
direitos protegidos no Estado demandado (previstos nos tratados 
que o vinculam), ameaçando-os de fragmentação ou atomização, 
em favor dos excessos de um formalismo e hermetismo jurídicos 
eivados de obscurantismo. A nova disposição é vista com 
complacência e simpatia pelos assim chamados 
“constitucionalistas internacionalistas”, que se arvoram em 
jusinternacionalistas sem chegar nem de longe a sê-lo, 
porquanto só conseguem vislumbrar o sistema jurídico 
internacional através da ótica da Constituição nacional. Não está 
sequer demonstrada a constitucionalidade do lamentável 
parágrafo 3 do artigo 5, sem que seja minha intenção 
pronunciar-me aqui a respeito; o que sim, afirmo no presente 
Voto, – tal como o afirmei em conferência que ministrei em 
31.03.2006 no auditório repleto do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) em Brasília, ao final de audiências públicas perante esta 
Corte que tiveram lugar na histórica Sessão Externa da 
mesma recentemente realizada no Brasil, – é que, na medida 
em que o novo parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição Federal 
brasileira abre a possibilidade de restrições indevidas na 
aplicabilidade direta da normativa de proteção de 
determinados tratados de direitos humanos no direito interno 
brasileiro (podendo inclusive inviabilizá-la), mostra-se 
manifestamente incompatível com a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (artigos 1(1), 2 e 29). 32. Do prisma do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos em geral, e da 
normativa da Convenção Americana em particular, o novo 
parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição Federal brasileira não 
passa de uma lamentável aberração jurídica. O grave retrocesso 
que representa vem a revelar, uma vez mais, que a luta pela 
salvaguarda dos direitos humanos nos planos a um tempo 
nacional e internacional não tem fim, como no perene 
recomeçar, imortalizado pelo mito do Sísifo. Ao descer a 
montanha para voltar a empurrar a rocha para cima, toma-se 
consciência da condição humana, e da tragédia que a circunda 
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(como ilustrado pelas histórias de Electra, e de Irene Ximenes 
Lopes Miranda)8.  

 

De fato o legislador errou ao introduzir um parágrafo terceiro ao art. 5º com a 

redação apresentada que vem a reacender a discussão sobre a hierarquia dos direitos 

humanos reconhecidos por tratados internacionais em face dos direitos fundamentais 

consagrados na Constituição Federal de 1988. Os termos dispostos pelo legislador 

reformador conferem razão ao argumento de Cançado Trindade sobre a 

inconstitucionalidade do dispositivo, cuja redação induz a restrições na incorporação de 

novos direitos humanos fundamentais, contrariando frontalmente o § 2º do art. 5º, esse 

sim instituído pelo legislador originário. 

Outro argumento que fortalece essa indagação refere-se à prevalência dos 

princípios gerais do Direito. Em que pese a redação dada ao § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988 e o posicionamento do STF envolvendo matéria de 

natureza internacional, cabe ressaltar que, face ao caso concreto e em se tratando de 

violação de direitos humanos, a interpretação dos dispositivos legais deve respeitar o 

princípio basilar do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é a primazia da 

norma mais favorável ao ser humano9. 

O ser humano, como visto, tornou-se o centro das preocupações a partir da 

segunda metade da década de 1990, e o Direito, em especial as normas criadas pelos 

Estados nazista e fascista, passou a ser questionado por meio dos princípios gerais do 

Direito, tendo em conta o Direito das Gentes como paradigma. O século XXI cobra, 

pois, a reconstrução do jus gentium como direito universal da humanidade a determinar 

limites ao legislador e ao intérprete da norma, ambos agentes estatais, classicamente 

imbuídos de defender os interesses do Estado, quando o momento histórico exige a 

supremacia da proteção do indivíduo. “Definitivamente, não se pode visualizar a 

humanidade como sujeito do Direito a partir da ótica do Estado; o que se impõe é 

reconhecer os limites do Estado a partir da ótica da humanidade” (TRINDADE, 2006, p. 

28). 

                                            

8  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes Vs Brasil. 
Sentencia de 4 de Julio de 2006, Serie C n. 149, voto em separado do Juiz Antônio Augusto Cançado 
Trindade, parágrafos 30 a 32. Também disponível em: <www.corteidh.or.cr/docs/ 
casos/vsc_cancado_149_por.doc>. 

9  A respeito, ver: TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. Porto Alegre: Safe, 1997. v. I, p. 401-402. 

2112



 

 

3. A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E O TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL 

 

Outro desacerto do legislador reformador refere-se à inclusão do § 4º ao art. 5º 

da Constituição Federal de 1988, que dispõe expressamente: “o Brasil se submete à 

jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. 

Novamente a redação dada ao dispositivo não faz luz à terra de Rui Barbosa. O artigo 

expressamente afirma que o Brasil irá se submeter a uma jurisdição internacional, 

contrariando os preceitos constitucionais relativos à soberania nacional e à soberania 

popular, comumente invocados para justificar a opção dualista no que tange ao direito 

internacional10.  

Se interpretado à luz do § 3º, o § 4º não faz o menor sentido. Primeiramente 

porque o § 3º, como visto, retroage no que se refere à proteção aos direitos humanos, 

criando novos obstáculos à sua positivação constitucional e reforçando a natureza 

infraconstitucional dos tratados internacionais, salvo se versarem sobre direitos 

humanos e se forem aprovados pelo Congresso Nacional obedecendo os requisitos 

dispostos no  

art. 60, § 2º, todos da Constituição Federal de 1988.  

Com esse engessamento, a redação dada pelo § 3º fortaleceu a tese dualista, ou 

seja, reafirmou que o Estado brasileiro não reconhece automaticamente os tratados 

internacionais, logo os tratados internacionais de direitos humanos não são 

automaticamente convertidos em norma constitucional, mas, tão-somente, após serem 

submetidos ao crivo do Legislativo e, desde que, obedecidos os requisitos exigidos para 

as emendas constitucionais.  

No § 4º, contudo, o legislador inverteu o posicionamento adotado no parágrafo 

anterior, afirmando expressamente que o Estado brasileiro irá se submeter a toda e 

qualquer decisão do Tribunal Penal Internacional, ou seja, toda norma internacional 

                                            

10  Pela teoria dualista, o Estado é independente e soberano e suas normas não precisam de aprovação 
internacional, ao passo que as normas internacionais precisam ser “convalidadas” pelo Estado para 
que tenham eficácia dentro das fronteiras do seu território. Pela teoria dualista, ainda que o Estado 
assuma compromissos no âmbito internacional, essas obrigações, assim como os direitos, somente se 
estenderão aos nacionais após terem sido “transformadas” em lei interna; no Brasil em regra, por 
meio de Decretos.  
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emitida pelo Tribunal Penal Internacional vinculará automaticamente o Estado 

brasileiro. Em se tratando de sentença internacional, o disposto no § 4º do art. 5º afasta a 

exigência do art. 105, I, “i”, da Constituição Federal de 1988, que agora atribui ao 

Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar “a homologação de 

sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias”11. 

Todavia, o retrocesso trazido pelo § 4º não se refere à incorporação automática 

de norma internacional, mas sim ao status privilegiado conferido à ratificação desse 

tratado internacional, de natureza penal, e que implica diretamente violação a diversos 

direitos e garantias consagrados pela Constituição Federal de 1988.  

O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998, 

tendo sido ratificado pelo Brasil e incorporado ao ordenamento jurídico nacional em 06 

de junho de 2002, mediante o Decreto Legislativo 112, o que implica dizer que o Brasil, 

desde 2002, já reconhecia a competência do Tribunal Penal Internacional para processar 

e julgar crimes contra a humanidade, como o crime de terrorismo e de genocídio. 

Mesmo a simples ratificação pelo Estado brasileiro suscitou dentre a doutrina críticas e 

inquietações, uma vez que esse tratado não admitiu reservas e prevê, dentre outras 

disposições conflituosas, a pena de prisão perpétua e a extradição de nacionais 

(PIOVESAN, 2005, p. 77), disposições expressamente proibidas pela Constituição 

Federal de 1988 no art. 5º, incisos XLVII e LI, respectivamente12. 

A par de contrariar frontalmente garantias constitucionais originárias, o § 4º do 

art. 5º ainda confere relevância privilegiada a uma norma internacional de natureza 

punitiva, dentre tantas normas internacionais protetivas. Apesar do evidente fracasso 

dos sistemas penais e penitenciários mundo afora e dos movimentos em prol do direito 

penal mínimo, o legislador preferiu elevar ao status constitucional à ratificação de um 

instrumento meramente punitivo13, ao invés de conferir esse privilégio à Convenção 

                                            

11  Essa competência era do STF, por força do art. 102, I, “i”, revogado pela Emenda Constitucional 45, 
de 2004, a mesma que transferiu para o STJ essa competência.  

12  Antes da Emenda Constitucional 45, de 2004, o Estatuto de Roma integrava o ordenamento jurídico 
nacional como Decreto Legislativo, ou seja, norma infraconstitucional que, segundo o ordenamento 
jurídico brasileiro, só tem eficácia na parte que não contraria a Constituição Federal, não sendo 
recepcionadas as partes que versam diferentemente do texto constitucional. Com base nessa 
interpretação, comumente empregada pelo STF, as discussões sobre os conflitos suscitados pelo 
Estatuto de Roma foram dadas por encerrado. Com o novo § 4º do art. 5º, essas questões voltaram a 
imperar. 

13  “A natureza e as circunstâncias de perpetração de crimes contra a humanidade e assemelhados não 
permitem que a pena desempenhe finalidades preventivas. A penalização internacional é incapaz de 
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Americana de Direitos Humanos e/ou ainda à competência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.  

Numa escala de valores, o legislador reformador, ao atender ao disposto no art. 

7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, 

que dispõe: “o Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional de direitos 

humanos”, optou pelo Tribunal que castiga, a um que ampara, preferiu um tribunal 

inquisitório a um tribunal protetivo, o que representa um enorme retrocesso na 

consolidação dos movimentos em prol dos direitos humanos, em especial os que 

defendem alternativas à pena prisão, comprovadamente ineficaz, no plano internacional 

e interno dos Estados. 

 

4. A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E A JUSTIÇA FEDERAL  

 

A boa notícia quanto à atenção dispensada pelo legislador reformador aos 

direitos humanos refere-se à possibilidade de avocação pela Justiça Federal dos casos 

envolvendo violação aos direitos humanos. O recente inciso V-A e seu correspondente § 

5º, ambos do art. 109 da Constituição Federal, foram acertadamente inseridos no texto 

constitucional, no intuito de reparar a limitação anterior que impedia a intervenção da 

União Federal nos Estados, por força do pacto federativo consagrado no art. 60, § 4º, 

inciso I, da Constituição Federal de 1988.  

Antes da Emenda Constitucional 45, de 2004, as violações aos direitos 

humanos ocasionadas pela polícia penitenciária, civil ou militar, que são administradas 

pelos governos estaduais, eram processadas exclusivamente pelos tribunais estaduais, 

cujo inquérito policial era conduzido pelas próprias polícias estaduais. “Quando as 

                                                                                                                                

prevenir futuras violações de direitos humanos e tampouco poderá conseguir a ‘ressocialização’ dos 
criminosos. Dito de outra forma, não é possível termos em tais casos nem efeitos de prevenção geral 
nem efeitos de prevenção especial. Nesse âmbito, as únicas funções que podem ser desempenhadas é 
o castigo ‘exemplar’ que segrega os culpados da sociedade, constituindo expressão de vingança e 
produzindo a mensagem simbólica de que tais atos são intoleráveis (função que parte da doutrina 
denomina de prevenção geral positiva). Em palavras claras, a punição só pode servir para ‘a 
estigmatização, o desprezo, a segregação, a expulsão’ dos acusados e condenados. Ora, tais 
tratamentos, literalmente desumanos e degradantes, deveriam, em vez do entusiasmo que inspira o 
TPI na maioria dos doutrinadores, causar arrepio a qualquer defensor dos direitos humanos”. 
(DIMOULIS, Dimitri. O art. 5º, § 4º, da CF: Dois retrocessos políticos e um fracasso normativo. In: 
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do 
Judiciário: Emenda Constitucional 45/2004, Analisada e Comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 
107-119, p. 112). 
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violações são perpetradas por aqueles que teriam por obrigação investigá-las, ou quando 

envolvem altas autoridades que exercem grande influência sobre as instâncias estaduais 

de aplicação da lei, a impunidade tem, infelizmente, se tornado regra”14.  

Com efeito, a Emenda Constitucional 45, de 2004, deu um passo à frente na 

defesa aos direitos humanos, permitindo ao Estado brasileiro punir os responsáveis 

pelas graves violações aos direitos humanos, evitando assim uma condenação 

internacional15. No que tange ao sistema constitucional, a alteração trazida pela nova 

redação do art. 109, V-A e § 5º, não entra em conflito com os demais dispositivos 

constitucionais, ou seus princípios e valores16, ao contrário, vem ao encontro “das 

garantias do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, 

materialmente concebida, expostas no art. 1º da Constituição Federal de 1988” 

(FACHIN, 2005, p. 235).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da boa intenção legislativa, o texto constitucional não conseguiu 

traduzir os esforços da doutrina, nacional e estrangeira, bem como dos movimentos 

                                            

14  Relatório Azul de 1996 a 1999, apud FACHIN, Luiz Edson. A tutela efetiva dos direitos humanos 
fundamentais e a reforma do Judiciário. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo 
(Orgs.). Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 225-241, p. 233. 

15  Importante lembrar o caso Damião Ximenes Lopes, por meio do qual o Brasil foi condenado pela 
primeira vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão da tortura e morte de uma 
pessoa portadora de deficiência, internada numa instituição pública. Destaca-se que a sentença 
considerou na condenação o fato de o Estado brasileiro, por meio da instituição hospitalar e da 
polícia local, ter usado de todos os recursos possíveis para impedir e macular as investigações. O 
processo junto ao Judiciário local ainda não foi julgado. Em razão da demora, a irmã da vítima 
demandou contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o 
exemplo de um caso que pode ainda ser avocado pela Justiça Federal, cuja punição dos responsáveis 
não é apenas medida de justiça interna, mas também requisito de cumprimento da sentença 
internacional. 

16  “Em suma, tais enfoques privilegiados seriam: a) não paira qualquer dúvida quanto à sua 
compatibilidade com a independência do Judiciário, uma vez que seria um órgão judicial – o 
Superior Tribunal de Justiça – que poderia determinar o citado deslocamento; b) guarda perfeito 
paralelismo com a regra do esgotamento dos recursos internos como condição para que a questão 
possa ser levada ao conhecimento da Corte Interamericana – pois ambos são mecanismos marcados 
pela subsidiariedade, em que o órgão que primeiro tem competência para apreciar o fato funciona 
mal, e somente em decorrência deste ‘mal funcionamento’ abre-se a possibilidade de submeter a 
questão a outra instância; c) tal incidente não é estranho ao direito brasileiro, pois é instituto bastante 
assemelhado ao desaforamento (deslocamento da competência do tribunal do júri, nos termos do art. 
424 do CPP)”. (FACHIN, Luiz Edson. A tutela efetiva dos direitos humanos fundamentais e a 
Reforma do Judiciário. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo (Orgs.). 
Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 225-241, p. 234) 
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sociais, organizações internacionais e não-governamentais em prol da efetivação dos 

direitos humanos. Muito pelo contrário, frustrou expectativas e esperanças daqueles que 

há muito lutam não apenas pelo reconhecimento, mas também pela efetiva e concreta 

materialização dos direitos de todos no Brasil. 

No cenário internacional, a posição do Brasil não é diferente. Condenado em 

2006 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a indenizar, além de tomar outras 

providências contra os agressores, a família de Damião Ximenes, pela violação de 

direitos humanos que resultou em sua morte, o Estado ainda não cumpriu a sentença, 

nem sequer puniu os envolvidos. 

No que se refere aos direitos humanos, a EC 45/2004 não trouxe novidades 

positivas, exceto pela possibilidade de determinados casos transitarem na Justiça 

Federal. E isso é pouco. Um país como o Brasil, de (des)proporções continentais, de 

violações históricas contra os direitos, não se  pode dar ao luxo de editar normas 

contraditórias ou retrógradas. A existência de normas protetivas aos direitos humanos 

não significa a existência efetiva destes direitos, mas ajuda. A restrição legislativa ou a 

não-existência dessas normas protetivas, condena o indivíduo à própria sorte, ou pior, à 

vontade e desejos alheios.  

Segue-se a luta, à espera de uma nova reforma, uma reforma em prol do 

indivíduo, em prol do cidadão, em prol da sociedade, e não apenas das instituições que 

os deveriam servir bem, e os renegam. 
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CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: 

UM ENFOQUE POLÍTICO E SOCIAL 

 

Enzo Bello*

 

 

RESUMO  

O presente estudo almeja apresentar uma abordagem de perfil político e social sobre as 

relações entre cidadania e direitos sociais, como alternativa ao discurso hegemônico da 

doutrina constitucionalista brasileira contemporânea. Esta é aqui considerada como 

insuficiente para o tratamento da temática em questão, pois se calca unicamente na 

perspectiva hermenêutica e argumentativa dos tribunais, e desconsidera os aspectos fáticos 

das searas da política e da sociedade no contexto brasileiro, que possui peculiaridades que 

o distinguem das realidades do hemisfério norte, de onde são importadas as principais 

teorias em voga nos debates pátrios e na prática dos tribunais. Assim, identifica-se na 

literatura brasileira uma preocupação meramente descritiva, e não de análise crítica, dos 

fenômenos e seus consectários. Diante desse cenário, o presente artigo almeja examinar 

criticamente um dos principais aspectos do constitucionalismo hodierno, tendo como 

referencial a temática da justificação e da efetividade dos direitos fundamentais. Com os 

direitos sociais como unidade de análise os direitos sociais, será apresentado o tratamento 

que lhes vem sendo dado pela dogmática dos direitos fundamentais. Posteriormente, com 

amparo na teoria política e social da cidadania – especialmente em autores brasileiros 

clássicos, porém geralmente desconsiderados pelos juristas – serão demonstradas as 

insuficiências da concepção juridicista e a necessidade de se resgatar a política, para a 

efetivação dos direitos preconizados para o contexto brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA; DIREITOS SOCIAIS; BRASIL; ABORDAGEM 

ALTERNATIVA; 
                                                 
* Doutorando (UERJ) e Mestre (PUC-Rio) em Direito. Professor de Direito Constitucional da UFRJ. Editor do 
Site Mundo Jurídico (www.mundojuridico.adv.br). 
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ABSTRACT 

This research intends to present a social and political approach about the relations between 

citizenship and social rights, as an alternative to the hegemonic discourse of the 

contemporary brazilian constitutional doctrine. This one is here considered as insufficient 

to deal with the theme in question, because it’s founded only in the interpretative and 

argumentative dimension of the courts, and don’t consider the factice aspects of politics 

and society in Brazil, which has specificities that distinguish it from north hemisphere 

realities, where it’s been imported the main theories considered in the debates and practice 

of brazilian courts. Thus, there is a descriptive preoccupation in the brazilian literature, not 

an analytical and critical approach of the phenomenon and its consequences. In this 

perspective, this research intends to examine one of the main aspects of the contemporary 

constitutionalism – the justification and effectiveness of the fundamental rights –, through 

the dogmatic studies about the social rights. Finally, through the contributions of the 

political and social theory of citizenship, – specially some classic brazilian authors, 

generally not considered by the law researchers – it will be presented the insufficiencies of 

the legal conception and the necessity of the return of the politics, to the effectiveness of 

the fundamental rights in brazilian context. 

 

KEYWORDS: CITIZENSHIP; SOCIAL RIGHTS; BRAZIL; ALTERNATIVE 

APPROACH; 

 
1. Introdução 

 

O discurso jurídico contemporâneo, principalmente no Brasil, está centrado na 

construção e justificação do neoconstitucionalismo. Basicamente, trata-se de um fenômeno 

multifacetário, tido como representação de um novo marco para a teoria constitucional, que 

vem sendo muito abordado pelos constitucionalistas brasileiros ao longo dos últimos anos.  
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Numerosos estudos foram publicados a respeito, explorando-se desde sua 

caracterização geral até as suas diversas nuances. Em geral, uma característica é comum a 

esses trabalhos: a ausência de uma reflexão crítica sobre o objeto de investigação. Até 

então, identifica-se na literatura brasileira uma preocupação meramente de descrição, e não 

de análise crítica, do fenômeno e seus consectários. 

Tendo em vista esse cenário, o presente artigo almeja examinar criticamente o 

neoconstitucionalismo, tendo como referencial um dos seus pontos cardeais, qual seja, a 

temática da justificação e da efetividade dos direitos fundamentais. Adotando como 

unidade de análise os direitos sociais, apresentarei o tratamento que lhes vem sendo dado 

pela dogmática dos direitos fundamentais. Posteriormente, com amparo na teoria política e 

social da cidadania, buscarei demonstrar as insuficiências da concepção juridicista e a 

necessidade de se resgatar a política, para a efetivação dos direitos preconizados para o 

contexto brasileiro. 

 

2. Principais tendências do neoconstitucionalismo: algumas premissas para a 

apresentação de um enfoque alternativo sobre os direitos fundamentais 

 

Em artigo anterior1, desenvolvi uma caracterização geral sobre o advento e as 

características do neoconstitucionalismo, valendo-me das obras pioneiras da doutrina 

estrangeira e nacional2. Considerando que se trata de assunto de conhecimento geral no 

debate acadêmico brasileiro, não farei uma recapitulação a respeito. A partir das 

características atribuídas ao neoconstitucionalismo e dos desdobramentos já produzidos no 

Brasil com base na sua teorização e aplicação, é possível identificar algumas tendências. 

Estas, por seu turno, denotam o perfil da atual produção teórica sobre direitos 

fundamentais, que possui um imbricamento decisivo com o plano concreto. 

Em primeiro lugar, tem-se uma abertura interdisciplinar na compreensão do 

fenômeno jurídico, com a primazia de uma interface do direito constitucional com a 

                                                 
1 Veja-se: BELLO, Enzo. “Neoconstitucionalismo, Democracia Deliberativa e a atuação do STF” In: 
VIEIRA, José Ribas. (Org.). Perspectivas da Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, pp. 03/36. 
2 Por todos: CARBONELL, Miguel. (Org.). Neoconstitucionalismo(s)? Madrid: Trotta, 2003. 
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filosofia e a formação da chamada filosofia constitucional. Em contrapartida, verifica-se 

uma tendência geral na doutrina constitucionalista brasileira em se desconsiderar as 

ligações entre o direito e as ciências sociais, especialmente a ciência política e a 

sociologia3. Isso demonstra, em meu entendimento, uma despreocupação com a 

compreensão do contexto sócio-político, fato comprovado pela inexistência de uma cultura 

de pesquisas de campo na seara jurídica. 

Conseqüentemente, em segundo lugar, os juristas costumam adotam uma postura de 

invocação do emblema “Estado Social e Democrático de Direito”4, remontando a figuras 

normativas e teóricas européias, com uma desconsideração do contexto brasileiro, que 

possui uma série de peculiaridades que sempre dificultaram a aclimatação de modelos 

jurídicos importados. 

Em terceiro lugar, tem-se o normativismo como alvo de debates sofisticados e 

restritos, tais como a infindável celeuma sobre as diferenças entre princípios e regras. Tal 

modelo pode ser representado pelo que o sempre invocado Robert Alexy denomina 

“constitucionalismo discursivo”5. Suas vertentes mestras são a hermenêutica constitucional 

e a argumentação jurídica, e a sua destinação acaba sendo unicamente para a formulação e a 

justificação das decisões judiciais – como se o Direito somente fosse produzido, aplicado e 

modificado nos Tribunais. 

Em quarto lugar, tem-se a judicialização da política e das relações sociais, que, em 

suma, consiste num fenômeno social e representa uma aposta na autonomia do direito, 

vislumbrando-se os tribunais como alternativa à crise da representação política e à inércia 

do estado na formulação de políticas públicas.  

Os direitos sociais são emblemáticos para se destrinchar os elementos dessa 

tendência, que denota uma lógica de desprezo pela teoria da cidadania em detrimento da 

teoria da justiça, tendo sua efetivação focada nos tribunais e recebendo justificações de base 

normativa (constitucional) e filosófica (leia-se, de matriz liberal). 

                                                 
3 TORRES, Ricardo Lobo. “A cidadania multidimensional na era dos direitos”. In: Id. (Org.). Teoria dos 
direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 244, 248/251 e 251 e ss. 
4 SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, 
pp. 267 e ss. 
5 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2007. 
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Diante disso, delinearei as relações entre os direitos sociais e a teoria da cidadania, 

de maneira a formular críticas ao discurso do neoconstitucionalismo sobre direitos 

fundamentais. 

 

3. O sistema de direitos do neoconstitucionalismo enquanto expressão da concepção 

moderna de cidadania como status de direitos: “estadocentrismo” e passividade 

cidadã 

 

No presente tópico, apresentarei elementos que permitam embasar uma correlação 

entre a concepção de cidadania “liberal-democrática ampliada” e o modelo de direitos 

apregoado pelo neoconstitucionalismo, os quais apresentam uma concepção passiva da 

cidadania e uma perspectiva estadocêntrica dos direitos fundamentais. 

 

3.1. A concepção marshalliana liberal-democrática ampliada de cidadania 

 

A cidadania consiste num dos principais temas da atualidade6, sendo usado, por 

vezes, como rótulo para qualquer questão. Na perspectiva da teoria política, denota a 

vinculação dos indivíduos à comunidade política, motivo pelo qual também é objeto de 

interesse em outros ramos do conhecimento, como a história, a filosofia, a sociologia e o 

direito, dentre outros. 

Historicamente, possui dois marcos fundamentais – antigüidade e modernidade –, 

que informaram todo o seu desenvolvimento e delinearam as suas duas noções 

fundamentais: a de cidadania ativa e a de cidadania passiva. Como aduz Michael Walzer, 

essas concepções de cidadania correspondem a duas grandes matrizes: a greco-romana e a 

romana-imperial7. 

No período da modernidade, essa segunda concepção foi retomada com o advento 

da cidadania liberal – calcada nos ideários do antropocentrismo e da agência humana –, 

                                                 
6 Cf. KYMLICKA, Will; NORMAN, Wayne. “El retorno del ciudadano: una revisión de la producción 
reciente en teoría de la ciudadanía”. In: AgorA, Buenos Aires, n.º 7, 1997, pp. 05/42. 
7 Cf. WALZER, Michael. “El concepto de ciudadanía en una sociedad que cambia: comunidad, ciudadanía, y 
efectividad de los derechos”. In: Id., Guerra, política y moral. Barcelona: Paidós, 2001, pp. 153/166. 
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tendo-se um status jurídico determinando que a condição de portador de cidadania consistia 

em se estar atrelado a um estado nacional e acobertado pelo manto de proteção da lei e dos 

direitos. Destarte, passavam os indivíduos (nem todos) de súditos a cidadãos8, e tinham 

protegidos seus assuntos mais privados (propriedade, segurança, intimidade...) pelos 

direitos civis. 

Há um ponto comum entre os autores que intervém no debate sobre a teoria da 

cidadania nas últimas décadas: a adoção da concepção formulada pelo sociólogo britânico 

Thomas H. Marshall como ponto de partida. Já tida como a palavra final em termos de 

cidadania, a teorização de Marshall corporifica a idéia de seguridade social como rede de 

proteção que obriga o estado a assumir a responsabilidade pelos rumos da sociedade e, 

conseqüentemente, a compensar as desigualdades geradas pelo mercado na alocação de 

recursos e distribuição de riquezas. 

Objetivando incorporar as demandas sociais por bem-estar no espectro político-

jurídico, Marshall desenvolveu uma concepção liberal-democrática ampliada de cidadania – 

até hoje canônica em termos teóricos e normativos – que estendeu o status de cidadão a 

novos atores e a outros antes discriminados. Sua leitura evolucionista identifica, no 

contexto inglês, uma ampliação da abrangência do conceito de cidadania, representada 

tanto pelo alargamento do seu rol de direitos como pelo aumento dos sujeitos detentores do 

status de cidadão. 

No aspecto ideológico, a formulação de Marshall é pautada na social democracia. 

Assim, para conciliar elementos historicamente contraditórios (igualdade e desigualdade), 

ele pôs em tensão os conceitos de status e classe social: (i) para compreender a igualdade, 

representou-a com o status de cidadania, elemento capaz de posicionar no mesmo patamar 

formal os indivíduos que abrange; e (ii) para caracterizar a desigualdade, simbolizou-a com 

o capitalismo e a lógica discriminatória de estratificação da sociedade em classes sociais. 

                                                 
8 Marx denunciou a discrepância entre os “direitos humanos” e os “direitos dos cidadãos” como uma 
discriminação classista e legalizada entre a burguesia e o proletariado em formação, pois o sufrágio era 
atribuído somente aos proprietários, com base em critérios censitários, excluindo-se a maioria da população 
do acesso ao exercício do poder político. MARX, Karl. “A questão judaica”. In: Manuscritos econômico-
filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2004, pp. 13/44. 
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Adotando como noção central o conceito de “classes sociais” e considerando suas 

tensões nas disputas pelo poder político, Marshall apontou um progresso em relação ao 

modelo liberal restrito de cidadania. Reconheceu uma sucessão cronológica de 

reconhecimento de direitos: no século XVIII, dos direitos civis (direito de propriedade, 

direitos de liberdade de expressão, pensamento, religião e de contratar, direito à intimidade 

e à privacidade, etc.); no século XIX, dos direitos políticos (direitos de votar e ser votado, 

de fiscalizar as condutas dos representantes do povo, de formar e integrar partidos políticos, 

etc.); e, no século XX, dos direitos sociais (direitos ao trabalho, à seguridade social, à 

educação, à saúde, à habitação, à associação sindical, etc.). 

Por fim, Marshall caracterizou sua visão institucional da materialização dos direitos 

de cidadania em quatro entidades políticas que, em seu entender, têm a responsabilidade de 

efetivá-los, a saber: os tribunais, os corpos representativos, os serviços sociais e as escolas9. 

 

3.2. Cidadania e direitos sociais: o tratamento da dogmática dos direitos fundamentais 

e algumas considerações críticas 

 

Na seara do direito, vige uma idéia de “cidadania fossilizada”, sendo o conceito de 

cidadania compreendido unicamente por meio de uma visão mitigada da idéia de status, 

que corresponde à titularidade, por parte dos indivíduos, de direitos e obrigações 

formalmente instituídos por declarações de direitos e/ou textos constitucionais/legais. 

Conforme preconizado pela dogmática jurídica, influenciada pelo pensamento kantiano, 

reconhece-se como cidadão todo indivíduo apto ao exercício de direitos políticos – ao 

menos o de votar –, assim promovendo-se a igualdade de todos perante a lei e garantindo-se 

uma pretensa universalidade do alcance dos direitos em regimes de sufrágio universal. 

Na doutrina contemporânea do direito, principalmente no contexto brasileiro, tem-se 

entendido que somente uma abordagem jurídica pura – quando muito aliada a uma reflexão 

pela filosofia do direito – é capaz de compreender e equacionar a questão da cidadania na 

chamada “era dos direitos”10. Assim, relegam-se a um segundo plano, ou mesmo 

                                                 
9 MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, pp. 63/64. 
10 A expressão é extraída de BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 2ª ed. São Paulo: Ed. Campus, 1992. 
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desconsideram-se, as dimensões da participação e do pertencimento – de caráter político, 

sociológico e histórico – da cidadania. Para tanto, alega-se uma suposta insuficiência desses 

elementos para o enfrentamento da temática diante de um novo contexto, no qual 

reconhece-se formalmente todas as categorias clássicas de direitos (civis, políticos e 

sociais) e exige-se uma aposta plena na sua efetivação por meio dos tribunais11. 

A partir dessa premissa, surgiram diversos debates na dogmática dos direitos 

fundamentais, sendo os principais relativos ao conteúdo, à natureza normativa, à 

jusfundamentalidade, à eficácia jurídica e à justiciabilidade dos direitos sociais. Em breves 

linhas, apresentarei adiante o desenvolvimento desses temas e algumas críticas. 

Numa perspectiva liberal clássica, apresenta-se três argumentos para a negação da 

existência dos direitos sociais: (i) o da natureza jurídica imperfeita; (ii) o da 

incompatibilidade com a liberdade negativa e os direitos civis; e (iii) o da ineficiência 

econômica12. Em sentido contrário, já se reconheceu que o conteúdo positivo dos direitos 

sociais (prestações materiais) não os distingue, enquanto problema, em relação aos direitos 

políticos e civis; afinal, todos possuem natureza ambivalente, simultaneamente positiva e 

negativa, demandando ações e omissões, do estado e de particulares, quanto a seus titulares. 

Também os direitos políticos (e.g., com despesas para a realização de eleições e 

propaganda político-partidária) e os direitos civis (e.g., com custos ligados à máquina 

burocrática estatal, especialmente envolvendo o Judiciário e a questão da segurança 

pública) implicam em gastos públicos e intervenções estatais. Da mesma forma, os direitos 

sociais também demandam abstenções do estado para a sua promoção. Portanto, trata-se de 

opção política a ordem de prioridade conferida aos direitos de cidadania.  

Conseqüentemente, passou-se a criticar a idéia tradicional da natureza dos direitos 

sociais enquanto normas programáticas, e a reconhecê-los como normas auto-aplicáveis13. 

                                                 
11 Nesse sentido: TORRES, Ricardo Lobo. “A cidadania multidimensional na era dos direitos”. In: Id. (Org.). 
Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 244, 248/251 e 251 e ss. 
12 Cf. HAYEK, Friedrich August von. Direito, legislação e liberdade: uma nova formulação dos princípios 
liberais de justiça e economia política. v. 2, São Paulo: Visão, 1985, pp. 79 e ss., 87 e 125. 
13 Por todos: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, op. cit., p. 289; BARCELLOS, 
Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 274. 
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A Constituição Federal de 1988 (art. 5º, §1º) admite a eficácia jurídica direta das 

normas que dispõem sobre direitos fundamentais, inclusive os sociais. Desta maneira, 

evidenciada omissão por parte do Executivo e/ou do Legislativo, viabiliza-se o pleito de 

prestações positivas junto ao Judiciário, como forma de concretização direta dessas normas 

constitucionais, independentemente de mediação legislativa.  

Tal feito representou grande avanço diante da inércia legislativa em relação a temas 

de interesse social. Entretanto, criou um grave impasse jurídico-político, representado pelos 

entendimentos que tais medidas seriam contrárias, ou não, à separação de poderes. 

Outro tema objeto de debates consiste na jusfundamentalidade, ou não, dos direitos 

sociais. Por um lado, autores como Ricardo Lobo Torres sustentam serem fundamentais 

apenas os direitos previstos expressamente no catálogo do art. 5º, da CF/8814. Por outro 

lado, outros, como Ingo W. Sarlet, defendem a fundamentalidade dos direitos reconhecidos 

nos demais dispositivos da Constituição, desde que tenham como referencial a dignidade 

humana15. Essa controvérsia tem como pano de fundo a incidência da limitação ao poder de 

reforma do constituinte derivado, reconhecendo-se os direitos sociais como cláusulas 

pétreas. A importância desse tema foi central para a viabilidade de certas emendas 

constitucionais, como as responsáveis pelas reformas do estado na década de 1990. 

A partir do reconhecimento da eficácia direta das normas de direitos sociais, 

surgiram e se intensificaram as discussões acerca da sua justiciabilidade, destacando-se as 

relativas aos parâmetros de delimitação das prestações materiais estatais a serem ordenadas 

pelo Judiciário, especialmente os institutos do mínimo existencial e da reserva do possível. 

Com base na formulação jusfilosófica de Robert Alexy acerca dos direitos 

fundamentais sociais como status positivus libertatis16, a doutrina constitucionalista passou 

a tratá-los como passíveis de concretização a partir de normas constitucionais aplicadas na 

via judicial, na forma de prestações materiais positivas a serem estipuladas na medida do 

                                                 
14 TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a Tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, pp. 
128/129. 
15 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. Cit., p. 248. 
16 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
2002; e Idem, “Derechos sociales fundamentales.” In: CARBONELL, Miguel et alli. (Comp.). Derechos 
sociales y derechos de las minorías. 2ª ed., México D.F.: UNAM, 2001, pp. 69/88. 
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mínimo existencial. A partir de um texto de Ricardo Lobo Torres, de 1989, essa noção foi 

introduzida no debate jurídico brasileiro e inúmeros estudos foram desenvolvidos17. 

Quanto aos fundamentos do mínimo existencial, a doutrina brasileira polariza-se em 

duas posições distintas. A primeira sustenta ser a liberdade a única base para o mínimo 

existencial; já a segunda aduz que seus verdadeiros alicerces justificadores seriam a 

dignidade da pessoa humana e a possibilidade de efetiva participação política dos 

cidadãos18. Assim, de maneira a se respeitar os princípios da separação de poderes e da 

democracia, só caberia ao Judiciário conceder prestações materiais na medida do 

atendimento ao mínimo existencial dos indivíduos, seja ele parametrizado pela liberdade ou 

pela dignidade humana. 

Outro conceito muito veiculado pelos constitucionalistas brasileiros é o de reserva 

do possível. Originário da jurisprudência alemã, retrata uma tensão constantemente travada 

entre as metas sociais pugnadas pelas constituições e as condições financeiras (reais e 

jurídicas) do estado para a sua promoção. 

Nesse sentido, considerando-se a escassez de recursos públicos (existente mesmo 

diante da pujança e abundância da produção de riqueza no capitalismo contemporâneo) em 

face da enorme demanda por prestações estatais positivas – pautada pelas necessidades 

humanas e sociais da população –, argumenta-se que há de se delimitar parâmetros. Com 

base nestes, entende-se que devem ser guiadas as escolhas a serem tomadas por 

magistrados nos chamados hard cases – e.g., fornecimento de remédios e/ou custeio de 

tratamentos médicos versus provisão de verbas orçamentárias –, preservando-se a 

separação de poderes e a autonomia do poder público. 

Isso demonstra um desprezo das dimensões política e social, e a aposta somente nas 

dimensões ética e jurídica dos direitos sociais para a sua efetivação. Em razão disso, deixa-

se de perceber que se está diante de casos extremos e contingentes, de grande relevância, 
                                                 
17 TORRES, Ricardo Lobo. “O mínimo existencial e os direitos fundamentais”. In: Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, n.º 177, 1989, pp. 20/49. Por todos: SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos 
fundamentais, op. cit., pp. 305/326. 
18 Na primeira vertente: “A proteção do mínimo existencial (...) se fundamenta na liberdade, ou melhor, nas 
condições iniciais para o exercício da liberdade, na idéia de felicidade, nos direitos humanos e no princípio 
da igualdade.” TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., pp. 128/129. Na segunda, posiciona-se: SARLET, Ingo W. 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 3ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, pp. 59/60. 
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porém de pouquíssima ou nenhuma repercussão no quadro geral e estrutural de 

desigualdades sociais. Do mesmo modo, condiciona-se a prática da cidadania ao 

ajuizamento de demandas perante o Judiciário – este tido como tutor de uma sociedade órfã 

e desprotegida19 –, o que implica em nova exclusão de grande parte da população, pois 

desprovida de recursos financeiros, do acesso à cidadania. 

Tal formulação representa a nociva lógica pragmática e conseqüencialista que vem 

sendo conferida às demandas sociais pelo neoliberalismo20, e reproduz uma aceitação 

convicta ou um conformismo tácito diante do quadro de desigualdades extremadas na 

distribuição de riquezas no mundo contemporâneo.  

Ao invés da preocupação com uma plena efetivação da cidadania, essa perspectiva 

prioriza fatores econômicos como a disponibilidade de receitas e a alocação dos recursos do 

estado. Em uma análise econômica liberal do direito, chega-se a sustentar, inclusive, um 

“conceito pragmático de direitos fundamentais”, que condiciona a existência de direitos 

sociais à provisão de recursos financeiros que lhes viabilizem por meio de serviços 

sociais21. Segundo sugere-se, não havendo recursos, deixa de existir não a sua prestação, 

mas o próprio direito, que perderia a cidadania como referencial. 

Diante da tendência de distanciamento da realidade social entre a maioria dos 

estudiosos dos direitos fundamentais, tem-se a insuficiência da abordagem unicamente 

jurídica e a incompletude da abordagem filosófica da cidadania e dos direitos sociais, os 

quais estão previstos em normas auto-aplicáveis, mas dependem de condições políticas, 

sociais, econômicas e culturais para a sua efetivação no plano fático. Não se trata de 

restringir as prestações sociais do estado, mas de compreender a cidadania numa 

perspectiva multidimensional, congregando as noções de participação política, 

pertencimento sócio-cultural e de status de direitos, considerando-se a história das relações 

sociais dos direitos de cidadania e as relações de poder que permeiam a sua efetivação. 
                                                 
19 MAUS, Ingeborg. “Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
‘sociedade órfã’”. In: Novos Estudos Cebrap, n.º 58, nov., 2000, pp. 183/202. 
20 A vertente político-ideológica neoliberal está fundada em uma utopia conservadora de estruturação da 
sociedade como “sociedade de mercado” ou “sociedade de ações para o mercado”, segundo a qual o mercado 
representa uma ordem espontânea e é tido como insuperável enquanto mecanismo alocador de recursos. Cf. 
HAYEK, Friedrich August von. Direito, legislação e liberdade, op. cit. 
21 ZOLO, Danilo. “La strategia della cittadinanza.” In: Id. (Org.). La cittadinanza: appartenenza, identità, 
diritti. Bari: Laterza, 1994, pp. 03/46. 
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4. Breves notas sobre a experiência brasileira de cidadania, direitos e políticas sociais 

 

Segundo Jessé Souza, o processo brasileiro de modernização possui duas fases 

fundamentais de transformações políticas e sociais. A primeira é caracterizada por um 

modelo de organização social calcado numa lógica de poder pessoal, representada pela 

figura do senhor de terras e identificada pelo patriarcalismo e pela escravidão22. Na 

segunda, identificada por maiores graus de implementação do aparato burocrático e de 

desenvolvimento do mercado, tem-se uma mudança de eixo com a paulatina adoção de uma 

lógica de poder impessoal, típica da modernidade européia. Mesmo antes de 1888, 

formava-se no Brasil uma nova classe social intermediária aos senhores de terras e aos 

escravos, composta pelos “agregados” ou “dependentes”, nos campos urbano e rural. Eis a 

formação da chamada “ralé estrutural” – a classe social da condição de subcidadania23. Para 

representar a condição desses indivíduos, marcada por uma “cultura política da dádiva”, de 

total confusão entre público e privado, Teresa Sales fala numa “cidadania concedida”24. 

Durante a República Velha, a situação desses sujeitos perante a sociedade começou 

a ganhar tanta relevância que fez com que o estado deixasse de ignorá-los e passasse a 

tomar medidas em relação a eles. Além do processo de reorganização produtiva no país, a 

sucessão de eventos políticos marcantes nesse período proporcionou uma reviravolta em 

relação à questão social, passando esta de “caso de polícia” a objeto de políticas públicas 

seletivas, voltadas à promoção da cidadania pela via do corporativismo. A questão social 
                                                 
22 Dotado de soberania absoluta tanto na seara pública (como representante do poder local insubordinado ao 
poder central), como na privada (enquanto chefe de família), tal personagem denota uma concepção política-
social de marca autoritária, totalitária e oligárquica. SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: 
para uma sociologia política da modernidade periférica. 1ª reimp. Belo Horizonte: Ed. UFMG / Rio de 
Janeiro: IUPERJ, 2006, pp. 101 e ss. 
23 SOUZA, Jessé. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro. Brasília: Ed. UnB, 
2000, p. 268. 
24 A “cidadania concedida” “(...) está na gênese da construção de nossa cidadania, está vinculada, 
contraditoriamente, à não-cidadania do homem livre e pobre, o qual dependia dos favores do senhor 
territorial, que detinha o monopólio privado do mando, para poder usufruir dos direitos elementares da 
cidadania civil.” SALES, Teresa. “Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira”. In: RBCS, 
São Paulo, ANPOCS, n.º 25, ano 9, jun., 1994, pp. 26/37. 
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foi codificada em direitos sociais atribuídos pelo estado a uma clientela específica de 

sujeitos políticos (os trabalhadores urbanos), que passaram a ser reconhecidos como 

cidadãos não integrarem a comunidade política, mas por sua condição profissional. 

Os direitos sociais de cidadania foram incorporados ao ordenamento jurídico 

brasileiro “de cima para baixo”. Não obstante, entendo correta a tese de Ângela de Castro 

Gomes, que sustenta ter sido a consagração de direitos sociais no Brasil fruto de um 

processo de barganhas políticas, desencadeado por grupos revoltosos e refreado por Vargas, 

inicialmente por meio de repressão punitiva e posteriormente através de políticas sociais 

clientelistas25. Diante das características desse modelo de cidadania construído no contexto 

brasileiro, Wanderley Guilherme dos Santos formulou o conceito de “cidadania regulada”26. 

Após o interregno democrático de 1945 a 1964, quando a lógica de controle estatal 

por meio da cidadania foi atenuada em razão do crescimento da autonomia dos 

trabalhadores, um novo período de autoritarismo foi deflagrado no Brasil. Quanto ao seu 

tratamento da questão social, como conseqüência da centralização da estrutura do estado 

promovida pelo regime tecnocrático-militar, concentrou-se no Executivo federal a 

responsabilidade pela formulação e implementação das políticas públicas sociais.  

Em todo esse processo de reconhecimento dos direitos sociais – sempre presentes, 

ao menos formalmente, nos textos constitucionais brasileiros (1934, 1937, 1946, 1967/69, 

1988) –, a cidadania social recebeu diferentes tratamentos e foi manejada com distintos 

propósitos. Não obstante, verifica-se uma tônica constante de discrepância entre 

normatividade e faticidade, evidenciada já em 1872 e intensificada nas últimas décadas do 

século XX, que demonstra a insuficiência da dimensão jurídica e a necessidade de se criar 

condições políticas para a concretização desses direitos na prática social. 

 

5. A nova conjuntura política e social do Brasil no final do século XX: o advento da 

“confluência perversa” entre ampliação democrática e retração neoliberal 

 

                                                 
25 Cf. GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.  
26 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de 
Janeiro: Ed. Campus, 1979, p. 75. 
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Em termos econômicos, a década de 1980 é reconhecida como a “década perdida” 

para os países latino-americanos, pois conjugou uma forte recessão com um exponencial 

aumento da dívida externa. Evidenciou-se o fim de um ciclo de cerca de cinqüenta anos do 

desenvolvimentismo como matriz social, política e econômica preponderante na região, 

dando o sistema preconizado pela CEPAL mostras claras de enfraquecimento diante da 

conjuntura mundial de monetarização da economia. 

Simultaneamente ao crescimento das reivindicações dos novos movimentos sociais 

e ao avançar de um amplo processo político de redemocratização institucional na região, 

delineava-se no campo econômico uma forte guinada para o neoliberalismo. Mundialmente, 

intensificava-se a implementação da lógica de “acumulação por espoliação”27, a qual afetou 

o cenário brasileiro, assolado por crises financeiras, e ensejou inúmeros empréstimos de 

dólares junto a instituições supra-estatais, como o FMI e o Banco Mundial. 

Principalmente ao longo da década de 1990, período de transição institucional para 

o neoliberalismo, promoveram-se profundas transformações nas relações entre estado e 

sociedade. A partir dos postulados da globalização hegemônica, tal diretiva apresentava 

fortes críticas ao estado e apontava para o desaparecimento da sua responsabilidade social, 

revelando uma verdadeira cultura de “estadofobia”. Com ênfase na reorganização estrutural 

do aparato burocrático estatal – mediante reformas constitucionais e desestatizações – e na 

tentativa de formação de uma área de livre comércio (a ALCA), foram implementadas 

diversas políticas para a adequação dos países da região às exigências dos “ajustes 

estruturais” apregoados pelo Consenso de Washington.  

Os resultados nefastos da “confluência perversa” entre a ampliação democrática e a 

estratégia neoliberal no Brasil são mais evidentes em relação à cidadania social. A principal 

marca desse processo consiste na despolitização da questão social28. Através de uma forte 

conexão entre cidadania e mercado, que substitui a figura do cidadão pela do consumidor, 

opera-se uma descoletivização das demandas sociais e uma individualização dos direitos. 

                                                 
27 Desenvolvido por David Harvey a partir da noção de “acumulação primitiva do capital”, formulada por 
Marx, o conceito de “acumulação via espoliação” visa a explicitar o modo como se deu esse 
redimensionamento, basicamente pautado por um refortalecimento do capital na proa do processo de 
organização produtiva e social.  HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004, p. 115. 
28 DAGNINO, Evelina. “Concepciones de la ciudadanía en Brasil...”, op. cit., p. 407. 
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Para o sucesso dessa retórica, é fundamental o esvaziamento da arena política, 

realizado por meio da redefinição de sentidos, acima apresentada, em relação ao espaço 

(estado → sociedade civil), ao modelo de participação (ativa → delegada), à 

responsabilidade (coletiva → individual), à abrangência (universal → seletiva) e à 

concepção (direito → caridade) dominantes quanto à questão social. 

Apesar da existência dos direitos sociais parecer não estar ameaçada no plano 

normativo, sua efetivação vem sendo drasticamente reduzida, o que demonstra uma 

tendência recente, que merece destaque em razão dos seus desdobramentos sobre a prática 

cidadã no Brasil. Trata-se da descoberta e da exploração do Judiciário como espaço para a 

efetivação dos direitos sociais e exercício da cidadania. 

Com a inércia do Executivo em cumprir determinações constitucionais e/ou legais, 

bem como em promover políticas públicas voltadas para a concretização de direitos sociais, 

o viés jurídico da cidadania passou a ser manejado não mais apenas como garantia formal 

da titularidade de determinados direitos, mas como instrumento para a sua efetivação na 

seara judiciária. Essa nova situação é caracterizada por Sônia Fleury como “a revolta da 

cidadania”29, por eliminar o monopólio do Executivo na questão social, realizada por uma 

instituição democrática (o Judiciário) e contrariamente à uma postura política estatal. 

Assentou-se a dispensa da necessidade de intermediação legislativa para a aplicação 

jurisdicional dos direitos sociais, os quais tiveram um crescente impulso quanto à 

justiciabilidade da sua dimensão positiva, envolvendo o dispêndio de recursos financeiros 

para a solução, preponderantemente, de casos extremos. Nesse novo flanco, também 

bastante explorado em países latino-americanos como Colômbia, Argentina e Uruguai, 

visando a equilibrar as polêmicas e intermináveis discussões acerca da separação de 

poderes e da limitação de verbas públicas orçamentárias, os juristas têm conferido 

aplicação aos já mencionados institutos do mínimo existencial e da reserva do possível, de 

maneira a modular a concessão de prestações sociais nas áreas de saúde, educação, 

seguridade social, moradia, etc. 

O Judiciário vem garantindo a efetivação de direitos sociais a inúmeros litigantes, 

frustrados com a inércia do poder público, portanto sendo o reconhecimento da sua eficácia 
                                                 
29 FLEURY, Sônia. Estado sem Cidadãos..., op. cit., p. 204. 
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direta uma importante conquista. No entanto, enquanto esse viés envolve geralmente “casos 

extremos”, o problema social é estrutural. A atuação do Judiciário será sempre contingente, 

pois por mais que determine a concessão de prestações sociais pelo Executivo, estas serão 

limitadas (por questões como orçamento, etc), jamais abarcarão a grande massa da 

população e não suprirão suas principais mazelas (desemprego, pobreza, desigualdade, 

desnutrição, desabrigo etc.).  

Ademais, em que pese a ampliação das Defensorias Públicas, há de se considerar 

que muitos cidadãos brasileiros não têm sequer condições físicas, quiçá financeiras e/ou 

técnicas, de acesso ao Judiciário, em razão das suas condições de pobreza, saúde, moradia 

etc. Assim, a efetivação judicial dos direitos sociais acaba ficando restrita às classes médias 

e alheia aos mais pobres e necessitados, muitas vezes invisíveis diante da ótica forense.  

Em decorrência do fenômeno da judicialização da política e das relações sociais, 

verifica-se um aparente avanço e um forte retrocesso em relação à questão social, com a 

progressiva tendência de supervisão das políticas públicas e sociais pelos tribunais – 

quando o correto seria a conjugação desse viés jurisdicional com um político-econômico de 

elaboração e efetivação de políticas sociais robustas. Isso implica numa temerária descrença 

na participação política e ao exercício da cidadania nos espaços não institucionais. 

Como conseqüência dessa reconfiguração generalizada da cidadania e dos seus 

reflexos sobre a cidadania social, busca-se restringir ao máximo as políticas sociais e – 

quando possível – eliminá-las da esfera de deveres estatais previstos no mundo jurídico. 

Não fosse o fato de que tais direitos (ainda) possuem previsão expressa30, ou ao menos 

implícita, nos textos constitucionais das principais democracias ocidentais, dificilmente 

haveria de se encontrar justificativas plausíveis para a sua legitimação que fizessem frente 

ao paradigma capitalista ora vigente.  

Ademais, a simples existência de normas constitucionais que consagrem direitos 

sociais de cidadania não garante a sua conseqüente implementação concreta no mundo dos 

fatos, pois direitos não são auto-realizáveis e demandam mobilização política e social para 

serem concretizados em níveis democraticamente satisfatórios. Prova disso é o fato de que 
                                                 
30 Esse é o caso, principalmente, da Espanha, da Itália, de Portugal, do Brasil e da maioria dos países latino-
americanos, destacando-se que estes últimos promulgaram novas constituições democráticas na década de 
1990, com ampla influência do constitucionalismo espanhol. 
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nunca existiu no Brasil algo parecido com um Welfare State, portanto não basta, per si, a 

mera proclamação normativa de um modelo de estado e de direitos para que estes sejam 

materializados. Eis a importância de se conjugar a política com o direito constitucional. 

6. Conclusões 

 

No presente artigo, foi apresentada uma análise crítica ao fenômeno do 

neoconstitucionalismo, utilizando como chave de análise os direitos sociais e suas relações 

com a cidadania, a fim de apresentar um contraponto ao tratamento teórico uníssono 

dispensado ao tema, pelos constitucionalistas, ao longo dos últimos anos no Brasil. 

Restou demonstrada a necessidade de resgate das dimensões política e social no 

reconhecimento e na efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais, de 

maneira que representem verdadeiros direitos de cidadania.  

Considerando o minimalismo da visão estritamente jurídica da cidadania e o fato de 

que os direitos não são auto-realizáveis, peca por deficiência qualquer compreensão 

unicamente normativa ou de orientação moral da cidadania, porque despe-a das suas 

condições de produção e efetividade. Afinal, estas somente se manifestam no plano real, na 

vida em sociedade e em meio a possibilidades políticas de realização. Assim, não assegura 

sua concretização a mera previsão normativa de demandas sociais como direitos e 

garantias, e sua caracterização como de igual patamar em relação aos direitos liberais. 

Portanto, é imprescindível observar e analisar a natureza dos direitos de cidadania e 

o modo como se distribui o poder numa determinada sociedade, de maneira a ficarem 

claros os processos de reconhecimento e utilização política dos direitos sociais. Isto é, com 

base nas relações de poder e nas correlações de forças existentes em determinados 

contextos, o problema a ser enfrentado é o das condições políticas e sociais que se tem e se 

deve criar – para além do âmbito jurídico, pois o direito não fará isso per si – para 

viabilizar os direitos sociais, afinal não basta a sua proclamação normativa (legitimidade na 

legalidade) para que lhes sejam garantidas efetividade e universalidade concretas. 

Cada contexto social, cultural, político e histórico – identificado por espaço e tempo 

determinados – tem seu ritmo próprio. Apesar de formalmente garantidos constitucional e 

legislativamente, os diferentes direitos de cidadania não têm sua aplicação assegurada na 
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prática, salvo em condições propícias para a sua conjugação. Portanto, confiar em um 

suposto caráter automático dos direitos consiste numa perigosa armadilha, pois desta forma 

importantes conquistas democráticas ficarão restritas ao âmbito dos textos normativos das 

constituições e leis. Com isso, consistirão no que a disputa discursiva e a apropriação 

dominante da linguagem determinarem31, principalmente no âmbito dos tribunais. 

O discurso do neoconstitucionalismo tem sido construído com base em argumentos 

morais reconhecidos normativamente na Constituição, mas direcionado apenas para o 

Judiciário, apostando na judicialização da política e das relações sociais, assim 

desconsiderando toda uma base política e social para o reconhecimento e a efetivação dos 

direitos fundamentais. Com os aportes trazidos da filosofia do direito, cada vez mais a 

hermenêutica e argumentação jurídicas figuram como pontos cruciais para a manifestação 

do fenômeno jurídico. Todavia, no campo da efetivação de direitos, seu direcionamento 

limita-se a ter como materialização um modelo mais rigoroso e racionalmente controlado 

de fundamentação de sentenças e acórdãos, revelando-se insuficiente para a questão da 

formulação e aplicação das políticas públicas sociais. 

Portanto, não se deve fetichizar a constituição, a qual não basta, em si, para a 

concretização dos direitos. Assim, é pertinente relembrar o alerta de Marx: “Hegel parte do 

Estado e faz do homem o Estado subjetivado; a democracia parte do homem e faz do 

Estado o homem objetivado. Do mesmo modo que a religião não cria o homem, mas o 

homem cria a religião, assim também não é a constituição que cria o povo, mas o povo a 

constituição”32. 

O constitucionalismo brasileiro é axiologicamente híbrido e prevê um modelo 

econômico voltado para a promoção da justiça social, que busca conciliar elementos 

historicamente antagônicos – inclusive num mesmo dispositivo (art. 170, CF/88) –, tais 

como “valorização do trabalho humano” e “propriedade privada” dos meios de produção, e  

“busca do pleno emprego” e “livre concorrência”. 

                                                 
31 TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais: afinal do que se trata? Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, pp. 
186/193; e STRÅTH, Bo. “The state and its critics: is there a post-modern challenge?”. In: Id. & SKINNER, 
Quentin. (Eds.). States and Citizens: History, Theory, Prospects. Cambridge: Cambridge University Press, 
2003, p. 168. 
32 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005. 
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Assim, a preponderância dos valores sociais ou individualistas dependerá sempre da 

disputa de sentidos sobre as normas constitucionais, especialmente no campo sócio-

político, onde se determinará “o que”, “para quem” e “como” será efetivado em termos de 

direitos fundamentais. Até o presente período, o neoliberalismo tem conseguido burlar toda 

uma normatividade de viés social, fazendo valer seus pressupostos fundamentais, também 

por ela garantidos com centralidade. 

Como afirma David Harvey, “‘Entre direitos iguais, a força decide.’ As lutas 

políticas sobre a própria concepção de direitos, e mesmo de liberdade, consistem em foco 

central na busca por alternativas”33. Caso não se tenha isso claro, a Constituição ficará 

desprovida de efetividade e prevalecerá a concepção liberal-elitista dos direitos 

fundamentais, segundo a qual, como já advertia Marx, “o direito fundamental do capital é 

a igualdade na exploração da força de trabalho por todos os capitalistas.”34

 

7. Referências bibliográficas 

 
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos princípios constitucionais: o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 5ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 

_____. “Dimensiones de la ciudadanía en el Brasil del siglo XIX”. In: SABATO, Hilda. 
(Coord.). Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de 
América Latina. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 321/344. 

DAGNINO, Evelina. “Concepciones de la ciudadanía en Brasil: proyectos políticos en 
disputa.” In: CHERESKY, Isidoro. (Comp.). Ciudadanía, sociedad civil y 
participación política. Buenos Aires: Miño y Dávila Eds., 2006, pp. 387/410. 

_____. “¿Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?”. In: MATO, 
Daniel. (coord.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. 
Caracas: FACES, 2004, pp. 95/110. 

FLEURY, Sônia. Estado sem Cidadãos: Seguridade Social na América Latina. Rio de 
Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 1994. 

                                                 
33 HARVEY, David. A brief history of neoliberalism. New York: Oxford Univ. Press, 2005, p. 182. Tradução 
livre de: “‘Between equal rights force decides.’ Political struggles over the proper conception of rights, and 
even of freedom itself, move centre-stage in the search for alternatives”. 
34 MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. livro I, volume 1. 24ª ed., Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006, p. 336. 

2137



 
HARVEY, David. A brief history of neoliberalism. New York: Oxford Univ. Press, 2005. 

HAYEK, Friedrich August von. Direito, legislação e liberdade: uma nova formulação dos 
princípios liberais de justiça e economia política. v. 2, São Paulo: Visão, 1985. 

KYMLICKA, Will.; NORMAN, Wayne. “El retorno del ciudadano: una revisión de la 
producción reciente en teoría de la ciudadanía”. In: AgorA, Buenos Aires, n.º 7, 1997, 
pp. 05/42. 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo 
no Brasil. 3ª ed., 1ª reimp., Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1997. 

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Ed, 1967. 

MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. livro I, volume 1. 24ª ed., Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

_____. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005. 

_____. “A questão judaica”. In: Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin 
Claret, 2004, pp. 13/44. 

MAUS, Ingeborg. “Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade 
jurisprudencial na ‘sociedade órfã’”. In: Novos Estudos Cebrap, n.º 58, nov., 2000, pp. 
183/202. 

SALES, Teresa. “Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira”. In: RBCS, 
São Paulo, ANPOCS, n.º 25, ano 9, jun., 1994, pp. 26/37 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça: a política social na ordem 
brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1979. 

SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. 

SKINNER, Quentin; STRÅTH, Bo. (Eds.). States and Citizens: History, Theory, Prospects. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da 
modernidade periférica. Belo Horizonte: Ed. UFMG/Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006. 

TORRES, Ricardo Lobo (Org.). “A cidadania multidimensional na era dos direitos”. In: 
Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 243/342. 

VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 3ª ed., Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1989. 

ZOLO, Danilo. “La strategia della cittadinanza.” In: Id. (Org.). La cittadinanza: 
appartenenza, identità, diritti. Bari: Laterza, 1994, pp. 03/46. 

2138
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RESUMO 

O processo de consolidação do direito à saúde no Brasil remonta à própria origem de nossa 

formação social. Com o advento da Constituição de 1988 e das intensas reivindicações do 

movimento sanitário, a saúde toma seu lugar como um direito fundamental, cujo imperativo é 

a prestação positiva do Estado no sentido de concretizá-la e ampliá-la a todos os cidadãos. 

Porém, tornar a saúde um direito universal traz avanços e, paralelamente, novos desafios para 

a sua implementação e efetivação. Como desdobramento, já que se admite uma “prática do 

direito” e um “direito na prática”, os titulares deste direito (em especial, do direito à saúde) 

freqüentemente realizam leituras diversas e concepções distintas sobre as instituições jurídicas 

e sobre o próprio conteúdo de seu direito. O direito visto na prática enseja o debate sobre 

concepções, valores, leituras e interpretações diversas sobre um mesmo fenômeno, o que 

implica debruçar-se sobre a realidade social e estudar empiricamente este mundo vivido do 

direito. Para refletir mais intimamente sobre esses arranjos, será realizada uma discussão 

sobre as principais questões empíricas de uma pesquisa desenvolvida no LAPPIS, de modo a 

contextualizá-las e, simultaneamente, promover uma reflexão sócio-política de seus aspectos 

subjacentes, partindo do princípio de que os diversos atores que compõem o processo de 

formulação, fiscalização e execução das políticas em saúde apresentam concepções e 

fundamentos distintos para o direito. 
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Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Bolsista NOTA 10 da FAPERJ. E-mail: 
felipedml@yahoo.com.br. 
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PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE, DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA, INSTITUIÇÕES JURÍDICAS, DIREITO À SAÚDE 

 

ABSTRACT 

The process of consolidation of the right to health in Brazil retraces to the proper origin of our 

social formation. With the advent of the Constitution of 1988 and the intense claims of the 

sanitary movement, the health took its place as a basic right, whose imperative is the positive 

State’s attitude to materialize it and to extend it to all citizens. However, as health became an 

universal right, it brought advances and, in parallel, new challenges for its implementation 

and concretization. As unfolding, once is admitted a "law in practice" and a “practice of law”, 

the bearers of this right (in special, of the right to health) frequently carry through diverse 

readings and distinct conceptions on the legal institutions and the proper content of theirs 

rights. The right seen in the practical view tries the debate on conceptions, values, diverse 

readings and interpretations on the same phenomenon, which implies to lean over the social 

reality and empirically study this lived world of law. To reflect more profoundly on these 

arrangements, a quarrel on the main empirical questions of a research developed in the 

LAPPIS will be carried through, in order to context them and, simultaneously, to promote a 

social-political reflection of its underlying aspects, assuming the principle that the diverse 

actors who compose the formularization, supervisoring and execution of the public politics in 

health present distinct conceptions and beddings for the right. 

 

KEYWORDS: PUBLIC HEALTH POLITICS, PARTICIPATIVE DEMOCRACY, LEGAL 

INSTITUTIONS, RIGHT TO HEALTH 

 

 

I) INTRODUÇÃO 

 O processo de consolidação do direito à saúde no Brasil remonta à própria origem de 

nossa formação social. Com o advento da Constituição de 1988 e das intensas reivindicações 

do movimento sanitário, a saúde toma seu lugar como um direito fundamental, cujo 
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imperativo é a prestação positiva do Estado no sentido de concretizá-la e ampliá-la a todos os 

cidadãos. Neste contexto, atribuiu-se às ações e serviços de saúde o caráter de relevância 

pública, o que implica dizer que a alteração de tal preceito depende de amplo e rígido 

processo legislativo. Porém, ainda hoje, muitos usuários do SUS não têm noção da dimensão 

deste direito, pois o associam a um direito baseado no imposto que pagam, chegando ao 

extremo de associá-lo à contribuição com INSS, o que enseja desafios no âmbito do próprio 

exercício do direito. Portanto, tornar a saúde um direito universal traz avanços e, 

paralelamente, novos desafios para a sua implementação e efetivação. Mais precisamente, “na 

medida em que a saúde é um direito de todos, ou seja, de mais de 170.000.000 de brasileiros, 

surgem questões sobre como tornar este direito alcançável a todos de forma capilar”; ou, 

mais propriamente, sobre “como formar um arranjo de recursos e investimentos que torne as 

ações em saúde uma prerrogativa efetiva de todos” (Asensi, 2007).  

 Para pensar a idéia de “prática do direito” e de “direito na prática”, deve-se ter em 

mente a distinção entre práticas eficazes e modelos ideais proposta por Pinheiro e Luz (2003). 

Para as autoras, a utilização de modelos ideais como explicação da realidade enseja uma 

simplificação da mesma, na medida em que se desconsidera as especificidades das relações 

sociais e das dinâmicas societárias que se estabelecem em seu interior. Por isso, é proposta a 

noção de práticas eficazes, por meio da qual se visa pensar as questões em saúde sob a 

perspectiva da práxis, concreta, colada na realidade social e, por isso, empírica. Recorrendo a 

Jullien (1996), as autoras reforçam esta idéia ao ressaltar que “a prática em si mesma é uma 

fonte inesgotável de transformações de ações, pensamentos e sentidos” (Pinheiro e Luz, 

2003:16), o que implica romper com a moldura imposta por um modelo ideal pré-

estabelecido1 (Bourdieu, 2000) e encontrar na realidade social diversos arranjos e formas 

societárias específicas. Como desdobramento, já que se admite uma “prática do direito” e um 

“direito na prática”, os titulares deste direito (em especial, do direito à saúde) freqüentemente 

realizam leituras diversas e concepções distintas sobre as instituições jurídicas e sobre o 

próprio conteúdo de seu direito. O direito visto na prática enseja o debate sobre concepções, 

valores, leituras e interpretações diversas sobre um mesmo fenômeno, o que implica debruçar-

se sobre a realidade social e estudar empiricamente este mundo vivido do direito. 

                                                 
1 Para compreender a crítica de Bourdieu ao campo jurídico-liberal, ver Machado (2006) e Asensi (2007) 
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 Para refletir mais intimamente sobre esses arranjos, será realizada uma discussão sobre 

as principais questões empíricas de uma pesquisa desenvolvida no LAPPIS2, de modo a 

contextualizá-las e, simultaneamente, promover uma reflexão sócio-política de seus aspectos 

subjacentes3, partindo do princípio de que os diversos atores que compõem o processo de 

formulação, fiscalização e execução das políticas em saúde apresentam concepções e 

fundamentos distintos para o direito. Por fim, são realizadas ponderações a respeito dos 

avanços e obstáculos ainda presentes no campo do direito à saúde, de modo a propor 

caminhos possíveis de sua superação. 

 

II) QUAL O FUNDAMENTO DO DIREITO? 

a) Direito como titularidade de todos 

 O direito como titularidade de todos esteve presente, em maior ou menor grau, nos 

dados de todas as localidades. O sentido da titularidade diz respeito ao fato do direito à saúde 

ser, antes de tudo, um direito universal, indistinto, diferentemente do que se observava nos 

períodos anteriores à redemocratização da década de 80. No âmbito dos membros do 

Ministério Público4, observa-se, inicialmente, uma ênfase na idéia de que o direito à saúde é 

um elemento intangível pelo Estado e, neste sentido, é seu dever garanti-lo mediante políticas 

públicas na medida em que se trata de um direito “inerente ao ser humano, no sentido de o 

Estado – devedor realizar a efetivação do direito à saúde para com o cidadão – credor, ao 

qual, este direito lhe é pertinente” (Humenhuk, 2004:30). Nesta perspectiva, o Estado deve 

atuar positivamente na consecução deste direito, na medida em que seu dever de ação 

                                                 
2 Pesquisa desenvolvida no Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde (LAPPIS/UERJ), certificado 
pelo CNPQ, denominada “Estudo multicêntrico sobre o direito à saúde: as relações entre espaços públicos, sociedade e 
Ministério Público”, cuja coordenação é de Roseni Pinheiro. Tal pesquisa foi realizada em cinco localidades do Brasil (Belo 
Horizonte, Aracaju, Rio de Janeiro, Piraí e Porto Alegre) nos anos de 2005 e 2006. Maiores informações: www.lappis.org.br 
3 A metodologia da pesquisa consistiu em uma pesquisa qualitativa que utiliza conteúdos da filosofia e sociologia política e 
se operacionaliza mediante um estudo multicêntrico nas localidades de Porto Alegre (RS), Aracaju (SE), Belo Horizonte 
(MG) e Piraí (RJ) no período de 2005 e 2006. Para tanto, foram utilizadas as seguintes técnicas qualitativas de pesquisa 
social: entrevistas com roteiros semi-estruturados, observação do cotidiano e análise de documentos institucionais. 
4 O Ministério Público apresenta uma roupagem diferenciada em Piraí. O MP se divide em MP Estadual e MP Federal. 
Conforme o tamanho e a população do município, é designado um ou alguns promotores para trabalharem somente nele, o 
que não ocorre na área da saúde em Piraí. De fato, a competência para atuar na área da saúde no município de Piraí ainda é 
dos promotores que atuam no município do Rio de Janeiro, o que implica dizer que toda e qualquer demanda em saúde é 
remetida para o MP do Rio. Foram, assim, realizadas entrevistas com membros do MPE e MPF que atuam no município do 
Rio de Janeiro, porém, deve-se frisar, sua competência extrapola para outros municípios, incluindo Piraí. 
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“associa-se, nesse momento, à necessidade de pôr fim à omissão. Ou, de outra forma, 

controlar as omissões do poder público [...] é a maneira pela qual se garante o dever de 

prestação”. (Cittadino, 2003:34). Titularidade de todos, antes de tudo, significa dever do 

Estado para com a consecução, satisfação e garantia do direito à saúde, e não previsão 

constitucional pura e simples do direito. 

 Neste sentido, por ser de titularidade de todos, o direito à saúde tem relevância social. 

Analisando os dados, foi possível observar que o MP produz um movimento inverso de 

recusa ao formalismo como fonte absoluta de direito e, simultaneamente, confere valia a uma 

atuação em prol da sociedade, e não de um grupo dominante, ao valorizar a idéia de 

titularidade. Assim, a idéia de “direito de todos e dever do Estado” traz um potencial 

semântico que não se reduz ao seu texto, de forma que o direito à saúde potencializa uma 

gama de sentidos e impulsiona discussões sobre sua implementação. Nesta linha, são 

elucidativas as seguintes peças: 

 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Recomendação – Porto 
Alegre) 
 
Indiscutível tratar-se o direito fundamental à saúde, e o dever do Estado ao seu atendimento, 
um ato vinculado (Ação Civil Pública – Belo Horizonte) 
 
O direito à saúde, tal como assegurado na Constituição de 1988, configura direito fundamental 
de segunda geração. Nesta geração, estão os direitos sociais, culturais e econômicos, que se 
caracterizam por exigirem prestações positivas do Estado. Não se trata mais, como os de 
primeira geração, de apenas impedirem a intervenção do Estado em desfavor das liberdades 
individuais (Ação Civil Pública – Belo Horizonte) 

 
 

 O debate sobre a questão do direito/dever fica muito presente quando se trata da 

problemática dos recursos escassos. De fato, a lógica jurídica, marcadamente travada por 

relações de poder, está aquém das possibilidades que o Estado dispõe de satisfazer direitos 

prestacionais, tais como o direito à saúde. Mais precisamente, diante da incapacidade jurídica 

do Estado de satisfazer direitos de forma plena, o argumento do “espaço dos possíveis” ganha 

relevo juridicamente, na medida em que não mais se debate a garantia integral do direito, mas 

sim a possibilidade jurídico-financeira de realizá-lo, ao menos parcialmente (Asensi, 2007). 

Vejamos as seguintes passagens: 
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Bom, eu tenho verificado assim né que esses direitos, vamos dizer, prestacionais eles tem no 
Brasil uma dificuldade de consecução bastante séria, porque eles exigem mais que os outros 
direitos, recursos públicos bastante significativos né (Membro do MP - Porto Alegre) 
 
aquilo que é dinheiro para condicionar a saúde, não é dinheiro de saúde. Aquilo entra noutro 
ponto do orçamento. Não dá pra deslocar o rico dinheiro da saúde para atender alimentação, 
transporte, lazer, que afinal de contas, isso é tudo que se espera da ação de um governo na área 
social (Membro do MP - Aracaju) 
 
não se admite limitação nessa questão do direito à saúde, enquanto os gestores públicos não 
aplicarem o mínimo em saúde. Ou seja, não venham me dizer que está faltando recurso, 
enquanto vocês não aplicam nem o mínimo! (Membro do MP - Aracaju) 

 
 

 Deste modo, ficou presente nos dados analisados o impasse sobre como formular um 

arranjo institucional que permita a plena garantia do direito à saúde. O argumento do recurso 

escasso só é admitido na perspectiva do MP se for aplicado, pelo menos, o mínimo exigido 

constitucionalmente, ou seja, só existe possibilidade do Estado não satisfazer o direito caso 

ele aplique, pelo menos, o mínimo exigido. Somente com a aplicação desse mínimo é que o 

Estado pode utilizar o argumento do recurso escasso para não aplicar o restante. Porém, não 

se perde de vista a concepção ampliada de direito, acima explicada, desempenhando o MP um 

papel decisivo no processo decisório de alocação desses recursos disponíveis. Trata-se de uma 

concepção complexa de direito, que está intimamente relacionada aos recursos que o Estado 

dispõe, já que os membros do MP afirmam que o orçamento dos condicionantes de saúde 

(Ex.: moradia, saneamento, transporte, etc) não se confunde com o orçamento das ações em 

saúde (Ex.: medicamentos, melhoria do serviço, inra-estrutura de postos, etc). 

 A questão das políticas públicas também emergiu nos relatos como um tema essencial, 

na medida em que se apresentou uma diferenciação entre políticas de Estado e políticas de 

Governo.  As localidades trouxeram diferentes aspectos, os quais convergem para a idéia 

de perenidade das políticas, a exemplo dos seguintes trechos: 
 

As ações têm que ter continuidade e compromisso. Além disso, não devem ser feitas de forma 
campanhística (Membro do MP – Belo Horizonte) 
 
Talvez, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que o país, os entes públicos, eles 
não têm, me parece, políticas de Estado, certo? Eles não têm um planejamento para dez anos, 
para vinte anos, para trinta anos, não! (Membro do MP - Aracaju) 
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 Observa-se a ênfase na continuidade das políticas, entendo-se por continuidade o 

dever do Estado de garantir a saúde de forma integral, tanto no nível da atenção quanto no 

nível as políticas. Houve, deste modo, uma crítica às campanhas, que são muito pontuais 

pouco eficazes a longo prazo; assim, a política deveria se caracterizar pela continuidade e 

compromisso social. Nesta linha, seria importante considerar o caráter de relevância pública 

da saúde no ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo da seguinte peça: 
 

Considerando o disposto no art. 197 da Constituição da República de 1988, segundo o qual 
“são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros, e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado” (Termo de Ajustamento de Conduta – Belo Horizonte) 

 
 

 Observa-se a ênfase no direito como assunto de relevância pública, que extrapola um 

mandato e, em virtude de sua peculiaridade, apresenta caracteres de perenidade e, por isso, 

exige compromisso por parte dos governos em tratá-lo como política de Estado. 

 No âmbito dos gestores, ganhou relevo no tema da titularidade o espaço da 

micropolítica, ou seja, seria no espaço do cotidiano que esta titularidade se manifestaria e, 

assim, seria possível a sua satisfação. Por isso, as temáticas da atenção e do cuidado em saúde 

também foram abordadas em todas as localidades. Vejamos um trecho emblemático: 
 

isso tudo é uma discussão, assim, da micropolítica que permite eu, cada vez mais, destrinchar 
para garantir o direito desse cidadão. Numa perspectiva de integralidade mesmo. Ou seja, eu 
não estou pensando só em atenção básica, eu não estou pensando só em desenvolver 
tecnologias para o nível primário de saúde, mas a gente está pensando em estar desenvolvendo 
tecnologias assistenciais que permitam que essa palavra, a garantia do direito à saúde, ela seja, 
de fato, colocada na prática (Gestor – Aracaju) 
 
Direito do outro é dever meu, entendeu? (Gestor – Belo Horizonte) 

 
 

 De início, observa-se uma preocupação com a qualidade da atenção e do cuidado 

como essencial para a garantia do direito à saúde. Por vezes, essa atenção e cuidado foram 

relacionados ao próprio princípio da integralidade, compreendendo que as ações em saúde 

também se desenvolvem no espaço da micropolítica, e não somente no âmbito das políticas 

públicas, remetendo a caracteres integrais de cuidado, na medida em que “os desafios que se 

apresentam na implementação das conquistas sociais têm sido transformá-las em práticas 

concretas no cotidiano das pessoas, das instituições de saúde nos serviços prestados à 
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população”. (Pinheiro et al, 2005:15). Nesta linha, observa-se a ênfase num cuidado que vise 

a horizontalidade da relação profissional-usuário através de uma relação de escuta e diálogo, 

tendo relação decisiva com o trabalho em equipe e com o respeito às singularidades. 

 Assim como no MP, os gestores também debateram sobre a indisponibilidade de 

recursos do Estado para satisfazê-lo plenamente. A passagem abaixo é exemplificativa: 
 

Eu não to dizendo que não tenha direito, o direito tem, mas quando eu me programo, eu me 
programo para atender prioritariamente aquele, e eu vou atrás daquele, eu busco aquele, eu 
gasto recurso mais com aquele, porque eu priorizo aquele, porque eu sei que não vem, que vai 
adoecer mais do que o que tem informação, que tem outros recursos, que tem outros acessos 
(Gestor – Porto Alegre) 

 
 

 Basicamente, foi ressaltado que a insuficiência de recursos enseja a priorização de 

certas ações em detrimento de outras, o que promove a parcial satisfação do direito à saúde. 

Em alguns casos, foi proposto o principio da equidade como um critério de alocação de tais 

recursos, compreendendo-se por este principio o ato de olhar os desfavorecidos e atuar 

positivamente em sua desigualdade. De qualquer forma, predomina a idéia de que o direito, 

não mais visto de forma absoluta, pode ser relativizado em virtude da insuficiência financeira. 

 No âmbito dos profissionais de saúde, foi enfatizada, a exemplo do MP, uma 

concepção ampla de saúde, envolvendo não somente as ações em saúde, como também os 

seus condicionantes. Em alguns relatos, tal perspectiva recebeu uma significação ainda maior, 

na medida em que o direito poderia ser visto como algo natural, intangível pelo Estado e, 

portanto, absoluto, afastando o argumento da equidade, na medida em que o sentido de direito 

é compreendido como algo universal, de titularidade de todos, que se caracteriza pela 

integralidade. Equidade, segundo as concepções dos profissionais, fere o principio da 

universalidade e da integralidade, na medida em que desconsidera os sujeitos em sua 

especificidade. Vejamos o relato abaixo: 
 

porque está lá “saúde de todos, dever do Estado” os profissionais de saúde que atuam dentro 
do SUS, eles são funcionários do Estado. Então eles têm que cumprir o dever do Estado, que é 
o dever de dar assistência universal, integral gratuito à população, um acesso igualitário, né? 
Isso só se consegue se a sociedade conseguir mecanismos suficientes para cobrar que isso 
aconteça (Profissional de saúde – Belo Horizonte) 
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 Em uma das localidades ainda é importante ressaltar a concepção dos profissionais 

médicos, para os quais seria possível um condicionamento da saúde aos recursos financeiros. 

Os entrevistados afirmam que a temática dos recursos não só está associada à idéia de 

insuficiência do Estado, como também à idéia de que o investimento em determinado 

indivíduo, caso seja custoso, pode prejudicar uma coletividade. Então tratamentos de alto 

custo e complexidade seriam racionalmente equivocados se realizados, na medida em que o 

coletivo estaria prejudicado diante da canalização de um montante considerável de recursos 

para o tratamento de somente um indivíduo. Segundo Bourdieu, “como no texto religioso, 

filosófico ou literário, no texto jurídico estão em jogos lutas, pois a leitura é uma maneira de 

apropriação da força simbólica que nele se encontra em estado potencial” (Bourdieu, 

2000:213). Deste modo, é possível constatar uma apropriação dos argumentos jurídicos, 

presentes nos debates entre MP e gestores, no âmbito dos profissionais médicos. Ou seja, ao 

tratar da temática dos recursos escassos como fatores impeditivos da garantia plena do direito 

à saúde, observa-se uma transposição de campos, já que o cuidado independe, a princípio, do 

recurso, pois pode estar relacionado à dedicação da equipe, à centralidade do usuário, ao 

vínculo que se estabelece no interior do serviço, ao compromisso social do gestor, etc. Deve-

se dizer, entretanto, que tal concepção foi isolada. 

 No âmbito dos conselheiros, observa-se uma gama variada de fundamentos para o 

direito, talvez porque, atualmente, “o chamado setor saúde, dentre as áreas sociais, é um dos 

mais politizados e conta com maior presença de grupos da comunidade participando e 

pressionando por seus interesses” (Dallari et al, 1996). De fato, observa-se uma verdadeira 

pluralidade de sentidos que emergem dos relatos, cujo fio condutor consiste em uma 

concepção ampla de saúde que perpassa todas as falas. Neste sentido, o direito à saúde não 

está relacionado somente às ações em saúde, mas também aos seus condicionantes. A 

passagem abaixo é exemplificativa: 
 

Direito à saúde é tudo. Direito à saúde não é só saúde, é habitação, é educação, é segurança, é 
alimentação, é tudo, isso é o direito à saúde. Porque não adianta tu ter o remédio e não ter o 
que comer, não resolve nada (Conselheiro – Porto Alegre) 

 
 

 No âmbito dos usuários, ficou visível a idéia de reivindicação e de possibilidade de 

exercício de direitos. Sendo a saúde um direito de todos, seria preciso que os usuários a 
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reconhecessem enquanto tal, a vivenciassem em suas práticas, para que, em seguida, 

assumissem uma postura reivindicante e menos passiva com relação ao serviço e à política 

pública. 

  

b) Direito como derivado da Constituição 

 O direito como derivado da Constituição esteve presente, em maior ou menor grau, 

nos dados de todas as localidades. O sentido da derivação diz respeito ao fato do direito à 

saúde ser, antes de tudo, um direito constitucional, positivado e presente na norma jurídica. 

Trata-se de uma perspectiva que adota a norma como ponto de partida e fundamento do 

direito, não sendo determinante se este direito tem caracteres universais (titularidade de todos) 

ou de cidadania (atributo de cidadania). No âmbito do MP, a ênfase na titularidade de todos 

foi mais forte do que a ênfase na derivação constitucional. De fato, apesar dos membros do 

MP considerarem a presença constitucional do direito à saúde, não se pode afirmar que 

pautam sua atuação somente em virtude desse elemento. Pelo contrário, o que se observa é 

que a titularidade de todos volta o MP para o âmbito social do direito, para a sua prática no 

cotidiano dos atores, e não para a norma jurídica. Considerar a prática significa uma abertura 

à escuta, à alteridade e à construção conjunta do sentido de direito, que não está submetido ou 

determinado pela norma constitucional. 

 No âmbito dos gestores, o sentido comum atribuído nos relatos é a idéia de direito à 

saúde como um direito constitucional, que está intimamente relacionado à idéia de 

compromisso social do gestor em garanti-lo, na medida em que se preconiza o elemento 

social na definição das ações em saúde, a exemplo do seguinte trecho: 

É um direito dela [usuária] de não sair daqui sem uma resposta, o que ela veio buscar aqui. Eu 
acho que é tão dentro, já está tudo emaranhado. (Gestor – Belo Horizonte) 

 

 Por isso, este direto constitucional traz a necessidade de haver sempre uma resposta 

dos profissionais e do Estado; não haveria direito constitucional garantido sem uma devida 

resposta ao usuário, ganhando relevo as políticas de Ouvidoria e de estímulo à participação. 

 No âmbito dos profissionais, a ênfase na micropolítica ganhou relevo, principalmente 

por meio da associação entre direito constitucional e trabalho em equipe. Neste contexto, a 
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idéia de orquestra constitui-se como uma metáfora relevante para se pensar o trabalho em 

equipe. Em certa medida, a equipe, “ainda que deva valorizar e buscar a polifonia, 

decorrente da diversidade de vozes e discursos que se fazem presentes nos diferentes saberes 

e profissionais, deve trabalhar em uníssono, de forma harmônica” (Gomes et al, 2005:107). 

O trabalho em equipe, segundo os dados, enseja uma postura em prol da garantia de direitos, 

pois o “agir dos profissionais de saúde de uma equipe, tal como dos músicos de uma boa 

orquestra que trabalham em harmonia, deve ser um agir em concerto” (idem). 

 No âmbito dos conselheiros, emergiu um sentido que não tinha sido atribuído por 

nenhum outro ator até então, que é a associação entre direito e pagamento de impostos, 

resquício do sistema de saúde pública anterior à Constituição de 1988. As passagens a seguir 

são elucidativas: 
Porque a gente tem que ver que a gente não ta sendo favorecido, não ta pedindo favor, porque 
cada imposto que tu paga, tu tem direito à saúde (Conselheiro – Porto Alegre) 
 
Apesar de pagarmos impostos, é absurdo não termos o direito à saúde cumprido (Conselheiro 
– Aracaju) 

 
 

 O direito constitucional à saúde seria, por isso, um direito secundário, submetido ao 

fato da pessoa efetuar o pagamento de impostos. Como desdobramento, o pagamento de 

impostos denota que o direito não é algo gratuito, mas sim sustentado mediante recurso 

público arrecadado. O imposto serve, portanto, como fundamento do direito à saúde, 

olvidando-se a perspectiva de que o direito pode ser garantido no cuidado, independentemente 

dos recursos, ou que o direito é previsto constitucionalmente. 

 No âmbito dos usuários, o eixo central de discussão foi a associação entre direito e 

serviço de qualidade, mais uma vez enfatizando o espaço da micropolítica e do cotidiano, a 

exemplo dos seguintes trechos: 
 

eu acho que é ser atendida né? Ter o direito de ser atendida por bons médicos, enfermeiros, ter 
acesso à medicação também (Usuário – Porto Alegre) 
 
Direito é atender bem, né? Consulta bem. Remédio aqui dentro, botar mais, para atender esse 
povo mais. Lá,  pessoa precisa de uma ambulância, chama e vem na hora; tá atendendo bem. 
Agora, falta mais é remédio. E também médico, porque médico está pouco (Usuário – 
Aracaju) 
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eu acho que ser bem tratado, atender a gente! Eu não falo assim, de a gente chegar e ser 
atendido na hora porque não é possível. Tem muita gente né? Mas eu digo, assim, tratar a 
gente bem, tratar o filho da gente bem. Ter paciência (Usuário – Belo Horizonte) 

 
Todo mundo tem direito à saúde, seja ela particular ou SUS né? Todo ser humano tem direito a 
ter um bom atendimento, e a gente paga impostos (Usuário – Porto Alegre) 

 
 

 Num primeiro momento, observa-se uma ênfase na idéia de prática, de forma de 

atendimento, de acesso e de qualidade. Para além deste sentido, os usuários apresentaram uma 

concepção de direito associada ao pagamento de impostos, curiosamente semelhante à 

concepção dos conselheiros. A presença do imposto como fundamento do direito é muito 

visível, talvez porque a história deste direito no Brasil “cristalizou-se de forma extremamente 

desigual entre a população, contribuindo para que esta associasse a concepção de direito à 

saúde como um privilégio e não como direito de cidadania”. (Machado, Pinheiro e Guizardi, 

2005:47). 

  

c) Direito como atributo de cidadania 

 O direito como atributo de cidadania esteve presente, em maior ou menor grau, nos 

dados de todas as localidades. O sentido do atributo diz respeito ao fato do direito à saúde ser, 

antes de tudo, um direito em permanente construção por meio do exercício da cidadania. 

Trata-se de uma perspectiva que não se esgota na norma constitucional, de modo a 

fundamentar o direito como uma prática de reivindicação e de construção. No âmbito dos 

membros do MP, houve a ênfase na idéia de extrapolar a norma constitucional e, por meio da 

reivindicação e das práticas sociais, construir o direito coletivamente. Neste contexto, o MP 

configura-se como  

uma instituição que se coloca na ligação entre o Estado e a Sociedade, promovendo 
a união Estado-Sociedade, de importância transcendental na renovação política do 
país e na construção da democracia. É instituição originada nos aparelhos do 
Estado, mas que deve voltar sua lealdade à Sociedade (Ferreira, 1982:21) 
 

 No âmbito dos gestores, o tema do exercício da cidadania é muito presente. Observa-

se, por parte da gestão, um estímulo ao exercício de direitos por meio da cidadania, 

compreendendo que “o direito à saúde será ou não garantido conforme a participação dos 

indivíduos no processo” (Dallari, 1988). Parte-se, então, da perspectiva de que há um direito 
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que se situa em permanente construção a partir do processo de exercício da cidadania, a 

exemplo dos seguintes trechos: 

Tem uma construção do direito que é o processo pra reivindicar o direito, ou pra ter direito tem 
uma condição de cidadania. Então o direito está vinculado, e a cidadania é um processo, que é 
uma expressão que eu uso de “cidadanização” né. Também o apoderamento da população, 
porque nós tamos falando de um país que tem um quadro social importante de desigualdade 
social, de corte de classes sociais importante, e os trabalhadores de saúde tem toda essa 
consciência de inserção médica, de classe média na sociedade (Gestor – Porto Alegre) 
 
A gente tenta empoderar o usuário cada vez mais de informações, ele tem que ser empoderado, 
para que o diálogo seja melhor,  porque diálogo entre senhor e escravo não existe (Gestor – 
Belo Horizonte) 

 
 

 Com efeito, enfatizar a cidadania significa, para os gestores, o alargamento do círculo 

de atores que compõem cuidado, contribuindo para um movimento de construção coletiva de 

direitos. A dimensão social do Estado propicia a articulação com a sociedade civil e, por isso, 

há uma defesa por parte dos gestores da reivindicação ou, mais propriamente, da publicização 

do Estado, compreendendo que ”a visibilidade do poder é uma exigência democrática 

inquestionável. Público é par opositivo de privado, antônimo de particular e secreto. A 

democracia é o poder visível, o poder público em público” (Cordeiro, 1991:163). 

 No âmbito dos profissionais, a temática do direito à saúde trouxe alguns aspectos 

transversais às localidades, principalmente no tocante ao lugar que a cidadania ocupa na 

definição do direito à saúde. Inicialmente, semelhantemente aos outros atores, o direito é visto 

como algo formalmente garantido em lei, porém isso não basta para que seja efetivamente 

exercido. Vejamos: 

É tudo aquilo que está constitucionalmente colocado, instituído na lei que não é absorvido, não 
é praticado e é dá garantia, ofertar garantias a esse usuário no sentido da integralidade 
(Profissional – Aracaju) 
 
hoje com o SUS é um direito realmente assegurado e que nós temos que fazer valer esse nosso 
direito e entender melhor como busca-lo e como exigi-lo (Profissional – Aracaju) 

 

 Por isso, os profissionais salientam a necessidade de luta em prol deste direito. A idéia 

de direito em construção, portanto, encontra-se presente, e é por meio da cidadania que ele é 

exercido no cotidiano dos atores, enfatizando o caráter coletivo de sua titularidade. Há uma 

perspectiva de que o direito à saúde não se encontra fechado, garantido, acabado, o que 
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denota a necessidade de sua constante reivindicação pelos atores, principalmente usuários. A 

previsão constitucional é um ponto de partida para o exercício do direito, destacando-se, 

principalmente, a participação social. Foi possível identificar nos dados a idéia de construção 

de direitos, que se dá por meio do exercício de uma cidadania ativa, combativa, 

reivindicatória e emancipadora. Destaca-se, neste cenário, o papel da educação em saúde, do 

interesse público, da fiscalização e da participação. Vianna e Burgos, analisando a concepção 

de direito de Gramsci, convergem nesta direção, ao afirmarem que 

 
O direito, para Gramsci, não se reduz a um instrumento de controle social nem de garantia da 
ação dos agentes econômicos do mercado. Para ele, o direito se deve tornar um lugar de 
mudança social, ao admitir como uma de suas fontes o domínio da sociedade civil (Vianna e 
Burgos, 2003:348) 

 
 

 No âmbito dos conselheiros, o direito foi associado à garantia constitucional de que 

dispõe no ordenamento jurídico brasileiro. A lei é vista como um dos pontos de partida 

possíveis para a garantia do direito à saúde, ao passo que a cidadania emerge nestes trechos 

como uma via essencial de manutenção e consolidação do direito à saúde, pressupondo a 

participação e o controle social dos usuários, pois “quando os cidadãos vêem a si próprios 

não apenas como os destinatários, mas também como os autores do seu direito, eles se 

reconhecem como membros livres e iguais de uma comunidade” (Cittadino, 2003:39). As 

passagens a seguir são exemplificativas: 
 

Eu venho de uma luta que a gente tem que lutar pela igualdade para todos, e a saúde e a 
educação (Conselheiro – Aracaju) 
 
Direito à saúde é fundamental, é constitucional e é um dos três direitos prioritários da vida de 
todos nós, e ele tem que ser assegurado e respeitado através do controle social, ele tem que ser 
fiscalizado devidamente e esse direito é inalienável, é um direito que todos nós buscamos, 
independente de classe social, hoje com o SUS é um direito realmente assegurado e que nós 
temos que fazer valer esse nosso direito e entender melhor como busca-lo e como exigi-lo 
(Conselheiro – Aracaju) 

 
 

 A idéia de liberdade e igualdade são essenciais nesta perspectiva, surgindo como 

condição primaz para o exercício efetivo de direitos, na medida em que, 
 

para garantir direito no Estado Moderno, torna-se necessário criar e ampliar espaços públicos, 
nos quais as regras de sociabilidade sejam fundamentadas na democracia e suas instituições 
sejam permeáveis aos valores democráticos. Afinal são esses valores que sustentam a crença da 
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liberdade e da igualdade, como requisitos básicos ao exercício democrático e à defesa da 
cidadania, cujos sujeitos sociais se organizam para reivindicar direitos. (Pinheiro et al, 
2005:17) 

 
 

 Além disso, foi possível observar uma outra gama de sentidos, que remete, 

principalmente, a idéias como cidadania, acesso e bom atendimento, ou seja, ao cotidiano das 

práticas, a exemplo do trecho abaixo: 
 

Direito à saúde é: você entra no hospital, você é atendido legal; você tem que ter os 
medicamentos se você não tem como comprar, você tem ter essas coisas; exames, você tem 
que ter direito a ter. Em relação à sua saúde, você tem que ter tudo que está na sua mão: 
exames, consultas, internações...esse direito você tem que ter. (Conselheiro – Piraí) 

 
 

 Mais uma vez o trabalho em equipe surge associado ao direito, agora no âmbito dos 

conselheiros. A idéia de acesso também foi enfatizada, ao trazer o sentido de que o direito 

deve ser satisfeito no próprio investimento público em lazer, trabalho, moradia, etc., na 

medida em que os caminhos que levam os usuários a ter acesso estão inseridos dentro desses 

aspectos. Nesta perspectiva, a idéia de educação em saúde ganha relevo, pois serve como elo 

de promoção da igualdade concreta e de consolidação do direito à saúde, “sendo estratégica a 

educação dos cidadãos no sentido de valorizarem o dialogo e a busca do consenso como 

meio de resolução de conflitos e de organização da vida” (Cohn, 2003). Temos, assim, um 

ambiente em que cuidado e educação estão intimamente relacionados, compreendendo-se que 

são vitais para a garantia do direito à saúde, na medida em que 
 

o conhecimento necessário à vida publica, à participação política, é o que se forja com 
independência do conhecimento pessoal dos participantes; é aquele que resulta dos próprios 
atos de interação, garantindo aos cidadãos um livre transito entre espaços supostamente abertas 
ao contato entre desconhecidos. (Carvalho, 2003:325-326) 

 
 

 No âmbito dos usuários, houve uma crítica aos profissionais da rede, os quais, 

segundo os relatos, não reconhecem a atenção como um direito de cidadania. Ou seja, os 

usuários identificam os profissionais como obstáculos ao exercício de sua cidadania e, 

conseqüentemente, como atores que não contribuem para o exercício do seu direito à saúde. 

Interessante notar que, diversamente, os profissionais têm um discurso voltado para o 

empoderamento e estímulo à cidadania, conforme foi observado. De qualquer forma, os 

usuários enfatizaram que, para um bom atendimento, é essencial o trabalho em equipe. 
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III) DESAFIOS A SEREM SUPERADOS 

 Como vimos, o direito à saúde no Brasil, mesmo após quase duas décadas de sua 

universalização e adoção de princípios constituintes, ainda enfrenta muitos desafios no plano 

da micropolítica e da política de saúde. Os desafios e debates sobre a efetivação do direito não 

se encontram esgotados, abrindo espaço para novas concepções, sentidos, investigações e 

reflexões sobre a forma através da qual se pode garanti-lo eficazmente. 

 No âmbito do MP, constituem-se desafios: 

a) Lidar com a lógica jurídica: buscar, de certa forma, incorporar na lógica jurídica formal as 

práticas societárias em que está inserido, de modo a promover uma mudança no direito 

(Friedman e Ladinsky, 1980) – entendido como direito positivo - que englobe critérios 

substanciais de justiça (Machado, 2006); 

b) Recursos escassos: travar um debate sobre alocação de recursos públicos em saúde, de 

modo a superar a idéia de mínimo constitucional e promover uma ampliação da capacidade do 

Estado de efetivar, mediante políticas públicas e no espaço da micropolítico, o direito à saúde 

(Asensi, 2007, Mpf, 2005); 

c) Pensar o direito também sob o ponto de vista do cotidiano das práticas: considerar o espaço 

da micropolítica como um espaço em que são produzidos saberes e práticas que, por vezes, 

ponderam críticas ao espaço da política, o que implica numa postura do MP voltada também 

para o cotidiano, de modo a reconhecer nas singularidades das práticas societárias a forma por 

meio da qual o direito à saúde é vivido (Ehrlich, 1980; Asensi, Machado e Pinheiro, 2006; 

Asensi e Pinheiro, 2006; Silva, 2001). 

 No âmbito dos gestores, constituem-se desafios: 

a) Recursos escassos: articular-se com a sociedade civil e as instituições jurídicas no sentido 

de promover um debate democrático acerca da alocação de recursos, de modo que a definição 

sobre as estratégias de efetivação do direito à saúde seja realizada conjuntamente; 

b) Políticas de Estado: considerar que as políticas públicas que versam sobre direitos 

prestacionais devem ser políticas de Estado, ou seja, políticas que visem uma continuidade ao 
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longo do tempo, independentemente do governo que esteja à frente de sua direção (Asensi, 

2007; Machado, 2006); 

c) Possibilitar e estimular a participação: abrir os canais decisórios do Estado à sociedade 

civil, de modo que o Estado seja a forma através da qual a sociedade civil agiria 

institucionalmente. Da mesma forma, deve incentivar a criação de espaços públicos nos quais 

a sociedade civil e os usuários individualmente possam se expressar e que suas manifestações 

sejam consideradas no âmbito da política e da micropolítica (Guizardi, Pinheiro e Machado, 

2005). 

 No âmbito dos profissionais, constituem-se desafios: 

a) Não pensar em termos de recursos: o principal papel dos profissionais no âmbito da saúde 

remete ao cuidado, ou seja, às relações e práticas que se estabelecem no interior do serviço. 

Por isso, se deve afastar o raciocínio calcado nos recursos e concentrar-se em formas 

alternativas de cuidado, que sejam democráticas e, simultaneamente, integrais (Pinheiro, 

2001); 

b) Considerar usuário no cuidado: partir de uma perspectiva de que o usuário é dotado de 

peculiaridades, subjetividade, singularidades que o diferencia de todos os outros, o que 

implica em uma relação de escuta, dialógica e, por isso, horizontal entre profissional e 

usuário, de modo que se trave uma relação democrática entre eles. (Mattos, 2001; Gomes, 

Guizardi e Pinheiro, 2005; Mattos, 2005); 

d) Estimular educação em saúde: reconhecer que o usuário também deve ter condições de 

influir no processo de definição do cuidado que terá. Por isso, seria importante prover ao 

usuário mecanismos através dos quais ele poderá opinar, interferir e decidir nesse processo, e 

que também se desdobrará na capacidade do usuário interferir diretamente na própria política 

de saúde (Bonet, 2004).  

 No âmbito dos conselheiros, constituem-se desafios: 

a) Se relacionar com gestão, instituições jurídicas, usuários e profissionais de saúde: 

promover um intercâmbio de informações e constituir uma rede institucional que vise 
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aproximar estes atores em torno de temas comuns à efetivação do direito à saúde, de modo a 

estimular uma construção democrática das decisões (Teixeira, 2003; Participasus, 2005); 

b) Não vincular direito a imposto: compreender que a garantia e efetivação do direito, seja no 

âmbito da política ou na micropolítica, não está relacionada ao pagamento de impostos, mas 

sim à condição de cidadania (Asensi, 2007; Machado, 2006; Pinheiro et al, 2005); 

c) Institucionalizar práticas: pensar em estratégias e mecanismos de institucionalização de 

práticas advindas do âmbito da micropolítica, de modo a possibilitar a sua utilização em 

outros contextos no âmbito da política (Assis, Villa e Nascimento, 2003). 

 No âmbito dos usuários, constituem-se desafios: 

a) Pensar o direito também sob o ponto de vista da política: considerar o espaço da política 

como um espaço em que são institucionalizados saberes e práticas que, por vezes, permitem 

uma maior efetivação do direito à saúde, o que implica numa postura do usuário voltada 

também para a política pública, de modo a atuar na sua formulação, execução e fiscalização. 

Com efeito, a participação nos conselhos de saúde é essencial para o incremento desta cultura 

cívica, que visa voltar-se para o público por meio de formas associativistas (Avritzer, 2002; 

Cohen e Arato, 1992; Gavronski, 2003); 

b) Se relacionar com gestão, instituições jurídicas, conselhos de saúde e profissionais de 

saúde: participar e reivindicar junto a essas esferas temas comuns à efetivação do direito à 

saúde, de modo a estimular uma construção democrática das decisões (Sposati e Lobo, 1992); 

c) Não vincular direito a imposto: compreender que a garantia e efetivação do direito, seja no 

âmbito da política ou na micropolítica, não está relacionada ao pagamento de impostos, mas 

sim à condição de cidadania (Asensi, 2007; Machado, 2006; Pinheiro et al, 2005). 

 O caminho para a construção do direito à saúde no Brasil está aberto, ensejando uma 

articulação efetiva entre os principais atores envolvidos na sua garantia. Seja o direito visto 

como fato (titularidade de todos), como norma (previsão constitucional) ou como valor 

(atributo de cidadania)5, a estratégia tem sido justamente em pensar o direito enquanto prática, 

embebido de formas societárias específicas. 

                                                 
5 Para compreender a teoria tridimensional do direito (fato, norma e valor), ver Reale (2003) 
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RESUMO 

Leis sobre igualdade de tratamento não produzem por si só tratamentos igualitários do 

ponto de vista fático. Na sua tormentosa relação com o mundo dos fatos é possível 

encontrar situações em que a discriminação positiva, ou inclusiva, quer pelo reforço da 

igualdade, quer pela acentuação das diferenças se faze necessária. Tendo em vista que o 

direito das mulheres tem pouco indicadores formais na lei, a Lei Maria da Penha é um 

significativo marco legal de medidas afirmativas em prol das mulheres, ainda que possa 

ser criticada por alguns de seus já reconhecidos efeitos. Reconstruindo a história de 

discriminação das mulheres, o presente artigo critica a ideologia sexista machista de 

organização da sociedade e aborda o surgimento do direito das mulheres no bojo do 

movimento feminista. O artigo se encaminha para uma reconstrução da história do 

direito das mulheres no Brasil, e a construção da cidadania feminina, tecendo, por fim, 

algumas breves considerações sobre o direito feminista e a Lei Maria da Penha como 

instrumento de inclusão social. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO DAS MULHERES; CRÍTICA AO SEXISMO 

MACHISTA; LEI MARIA DA PENHA. 

 

ABSTRACT 

Laws about equality of treatment don’t reach, by themselves, equal treatment 

from facts sight. In its anguishing relationship with the world of facts, it’s 

possible to find situations in which positive discrimination, or inclusive, either by 
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equality reinforcement or by differences accentuation, is needed. Throught the 

view that women’s rights have few formal indications in law, the Maria da Penha 

Law consists of a highly expressive legal mark on affirmative actions to 

women’s protection, although it can be criticized by its known effects. 

Rebuilding the history of women’s discrimination, this research criticizes sexist 

male ideology of society organization and shows the rising of women’s rights in 

the middle of the feminist movement. This article analyses women’s rights 

history in Brazil and aims the construction of women’s citizenship, deeping 

thoughts, at the end, over social inclusion throught women’s rights and Maria da 

Penha Law. 

 

KEY-WORDS: WOMEN'S RIGHTS; CRITICISM OVER MALE SEXISM; MARIA 

DA PENHA LAW 

 

 

INTRODUÇÃO. 

 

A principal teórica do direito feminista é Tove Stang Dahl, jurista 

norueguesa, professora da Universidade de Oslo e pioneira no estudo, investigação e 

ensino do Direito das Mulheres. Nas primeiras páginas de sua obra editada em 

português (1993, p. 4-5), ela apresenta uma justificativa do nascimento do direito das 

mulheres como disciplina jurídica em um contexto de eliminação das discriminações em 

função do sexo, pelo menos na legislação norueguesa. De acordo com a autora, leis 

sobre igualdade de tratamento não produzem por si só tratamentos igualitários do ponto 

de vista fático. Analisando-se as conseqüências do direito, na sua tormentosa relação 

com o mundo dos fatos é possível encontrar situações em que a discriminação positiva, 

ou inclusiva, quer pelo reforço da igualdade, quer pela acentuação das diferenças se 

fazem necessárias. 

A perspectiva feminista do direito “por meio de um corte transversal 

sistemático, através das normas legais existentes, visa aperceber-se de conexões 

significativas para todos os indivíduos, mas em especial e diretamente para as 
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mulheres” (Dahl, 1993, p. 25). Além do que a perspectiva pluralista do direito enfatiza 

o pluralismo das fontes, em oposição ao positivismo legalista. O Direito das Mulheres 

teria nessa perspectiva “poucos indicadores formais na lei” (idem, p. 29). Ainda de 

acordo com Dahl, “a igualdade técnica pode ter a discriminação de fato como 

resultado, tal como a discriminação pode promover a igualdade de fato” (1993, p. 58) 

isso significa que é preciso para a finalidade precípua da inclusão observar não o direito 

formal mas como acontece o direito concretamente. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar até ponto esses direito 

das mulheres será suficiente para atingir a igualdade entre homens e mulheres. 

     

 

1. UMA HISTÓRIA DE DISCRIMINAÇÃO 

 

Na cultura ocidental de um modo geral a mulher sempre foi 

marginalizada, quer por conta da tradição judaico-cristã que é machista, quer pela 

divisão sexual do trabalho e a construção de um ideal de mulher restrita à esfera 

doméstica, limitada ao cuidado do lar etc. 

Apesar do caráter machista do iluminismo e da revolução francesa, é 

lá que muitas mulheres encontram fundamentação teórica para o feminismo, 

principalmente com base nas convicções de que existem direitos inalienáveis, que fazem 

parte da natureza humana e no princípio da igualdade formal.1

Quando das discussões preliminares à proclamação da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, inclusive, chegou haver discussão da inclusão na 

declaração de direitos da mulher e da cidadã, o que foi rejeitado sob a perspectiva que o 

                                                 
1 Houve quem durante ao iluminismo defendesse o feminismo. Montesquieu em seu romance filosófico 
intitulado Cartas Persas faz referência ao filósofo Poullain de la Barre, seu contemporâneo, na Carta de 
n.o 38: “[...] Não – dizia-me outro dia um filósofo galantíssimo com as mulheres –, a natureza jamais 
ditou uma lei nesses termos. O império que detemos sobre elas é uma autêntica tirania; elas só nos 
deixaram adquiri-lo porque são mais doces do que nós, e portanto também mais humanas e racionais. Se 
fôssemos razoáveis, essas vantagens certamente lhe valeriam ser consideradas superiores a nós, mas 
como não o somos, fizeram que sejam tidas por nossas inferiores. Ora, se é certo que sobre as mulheres 
só detemos um poder tirânico, não é menos certo que elas exercem sobre nós um império natural – o da 
beleza, ao qual nada resiste. O domínio masculino não existe em todos os países, mas o da beleza é 
universal. Porque, então, teríamos algum privilégio? Seria por sermos mais fortes? Mas trata-se de uma 
verdadeira injustiça. Utilizamos todos os meios para abater-lhes a coragem; se recebessem a mesma 
educação suas forças se igualariam às nossas. Bastará exercitá-las nos talentos que sua educação não 
tenha debilitado, e veremos se somos tão fortes assim” (MONTESQUIEU, 2005, p. 60) 
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masculino se refere ao gênero e que por isso pressuporia o feminino. A tônica machista 

da declaração serviu depois para privar a mulher dos supostos direitos que havia 

adquirido. 

Apesar disso, 

 

Foi inspirada pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa que a 

professora e escritora radical inglesa Mary Wollstonecraft 

publicou AVindication of the rights of woman em 1972. 

Defendia o direito natural dos indivíduos à autodeterminação, 

em oposição às leis arbitrárias e hereditárias, e acreditava na 

capacidade dos seres humanos (incluindo as mulheres) de 

melhorar a sociedade criando novas relações entre as pessoas 

com base no princípio da igualdade. Para ela, mulheres e 

homens, têm o mesmo potencial para desenvolver talentos e 

habilidades e, portanto, deveriam receber as mesmas 

oportunidades em termos de educação e participação social. 

(PINSKY, PEDRO in PINSKY, 2003, p. 266) 

 

Os filósofos, escritores, burgueses, jornalistas e revolucionários de 

todo tipo, no combate ao Antigo Regime, ridicularizavam o papel desempenhado pelas 

mulheres na política, nas Cortes, e fora delas (Cf. PINSKY, PEDRO in PINSKY, 2003, 

p. 267), o que favoreceu a construção do lugar ideal da mulher na sociedade. A 

Rousseau foi atribuída a frase “uma mulher virtuosa é pouco menos que um anjo”, 

pouco depois tornada lugar comum, denotava a polarização de papéis de homens e 

mulheres, e justificava uma natural superioridade e autoridade masculinas. 

De acordo com Carla Bussanezi Pinsky e Joana Maria Pedro (2003, p. 

269) a maior parte dos homens que apoiavam a Revolução Francesa, 

independentemente de suas convicções políticas ou filosóficas, não achavam que a 

liberdade, a fraternidade e a igualdade estendiam-se às mulheres, e que, apesar de sua 

importância considerável para a consolidação da Revolução, deveriam voltar para a vida 

doméstica, onde desfrutariam dos benefícios da Revolução sem subverter a ordem 

natural das coisas. 
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Como o papel das mulheres fora relegado ao lar, suas primeiras lutas 

estavam relacionadas com os seus interesses de donas de casas, reivindicando o controle 

dos preços e que o Estado tivesse postura mais protetiva com os menos favorecidos. 

Suas reivindicações não foram atendidas. 

As transformações econômicas do século XIX criaram duas situações 

absolutamente antagônicas. Nasce a possibilidade pelas mulheres de classe média, 

esposas de burgueses ou de altos funcionários das indústrias, de se livrarem do serviço 

doméstico, que passou a ser desempenhado por uma empregada doméstica.  O seu par 

antagônico foi a situação das mulheres proletárias que eram submetidas a jornadas 

duplas de trabalho em situações absolutamente desfavoráveis, ficando vulneráveis nas 

fábricas a todo tipo de sevícias, sendo muitas vezes desrespeitadas em sua liberdade 

sexual, e remuneradas muito inferiormente aos homens. 

As sociedades sexistas organizaram o ordenamento jurídico de modo a 

garantir o establishment. As mulheres sofreram uma espécie de capitis diminutio, sendo 

que passaram a ser consideradas à margem do direito, da mesma forma que os presos, e 

aqueles que têm desenvolvimento mental incompleto, quer sejam crianças, quer sejam 

deficientes mentais. Mesmo as leis mais democráticas mantiveram as mulheres nesse 

patamar. Nesse contexto a situação da mulher casada é pior que da mulher solteira que 

poderia administrar seus bens e é considerada capaz do ponto de vista jurídico. 

 

Os códigos de lei nacionais negam às mulheres casadas 

(consideradas legalmente menores, sob a guarda do esposo a 

quem devem obediência) o controle de suas propriedades e 

ganhos e dão autoridade primária da família apenas ao marido. 

A superioridade do homem, que deve proteger a mulher, decorre 

da idéia da fragilidade do sexo feminino. O marido tem o dever 

de prover a mulher e seus filhos [...] e autoridade para dirigi-los; 

como chefe legal da casa, pode decidir sozinho sobre questões 

familiares relativas a educação, profissão, emprego, punições, 

alianças matrimoniais e a guarda dos filhos em casos de 

separação. Ao marido é permitido forçar a mulher a ter relações 

“sexuais normais” (sem sevícias graves) e a infidelidade 
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feminina é punida mais severamente que a masculina. 

(PINSKY, PEDRO in PINSKY, 2003, p. 272) 

 

Nos países latinos e de tradição católica o matrimônio era concebido 

como sacramento e portanto era indissolúvel, não apenas do ponto de vista religioso, 

mas inclusive sob os aspectos jurídicos. Ainda que na prática o casal pudesse viver 

separado, havia necessidade da manutenção dos deveres conjugais, como o de 

fidelidade por exemplo. Na Inglaterra, a partir de 1857, o divórcio é facilitado, antes 

disso só era possível se separar por meio de processo caro e que dependia de aprovação 

específica do Parlamento. 

A sociedade como um todo preparou mecanismos de garantia da 

exclusão das mulheres, e o principal foi a educação. Houve de fato um considerável 

aumento da importância da educação formal para as mulheres ao longo do século XIX, 

todavia, apesar das mulheres conseguirem a duras penas concluírem o ensino 

secundário, dificilmente conseguiam ingressar no ensino superior. Nesse quesito, os 

Estados Unidos, principalmente nos estados mais a oeste, desde a metade do século XIX 

já admitia a presença de mulheres no ensino superior, enquanto a Europa só franqueou o 

acesso a Universidade, às mulheres, a partir de 1860. 

A partir do final do século XIX começou a delinear-se um cenário 

aterrador. As atividades laborais destinadas às mulheres estavam vinculadas ao serviço 

doméstico – como dona-de-casa, governanta, ou dama-de-companhia –; ao magistério – 

que normalmente rendiam melhores salários –; ao serviço fabril ou à prostituição.  

As mulheres eram submetidas a piores condições de emprego porque 

eram menos mobilizadas que os homens, e isso não era voluntário. Até os sindicatos 

masculinos colocavam-se contrários a sindicalização das mulheres e ao trabalho delas 

nas fábricas, que não era ambiente moralmente adequado para mulheres, além delas 

serem menos qualificadas que os homens. 

 

As mulheres negras (abolida a escravidão) eram forçadas a 

empregar-se nas piores condições, reservadas às escalas 

inferiores da hierarquia social: agricultoras nas fazendas, 

operárias na infame indústria do tabaco, empregadas no serviço 
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doméstico (que embora fosse uma alternativa melhor que as 

outras, evocava os maus tratos e a falta de liberdade do tempo 

da escravidão) (PINSKY & PEDRO in PINSKY, 2003, p. 282) 

 

Esse estado de coisas era insustentável e no final do século XIX 

começa a surgir na Europa e nos Estados Unidos o direito das mulheres. 

 

 

2. O SURGIMENTO DO DIREITO DAS MULHERES 

   

O direito das mulheres surge como resposta à exploração do trabalho 

da mulher durante a revolução industrial. A despeito do princípio da não interferência 

do Estado nas relações econômicas, os Estados começaram a ceder as pressões que 

vinham de todos os lados, desde a opinião pública aos sindicatos, e criar leis que 

melhorassem a condição de mulheres e crianças, que não eram consideradas cidadão 

plenos, e porquanto, vulneráveis. O trabalho no campo e o trabalho doméstico 

permaneceram sem qualquer regulamentação e, por isso, as mulheres ficaram 

submetidas a maior exploração do trabalho. 

O movimento feminista nasce inspirado nas idéias do humanismo 

renascentista, principalmente relacionadas com a melhoria educacional, pois pretendiam 

que tal programa fosse aplicado às mulheres. No início do século XIX a luta já havia 

sido ampliada para a cidadania, os direitos políticos e os direitos sociais. 

 

Bebendo nas fontes iluministas, inspiradas pelas idéias 

individualistas do protestantismo, ou apoiadas na valorização 

das especificidades femininas desenvolvidas com a crescente 

hegemonia da ideologia burguesa e a filantropia, as feministas 

no século XIX construíram suas concepções teóricas e ergueram 

suas bandeiras. Duas linhas distintas nortearam suas posições: a 

igualitarista (baseada no reconhecimento da igualdade entre os 

seres humanos, homens e mulheres) e a dualista (que ressalta e 

valoriza a diferença e as contribuições culturais feministas); 
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assim, em muitos assuntos, divergiam se queriam ou não que as 

mulheres recebessem um tratamento diferente do reservado aos 

homens. Em termos de enfoque, as feministas também 

distinguiram-se, privilegiando as lutas políticas e legais ou 

sociais e culturais e, por vezes, ligando-se a outros movimentos 

(de independência, liberais, revolucionários, abolicionistas, 

pacifistas, socialistas, anarquistas) – a experiência 

decepcionante com determinados aliados e revoluções fez 

crescer entre elas a consciência de gênero. (PINSKY, PEDRO in 

PINSKY, 2003, p. 287.) 

 

Já foi dito que os direitos de diferença dos negros se fundamentam 

justamente na diferença, diferença historicamente construída, que precisa ser da mesma 

forma, historicamente desconstruída. Também foi dito que os direitos de diferença dos 

homossexuais, são propriamente direito de respeito à diferença, e se fundamentam na 

igualdade. As mulheres devem ter tratamento diverso dos negros e homossexuais 

quando se trata de direitos à diferença, porque existem circunstâncias em que injustiça é 

tratá-las de forma diferente da dos homens, e existem circunstâncias em que injustiça é, 

justamente, tratá-las de forma igual.   

O discurso da igualdade seduziu de um modo geral os movimentos 

pelos direitos iguais, que se desenvolveram e se tornaram populares, principalmente na 

Inglaterra a partir da década de 1830, o que trouxe alguns ganhos, como por exemplo o 

direito de freqüentar cursos universitários e o de casadas poderem controlar seus ganhos 

(1878) e  administrar suas propriedades (1882). Na França e na Alemanha o feminismo 

crescia bastante durante as revoluções e logo depois recuava para dar lugar a uma onda 

de conservadorismo. 

Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos iguais conseguiu 

organizar a Primeira Convenção pelos Direitos das Mulheres em Seneca Falls (Nova 

York) em 1848, as mulheres começaram a se organizar em associações e a promover 

encontros, sendo que a partir desse ano (muito antes do que ocorrera na Europa) 

conseguiram o direito de administrar seus bens e em 1869, o estado de Wyoming 

concedeu a elas o direito de voto. 
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Outra frente de batalha do Direito das Mulheres foi o socialismo 

feminista que acreditava na revolução socialista como meio de libertação da mulher.  

A opinião pública acabou por associar ao socialismo a falsa crença de 

que eles defendiam a promiscuidade sexual e o “amor livre”, o que teria ficado implícito 

nas críticas que Marx dirige aos burgueses no Manifesto do Partido Comunista2 e que 

Engels já havia feito na obra Familia, Propriedade Privada e Estado (1984). O que 

importa é que o capitalismo passou a ser identificado como a principal causa de 

opressão. As socialistas alemãs defendiam o direito de voto desde 1895, e foram 

apoiadas pela Internacional Socialista das Mulheres em 1910, que além disso defendia a 

isonomia salarial, o seguro maternidade, e proclamou o dia 8 de março como Dia 

Internacional da Mulher. 

Houve quem defendesse a diferença3. Todavia o discurso da diferença 

sofreu sérios reveses principalmente depois do famoso “Caso Sears” (SCOTT, 2000, p. 

203-222). 

Interessante apontar que atualmente o discurso do Direito das 

Mulheres oscila entre a igualdade e a diferença, e apesar de em algumas circunstâncias 

parecer paradoxal, tal proceder é mais pertinente às nuances do caso concreto. 

A conquista dos direitos para as mulheres se deu de forma lenta ao 
                                                 
2 Os que atacavam as feministas socialistas com fundamento na suposta promiscuidade aventada pelo 
comunismo, justificavam sua argumentação na seguinte passagem do Manifesto: “Abolição da Família! 
Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que 
fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, ganho individual. A família na sua 
plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressa forçada da família 
para o proletário e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o 
desvanecer de seu complemento e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Acusai-
nos de querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais? Confessamos este crime. Dizeis 
também que destruímos os vínculos mais íntimos substituindo a educação doméstica, pela educação 
social.” (MARX, K., ENGELS, F. 2000, p. 35) 
3 “É o caso do movimento feminista de "segunda onda", nos termos do autor, cuja ênfase na não 
adequação dos "direitos humanos" à condição da mulher resulta por exigir o "direito à diferença". 
Afirmando que os sujeitos são sexualmente engendrados, essa vertente do movimento feminista aponta a 
inexistência do sujeito abstrato dos direitos humanos e a necessidade de se incluir a "diferença" das 
mulheres nesse contexto. É nesse ponto que se produz a grande "cilada da diferença" proposta por 
Pierucci, instalando-se um dilema entre abstrato/universal e concreto/particular. Esse discurso, ao se 
desvincular do compromisso com a abstração das particularidades, assume a demanda pelo 
reconhecimento e pela valorização de novas diferenças que atravessam seu caminho. No exemplo de 
Pierucci, tão logo se observou a diferença das mulheres, emergiram as "diferenças de dentro": as 
mulheres não-brancas passaram exigir que se contemplasse sua diferença, não mais de gênero, mas de 
etnia. O argumento permanece o mesmo: a noção de "mulher universal" é criticada como mera 
abstração, válida apenas para as mulheres brancas. É próprio da diferença, portanto, abrir demandas 
pelo aparecimento de outras diferenças, sempre pautadas no que é no fundo um dado natural e visível. O 
aspecto irônico de todo esse processo, para o autor, traduz-se no fato de que são esses mesmos discursos 
os primeiros a se contraporem a todo tipo de essencialismo” NUERNBERG, 2001, p.299-300.  
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longo de todo o século XX. Dos direitos políticos, aos sociais, e finalmente os 

reprodutivos. Em 1913, por exemplo, as americanas (EUA) podiam ser eleitas e votar 

em nove estados, condição estendida a todas as mulheres, maiores de 21 anos, em 1919 

pela 19a. Emenda à Constituição Americana. No norte da Europa isso ocorreu de forma 

prematura, antes mesmo dos Estados Unidos, esse movimento se intensificou, com mais 

ou menos restrições, pelo resto da Europa, principalmente depois da década de 1930. A 

Espanha republicana teve intensa modernização legislativa e cultural, vindo inclusive a 

reconhecer as uniões livres, o divórcio  e o aborto, sendo que sua legislação sofre revés 

conservador com o advento ao governo do general Franco. Na Itália o antifeminismo é 

bastante explorado pelo fascismo o que vai retardar as conquistas de direitos para a 

mulher, até o final da Segunda Guerra. Na França os direitos políticos das mulheres 

datam de 1944, na Suíça de 1971 e Portugal de 1976. 

 

 

3. O DIREITO DAS MULHERES NO BRASIL 

 

No Brasil o direito das mulheres também teve uma lenta evolução. O 

direito ao voto, por exemplo, sequer constou na Constituição da República, embora já 

tivesse sido defendido por alguns deputados constituintes4. No ano de 1905, três 

mulheres mineiras se alistaram e votaram, no entanto foi caso isolado. Apenas com a 

Revolução/Golpe de 1930, que algumas mulheres, entre elas Nathércia da Cunha 

Silveira e Elvira Komel, formaram uma comissão, que contou com o apoio do então 

ministro do Trabalho Lindolfo Collor, do Cardeal D. Sebastião Leme, e do governador 

de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Getúlio Vargas, através do 

Decreto nº. 21.076, de 1932, institui o Código Eleitoral Brasileiro, no qual o artigo 2o. 

disciplinava que era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado 

na forma do código. É de ressaltar que as disposições transitórias, no artigo 121, 

dispunham que os homens com mais de 60 anos e as mulheres em qualquer idade 

podiam isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. O voto 

feminino não era obrigatório, mas foi grande o número de mulheres alistadas, em 1933 

                                                 
4 RIBEIRO, Antonio Sérgio. A mulher e o voto. Artigo Disponível no site da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. http://www.al.sp.gov.br/web/eleicao/mulher_voto.htm Acesso em 12 de setembro 
de 2006 
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uma mulher é eleita para a Assembléia Nacional Constituinte e em 1936 é eleita a 

primeira deputada federal, respectivamente Carlota Pereira de Queiróz e Bertha Lutz. 

Em relação aos direitos sociais, a primeira norma que tratou do 

trabalho da mulher foi o Decreto nº 21.417-A, de 17 de maio de 1932. O decreto vedava 

o trabalho noturno e a remoção de peso pelas mulheres, bem como o trabalho em locais 

insalubres e perigosos. 

A Constituição de 1934 proibia a diferença de salário em função do 

sexo (art. 121, § 1º, a), vendando o trabalho em locais insalubres para as mulheres (art. 

121, § 1º, d) e também garantia a assistência médica à gestante (art. 121, § 1º, h). A 

Constituição previa ainda “os serviços de amparo a maternidade” (art. 121, § 3º).  

A Constituição de 1937 também proibia o trabalho das mulheres em 

lugares insalubres e assegurava a assistência à gestante. Na esteira da Constituição de 

1937 foi editada a Consolidação das Leis do Trabalho, consolidando os avanços que 

haviam sido feitas na época. 

A Constituição de 1946 também previa a proibição de diferença entre 

salário por motivo de sexo e o trabalho em atividades insalubres. Garantia proteção à 

gestante. 

Seguindo essa evolução, a Constituição de 1967 reafirmou os direitos 

já garantidos e como novidade trouxe o direito à aposentadoria aos 30 anos de trabalho. 

Nenhuma novidade trouxe, nesse campo, a Emenda Constitucional nº 1. 

Toda essa evolução culminou com a edição da Constituição de 1988, 

na qual o legislador, após afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, aduziu no inciso I do art. 5º que “homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações”. Embora possa parecer que o constituinte foi repetitivo, percebe-

se as Constituições anteriores já haviam afirmado a igualdade entre homens e mulheres, 

inclusive com a proibição da instituição de diferenças de salário e critérios de admissão 

por motivo de sexo. Isso, contudo, nunca foi suficiente. Mulheres sempre ganharam 

salários menores que os dos homens para o exercício das mesmas funções. 

Percebe-se, então, que o constituinte sepultou qualquer idéia de que de 

alguma forma os homens pudessem ter mais direitos que as mulheres. 

Poder-se-ia imaginar que promulgada a Constituição de 1988, diante 

da supremacia das normas constitucionais, as discriminações seriam coisa do passado, 
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mas não é isso que se depreende da análise dos dados dos Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável, onde se constada que a renda média de homens continua 

ainda bastante superior a das mulheres (Indicadores…, 2002, p. 25), apesar das 

mulheres estudarem mais que os homens. Durante toda a década de 90, os homens 

ganharam em média o dobro das mulheres. 

Também os índices de violência contra a mulher continuam 

assustadores, demonstrando que não basta a igualdade formal constitucional. É preciso 

que o legislador infraconstitucional crie situações de benefício para as mulheres. Essa 

legislação, com base no objetivo constitucional da igualdade, constituirá o direito das 

mulheres. 

Exemplo atual desse direito das mulheres é a lei 11.340 de 2006, 

conhecida por “Lei Maria da Penha”. Esta lei regulamentou o disposto no art. 226, § 8º 

da Constituição Federal, que impunha ao legislador infraconstitucional a obrigação de 

editar norma para coibir a violência doméstica e familiar (art. 226, § 8º). A lei talvez 

seja, por ora, o clímax de um direito das mulheres no Brasil, estabelecendo situações de 

discriminações entre homens e mulheres. 

Entre as medidas previstas na nova lei podemos destacar: 

(1) o aumento da pena para o crime de lesão corporal leve que 

constitua violência doméstica, o que retira o fato da competência do Juizado Especial 

Criminal e permite a manutenção da prisão em flagrante, fato que não ocorria antes da 

lei; 

(2) vedação da aplicação de pena de “cesta básica” ou prestação 

pecuniária nos casos de violência contra a mulher, evitando que a mesma seja 

penalizada duas vezes, ou seja, com a agressão e depois com a falta de recursos; 

(3) possibilidade da decretação da prisão preventiva do agressor em 

qualquer fase do inquérito policial ou do processo; 

(4) atribuição ao juiz criminal para a concessão de medidas protetivas 

de urgência, permitindo que o juiz, de forma rápida e eficaz, determine o afastamento 

do agressor do lar; proíba a aproximação do agressor da ofendida, de seus familiares e 

testemunhas; proíba o contato do agressor com a ofendida, por quaisquer meios de 

comunicação; suspenda ou restrinja o porte de armas, medidas que diminuem os riscos à 

integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. 
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(5) obrigação do juízo notificar a vítima a respeito de atos processuais 

que envolvam a liberdade/prisão do agressor, para evitar “surpresas desagradáveis” 

quando da liberação do agressor. 

(6) acesso prioritário à remoção da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, quando servidora pública, integrante da administração direta ou 

indireta; 

(7) direito à manutenção do vínculo trabalhista, quando for necessário 

o afastamento da mulher em situação de violência doméstica e familiar do local de 

trabalho, por até seis meses; 

(8) introdução de agravantes genérica quando o crime é praticado com 

abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. 

Todas essas discriminações estabelecidas na “Lei Maria da Penha” 

força-nos a indagar se não estaria havendo uma discriminação injustificada em favor das 

mulheres, violadora do princípio constitucional da igualdade. 

Um primeiro indício da constitucionalidade do tratamento 

diferenciado das mulheres está na própria Constituição que já faz discriminações em 

favor das mulheres, sendo a exigência de diferentes prazos para a aposentadoria, um 

bom exemplo disso. Evidente, portanto, que a lei pode e deve discriminar homens e 

mulheres, pois no dizer de Rui Barbosa “a regra da igualdade não consiste senão em 

quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam” (BARBOSA, 

1949, p. 10-11). 

A discriminação entre homens e mulheres, em favor das mulheres, 

encontra justificativa nas opressões, sofrimentos e discriminações sofridas pelas 

mulheres no passado. Cuida-se de ação afirmativa que busca compensar todo o 

sofrimento das mulheres ocorrido por séculos em uma sociedade machista. 

A busca, então, é a igualdade material, a igualdade real, de 

oportunidades e não a igualdade puramente formal. 

É claro que essas ações afirmativas não podem criar descriminações 

injustificáveis, devendo o intérprete taxar de inconstitucional as situações em que tenha 

ocorrido um exagero do legislador. A ação afirmativa deve ter por objetivo a busca da 

igualdade material entre homens e mulheres, não podendo servir para criar novas e 
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injustificáveis discriminações, agora em favor da mulher. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De tudo o que dissemos, fica clara a constatação da existência de um 

direito das mulheres que busca cumprir o dispositivo constitucional que assegura a 

igualdade entre homens e mulheres. 

O direito posto é machista e sempre se ocupou prioritariamente dos 

problemas dos homens, havendo a necessidade premente de que se reconheça a 

existência de diferenças e as discrimine, promovendo, assim, a igualdade, base de uma 

sociedade cultural, social e juridicamente menos sexista e excludente. 

É preciso lembrar, contudo, que não são as alterações na legislação 

que irão transformar a história de opressão vivida pela mulher. A legislação é apenas 

um instrumento de modificação social que deve vir acompanhada de uma mudança de 

mentalidade da sociedade e das próprias mulheres. 

As mulheres devem abandonar a condição de vítimas, passando a ser 

indutoras da transformação social. Na busca por seus direitos, devem as mulheres 

transformar suas famílias, fazendo com que as novas gerações saibam ao mesmo tempo 

reconhecer as diferenças e buscar a igualdade. 

Somente assim a igualdade entre homens e mulheres deixará de ser 

uma imposição legal, e, portanto, revogável, para ser uma duradoura realidade social.  
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RESUMO 

O direito de greve representa uma das maiores conquistas do indivíduo na seara trabalhista, 

alcançando patamar de direito fundamental. A problemática do tema se deve ao fato de que 

o art. 37, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, que trata do direito de greve do 

servidor público civil estatutário, subordina o exercício daquele direito à edição de lei 

específica sobre o assunto, providência esta que até hoje não foi implementada pelas 

autoridades competentes. Estas paralisações possuem uma particularidade, na medida em 

que, no caso de ocorrência, deve ser ponderado, conciliado e equilibrado, no caso concreto, 

o direito fundamental de greve, inerente a todo cidadão, e o princípio da continuidade do 

serviço público, que norteia a administração pública. O STF, desde o MI 20/DF, de 

01.05.1994, pacificou o entendimento de que o referido dispositivo constitucional é provido 

de eficácia limitada, aplicando a corrente não-concretista ao mandado de injunção, apenas 

dando ciência ao Poder competente para editar a norma faltante. No entanto, esse 

entendimento modificou-se recentemente, ao permitir a aplicação, no setor público, da Lei 

n° 7.783/89, que regula a greve no setor privado, suprindo-se, destarte, a lacuna deixada 

pelo Poder Legislativo. Não existindo a lei específica que regulamenta o direito de greve do 

servidor público, caberá ao Judiciário, portanto, o dever de examinar a situação concreta e 

decidir se a medida eleita, ou seja, se as paralisações oriundas do direito fundamental de 

greve do servidor não afrontaram um princípio norteador da Administração Pública 

(continuidade do serviço público), que acaba sendo, de um outro lado, direito fundamental 

de cidadãos (leia-se coletividade) de terem acesso aos serviços públicos essenciais, como 

saúde e educação. Dessa forma, o juiz, aplicando o princípio da proporcionalidade, 

analisará qual direito fundamental deverá prevalecer na situação fática, precedendo àquele 
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outro direito efetivado. O estudo, portanto, pretende analisar a eficácia do direito de greve, 

à luz da teoria dos direitos fundamentais e da jurisprudência do STF, cuja solução possa ser 

justificada perante a sociedade, na forma exigida pelos postulados do princípio do Estado 

Democrático de Direito. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; EFICÁCIA; GREVE; 

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTATUTÁRIO.  

 

ABSTRACT 

The right to strike, which reached fundamental right status, represents one of the most 

important achievements of individuals on the field of labor relations. However, an equally 

important question arises as Article 37, VII, of Brazilian Constitution, which regulates the 

right to strike for civil servants, conditions the practical use of such right to the edition of a 

specific statute on the subject, measure still to be taken by the competent authorities. 

Strikes promoted by civil servants have a particular aspect, which is the need to ponder, to 

harmonize and to balance such fundamental right with the principle of the continuity of 

public service. The Federal Supreme Court (STF), starting from judicial precedent MI 

20/DF, from 05.01.1994, has settled the view that the aforementioned constitutional rule 

has limited efficacy, implying that its main consequence is to set impose to the courts the 

obligation to inform the competent Power on the legal omission, view based upon the non-

concretist theory of the writ of injunction. However, this view has recently changed, as the 

use of Act 7.783/89, regarding strike in private sector, was allowed in order to regulate 

strikes in public sector, thus filling the space left by the inaction of Legislative Power. As 

an specific law regarding the right to strike in public sector still does not exist, the Judiciary 

will have to examine real situations and decide in which measure the strikes based upon the 

fundamental right to strike for civil servants do not affect the principle of continuity of 

public service, one of the guiding principles of public administration, which also is related 

to the fundamental right of having access to essential public services, as health and 

education, now belonging to citizens and to the community as a whole. The judge, using the 

principle of proportionality, will examine which fundamental right is to prevail in the real 

situation. In all this sense, this paper intends to examine the efficacy of the right to strike 

taking into account the theory of fundamental rights and the case law extracted from 

judgements made by the Federal Supreme Court of Brazil, bearing in mind that the solution 
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for this conflict has to be duly explained and justified to society, as demanded by the 

principles inherent to a democratic State governed under the rule of Law. 

 

KEY-WORDS: FUNDAMENTAL RIGHT; EFFICACY; STRIKE; CIVIL SERVANTS 

OF BRAZIL.  

 
 

INTRODUÇÃO 

Já se tornaram parte do nosso cotidiano, e porque não dizer até vulgarizadas, as 

manifestações e paralisações no serviço público. Greve de professores, médicos, policiais 

civis, institutos de previdência, enfim, são inúmeras as categorias de servidores públicos 

que exercem (ou tentam exercer) referido direito.  

A problemática do tema se deve ao fato de que o art. 37, inciso VII, da 

Constituição Federal de 1988, subordina o exercício daquele direito à edição de lei 

específica sobre o assunto, providência esta que até hoje não foi implementada pelas 

autoridades competentes.  

É importante destacar que o direito de greve representa uma das mais relevantes 

conquistas dos trabalhadores no mundo contemporâneo. É por meio do seu exercício que os 

membros de determinada categoria lutam pela preservação de seus direitos, quando 

violados ou ameaçados de violação. 

Estas paralisações possuem uma particularidade, na medida em que, em caso de 

ocorrência, deve ser ponderado, conciliado e equilibrado, no caso concreto, o direito 

fundamental de greve, inerente a todo cidadão, nos termos do art. 9º da Carta Magna e o 

princípio da continuidade do serviço público, previsto no art. 37, Constituição Federal, que 

norteia a administração pública. 

Interessante destacar que os trabalhadores da iniciativa privada, por terem 

vínculo contratual com o empregador, podem discutir as condições de trabalho, inclusive, 

por meio das negociações coletivas. Os sindicatos exercem importante papel nesse 

momento. Ademais, a Justiça do Trabalho possui função normativa, sendo uma garantia de 

judiciabilidade da relação trabalhista para o obreiro. Já em relação ao servidor público a 

situação é diferente. O regime de trabalho é legal e unilateral, não havendo, ainda, 

instrumentos de negociação, onde os servidores possam efetivamente discutir sua situação 

de trabalho. Diante disso, questiona-se, como os servidores poderão buscar melhores 

condições sociais de trabalho? A greve é, sem dúvidas, uma das formas de fazê-lo.  
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Curioso que a importância do tema sugere uma vasta bibliografia, o que não se 

trata do presente caso. Tivemos que buscar na teoria dos direitos fundamentais, no direito 

coletivo do trabalho e no direito comparado, embasamentos suficientes para justificar e 

amadurecer nossa pesquisa. 

Surgem, então, as seguintes indagações: se a greve não foi regulamentada, por 

que há tantos movimentos grevistas no âmbito do serviço público civil? Ficará o servidor à 

mercê do legislador infraconstitucional, impedido, assim, de exercer um direito 

fundamental? Há instrumentos que possam concretizá-lo? Como conciliar o direito de 

greve com o princípio da continuidade do serviço público? São essas e outras problemáticas 

que serão analisadas no presente trabalho, à luz da teoria dos direitos fundamentais. 

1 A GREVE COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

A promulgação da Constituição de 1988 representou um grande avanço para a 

nação brasileira, pois deu início a um ciclo histórico alvissareiro no tocante aos direitos e 

garantias individuais, desencadeando um processo democrático há muito tempo idealizado, 

mas não concretizado. 

Foi neste contexto que o constituinte originário consagrou amplamente o direito 

de greve para os trabalhadores em geral, consoante o que dispõe o art. 9º 1da Carta Magna. 

A greve, segundo Eros Grau, revela-se como a arma mais eficaz de que dispõem 

os trabalhadores como meio para a obtenção de melhoria em suas condições de vida. O 

mencionado ministro destaca em seu voto no MI 712/PA que a greve: “consubstancia um 

poder de fato; por isso mesmo que, tal como positivado o princípio no texto constitucional 

(art. 9º), recebe concreção, imediata – sua auto-aplicabilidade é inquestionável – como 

direito fundamental de natureza instrumental”. 2

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a greve, a partir de sua previsão nas 

Constituições dos países ocidentais, bem como no ordenamento brasileiro, passa a ser 

considerada um direito fundamental dos trabalhadores. 

Trata-se, pois, de um direito fundamental do cidadão que se insere na moldura 

do que a doutrina classificou como gerações ou dimensões3, tendo como premissa central a 

dignidade da pessoa humana. 4

                                                 
1 “Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.” 
2 STF/Pleno. MI 712/ Pará. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 12.04.07. 
3 Willis Guerra Filho entende que é melhor falar em dimensões de direitos fundamentais, uma vez que as 
gerações anteriores não desaparecem com o surgimento das mais novas. Além disso, “os direitos ´gestados’ 
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Constituem direitos fundamentais de primeira geração os direitos civis e 

políticos, que se caracterizam, como já destacamos, “pela necessidade de não-intervenção 

do Estado no patrimônio jurídico dos membros da comunidade”. 5Esta categoria é fundada 

no Estado liberal absenteísta, onde se deu a manifestação do status libertatis ou status 

negativus. Realçam, portanto, o princípio da liberdade. 

Os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, culturais e sociais, 

só que os últimos requerem prestações positivas (status positivus) por parte do Estado para 

suprir as carências da sociedade. São os direitos dos cidadãos às prestações necessárias ao 

pleno desenvolvimento da existência individual, tendo o Estado como sujeito passivo, que 

devem ser cumpridos mediante políticas públicas. De uma forma objetiva, poderíamos 

dizer que são direitos não contra o Estado, tipicamente liberais, mas direitos através do 

Estado. 6

Já os direitos fundamentais de terceira geração são os de titularidade coletiva. 

Consagram o princípio da solidariedade, englobando, também, o meio ambiente 

equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, autodeterminação dos povos e 

outros direitos difusos. 

Paulo Bonavides 7traz, ainda, uma quarta geração de direitos fundamentais: o 

direito à democracia, à informação e o direito ao pluralismo. Recentemente, vem 

defendendo o mencionado professor cearense o direito à paz como direito fundamental de 

quinta geração, por ser um direito natural dos povos, abraçando-se à idéia de concórdia. 8

Diante da breve exposição, ousamos em defender que a greve constitui um 

direito fundamental multigeracional, pois se enquadra de forma simultânea nas cinco 

categorias: 

                                                                                                                                                     
em uma geração, quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz direitos da geração sucessiva, assumem 
uma outra dimensão, pois os direitos de geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de 
forma mais adequada”. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos 
Fundamentais. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2003, p. 47.  
4 Em relação aos direitos fundamentais do homem, é mister reconhecer que o princípio da dignidade da pessoa 
humana tornou-se o epicentro do vasto rol de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, que as 
constituições e os instrumentos internacionais em vigor no terceiro milênio oferecem aos indivíduos e à 
coletividade. 
5 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos constitucionais do processo: sob a perspectiva de 
eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 34. 
6 Paulo Bonavides defende que os direitos sociais são cláusulas pétreas, devendo o §4º, IV, do art. 60, da 
Carta Magna, ao trazer como limitação material os direitos e garantias individuais, ser interpretado à luz da 
Nova Hermenêutica constitucional, amparada pelos princípios do Estado Democrático de Direito. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 641. 
7 BONAVIDES, op. cit., p. 571. 
8 BONAVIDES, Paulo. O direito à paz como direito fundamental da quinta geração. In: Revista Interesse 
Público, v. 8, n. 40, nov./dez, 2006, p. 18-19. 
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a) Direito de liberdade ou de primeira geração, já que implica em um não fazer 

por parte do Estado, ou seja, um status negativus estatal que reconhece as liberdades 

públicas e o direito subjetivo de reunião entre pessoas para fins pacíficos. 

b) Direito de igualdade, ou de segunda geração, pois é pelo exercício do direito 

de greve que os trabalhadores pressionam os tomadores de seus serviços, objetivando a 

melhoria de suas condições sociais e corrigindo, dessa forma, a desigualdade econômica 

produzida pela concentração de riquezas inerente à economia globalizada.  

c) Direito de fraternidade ou de terceira geração, na medida em que a greve 

representa inequivocamente uma manifestação de solidariedade entre pessoas, o que reflete, 

em última análise, a ideologia da paz, do progresso, do desenvolvimento sustentado, da 

comunicação e da própria preservação da família. Outrossim, por ser um direito coletivo 

social dos trabalhadores, a greve pode ser tipificada como uma espécie de direito ou 

interesse metaindividual. 

d) Direito de quarta geração, por estar aqui incluído o direito à democracia, à 

informação e ao pluralismo. É indiscutível que o movimento grevista também reflete o 

exercício dos valores democráticos, da informação à sociedade das condições de trabalho e 

do pluralismo, por permitir que todas as classes manifestem suas opiniões, críticas, mesmo 

que seja por meio de iniciativa paredista.  

e) Direito de quinta geração, ao percebermos aqui que greve está 

intrinsecamente ligada ao direito à paz defendido por Paulo Bonavides, ao passo que seu 

objetivo maior consiste na reação pacífica e ordenada dos trabalhadores contra os atos que 

impliquem direta ou indiretamente desrespeito à dignidade do homem. 

A greve tem por objetivo básico a melhoria das condições sociais do homem 

trabalhador, deduzindo-se, portanto, de que ela constitui um direito fundamental do 

trabalhador, vinculado à sua dignidade humana. Nessa linha, a greve alcança patamar de 

direito fundamental multigeracional, constituindo, dessa forma, um instrumento 

democrático a serviço da cidadania e da dignidade humana.  

Não se admite, portanto, distinção entre o trabalhador da iniciativa privada e o 

do setor público, exceto quando o próprio ordenamento jurídico dispuser em contrário, tal 

como ocorre com o servidor público militar, no art. 142, § 3º, IV, da Constituição Federal.9

 

2 DIREITO FUNDAMENTAL DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL 

ESTATUTÁRIO E SUA EFICÁCIA  

                                                 
9 Reza o referido dispositivo que “ao militar são proibidas a sindicalização e a greve”.   
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Superado o aspecto da dimensão dos direitos fundamentais, avulta salientar que 

o direito de greve, consoante os termos do art. 37, VII, da Carta Política de 1988, estendeu-

se aos servidores públicos civis, porém, condicionando o seu exercício, primeiramente, à 

edição de lei complementar, e, posteriormente, com a Emenda Constitucional n° 19/1998, 

ao advento de lei específica.  

Eros Grau 10explica que o art. 37, VII, CF/88, consubstancia norma especial em 

relação ao caráter geral do preceito veiculado pelo art. 9º, CF/88, apresentando duas 

justificativas. A primeira se baseia no fato de que na relação estatutária não há tensão entre 

trabalho e capital, tal como se realiza no campo da exploração da atividade econômica 

pelos particulares. E continua o ministro:  
A greve no serviço público não compromete, diretamente, interesses egoísticos, 
mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço 
público. Por isso é relativamente tênue, por exemplo, enquanto poder de fato 
dotado de capacidade de reivindicação social, a greve exercida no setor do 
ensino público. Como a falta de utilidade social somente será sentida a tempo 
mais longo, as paralisações aí praticadas permanecem durantes largos períodos 
de tempo, até que as reivindicações às quais estejam voltadas sejam atendidas, 
quando e se isso ocorra. 11

 
A segunda questão apontada por Eros Grau deve-se à relação de emprego 

público ser instrumental, direta ou indiretamente, da provisão de serviços públicos, cuja 

continuidade há de ser assegurada em benefício do todo social. 

É importante destacar quem há quem defenda, como Maria Sylvia Zanella di 

Pietro, que a lei específica prevista no art. 37, VII, da Constituição Federal deve emanar de 

cada ente federativo responsável pela regulamentação do dispositivo constitucional, sob 

argumento de que a matéria seria de direito administrativo.  

Ao revés, Diógenes Gasparini e José dos Santos Carvalho Filho sustentam que 

esta lei federal deve ser aplicada a todas as pessoas políticas por estar situada, segundo 

Carvalho Filho: 

no capítulo da ´Administração Pública´, cujas regras formam o estatuto 
funcional genérico e que, por isso mesmo, tem incidência em todas as esferas 
federativas. À lei federal caberá enunciar, de modo uniforme, os termos e 
condições para o exercício do direito de greve, constituindo-se como parâmetro 
para toda a Administração.  12

Celso Antônio Bandeira de Mello invoca que tal direito existe desde a 

promulgação da Constituição e, que “mesmo à falta da lei, não se lhes pode subtrair um 

direito constitucionalmente previsto, sob pena de se admitir que o Legislativo ordinário tem 

                                                 
10 STF/Pleno. MI 712/ Pará. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 12.04.07. 
11 Idem, p. 12. 
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 638. 
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o poder de, com sua inércia até o presente, paralisar a aplicação da Lei Maior, sendo, pois, 

mais forte do que ela.” 13

Nesse ponto, surgem acirradas discussões na doutrina e na jurisprudência quanto 

à eficácia da referida norma constitucional, ou seja, quanto a sua vigência plena. Há na 

doutrina, pelo menos, três correntes14, que dividem as opiniões dos juristas, conforme se 

aduzirá a seguir. 

A primeira corrente sustenta que o preceito estatuído no art. 37, VII, da CF/88 

seria de eficácia contida ou restringível15, e, assim, poderia o direito de greve ser exercido 

antes mesmo da edição de lei complementar, atualmente lei específica. Acerca da 

aplicabilidade das normas constitucionais, José Afonso da Silva explica que “enquanto o 

legislador ordinário não expedir a normação restritiva, sua eficácia será plena”. 16  

Sobre a aplicabilidade da Lei nº 7.783/89, Raimundo Simão de Melo entende 

que, “não obstante trate da greve na atividade privada, contém regulamentação específica 

sobre a greve em atividades essenciais, o que guarda certa compatibilidade com os serviços 

públicos de natureza essencial.” 17Logo, poder-se-ia, por analogia, aplicar a Lei nº 7.783/89 

(Lei de Greve) aos servidores públicos civis. 18

A segunda corrente arremata que o servidor somente poderia exercer o direito de 

greve depois de editada norma infraconstitucional disciplinando a matéria, sendo, portanto, 

o mencionado preceito de eficácia limitada ou reduzida, salientando-se que seria inaplicável 

analogicamente a Lei n° 7.783/89 aos servidores públicos civis. 19  

Há uma terceira corrente, amparada pela teoria dos direitos fundamentais, 

sustentada pelo professor Paulo Bonavides, à luz do art. 5º, § 1º, Carta Magna, no sentido 

de que não há normas programáticas, pois todo direito fundamental, a partir do momento 

                                                 
13MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p. 264.  
14 Há outras correntes acerca da efetividade de normas constitucionais, como a sustentada por Luís Roberto 
Barroso, que distingue três espécies de normas à luz da Constituição: normas de organização, normas 
definidoras de direitos e as normas programáticas. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a 
efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 8. ed. São Paulo: Renovar, 
2006. 
15 Eros Grau, em um primeiro momento, defendeu que o referido dispositivo constitucional era provido de 
eficácia contida. Destaca que o debate, atualmente, torna-se desnecessário, já que a Suprema Corte já 
consolidou o entendimento de que se trata de uma norma de eficácia limitada (MI n. 20). A solução deve ser 
encaminhada no sentido de viabilizar o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis. Sugerimos 
a leitura da íntegra do voto do Ministro Eros Grau, relator do Mandado de Injunção 712-8 / Pará.  
16 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
104. 
17 MELO, Raimundo Simão de. A greve no direito brasileiro. São Paulo: LTr, 2006, p. 53. 
18 SANTOS, Enoque Ribeiro dos, SILVA, Juliana Araujo Lemos da. Direito de greve do servidor público 
como norma de eficácia contida. Revista LTR - Legislação do Trabalho, São Paulo: LTR, v. 69, n. 5, 
maio/2005. 
19 Ibid. 
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em que se encontra na ordem jurídica, é naturalmente efetivo e eficaz, de plenitude 

máxima. Adequando o entendimento ao caso, o servidor não pode ficar dependendo da 

conveniência do Legislativo para regulamentar referido direito fundamental.  

Todavia, convém salientar, que o entendimento majoritário é no sentido de que 

o preceito incluso no art. 37, VII, da Carta de 1988 é de eficácia limitada, e, diante da 

lacuna legislativa, o exercício do direito é ilegal, tendo em vista que ainda não editada a lei 

específica a que alude a Constituição da República. 

Este foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o 

Mandado de Injunção n° 20/DF, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, quando ainda 

estava em vigor a redação original da Constituição que exigia a regulamentação da matéria 

por lei complementar. In casu, a Corte Suprema limitou-se a comunicar a decisão ao 

Congresso Nacional20 para que este tomasse a iniciativa de legislar sobre o exercício do 

direito de greve pelos servidores públicos civis. 21  

Nesse passo, importa tecer algumas considerações a respeito do mandado de 

injunção, visto que necessário para melhor elucidação do tema. 

 

3 O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL 

3.1 Considerações gerais 

O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, é uma ação constitucional 

que visa à regulamentação de determinada norma da Constituição Federal quando os 

poderes competentes para tal quedam-se inertes. Explica Willis Guerra Filho que se trata de 

um “instituto para combater a ineficácia e violação de normas que consagram direitos e 

princípios fundamentais, em virtude de omissão do Poder Público em regulamentá-las 

devidamente”.  22

Eros Grau23, citando Botelho de Mesquita, defende que o cabimento do 

mandado de injunção pressupõe um ato de resistência ao cumprimento do dispositivo 

constitucional, que não tenha outro fundamento senão a falta de norma regulamentadora.   

A idéia do constituinte originário, em relação à eficácia do mandado de 

injunção, foi no intuito de assegurar um instrumento capaz de oferecer solução concreta 

                                                 
20 VELLOSO, Carlos Mario da Silva. A greve no serviço público. In: FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa 
Franco Filho (coord.). Curso de direito coletivo do trabalho (estudos em homenagem ao Ministro Orlando 
Teixeira da Costa). São Paulo: LTR, 1998, p. 564. 
21Vejamos que no referido julgamento o STF equiparou o mandado de injunção à ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, deixando um instrumento totalmente inócuo. 
22 GUERRA FILHO, op. cit., p. 137. 
23 STF/Pleno. MI 712/ Pará. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 12.04.07. 
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para a lide em discussão, quando se tratasse de ausência de norma regulamentadora. Evita-

se, dessa forma, que os direitos fundamentais se reduzam a meros programas ou 

proposições teóricas desprovidas de eficácia. 24

3.2 Correntes doutrinárias 

Pelo fato de o referido instituto ainda ser carente de interpretações e 

regulamentações, a doutrina vem adotando diversos posicionamentos para explicar a 

eficácia e os efeitos da sentença do mandado de injunção. A priori, podemos citar duas 

correntes: concretista e não concretista. 

A corrente concretista, por sua vez, subdivide-se em geral e individual, sendo 

que a concretista individual ainda se divide em direta e intermediária. 

De acordo com a tese concretista, uma vez presentes os requisitos 

constitucionais para o mandado de injunção, o Poder Judiciário, por meio de uma decisão 

constitutiva, declara a existência da omissão administrativa ou legislativa, e, dessa forma, 

implementa o exercício do direito, constitucionalmente assegurado, até que sobrevenha 

norma regulamentadora através do Poder competente. Esta corrente possui duas facções: 

geral e individual.25

A corrente concretista geral sustenta que a decisão proferida pelo Judiciário tem 

efeitos erga omnes, sendo o direito implementado através de normatividade geral, até que a 

omissão seja suprida pelo Poder competente.26 Referido entendimento não vem sendo bem 

recebido pela doutrina, segundo afirma Willis Filho: 

não procede tal ponto de vista, por ser ação para a defesa de direitos 
(fundamentais) individuais, como o mandado de segurança. Já a só existência de 
limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 468) inviabilizaria estender a 
injunção a quem não foi parte do processo que a decidiu.27

Defendendo a corrente concretista geral, o Ministro Eros Grau, citando Botelho 

de Mesquita, sustenta que a norma que será supletivamente formulada pelo Tribunal deverá 

abranger a totalidade dos casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos, embora 

entre sujeitos diferentes. Isto se deve pelo fato de que a atividade normativa é dominada 

pelo princípio da isonomia, que exclui a possibilidade de se criarem tantas normas 

regulamentadoras diferentes quantos sejam os casos concretos submetidos ao mesmo 

preceito constitucional. 28  

                                                 
24 GUERRA FILHO, op. cit., p. 139. 
25 LIMA, op. cit., p. 271. 
26 Ibid. 
27 GUERRA FILHO, op. cit., p. 154. 
28 STF/Pleno. MI 712/ Pará. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 12.04.07. 
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Há uma outra corrente, denominada de concretista individual, argumentando 

que a decisão proferida pelo juiz ou tribunal tão-somente surtirá efeitos para a parte 

litigante, podendo, dessa forma, exercer livremente o direito, liberdade ou prerrogativa 

prevista na norma constitucional.29 30

Por fim, insta destacar o posicionamento dos adeptos da corrente não 

concretista, que se inclina no sentido de atribuir ao mandado de injunção a finalidade 

específica de reconhecer formalmente a inércia do Poder Público em editar a norma 

regulamentadora do direito constitucional. Na mesma linha, entende Hely Lopes Meirelles: 

Não poderá a Justiça legislar pelo Congresso Nacional, mesmo porque a 
Constituição manteve a independência dos Poderes (art. 2º). Em vista disso, o 
Judiciário decidirá o mandado de injunção, ordenando à autoridade impetrada 
que tome as providências cabíveis, fixando-lhe um prazo, se necessário. Essa 
decisão não fará coisa julgada erga ormnes, mas apenas inter partes, Somente a 
norma regulamentadora, expedida pela autoridade impetrada, terá aquele efeito, 
cessando, com isso, a competência do Judiciário.31

  Portanto, a decisão injuntiva não efetiva de imediato o direito pleiteado, mas 

somente deverá dar ciência ao Poder competente para editar a norma faltante. Vê-se, assim, 

que a corrente não-concretista acaba equiparando o mandado de injunção à ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, revelando-se, dessa forma, como um instrumento 

inócuo, sem alcançar a injunção sua finalidade constitucional.32

 

4 EVOLUÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO SOBRE DIREITO DE GREVE DE 

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTATUTÁRIO NO STF 

4.1 O direito de greve de servidor público civil estatutário como norma de eficácia 

limitada e a corrente não concretista do mandado de injunção 

                                                 
29 Ibid. 
30 Ao estabelecer a norma in concreto, suprindo a lacuna em virtude da inércia do legislativo, “o Judiciário 
aproximará a Constituição do cidadão, estabelecendo uma ponte provisória superadora do hiato deixado pelo 
legislador. E o direito fundamental se tornará eficaz. Daí o importante papel do Judiciário em restaurar 
eficazmente a previsão constitucional e assegurar o desejo constituinte, na defesa da cidadania”. LIMA, 
Francisco Gérson Marques de. O Supremo Tribunal Federal na Crise Institucional Brasileira. Fortaleza: 
ABC/Fortlivros, 2001, p. 294. 
31 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, 
hábeas data, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, o controle incidental de normas no direito brasileiro, a 
representação interventiva. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 273. 
32 Interessante aqui mencionar que o STF vem suavizando o alcance da corrente não-concretista, ao autorizar 
que os beneficiários (ou prejudicados, dependendo do ponto de vista, ante a inocuidade do instituto) da 
sentença de mandado de injunção busquem as vias ordinárias para postular a reparação do dano sofrido pela 
omissão do Legislativo, com base no direito comum, desde que o Congresso Nacional não regulamentasse a 
matéria no prazo indicado pelo Supremo, qual seja, seis meses.  
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Logo após a promulgação da CF/88, o STF firmou o entendimento de que não 

cabe mandado de injunção para suprir a falta da norma. Adotava-se, pois, a corrente não-

concretista. 

Cita-se, por oportuno, o entendimento exarado, quando o STF conheceu do 

pedido de Mandado de Injunção n° 20/DF, em 01.05.1994, pelo Ministro Celso de Mello, 

que declarou ilegal o exercício do direito, em razão da exigência constitucional, que à 

época ainda era de lei complementar33: 

Insuficiência de relevo de fundamentação jurídica em exame cautelar, da 
argüição de inconstitucionalidade de decreto estadual que não está a regular 
como propõem os requerentes o exercício do direito de greve pelos servidores 
públicos; mas a disciplinar uma conduta julgada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal, até que venha a ser editada a lei complementar prevista no art. 37, VII, 
da Carta de 1988 – M.I. n. 20, sessão de 19.05.1994. 34

Ainda na evolução jurisprudencial do STF, também se conheceu do pedido de 

Mandado de Injunção n° 485-4/MT, no qual o Ministro Maurício Correa se pronunciou no 

sentido da ilegalidade da greve dos servidores públicos, salientando a impossibilidade da 

aplicação analógica da Lei 7.783/89 (Lei de Greve), como forma de suprir a lacuna deixada 

pelo legislador.35

Insta destacar que já houve várias tentativas, mediante projetos de lei, no sentido 

de regulamentar o direito de greve dos servidores públicos, eis que a matéria é ensejadora 

de intensa controvérsia. Todavia, até a presente data, nenhum deles foi aprovado. 

É bem de ver que o STF, já na vigência da EC 19/98, decidiu que o direito de 

greve do servidor público civil ainda continuaria a depender de regulamentação, conforme 

se depreende da seguinte ementa de acórdão: 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA Nº 1.788, 
DE 25.08.98, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Texto destinado à 
regulamentação do estágio probatório, que se acha disciplinado pelo art. 20 da 
Lei nº 8.112/90, com a alteração do art. 6º da EC nº 19/98 e, por isso, 
insuscetível de ser impugnado pela via eleita. Inviabilidade, declarada pelo STF 
(MI nº 20, Min. Celso de Mello), do exercício do direito de greve, por parte dos 
funcionários públicos, enquanto não regulamentada, por lei, a norma do inc. VII 
do art. 37 da Constituição. Não-conhecimento da ação. 36

 
Com o entendimento até então firmado pela Corte Suprema, verifica-se, pois, 

que os efeitos do mandado de injunção são idênticos aos efeitos da ação de 

inconstitucionalidade por omissão, ou seja, a única coisa que o juiz pode fazer é dar ciência 

ao Poder competente quanto à falta da norma. 

                                                 
33 VELLOSO, op. cit., p. 563-564. 
34 STF/Pleno, ADIN 1306/BA, Rel. Min. Octavio Galloti, julg. 30.06.1995, DJU 27.10.1995. 
35 RAPASSI, Rinaldo Guedes. Direito de greve dos servidores públicos. São Paulo: LTr, 2005, p. 99. 
36 STF/Pleno, ADI-1880/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, julg. 09.09.1998, DJ 27.11.1998, p. 7. 
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Ora, os Poderes são independentes, porém harmônicos entre si, refletindo no que 

se denominou de checks and balances. A regra, sem dúvidas, é a não-interferência, mas 

para o sistema ser harmônico, conforme idealizado por Montesquieu, a partir do momento 

em que um Poder esteja omisso, não cumpra suas funções típicas ou desrespeite os direitos 

fundamentais, resta claro que poderá haver, excepcionalmente, em prol dos princípios 

republicanos e democráticos, a harmonização entre eles.37 38  

É o que ocorre no próprio controle de constitucionalidade, onde o Supremo, 

guardião da Constituição, atua como legislador negativo ao verificar que uma lei viola o 

texto constitucional. Isto é para a própria manutenção do sistema constitucional e 

sobrevivência do pacto federativo. 

4.2 O direito de greve de servidor público civil estatutário como norma de eficácia 

limitada e a corrente concretista do mandado de injunção 

Como já visto, a teoria concretista defende que, satisfeitos os requisitos 

constitucionais para o mandado de injunção, o Poder Judiciário, por meio de uma decisão 

constitutiva, declara a existência da omissão administrativa ou legislativa, e, por 

conseguinte, implementa o exercício do direito, constitucionalmente assegurado, até que 

sobrevenha norma regulamentadora através do Poder competente. Referida corrente se 

subdivide em geral e individual. 

Para os defensores da primeira tese, ao julgar o mandado da injunção, o Poder 

Judiciário atribui eficácia imediata à norma constitucional. Já para a segunda, após o 

julgamento do mandado de injunção, fixa-se o prazo de 120 dias para o Congresso 

Nacional elaborar a norma regulamentadora do direito, e, se, findo o prazo, este permanece 

inerte, o Poder Judiciário deve estabelecer condições para o exercício do direito por parte 

do impetrante lesado. 39

                                                 
37 Acerca da função política exercida pelo o STF, explica o professor José de Albuquerque Rocha que “em um 
sistema político-jurídico, quem tem a atribuição específica de interpretar sua lei constitucional, coloca-se em 
posição de proeminência em relação a todos os seus poderes. Converte-se, pois, em peça capital do sistema, 
em garantia das garantias dos direitos fundamentais, o que nos permitiria afirmar que no Brasil, a Constituição 
não é simplesmente a Constituição, mas a Constituição interpretada pelo Judiciário”. ROCHA, José de 
Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 70. 
38 Caso o Supremo se afaste da vontade da Constituição, substituindo-a pela de seus próprios Ministros, estará 
agindo de forma ilegítima, já que não foram escolhidos para exercer esse tipo de função e sequer a 
Constituição assegurou ao tribunal tais atribuições. VIEIRA, Oscar Vilhena. O Supremo Tribunal Federal: 
jurisprudência política. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 233. 
39 Os instrumentos-processuais, como o mandado de segurança, habeas data, habeas corpus e o mandado de 
injunção, de acordo com a professora Ada Grinover, “não são simples ações, reconduzíveis ao princípio de 
que ‘a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito´ (art. 5º, XXXV, da CF). Se 
assim fosse, não haveria necessidade de a Constituição delinear, em separado, os referidos remédios. O certo é 
que os instrumentos constitucional-processuais são ações a que a Constituição atribuiu – na feliz expressão de 
Kazuo Watanabe – eficácia potenciada.” GRINOVER, Ada Pelegrini. O processo em evolução. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1996, p. 98.  
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Eros Grau, no seu voto no MI 712, ao tratar da mora legislativa na 

regulamentação do preceito do art. 37, VII, coloca a seguinte questão: presta-se, o STF, 

quando se trate da apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de 

eficácia? É partindo desta indagação que analisaremos os julgados a seguir.  

4.3 Os julgamentos dos Mandados de Injunção n°s 708/DF, 712/PA, 670/ES do STF 

Em 25 de outubro de 2007, o STF concluiu julgamento de três mandados de 

injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do 

Espírito Santo – SINDIPOL (MI 670/ES), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

do Município de João Pessoa – SINTEM (MI 708/DF), e pelo Sindicato dos Trabalhadores 

do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP (MI 712/PA), em que se pretendia que 

fosse garantido aos seus associados o exercício do direito de greve previsto no art. 37, VII, 

da Carta Republicana. 

O Tribunal, por maioria, conheceu dos mandados de injunção e propôs a solução 

para a omissão legislativa com a aplicação, no que couber, da Lei 7.783/89, que dispõe 

sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, aplicando a corrente concretista 

geral. 

Ficaram vencidos, em parte, nos três mandados de injunção, os Ministros 

Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que limitavam a decisão à 

categoria representada pelos respectivos sindicatos (adeptos da corrente concretista 

individual) e estabeleciam condições específicas para o exercício das paralisações. Também 

ficou vencido, parcialmente, no MI 670/ES, o Min. Maurício Corrêa, relator, que conhecia 

do writ apenas para certificar a mora do Congresso Nacional (seguidor da tese da corrente 

não-concretista). 

Importante destacar o entendimento de Gilmar Mendes, como ministro-relator 

do MI 708, no sentido de que a Corte Suprema reflita sobre a adoção de uma moderada 

sentença de perfil chamado de manipulativo ou aditivo, haja vista que o Tribunal não 

estaria definitivamente inovando, mas tornando aquilo que, eventualmente, o legislador já 

decidiu e, eventualmente, ampliando sua utilização para comatar eventuais lacunas 

divisadas.  

O ministro ressaltou que a disciplina do direito de greve para os trabalhadores 

em geral em relação às denominadas atividades essenciais é especificamente estabelecida 

nos arts. 9º a 11 da Lei 7.783/89. Segundo Mendes, o legislador poderá adotar um modelo 

mais ou menos rígido do direito de greve no âmbito do serviço público civil e também no 
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âmbito de determinadas atividades, não podendo, entretanto, deixar de reconhecer o direito 

previamente definido na Carta Magna. 

Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes identificou a necessidade de uma 

solução obrigatória da perspectiva constitucional, na medida em que não é facultada ao 

legislador a opção de conceder ou não o direito de greve, podendo este apenas dispor sobre 

adequada configuração de sua disciplina. Outro ponto interessante destacado pelo ministro 

foi da competência da Justiça Comum para decidir as medidas cautelares nas quais se 

postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual dos servidores 

que devem continuar trabalhando ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação, a 

fim de que não haja quebra da continuidade na prestação de serviços ou ainda a própria 

questão dos dias de paralisação.   

Já Eros Grau, no MI 712, destacou que não cumpre ao Tribunal remover um 

obstáculo referente a um caso concreto, mas a todos os casos constituídos pelos mesmos 

elementos objetivos. Outrossim, arrematou que a Corte, ao aplicar a corrente concretista 

geral ao mandado de injunção não estaria ferindo a independência e a harmonia entre os 

poderes (art. 2º, CF/88) nem tampouco a separação dos poderes (art.60, § 4º, III, CF/88). 

De acordo com ministro, “o Tribunal exercerá, ao formular supletivamente a norma 

regulamentadora de que carece o art. 37, VII, da Constituição, função normativa, porém 

não legislativa”. 40 Acerca da diferença entre função normativa e legislativa, manifestou-se 

o ministro: 
A função legislativa é maior e menor do que a função normativa. Maior porque 
abrange a produção de atos administrativos sob a forma de leis (leis apenas em 
sentido formal, lei que não é norma, entendidas essas como preceito primário 
que se integra no ordenamento jurídico inovando-o); menos que a função 
normativa abrange não apenas normas jurídicas contidas em lei, mas também 
nos regimentos editados pelo Poder Judiciário e nos regulamentos expedidos 
pelo Poder Executivo.41

 
Logo, no caso de concessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário 

formula a própria norma aplicável ao caso, embora ela atue como novo texto normativo, 

não sendo, assim, uma lei. 

Acerca da Lei 7.783/89 (Lei Geral de Greve), adverte o Ministro Eros Grau que 

referida lei não deve ser aplicada, exclusivamente, em sua plena redação, devendo o STF 

dar os parâmetros do seu exercício. Segundo Grau42, esses parâmetros hão de ser definidos 

pela Corte de modo abstrato e geral, para regular todos os casos análogos, pois norma 

jurídica é o preceito, abstrato, genérico e inovador – tendente a regular o comportamento 
                                                 
40 STF/Pleno. MI 712/ Pará. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 12.04.07. 
41 Ibid, p, 24.  
42 Ibid, p. 28. 
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social de sujeitos associados – que se integra no ordenamento jurídico e não se dá norma 

para um só. 

Ou seja, o Ministro sugeriu a aplicação da Lei de Greve ao serviço público, mas 

já sugerindo nova redação a alguns de seus dispositivos, adequando a norma à realidade da 

Administração Pública. Ficou claro, dos trechos transcritos, que a adequação da Lei nº 

7.783/89 consistiu basicamente em: 

a) O serviço público é naturalmente atividade essencial, a ele se aplicando os 

regramentos da lei próprios deste tipo de atividade: notificação da greve com antecedência 

de 72h, pelo sindicato; e possibilidade de contratação, pela Administração Pública, de 

pessoal temporário para assegurar a regular continuidade do serviço. Ora, a permissão para 

a contratação temporária pode vir a esvaziar o movimento paredista;  

b) Sendo essencial, o serviço público não pode ser totalmente paralisado. Um 

percentual razoável de servidores deve assegurar a continuação, em resguardo da 

sociedade. O percentual, porém, não é fixado, ficando para as situações concretas, 

dependendo da natureza do serviço;  

c) Constitui abuso do direito de greve a paralisação que comprometa a regular 

continuidade na prestação do serviço público. Como se vê, esta é uma “tirada” muito 

subjetiva, pois não há critérios objetivos que possam identificar quando ocorrerá o 

comprometimento da prestação do serviço público ou em que grau ele se manifeste.  

No mais, permanecem as disposições da Lei nº 7.783/89. O STF até que poderia 

ter adequado mais, para eliminar ou adaptar coisas óbvias, bem como espancar alguns 

pontos que certamente trarão dúvidas e interpretações inseguras. Poderia, por exemplo, ter 

modificado termos como “empregado” e “empregador” por “servidor público” e 

“Administração Pública”, respectivamente, para conferir a real abrangência da decisão. 

Também poderia ter retirado a referência a Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho, por 

serem modalidades incompatíveis com a Administração, conforme já definido pelo STF no 

julgamento da ADI 492-DF, a propósito do art. 240 da Lei nº 8.112/90. E, na mesma linha, 

ter excluído a possibilidade de arbitragem no conflito coletivo em serviço público, ante a 

indisponibilidade dos interesses da Administração. Ainda, sem esgotar outros pontos, 

caberia excluir, no art. 14, a referência à Justiça do Trabalho, já que a greve envolvendo 

servidores estatutários há de ser decidida pela Justiça Comum, estadual ou federal (por 

conseqüência da decisão proferida na ADI 3395-DF).43  

                                                 
43 Mais uma prova de que o art. 114, I, CF, previa à Justiça do Trabalho competência para julgar as causas 
envolvendo servidores públicos, inclusive estatutários, em dissídios individuais ou de greve. É que, histórica e 
constitucionalmente, é a única Justiça do Poder Judiciário brasileiro dotada de poder normativo. Agora, o STF 
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5 O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E O DIREITO DE 

GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO 

5.1 Considerações gerais 

Na Administração Pública, vigora o princípio da continuidade do serviço 

público que dispõe que os serviços públicos não podem ser interrompidos, paralisados, nem 

prejudicados, devendo, assim, ter normal continuidade. Referido princípio é, sem dúvidas, 

corolário do princípio da supremacia do interesse público, pois, em ambos se pretende que 

a coletividade não seja prejudicada por conta de interesses particulares. 44

Diante disso, Carvalho Filho45 explica que encontramos a aplicação do referido 

princípio exatamente no fato de a Constituição ter condicionado seu exercício do direito de 

greve do servidor público à edição de lei ordinária que trate especificamente da matéria. 

Ainda que no setor privado, tal princípio encontra guarida quando o § 1º do art. 9º prevê 

que “a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade”.  

Lúcia Valle de Figueiredo destaca que o direito de greve “não pode esgarçar os 

direitos coletivos, sobretudo relegando serviços que ponham em perigo à saúde, a liberdade 

ou a vida da população”. 46

Por outro lado, é bem verdade que a continuidade dos serviços públicos não 

pode ter caráter absoluto, não obstante seja a regra geral. Existem algumas situações 

específicas que excepcionam o princípio, como em contrato administrativo e paralisação 

temporária da obra para expansão e melhoria dos serviços. 

No caso das paralisações de servidores públicos, percebemos que há, a priori, 

um conflito entre o direito fundamental de greve, inerente a todo cidadão (art. 9º, CF), e 

especificamente ao servidor público (art. 37, VI, CF), e o princípio da continuidade do 

serviço público (artigo 37, CF), que norteia a administração pública. A fim de esclarecer as 

                                                                                                                                                     
estende, aliás, cria, um certo poder normativo também à Justiça Comum, que não tem autorização 
constitucional nem vocação para tanto. Ou, pior: se a Justiça Comum não tiver poder normativo, o dissídio de 
greve que a ela será submetido será inócuo, pois ela se limitará a declarar a abusividade ou não da greve. 
Neste caso, vislumbram-se duas possibilidades, não excludentes entre si: ou a Justiça Comum não resolverá a 
essência do conflito (as reivindicações dos servidores, resistidas pela Administração Pública), e, quando 
muito, penderá pelo Estado, vaticino de logo esta postura; ou simplesmente remeterá aos litigantes a solução 
do problema central, o que demonstra a desnecessidade de sua intervenção, por sua atuação despicienda.  
Foi percebendo esta intempérie, provavelmente, e as possíveis limitações impostas à greve no serviço público, 
quase a esvaziá-la, que o SINJEP pediu desistência do MI 712, do qual fora autor, às vésperas do julgamento 
no plenário do STF. Mas o Min. Eros Grau indeferiu o pedido e pôs o feito em mesa.  
44 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 28. 
45 Ibid, p. 28. 
46 VALLE, Lúcia Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 615. 
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dúvidas que circundam ao redor do tema, é importante analisar, ainda que rapidamente, as 

restrições dos direitos fundamentais. 

5.2 A restrição de direito fundamental de greve e o princípio da proporcionalidade 

As restrições de direitos fundamentais ocorrem, segundo o jurista português 

Jorge Reis Novais47, quando há qualquer ação ou omissão dos poderes públicos, seja ele 

Executivo, Legislativo ou o Judiciário, no sentido de afetar de forma desvantajosa o 

conteúdo de um direito fundamental, reduzindo, eliminando ou dificultando as vias de 

acesso ao bem nele protegido e a possibilidades de sua fruição por parte dos titulares reais 

ou potenciais de um direito fundamental. Há, assim, o enfraquecimento de deveres e 

obrigações, em sentido amplo, que da necessidade da sua garantia e promoção resultam 

para o Estado. 

Uma teoria das restrições dos direitos fundamentais parte do pressuposto de que 

direitos fundamentais são restritos, limitados, relativos, que não são absolutos. Assim, ante 

a limitação dos direitos, percebemos que o caráter restritivo é um dos traços característicos 

do próprio conceito de direito, e, portanto, do conceito de direito fundamental.48

No campo da restrição dos direitos fundamentais, o princípio da 

proporcionalidade atua como critério interpretativo à otimização do arcabouço sistemático 

de valores consagrados pela Constituição. Amini Campos 49explica que quando ocorre uma 

colisão entre direitos e princípios fundamentais, deve-se buscar uma solução conciliatória, 

onde o princípio da proporcionalidade tem se revelado imprescindível.  

A doutrina e a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemãs, segundo 

explica José Sérgio Cristóvam50, estabeleceram três elementos que compõem a máxima 

(princípio) da proporcionalidade, quais sejam: conformidade ou adequação dos meios, 

exigibilidade ou necessidade e pela ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito. 

Pelo princípio da conformidade ou adequação de meios (Geeignetheit), Raquel 

Stumm 51entende que à medida que pretende realizar o interesse público, deve ser adequada 

aos fins subjacentes a que visa concretizar. Para Cristóvam52, a satisfação do interesse 

público deve ser buscada segundo meios idôneos, proporcionais, adequados, exigindo-se a 

existência de conformidade entre os meios empregados e os fins inscritos na norma.  
                                                 
47 NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições aos Direitos Fundamentais. Não expressamente Autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 157. 
48 MOTA, Marcel. Pós-positivismo e restrições de direitos fundamentais. Fortaleza: Omni, 2006, p. 71. 
49 CAMPOS, Amini Haddas. O Devido Processo Proporcional. São Paulo: Lejus, 2001, p. 144. 
50 CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Colisões entre Princípios Constitucionais: razoabilidade, 
proporcionalidade e argumentação jurídica. Curitiba: Juruá, 2006, p. 215. 
51 STUMM, Raquel Denise. Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 79. 
52 CRISTÓVAM, op. cit., p. 215. 
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O princípio da necessidade (Erforderlichkeit), segundo Raquel Stumm, assevera 

que a opção feita pelo legislador ou Executivo no caso deve ser “a melhor e a única 

possibilidade viável para a obtenção de certos fins e de menor custo ao indivíduo”.53 A 

opção escolhida deve ser aquela menos gravosa e que em menor dimensão restrinja e limite 

direitos fundamentais.54

Insta salientar que a simples maximização de um direito fundamental, consoante 

Cristóvam55, não legitima a restrição de outro, havendo que se questionar acerca da 

necessidade da providência restritiva, ou seja, se outros instrumentos garantidores do 

direito a ser implementado não acarretariam menor gravame ao direito limitado. 

Pelo princípio da proporcionalidade em sentido estrito ou da ponderação 

(Verhältnismässigkeit), os meios utilizados devem guardar razoável proporção com o fim 

almejado, demonstrando um sustentável equilíbrio entre os valores restringidos e os 

efetivados pela medida limitadora.  

Diferenciando os três subprincípios da proporcionalidade ou máximas, 

Cristóvam56 explica que a máxima da ponderação entende os princípios como 

mandamentos de otimização com relação às possibilidades jurídicas, enquanto que nas 

máximas da adequação e da necessidade recorre-se às possibilidades fáticas. 

Segundo Raquel Stumm57, a lei de ponderação não é um procedimento abstrato 

ou geral, ao revés, é um trabalho de otimização que atende ao princípio da concordância 

prática. 

O princípio da concordância prática revela-se como sendo um método e um 

processo de legitimação das soluções que impõe a ponderação de todos os valores 

constitucionais aplicáveis, no sentido que a Constituição seja preservada na maior medida 

possível. 

In casu, não existindo a lei específica que regulamenta o direito de greve do 

servidor público, caberá ao Judiciário, portanto, o dever de examinar a situação concreta e 

decidir se a medida eleita, ou seja, se as paralisações oriundas do direito fundamental de 

greve do servidor não afrontaram um princípio norteador da Administração Pública 

(continuidade do serviço público), que acaba sendo, de um outro lado, direito fundamental 

de cidadãos (leia-se coletividade) de terem acesso aos serviços públicos essenciais, como 

saúde e educação. Dessa forma, o juiz, aplicando o princípio da proporcionalidade, 

                                                 
53 STUMM, op. cit., p. 79-80.  
54 CRISTÓVAM, op. cit., p. 217. 
55 Ibid, p. 218. 
56 Ibid, p. 220. 
57 STUMM, op. cit., p. 81. 
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analisará qual direito fundamental deverá prevalecer na situação fática, precedendo àquele 

outro direito efetivado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O direito de greve do servidor público civil, a que se refere o art. 37, VII, da 

Constituição da República, alcança patamar de direito fundamental multigeracional, eis que 

abrange, a um só tempo, os ideais da liberdade clássica, da igualdade, em seus aspectos 

econômicos, sociais e culturais, da solidariedade, da democracia, informação e pluralismo, 

e, ainda, do direito à paz. Constitui-se, dessa forma, um instrumento democrático a serviço 

da cidadania e da dignidade humana. 

Ocorre que a previsão constitucional do aludido direito, em relação aos 

servidores públicos civis, revela-se discutível, ante a necessidade de regulamentação por lei 

específica e da inércia do Poder Legislativo no sentido de atender ao que dispõe o art. 37, 

VII, da Carta Política de 1988. 

Logo após a promulgação da CF/88, o STF firmou o entendimento de que não 

cabe mandado de injunção para suprir a falta da norma. Adotava-se, pois, a corrente não-

concretista. A partir do julgamento dos Mandados de Injunção n°s 708/DF, 712/PA, 

670/ES, o STF permitiu a aplicação, no setor público, da Lei n° 7.783/89, que regula a 

greve no setor privado, suprindo-se, destarte, a lacuna deixada pelo Poder Legislativo. O 

STF adotou, in casu, a corrente concretista geral do mandado de injunção, provocando, no 

entanto, inúmeras discussões. 

É interessante destacar que a ilegalidade não é de quem exercita o direito em 

face da lacuna do sistema normativo, mas do Poder Legislativo, vale dizer, do Congresso 

Nacional, que, passados 18 anos da promulgação do Texto Constitucional, até hoje não 

cumpriu o dever, que lhe é inerente, de produzir uma lei que atenda à exigência do art. 37, 

VII, da Constituição. 

No entanto, o exercício do direito de greve não pode ser absoluto, devendo-se 

respeitar um mínimo necessário para as chamadas atividades essenciais em prol do 

interesse público. Atividades estas que devem ser avaliadas à luz do princípio da 

proporcionalidade no percentual que devem continuar obrigatoriamente disponíveis à 

sociedade no caso de greve. 

A interpretação constitucional deve ser vista como tarefa de concretização, pela 

qual a norma jurídica não se limita ao seu texto, abrangendo ainda uma dimensão que 

supera os aspectos lingüísticos, relacionada com a realidade social. A normatividade, 
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portanto, deve ser concretizada mediante um processo estruturado e passível de verificação 

e justificação intersubjetiva. Só assim, os resultados poderão ser justificados perante a 

sociedade, na forma exigida pelos postulados do princípio do Estado Democrático de 

Direito. 
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A OMISSÃO LEGAL COMO FORMA DE EXCLUSÃO 

 

Gisseli Giovana Pereira de Moraes Bueno∗
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RESUMO 

Na sociedade contemporânea percebe-se uma grande evolução nos costumes e nos 

conceitos de moral. Está havendo uma maior tolerância e lentamente o direito de 

autodeterminação sexual, fundado dentre outros na tutela do direito da personalidade, 

vem mudando o modo de enfrentar as relações entre pessoas do mesmo sexo. 

 O que não se encaixa nos padrões deixa, aos poucos, de ser rejeitado pelo simples fato 

de ser diferente. O que era considerado “anormal” passa a ser considerado “normal”. 

Assuntos que eram sutilmente proibidos hoje parecem estar na moda e passam a ser 

debatidos abertamente e com naturalidade em telenovelas, revistas, jornais e cinema.  

Mas esse ainda é um assunto polêmico no país. Aqueles que ainda sustentam posturas 

mais conservadoras costumam explicar a homoafetividade como uma anomalia. 

Algumas religiões também se posicionam condenando esse comportamento sexual.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, até como uma demonstração de 

deferência com o cidadão brasileiro, consagrou os direitos à igualdade e à livre 

manifestação do pensamento. Independente da religião, da raça, do sexo, da idade, da 

orientação sexual, dos valores defendidos e da ideologia é muito proveitoso para a 

construção e fortalecimento de nossa democracia a existência de debates como esses. 

O que não é desejável, e se revela um ato de intolerância social, é a atual posição do 

Estado brasileiro que simplesmente trata de maneira indiferente esse assunto. A união 

de pessoas do mesmo sexo é uma realidade que não pode mais ser tratada de maneira 

omissa.1 Num momento em que a própria sociedade debate as diversas questões tão 

polêmicas que envolvem esse tema e clama por soluções justas para garantir uma 

adequada tutela jurídica isso é intolerável. 

 

                                                 
∗ Mestranda em Direito Constitucional na Instituição Toledo de Ensino - Bauru 
∗∗ Mestranda em Direito Constitucional na Instituição Toledo de Ensino - Bauru 
1 Sob o lema "Parceria Civil Já. Direitos Iguais: Nem Mais, Nem Menos", a nona Parada do Orgulho 
GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros) reuniu quase 2 milhões de pessoas nas ruas de São 
Paulo no dia 02 de fevereiro de 2008. 
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PALAVRAS CHAVES:  PRINCÍPIO DA IGUALDADE, PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, UNIÕES HOMOAFETIVAS, 

PRECONCEITO, JUSTIÇA. 

 

ABSTRACT 

In contemporary society perceives to be a big trend in costumes and the concepts of 

morality. Is there a greater tolerance slowly and the right to sexual self, founded among 

others in the custody of the right of personality, is changing the way to deal with the 

relations between people of the same sex.  

 What does not fit in the pattern leaves, gradually, to be rejected by the simple fact of 

being different. What was considered "abnormal" will be considered "normal". Affairs 

that were keenly banned today seem trendy and shall be discussed openly and with 

naturalness in soap operas, magazines, newspapers and cinema.  

But this is still a controversial issue in the country. Those who still maintain more 

conservative postures usually explain the homoafetividade as an anomaly. Some 

religions also stand condemning the sexual behavior.  

The Constitution of the Federative Republic of Brazil, even as a demonstration of 

deference to the Brazilian citizen, has the rights to equality and free expression of 

thought. Regardless of religion, race, sex, age, sexual orientation, the values upheld and 

ideology is very useful for building and strengthening of our democracy that there are 

debates like these. 

 What is not desirable, and it is an act of social intolerance, is the current position of the 

Brazilian state that simply deals with how indifferent this2. The union of persons of the 

same sex is a reality that can no longer be treated in a manner missing. At a time when 

society itself debate the various issues as controversy involving this issue and calls for 

fair solutions to ensure an adequate legal guardianship that is intolerable. 

 

KEY WORDS: PRINCIPLE OF EQUALITY, PRINCIPLE OF HUMAN DIGNITY 

OF PERSON, UNIONS HOMOAFETIVAS, PRECONCEITO, JUSTICE. 

 

                                                 
2 Under the motto "Partnership Civil: Equal Rights: No More, Not Less," the ninth parada of the GLBT 
Pride (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered) brought together almost 2 million people in the streets 
of  São Paulo on the day 02 February 2008. 
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DESENVOLVIMENTO 

O fim do Estado brasileiro é, conforme a nossa Constituição Federal, a 

realização do bem comum, com a criação de uma sociedade livre justa e solidária, sem 

distinção de qualquer natureza (artigo 3º, caput e incisos I e IV).  

As polêmicas questões acerca dos aspectos jurídicos das uniões 

homoafetivas, como por exemplo, o questionamento quanto ao enquadramento destas 

uniões como uma espécie de entidade familiar (união estável) ou a possibilidade de 

inserção no direito obrigacional (como sociedades); à adoção, o direito previdenciário e 

o direito sucessório devem ser regulamentadas. 

Em algumas situações é nítida a discriminação em razão da orientação 

sexual da pessoa envolvida, pois na maioria das vezes lhes é negado direitos que a todos 

deveriam ser concedidos.  

Há situações que, embora semanticamente incluídas na norma de direito 

fundamental, não acham nela proteção. O direito, então, simplesmente não existe. Daí a 

necessidade do estudo dos comportamentos e das realidades da vida que estão 

abrangidas no direito fundamental, tarefa que nem sempre se mostra simples, já que as 

normas de direitos fundamentais podem apresentar indeterminações semânticas e não 

ter o seu próprio suposto de fato bem delineado. Os problemas daí advindos podem ser 

ilustrados com questões cotidianas, como os elevados índices de assassinatos contra 

homossexuais que atualmente existe no Brasil. 3

No mundo moderno, principalmente em países de origem romano-

germânica, considera-se que a melhor maneira de se trabalhar para o desenvolvimento 

do direito para chegar às saídas de justiça é a lei. René Davi expressa esse entendimento 

em sua obra Os grandes sistemas do direito contemporâneo4: 
 
“Trabalhar para o progresso e para o primado do direito continua a ser tarefa 

ingente da coletividade dos juristas, mas, nesta tarefa de todos, o papel do 

legislador, no mundo atual, é preponderante. Este ponto de vista harmoniza-se com 

o princípio da democracia; justifica-se, por outro lado, pelo fato de os organismos 

estatais e administrativos estarem indubitavelmente mais bem colocados que 

quaisquer outros, para coordenar os diversos setores da vida social e distinguir 

onde se encontra o interesse comum. Finalmente, a lei, pelo rigor de redação que 

                                                 
3 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de teoria geral dos direitos fundamentais.   
4 DAVI, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo, p. 119. 
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ela comporta, parece ser a melhor técnica para enunciar regras claras, numa época 

em que a complexidade das relações sociais obriga a conferir prioridade, entre os 

elementos de uma solução justa, às preocupações de precisão e clareza”.   

 

A Organização das Nações Unidas, em 1948, firmou o Direito da Igualdade 

entre todos os homens e mulheres, este foi um marco inicial para que todas as 

Constituições que se qualificam como democráticas passassem a usar a expressão de 

dignidade humana, como sendo um bem inerente de qualquer ser humano, um Princípio 

supremo e intocável, tornando-se obrigatório e necessário o respeito e a tutela desse 

bem maior de cada indivíduo pelo poder público5.

A dignidade da pessoa humana encontra-se diretamente atrelada em todos os 

pontos do ordenamento jurídico ao regulamentar os direitos e deveres bem como as 

relações entre cidadãos. Os direitos fundamentais são parâmetro para aferição do grau 

de democracia de uma sociedade.  

É uma grande contradição a nossa sociedade, democrática, tolerar atos de 

exclusão social, ou o que é ainda pior, exclusão da lei. Essa indiferença apresentada 

pelo legislador que sequer aborda o assunto, como se inexistente fosse, trata-se de real 

desrespeito aos direitos humanos bem como uma afronta ao Princípio da Dignidade 

Humana.  

Ao se falar dos Princípios Fundamentais elencados pela Constituição 

Federal, temos como Princípio basilar, o da dignidade humana, do qual decorrem vários 

outros Princípios estruturantes do ordenamento jurídico nacional, dentre eles podemos 

citar o Princípio da Liberdade e da Igualdade do indivíduo como ser humano entre 

outros que como estes, consideramos princípios éticos 6. 

Entende-se, portanto, que a Constituição Federal proclama que a todos os 

cidadãos é assegurado o direito de igual tratamento pela lei, vedando-se, desta forma, 

discriminações absurdas e com fundamentos preconceituosos. Deve-se buscar sempre a 

efetivação dos direitos de cada indivíduo da sociedade para que desta forma, possa se 

alcançar a justiça dentro da realidade de cada caso concreto, na medida das 

desigualdades apresentadas pelos indivíduos, dando assim, a real efetividade dos 

direitos do ser humano e atingindo o objetivo da sociedade, qual seja o bem comum. 

                                                 
5 PEREIRA Rodrigo Cunha.  Princípios Norteadores do Direito de Família. Del Rey, Belo Horizonte,  2006,   p .99.

6  PEREIRA Rodrigo Cunha . Princípios Norteadores do Direito de Família.  Del Rey, Belo Horizonte, 2006, p.94.
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Torna-se necessário, portanto, o total desprendimento de qualquer espécie de 

preconceitos, bem como a imparcialidade do operador do direito no que diz respeito ao 

assunto analisado, até porque, a homossexualidade é um fato concreto e existente nos 

diversos meios de nossa sociedade. 

Para a medicina o homossexualismo foi, durante muito tempo, considerado 

uma doença. A Classificação Internacional das Doenças – CID nº 9 – classificava como 

um “transtorno mental”.  No entanto, em 1995 houve uma alteração de nomenclatura e o 

homossexualismo passou a contemplar um “modo de ser”. Atualmente é considerada 

uma opção do indivíduo que tem suas preferências sexuais direcionadas a pessoas do 

mesmo sexo que o seu. 

Cabe ressaltar que a medicina continua buscando formas de auxiliar os 

homossexuais na medida em que desmistifica a condição de doença e reforçando o 

entendimento que não se pode discriminar alguém que dirige a opção sexual a pessoa do 

mesmo sexo, pois os seres humanos possuem  a liberdade de escolha de seu par. 

De acordo com Alexandre de Moraes “igualdade se configura como uma 

eficácia transcendente de modo que toda situação de desigualdade persistente à 

entrada em vigor da norma constitucional deve ser considerada não recepcionada, se 

não demonstrar compatibilidade com os valores que a Constituição, como norma 

suprema, proclamam” 7.

Neste sentido, podemos entender que toda norma constitucional, bem como 

todas aquelas englobadas no ordenamento jurídico nacional, devem estar em 

conformidade com os valores invocados pela Constituição, valores estes previstos nos 

seus Princípios basilares, que são seus fundamentos e objetivos da nação. 

Da mesma maneira que uma norma não deve ser recepcionada quando se 

encontrar em contradição com os fundamentos da Constituição do país, não podem ser 

aceitas determinadas omissões que causem atos de marginalização social. Nesta linha de 

pensamento Candice de Vernandes Vasconcellos Pedroso Grams Gentil Fernandes: 
“Em face da realidade atual, há que se levantar a bandeira contra o preconceito e a 

hipocrisia, tirando a cidadania do armário e desnsificando-a. Somente o 

enfrentamento mudará a realidade, transformando a contextualização esta minoria, 

que devera ser protegida e amparada pelo ordenamento jurídico. Considerando a 

eterna luta do homossexual com sua identidade biológica, o preconceito deve ceder 

espaço à tolerância e igualdade de cidadania, posto que seres humanos independente 

                                                 
7 MORAES, Alexandre – Direito Constitucional,  7º edição, Atlas, São Paulo, 2000, p. 63. 
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de sua orientação sexual, merecem amparo legal, da mesma forma que os índios, 

negros, mulheres e demais minorias sociais”8.  
 

         Nesse passo, omissão da lei, por si só já se torna inconstitucional, por 

afrontar diretamente os Princípios da Liberdade e da Igualdade do cidadão brasileiro, 

bem como estar presente nitidamente a discriminação destas pessoas, pelo fato de terem 

uma orientação sexual diferenciada daquela que se padronizou pela sociedade como a 

adequada. 

Como já salientado, não se pode descartar que uniões entre pessoas do 

mesmo sexo são existentes na nossa sociedade e essa atitude do legislador, de se calar a 

respeito do assunto, afeta diretamente, em vários aspectos, o Direito da Dignidade 

Humana, privando muitos indivíduos de gozar de seus direitos, estes que, por sua vez, 

lhes são assegurados como Princípio maior do Estado.   

Não pode a preferência sexual da pessoa ser motivo de tratativa desigual de 

quem escolhe sob pena de estar infringindo o Princípio da Isonomia previsto na 

Constituição Federal vigente. Todos possuem a liberdade de optar e se o cidadão que se 

une com uma pessoa do sexo oposto nada sofre e outro recebe repúdio social por 

conduzir seu gosto a alguém do mesmo sexo, está sendo discriminado em função de sua 

opção sexual.   

A percepção clara da eficácia vinculante e da força imediata dos direitos 

fundamentais, bem como da sua posição hierarquicamente superior frente às demais 

normas jurídicas, torna evidente a conclusão que o cidadão brasileiro possui plena 

liberdade na adoção de sua orientação sexual e que não pode o ordenamento jurídico 

retirar quaisquer tipos de direitos e deveres sob o escudo de um formalismo legal. 

Desta feita, quando encontramos expresso no texto constitucional o objetivo 

de promover o bem de todos, implícita está o Princípio da Igualdade, pois na palavra 

“todos” incluem-se homens e mulheres independente da sua orientação sexual,  

englobando portanto heterossexuais e homossexuais, já que não pode ser levada em 

consideração a sexualidade do indivíduo para considerá-lo passível de tratamento 

diferenciado. 

A sexualidade encontra-se no mesmo patamar da liberdade e da igualdade, 

por se tratarem de direitos naturais, inerentes do ser humano, direito este que deve ser 

                                                 
8 FERNANDES, Candice de Vasconcellos Pedroso Grams Gentil. Direito das minorias, p.196. 
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respeitado, conforme previsto no artigo 5º, X da Lei Maior9, que assegura a 

inviolabilidade do direito a intimidade e a vida privada.  

Assim, é preciso haver uma maior conscientização de que os homossexuais – 

que são constantemente vítimas de discriminações por motivo de orientação sexual – 

também gozam de proteção constitucional.   

Concluímos, portanto, que com a referida omissão ocorre o real tratamento 

diferenciado pela orientação sexual, o que reflete diretamente na liberdade, na igualdade 

e no reconhecimento do indivíduo que como ser humano é conseqüentemente passível 

de todos os direitos supra mencionados. Embora não exista na Constituição brasileira 

proibição expressa de direitos, qualquer forma de discriminação deve ser combatida, 

inclusive o descaso. 

Se o direito a identidade sexual é direito humano fundamental, 

necessariamente também o é o direito à identidade homossexual, melhor dizendo: o 

direito a homoafetividade. Portanto, a relação homoafetiva corresponde a um direito 

humano fundamental10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 O artigo 5º, X da Constituição Federal determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

asegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

10 PEREIRA, Rodrigo da Cunha,  A  sexualidade vista pelos tribunas, Belo Horizonte: Del Rey - 2000,  p. 62.

2205



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A emergência na sociedade contemporânea de inúmeras situações que 

envolvem homossexuais requer uma abordagem jurídica que analise as discriminações 

motivadas na orientação sexual, dada a intensidade e a gravidade que decorrem das 

diferenciações nestes domínios de realidade. 11

 O direito não pode determinar ou regular os sentimentos. No entanto, tem a 

obrigação de regulamentar as relações entre os indivíduos. Portanto se o afeto gerar 

relações entre pessoas, estas sim por sua vez deverão ser matérias passíveis de prestígio, 

reconhecimento e de proteção legal.   

 Discutir juridicamente a diferenciação e o tratamento em virtude de 

orientação sexual implica indagar o conteúdo, a função e as conseqüências do Princípio 

da Igualdade. Implica, também, na constatação de conceitos de igualdade e 

desigualdade diante de casos concretos, à luz de condições culturais que cada pessoa, 

grupo e Estado constrói. Verifica-se que o atual ordenamento jurídico brasileiro 

demonstra o quanto é difícil avançar na concretização do Princípio da Igualdade, 

perpetuando assim o ambiente de discriminação e violência que comprometem a força 

normativa do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, indispensável para o convívio 

social. 

Uma sociedade efetivamente inclusiva e solidária deve propiciar a dignidade, 

que é inerente à pessoa humana. A mais atroz conseqüência dessa atual maneira de agir 

omissiva do Estado brasileiro é a perpetração de grandes injustas. Convicções pautadas 

apenas em preconceitos não devem continuar sendo suficientes para marginalizar tantos 

brasileiros que estão em busca de sua própria identidade e merecem, junto com a 

legalização de seus direitos, encontrarem a felicidade. Todos os indivíduos devem ter 

como garantia não apenas serem meramente aceitos, mas também que se proporcione a 

integração de todos os cidadãos com políticas de tolerâncias positivas. 

As injustiças praticadas contra homossexuais ainda são evidentes na 

sociedade brasileira, que precisa encontrar algumas soluções vez que o Direito deve 

enfrentar esse problema de forma coerente e justa. 

                                                 
11 RIOS, Roger Raupp. O princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual. 
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 Os homossexuais não podem ser encarados como uma fração marginal da 

sociedade ou um grupo fragilizado que carece de cuidados especiais do Estado. Eles 

apenas necessitam do mesmo que todos os cidadãos: um tratamento isonômico e o 

respeito aos direitos concedidos pela Lex Major.  
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LEIS ORÇAMENTÁRIAS E ESCOLHAS DEMOCRÁTICAS: (RE) PENSANDO 

O DIREITO AO LAZER EM UM CONTEXTO DE RECURSOS ESCASSOS *

 

Gustavo Almeida Paolinelli de Castro∗

Loyanna de Andrade Miranda∗∗

 

RESUMO 

Esse trabalho pretende discutir e examinar os desafios do poder Executivo e Legislativo 

na concretização do direito ao lazer na Constituição da República de 1988. Desafio 

porque, num país que vive em débito com a promoção de direitos como saúde, educação 

e segurança pública por alegar escassez de recursos, é pouco provável que o direito ao 

lazer alcance um status de jusfundamentabilidade. 

A tendência, como se verá, é que essa garantia, quando da elaboração das leis 

orçamentárias, seja preterida sem maiores questionamentos em face de outros direitos, 

numa perigosa retomada da Constituição como uma tábua de valores. Tal postura, além 

de desvirtuar o texto constitucional, afasta a importância do direito ao lazer como meio 

de efetivação de outros direitos fundamentais,1 em afronta ao sentido da teoria da 

indivisibilidade dos direitos humanos. 

Nesse sentido, é preciso rever a atuação do Executivo e Legislativo na promoção e 

concretização do direito ao lazer na Carta Política brasileira, dentro de uma concepção 

que seja adequada aos propósitos de um Estado democrático de Direito.  

Assim, a partir de uma releitura dos direitos fundamentais, pretende-se discutir os 

mecanismos de efetivação do direito ao lazer a partir da perspectiva do discurso de 

justificação, com a construção de leis orçamentárias legítimas, sem que haja 

comprometimento do Direito em valores, política, economia ou qualquer outro meio de 

ofensa à integridade do ordenamento constitucional. 

                                                 
∗ Mestre em Direito Público PUC/Minas. Professor de graduação da UFMG, PUC/MG e dos Centros 
Universitários UNI-BH e UNA. Pesquisador do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas (NUJUP), 
PUC/MG 
∗∗ Mestranda (Disciplina isolada) em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Advogada. Pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas da Faculdade Mineira de 
Direito da PUC Minas. 
1 Esse é o exemplo dos programas sociais desenvolvidos pelo grupo Affro-Reggae que, a partir da 
música, de atividades de lazer e cultura, conseguiu reduzir consideravelmente o grau de violência em 
inúmeros bairros no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Outros exemplos são os programas Fica Vivo e 
Centro Vivo. 
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PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AO LAZER, LEIS ORÇAMENTÁRIAS, 

RECURSOS ESCASSOS, EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, 

TEORIAS DISCURSIVAS. 

 

ABSTRACT 

This essay intends to discuss and examine the challenges for Legislature of 

accomplishing the right to leisure in the Constitution of the Republic of Brazil of 1988. 

That is a challenge because, in a country always in debt to the advancement of rights to 

health, education and public security by alleging a lack of resources, it is unlikely that 

the right to leisure reaches a status of extreme legal relevance. 

The tendency, as will be seen, is that this warranty is to be disdained without further 

questionings after other rights when of the elaboration of budgetary laws on a dangerous 

return of Constitution as a board of values. Such position, as well as depreciating the 

constitutional text, distances the importance of the right to leisure as a mean of other 

fundamental rights2 to get into effect, in confrontation with the sense of the 

indivisibility of human rights theory. 

On this sense, it is necessary to review the actions of Legislature on the advancement 

and accomplishment of the right to leisure on the Constitution of Brazil in a concept 

adjusted to the propositions of a Democratic State of Law. 

Therefore, from a rereading of the fundamental rights, it is intended to discuss the 

mechanisms of effectiveness of the right to leisure from the perspective of the discourse 

of justification with the elaboration of legitimate budgetary laws, without the 

compromising of Law on values, politics, economy or any other means of affronting the 

integrity of constitutional order. 

 

KEYWORDS: RIGHT TO LEISURE, BUDGETARY LAWS, SCARCE 

RESOURCES, EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS, DISCURSIVE 

THEORIES. 

 

                                                 
2 This is the example of social programs developed by the Affro-Reggae group that has been able to 
considerably reduce, through music, leisure activities and culture, the rate of violence in innumerous 
neighborhoods in Rio de Janeiro and Belo Horizonte. Other examples are the programs Fica Vivo and 
Centro Vivo. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Desde a Grécia antiga o entretenimento foi considerado uma espécie de 

relaxamento irrenunciável do homem, dada a impossibilidade do trabalho contínuo. 

(ARISTÓTELES, 2001).  Segundo Aristóteles, era exatamente essa condição, a skhole, 

compreendida como a abstenção de certas atividades, que tornara a vida política 

possível. (ARENDT, 2004). Nesse sentido, o ócio e a contemplação eram atividades 

nobres e indispensáveis à emancipação do sujeito na polis.  

Tratamento inverso foi dado ao tema na era moderna, uma vez que o 

trabalho passou a ser glorificado como fonte de todos os valores, enquanto, por outro 

lado, a contemplação passou a ser abominada (ARENDT, 2004). Essa noção foi 

acentuada por Hume, antes de Marx e Smith, que considerou a ausência de trabalho ou 

trabalho improdutivo como parasítico, isto é, era justamente essa peculiaridade que 

distinguira o homem do animal. (ARENDT, 2004)  

Como visto, o lazer3 ocupou status diferentes no decorrer dos tempos, 

ora sendo compreendido como uma necessidade, ora como uma mazela social.  

No Brasil, especialmente na Constituição de 1988, o direito ao lazer 

recebeu mais ênfase e foi elevado ao patamar de direito social, conforme preceitua o 

artigo 6º da Constituição (1988).  

Dessa forma, consagrado como direito constitucional, fundamental, o 

lazer, segundo Chemim (2007), tornou-se um fator de desenvolvimento humano, um 

meio pela qual a pessoa pode se desenvolver como ser humano de uma comunidade, 

tendo íntima ligação com a disponibilidade participativa e atitudes conscientizadas, 

criativas, enriquecedoras – em suma, preponderância do viés humanista do indivíduo4. 

Contudo, com a supervalorização do consumo, traço marcante de uma 

sociedade capitalista, as atividades de lazer foram moldadas de acordo com os interesses 

                                                 
3 São os vários os conceitos de lazer que circulam pela doutrina. Alguns autores entendem o lazer como a 
cultura compreendida no seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo disponível. Outros entendem que 
o conceito de lazer depende da intersubjetividade de cada um.Seja como for, o termo lazer está associado 
a estilo de vida, a atividades recreativas e culturais, a manifestações ao ar livre e de conteúdo recreativo,  
a eventos de massa, ou, ainda, segundo tendência reforçada pelos meios comunicação de massa, a 
atividades como teatro, cinema e exposição.  (CHEMIN, 2007) 
4 Cumpre ressaltar, grande parte das políticas de ressocialização do sistema penitenciário prevê as 
atividades de lazer para os detentos, dado seu caráter fundamental no exercício da cidadania. (MELO, 
2003) 
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privados e econômicos, deixando grande parte da população às margens dessa cultura 

industrial do lazer e a mercê da atuação estatal. (CHEMIN, 2006) 

Dessa forma, tratando de um direito social constitucional, encontrou 

dificuldades inerentes aos direitos dessa natureza.  

A primeira dificuldade está na distinção feita pela doutrina entre direitos 

de “primeira geração”, assim considerados aqueles que exigiriam uma abstenção do 

Estado, e direitos de “segunda geração” ou sociais que seriam aqueles que exigiriam do 

Estado uma prestação.  

Essa distinção, embora já superada por Bonavides, 5 pela teoria da 

indivisibilidade dos direitos humanos (MAGALHÃES, 2003) e pela teoria dos custos 

dos direitos de Sunstein (AMARAL, 2001) continua a inviabilizar o caráter 

jusfundamental do direito ao lazer, pois, diante de um quadro de escassez de recursos, 

ainda não há um critério seguro para compreender a atuação do poder Legislativo, ao 

demarcar os limites orçamentários. 

A questão do presente trabalho passa, portanto, pela análise do processo 

de elaboração das leis orçamentárias, identificando a metodologia utilizada na alocação 

de recursos públicos, de modo a constatar qual o grau de legitimidade das referidas 

normas. 

  

II – LEIS ORÇAMENTÁRIAS COMO MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

DIREITO AO LAZER 

 

Embora o direito ao lazer esteja previsto constitucionalmente, a sua 

concretização pelo Estado depende de um prévio planejamento em função da alocação 

de recursos públicos e de controle da atividade financeira do Estado por parte do Poder 

Executivo e Legislativo. 

Dessa forma, o Estado, por meio do orçamento público6, declara o total 

de recursos a serem investidos no atendimento das necessidades públicas, demonstrando 

quanto deve ser destinado em cada setor. (SILVA, 2007) 

                                                 
5 É bom lembrar que Bonavides (2004) já advertiu sobre a impropriedade de utilização do termo geração 
de direitos. 
6 Sobre o tema orçamento público, ver  Silva (2007). 
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Dados do IBGE indicam, por exemplo, que os recursos aplicados em 

desporto e lazer atingiram, em 2002 e 2003, menos de 1% do total das despesas das 

Prefeituras. Em 2002, representaram 0,96% do total das despesas e, em 2003, 0,90%. O 

menor percentual foi aplicado pelas prefeituras da região Norte: 0,66%, em 2002, e 

0,46%, em 2003; e o maior no Sudeste: 1,10, em 2002, e 1,07, em 2003. (IBGE, 2006) 

Questiona-se, pois, se o Executivo e o Legislativo, ao demarcarem os 

limites orçamentários destinados para a efetivação de políticas públicas, definindo 

escolhas, priorizando uma ou outra necessidade, os fazem de modo a refletir os 

verdadeiros anseios daquela determinada população. 

Segundo a concepção naturalista, as necessidades serão definidas de 

acordo com as preferências e os desejos regulados pelo mercado, afastando qualquer 

idéia de universalização, uma vez que as preferencias se alteram de acordo o momento 

histórico. (SILVA, 2007) 

Já para os relativistas as necessidades variam em função das 

peculariedades de cada cultura, ao passo que para os culturalistas não passam de uma 

construção social. Contrapondo tal entendimento, a teoria universalista afirma que as 

necessidades básicas são comuns, universais e objetivas, ou seja, independem de tempo, 

lugar e cultura. (SILVA, 2007) 

Seja como for, a maior dificuldade não reside na identificação das 

necessidades básicas, e sim na sua concretização. Isso porque atender todos os bens em 

sua integralidade torna-se impossível diante de um quadro de recursos escassos e 

limitados como é no Brasil.  

Assim, considerando que a Constituição Brasileira de 1988 ao tratar do 

salário mínimo identificou como necessidades básicas do trabalhador e de sua família a 

moradia, educação, alimentação, saúde, lazer, vestuário higiene, transporte e 

previdência social7 e que as leis orçamentárias cumprem o papel de planejamento dos 

                                                 
7 Art. 7º ,  Constituição Federal de 1988:  
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 
(...) 
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim.” 
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recursos, qual o tratamento mais adequado na definição das prioridades a serem 

atendidas? 

Segundo Silva, a solução está na aplicação da ponderação entre bens, 

valores e princípios nos termos defendidos por Robert Alexy8. (2007, p.180) 

Nesse sentido, entende o autor que a ponderação tem como finalidade 

harmonizar e equilibrar os princípios fundamentais de forma que o mínimo existencial e 

os direitos sociais entrem igualmente no jogo de ponderação diante dos interesses 

emergentes. (SILVA, 2007, p.180)  

No entanto, embora a grandiosidade da teoria da ponderação de Alexy, 

tais considerações são falíveis. Isso porque, (I) a teoria da ponderação para alguns 

autores, como Sanchís (2003) 9, não seria aplicada no processo de elaboração das 

normas, apenas na aplicação. No entanto, ainda que seja desconsiderado tal 

entendimento, (II) a prevalência apriorística de um princípio em relação ao outro dentro 

do orçamento público não representa, de maneira, fidedigna, a forma como esses devem 

ser entendidos no paradigma do Estado democrático de Direito. 

Como se sabe, princípios são normas prima facie, ou seja, dependem de 

circunstancias fáticas de um caso concreto para que sejam aplicados. A partir do 

momento em que não existem essas condições, suficientemente depuradas, não há que 

se falar em supremacia principiológica. 

Importando tais idéias para o campo da elaboração das leis 

orçamentárias, para que a alocação de recursos pretendida nas referidas leis corresponda 

verdadeiramente aos anseios e necessidade da sociedade, todos os possíveis afetados 

deveriam participar da sua elaboração10. 

Esta forma de exercício da democracia como contestabilidade, 

denominada por Pettit (2007) como República deliberativa, possibilita aos cidadãos 

formularem questionamentos em que a força do argumento mais relevante deva 

                                                 
8 Para aprofundar na teoria de Alexy, ver ALEXY, Robert. La estructura de las normas de derecho 
fundamental. In ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 3 ed. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos e Constitucionais, 2002. P. 81-172. 
9 Ver SANCHÍS, Luis Pietro. El Juicio de Ponderación. In:SANCHÍS, Luis Pietro. Justicia 
Constitucional y Derechos Fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2003.  
10 Como destaca Gunther, os participantes do discurso deveriam “(...)prever e levar em consideração 
todas as conseqüências e efeitos que a observância de uma regra geral pode [riam] ter para  seu interesse, 
em cada um dos possíveis casos de aplicação. Seria possível, desta  forma, prever todas as hipóteses de 
aplicação da norma no futuro, determinando-se, previamente, as conseqüências e feitos da sua  
observância”. ( GUNTHER apud LAGES, 2004, P.505) 
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prevalecer. 11 Por sua vez, a teoria do discurso de Habermas (1997) também dá especial 

importância à participação da sociedade civil na formação legislativa, através de um 

método discursivo racional. 12

Segundo o autor, recorrendo a mecanismos da teoria de democracia 

deliberativa, é preciso dar nova interpretação ao paradigma jurídico do Estado 

Democrático de Direito, não mais sob uma noção puramente ética, própria do 

comunitarismo, nem como uma questão isolada de concretização dos direitos 

fundamentais, afeita ao liberalismo, mas a partir da tensão e da concorrência entre essas 

duas concepções. É justamente dela que o direito retira sua legitimidade, passando a 

cumprir um papel de estabilizador de expectativas de comportamentos e tornando-se 

fator de integração social. (HABERMAS, 1997) 

Sob essa perspectiva discursiva de produção legítima do direito, novos 

horizontes para a elaboração das leis orçamentárias tornam-se imprescindíveis, já que as 

velhas formas não são mais satisfatórias.  

Nesse sentido, a teoria de democracia deliberativa de Habermas (2007) 

traz uma proposta procedimental, na qual, através do discurso e do uso público da razão 

na busca de um consenso, os indivíduos buscam as soluções para determinada demanda 

extraindo fundamentos na própria realidade. Para Cattoni (2000), a teoria discursiva de 

Habermas corresponde a um modelo de sociedade descentrada, em que o conteúdo 

normativo surge da própria estrutura das ações comunicativas.  

Neste aspecto, a teoria habermasiana aproxima-se da teoria de Pettit, ao 

garantir maior liberdade aos indivíduos, no instante em que garante que as normas de 

direito correspondem a uma emancipação do indivíduo, contrapondo-se à dominação 

muitas vezes irracional do próprio Estado. A sociedade passa a ter a possibilidade de 

participar das decisões referentes às alocações dos recursos públicos, diminuindo a 

destinação de verbas que não corresponde aos anseios sociais.  

Para Habermas (1997), a deliberação pública é capaz de provocar um 

efeito de legitimação, na medida em que o sistema jurídico não mais responde às 

necessidades e reivindicações da população. Cittadino (2003), ao citar Habermas, 

                                                 
11 Cf. PETTIT, Philip. (2007, p.93) o discurso se refere ao tipo de revezamento, na tentativa de resolver 
um problema e para o que as partes entram com considerações ou razões inferencialmente relevantes. 
Discursar é raciocinar junto com os outros.    
12 Para conferir críticas à teoria do discurso de Jürgen Habermas, ver Streck (2006). 
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leciona que a validade das normas jurídicas depende de seu acordo com o mundo 

cotidiano vivido, o que é próprio do agir comunicacional. É a partir de uma discussão 

prática, extraída da realidade, que as leis orçamentárias estarão habilitadas a direcionar 

recursos para um e não outro programa de forma legítima. Isso sim refletiria um Estado 

que se diz democrático de Direito. 

No Brasil, cumpre ressaltar, assiste-se, no campo de elaboração das leis 

orçamentárias uma fantástica experiência, qual seja a do orçamento participativo13.  

Segundo Magalhães, “o orçamento participativo é um importante 

mecanismo de democracia direta e participação direta do cidadão e de grupos de 

cidadãos, na construção da democracia local do Brasil”. (MAGALHAES, 2006. P.31) 

O município de Belo Horizonte, por exemplo, inovou, inclusive 

mundialmente, com a ampliação da discussão sobre obras através do orçamento 

participativo digital. Assim, todo cidadão com domicílio eleitoral em Belo Horizonte 

poderia votar em 36 obras planejadas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

identificando prioridades e carências. (PREFEITURA MUNICIPAL... 2008) 

Cumpre ressaltar, a PMBH disponibilizou 160 pontos de votação com 

monitores devidamente treinados para atender aqueles cidadãos que não tinham 

computador ou o hábito de usar internet. (PREFEITURA MUNICIPAL...2008) 

 O resultado da experiência, em função até mesmo do tema do presente 

trabalho, ganha extrema relevância. 

Isso porque, embora os dados colhidos no IBGE tenham demonstrado 

que os recursos alocados nos programas de lazer ainda são muito reduzidos quando 

comparados à educação e saúde, por exemplo, das nove regionais suscitadas, sete 

tiveram como destaque obras que correspondem aos instrumentos de lazer. Na Regional 

Barreiro, por exemplo, 41 % dos votos foram destinados à implantação do Complexo 

Esportivo Vale do Jatobá, enquanto que apenas 13% votaram na revitalização de vias de 

acesso à região. (PREFEITURA MUNICIPAL...  2008) 

O citado resultado demonstra que, embora o lazer ainda seja interpretado 

pelos administradores e legisladores de maneira secundária frente aos outros direitos, 

encontra-se em posição privilegiada nas necessidades e anseios dos cidadãos.  

                                                 
13 Vasta literatura sobre o tema da qual salienta-se: SANCHEZ, Félix. Orçamento participativo – 
Teoria e prática, São Paulo: Cortez 2002; SOUZA Ubiratan de. Orçamento Participativo – A 
experiencia de Porto Alegre. São Paulo: Cortez,2002. 
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Assim, uma releitura do papel do Executivo e Legislativo na elaboração 

das leis orçamentárias certamente contribui para que o cidadão não se sinta apenas um 

destinatário da norma jurídica – in casu as leis orçamentárias – mas também um co-

autor, um partícipe na elaboração legislativa. (HABERMAS, 1997, p. 227) 

 

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora garantido constitucionalmente, o direito ao lazer ainda não 

alcançou status de jusfundamentabilidade. Ficou demonstrado, no presente trabalho, 

que o montante de recursos alocados nesse setor é consideravelmente menor do que, por 

exemplo, na saúde e educação. Questiona-se, entretanto, se esses valores correspondem 

aos anseios da população afetada por aquele orçamento. 

Daí a necessidade de setores organizados, fortes e representativos, 

capazes de interferirem na elaboração normativa.  

Isso porque, diante do resultado do orçamento participativo digital de 

Belo Horizonte, resta claro que a alocação de recursos no âmbito do lazer não tem 

correspondido às aspirações democráticas das comunidades, surgindo a  necessidade das 

discussões práticas do dia-dia, não sendo razoável que a debate para a resolução destes 

problemas seja dada a um grupo pequeno de pessoas. 

As leis orçamentárias, com mais razão, sofrem diretamente os efeitos 

dessa participação seja em função de sua natureza política, o que elimina a existência de 

preferências pessoas na alocação de recursos públicos, seja em razão da necessidade de 

controle e monitoramento das finanças públicas. 

Finalmente, conclui-se que leis orçamentárias pautadas em critérios 

democráticos têm maior probabilidade de atingirem seus objetivos. Isso porque refletem  

os verdadeiros anseios de uma sociedade.  Dessa forma, somente após o esgotamento de 

todas as vias de debate, a alocação de recursos no âmbito do lazer pode ser considerada 

legítima e inquestionável. 
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O ACESSO À TERRA E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL 
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RESUMO 

Em sua base histórica, o direito de propriedade, em especial o atinente à imobiliária 

rural mostrou-se extremamente elitizado e concentracionista. Reflexo do poder 

econômico exercido pelas classes dominantes, começou a sofrer limitações com as 

alterações estruturais sofridas pelo Estado. Hodiernamente vivenciamos uma calorosa e 

profunda discussão nos meios jurídicos acerca dos limites e conceito da função social da 

propriedade rural. Discute-se a legitimidade dos movimentos sociais agrários, que 

defendem o amplo acesso à terra, e dos meios coercitivos usados pelos mesmos com o 

objetivo de viabilizar a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, 

através do que se convencionou denominar: “direito de resistência”. Os argumentos que 

sustentam posições contrárias ao amplo acesso à terra são fundamentados na proteção 

ao direito de propriedade assegurado na Constituição Federal e no Código Civil 

Brasileiro de 2002. No entanto, a proteção à propriedade é vinculada aos aspectos 

históricos, sendo certo que a sua feição absoluta não é compatível com a regência 

jurídica decorrente do Estado Democrático de Direito, cujos vetores fundamentais são a 

solidariedade social e a dignidade da pessoa humana. A funcionalização da propriedade 

imobiliária rural é instrumento para a concretização e consagração do acesso à terra e 

efetivação de diversos direitos fundamentais, tais como os direitos sociais ao trabalho e 

moradia, dentre vários outros. 
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ABSTRACT 

In his historical basis, the right to property, in special relating to the rural property 

proved to be extremely restricted. A reflection of the economic power exercised by the 

dominant classes, began to suffer limitations with the structural changes made to the 

state. Nowadays witness a warm and deep discussion in the media about the legal limits 

and concept of the social function of rural property. It discusses the legitimacy of 

agrarian social movements, which advocate the broad access to land, and the means 

used by the same coercive aiming to facilitate the expropriation of social interest for 

agrarian reform, through what is conventionally called "right of resistance." The main 

arguments, which have sustained positions contrary to the broad access to land are 

substantiated in protecting the right to property guaranteed in the Federal Constitution 

and the Brazilian Civil Code of 2002. However, property protection is linked to the 

historical aspects, being sure that its flavor absolute is not compatible with the legal 

regulation arising from the Democratic State of Law, whose vectors are fundamental 

social solidarity and dignity of the human person. The social function of real estate is 

rural instrument for the achievement and consecration of access to land and 

effectiveness of various fundamental rights, such as the rights to social work and 

housing, among many others. 

  

KEYWORDS: PROPERTY; SOCIAL FUNCTION; RURAL PROPERTY; 

MECHANISMS. 

 
 
1.Colocação do Problema 

O direito à propriedade é direito fundamental, protegido pela Constituição 

Federal. Entretanto, com o objetivo de melhor compreendê-lo, não se pode olvidar do 

caráter histórico de que se reveste. A concepção absoluta da propriedade foi instrumento 

de consolidação do poder da burguesia, cujos contornos são inadaptáveis à realidade 

contemporânea.  

No campo, a dura realidade de repartição da terra, decorrente de um processo de 

ocupação perverso e injusto, clama por modificação, em que o direito assume papel 

fundamental, como instrumento de transformação social, de forma ordeira e pacífica.   
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Ao longo do trabalho, o direito fundamental à propriedade será ponderado com o 

direito à dignidade do trabalhador rural, que almeja o acesso à terra como forma de 

subsistência.  

O direito à propriedade é condicionado pela sua função social, sendo o objetivo 

do presente trabalho definir os parâmetros da funcionalidade da propriedade imobiliária 

rural, instrumento para a realização do direito fundamental do acesso à terra.     

2. A repartição de terras no Brasil: propriedade e poder 

                 Em um Brasil estritamente agrário, a propriedade de terras sempre 

representou poder e mando, o que é decorrência da própria forma de ocupação e 

repartição de terras em nosso país. A este título, esclarece Faoro que os sistemas legais 

de aquisição de terras – sesmarias (até 1822), a posse (até 1850), a venda e a concessão 

(depois de 1850) – traduzem conflitos e tensões harmônicos com o curso geral da 

economia.1    

                  Em tese de doutoramento, Gastão Rúbio de Sá Wayne expõe que a 

propriedade mostrou-se reflexo do poder econômico. 

                   O reconhecimento do poder inerente à propriedade de bens, especificamente 

bens imóveis, torna importante a compreensão do instituto da sesmaria, instituto 

utilizado para a repartição de terras, utilizado no direito português e no Brasil. 

                  A palavra sesmaria pode significar o instituto utilizado para a repartição de 

terras ou as áreas de terra repartidas. A nomenclatura decorre da forma de repartição, 

que se processava através dos sesmeiros, participantes do Sesmo ou Siximum, colegiado 

integrado de seis membros encarregado de repartir o solo em pequenas áreas, entregues 

aos moradores. No Brasil Colônia, rapidamente a palavra sesmeiro passou a designar os 

que recebiam terras. 

                  Em Portugal, a primeira lei de sesmarias foi elaborada pelo rei D. Fernando, 

o Formoso, em 1375, motivada pelas dificuldades de abastecimento do período, sendo 

destacada a necessidade de ampliação da produção e a obrigação de cultivo das terras. 

Para dar cumprimento ao dispositivo legal, eram criados sesmos, com a finalidade de 

apontar as terras não cultivadas, fazendo com que passassem a ser exploradas pelos 

                                                 
1 FAORO, Raymundo. Os donos do poder – formação do patronato político brasileiro. 3ª. Edição. São 
Paulo: Globo, 2001.   
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proprietários, que também podiam arrendá-las, sob pena de confisco para redistribuição. 

Também expedirão regras sobre sesmarias os reis D. João I e D. Duarte. 2

                   A regulação do sistema sesmarial português, inicialmente prevista na lei de 

D. Fernando de 1375 e nas instruções de D. João III, passou a ter aplicação genérica 

com a inserção da matéria nas Ordenações Afonsinas, de 1446, no Livro IV, título 81, 

Manuelinas, de 1512, no Livro IV, título 67, parágrafo 3º e Filipinas, de 1603, Livro IV, 

título 43, parágrafos 1º e 4º.   

                   A extensão do sistema sesmarial ao Brasil se deu em razão da necessidade 

de colonização, sob a ameaça de conquista francesa. A Colônia foi repartida em grandes 

áreas, entregues aos vassalos, em sistema donatarial. As terras da Colônia pertenciam à 

Coroa, sendo dez léguas doadas pessoalmente aos senhores, que detinham poder 

político e de distribuição das demais áreas de terra entre os moradores, que pagavam o 

dízimo ao Grão Mestrado da Ordem de Cristo, exercido pelo monarca, detentor do 

poder espiritual (padroado). 

                    O alvará de 05 de outubro de 1795 tentava regularizar a concessão de 

sesmarias no Brasil, dando ênfase a demarcação de terras, ocupadas informalmente, 

limitando as sesmarias concedidas nas proximidades da capital. A sua execução foi 

suspensa pelo Alvará de 10 de dezembro de 1796.  A lei de 17 de julho de 1822 

suspende a concessão de sesmarias, até que lei especial resolvesse o problema.  

                    Em 1850, conviviam sesmeiros legítimos, sesmeiros irregulares (que não 

atendiam aos ditames legais), posseiros simples e terras devolutas (pertencentes à 

União, nem distribuídas nem ocupadas). A lei 601, de 18 de setembro de 1850, da lavra 

do jurista Teixeira de Freitas, disciplinava a concessão de sesmarias e visava incentivar 

a colonização estrangeira. Permitia a revalidação de sesmarias e outras concessões que 

se achassem cultivadas, bastante início de cultura, desde que fossem morada habitual do 

sesmeiro. Da mesma forma, possibilitava-se a regularização de posses, desde que 

atendesse aos mesmos requisitos.     

                    No Brasil, o sistema sesmarial acarretou grande prejuízo à distribuição de 

terras, com a constituição de latifúndios, já que não havia restrição à extensão da área 

nem concessões sucessivas.  

                                                 
2 COSTA PORTO.  Estudo sobre o sistema sesmarial. Imprensa Universitária: Recife, 1965. 
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                   A modificação do perfil econômico do Brasil, com a industrialização, 

acarretou a perda de influência dos proprietários rurais, o poder passa a ser derivado de 

novas formas de apropriação.    

2. Direito de propriedade e sua hermenêutica funcionalizada. 
O caput do art. 1.228 do C.C.B./ 2.002 não oferece uma definição de 

propriedade, apenas enuncia os poderes do proprietário. A propriedade é o mais 

complexo dos direitos subjetivos, a matriz dos direitos reais e o núcleo essencial do 

Direito das Coisas. 

O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar (jus 

utendi), que consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e de utilizá-la da maneira 

que entender mais conveniente, podendo excluir terceiros de igual uso. O segundo é o 

direito de gozar e usufruir (jus fruendi), que compreende o poder de perceber os frutos 

naturais e civis da coisa e de aproveitar economicamente os seus produtos. O terceiro é 

o direito de dispor da coisa (jus abutendi), de transferi-la, de aliená-la a outrem a 

qualquer título. Envolve a faculdade de consumir o bem, de dividi-lo ou de gravá-lo. 

Não significa, porém, prerrogativa de abusar da coisa, destruindo-a gratuitamente, pois 

a própria Constituição Federal prescreve que o uso da propriedade deve ser 

condicionado ao bem-estar social. O último (quarto) elemento é o direito de reaver a 

coisa (rei vindicatio), de reivindicá-la das mãos de quem injustamente a possua ou 

detenha. Envolve a proteção específica da propriedade, que se perfaz pela ação 

reivindicatória. 

  Em outras palavras, diz-se que o direito de propriedade é exclusivo 

porque ninguém mais, a não ser o dono exerce as prerrogativas relacionadas à 

propriedade, sendo-lhe inclusive permitido repelir injustas agressões mediante o 

emprego dos meios previstos no ordenamento jurídico. 

  Também é ilimitado ou absoluto porque a vontade do proprietário 

sobrepõe-se a qualquer outro fator, exceto quando afrontar o ordenamento jurídico ou os 

princípios norteadores do instituto.  

  Consoante já dito, a propriedade é irrevogável por que o dono não 

precisa exercer o direito que lhe compete para conservá-lo consigo; a inércia do titular 

não afeta a propriedade, a menos que se some ao agir positivo de outrem e acabe 

conferindo a este a posse qualificada, quem fluindo ao longo do tempo exigido em lei, 

promove a aquisição dominial pelo até então possuidor, por meio da usucapião.   
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  Tendo em vista a concreta possibilidade de que os direitos do dono 

sofram interferências normativas ou volitivas, o legislador estabelece que a presunção 

de ser plena e exclusiva a propriedade é meramente relativa ou juris tantum, 

sucumbindo diante de prova escorreita em sentido contrário. Em sua gênese, o direito de 

propriedade era visto como absoluto. O século passado foi acentuado o caráter social da 

propriedade, contribuindo para essa situação as encíclicas papais, editadas a partir do 

século XIX. Entretanto, Norberto Bobbio3, já observava as raízes teóricas no 

surgimento da doutrina da função social da propriedade na obra de John Locke em 

momentos históricos anteriores. 

  A Constituição Alemã de 1919, conhecida como Constituição de 

Weimar, a segunda a consagrar os direitos sociais no mundo, atrás apenas da 

Constituição Mexicana de 1917, trouxe a lume, pela primeira vez a positivação da 

função social da propriedade. 

Entretanto, a simples positivação não foi bastante para a sua eficácia, 

posto que havia a interpretação civilista do instituto, da lavra de Carl Schmitt. Acerca da 

prevalência da interpretação mais liberal e tradicional da mesma, colacionamos o 

escólio de Gilberto Bercovici4. 

  No direito pátrio, a função social da propriedade adveio inicialmente com 

a Constituição de 1.934, em seu art. 113, §17. Em idêntico sentido, encontramos o art. 

122, §14 da Constituição de 1.937 (outorgada por Getúlio Vargas) e também a Emenda 

Constitucional 10, de 10 de Novembro de 1.964, à Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1.964 . 

                                                 
3 BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1.997, pág. 198: “À parte o fato de que esse limite natural se fundamenta, 
exclusivamente, em uma obrigação moral derivada de uma lei natural implícita, a qual obriga a todos a 
exercer seus direitos de modo a não tornar impossível aos demais o exercício dos seus próprios direitos, 
deve-se observar que esse limite de fato não tem grande importância na economia geral de uma 
sociedade de proprietários, pois Locke constata, e não se cansa de repetir que há terra em abundância 
para todos, e, portanto não se deve temer que a apropriação feita por alguém possa trazer desvantagem 
a todos os outros”. 
4 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1.988. 1ª- edição. São Paulo: Malheiros, 2.006, pág. 151: “A interpretação de Schmitt 
vai ser vitoriosa, em detrimento dos dispositivos da Constituição de Weimar. Apesar da previsão da 
função social da propriedade no texto constitucional, Kirchhheimer demonstrou empiricamente que os 
Tribunais Alemães entendiam as relações de propriedade nos mesmos moldes do Liberalismo Clássico 
do século XIX, protegendo os proprietários contra as determinações estatais, vistas como ‘ingerências 
indevidas’ do Estado na autonomia individual”.   
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A atual Constituição Federal dispõe que a propriedade atenderá a sua 

função social (art. 5o, inciso XXIII). Também determina que a ordem econômica 

observará a função da propriedade, impondo freios à atividade empresarial (art. 170, 

inciso III). A função social da propriedade urbana encontra-se vaticinada pelo art. 182, 

parágrafo 1º- da Carta Política de 1.988, segundo o qual o atendimento de ordenação 

das cidades ao plano diretor revela tal caráter. Temos ainda o art. 186 especificamente 

sobre o cumprimento da função social da propriedade rural. Nessa ordem, o Novo 

Código Civil proclama no art. 1.228, parágrafos 1o- e 2o- a função social da propriedade.  

Não se deve olvidar que a função social da propriedade é marcada pela 

historicidade, ou seja, se modifica de acordo com as alterações na relação de produção, 

sendo a norma que contém o princípio da função social da propriedade de aplicabilidade 

imediata. 

A propriedade consagrada pelas Constituição não é da concepção 

absoluta, romanística, e sim a propriedade encarada como função eminentemente social, 

de certa forma aceitando a concepção tomista, segundo a qual o proprietário é um 

procurador da comunidade para a gestão de bens destinados a servir a todos, embora 

pertençam a um só. Já destacamos que o direito de propriedade, sob um ponto de vista 

econômico, só é viável quando atende a sua função social.5  

A qualidade do proprietário não importa na total liberdade de agir, eis 

que ao direito de propriedade contrapõe-se o dever de fazer com que cumpra as 

finalidades econômicas e sociais que dele possam ser extraídas. O exercício desse 

direito, embora originalmente absoluto e exclusivo, sofre restrições limitações fixadas 

em muitos diplomas legais, sempre tendo em vista o princípio constitucional que exige 

a observância da função social da propriedade (Art. 5o-, inciso XXIII e art. 170, inciso 

III, ambos da Constituição da República de 1.988).  

                                                 
5 MATIAS, João Luís Nogueira. Repensando o direito de propriedade. Disponível 
em:http:/www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_af
onso_rocha.pdf. Acesso em: 09 de Julho de 2.007: “Sob um prisma econômico, função social da 
propriedade é uma redundância. A propriedade só pode ser pensada em termos de aplicação social numa 
eficiente distribuição e produção de riquezas, desta forma tanto a concepção clássica como as 
concepções modernas de função social, nada mais são do que formas dinâmicas de aplicação dos 
direitos de exclusão/propriedade. Desconstituída esta noção de direito absoluto de propriedade, 
qualquer utilização do instituto que implique numa falta de eficiência social ou que não promova de 
forma otimizada a situação de todos os agentes envolvidos não será uma utilização correta do instituto. 
Todas as questões relativas a função social da propriedade se resolvem sob a perspectiva de um estudo 
econômico do instituto de propriedade”.  
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Consoante asseverado por Ana Frazão de Azevedo Lopes6 a nova 

perspectiva de análise da função social da propriedade acarreta num dúplice perspectiva, 

qual seja, a função social limite e a função social impulsiva. A primeira apresenta um 

viés negativo (semelhante a uma obrigação de não fazer do direito civil), ao passo que a 

segunda mostra-se com um caráter positivo (mutatis mutandis obrigação de fazer). 

Como exemplo da limitativa, encontramos as limitações administrativas, e, da impulsiva 

a conduta do proprietário rural na busca da produtividade, concatenada aos outros 

fatores elencados pelo art. 186 da Carta Magna de 1.988.  

Exatamente em razão disso é que o legislador pode inclusive determinar 

a desapropriação de terras improdutivas para fins de reforma agrária, ou impor 

tributação mais elevada para imóveis urbanos sobre os quais nada se edificou. Hoje não 

mais se admite que o proprietário exerça seus direitos de maneira abusiva ou que venha 

em detrimento do bem comum, eis que o ordenamento jurídico se voltou ainda mais 

para o aspecto coletivo e adequou o exercício das prerrogativas individuais aos 

interesses maiores do todo. Infere-se, portanto, que todas as condutas expressas ou 

tacitamente aceitas pelo ordenamento jurídico podem ser praticadas pelo proprietário, 

mas sempre com o necessário respeito aos direitos dos demais membros da coletividade.  

Vaticinando critérios de cumprimento da função social da propriedade no 

Direito Agrário, temos os artigos 186 da CF/ 88, 2o, parágrafo 1o, do Estatuto da Terra 

(Lei  4.504/64) e Art. 9o da Lei  8.629/93.  

No Direito Agrário, em particular, a função social da propriedade está 

erigida em princípio básico da sua construção dogmática, sendo considerada pela 

doutrina como o fio condutor, o critério fundamental de todas as reformas agrárias, 

como explorado por Telga de Araújo7. 

                                                 
6 LOPES, Ana Frazão de Azevedo. Empresa e propriedade- função social e abuso de poder 
econômico. 1ª- edição. São Paulo: Quartier Latin, 2.006, págs. 121 e 122: “Tanto a função social assume 
um aspecto positivo que Barassi a analisa sob uma dupla perspectiva: (I) a função social-limite, que 
seria negativa no sentido de impossibilitar o exercício da propriedade que causa prejuízos a terceiros e 
(II) a função social impulsiva, essencialmente positiva, que altera a estrutura da propriedade para o fim 
de impor ao proprietário deveres típicos de uma função voltada para o interesse público. No mesmo 
sentido, encontra-se a posição de Rodotá. Portanto, a propriedade deixa de ser vista como instrumento 
de satisfação egoísta do seu titular, e passa a ser analisada dentro do contexto social, até porque, de 
acordo com a advertência de Pugliatti, um ordenamento voltado para a realização de valores como a 
liberdade e a dignidade da pessoa humanas não pode permitir que a autonomia seja confundida com o 
livre arbítrio”.  
7 ARAÚJO, Telga de. A propriedade e sua função social.In LARANJEIRA, Raymundo 
(organizador).“Direito Agrário Brasileiro”. São Paulo: LTR, 1999, págs. 160 e 161: “Na doutrina 
jurídico- agrária, a função social da propriedade consiste na correta utilização da terra, e na sua justa 
distribuição, de modo a atender o bem-estar da coletividade, mediante o aumento da produtividade e da 
promoção da justiça social (...)A finalidade social da propriedade é esmagada pela finalidade individual. 
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Na esfera do Direito Agrário, podemos afirmar que a função social se 

fundamenta na ação do Poder Público, para que se torne efetiva a gradual correção das 

distorções verificadas na estrutura fundiária nacional, como, por exemplo, a extinção 

dos latifúndios e dos minifúndios, a proteção das partes hipossuficientes  os contratos 

agrários de arrendamento e parceria  rurais, atribuindo eficácia, por estes mecanismos à 

justiça social  e à participação na vida social, econômica, cultural e política do país.  

A função social da terra é um conceito não apenas jurídico, mas também 

econômico, com profundas repercussões sociais, visto que a terra é um fator de 

produção indispensável ao desenvolvimento da economia agrícola e, conseqüentemente, 

ao desenvolvimento nacional.  

Podemos afirmar que a função social da propriedade é cíclica: seu 

fundamento é o próprio limite, qual seja, o atendimento dos reclamos sociais. Sob este 

aspecto vaticina Paulo Torminn Borges: “Proprietário, sim: proprietário com 

titularidade garantida; proprietário com direitos assegurados; mas proprietário com 

deveres sociais, justamente pelo fato de ser proprietário.” 8

  O condicionamento da terra ao cumprimento de sua função social não deve 

ficar adstrito apenas ao âmbito das relações entre os indivíduos (proprietários e 

usuários, cidadãos e sociedade), mas deve, sobretudo, abranger as relações entre o 

Estado e o indivíduo, mediante o cumprimento, por parte do Poder Público , dos deveres 

de impulsionar a atividade agrária no sentido do desenvolvimento sócio econômico, 

garantindo a propriedade da terra e melhores condições de exploração e, 

conseqüentemente, de , um novo status ao camponês. Neste escopo, tem-se o disposto 

no Art. 13 do Estatuto da Terra. 

     Conseqüentemente, nada é mais importante na caracterização do 

cumprimento deste direito humano fundamental que o trabalho desenvolvido pelo 

rurícola. Esta é a opinião de Ismael Marinho Falcão9.  

                                                                                                                                               
O interesse individual é colocado acima do interesse coletivo, o que é criticável e inaceitável, tanto 
quanto o esmagamento das prerrogativas individuais asseguradas ao proprietário, pelo caráter de 
direito subjetivo de que se reveste o domínio, quando o Estado, em nome do bem-estar social, 
monopoliza a propriedade. A propriedade rural, mais do que a urbana, deve cumprir a sua função social 
para que, explorada eficientemente, possa contribuir para o bem-estar não apenas do seu titular, mas, 
por meio de níveis satisfatórios de produtividade e sobretudo justas relações de trabalho, assegurar a 
justiça social a toda a comunidade rural”.  
8 BORGES, Paulo Torminn. Institutos Básicos do Direito Agrário.11ª- edição. São Paulo: Saraiva, 
1.998, pág. 8.  
9 FALCÃO, Ismael Marinho. Direito Agrário Brasileiro.1ª- edição. EDIPRO: Bauru, 1.995, pág. 209: 
“Daí verificarmos que a doutrina da função social da propriedade traz consigo o objetivo primordial de 
dar sentido mais amplo ao conceito econômico da propriedade, encarando-a como temos afirmado até 
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A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária é um 

dos mecanismos que se utiliza a Poder Público no escorreito cumprimento da função 

social da propriedade, tendo em vista a má distribuição de terras existente em nosso 

país, quem remonta ainda ao período colonial. 

Posicionamentos doutrinários mais rígidos expressam a idéia de que a 

função social do imóvel rural não é apenas um princípio, mas, o verdadeiro fundamento 

do Direito Agrário. Neste sentido, opiniões mais radicais vaticinam que o pagamento 

pelo Poder Público ao particular que descumpre a função social se constitui em 

verdadeiro enriquecimento ilícito, haja vista que o elemento fático gerador do 

procedimento expropriatório do Art. 184 da Carta Magna de 1.988 (desapropriação-

sanção), é o descumprimento da função social da propriedade, nos termos dos 

dispositivos legais acima mencionados. Neste sentido, manifestou-se Fábio Konder 

Comparato10. 

3. Parâmetros norteadores do cumprimento da função social da propriedade 

imobiliária rural. 

Em nosso entender, existem parâmetros implícitos e explícitos norteadores 

na aferição do cumprimento da função social da propriedade rural. 

                   Classificaremos como explícitos aqueles elencados pelo nosso ordenamento 

jurídico, quer seja constitucional, ou infra-constitucional (a exemplo do Estatuto da 

Terra e da Lei  8.629/93). 

Implícitos serão outros aspectos considerados pela doutrina e jurisprudência 

como concatenados a este mister, tais como: a usucapião especial rural, a 

desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e a tributação 

progressiva da terra.  

                                                                                                                                               
aqui, como uma riqueza, que se destina à produção de bens, para satisfação das necessidades sociais do 
seu proprietário, de sua família e da comunidade envolvente, em franca oposição ao velho e arcaico 
conceito civilista de propriedade. Vê-se, pois, que o conceito de função social está diretamente ligado ao 
conceito do trabalho, logo, o trabalho erige-se em esteio preponderante para solidificação da 
propriedade no Direito Agrário, trazendo-nos para a realidade de “que a terra deve pertencer a quem 
trabalhe”.  
10 Apud TOURINHO NETO, Fernando da Costa. A indenização nas Desapropriações de áreas Rurais 
in LARANJEIRA, Raymundo (organizador). Direito Agrário Brasileiro.  1ª-edição. São Paulo, LTR, 
1.999, pág. 151: “A expropriação representa, no caso, uma sanção pelo descumprimento de um dever 
fundamental. Em conseqüência, a indenização a ser paga não pode ser equivalente ao valor venal do 
bem, como se o expropriado não fosse responsável pelo atendimento da função social da propriedade. 
Aliás, a Constituição Brasileira impõe o pagamento de uma justa indenização e não de uma indenização 
pelo valor de mercado. A justiça indenizatória, aí, é uma regra de proporcionalidade. Aliás, a 
Constituição Brasileira, tendo em vista a situação concreta de cada caso. Indenizar o expropriado, que 
desatendeu a função social da propriedade, pelo valor venal da coisa não é uma sanção: é um prêmio”.  
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Comentemos os requisitos de cumprimento da função social da propriedade 

rural elencados pelo art. 9º, da Lei 8.629/93, haja vista tratar-se de mero 

aperfeiçoamento daqueles especificados pelo art. 186 da Carta Magna de 1988 e do art. 

2º, §1º- do Estatuto da Terra:  

I - aproveitamento racional e adequado: assim, o grau de utilização da terra 

(GUT), para o efeito de caracterização da propriedade produtiva, será igual ou superior 

a 80 por cento, calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a 

área aproveitável total do imóvel. Para determinação do Grau de Eficiência na 

Exploração da Terra (GEE), que deverá ser igual ou superior a 100 por cento, fixa a lei 

procedimento bastante diverso, considerando a natureza da exploração-vegetal ou 

animal, levando-se em conta os critérios vaticinados pelo Art. 6o, incisos I e II da lei ora 

em comento;   

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente: a preservação do meio ambiente deve ser procedida de forma adequada, 

assim considerada a conservação das características do meio natural e da qualidade dos 

recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da 

propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. Devemos 

ressaltar o Art. 27 do Código Florestal (Lei 4771/65), que admite, de forma excepcional, 

a utilização de fogo nas atividades agrárias. Ao comentar o §3º, do art. 9º, da Lei 

8.629/93, Octávio Mello Alvarenga realça a necessidade de preservação ambiental;11

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho: As 

relações de trabalho devem abrangem tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos 

coletivos de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de 

arrendamento e parcerias rurais;    

A nosso ver trata-se de corolário da aplicação do princípio da dignidade da 

pessoa humana nas relações travadas entre trabalhadores e empregadores rurais. 

Corroborando neste sentido, relembramos a situação atinente ao Projeto de Emenda à 

Constituição que visa a coibir a utilização da mão-de-obra escrava em nosso país, 

utilizando-se da pena de expropriação da propriedade fundiária.  

                                                 
11 ALVARENGA, Octávio Mello. Política e Direitos Agroambientais.2ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, pág. 111: “A amplitude da norma constitucional reflete-se bem na lei delegada 
correspondente, como se infere do texto do parágrafo 3º, no qual de define o que é considerado 
‘preservação do meio ambiente’ vinculando-a à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da 
saúde e a qualidade de vida das comunidades vizinhas. Aliás, desde o ‘Estatuto da Terra’, a legislação 
agrária brasileira preocupa-se com os recursos naturais renováveis”.  
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A situação do trabalhador rural no Direito do Trabalho brasileiro conhece 

duas grandes fases, distintas sob qualquer ponto de vista: antes e após o Estatuto do 

Trabalhador Rural, diploma oriundo no ano de 1.963.  

O tipo de pacto político que respondia pelo novo bloco de poder instituído 

com a Revolução de 30 assegurou, pelo menos durante uma longa fase, que remonta à 

abolição da escravatura, estendendo-se ao início da década de 60, a permanência do 

império quase absoluto do poder rural na regência das relações de trabalho pactuadas no 

setor agrário brasileiro. 

Acerca desse momento histórico, colhemos as lições de Alice Monteiro de 

Barros12 sobre as transformações sociais nas relações travadas entre empregadores e 

trabalhadores rurais.  

A fase contemporânea vivenciada pelos empregados rurais é de plena 

aproximação jurídica com os empregados urbanos, preservadas as peculiaridades. 

Resguardam-se, contudo, algumas poucas especificidades normativas tópicas em torno 

dessa categoria especial de obreiros.  

Os aspectos especiais à normatização do trabalho rural estão aventados, 

ilustrativamente, pela Lei 5.889/73. Trata-se, por exemplo, de parâmetros ligeiramente 

distintos no trabalho noturno, respeitada a sobre-remuneração constitucional mais 

elevada (art. 7o, da Lei 5.889/73; art. 7o, IX da CF/88). Ou, ainda, certa flexibilidade da 

duração do intervalo intra-jornada, observados os usos e costumes da região (art. 5o- da 

Lei 5.889/73). Tais pequenas particularidades preservam-se na ordem jurídica, dado que 

a Constituição revogou tacitamente apenas os preceitos infraconstitucionais que lhe 

fossem antagônicos.   

                                                 
12 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho.2a edição. São Paulo: LTR, 2.006, pág. 
380: Foi a partir de 1954 que começaram a aumentar as reivindicações dos rurícolas, iniciando-se os 
movimentos camponeses. Em contraposição às metas traçadas pela União de Lavradores e Trabalhadores, 
surgiram os programas dos movimentos operários e católicos e, paralelamente, cresceu o movimento em 
favor da reforma agrária, comandado por Julião. Com o objetivo de conter o avanço socialista, editou-se, 
em 1.963, o Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), disciplinando integralmente a matéria e modificando 
as regras celetistas, mormente no tocante à prescrição, embora determinasse a aplicação das normas 
consolidadas naquilo que não contrariassem ou restringissem  o disposto no Estatuto (Art. 179). O ETR 
foi revogado pela Lei No.: 5.889, de  1.973, que estendeu aos empregados rurais quase todos os institutos 
jurídicos consagrados na CLT, observadas as peculiaridades desses trabalhadores. A partir da 
Constituição da República de 1.988, empregados urbanos e rurais foram equiparados por força do caput 
do Art. 7o-, permanecendo, entretanto, o tratamento diferenciado no que tange à prescrição, por força do 
mesmo diploma legal, até que a Emenda Constitucional No.: 28, de Maio de 2.000, atribuiu aos rurícolas 
o mesmo prazo prescricional concedido aos empregados urbanos. Em 2 de Abril de 1.993, o Brasil 
aprovou, por meio do Decreto Legislativo No.: 5, o texto da Convenção No.: 141 da IOT, relativa às 
organizações de trabalhadores rurais e a sua função  no desenvolvimento econômico e social”.  
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A diferenciação mais substantiva, que se manteve após 1.988, foi 

concernente à prescrição (imprescritibilidade de parcelas durante o período contratual 

agrícola). Nesse caso, porém, tratava-se de discriminação claramente favorável- e não 

discriminatória- aos trabalhadores do campo. Tal diferenciação favorável desapareceu 

em maio de 2.000, com a Emenda Constitucional 28, que unificou os prazos urbanos e 

rurais de prescrição.  

Antes da EC 28, a Constituição, de fato, estabelecia, no caso do rurícola, 

prazo prescricional de até dois anos após a extinção do contrato (alínea “b” do art. 7o-, 

XXIX da CF/88), sem fluência de prescrição no curso do contrato de trabalho. A regra 

já estava contida no art. 10 da Lei do Trabalho Rural (Lei 5.889/73), que importou 

critério do antigo Estatuto do Trabalhador Rural. (Lei 4.214/63). Isso significava que, 

enquanto a prescrição urbana estendia-se a num período máximo de cinco anos dentro 

do contrato, a prescrição rural não corria no desenvolver do contrato de trabalho.  

Entretanto, a regra da imprescritibilidade rurícola nunca foi absoluta: ela 

estendia-se apenas à fronteira temporal máxima do dia 02 de Junho de 1.961, isto é, dois 

anos antes da imprescritibilidade instituída pela Lei No.: 4.214/63. É que no período 

anterior ao antigo Estatuto do Trabalhador Rural vigorava o arcaico preceito celetista 

regente do critério prescricional, fixando em dois anos o prazo de prescrição de 

qualquer parcela pleiteada com suporte em suas regras (antigo art. 11 da CLT). Na 

medida em que a prescrição é instituto de Direito material e, assim, não produz efeito 

retroativo, o critério da imprescritibilidade não poderia, retroagir anteriormente aos dois 

que precederam o início da vigência da Lei 4.214/63. A respeito da aplicação das regras 

de prescrição temos a Súmula 308 do TST13.  

Após o advento da EC 28/2000, o prazo prescricional é uniforme para os 

trabalhadores rurícolas e da cidade, qual seja, “cinco anos, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato.”  

O novo prazo de cinco anos, criado em 05.10.1.988 pela nova 

Constituição, para os contratos urbanos, não retroagiu ao período precedente a 

05.10.1986, por respeito ao efeito meramente imediato da regra nova e ao direito 

                                                 
13 “Prescrição qüinqüenal. I. Respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a prescrição da ação 
trabalhista concerne às prestações imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do 
ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao qüinqüênio da data da extinção do contrato. II. A 
norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de 
aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação 
da CF/1.988”. 
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adquirido do (art. 5o-, XXXVI da CF/88) do titular anteriormente favorecido pela 

vigência do critério antigo (Súmula 308 do TST).  

Quanto ao prazo alterado pelo legislador constituinte derivado 

reformador, a vertente interpretativa majoritária entende que se devem respeitar as 

situações jurídicas plenamente consolidadas antes de 26 de Maio de 2.000. É que, no 

Brasil, por determinação da Carta Magna (art. 5o-, XXXVI), a norma jurídica somente 

pode ter efeitos imediatos, não retroativos, regendo apenas situações fático-jurídicas 

vivenciadas a partir de sua vigência. A retroatividade é admitida, excepcionalmente, 

desde que as regras constitucionais assim o determinem. Neste sentido é a 

jurisprudência do STF14.  

Com efeito, conclui Maurício Godinho Delgado15, seguindo essa linha, 

no tocante à regra intertemporal prescricional do rurícola, nos contratos de trabalho 

celebrados por ele. No mesmo sentido, tem-se o escólio de Alice Monteiro de Barros16. 

As cláusulas pétreas, insculpidas no art. 60, parágrafo 4º- da Carta 

Política de 1.988, constituem-se em limitações materiais à atuação do poder constituinte 

derivado reformador, na medida em que as matérias nele elencadas não podem ser 

objeto de Emenda à Constituição.  

Observa-se que a literalidade do art. 60, parágrafo 4º-, inciso IV prevê 

que apenas os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas. Vislumbramos 

anteriormente que também os direitos sociais, constituem-se em espécies de direitos 

                                                 
14 “Prescrição trabalhista: trabalhador rural: CF, art. 7º, XXIX: pretensão inadmissível de impor 
redução do prazo prescricional à ação iniciada antes da promulgação da Emenda Constitucional 
28/2000; a norma constitucional - ainda quando o possa ser - não se presume retroativa: só alcança 
situações anteriores, de direito ou de fato, se o dispuser expressamente: precedentes. 2. Recurso 
extraordinário: descabimento: questão relativa à aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do C. Pr. 
Civil, restrita ao âmbito infraconstitucional; alegada ofensa indireta à Constituição Federal: incidência, 
mutatis mutandis, da Súmula 636.” (RE 423575 AgR / ES, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento: 23/11/2.004).  
15 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho.5ª- edição. São Paulo: LTR, 2.006, 
pág. 267: “Desse modo, as situações fático-jurídicas dos contratos rurais, no que tange à prescrição, 
estava regulada até 25.5.2.000 pelo critério da imprescritibilidade; apenas os períodos contratuais 
subseqüentes à referida data (ou iniciados em seguida a ela ou, pelo menos, desde 26.5.1.995) é que, se 
submetem ao império da regra nova qüinqüenal”.  
16 Op. cit., pág. 1.019: “Entendemos, com amparo no art. 2.028 do Código Civil de 2.002, que deve ser 
respeitado o prazo prescricional da lei anterior (Lei No.: 5.889, de 1.973, a antiga redação do art. 7º-, 
XXIX, da Constituição de 1.988). A nova legislação, que reduziu para cinco anos o prazo prescricional 
no curso do contrato de trabalho do rural (prescrição esta inexistente antes da Emenda Constitucional 
No.: 28, de 2.000, salvo se rompido o vínculo há mais de dois anos), tem eficácia imediata e se aplica às 
situações em curso, mas os cinco anos deverão ser contados a partir da entrada em vigor da citada 
Emenda, do contrário haverá retroatividade da lei nova para atingir efeitos pretéritos, o que é vedado 
pelo ordenamento jurídico brasileiro. Essa temática deixa de ser relevante, pois a partir de maio de 
2.005, a Emenda Constitucional No.: 28 completou cinco anos; logo, as ações ajuizadas a partir dessa 
data estarão indubitavelmente sujeitas à prescrição quinquenária”.  
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humanos fundamentais. Entretanto o texto constitucional restou omisso a este respeito. 

A partir desta verificação surgiu a dúvida: Os direitos sociais são cláusulas pétreas? 

Partindo-se da premissa de que não o são, as interpretações acima 

transcritas estão corretas. Entretanto, caso se interprete de maneira diversa, a redução do 

prazo prescricional do rurícola é inconstitucional. Preferimos pensar desta forma, posto 

que a interpretação histórica dos direitos fundamentais, inclui os direitos sociais como 

cláusulas pétreas. A este respeito se manifesta o Professor Paulo Bonavides17. 

Neste ponto, pensamos que a hermenêutica adotada pelo Pretório 

Excelso não foi a mais harmônica aos valores expressos pelo texto da Constituição 

Federal. Não podemos olvidar, igualmente de postulado peculiar ao Direito Laboral que 

vaticina pela aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Tal opinião foi 

manifestada por Jorge Luiz Souto Maior18. 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores: objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a 

terra, observadas as normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões 

sociais no imóvel.  

Perquirir acerca destas condições nos faz lembrar que o texto 

constitucional em seu art. 186 considera cumprida a função social da propriedade caso 

todas sejam simultaneamente cumpridas. Acerca desta assertiva, preleciona José Afonso 

da Silva19 pela necessidade de cumprimento simultâneo de todos eles, não se 

aperfeiçoando pela observância somente pontual. 

                                                 
17 Op. cit., págs. 644 e 645: “Enfim, só uma hermenêutica constitucional dos direitos fundamentais em 
harmonia com os postulados do Estado Social e democrático de Direito pode iluminar e guiar a reflexão 
do jurista para a resposta alternativa acima esboçada, que tem por si a base da legitimidade haurida na 
tábua dos princípios gravados na própria Constituição (arts. 1º-, 3º- e 170) e que, conforme vimos, fazem 
irrecusavelmente inconstitucional toda inteligência restritiva da locução jurídica “direitos e garantias 
individuais” (art. 60, §4º, IV) a qual não pode, assim, servir de argumento nem de esteio à exclusão dos 
direitos sociais.” 
18 MAIOR, Jorge Luiz Souto: Fundamentos da proteção ao Trabalhador Rural. In GIORDANI, 
Francisco Alberto da Motta Peixoto et all. (organizadores). Direito do Trabalho Rural.2ª- edição. São 
Paulo:LTR, 2.005, pág. 151: “Considerei, inicialmente, que em obediência ao princípio da condição mais 
favorável, a novidade da Emenda Constitucional No.: 28 aplicar-se-ia apenas aos novos contratos de 
trabalho e não àqueles já em curso. Entretanto, analisando melhor a situação, sobretudo avaliando os 
aspectos históricos que motivam uma proteção específica para os trabalhadores rurais, tendo a entender, 
presentemente, que a Emenda Constitucional em questão não foi recepcionada pela Constituição, na 
medida em que diminui garantia conferida a direito fundamental. Os direitos sociais, certamente, 
integram a categoria dos direitos fundamentais, por conseqüência, não podem sofrer redução por norma 
infraconstitucional ou mesmo por ato do constituinte derivado”. 
19 SILVA, José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª- edição. São Paulo: 
Malheiros, 2.006, pág. 820: “Não basta que a propriedade cumpra um desses elementos. É necessário que 
atenda a todos simultânea e concomitantemente. Não requer, porém, que sejam eles observados sempre da 
mesma forma por todas as propriedades, independentemente de sua localização, tamanho e qualidade das 
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                 - Usucapião Rural: Também chamada de prescrição aquisitiva, é modo 

originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de exercício 

continuado (entre eles as servidões e o usufruto) pela posse prolongada no tempo, 

acompanhada de certos requisitos estabelecidos na lei.  

Ao concatenar a função social da propriedade ao instituto da usucapião, 

preleciona Sílvio de Salvo Venosa20. 

- Tributação Progressiva da Terra:  O Imposto Territorial Rural (ITR), já foi 

de competência dos Estados e dos Municípios.  

Sua função, atualmente, é extrafiscal, devendo servir inclusive como 

instrumento de combate aos latifúndios improdutivos. Afinal, conforme determina o 

parágrafo 4º- do art. 153 da Constituição, o I.T.R. será progressivo e deve ter suas 

alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 

Em virtude de sua nítida função extrafiscal, o ITR sempre foi imposto vocacionado a 

funcionar como veículo auxiliar do disciplinamento estatal da propriedade rural. É 

considerado um importante instrumento de política agrícola (prevista no art. 187 da 

C.F./88), portanto, de combate aos latifúndios improdutivos, apto a fomentar a reforma 

agrária, com a conseqüente redistribuição de terras no País. O que se quer com tal 

exação não são “proprietários”, mas sim proprietários que cumpram a função social da 

propriedade rural vaticinada pelos arts. 186 da Carta Política de 1.988 c/c 2º-, parágrafo 

1º- do Estatuto da Terra. 

A Emenda Constitucional 42/ 2.003 trouxe a lume a progressividade do ITR. 

O art. 153, parágrafo 4º, I, II e III, da C.F./88, preconiza que será o ITR um imposto 

progressivo, variando suas alíquotas de forma a desestimular a manutenção de 

propriedades improdutivas. Ademais, não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 

definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. A 

alíquota deve observar o princípio da progressividade previsto na Constituição, 
                                                                                                                                               
terras. Por isso, determina que os requisitos serão cumpridos segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, mas, na falta desta, os princípios contidos nos requisitos devem ser observados. A 
produtividade é um elemento da função social da propriedade rural. Não basta, porém, ser produtiva para 
que ela seja tida como cumpridora do princípio. Se ela produz, mas de modo irracional, inadequado, 
descumprindo a legislação trabalhista em relação a seus trabalhadores, evidentemente que está longe de 
atender a sua função social”.  
20 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 1ª-edição. São Paulo: Atlas, 2.001, pág. 143: 
“A prescrição aquisitiva do possuidor contrapõe-se, como regra geral, à perda da coisa pelo desuso ou 
abandono do proprietário. O instituto do usucapião é instituto perfeito para conciliar o interesse social e o 
interesse coletivo na propriedade. Daí ter a Constituição atual alargado seu alcance. A finalidade do 
usucapião é justamente atribuir o bem a quem dele utilmente se serve para moradia ou exploração 
econômica. Cabe também ao Estado regular sua intervenção sempre que as riquezas não forem bem 
utilizadas ou relegadas ao abandono, redistribuindo-as aos interessados e capazes de fazê-lo”. 
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analisando-se para tanto o grau de utilização da terra na exploração agrícola, florestal e 

pecuária, a produtividade da terra, a área do imóvel rural, etc. 

A alíquota varia de 0,03% até 20% em função da área do imóvel e do grau 

de utilização. Nos termos da Lei 9.393/96, para o imóvel com área até 80 hectares, 

utilizada erma mis de 80%, a alíquota é de apenas 0,03%. Essa alíquota aumenta na 

medida em que a área é maior, indo até 0,45%, se o imóvel tem área superior a 5.000 

hectares, se o imóvel tem mais de oitenta por cento dessa área utilizada. Cresce, 

também, a alíquota na medida em que diminui a proporção da área utilizada, em relação 

à área total do imóvel, de sorte que para um imóvel com área superior a 5.000 hectares, 

com até 30% utilizada, o I.T.R. tem alíquota de 20%, o que significa dizer que, em 

cinco anos, ser persistente a situação, estará confiscado. 

O art. 184, parágrafo 5º, da Carta Política de 1.988 estabelece a “isenção” de 

impostos federais, estaduais e municipais no tocante às operações de transferência de 

imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, porém o art. 2º-, parágrafo 1º-, 

incisos I e II do Decreto No.: 4.382/2.002 vaticina que incide o ITR sobre o imóvel 

declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a 

propriedade, exceto de houver imissão prévia na posse. 

Acerca da alíquota máxima do ITR, colacionamos entendimento doutrinário 

do Professor Hugo de Brito Machado21, segundo o qual a mesma ostenta o caráter 

confiscatório, vedado pela Carta Política de 1.988. 

4. Considerações finais 
A função social da propriedade, entendida pela doutrina e pela 

jurisprudência como direito humano fundamental, apesar de ventilada anteriormente a 

este momento histórico, teve sua origem mais latente no século XIX, quando da edição 

das Encíclicas Papais. No Brasil, apareceu, inicialmente, em Emenda à Constituição de 

1946.  

A Carta Magna vigente faz menção expressa ao instituto, em seu art. 5º-, 

inciso XXIII e 170, III, de forma concatenada e como corolário do direito de 

propriedade, assegurado pelos mesmos dispositivos, em seus incisos XXII e II, 

respectivamente. 

                                                 
21MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21ª- edição. São Paulo: Malhieros, 2.002, 
pág. 307: “Com essa alíquota, assim tão elevada, o tributo tem inescondível  efeito confiscatório, 
suscitando, pois, a questão de sua constitucionalidade em face do Art. 150, inciso IV, da CF, que veda à 
União, aos Estados e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco”. 
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O novel Código Civil Brasileiro, em atendimento à eficácia horizontal dos 

direitos humanos fundamentais, encontra-se totalmente informado pelo princípio da 

função social (quer de forma expressa ou tácita). Representou uma pioneira 

manifestação da aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais nas relações 

travadas entre particulares no nosso direito pátrio, refletindo uma teoria que teve a 

gênese na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão em fins da década de 50.  

A função social do direito real de propriedade revela uma visão 

constitucional ou federal. Vislumbra-se uma questão de índole constitucional quando a 

própria Carta Política de 1988, em seu art. 186 vaticina acerca de quais critérios 

definem a eficácia no cumprimento do postulado fundamental ora em comento. Por seu 

turno, uma questão federal nasce quando a lei infraconstitucional, quer seja o Estatuto 

da Terra ou a Lei 8.629/93, estabelecem maiores detalhes, minudenciando os conceitos 

e institutos propostos pelo texto constitucional.   

Pode-se afirmar que, no Direito Agrário, encontra-se a eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, no condicionamento e limitação do exercício do direito da 

propriedade particular aos interesses da coletividade, notadamente no que tange ao 

cumprimento das condições atinentes à função social da propriedade rural.  

Cizânia doutrinária restou verificada, quando da possibilidade de 

indenização ou não da terra desapropriada por interesse social para fins de reforma 

agrária, que não cumpre a sua função social. Para alguns doutrinadores, está o 

ordenamento jurídico a premiar (e não a sancionar) o proprietário que descumpre esta 

norma básica. O princípio da proporcionalidade (vetor de hermenêutica constitucional, 

que visa à compatibilização entre direitos e garantias fundamentais), fornece e ratifica o 

critério encontrado da indenização ser realizada por meio de Títulos da Dívida Agrária.  

Nesse contexto, a exploração da terra pelo homem, linha mestra básica da 

disciplina agrarista, erige o trabalho como um dos alicerces da função social da 

propriedade rural.  

Ao se fazer uma hermenêutica histórica dos direitos sociais, tem-se que os 

mesmos também são cláusulas pétreas, apesar da literalidade do art. 60, §4º-, inciso IV 

da Carta Magna de 1.988. A conseqüência prática é o reconhecimento da 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional No.: 28, de 2.000, que diminuiu a 

prescrição das verbas trabalhistas dos rurícolas.  
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A dignidade da pessoa humana é o fundamento justificador de várias 

reformas em nosso ordenamento jurídico e tem íntima e complexa relação à função 

social do direito de propriedade.  

A progressividade tributária, nada mais é que a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, nas relações travadas entre o Fisco e o contribuinte. O Imposto 

Territorial Rural (ITR), cumpre às risca este postulado, na medida em que suas alíquotas 

variam de 0,03% a 20%, a depender de fatores como: o GUT (Grau de Utilização da 

Terra),o GEE (Grau de Eficiência na Exploração da Terra) e o tamanho do imóvel rural. 
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RESUMO 

A noção de democracia e de espaço público sofre profundas transformações com o advento 

do paradigma do Estado Democrático de Direito, vigente no Brasil desde a Constituição de 

1988. No plano teórico, é em J. Habermas que iremos encontrar os fundamentos 

epistemológicos de tal modelo, a partir da Teoria da Ação Comunicativa, calcada na noção 

de política democrática deliberativa, em que o conceito de esfera pública é reformulado de 

modo abranger um conjunto espontaneamente gerado de arenas políticas informais, 

dialogicamente discursivas e democráticas, e também o próprio contexto cultural e base 

social respectivos. A partir de tais reflexões que se consegue entender a idéia de 

democracia procedural/procedimental como resultado de uma comunicação não coatada 

entre os sujeitos sociais. Nesse contexto, se insere a conformação dos direitos civis de 

participação política na história recente do Ocidente, que pode ser bem visualizada no plano 
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** Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Doutor em Direito, Professor 
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internacional por inúmeros documentos. No plano interno, podemos perceber o 

acolhimento dos direitos civis de participação social no texto constitucional, dos quais 

podemos destacar: a exigência de publicidade dos atos da Administração, o dever da 

Administração Pública prestar informações à cidadania, o direito do cidadão em obter 

certidões do Poder Público e o direito de petição. Paralelamente a estes institutos que 

alcançam a sociedade civil para efeitos e objetivos mais gerais, conta-se ainda com 

instrumentos de caráter político-legislativos, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular. Todavia, a experiência brasileira envolvendo estes institutos formais, regra geral, 

não tem sido muito exitosa, tanto em face da cultura centralizadora que marca a história das 

administrações públicas nacionais, como em razão da passividade cívica que identifica a 

maior parte de sua cidadania. Destarte, para a construção de uma participação mais efetiva, 

deve a comunidade assumir sua quota de responsabilidade no processo, primando para que 

as relações sociais sejam mediadas pelo reconhecimento de obrigações, direitos e 

representação de interesses. 

 

PALAVRAS-CHAVES: JÜRGEN HABERMAS; ESFERA PÚBLICA; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS CIVIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL; E GESTÃO DE INTERESSES 

PÚBLICOS. 

 

ABSTRACT 

The notion of democracy and public space has undergone deep transformations with the 

arrival of the Democratic Constitutional State paradigm, valid in Brazil since the 

Constitution of 1988. At the theoretical scope, it is in J. Habermas that we will find the 

epistemic basis of such model, from the Communicative Action Theory, shaped by the 

notion of deliberative democratic politics, in which the concept of public sphere is 

reformulated in a way of reaching an ensemble generated spontaneously from the informal 

political area, with discursive and democratic dialogue, and also its own respective cultural 

context and social basis. From such reflections it is possible to understand the idea of 

procedural/ proceeding democracy as a result of a non constrained communication among 

the social individuals. In this context, the conformation of civil rights of political 
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participation is inserted at the occidental recent history, which can be well seen at the 

international level through countless documents. At the intern level, we can notice the 

reception of civil rights of political participation at the Constitutional text, from which we 

can point out: the requirement of publicity for the Administration Acts, the obligation of the 

Public Administration of giving information for the citizenship, the citizen right of 

obtaining certificates from the Public Power and the petition right. In parallel to these 

institutes that reach the civil society for more general effects and objectives, there are still 

instruments of political-legislative characters, such as the plebiscite, the referendum and the 

popular initiative. Notwithstanding, the Brazilian experience with these formal institutes, as 

a general rule, has not been very successful, as due to the centralizing culture that stamps 

the history of the national public management, as due to the civic passivity that identifies 

great part of its citizenship. In this manner, for the construction of a more effective 

participation, the community must assume its quota of responsibility in the process, doing 

its best for the social relations be mediated by the recognition of obligations, rights and the 

representation of interests. 

 

KEY-WORDS: JÜRGEN HABERMAS; PUBLIC SPHERE; FUNDAMENTAL CIVIL 

RIGHTS OF SOCIAL PARTICIPATION; AND PUBLIC INTERESTS 

ADMINISTRATION. 

 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se no presente trabalho propor uma reflexão sobre o tema do espaço 

público e as possíveis dimensões jurídico-políticas de participação social nele, enquanto 

espécies de direitos fundamentais civis. Para tanto vamos, preliminarmente, (1) delimitar o 

que entendemos por espaço público, valendo-nos, para tanto, das contribuições teóricas de 

Jürgen Habermas, para em seguida estabelecer o foco de direitos civis e políticos 

fundamentais de participação social na constituição do mundo da vida; (2) em seguida, 

vamos verificar quais os pressupostos e condições normativas outorgadas pela Carta 

Política brasileira de 1988 à efetivação daqueles direitos; (3) por fim, buscaremos demarcar 
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alguns instrumentos jurídicos e políticos que estão informando possibilidades 

exemplificativas dos direitos sob comento. 

 

1. ESFERA PÚBLICA COMO LÓCUS DA POLÍTICA E DO PODER: 

Em texto já clássico da literatura política, Chantal Mouffe refere que a democracia 

moderna vem marcada por níveis de complexidade e tensão social absolutamente 

diferenciados de toda a experiência ocidental, fazendo com que as formas de democracia 

direta fossem substituídas pela representativa, o que evidencia, mais do que um problema 

de tipo de sociedade, a ausência de criatividade compromissada com a soberania popular 

para os fins de criar mecanismos e instrumentos de participação cidadã.1 De outro lado,  

 
[…] the dissolution of the markers of certainty is the main characteristic of the 
modern democracy. In other words, modern democracy society is a society in 
which power, law and knowledge experience a radical indeterminacy. This is the 
consequence of the democratic revolution, which led to the disappearance of a 
power that was embodied in the person of the prince and tied to a transcendental 
authority.2

 

Significa dizer que esta ausência de certezas vai imprimindo no âmbito das relações 

sociais desafios à integração e harmonização de tantas diferenças (culturais, religiosas, 

econômicas, de gênero, etc), o que se projeta para o âmbito da política lato senso 

(governamental, notadamente), em que o Estado, a Sociedade Civil e o Mercado, como 

momentos radicalizadores da superação daquela autoridade transcendente criticada por 

Mouffe, afiguram-se como novos sujeitos sociais que formatam o que podemos chamar de 

novo espaço público. 

  

A formatação desta esfera pública, todavia, deve ser constituída pela via do uso 

emancipado da razão daqueles atores sociais, como explorado por Habermas – dentre 

outros, sob pena de sucumbir-se às teses neo-hobbesianas que tratam a natureza humana 

como irrecuperável ou autofágica, e, por isto, necessitada de controles institucionais mais 

duros e incisivos. Tais perspectivas não compreendem a complexidade desta natureza, à 

                                          
1 MOUFFE, Chantal. The Democratic Paradox. New York: Verso, 2002. 
2 Idem, p.02.  
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qual, “la penultima legge è la propensione alla sicurezza proiettata nel futuro; ma l’ultima è 

la credenza, che comporta un impulso, di poter diventare tutto ciò che entra nella sua 

riflessione, tutto ciò che egli si propone”.3

 

Uma das formas mais acabadas deste nível de racionalidade emancipada, ao menos 

das tradicionais formas de exercício do poder político do medievo, opera-se pela variante 

política da esfera pública burguesa, concebida como tendo emergido, em termos históricos, 

a partir de um debate jurídico sobre princípios mais abstratos, inclusivos e universais da 

comunidade política, a Lei Fundamental4. 

 

As bases matriciais de aprofundamento do conceito de espaço/esfera pública que 

envolve de forma mais direta o tema da democracia deliberativa e da sociedade civil, no 

contexto de um novo paradigma de filosofia do Direito (procedimental), encontram-se em 

importante trabalho de Habermas, qual seja, a Teoria da Ação Comunicativa.5 Foi aqui que 

Habermas materializou o que se convencionou chamar de "viragem linguística", iniciada já 

há alguns anos antes, e que estabeleceu as bases de seu modelo teórico de comunicação 

política, o que é fundamental para poder-se interpretar conceito de esfera pública, por um 

lado, integrado num modelo teórico em que a comunicação e a linguagem são as traves 

mestras; por outro, mantidas as suas características essenciais de forma privilegiada de 

emancipação democrática. 

 

Neste ponto, resta claro ao autor, com o que se concorda, que os conflitos que se 

têm desenvolvido nas últimas décadas nas sociedades capitalistas avançadas, não têm se 

dado pela via de partidos políticos ou representações institucionais da sociedade, nem 

podem ser apaziguados através do recurso a compensações materiais conformes ao sistema 

de mercado e de poder existentes, isto porque, se os subsistemas possuem mecanismos para 

                                          
3 RODOTÀ, Stefano. Il passagio dal soggetto alla persona. Roma: Editoriale Scientifica, 2006, p.26. 
4 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p.38 e ss.  
5 Estamos usando aqui a tradução espanhola, HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa. vol. I 
e II. Madrid: Taurus, 1999. 
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a sua própria expansão (mercado, direito, economia), o que pode ser exemplificado pela 

procura constante por parte do capitalismo de novos mercados, o mundo da vida não possui 

uma tal característica expansionista no que diz respeito à orientação para o entendimento 

mútuo. Assim, o processo de colonização do mundo da vida só pode ser enfrentado com 

níveis de eficácia e legitimidade maiores a partir do conceito e operacionalidade da esfera 

pública, redimensionada em seu sentido e pragmática dados, fazendo com que as esferas de 

ação especializadas daqueles subsistemas voltem a estar ligadas a ela. Esta condição 

permitiria que discussões críticas e racionais envolvendo a cidadania tornassem a ser as 

principais responsáveis pela coordenação da ação nesses contextos de ação, agora 

colonizados por imperativos sistêmicos. 

 

Daqui, chega-se, então, à concepção habermasiana de política democrática 

deliberativa, baseada em um modelo teórico dual, relacionado não apenas com a formação 

da vontade, institucionalizada no complexo parlamentar, mas também com uma noção de 

esfera pública que é reenviada a um conjunto espontaneamente gerado de arenas políticas 

informais, dialogicamente discursivas e democráticas, e ao próprio contexto cultural e base 

social respectivos, afigurando-se esta democracia deliberativa como uma oposição binária 

entre o plano formal e institucionalizado da democracia e os domínios informais e 

anárquicos de formação da opinião. Esta noção de política democrática deliberativa, por sua 

vez, assenta-se também na teoria da comunicação habermasiana, cujo ideal regulador é um 

modelo de prática discursiva dialógica, face-a-face e orientada para o entendimento mútuo, 

através exclusivamente da força do melhor argumento.  

 

É a partir de tais reflexões que se consegue entender a idéia de democracia 

procedural/procedimental como resultado de uma comunicação não coatada entre os 

sujeitos sociais, o que remete para uma interpretação da vida política que difere da 

perspectiva liberal do Estado, enquanto garante de uma sociedade regulada pelo mecanismo 

do mercado e pelas liberdades privadas, concebendo o processo democrático como o 

resultado de compromissos entre interesses privados concorrentes (portanto, sem jamais 

negar os conflitos sociais, admitindo-os como próprios das relações sociais complexas), o 
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que implica que as regras deste processo político sejam responsáveis pela sua transparência 

e honestidade, bem como sejam justificadas através dos direitos fundamentais, como da 

concepção republicana de uma comunidade ética institucionalizada no Estado, em que a 

deliberação democrática se assenta num contexto cultural que garante uma certa comunhão 

de valores. 

 

A partir de 1985, pode-se perceber um amadurecimento do conceito de esfera 

pública em Habermas6, uma vez que se distancia um pouco da concepção unitária de esfera 

pública, em favor de uma mais multiforme, ainda que lingüisticamente coesa, “uma rede 

altamente diferenciada de esferas públicas locais e supra-regionais, literárias, científicas e 

políticas, interpartidárias ou específicas de associações, dependentes dos media ou 

subculturais.”7 Nesta rede de esferas públicas, ocorrem processos discursivos de formação 

da opinião e da vontade cujo principal objetivo é a difusão do conhecimento e da 

informação, bem como a sua interpenetração. Desta forma, as fronteiras entre estas 

múltiplas esferas públicas são, por definição, permeáveis, dado que cada esfera pública está 

aberta a todas as outras e aos seus agentes sociais (sujeitos de direitos). 

 

Por certo que o esgarçamento da esfera pública não como lócus do Estado, mas da 

política, espaço em que todos os agentes sociais têm o dever e direito de participar de forma 

efetiva, não implica a substituição ou derrocada das esferas institucionais de representação 

política tradicionais (Executivo, Legislativo e Judiciário), até porque, como adverte 

Habermas, o poder comunicativo não pode substituir a lógica sistêmica da burocracia, e a 

solidariedade não pode substituir o poder administrativo, na medida em que a 

responsabilidade da tomada de decisão só pode ser garantida eficazmente pelo processo 

político institucionalizado (sob pena de anarquia desgovernada). À esfera pública 
                                          
6 A começar pelo texto HABERMAS, Jürgen. Die Neue Unübersichtlichkeit: Kleine Politische Schriften V. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985. 
7 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, 
p.73. Aqui o autor, ao reconhecer a existência desta pluralidade lingüisticamente unificada de espaços 
públicos, vai alertar para o fato da necessidade dela desenvolver uma combinação prudente entre poder e 
auto-limitação, entre ação/influência e reflexão/tematização, localizando a soberania popular, entendida 
enquanto um fluxo de comunicação, no poder dos discursos públicos que tematizam problemas de interesse 
geral. 
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esgarçada, pois, fica reservado o poder de influenciar, de forma indireta ou mesmo direta, 

os corpos políticos formais, mecanismo único de legitimação do Poder Político e de seu 

exercício.8

 

A esfera pública aqui toma feições de um verdadeiro sistema de detecção de 

problemas sociais, devendo ser capaz, para ser efetiva – na perspectiva habermasiana -, de 

problematizar estes problemas por si identificados. Na medida em que a esfera pública não 

pode ser representada enquanto uma instituição social ou jurídica propriamente dita, mas 

sim enquanto uma “network for communicating information and points of view (i.e., 

opinions expressing affirmative or negative attitudes)”9, podemos identificar uma outra 

função específica dela, a saber, a filtragem e a sintetização dos fluxos comunicativos e 

opiniões públicas tematicamente pertinentes à comunidade. Tal perspectiva retira, 

epistemologicamente, das instâncias instituídas do poder político tradicional, as rédeas 

exclusivas da deliberação sobre a delimitação das prioridades públicas e das políticas que 

deverão atendê-las, bem como a forma com que serão operacionalizadas e controladas. Em 

outras palavras, isto evita o auto-fechamento sistêmico dos corpos políticos burocráticos, 

que impedem uma participação democrática mais profunda por parte dos cidadãos. Mas 

como se projetam estes atores sociais que compõe a esfera pública no âmbito das 

regulações normativas deontológicas? Através, por exemplo e no que nos interessa 

problematizar aqui, da jurisdicização dos seus interesses e mesmo condição enquanto 

sujeitos de direitos. Neste sentido, a conformação dos chamados direitos civis de 

participação política na história recente do Ocidente trouxe uma razoável contribuição ao 

debate, o que passamos a explorar.  

 

2. DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS FUNDAMENTAIS:  

Numa perspectiva histórica, podemos afirmar que o tema dos Direitos Civis e 

Políticos, além de novo no cenário jurídico, sempre esteve umbilicalmente jungido a um 

outro tema maior que é o dos Direitos Humanos em sua acepção internacional, haja vista os 

                                          
8 HABERMAS, Jürgen. Communication and the evolution of society. op.cit., p.67.  
9 Idem, p.69. 
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termos de alguns documentos de meados do século XX, como a Carta Atlântica, firmada 

por Roosevelt e Churchill em 14/08/1941, e a Declaração das Nações Unidas, firmada em 

01/01/1942. A despeito da importância destas iniciativas, também é possível asseverar que 

o marco histórico mais incisivo deles restou consubstanciado pela Declaração Universal, de 

10 de dezembro de 1948, que, após a 2ª Guerra, vem consagrar um consenso sobre valores 

jurídicos e políticos de alcance global.  

 

Esta Declaração estabeleceu uma mediação do discurso liberal da cidadania até 

então vigente de forma hegemônica em face das economias de mercados já transnacionais, 

com o discurso social que toma corpo e vulto, igualmente em face das conseqüências 

perversas de exclusão fomentadas pelo mesmo modelo de mercado e economia, 

trabalhando tanto direitos civis e políticos como direitos sociais, econômicos e culturais, 

contribuindo à demarcação conceitual e operacional contemporânea dos direitos humanos10, 

deduzindo ser o valor da liberdade conjugado ao valor da igualdade, consoante faz parecer 

a Resolução nº32/130, da Assembléia Geral das Nações Unidas, quando afirma que todos 

os direitos humanos, qualquer que seja o tipo a que pertencem, se interrelacionam 

necessariamente entre si, e são indivisíveis e interdependentes. 

 

Vários preceitos da Declaração Universal são, com o passar do tempo, incorporados 

a Tratados Internacionais, que possuem, em razão de sua natureza, força jurídica 

vinculante, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 

de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, ambos de 1966, os quais compõem, 

juntamente com a Declaração Universal, a chamada Carta Internacional dos Direitos 

Humanos.  

Mais recentemente, no plano normativo internacional, vamos ter a resolução 

nº2.200, das Nações Unidas, de 03 de janeiro de 1976, nominada de Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sendo que no final do ano de 1982 setenta e cinco 

(75) Estados a ratificaram. Este Pacto é composto de um preâmbulo e trinta e um (31) 
                                          
10 A unidade referida diz respeito ao fato de que uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela se 
interage. Neste sentido o livro de ESPIELL, Hector Gross. Estudios sobre Derechos Humanos. Madrid: 
Civitas.1988, p.92. 
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artigos. Já nos termos da Resolução nº2.200-A, em 23 de março de 1976, a Assembléia 

Geral das Nações Unidas colocou em vigor o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, constituindo-se de um preâmbulo e 53 artigos, sendo que no final de 1982, 

setenta e dois (72) Estados o ratificaram. 

 

Os direitos civis e políticos estabelecidos pela ONU neste documento foram: direito 

à igualdade de trato ante os tribunais e demais órgãos de administração da justiça; direito à 

segurança da pessoa e à proteção pelo Estado contra toda à violência ou dano físico, tanto 

infligidos por funcionários do governo como por indivíduos, grupos ou instituições; 

direitos políticos, em especial o de participar de eleições, a votar e a ser candidato, com 

base no sufrágio universal e igual, a tomar parte no governo, assim como na condução dos 

assuntos públicos em todo os níveis, e à igualdade de acesso à Administração Pública; o 

direito de liberdade de trânsito e de residência dentro das fronteiras do Estado, direito a sair 

de qualquer país, inclusive do próprio, e voltar ao próprio país; direito à nacionalidade; 

direito ao matrimônio e à escolha do cônjuge; direito à propriedade individual ou em 

associação; direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; direito à liberdade de 

opinião e expressão; direito à liberdade de reunião e associação pacífica11. 

 

Tais previsões normativas internacionais, entretanto, não se projetaram direta e 

incisivamente sobre os Estados Nacionais (em fase já de internacionalização), e isto por 

razões múltiplas e complexas, tema que não podemos exaurir nos limites deste trabalho.  

 

Para o estudo que se pretende, a relação entre Estado e Sociedade Civil em termos 

de gestão de interesses públicos em nada se alterou ao longo dos últimos tempos com a 

edição daquelas regras internacionais ratificadas pelos países signatários, mais 

especificamente as atinentes aos direitos civis e políticos de tomar parte no governo, assim 

como na condução dos assuntos públicos em todo os níveis, e à igualdade de acesso à 

Administração Pública.  

                                          
11 Neste sentido o texto de ALEINIKOFF, Alexander. Semblances of sovereignty. Boston: Harvard University 
Press, 2001. 
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Ocorre que a concepção hegemônica no âmbito daqueles direitos civis e políticos 

têm sido restringidos a uma dimensão meramente institucionalista e minimalista, haja vista 

que se contenta com espaços minúsculos de ação social, sem maior reflexividade e 

mobilização política das comunidades, adotando, por exemplo, o voto, como o grande e 

quiçá único instrumento e momento de participação no governo e nos interesses públicos12. 

 

Estamos querendo dizer, com Poulantzas, que acatar os princípios informados pelos 

direitos civis e políticos implica reconhecer, a uma, que o Estado deve ser radicalmente 

democratizado, tornando o parlamento, as burocracias estatais e os partidos políticos, mais 

abertos e responsáveis pelas bases fundacionais que os justificam; a duas, que novas formas 

de lutas em nível local (sindicatos, movimentos sociais, grupos ecológicos) sejam 

fomentadas e reconhecidos como legítimos interlocutores da cidadania, assegurando que a 

sociedade, tanto quanto o Estado seja democratizada, ou seja, sujeita a procedimentos que 

assegurem a responsabilidades compartilhadas.13

 

Na dicção de Macpherson, buscando subsídios em J. S. Mill, e indo além dele, só 

tem sentido pensar os direitos civis de participação política da cidadania nos rumos de sua 

própria história a partir de condições objetivas e subjetivas de interação e interlocução com 

o Estado Administrador e suas instâncias burocráticas.14 Estas reflexões se fundam na 

crença de que, se as pessoas sabem que existem oportunidades para participação efetiva no 

processo de tomada de decisões, elas provavelmente acreditarão que a participação vale a 

pena; provavelmente participarão ativamente e provavelmente considerarão que as decisões 

coletivas devem ser obedecidas, tudo isto dependendo, é claro, de condições objetivas e 

subjetivas viabilizadoras da participação. 

 
                                          
12 Conforme bem lembra PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria Democrática do poder. Rio de Janeiro: Pallas, 
1976, p.81.  
13 POULANTZAS. Niklos. La Crise de l'Etat. Paris: Presses Universitaires de France, 1978. O autor, aqui, faz 
uma severa crítica contra a ampliação dos poderes do Estado, tanto da social-democracia como do socialismo 
real, realizando uma criativa construção de um socialismo alternativo, democrático e autogestionário. 
14 MACPHERSON, C.B. La Democracia Liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial S.A., 1977, p.38. Ver 
também do mesmo autor: (a) Ascensão e queda da justiça econômica. São Paulo: Paz e Terra, 1991; (b) A 
Teoria Política do Individualismo Possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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Na verdade, enquanto os direitos civis e políticos à auto-determinação foram 

aplicados somente à esfera do governo, a democracia esteve restrita ao voto periódico 

ocasional, contando pouco na determinação da qualidade de vida das pessoas. Para que a 

auto-determinação possa ser conquistada, aqueles direitos humanos e fundamentais 

precisam ser estendidos do Estado a outras instituições centrais da sociedade, pois a 

estrutura do contemporâneo mundo corporativo internacional torna essencial que as 

prerrogativas civis e políticas dos cidadãos sejam ampliadas permanentemente por um 

conjunto similar e variado de deveres, centrados na idéia de responsabilidade coletiva que 

marca a gestão dos interesses comunitários. Por tais razões, é certo sustentarmos a tese de 

que ao lado destes direitos há deveres igualmente importantes a serem observados, tais 

como: (a) o da solidariedade; (b) o da tolerância; (c) o do envolvimento orgânico e efetivo 

da cidadania nos assuntos públicos; (d) o do controle da administração pública, dentre 

outros15. 

 

Numa sociedade complexa como é a internacional e a brasileira, circunstâncias 

como a pobreza extrema, as enfermidades, a falta de habitação e alimentação, o 

analfabetismo, a inexistência de informação e educação, na maior parte das vezes, 

inviabilizam as condições e possibilidades de efetividade da participação, motivos pelos 

quais, mais do que nunca, impõe-se repensarmos formas alternativas de viabilização da 

participação conjunturalmente situada (isto é, levando em conta as particularidades dos 

sujeitos da fala, e suas desigualdades materiais e subjetivas), única maneira de se dar 

concretude às previsões jusfundamentais anteriormente referidas. 

 

De uma certa forma, a partir da Constituição de 1988, teve-se no país uma 

renovação de esperanças e inovações principiológicas e regratórias na concepção de 

Sociedade Civil, da Democracia e do Estado, temas absolutamente relevantes no desenho 

do perfil de Administração Pública que vai se formatar, e mesmo da ampliação significativa 

                                          
15 Neste sentido, ver o trabalho de NINO, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, 
1989. 
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dos direitos fundamentais de participação política consectários daí, questões que passamos 

a abordar. 

 

3. PERSPECTIVAS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: 

A idéia de Estado Democrático de Direito está associada, necessariamente, à 

existência de uma Sociedade Democrática de Direito, o que de uma certa forma resgata a 

tese de que o conteúdo do conceito de democracia aqui se assenta na soberania popular 

(poder emanado do povo) e na participação popular, tanto na sua forma direta como 

indireta, configurando o que podemos chamar de princípio participativo, ou, em outras 

palavras: “democratizar a democracia através da participação significa em termos gerais, 

intensificar a optimização das participações dos homens no processo de decisão.”16

 

Para tanto, a densificação da democracia à sociedade brasileira implica, salvo 

melhor juízo, não só oportunidades materiais de acesso da população à gestão pública da 

comunidade, mas fundamentalmente de fórmulas e práticas de sensibilização e mobilização 

dos indivíduos e das corporações à participação, através de rotinas e procedimentos 

didáticos que levem em conta as diferenças e especificidades de cada qual. 

 

Mas de quem é a responsabilidade neural à implementação no mínimo das 

condições objetivas e subjetivas destas medidas todas que estamos referindo? Se tal 

responsabilidade não pode se encontrar exclusivamente nas mãos de um único sujeito 

social, porque está dispersa sobre todas as representações e presentações (individuais e 

coletivas) existentes, temos que é ainda o Estado – enquanto espaço legítimo de debate 

público igualitário sobre o que se quer da e na sociedade – o locus privilegiado de impulsão 

à constituição de uma Sociedade Democrática de Direito, haja vista tanto os vetores 

axiológicos desta sociedade que já estão postos em termos constitucionais (com os direitos 

humanos e fundamentais explícitos e implícitos vigentes hoje no Texto Político brasileiro), 

                                          
16 SOARES, Fabiana de Menezes. Participação Popular no Estado: fundamentos da democracia 
participativa. In: Direito administrativo de Participação. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1997, p. 34. 
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como os compromissos emancipatórios republicanos, desenhados pelos princípios do 

mesmo Diploma Legal. 

 

Ocorre que, no Brasil da metade da década de 1960 até a abertura democrática, a 

noção e prática das políticas públicas no contexto das prioridades governamentais 

caracterizou-se pela implementação de um novo paradigma, o da eficiência, no qual os 

interesses econômicos prevaleceram sobre os interesses sociais, fundamentalmente porque 

assentado sobre conceitos e perspectivas induzidas pelo mercado. Assim, tradicionalmente, 

a formulação de políticas nunca foi o resultado de um processo de negociação e 

compromisso com diferentes setores sociais e forças políticas, passando sequer a existir ou 

dependendo principalmente do que se convencionou chamar de ação tecnoburocrática, 

através da ênfase aos programas de racionalização e organização do setor público17.  

 

Algumas tendências contemporâneas, todavia, apontam o surgimento de um modelo 

de Estado caracterizado pelo distanciamento de algumas funções tradicionais que vinha 

exercendo, e assumindo outras novas, o que o está levando a um novo papel, em que o setor 

público passa de produtor direto de bens e serviços para indutor e regulador do 

desenvolvimento, através da ação institucional ágil, de forma inovadora e democrática, 

compartilhando responsabilidades com o tecido social e tendo como preocupações nodais: a 

regulação, a representatividade política, a justiça e a solidariedade. 

 

Tais características, por outro lado, implicam o reconhecimento da necessidade 

também de uma nova relação Sociedade Civil e Estado, fundada no reconhecimento efetivo 

dos direitos civis fundamentais de participação política da cidadania, e na criação de 

mecanismos e instrumentos viabilizadores desta participação, bem como no fato de que este 

Estado perdeu a detenção da centralidade do poder político, porque participa agora de um 

novo pacto social. No dizer de Boaventura de Souza Santos: 

                                          
17 Neste sentido, ver o excelente texto de JACOB, Pedro. Movimentos Sociais e Políticas Públicas. São Paulo: 
Cortez, 1993, p.09 e seguintes. Na mesma direção, o texto de SOLA, Lourdes. Reformas do Estado para qual 
democracia? O lugar da política. In PEREIRA, Luis Carlos Bresser & WILHEIM, Jorge. Sociedade e Estado 
em Transformação. São Paulo: UNESP, 1999, pp.23/65. 
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A construção de um novo contrato social, trata-se de um contrato bastante 
diferente do da modernidade. É antes de mais nada um contrato muito mais 
inclusivo porque deve abranger não apenas o homem e os grupos sociais, mas 
também a natureza. Em segundo lugar, é mais conflitual porque a inclusão se dá 
tanto por critérios de igualdade como por critérios de diferença. Em terceiro 
lugar, sendo certo que o objetivo último do contrato é reconstruir o espaço-tempo 
da deliberação democrática, este, ao contrário do que sucedeu no contrato social 
moderno, não pode confinar-se ao espaço-tempo nacional estatal e deve incluir 
ingualmente os espaços-tempos local, regional e global. Por último, o novo 
contrato não está assente em distinções rígidas entre Estado e sociedade civil, 
entre economia, política e cultura, entre o público e privado. A deliberação 
democrática, enquanto exigência cosmopolita, não tem sede própria, nem uma 
materialidade institucional específica.18

 

Neste novo modelo de Estado e Sociedade Civil,  a função do primeiro não é só 

garantir a igualdade de oportunidades aos diferentes projetos de institucionalidade 

democrática, mas deve também garantir padrões mínimos de inclusão, que tornem possível 

à cidadania ativa criar, monitorar, acompanhar  e avaliar o desempenho dos projetos de 

governo e proteção da comunidade. Esses padrões mínimos de inclusão são indispensáveis 

para transformar a instabilidade institucional em campo de deliberação democrática19. 

 

No âmbito do texto constitucional brasileiro vigente podem-se destacar algumas 

previsões normativas muito claras nesta direção, dentre as quais, no plano formal e 

constitucional, tratando de requisitos instrumentais da participação e do controle social da 

administração pública, referem sobre: (a) a exigência de publicidade dos atos da 

Administração, para os fins de garantir um grau de visibilidade do poder político e social, 

dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 

de autoridades ou servidores públicos, ao mesmo tempo que se impõe como requisito de 

vigência da norma legal; (b) o dever da Administração Pública prestar informações à 

cidadania, para os efeitos de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art.5º, 

                                          
18 SANTOS, Boaventura de Souza. Reivindicar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-
contratrualismo. In OLIVEIRA,Francisco de & PAOLI,Maria Célia. Os sentidos da democracia.  
Petrópolis,RJ: Vozes,1999, p.112.  
19 Ver o texto de AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática, esfera pública e participação local. In Revista 
Sociologias, ano1, nº2, julho/dezembro de 1999. Porto Alegre: UFGRS, 1999, pp. 18/43. 
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inciso XXXIII, da Carta Política; (c) o direito do cidadão em obter certidões do Poder 

Público, visando trazer informações oficiais sobre interesses pessoais e determinados, 

consoante disposição constitucional inscrita no art.5º, inciso XXXIV, do mesmo Estatuto; 

(d) o direito de petição, garantido a qualquer pessoa, independentemente de ser ou não 

cidadão, alcançando aos três poderes do Estado, para os fins de defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art.5º, inciso XXXIV, a . 

 

Paralelamente a estes institutos que alcançam a sociedade civil para efeitos e 

objetivos mais gerais, conta-se ainda com instrumentos de caráter político-legislativos, 

assim dispostos no texto político do país: (a) O Plebiscito: configurando consulta popular 

de caráter deliberativo frágil, mas efetivo, em que o cidadão é chamado a manifestar-se 

costumeiramente sobre um fato ou uma decisão a ser tomada, quase sempre no sentido de 

dar-lhe ou não valoração jurídica, sendo vinculante o resultado desta manifestação popular 

à Administração Pública, cuja regulação normativa se encontra posta nos temos da Lei 

Federal nº9.709, de 18/11/98, bem como no âmbito dos arts.14, I; 49, XV; 18, 3º; 18, 4, 

todos da Constituição Federal; (b) O Referendo: caracterizado pela oportunidade que o 

cidadão tem de manifestar-se sobre decisões de órgãos legislativos ou administrativos, com 

o propósito de mantê-las ou desconstituí-las, afigurando-se, portanto, como uma hipótese 

de autogoverno popular restrito aos termos que lhe são sujeitos. A Constituição Federal de 

1988, em seu art.14, II, e 49, XV, regulamentado pela Lei Federal nº9.709, de 18/11/98, 

fixou a competência do Congresso para autorizar o seu emprego; (c) A Iniciativa Popular: 

notadamente legiferante, este instituto atribui aos cidadãos ou pessoas jurídicas 

representativas de categorias de interesses, em quorum especialmente definido, 

competência para propor medidas legislativas ou decisões administrativas. A Carta Política 

vigente, em seus arts.27, parágrafo quarto; 29, XIII; 61, caput e parágrafo segundo, prevê o 

instituto, mas na modalidade legislativa, silenciando sobre a administrativa. 

 

 A experiência brasileira envolvendo estes institutos formais, regra geral, não tem 

sido muito exitosa, tanto em face da cultura centralizadora que marca a história das 

administrações públicas nacionais, como em razão da passividade cívica que identifica a 
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maior parte de sua cidadania, gerando meras expectativas de governo e gestão 

compartilhados. 

 

Mesmo em tal cenário, algumas modalidades de participação social no âmbito da 

administração pública, em termos especulação doutrinária, legislativa e mesmo de 

experimentos locais, têm revelado a importância e eficácia de alguns institutos mais 

políticos do que jurídicos de gestão pública compartida, dentre os quais: (a) a consulta 

popular sobre determinadas questões envolvendo demandas comunitárias que precisam ser 

atendidas com grau de prioridade diferido; (b) o debate público, possibilitando à 

Administração o conhecimento de diversas posições em torno de um determinado assunto, 

de interesse coletivo ou difuso, oportunizando aos indivíduos e grupos interessados a 

possibilidade de discutir amplamente sobre medidas já propostas; (c) a audiência pública, 

oportunidade em que a cidadania é consultada sobre a pertinência de determinado projeto 

ou política pública a ser executado pela Administração, no caso brasileiro previsto nos 

termos dos arts. 204, II, versando sobre as políticas públicas de assistência social, e 216, 

parágrafo primeiro, tratando da proteção da cultura no país. 

 

De uma certa forma, pode-se dizer que o país deu um salto formal importante nos 

últimos anos nesta direção, haja vista uma série de medidas que foram tomadas em nível 

federal, tais como: (a) os termos da Lei Federal nº8.987/95, regulando – ainda que de forma 

tímida – a participação dos usuários na execução da prestação de serviços públicos por 

concessionárias e permissionárias; (b) a Lei Federal nº9.427/96, que trata do setor elétrico, 

exigindo audiência pública para a tomada de decisões que afetem consumidores e mesmo 

agentes econômicos envolvidos, a ser convocada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica; (c) a Lei Federal nº9.472/97, que trata das Telecomunicações, demandando 

consulta pública para o debate dos regulamentos que gestação tais serviços; (d) a Lei 

Federal nº9.472/97, que trata da Agência Nacional do Petróleo, perquirindo também 

audiência pública para quaisquer ações ou decisões que atinjam consumidores direta ou 

indiretamente; (e) a Lei Federal nº10.257/2001, que trata do Estatuto da Cidade, criando 

uma série de instrumentos e espaços de participação social; (f) a figura jurídica do Amicus 
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Curiae, forjado pelos termos da lei Federal nº9.886/1999, ampliando a possibilidade de 

participação no âmbito do controle de constitucionalidade do país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao longo deste trabalho procuramos demarcar à definição do que seja uma esfera 

pública não-estatal e que maneira isto amplia as condições e possibilidades da cidadania no 

país, bem como sua participação efetiva no âmbito da participação na gestão das políticas 

públicas.  

 

Dado o estado de fragilidade econômica e cultural por que passa a maior parte da 

sociedade brasileira, e em face da capacidade e estágio de organização e mobilização do 

mercado neo-capitalista que se fortifica a cada momento no país, impõe-se ao Estado 

(parlamentar, executivo e judicante) a tarefa nuclear de criar condições objetivas e 

subjetivas à realização das prerrogativas e promessas constitucionais vigentes, notadamente 

a partir de procedimentos democráticos de inclusão social em todas as esferas e momentos 

da ação política gestacional das demandas comunitárias.  

 

Para que isto seja possível, não há dúvidas de que a comunidade precisa assumir sua 

quota de responsabilidade no processo, primando para que as relações sociais sejam 

mediadas pelo reconhecimento de obrigações, direitos e representação de interesses, de tal 

forma que se torne factível a construção de espaços públicos que confiram legitimidade aos 

conflitos e nos quais a medida de eqüidade e a regra de justiça venham a ser alvo do debate 

e de uma permanente interlocução, construída através de procedimentos de negociações 

abertos à pluralidade de problemas e temas emergentes que não encontram lugar no espaço 

unitário estatal, que deslocam o poder do Estado como árbitro exclusivo e ampliam as 

fronteiras das relações de direito para além do que é definido como código jurídico e regra 

formal da lei. 
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A RELAÇÃO (NÃO)COMUNICACIONAL DO DIREITO À SAÚDE 

 

Liton Lanes Pilau Sobrinho 

 

RESUMO 

A saúde apresenta-se como uma realidade extremamente complexa, estabelecendo-se, 

assim, um paradoxo: existe a garantia à manutenção e assistência sanitária de todos 

pelos poderes públicos, entretanto a realidade brasileira espelha uma realidade diversa 

daquela cristalizada no texto constitucional, refletindo uma completa inoperância estatal 

no que tange à sua promoção. Desse modo, considerando a concepção da sociedade 

como sistema comunicativo, o questionamento proposto dá-se precisamente no sentido 

da verificação das possibilidades da comunicação, exemplificadas com a aids e o mal de 

Alzheimer, para visualizar a constante viabilização da garantia constitucional à saúde. 

Verifica-se, portanto, a saúde bifurcada mediante os aspectos comunicativo e não 

comunicativo, e improbabilidades comunicacionais residem precisamente na 

comunicação/não comunicação, sendo sua superação condição de possibilidade à 

comunicação. Para tornar-se possível a comunicação deve ser buscada a superação das 

improbabilidades por meio da construção de uma opinião pública consistente e voltada 

aos interesses da coletividade. Viabiliza-se, assim, a aceitação comunicativa e, 

conseqüentemente, causam ressonâncias nos sistemas sociais, promovendo maiores 

possibilidades de efetivação da garantia à saúde em todos os casos, seja naqueles cujas 

atenções sociais são notórias, como a aids, seja nos incomuns e relegados a um segundo 

plano devido à pouca importância atribuída pelo sentido atribuído pela sociedade, como 

os casos do mal de Alzheimer. 

 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO; DIREITO À SAÚDE; 

IMPROBABILIDADE; MEIOS DE MASSA; OPINIÃO PÚBLICA. 

 

RESUMEN 

La salud se presenta como una realidad extremadamente compleja, se estableciendo, así, 

una paradoja: existe la garantía al mantenimiento y asistencia sanitaria de todos por los 
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poderes públicos, sin embargo la realidad brasileña refleja una realidad diversa de 

aquella cristalizada en el texto constitucional, reflejando una completa inoperancia 

estatal en lo que tange a su promoción. De ese modo, considerando la concepción de la 

sociedad como sistema comunicativo, duda propuesto Es dado precisamente en el 

sentido de la verificación de las posibilidades de la comunicación, ejemplificadas 

mediante la sida y lo mal de Alzheimer, para visualizar la constante viabilidad de la 

garantía constitucional a la salud. Se verifica, por lo tanto, la salud bifurcada mediante 

los aspectos comunicativo y no comunicativo, siendo que improbabilidades 

comunicacionales residen precisamente entre la comunicación/no comunicación, siendo 

su superación condición de posibilidad a la comunicación. Para volverse posible la 

comunicación debe ser buscada la superación de las improbabilidades por medio de la 

construcción de una opinión pública consistente y vuelta a los intereses de la 

colectividad. Se viabiliza, así, la aceptación comunicativa y, consecuentemente, causan 

resonancias en los sistemas sociales, promoviendo así, mayores posibilidades de 

efectuación de la garantía a la salud en todos los casos, seamos en aquellas cuyas 

atenciones sociales son notorias, como la sida, seamos poco comunes y relegados a un 

segundo plano debido a poca importancia atribuida por el sentido atribuido por la 

sociedad, como los casos del mal de Alzheimer. 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN; DERECHO A LA SALUD; 

IMPROBABILIDADE; MEDIOS DE MASA; OPINIÓN PÚBLICA. 

 

 

Introdução 

 

 A doença é a realidade paradoxal na qual está fundado o pressuposto de 

compreensão da saúde. Nesse sentido, adquirem particular relevância os debates levados 

adiante no âmbito do sistema social relacionados à saúde. Logo, de acordo com a 

relevância atribuída a determinada comunicação, pode-se referir que existem casos de 

comunicação/não-comunicação sanitária. 
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 Dessa maneira, a comunicação sanitária é condição de possibilidade para a 

evolução dos serviços de saúde pública, bem como para a promoção da constante 

melhora das condições de vida dos indivíduos e a prevenção de doenças. Notadamente 

em relação à comunicação/não-comunicação da saúde, serão referidos os debates sociais 

envolvendo a aids e o mal de Alzheimer. 

 

 

Comunicação e não-comunicação da saúde 

 

 Os meios de massa constituem a opinião pública como recorrentes descrições 

da realidade social, influenciando e possibilitando a observação de segunda ordem pela 

sociedade. Logo, temas considerados de relevância são postos em local de destaque de 

modo a que possam efetivamente ser operacionalizados pelos sistemas funcionais. 

 

 A comunicação da saúde, assim, precisa ser socialmente relevante para tornar-

se objeto valorado pelos meios de massas e, conseqüentemente, para constituir-se em 

opinião pública. O exemplo acerca da epidemia global de aids bem ilustra esse fato: o 

excedente comunicativo gerado pelos meios desencadearam mudanças estruturais nos 

sistemas (direito, política, medicina, educação, economia, etc.), os quais acabam por 

assimilar tais perturbações, passando a geri-las de acordo com suas estruturas 

particulares. Refira-se, por oportuno, a extrema importância das pressões advindas de 

movimentos populares para a criação do Sistema Único de Saúde, as quais, revestidas 

comunicacionalmente, tiveram ressonância no sistema político, que passou a repensar a 

rede de serviços sanitários no Brasil. Assim, 

 

o movimento popular por saúde inicia-se na década de sessenta, com 

reivindicações feitas através de abaixo-assinados, mas foi na década 

seguinte que se ampliou significativamente. Conseguiu dar um salto, 

passando de simples reivindicação de cunho econômico para um 
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processo da qualidade do serviço. Reivindicavam-se não apenas a 

conquista de equipamentos, mas a própria gestão e organização da 

saúde 1. 

 

 O próprio processo de criação do Sistema Único de Saúde é um nítido exemplo 

de comunicação sanitária. As perturbações comunicativas causadas na sociedade pelos 

meios de comunicação, a formação da opinião pública, a participação popular, etc. 

acabaram por promover mudanças estruturais na sociedade, notadamente, nesse aspecto, 

a criação do SUS. 

   

 A comunicação sanitária deve ser analisada do prisma da possibilidade de sua 

disseminação no meio social: a comunicação sempre é produto de comunicações 

anteriores e requisito para novas comunicações. Por isso, o interesse comunicativo 

atinge níveis consideráveis apenas quando as condições para a difusão desta 

comunicação se apresentam. Retome-se o caso da epidemia de aids: as possibilidades 

comunicativas expandem-se exponencialmente, eis que há o interesse social no controle 

do problema, a constante busca da minimização dos riscos de epidemia através de 

tratamentos médicos, processos informativos, etc. 

 

 A comunicação, pois, necessita de outras comunicações,2 o que acaba por 

perfazer um processo circular e auto-referencial cujas possibilidades se expandem 

rapidamente. Basta se pensar na opinião pública formada acerca da possibilidade de 

quebra de patentes de medicamentos destinados ao tratamento de indivíduos 

contaminados pelo vírus HIV: existe a preocupação social no que tange ao controle da 

                                                           
1 FARIA, Marcília de Araújo Medrado. Movimentos populares e o surgimento do SUS no estado de São 
Paulo. In: ______; JATENE, Adib (Org.). Saúde e movimentos sociais: o SUS no contexto da revisão 
constitucional de 1993. São Paulo: USP, 1995. p. 20. 
2 A comunicação, para Luhmann, é um contínuo aprendizado sistêmico. Em lugar da possibilidade de 
determinismo sistêmico há a possibilidade de o sistema aprender/não-aprender. Com isso a sociedade 
comunica apenas aquilo que se mostra relevante. LUHMANN, Niklas. Límites de la Comunicación como 
condición de Evolución. Revista de Occidente, Madrid: Fundación Ortega Y Gasset, n. 118, 1991, p. 28. 
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doença,3 bem como a necessidade de processar o que é trazido pela opinião pública. 

Saliente-se, igualmente, que políticas públicas são levadas adiante após a veiculação de 

notícias sobre determinada doença. Refira-se aqui o exemplo da dengue e de doenças 

até então erradicadas, como a tuberculose, incorporadas aos programas sanitários 

nacionais em razão de sua crescente ocorrência e de sua veiculação nos meios de 

comunicação de massa. 

 

 O próprio processo de comunicação sanitária centrada na ocorrência de casos 

de contaminação pelo vírus HIV, em seu princípio, traduzia-se como um caso de não-

comunicação. É de ser referido que os debates acerca da doença ficavam adstritos a 

limitados círculos, com as discussões centradas na existência de grupos de risco, fato 

que restringia a comunicação a determinados grupos étnicos e/ou práticas 

comportamentais, como a utilização de drogas injetáveis. Saliente-se que, 

 

[...] apesar de os primeiros casos de AIDS no Brasil terem sido 

identificados precocemente na história da epidemia, as respostas 

oficiais tardaram a ocorrer. No primeiro momento, vozes à esquerda e 

à direito desqualificavam a AIDS como prioridade do ponto de vista 

de saúde pública, entre outros motivos pela marca de doença restrita a 

determinados grupos e pela própria visão discriminatória com que 

estes grupos, em especial os “homossexuais” e “viciados em drogas”, 

eram encarados mesmo dentro dos setores mais avançados do 

chamado movimento sanitário 4. 

 

 O rompimento de tal mentalidade coincidiu com o surgimento de um ambiente 

democrático. Nesse passo, a comunicação passou a ser viabilizada por muitos e para 

muitos, fato que acabou por gerar o espaço propício à gênese de novas comunicações 

                                                           
3 ABREU, Anabela Garcia; NOGUER, Isabel; COWGIRL, Karen. El VIH/SIDA en países de América 
Latina: los retos futuros. Washington: Organización Panamericana de la Salud/Banco Mundial, 2004. p. 
140-146. 
4 CAMARGO JR., Kenneth Rochel de. Políticas públicas e prevenção em HIV/AIDS. In: PARKER, 
Richard; GALVÂO, Jane; BESSA, Marcelo Secron (Org.). Saúde, desenvolvimento e política: respostas 
frente à AIDS no Brasil. Rio de Janeiro/São Paulo: ABBIA/Editora 34, 1999. p. 231. 
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atinentes ao tema de uma possível epidemia de HIV. A propagação da comunicação 

sanitária causa perturbações nos sistemas sociais, provocando, assim, o 

desenvolvimento de políticas públicas de combate à epidemia pela consideração da 

saúde como bem maior em detrimento da economia, etc. Por isso, 

 

[...] a atuação de movimentos organizados da sociedade civil teve um 

papel marcante tanto para impulsionar a atuação do setor público 

quanto na determinação do próprio conteúdo das respostas. Deve-se 

ter em mente ainda que o início da epidemia de HIV/AIDS, ou ao 

menos o início de sua visibilidade, coincide com um momento 

histórico peculiar em nosso país, no qual se articulava a chamada 

redemocratização [...] 5. 

  

 Quanto mais for comunicado a respeito de determinada questão, maiores serão 

as possibilidades de novas comunicações. A comunicação sanitária, desse modo, 

depende da valoração social dada a determinada questão. Quanto mais for comunicado, 

maiores serão as possibilidades de desenvolvimento social e, conseqüentemente, de 

transposição de tais comunicações ao interior dos sistemas funcionais, complexificando 

os processos sistêmicos para a necessária redução da complexidade de seu ambiente.  

 

 A saúde é tema da comunicação enquanto relevante ao sistema social. No 

entanto, nem toda comunicação sanitária mostra-se revestida de tal relevância, o que 

acaba por excluir determinados temas dos debates sociais, constituindo-se em casos de 

não-comunicação da saúde. 

 

 A comunicação da saúde é necessária à formação da opinião pública acerca de 

determinado tema, notadamente em relação a dada enfermidade passível de dano à 

coletividade. Todavia, verifica-se que em outros casos a comunicação é efêmera, 

passageira, causando pequenas perturbações na sociedade, ou, às vezes, não causando 

                                                           
5 Idem, ibidem, p. 232. 
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maiores efeitos. A não-comunicação igualmente comunica, entretanto deixa de provocar 

ou provoca minimamente a sociedade à gestão dessas pequenas indeterminações. 

 

 A reprodução autopoiética da sociedade é dependente de constantes estímulos 

comunicativos. A comunicação, desse modo, provoca e estimula os sistemas à contínua 

manutenção de suas estruturas. Para o desenvolvimento de determinado tema no sistema 

social faz-se necessário o desenvolvimento de reiteradas comunicações a seu respeito. 

Assim, pode-se dizer que determinadas questões atinentes à saúde pública não 

comunicam, deixando de causar os eventos sistêmicos necessários ao desenvolvimento 

de alternativas a tais questões. 

 

 É interessante a compreensão de que a comunicação, por sua vez, necessita 

diferenciar-se da informação. Precisamente essa diferença entre 

informação/comunicação é a barreira pela qual é viabilizada a existência de 

comunicação. Conforme Luhmann, só é possível conhecer o mundo porque o acesso a 

ele é bloqueado.6 Nesse sentido, a informação pura e simples nada é para o sistema; é 

apenas uma fonte de que emanam possibilidades interpretativas, as quais se revestirão, 

posteriormente, como comunicações. Para Luhmann, 

 

toda a comunicação baseia-se numa distinção circunstanciada com 

precisão, na distinção entre informação e comunicação. Sem a 

existência de uma proteção, concedida por tal distinção, o receptor da 

comunicação seria directamente confrontado com o quadro de 

circunstâncias do mundo, tal como acontece com as percepções 

usuais. Só se chega à comunicação e à aceitação ou rejeição das 

selecções por ela comunicadas, quando o receptor consegue distinguir 

a selectividade da informação, da selecção da comunicação 7. 

 
                                                           
6 LUHMANN, Niklas. Novos desenvolvimentos na teoria dos sistemas. In: NEVES, Clarissa Eckert 
Baeta; SAMIOS, Eva Machado Barbosa (Org.). Niklas Luhmann: a nova teoria dos sistemas. Porto 
Alegre: Editora da Universidade/Goethe-Institut, 1997. p.  52. 
7 LUHMANN, Niklas. O Amor como Paixão: para a Codificação da Intimidade. Lisboa: Difel, 1982. p. 
164. 
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 A comunicação, enquanto síntese da informação, apresenta-se como um 

aspecto de incerteza. Conforme visto, a comunicação é improvável e, por isso, não se 

mostra passível de determinação ou de controle no sentido de se supor, garantir ou 

tornar provável. Importa, ainda, a distinção entre informação e comunicação, eis que na 

primeira não se fala em comunicação, mas, sim, num contingente com possibilidades de 

geração de comunicação. A seletividade da informação é condição de possibilidade para 

futuras comunicações; a seletividade da comunicação, por sua vez, apresenta-se na 

escolha de determinada comunicação entre uma pluralidade de possibilidades. Nesse 

sentido: 

 

É preciso, portanto, que nossa comunicação permaneça esta coisa 

turbulenta e vaga, da qual não há nem ciência nem técnica, mas que 

está acima ou enquadra a maior parte delas. Não se abordará este 

campo sem ser um pouco feiticeiro, ou artista; e, de fato, “a 

comunicação” acumula-se, ou está no seu ápice, na relação 

interpessoal, na psicanálise, na arte ou no marketing publicitário ou 

político, os quais nunca farão parte, apesar do que pensam alguns, de 

uma técnica adequada nem de rotinas programáveis 8. 

 

 Pode-se exemplificar a não-comunicação com o mal de Alzheimer, doença que 

não possui o mesmo destaque atribuído, por exemplo, à aids. Dessa maneira, a 

comunicação gerada pelos casos de Alzheimer provoca mudanças de pequena monta no 

sistema social. A pouca relevância atribuída à enfermidade é espelhada, inclusive, na 

carência de publicações a respeito, ao contrário da grande pluralidade de textos 

destinados ao conhecimento e informação acerca da aids. Não obstante a existência de 

um programa específico, instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 

703, de 12 de abril de 2002 9, a atenção à enfermidade limita-se ao fornecimento de 

                                                           
8 BOUGNOUX, Daniel. Introdução às Ciências da Comunicação. Bauru: Edusc, 1999. p. 18-19. 
9 A portaria nº 703 do Ministério da Saúde institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa de 
Assistência aos Portadores da Doença de Alzheimer. 
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medicamentos específicos para o controle da doença10 e à manutenção genérica da 

assistência do Sistema Único de Saúde, sendo pouco expressivas ações de informação e, 

principalmente, de humanização no tratamento. 

 

 Ainda, diante da ineficácia estatal no que tange à manutenção sanitária é mister 

referir a organização da sociedade civil de modo a buscar pressionar o Estado no 

cumprimento na efetivação das promessas constitucionais. Saliente-se, nesse aspecto, a 

criação da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), formada por familiares de 

pessoas portadoras do mal de Alzheimer, profissionais da área da saúde e voluntários. A 

entidade visa, justamente, à assistência e promoção de esclarecimentos sobre a doença 

como forma de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos portadores do mal de 

Alzheimer,11 cobrindo, dessa forma, boa parte da ausência estatal. 

 

 Cabe ressaltar, igualmente, as doenças que já se encontravam controladas e 

tornam a ocupar espaços de debates na sociedade em razão de seu ressurgimento, como, 

por exemplo, a dengue. Está-se diante de outro exemplo de não-comunicação, ou 

melhor, de uma transposição de não-comunicação para comunicação, afinal, após a 

chegada dessas inquietações aos meios de comunicação e a geração de uma opinião 

pública coesa com a realidade cotidiana da população, são cobradas atitudes dos 

gestores públicos. 

 

 A possível epidemia de dengue, noticiada pelos meios de comunicação, foi 

rapidamente controlada pelos poderes públicos. Esse fato bem ilustra a premência da 

formação de uma consciência participativa pela população no sentido de, aliando-se às 

possibilidades comunicativas dos meios de comunicação de massa, exercer pressão 

sobre o Estado mediante a formação de uma opinião pública voltada aos interesses dos 

indivíduos. 

                                                           
10 Atualmente são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde os medicamentos rivastigmina, galantamina e 
donepezil, utilizados para o tratamento do mal de Alzheimer, conforme estabelecido na Portaria nº 843, de 
31 de outubro de 2002, da Secretaria de Assistência à Saúde. 
11 Conforme informações disponíveis no site da Associação Brasileira de Alzheimer. 
http://www.abraz.com.br. 
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 O exemplo do controle da epidemia de dengue pode ser comparado, na ótica da 

participação/mobilização popular e da viabilização de observações pela mídia, à atenção 

despendida à aids na promoção de sua prevenção. Ainda, importante relevância adquire 

a organização de movimentos sociais visando à produção de comunicações específicas 

às doenças, de campanhas governamentais, investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. Desse modo, a sociedade volta a operar normalmente, prevalecendo a 

harmonia sistêmica em oposição à prevalência da codificação econômica aos demais 

sistemas. Isso ocorre porque existe mais comunicação sobre aids12 e outras doenças13 de 

interesse social e um nível comunicacional imensamente inferior sobre os casos do mal 

de Alzhaimer. 

 

 A existência da comunicação perpassa, notadamente, pela participação popular 

no sentido de fornecimento aos sistemas de um excedente comunicacional cuja 

operacionalidade interna deverá abarcar. Por isso, a não-comunicação é resultado da 

inércia daqueles que deveriam ser interessados na transformação da realidade social, 

bem como, e aqui a problemática é agravada, pela substituição da codificação 

governo/oposição ou direito/não direito pelo código ganhar/perder. Há, com isso, o 

solapamento da saúde pública – notadamente agravada pela não-comunicação – em 

virtude da inversão de funções e da predominância da codificação do sistema 

econômico na sociedade. 

 

A diferença comunicacional da saúde 

 

                                                           
12 Cerca de 100.000 pessoas foram infectadas com o virus HIV durante o ano de 2007, fato que eleva ao 
número de 1,6 milhões de pessoas infectadas apenas na América Latina. ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD. Situación de la epidemia de sida : informe especial sobre la prevención del VIH : 
Diciembre de 2007. Disponível em <http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/ 2007_epiupdate_es.pdf>, 
2007. Acesso em: 1º fev. 2008. 
13 No período compreendido entre janeiro e julho de 2007 foram registrados 438.949 casos de dengue 
clássica, 926 casos de febre hemorrágica da dengue e a ocorrência de 98 óbitos, conforme dados obtidos 
no site do Ministério da Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde, Campanha da dengue. Disponível em 
<http://www.combatadengue.com.br/sobreadengue/adenguenobrasil.php>. Brasília, 2007. Acesso em: 1º 
fev. 2008. 
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 É estabelecida na Constituição Federal de 1988 a saúde como direito de todos e 

dever do Estado 14. A saúde, assim, torna-se uma garantia inafastável do indivíduo, não 

podendo os poderes públicos se furtar à sua efetivação; assim é que devem, 

constantemente, promover políticas públicas de saúde e medidas sanitárias preventivas. 

 

 Nesse passo, a própria evolução tecnológica traz consigo notórias 

possibilidades à saúde, sejam curativas, sejam preventivas. Estabelece-se, assim, o 

poder de, conforme Foucault, fazer viver e deixar morrer, como já brevemente referido 

no início deste capítulo. Nesse sentido, esse biopoder pode ser compreendido como 

 

[...] uma das mais maciças transformações do direito político do 

século XIX consistiu, não digo exatamente em substituir, mas em 

completar esse velho direito de soberania – fazer morrer ou deixar 

viver – com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai 

penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou 

melhor, um poder exatamente inverso: “poder de fazer “viver” e de 

“deixar” morrer. O direito de soberania é, portanto, o de fazer morrer e 

de deixar viver. E depois, este novo direito é que se instala: o direito 

de fazer viver e de deixar morrer 15. 

 

 A própria noção de soberania perpassa, assim, pela possibilidade de 

viabilização de uma realidade transformadora, em consonância com os pressupostos do 

Estado Democrático de Direito: o poder estatal é drasticamente reduzido no sentido de 

se fazer morrer, ao passo que, de posse dos meios tecnológicos, expandem-se 

exponencialmente as possibilidades de se fazer viver, viabilizam-se meios aptos à 

constante manutenção da saúde dos indivíduos. Para Foucault: 

 

                                                           
14 CF/88, Art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
15 FOUCAULT. Michel. Em defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 287. 
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[...] agora é que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e 

cada vez mais o direito de intervir para fazer viver, e na maneira de 

viver, e “como” da vida, a partir do momento em que, portanto, o 

poder intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para 

controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, daí 

por diante a morte, como termo da vida, é evidentemente o termo, o  

limite, a extremidade do poder 16. 

 

 O biopoder, desse modo, promove cada vez mais possibilidades de 

intervenções para se fazer viver. Nesse sentido, a tecnologia oferece constantemente 

meios para o prolongamento e melhora de qualidade da vida. Por isso, a morte, como 

referido por Foucault, é o limite do poder. Proporciona, por isso, múltiplas 

possibilidades à efetivação da saúde. De posse de meios até então indisponíveis, o 

Estado é capaz de controlar males cujos tratamentos eram até o momento impossíveis 

de tratar. O biopoder, assim, apresenta-se, em seu vértice positivo, como emergente 

possibilidade à saúde, constituindo-se no poder de se fazer viver. 

 

 A problemática relacionada ao poder de se fazer viver reside em eventuais 

falhas estatais no exercício desse biopoder. Notadamente nesse aspecto saliente-se a 

crise que atravessa o modelo prestacional do Welfare State 17: quando se passa a valorar 

mais a economia do que o bem-estar público, avista-se o final de valores consagrados, 

como o da saúde. Assim, 

 

as prestações políticas existem quando os sistemas funcionais da 

sociedade requerem decisões vinculantes. Com independência da 

                                                           
16 FOUCAULT, Em Defesa da Sociedade , p. 295-296. 
17 Conforme ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado-providência. Brasília/Goiânia: UNB/UFG, 
1997. p. 90: “O Estado-providência corresponde a uma forma de inserção do econômico no social, 
corrigindo e compensando os efeitos do mercado. Sua crise [...] debe-se principalmente ao modo desse 
reencaixe mais que a seu princípio. Os mecanismos de produção da solidariedade tornaram-se abstratos, 
formais, incompreensíveis. O desenvolvimento dos processos burocráticos, o peso crescente da 
regulamentação social se nutrem dessa abstração e a redobram, por sua vez. Daí, uma baixa de eficácia 
relativa. O Estado-providência, como princípio de mediação entre o econômico e o social, acaba por 
operar de maneira muito distante. Sobreleva-se à sociedade cada vez mais. A distância que inaugura entre 
o individual e o social tornou-se grande demais” 

2274



  

autonomia dos outros sistemas funcionais, isto é o que em grande 

medida acontece – da mesma forma que o sistema político depende de 

prestações gestadas em outro lugar. Já desde o começo do século XIX, 

por exemplo, estava claro que para a relação entre a política e a 

economia seria necessária uma garantia política do “direito privado”, 

já que para a relação entre política e educação se requereria a 

imposição política do ensino obrigatório e a constituição organizada 

de um sistema educativo básico e superior 18. [Tradução livre] 

 

 Cada subsistema é autônomo na função que realiza, entretanto possui intrínseca 

vinculação com outros; é, pois, ao mesmo tempo, autônomo e dependente do seu 

entorno. A política, por isso, deve observar a sociedade não mediante a distinção 

ganhar/perder, mas de acordo com sua codificação específica, como exaustivamente 

mencionado. Nesse passo, as decisões vinculantes devem ser voltadas à observação 

política, não econômica. 

 

A prestação somente é possível se os meios do sistema emisor – neste 

caso, o efeito vinculante das decisões – possam ser adaptados à 

estrutura do sistema receptor. Se nos mantermos nos exemplos da 

economia e da educação, surge então a questão relativa a estes 

sistemas servindo de instrumento das decisões vinculantes 

coletivamente. Ambos sistemas se apóiam em grande medida em uma 

flexível capacidade de disposição próxima à situação. Nenhum destes 

sistemas possuem uma instância de controle central que possa orientar 

o sistema político 19. [Tradução livre] 

                                                           
18 LUHMANN, Niklas. Teoría Política en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza Editorial, 2002. p. 95: 
“Las prestaciones políticas existen cuando quiera que los sistemas funcionales de la sociedad se requieran 
decisiones vinculantes. Con independencia de la autonomía de otros sistemas funcionales, esto es lo que 
en gran medida acontece – del mismo modo que el sistema político depende de prestaciones gestadas en 
otro lugar. Ya desde comienzos del siglo XIX, por ejemplo, estuvo claro que para la relación entre la 
política y la economía iba a ser necesaria una garantía política del <<derecho privado>>, ya que para la 
relación entre política y educación se requeriría la imposición política de la enseñanza obligatoria y la 
constitución organizada de un sistema educativo básico y superior.” 
19 Idem, ibidem, p. 95: “La prestación sólo es posible, si los medios del sistema emisor – en este caso, el 
efecto vinculante de las decisiones – pueden ser adaptados a la estructura del sistema receptor. Si nos 
mantenemos en los ejemplos de la economía e la educación, surge entonces la cuestión relativa a qué 
efectos profundos pueden alcanzarse en general en estos sistemas sirviéndonos del instrumento de las 
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 Portanto, as prestações públicas devem ser adaptadas à estrutura sistêmica de 

cada sistema receptor. A política, por si só, não possui condições prestacionais; por isso 

opera mediante a produção de decisões coletivamente vinculantes, abarcando estruturas 

de outros sistemas funcionais para fins de sua realização fática. Nesse passo, refira-se 

novamente que os sistemas são autônomos e interdependentes, não havendo um controle 

centralizado da sociedade sobre determinado sistema. 

 

 Salientem-se, igualmente, a necessidade de vontade política e a constante 

participação popular no processo político. A formação de uma opinião pública robusta 

reforça as possibilidades de a política operar de acordo com a realidade social. Ainda 

que construída pelos meios de comunicação de massas, essa opinião pública traz ínsita a 

possibilidade de construção de observações voltadas às reais necessidades da sociedade, 

viabilizando observações de segunda ordem e, por isso, trazendo possibilidades de 

melhor compreensão do cotidiano social. 

 

 Vontade política e participação popular, nesse sentido, são requisitos, 

respectivamente, da tomada de decisões coletivamente vinculantes e de construção da 

realidade social a ser operada pelos meios de comunicação. Em outras palavras, a 

participação popular é extremamente necessária para a viabilização de observações 

coesas com o cotidiano social; daí a necessidade de ampliação de espaços democráticos 

de discussão, consoante anteriormente anotado, como modo de viabilização da opinião 

pública realmente revestida como espelho da sociedade, não como fenômeno 

artificialmente manipulado pela mídia. 

 

 Ainda nesse aspecto, a opinião pública deve ser constantemente revigorada 

para novas observações, trazendo a possibilidade de expansão comunicativa para casos 

cuja premência é cristalina. A não-comunicação à qual é submetida a ocorrência de 

                                                                                                                                                                          
decisiones vinculantes colectivamente. Ambos sistemas se apoyan en gran medida en una flexible 
capacidad de disposición próxima a la situación. Ninguno de estos sistema posee una instancia de control 
central a la que pudiera orientarse el sistema político.” 
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casos de Alzheimer reflete o abismo comunicativo estabelecido pela dicotomia 

interesse/desinteresse social. 

 

 Neste ponto pode-se, enfim, questionar: por que questões tão relevantes como a 

necessidade de informações, tratamentos, etc. de portadores de doenças como o mal de 

Alzheimer permanecem obscurecidas pelos meios de comunicação, ao passo que outras 

questões corporificam-se globalmente, como a aids, provocando a irritabilidade dos 

diversos sistemas sociais para buscar seu controle? 

 

 Talvez a resposta para tal questão resida precisamente na insegurança20 que foi 

instaurada na sociedade. A pós-modernidade, como momento de fragmentação 

discursiva e ausência de certezas21, traz ínsita a sede de determinação das 

indeterminações. Talvez por isso a valoração de determinadas questões seja 

consideravelmente ampliada: a epidemia de aids (e outras doenças erradicadas que 

ressurgiram, como a tuberculose e o mal de chagas) produz constante inquietação social, 

por si só gerando comunicação; o que acarreta uma sobrecarga comunicativa que o 

sistema não pode simplesmente tratar como não-comunicação. Há, então, a necessidade 

de assimilação dessas perturbações e ruídos. Para Beck, 

 

os riscos não se esgotam em conseqüência e danos que já tenham tido 

lugar, mas contém essencialmente um componente futuro. [...] O 

centro da consciência do risco não reside no presente, mas no futuro. 

Na sociedade de risco, o passado perde a força de determinação para o 

presente. Em seu lugar aparece como ‘causa’ da vivência e da atuação 

presentes o futuro, isto é, algo não existente, construído, fictício. Hoje 

nos colocamos em ação para evitar, mitigar, prever (ou não) os 

                                                           
20 Ver LUHMANN, Niklas. Sociología del Riesgo. México: Triana Editores, 1998; BECK, Ulrich. La 
Sociedad del Riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 2001; DE GIORGI, Raffaele. 
Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: SAFE, 1998. 
21 Sobre tal aspecto Warat afirma que “possivelmente, com a modernidade finalizou um ciclo de 
perguntas e respostas. E o que se chama de pós-modernidade é um intervalo temporal no qual não se 
sabem as perguntas”. WARAT, Luis Alberto. O outro lado da Dogmática Jurídica. In: ROCHA, Leonel 
Severo (org.). Teoria do Direito e do Estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994. p. 84. 
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problemas e as crises de amanhã e de depois de amanhã.22 [Tradução 

livre] 

 

 Logo, a sociedade é complexificada no intuito de prever possíveis eventos 

danosos. Essa inquietação promovida pela epidemia de aids traduz-se na 

operacionalização sistêmica das comunicações, provocando a tomada decisões que 

visam à redução da complexidade e a certa sensação de segurança. De modo inverso, a 

incidência de casos de Alzheimer, por ocorrer isoladamente, não expondo a coletividade 

aos mesmos riscos trazidos pela possibilidade de epidemias (aids, dengue, etc.), 

apresenta certo isolamento comunicativo, não causando as mesmas ressonâncias23 

promovidas por grandes possibilidades danosas. 

 

 A não-comunicação, entretanto, é passível de ser transformada em 

comunicação em casos específicos, salientando-se aqui a atuação do Poder Judiciário: 

quando não superadas as improbabilidades da comunicação, o direito deve ser 

provocado para a efetivação de garantias sanitárias constitucionalmente estatuídas. Em 

último caso, a improbabilidade comunicacional sanitária deve ser superada mediante a 

atuação do sistema do direito, pois, no momento em que o sistema jurídico transpõe a 

problemática do entorno para dentro das fronteiras sistêmicas, gera-se comunicação pela 

tomada de decisão, reduzindo-se a complexidade e efetivando-se a garantia 

constitucional à saúde. 

 

 A não-comunicação, assim, deve ter constantemente revisados seus 

pressupostos e possibilidades para que haja o contínuo empenho à sua transposição em 

comunicação. Essa virada não-comunicação/comunicação depende de um esforço 

coletivo no sentido de uma maior participação popular, da construção de uma opinião 
                                                           
22 BECK, La Sociedad del Riesgo, p. 39-40: “los riesgos no se agotan en consecuencias y daños que ya 
han tenido lugar, sino que contienen esencialmente un componente futuro. […] El centro de la conciencia 
del riesgo no reside en el presente, sino en el futuro. En la sociedad de riesgo, el pasado pierde la fuerza 
de determinación para el presente. En su lugar aparece como ‘causa’ de la vivencia y de la actuación 
presentes el futuro, es decir, algo no existente, construido, ficticio. Hoy nos ponemos en acción para 
evitar, mitigar, prever (o no) los problemas y las crisis de mañana y de pasado mañana” 
23 LUHMANN, Niklas. Ecological Communication. Chicago: The University of Chicago Press, 1989. p. 
15-21. 
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pública voltada à observação do observador como maneira da sociedade operacionalizar 

questões de extrema relevância que repousam inertemente num espaço não 

comunicativo. 

 

 A comunicação promovida pela aids é viabilizada pela/na sociedade em razão 

da insegurança que constantemente produz. Logo, as possibilidades comunicativas 

ampliam-se de forma exponencial, trazendo em si a possibilidade de transformação 

social via o processamento dessas comunicações pelos sistemas sociais. Em sentido 

contrário, o mal de Alzheimer causa poucas perturbações na sociedade, bem como não é 

traduzido em risco ou em perigo à coletividade, sendo visto como um mal periférico; 

logo, não recebe o mesmo enfoque das atenções sociais. 

 

  Estabelece-se, desse modo, uma grande diferença em relação à especificidade 

da doença. Ao mesmo tempo em que há a promessa constitucional da saúde como 

direito de todos e dever do Estado, são estabelecidos critérios excludentes. Em outras 

palavras, a própria sociedade inclui/exclui; as possibilidades comunicativas são díspares 

e, por isso, ao medo (epidemia de aids) é dado imenso valor, ao passo que a aparente 

segurança que a sociedade crê viver em relação a outras enfermidades (mal de 

Alzheimer) exclui diversas necessidades, cuja atenção estatal deveria se dar de forma 

eqüitativa em consonância com o estabelecido na Carta política de 1988. 

 

Considerações finais 

 

 A produção jurídica, dessa maneira, deve ser dada em consonância com a 

existência de comunicações voltadas aos interesses da coletividade, isto é, o direito 

igualmente se ocupa com comunicações que deve operacionalizar. Nesse passo, apenas 

pela constante (re)produção de comunicações na sociedade é possível a elevação dos 

serviços sanitários à níveis de excelência. A superação das improbabilidades, 

juntamente com a produção massiva e renovada de comunicações específicas referentes 
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à saúde pública, é condição de possibilidade para a realização da promessa 

constitucional da plena assistência sanitária e da realização efetiva de cidadania. 

 

 A comunicação da saúde, assim, requer uma compreensão holística e interligada 

com todo um contexto social. A viabilização de sua transformação e geração de 

comunicações renovadas e de acordo com os interesses sociais perpassa pela 

necessidade da participação popular como exercício de cidadania e de sua difusão pelos 

meios de comunicação de massa. A saúde, desse modo, deve ser objeto de debates, 

havendo a necessidade da construção de uma opinião pública robusta e voltada à 

discussão acerca de temas de relevância à sociedade, possibilitando, assim, a contínua 

produção de comunicações para a irritabilidade dos sistemas sociais e sua conseqüente 

operacionalização como forma de efetivação da garantia constitucional à saúde.  

 

 Somente pela constituição da opinião pública é que serão levados adiante cada 

vez mais programas de atenção sanitária, concretizando-se gradativamente a promessa 

constitucional da total atenção à saúde a ser promovida pelo Estado. Apenas dessa 

maneira o indivíduo excluído do sistema da sociedade, será incluído numa realidade 

voltada ao seu crescente bem-estar como expressão de possibilidade emancipatória. 
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RESUMO 

O tema central desta investigação é a existência de conflitos entre direitos fundamentais 

diante da existência de relação jurídica entre transexuais e terceiros, buscando-se 

verificar como a jurisdição brasileira tem enfrentado o tema. Para tanto, considerando-

se que a dignidade da pessoa humana é o eixo central do ordenamento jurídico, 

pretende-se verificar, através da análise de caso concreto, se os casos de conflitos entre 

os direitos fundamentais, especialmente nos casos de transexuais e de terceiros, são 

solucionados através da aplicação do princípio da proporcionalidade. O trabalho utiliza 

a lógica dedutiva, ou seja, parte-se da abordagem de categorias consideradas 

fundamentais para o desenvolvimento do tema, tais como a transexualidade, a dignidade 

humana, os direitos fundamentais e o princípio da proporcionalidade, para, então, 

enfrentar o problema propriamente dito, ou seja, analisar se os conflitos entre direitos 

fundamentais entre transexuais e terceiros têm sido solucionados, através da aplicação 

do princípio da proporcionalidade. Dessa maneira, o trabalho pretende contribuir de 

forma a fazer uma análise crítica da forma que está sendo operacionalizada a aplicação 

do princípio da proporcionalidade nos casos de conflitos entre direitos fundamentais de 

transexuais e de terceiros pela jurisdição brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. TRANSEXUAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
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ABSTRACT 

The central subject of the inquiry is the existence of conflicts between fundamental 

rights faced with the existence of legal relation between transsexuals and other people, 

seeking to verify how the Brazilian jurisdiction has faced the subject. For so much, 

considering that the dignity of the human person is the central axis of the legal 

ordainment, one intends to verify, through the analysis of concrete case, that the cases 

of conflicts between the fundamental rights, specially in the cases of transsexuals and of 

other people, are solved through the application of the principle of proportionality. The 

assignment uses deductive logic, in other words, it is relied on the approach of 

categories considered fundamental for the development of the subject, thus facing the 

issue discussed, that is, to analyze if the conflicts between basic rights of transsexuals 

and other people they have been solved, for the Brazilian jurisdiction, through the 

application of the principle of proportionality. In this way, the work intends to 

contribute of form to make a critical analysis of the form that is being carried through 

the application of the principle of proportionality in cases of conflicts between basic 

rights of transsexuals and other people for the Brazilian constitutional jurisdiction. 

 

KEY WORDS: BASIC RIGHTS. CONFLICT. PRINCIPLE OF 

PROPORTIONALITY. TRANSSEXUALS. DIGNITY OF A HUMAN PERSON. 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão judicial de casos de transexualidade vem se tornando cada vez mais 

importante e corriqueira no Brasil, tendo seu aumento relacionado com a realização de 

cirurgias de redesignação sexual de indivíduos transexuais. Isso porque, desde 1997, 

através da Resolução n.º 1.482, do Conselho Federal de Medicina1, a cirurgia de 

transgenitalização tornou-se legal no Brasil, desde que preenchidos alguns requisitos. 

Tendo o número de cirurgias de retificação sexual aumentado, a conseqüência foi a 

discussão judicial desses casos, objetivando o ajuste dos documentos do indivíduo, com 

a retificação do prenome e do sexo no Registro Civil. Assim, apresenta-se um estudo de 

                                                 
1 Revogada pela Resolução n.º 1.652, de 2002, do mesmo Conselho. 
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caso, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça2, que se refere a um pedido de 

retificação do Registro Civil de um transexual, já operado, no qual houve recurso do 

Ministério Público, objetivando a inscrição no referido registro, da condição de 

transexual do mesmo. Então, pretende-se discutir esta temática através da lógica 

indutiva, partindo-se da descrição do caso concreto, fazendo-se a generalização e a 

análise teórica e conceitual do tema, verificando-se, dessa forma, se a decisão do 

Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de preservar minimamente os direitos 

fundamentais em questão.  

O Superior Tribunal de Justiça, no momento em que regulou um suposto conflito 

de direitos fundamentais, não adentrou na esfera da jurisdição constitucional? Isto 

significa dizer que, se o chamado “guardião da Constituição” é o Supremo Tribunal 

Federal – que possui uma função interpretativa, no sentido de não violação das 

previsões constitucionais e, por conseqüência dos direitos fundamentais –, no momento 

em que o Superior Tribunal de Justiça efetua análise de um caso que envolve (um 

suposto) conflito entre direitos fundamentais, sem que, sequer, tenha discutido essa 

questão, não afrontou a Constituição?  

Cabe, da mesma forma, ao Tribunal Constitucional – no caso, o Supremo Tribunal 

Federal – a apreciação, em última instância, dos casos relativos aos direitos humanos 

fundamentais e, especialmente no caso que será debatido nesse texto, dos conflitos que 

possam existir entre tais direitos. Referido Tribunal, na sua função de guardião da 

Constituição, tem função criativa, que se dá a partir do modelo de Constituição Aberta3, 

que considera o ordenamento jurídico constitucional como um sistema aberto e em 

permanente interpretação4. A partir dessa perspectiva, a jurisdição constitucional toma 

um novo formato, ou seja, a de, a partir da interpretação contínua da Constituição, dar-

                                                 
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 678933/RS, julgado em 22 de março de 
2007. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (relator). Disponível em: http://www.stj.gov.br. Acesso 
em: 24 maio 2007.  
3 O modelo de Constituição Aberta é aquele em que os Tribunais Constitucionais têm como uma de suas 
atividades a de estabelecer os limites, os contornos, dos direitos fundamentais, especialmente quando 
estejam em conflito. Nesse sentido, Peter Häberle entende que a Constituição é um produto cultural e 
vivo, e que sua interpretação deve ser feita por aqueles que a vivenciam. Sobre essa perspectiva de 
Constituição Aberta, ver: HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. 
Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
4 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Direitos fundamentais, jurisdição constitucional e democracia: origens, 
fundamentos e controvérsias. In: GORCZEVSKI, C.; REIS, J.R. Constitucionalismo Contemporâneo: 
direitos fundamentais em debate. Porto Alegre: Norton, 2005, p. 76-83. 
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lhe nova vida, permanentemente, devendo ser interpretada por todos e por cada um. 

Assim, caberia ao Superior Tribunal de Justiça ter feito, ao menos, uma análise dos 

direitos fundamentais que estavam envolvidos no caso concreto, para que pudesse 

melhor resolvê-lo. É o que se verá a seguir: a exposição do caso e sua análise, para que 

se possa, verdadeira e seriamente, analisar a decisão adotada pelo Tribunal.   

 

1 ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS FUNDAMENTAIS À COMPREENSÃO 

DO CASO CONCRETO 

O caso em análise teve origem na Comarca de Guaíba, no Rio Grande do Sul, 

onde um transexual, após a devida cirurgia, requereu à justiça a alteração do seu 

prenome e do seu sexo, de masculino para feminino, no Registro Civil. A Magistrada, 

em 1.º grau de jurisdição, autorizou a alteração do prenome e do sexo, conforme 

requerido, no Registro Civil, observando, contudo, que nenhuma referência da condição 

anterior ou dos motivos que ensejaram a retificação, constassem no Ofício de Registro 

Civil, como forma de evitar que o preconceito e a discriminação fossem mantidos. O 

Ministério Público, então, recorreu da sentença, requerendo ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, que houvesse a reforma da sentença, considerando que a 

mesma havia sido extra petita5, pois determinou que não fosse publicizada a condição 

de transexual do indivíduo, o que não havia sido requerido pelo mesmo, alegando, 

também, que tal fato poderia trazer prejuízos a terceiros que se envolvessem com aquele 

indivíduo.  

O Tribunal gaúcho manteve a sentença de 1.º grau de jurisdição, afastando a 

preliminar de sentença extra petita, pois “quem gostaria de passar por uma cirurgia tão 

delicada de mudança de sexo, ingressar na justiça para ver seu nome e sexo modificados 

e não querer que isso seja omitido do resto da sociedade?”6. Além disso, a suposição de 

eventual prejuízo que terceiros pudessem sofrer não passaria de hipótese, sem certeza de 

concretização. Dessa maneira, não poderia haver a exposição da condição anterior do 

indivíduo, sua condição de transexual, cuja alteração de prenome e sexo, ocorrera por 

cirurgia de redesignação, por mera suposição de possíveis prejuízos de terceiros. Tal 

                                                 
5 Extra petita é a sentença que decide fora do pedido, ou seja, decide sobre algo que não foi requerido no 
pedido inicial.  
6 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.º 70006828321, 
julgada em 11 de dezembro de 2003. Desembargadora Catarina Rita Krieger Martins (relatora). 
Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em: 24 abr. 2007. 
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fato só poderia ser regulado se houvesse um caso concreto de prejuízo. E, na verdade, 

aquele que tivesse sofrido prejuízo é que deveria postular proteção para seus direitos. O 

que se apresenta, neste caso, é o conflito entre o direito à dignidade, à vida privada e à 

saúde do transexual versus o direito à honra e à informação de terceiros. Entende-se, 

contudo, que seja um suposto conflito, pois, não ocorreu nenhum fato, ou nenhum caso 

concreto de prejuízo a terceiro, não havendo, portanto, como regular um conflito, pois 

este, sequer, existe ainda.  

O Ministério Público, irresignado com a decisão que manteve a sentença de 1.º 

grau, não publicizando a condição de transexual do indivíduo, ingressou com Recurso 

Especial, junto ao Superior Tribunal de Justiça, com base em precedente jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde houve a determinação de averbação no 

registro da condição de transexual que foi “submetido a cirurgia de modificação de 

sexo”7. O Superior Tribunal de Justiça, então, deu provimento ao recurso, reformando a 

sentença, pois, se o registro deve preservar a verdade, não é possível que se esconda, 

através do próprio registro, que a retificação foi em decorrência de ato judicial, 

requerido pelo indivíduo, após intervenção cirúrgica de retificação de sexo. Assim, o 

objeto deste trabalho é apresentar uma discussão a partir dos elementos que surgem do 

caso acima apresentado, discutindo acerca do conflito entre direitos fundamentais, 

forma de solução, sobre a legitimidade da decisão, enfim, sobre os aspectos que podem 

ser extraídos do presente caso concreto, na perspectiva da jurisdição constitucional 

aberta, através da qual, repise-se, o dever de interpretar os ditames constitucionais é de 

todos os indivíduos da sociedade8. 

 

2 CONSTRUINDO CATEGORIAS E CIRCUNSTÂNCIAS ESSENCIAIS 

ADVINDAS DA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA EM DISCUSSÃO  

O primeiro elemento que se extrai do caso julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em análise, é a questão da transexualidade. Transexual é o indivíduo que 

                                                 
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 678933/RS, julgado em 22 de março de 
2007. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (relator). Disponível em: http://www.stj.gov.br. Acesso 
em: 24 maio 2007.  
Não foi informado, no teor do acórdão acima referido qual foi o processo, julgado pelo Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, que deu origem ao dissídio jurisprudencial.  
8 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1997, p. 13-14. 
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pertence psicologicamente a um sexo e biologicamente a outro. Assim, a 

transexualidade é “um transtorno da identidade de gênero sexual causado unicamente 

por razões psíquicas e caracterizado pela arraigada e inabalável convicção do sujeito de 

que pertence ao sexo oposto ao seu”9. Os indivíduos transexuais buscam 

incessantemente realizar uma intervenção cirúrgica para redefinir seu sexo biológico, 

ajustando-o ao psicológico, já que pesquisas realizadas demonstram que a tentativa de 

ajuste do sexo psicológico ao biológico não funciona. Com a edição da Resolução n.º 

1.482, de 1997, revogada pela Resolução n.º 1.652, de 2002, do Conselho Federal de 

Medicina10 houve a regulamentação das cirurgias de redesignação sexual que é a única 

forma de cura para os transexuais11.  

Mas, para que tal procedimento possa ser realizado, devem estar presentes alguns 

requisitos, estipulados pela própria Resolução12, tais como o desconforto com o sexo 

anatômico e o desejo de pertencer ao sexo oposto, dentre outros. Além disso, o paciente 

deve ter mais de 21 anos e se submeter a um tratamento de dois anos, com 

acompanhamento de uma equipe multidisciplinar (psiquiatra, cirurgião, psicólogo e 

assistente social), para que se ajuste às modificações da cirurgia. Preenchidos todos os 

requisitos, a cirurgia deve ser realizada o que, todavia, não soluciona todos os 

problemas, já que o transexual precisa ter seu prenome e sexo alterados nos 

documentos, alterações estas que deverão ser mantidas em sigilo, como forma de 

preservar a dignidade desses indivíduos. 

Ocorre que, todavia, o Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, como 

fiscal da lei, irresigna-se contra qualquer decisão que mantenha sigilo quanto à 

                                                 
9 ZIMERMAN, David E. Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise. Porto Alegre: ARTMED, 2001, p. 
410. 
10 BRASIL. Resolução do Conselho Federal de Medicina n.º 1.652, de 06 de novembro de 2002. Dispõe 
sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução do CFM n. º 1.482. Brasília, DF, 6 nov. 2002. 
Disponível em: < http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1652_2002.htm>. Acesso em: 15 
maio 2007. 
11 Nesse sentido, manifestam-se: VIEIRA, Tereza Rodrigues. Mudança de Sexo: aspectos médicos, 
psicológicos e jurídicos. São Paulo: Santos, 1996, p. 85-94, passim; ZIMERMAN, David E. Vocabulário 
Contemporâneo de Psicanálise. Porto Alegre: ARTMED, 2001, p. 411; LUCARELLI, Luiz Roberto. 
Aspectos Jurídicos da Mudança de Sexo. Revista da PGE, São Paulo, v. 35, p. 213-228, jun. 1981, p. 216; 
KLABIN, Aracy Augusta Leme. Transexualismo. Revista de Direito Civil, São Paulo, v. 17, p. 27-49, 
jul./set. 1981, p. 28 e 33; dentre outros. 
12 BRASIL. Resolução do Conselho Federal de Medicina n.º 1.652, de 06 de novembro de 2002. Dispõe 
sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução do CFM n. º 1.482. Brasília, DF, 6 nov. 2002. 
Disponível em: < http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1652_2002.htm>. Acesso em: 15 
maio 2007. 
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retificação do registro civil. O caso em análise13 é exatamente esse. Depois de a 

sentença original ter deferido a retificação e vedado a publicização da condição de 

transexual, o Ministério Público, na tentativa de evitar danos a terceiros de boa-fé, 

apelou da sentença, requerendo que fosse averbado, “à margem do registro, que a 

retificação do nome e do sexo do apelado é oriunda de decisão judicial”, que se deu em 

decorrência de cirurgia de adequação sexual, de forma a assegurar a “publicidade do 

registro sem impedir que alguém possa tirar certidões ou informações a respeito”14. 

Surge a seguinte questão: a pretensão do Ministério Público é prevenir que ocorram 

danos a terceiros que mantenham relações jurídicas com o transexual, tais como uma 

relação contratual qualquer, como compra e venda ou empréstimo, por exemplo. Ocorre 

que, o preço para tal “prevenção” será bastante caro para o indivíduo: permanecerá com 

sua dignidade sendo desrespeitada, pois não é digno que alguém tenha publicizada sua 

condição de transexual, ainda mais para evitar possíveis danos a direito de terceiros, 

pois, com a inscrição sua situação poderá ser conhecida por toda a sociedade. Há, neste 

caso, um aparente15 conflito de direitos fundamentais: o direito à dignidade e à 

privacidade do transexual versus o direito a publicidade e à honra de terceiros.  

Deveria ter ocorrido, no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, uma análise 

das conseqüências que a decisão traria às partes, para verificar qual das partes seria 

menos prejudicada, no caso concreto, isto é, uma ponderação de bens. Isso porque, pela 

aplicação do princípio da proporcionalidade, pelo qual os meios para atingir os fins 

pretendidos devem ser na exata medida necessária, verifica-se que a decisão extrapolou 

tal medida, pois ainda que não houvesse qualquer informação no registro civil do 

indivíduo, este manterá o mesmo número do CPF16, inexistindo qualquer possibilidade 

                                                 
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 678933/RS, julgado em 22 de março de 
2007. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (relator). Disponível em: http://www.stj.gov.br. Acesso 
em: 24 maio 2007. 
14 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n.º 70006828321, 
julgada em 11 de dezembro de 2003. Desembargadora Catarina Rita Krieger Martins (relatora). 
Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br. Acesso em: 24 abr. 2007. 
15 O conflito, neste caso, é aparente, pois não existe um caso concreto, de ocorrência, de um dano à 
terceiro. O que existe é a mera possibilidade de existência de dano, que pode, ou não, configurar-se. Por 
isso que se entende que para que exista restrição a um direito fundamental do transexual, o dano deve 
estar, no mínimo, na iminência de ocorrer, para que justifique a limitação ao exercício de um direito, em 
benefício de outro. De outra forma, não há justificativa para tanto.  
16 O Cadastro de Pessoas Físicas é o documento pelo qual todo indivíduo é identificado perante a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), contendo suas informações cadastrais. Cada indivíduo só 
pode se inscrever nesse cadastro uma única vez, sendo que o número que lhe é atribuído será único e 
definitivo. Dessa forma, toda e qualquer alteração que ocorrer na situação do indivíduo, tal como a 
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de insegurança jurídica ou possível prejuízo a terceiros. Na verdade, com a decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, o que ocorreu foi a repetição dos inúmeros 

constrangimentos pelos quais o transexual já havia suportado. Merece, nesse caso, haver 

um sopesamento, através da aplicação do princípio da proporcionalidade e de seus 

elementos constitutivos (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito). Assim, deve-se analisar se a inscrição da condição de transexual do indivíduo 

em seu registro é uma medida adequada, se é o meio certo para que se chegue ao fim 

almejado, ou seja, a proteção do direito de terceiros. Em seguida, é preciso que se 

verifique se essa medida é necessária para a conservação do direito fundamental do 

terceiro ou se existe outras medidas que, adotadas, possam chegar ao mesmo fim, ou 

seja, é a utilização do meio mais suave, dentre os vários possíveis, para a consecução da 

mesma finalidade. Por fim, é preciso que exista o sopesamento entre o resultado 

alcançado e o meio empregado, ou seja, verificar se o fruto obtido com a inscrição da 

condição transexual foi proporcional a tal medida, isto é, ver se realmente houve a 

proteção do direito de terceiros e se essa proteção foi proporcional a restrição dos 

direitos do transexual.  

Dessa forma, como ficaria o caso em que um terceiro possuísse uma relação de 

empréstimo com um transexual antes da operação, sendo que, após esta, aquele 

indivíduo retificou seus documentos. Caso o transexual deixe de pagar o empréstimo, 

como o terceiro poderá cobrar daquele com quem ele contratou, se esta pessoa deixou 

de existir e não há nenhuma averbação em seu registro de nascimento, como óbito, por 

exemplo. Esse, sim, seria um caso de conflito real e existente, que não ocorre no caso 

que está sendo analisado, pois não há notícia de qualquer relação jurídica com o 

transexual que pleiteou a retificação de seu prenome e sexo. É nesse sentido que Alexy 

se manifesta, de que, em princípio, não pode haver um conflito entre direitos 

fundamentais de forma abstrata, ou seja, a existência de circunstâncias do caso concreto 

é importante para a configuração do conflito e para a solução deste. Para o autor, a 

solução do conflito está em se levar em conta os elementos que circundam o caso para, 

a partir deles, se estabelecer qual princípio preponderará sobre o outro, ou seja, 

                                                                                                                                               
retificação de prenome e de sexo, deverá ser informada neste cadastro, pedindo-se a alteração destes 
dados, mas não será emitido novo número, havendo, apenas as correções necessárias. RECEITA 
FEDERAL. Desenvolvido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Apresenta informações gerais ao 
contribuinte sobre CPF, CNPJ, emissão de certidões, dentre outros serviços. Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em: 25 maio 2007. 
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“tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajo las cuales un principio 

precede al otro. Bajo otras condiciones, la cuestión de la precedencia puede ser 

solucionada inversamente”17, porque, para que se chegue a melhor solução da colisão 

dos princípios, deve-se “decidir em vista de las circunstancias del caso”. 

Assim, se há apenas um suposto conflito, como pode o Superior Tribunal de 

Justiça determinar a inscrição à margem do registro do transexual que a retificação do 

prenome e do sexo é decorrente de determinação judicial e de cirurgia de 

transgenitalização? E mais, a decisão tomada pelo Tribunal foi trabalhada apenas na 

perspectiva ordinária e não em perspectiva constitucional, como deveria ter ocorrido, já 

que o que está em jogo é a dignidade do transexual, além de outros direitos 

fundamentais, tais como o direito a privacidade, informação, dentre outros.  

Dessa forma, tendo o Tribunal agido no sentido de não alegar, nem mesmo 

analisar qualquer direito fundamental para embasar a decisão, teria sido esta justa e 

correta para o caso concreto? Para que se possa ofertar, senão uma solução, uma 

proposta, um caminho para que se encontrem respostas a essas questões, é preciso que 

se analise a questão da jurisdição constitucional, especialmente porque esta temática 

possui um papel extremamente importante na ordem democrática, sendo fundamental na 

garantia e concretização dos direitos fundamentais.  

 

3 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – ABERTURA CONSTITUCIONAL E 

ATIVIDADE CRIATIVA DOS TRIBUNAIS 

Será que a decisão, conforme se apresentou, faz parte do que se chama de 

atividade criativa dos Tribunais? Essa noção de criação por parte dos Tribunais 

encontra-se inserida na questão da abertura constitucional, fato que, por sua vez, ocorre 

em razão de uma ordem democrática, caracterizadora do Estado Democrático de 

Direito18. Nesse sentido, a interpretação da Constituição e de suas normas deve ser feita 

por toda a sociedade, de forma coletiva, possibilitando que ela suporte as modificações 

                                                 
17 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2002, p. 92-96, passim. 
18 O Estado Democrático de Direito tem estreita ligação com a democracia, de forma que a sociedade 
participa do sistema tanto de forma passiva quanto de forma ativa. Nessa forma, o Estado deve primar 
pela supremacia da vontade popular, sendo que a sociedade integra-se ao Estado para a realização de suas 
atividades. Há, então, a imposição de limites a atividade Estatal, de acordo com os fins da ação do Estado. 
Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. 4. ed. Tradução de Marina 
Gascón. Madrid: Trotta, 2002, p. 21-24, passim. 
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da sociedade, estando, dessa maneira, em condições de expressar a realidade. De forma 

que a noção de abertura constitucional “parte do pressuposto de que a diferenciação 

social e o pluralismo são as principais características da sociedade contemporânea [...], 

que inclui, todavia, formas democráticas de participação nos assuntos políticos”19 e, 

com isso, a Constituição é vista sob uma perspectiva viva, como um produto cultural20, 

ou seja, como um sistema aberto, pelo qual a realidade acaba por condicionar a 

interpretação. Nesse sistema aberto, “o objetivo primordial da Constituição é a 

realização dos valores que apontam para o existir da comunidade”21, sendo que tais 

valores são os direitos fundamentais. Assim, além de constituírem o núcleo básico do 

sistema constitucional, são, também, critérios de interpretação.  

Então, através da abertura do círculo de intérpretes da Constituição há uma 

ligação entre os direitos fundamentais e a democracia, de forma a dar garantia aos 

direitos fundamentais, ou seja, a concretização do sistema de direitos constitucionais 

“pressupõe uma atividade interpretativa tanto mais intensa, efetiva e democrática quanto 

maior for o nível de abertura constitucional existente”22, o que torna as decisões 

democraticamente justificadas e legitimadas pela abertura constitucional. Então, em 

cada caso, as normas devem ser, a partir dos elementos existentes, ajustadas de maneira 

a solucionar, da melhor maneira possível, o conflito que se impõe. Esse “ajuste” é no 

sentido de que não há como as normas jurídicas, especialmente, as normas 

constitucionais, estarem prontas e acabadas, somente sendo aplicadas ao caso concreto.  

Deve haver um diálogo, uma interelação entre o fato, seus elementos e a norma a 

ser aplicada, ajustando, dessa maneira, a norma ao momento histórico e às condições no 

qual o fato está sendo apresentado. Dessa maneira, deve-se pressupor que o sistema de 

interpretação mais adequado na atualidade é aquele em que o “pluralismo exige do 

aplicador um modo de raciocínio não propriamente sistemático, mas problemático, em 

                                                 
19 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Direitos fundamentais, jurisdição constitucional e democracia: origens, 
fundamentos e controvérsias. In: In: GORCZEVSKI, C.; REIS, J.R. Constitucionalismo Contemporâneo: 
direitos fundamentais em debate. Porto Alegre: Norton, p. 71-96, 2005, p. 80. 
20 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1997, p. 24; Idem. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Tradução de 
Emilio Mikunda. Madrid, Tecnos, 2000, p. 34. 
21 CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de 
poderes. In: VIANNA, Luiz Werneck (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: 
UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002, p. 29. 
22 Ibidem, p. 32. 
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que o contorno fático do caso interfere no próprio sentido das normas jurídicas”23. Por 

isso que Häberle24 entende que a Constituição é um produto vivo, sujeito as alterações 

constantes da sociedade, de sua cultura, do momento histórico, devendo, portanto, 

adaptar-se a ela para poder melhor regulá-la.  

Deve-se reconhecer, então, a influência da teoria democrática sobre a 

hermenêutica constitucional, de forma a conferir maior legitimidade às decisões dos 

Tribunais Constitucionais. Isso porque, se os juízes (intérpretes jurídicos) não são os 

únicos a viver a norma, não podem monopolizar a atividade de interpretação. Assim é 

que Häberle diz que quem vive a norma acaba por interpretá-la25. Deve-se, portanto, 

migrar de uma sociedade fechada – na qual somente o juiz é quem participa do processo 

interpretativo – para uma sociedade aberta de intérpretes, onde, quanto maior for a 

abertura da interpretação à participação social, mais eficazes e mais próximas da 

realidade da sociedade serão as decisões da jurisdição constitucional. A legitimação dos 

vários intérpretes da Constituição encontra-se no fato de que tais pessoas representam 

um pedaço da publicidade e da realidade da Constituição.  

Limitar a interpretação constitucional àqueles autorizados jurídica ou 

funcionalmente pelo Estado, significa o empobrecimento da Constituição, ou seja, a 

falta de realidade e, até mesmo, sua morte, pois de nada mais adianta, para aquela 

sociedade, uma Constituição que não consiga expressar sua realidade. Essa mutação 

constitucional, de forma a se adaptar a realidade social só é possível através da abertura 

da interpretação constitucional. Dessa forma a Constituição servirá como um espelho da 

realidade, da sociedade. A participação dos cidadãos na interpretação constitucional é, 

também, uma forma de exercício da democracia, que é exercida tanto através da 

legitimação mediante as eleições, ou seja, os representantes do povo que atuam no 

processo de interpretação, como através de mediação do processo público e pluralista da 

política, através da realização dos direitos fundamentais. Dessa maneira, no Estado 

Democrático de Direito, em que o pluralismo constitui a sociedade, não se pode, sob 

pena de ferir a Constituição, à medida que não há a garantia e a realização dos direitos 
                                                 
23 GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica constitucional e pluralismo. In: SAMPAIO, J. A. L.; 
SOUZA CRUZ, A. R. de. Hermenêutica e jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 
58. 
24 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1997. 
25 Ibidem, p. 13. 
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fundamentais conforme previsto, “eliminar qualquer projeto de vida sem se interferir na 

auto-identidade de uma determinada sociedade”.  

Nesse sentido, entende-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que está 

sendo analisada não trouxe a melhor solução ao caso concreto, pois, conforme já 

afirmado e, inclusive, como salientado pelo relator do processo, junto ao Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, não é possível que os direitos do transexual sejam 

limitados por um suposto conflito com terceiros ou, como conforme fundamentação do 

Superior Tribunal de Justiça, de que, como o indivíduo agiu por sua vontade, deverá 

arcar com as conseqüências. Se a dignidade do transexual sofreu restrição para que não 

houvesse prejuízos a terceiros, sendo que não há comprovação da existência de relações 

jurídicas com outros cidadãos, ou mesmo demonstração de algum fato que possa 

prejudicar esses mesmos terceiros, o direito do transexual de viver de forma digna e ser 

respeitado pela sociedade não deveria ter sido restringido. E, mais do que isso: com a 

utilização de argumentos “ralos”, baseados no “amor pela humanidade”, o Tribunal se 

furtou de analisar os direitos que se encontravam em jogo, aplicando ao caso concreto 

uma decisão sem consistência normativa, que, ao menos, fosse pautada em uma teoria 

dos direitos fundamentais, sem analisar as conseqüências dessa decisão para a 

sociedade, que é um pressuposto democrático vinculado à abertura, conforme 

mencionado.  

O Tribunal apenas considerou que, como o indivíduo “quis seguir o seu destino, e 

agente de sua vontade livre procurou alterar no seu registro civil a sua opção, cercada do 

necessário acompanhamento médico e de intervenção que lhe provocou a alteração da 

natureza gerada”, tendo tal decisão ocorrido por ato voluntário revelado para “o mundo 

no convívio social”, não se poderia “esconder no registro, sob pena de validarmos 

agressão à verdade que ele deve preservar, que a mudança decorreu de ato judicial, 

nascida da vontade do autor e que tornou necessário ato cirúrgico complexo”. O que 

ocorreu, na verdade, foi uma supervalorização da vontade por parte do Tribunal, o que, 

vem a reafirmar o que se apontou mais acima: a utilização de argumentos ralos, sem 

base jurídica concreta, sem o enfrentamento da realidade do caso concreto e dos direitos 

que estavam em jogo.  

Dessa maneira, não foi sequer minimamente garantido o direito à dignidade 

humana do transexual, já que qualquer pessoa poderá ter acesso a sua condição de 
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transexual. Até que ponto o transexual tem direito de não divulgar as informações da 

sua condição anterior? Até que ponto o registro pode gerar constrangimentos a seu 

portador? Até que ponto terceiros possuem o direito de conhecer a condição de 

transexualidade do indivíduo pós-operado? A partir de então, é possível se afirmar que 

existe um aparente conflito entre direitos dos transexuais e dos terceiros que com eles se 

envolvam em relações jurídicas, que só se tornará concreto se efetivamente algum 

terceiro sofrer algum prejuízo. Para que se possa solucionar um conflito, o que, 

normalmente ocorre é a aplicação do princípio da proporcionalidade26, pelo qual é 

realizada uma ponderação entre os bens que estão em conflito, de forma a encontrar a 

melhor solução ao caso concreto, sendo que deverá existir uma adequação entre os 

direitos em conflito.  

O que deve haver, na verdade, é a análise do caso concreto, para a verificação, a 

partir do sopesamento dos direitos envolvidos, através da proporcionalidade, de qual 

dos direitos envolvidos sairá menos lesado naquela relação jurídica. Assim, no caso em 

análise, ou seja, nos casos de conflitos entre os direitos dos transexuais e os direitos dos 

terceiros com eles relacionados, entende-se que o direito à intimidade e à dignidade dos 

transexuais deve prevalecer aos direitos dos demais indivíduos, relacionados à 

publicidade e à honra (até porque, não houve prejuízo de ninguém no caso concreto). 

Isto porque, conforme já afirmado anteriormente, a exposição da condição de operado 

do transexual ser-lhe-ia bem mais prejudicial, em relação ao desconhecimento de sua 

condição, por parte dos terceiros envolvidos em qualquer relação jurídica. Aqui, mais 

uma vez, deve ser destacada a análise dos elementos do princípio da proporcionalidade, 

ou seja, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

Nesse sentido, com relação à adequação, a utilidade da medida adotada, deve ser 

verificada se a inscrição da condição de transexual será adequada para proteger o direito 

de terceiro. A resposta para isso é, pode ser que sim. Já no que se refere a necessidade, 

                                                 
26 Esse sopesamento que deve se dar entre os direitos fundamentais em conflito deve se dar no sentido de 
que a limitação de um dos direitos ocorra tanto quanto necessário. Assim, existe a imposição de limites 
aos limites, de forma que a restrição “se dê na medida estritamente necessária e indispensável à própria 
concretização e preservação de tais direitos e demais bens constitucionalmente protegidos”. É a chamada 
teoria dos limites dos limites, que surgiu na doutrina alemã, pela qual as restrições impostos aos limites de 
direitos fundamentais devem ser respeitadas, “sob pena de se as considerarem constitucionalmente 
inadequadas e, de conseguinte, não válidas porque inconstitucionais”. FREITAS, Luiz Fernando Calil de. 
Direitos fundamentais: limites e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 185; ALEXY, 
Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. 
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ou seja, se a medida  adotada é indispensável, se não há outra forma de preservar o 

direito de terceiros, é preciso que se diga que o meio utilizado (inscrição à margem do 

registro da condição de transexual) foi exagerada. Isso porque se o indivíduo retificar 

seus documentos, sem que haja qualquer observação em seu registro, ainda sim 

qualquer terceiro que mantenha relação jurídica com o transexual não será prejudicado, 

pelo simples fato de que o que muda é o nome e não o número do documento. Este é 

único. Funciona como em todos os casos de elaboração de segunda via de documentos: 

modifica-se o nome, o sexo ou o estado civil, mas o número do documento permanece o 

mesmo. Assim, o segundo elemento da proporcionalidade, a necessidade, mostra-se 

excessiva, pois há outro meio menos gravoso do que a inscrição no registro civil. Por 

fim, a proporcionalidade em sentido estrito, girará em torno da análise da ponderação 

entre o fim alcançado e a medida utilizada, até o ponto de se verificar que o meio usado, 

no caso concreto, foi excessivo diante do fim a ser alcançado, pois existia outro meio 

menos gravoso ao transexual que atingiria o mesmo fim. Aliás, mais do que isso: não 

havia conflito para ser regulado, o que não justificaria a decisão tomada, no sentido de 

expor o transexual a situações constrangedoras, em benefício à proteção de supostos 

conflitos com direitos de terceiros.  

Além disso, o fato de a decisão não ter analisado as questões constitucionais 

postas em jogo, ou seja, as conseqüências que a requisição do Ministério Público traria 

à vida do transexual, com o ferimento de seus direito fundamentais, o Superior Tribunal 

de Justiça, utilizando-se de argumentos de fundo sentimental, religiosos e amorosos, 

não analisou a questão de forma constitucional e jurídica, como deveria ter ocorrido. A 

questão de não haver previsão normativa27 com relação à retificação de nome e sexo em 

                                                 
27 Existem projetos de lei, objetivando a inserção de parágrafo no artigo 58 da Lei dos Registros Públicos 
(lei n.º 6.015/1973), para disciplinar a retificação nos casos de transexualidade. O projeto de lei 70-B, de 
1995, de autoria de José Coimbra, prevê a alteração do artigo 58 da Lei dos Registros Públicos. “Com a 
nova redação, o art. 58 passará a ter três parágrafos, sendo que o primeiro é uma reprodução do primitivo 
parágrafo único, com pequenas alterações, apenas de redação, que em nada comprometem o seu 
conteúdo, o qual permanece idêntico à disposição inicial. Os outros dois parágrafos são inovadores. O 
parágrafo segundo, por prever nova hipótese de mudança de prenome relacionada à cirurgia modificadora 
do sexo originário, faz com que, para tanto, a autorização judicial seja necessária, como já o é, na hipótese 
de mudança prevista no parágrafo antecedente. Por sua vez, o parágrafo terceiro, o qual se refere ao 
parágrafo anterior, dispõe sobre a averbação de ser pessoa transexual no registro de nascimento e 
documento de identidade”. PERES, Ana Paula Barion. Transexualismo. O direito a uma nova identidade 
sexual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 178-189, passim. Maiores informações sobre o projeto de lei 
70-B, ver: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Desenvolvido pelo Centro de informática da Câmara dos 
Deputados. Apresenta informações gerais sobre o órgão. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/internet/proposicoes. Acesso em: 25 maio 2007. 
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decorrência de cirurgia de redesignação sexual, nem dos procedimentos que devem ser 

adotados nesses casos, nada foi discutido. O Tribunal baseou-se apenas na vontade do 

transexual. Esperava-se da decisão muito mais do que ela apresentou. A fundamentação 

serve para que os destinatários da decisão possam compreender o raciocínio que o juiz 

efetuou para chegar àquela conclusão e, por fim, àquela sentença. Ocorre que, no caso 

do Recurso Especial em análise, não houve fundamentação, ou, no mínimo, a 

fundamentação utilizou-se de parcos argumentos, os quais não são, efetivamente 

jurídicos, nem mesmo, vinculados aos direitos fundamentais, de forma que não foi 

possível se depreender o raciocínio utilizado pelo relator para chegar à sentença, 

afirmando que julgamentos “dessa natureza precisam ser postos sempre debaixo do 

amor pela humanidade” e com base em que não “se pode esconder no registro, sob pena 

de validarmos agressão à verdade que ele deve preservar, que a mudança decorreu de 

ato judicial, nascida da vontade do autor e que tornou necessário ato cirúrgico 

complexo”28. 

Pelo que se vê dos argumentos utilizados, não há como se concluir, a partir da 

fundamentação dessa decisão, o raciocínio do juiz, como deveria ocorrer. Não houve a 

análise aprofundada da questão, das suas conseqüências e dos elementos que estão 

relacionados a ela. Além disso, a fundamentação é elemento integrante do Estado 

Democrático de Direito, de forma que toda decisão tomada pelos órgãos judiciais 

devem ser fundadas nos casos concretos e em argumentos racionais e consistentes, para, 

além de proporcionar aos cidadãos a compreensão do raciocínio do juiz, legitimar a 

própria decisão29. Pelo que se procura demonstrar, as decisões devem ser 

racionalmente30 fundamentadas para que a sentença possa ser legítima e válida.  

                                                 
28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 678933/RS, julgado em 22 de março de 
2007. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (relator). Disponível em: http://www.stj.gov.br. Acesso 
em: 24 maio 2007.  
29 OLIVEIRA. Marcelo Andrade Cattoni de. Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 
Democrático de Direito: um ensaio de teoria da interpretação enquanto teoria discursiva da argumentação 
jurídica de aplicação. In: _____ (Coord). Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 
Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 49. 
30 Essa racionalidade se dá pela utilização de argumentos juridicamente embasados, de acordo, também, 
com os pressupostos fáticos do caso concreto. Todavia, isso não ocorreu no caso que se analisa, pois os 
argumentos são de outra ordem, principalmente de fundo sentimental, não tendo, em momento algum da 
decisão, análise dos fatos a partir de bases jurídicas.   
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Além disso, com a participação dos intérpretes da Constituição, na visão 

häberleana do termo31, haveria, com a interpretação da questão que se põe, um Direito 

democraticamente produzido, que atuaria como uma forma de efetuar a integração 

social e a legitimação da decisão32. Além da falta de adequada argumentação racional 

do juiz, no caso em análise, falta também fundamentação normativa à decisão. 

Conforme já afirmado, não há nenhuma previsão legal sobre casos de transexualidade. 

Todavia, quando casos dessa natureza são postos à apreciação do Judiciário, os juízes 

podem (e devem) se valer de princípios constitucionais e de direitos fundamentais para 

solucionar a questão, até porque, ninguém pode ser impedido de buscar a apreciação do 

Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito.  

Mais uma vez está demonstrado que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não 

é legítima, pelo fato de que não há fundamentação racional, nem mesmo normativa para 

tal sentença. O Tribunal necessitava ter utilizado uma argumentação no sentido de 

demonstrar que realmente a decisão era adequada ao caso concreto que estava sendo 

julgado. Utilizando-se de argumentos de fundo espiritual, a decisão carece de 

legitimidade, pois não há argumentação no sentido de adequar os fatos à normas ou a 

princípios, pois a solução correta deve decorrer “do desenvolvimento de um senso de 

adequabilidade normativa, de uma interpretação racional e argumentativamente fundada 

em cada situação”33. De tudo que se buscou demonstrar, a decisão não foi a mais correta 

para o caso concreto – ou, se foi, deveria ter sido construída a partir de bases jurídicas e 

de efetiva análise através de teoria dos direitos fundamentais –, pois a inscrição da 

condição de transexual à margem do registro civil do indivíduo somente lhe trará 

situações de humilhação e constrangimento, pois essa situação será publicizada a toda 

sociedade.  

 

 

                                                 
31 Para Häberle todo aquele cidadão que faça a Constituição atuar, comunicando-se através e com a 
Constituição pode ser considerado seu intérprete. Funciona como uma atividade pré-interpretativa que é 
difusa na sociedade. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes 
da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. 
32 OLIVEIRA. Marcelo Andrade Cattoni de. Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 
Democrático de Direito: um ensaio de teoria da interpretação enquanto teoria discursiva da argumentação 
jurídica de aplicação. In: _____ (Coord). Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 
Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 59-60. 
33 Ibidem, p. 65. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo que se verifica, se o que o transexual buscava com seu pedido judicial de 

alteração de prenome e sexo era poder viver de forma normal na sociedade, ou seja, 

viver como um cidadão comum, que não passa por constantes humilhações por 

aparentar ser fisicamente de um sexo e possuir documentos que o identifiquem como 

pertencente ao sexo oposto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou por 

publicizar ainda mais a situação do indivíduo, lesando seus direitos fundamentais dessa 

forma. Acredita-se que a decisão não foi a mais acertada: não pela decisão tomada, mas 

pelo “como” ela foi tomada, a maneira que se chegou até ela, ou seja, com argumentos 

fracos, sem sustentação jurídica, o que é inadmissível para um Tribunal como o 

Superior Tribunal de Justiça.  

Mais do que isso, feriu direito constitucionalmente protegido: a dignidade da 

pessoa humana. A sentença não foi proporcional aos direitos que estavam em jogo, nem 

conforme seus elementos, pois se baseou em um suposto conflito, entre o direito do 

transexual de manter sua condição em sua intimidade, sem se exposta a toda sociedade, 

frente o direito de terceiro de ter publicizada essa condição, a fim de não terem seus 

direitos, patrimoniais até, prejudicados pela falta de informação de tal condição.  

Assim, entende-se que, com a falta de argumentos legais e objetivos, a decisão do 

Supremo Tribunal de Justiça não foi a mais correta e, por conseqüência, carece de 

legitimidade por todos os fatos que foram expostos. E, além disso, se cabe à jurisdição 

primar pela garantia e concretização dos direitos fundamentais, o Tribunal agiu 

exatamente na via contrária, ferindo direitos fundamentais do transexual. Na verdade, 

entende-se que, mais do que por ferir direitos fundamentais, a decisão não foi correta 

por não ter se utilizado de argumentos racionais e de elementos normativos. Usando de 

argumentos espirituais e fundamentando na vontade do indivíduo a decisão é muito 

mais moral (a moral do julgador, no caso), do que legal.  

No Estado Democrático de Direito, a jurisdição constitucional possui papel 

importante, pois analisa as demandas relativas à Constituição Federal, a partir de uma 

perspectiva democrática, onde a realização dos direitos fundamentais e dos princípios 

constitucionais deve ser ampla. Nesse sentido é que a jurisdição constitucional torna-se 

de grande relevância, pois tem como principal fundamento a concretização dos direitos 

fundamentais, assim como o dever de guardiã da Constituição, atuando de forma que 
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todos os atos e normas devem estar de acordo com os ditames da Carta Constitucional. 

Esta função é em princípio do Supremo Tribunal Federal, conforme já afirmado. 

Todavia, não significa que o Superior Tribunal de Justiça também não tenha o dever de 

atuar na proteção dos direitos fundamentais e na interpretação constitucional. Tal fato 

funda-se a partir da perspectiva aberta das normas e no próprio Estado Democrático de 

Direito. É de se exigir do Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, que tenha 

responsabilidade na sua atuação, ou seja, que haja de forma racional, que argumente as 

suas decisões. Não se exige nada mais do que a obrigação dos juízes, previstas na 

Constituição Federal.  

O que se conclui da análise do Recurso Especial julgado recentemente pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de análise neste trabalho, é que houve um 

fechamento institucional, pois a decisão foi tomada apenas pelo juiz, sem a participação 

da sociedade democrática, ou abertura do caso concreto à realidade social. O Tribunal 

deveria ter, se não mantido a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, no mínimo, utilizado argumentos jurídicos para fundamentar a decisão tomada 

ou, ainda, na melhor das hipóteses, determinado que a inscrição fosse feita de forma 

sigilosa e que, só em certidões de inteiro teor, com autorização judicial, é que pudesse 

ser verificada tal averbação.  
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RESUMO 

O acesso à cultura é um direito fundamental de segunda geração, previsto no art. 215 da 

Constituição Federal de 1988. A sua inclusão na segunda geração dos direitos positivos 

implica em afirmar a necessidade da realização de posturas positivas por parte do 

Estado para a sua efetivação e universalização. O dever que possui o Poder Público 

(federal, estadual e municipal) de intervir no âmbito da cultura, por meio da execução 

de políticas públicas voltadas à difusão cultural, esbarra na questão da implementação 

de uma política de “cotas culturais” (definida enquanto reserva e distribuição gratuita de 

ingressos destinada à população desprovida de recursos financeiros, com o objetivo de 

possibilitar a freqüência a eventos culturais, tais como peças teatrais, sessões de cinema, 

apresentações de dança, shows de música, exposições de artes visuais etc.) pode ser 

pensada como instrumento de democratização cultural. As leis de incentivo à cultura, 

que operam por meio da dedução ou isenção de impostos, beneficiando os respectivos 

patrocinadores de projetos culturais previamente aprovados pelo governo (bem como os 

fundos de cultura), devem também ser tidos como mecanismos de viabilidade para a 

execução da política referida. 
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ABSTRACT 

Access to culture is a second-generation fundamental right, inscribed in the Brazilian 

Constitution, art. 215. Including it in the second generation of human rights means the 

State needs to undertake active postures to guarantee its implementation. Besides, 

access to culture has to be universally granted, as the Constitution determines. So, all 

Governments (federal, state or municipal level) must enact public policies destined to 

spread cultural initiatives. This work intended to investigate if affirmative actions to 

guarantee access to culture – defined as free entries to plays, movie sessions, concerts, -

art exhibitions, among others, for poor people) – can be used to make cultural events 

more democratic. This policy can be implemented by benefiting promoters with lesser 

taxes, or by using existing cultural funds. 

 

KEYWORDS: CULTURAL RIGHTS; ACCESS TO CULTURE; PUBLIC 

POLICIES. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto do projeto de pesquisa “Cotas Culturais: uma 

política pública de efetivação do direito fundamental à cultura para estudantes da rede 

pública de ensino de Salvador”, iniciado em agosto de 2007, encontrando-se em fase 

final de desenvolvimento, com financiamento da FAPESB – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia.  

 Objetiva-se fomentar uma reflexão acerca das ações afirmativas, 

particularmente sobre uma política pública de Cotas Culturais, enquanto reserva e 

distribuição gratuita de ingressos, destinada à população desprovida de recursos 

financeiros, com o escopo de possibilitar a freqüência a eventos culturais (peças teatrais, 

sessões de cinema, apresentações de dança, shows de música, exposições de artes 

visuais etc.).  

Inicialmente, far-se-á uma análise das diversas concepções sobre cultura, a 

fim de demonstrar a importância que possui este objeto. Em um segundo momento, será 

feita uma breve abordagem sobre a classificação dos direitos culturais, no que concerne 

às gerações dos direitos positivos, com enfoque sobre o direito fundamental de acesso à 

cultura. Em seguida, o estudo dos modos de intervenção do Estado brasileiro na cultura 
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possibilitará a conseqüente reflexão acerca da política de Cotas Culturais. Esta, por sua 

vez, apresenta o princípio da igualdade (em sentido formal e material) como principal 

fundamento jurídico a ser observado pelo Poder Público, quando da realização de ações 

efetivadoras de direitos fundamentais.    

2 CULTURA 

Com este tópico não se pretende trazer uma definição absoluta e única sobre 

o que se entende por cultura, tendo em vista que é esta pluralidade de sentidos que 

constitui o objeto cultura, merecedor da atenção dos estudiosos das diversas áreas do 

conhecimento (Antropologia, Filosofia, Teologia, Direito etc.). 

Do ponto de vista etimológico, a palavra cultura origina-se do verbo latino 

colere, significando o cultivo, o cuidado, o tratamento com as plantas e animais a fim de 

que possam bem desenvolver-se, tal como observado por Marilena Chauí1. Neste 

sentido, tem-se, dentre outras, as expressões empregadas na atualidade: agricultura 

(cultivo dos campos), avicultura (criação de aves para o abate), piscicultura (cuidado ou 

criação de peixes para a comercialização) etc. 

Por sua vez, referindo-se sobre a pluralidade de significados atribuídos à 

palavra cultura, Cunha Filho enumera alguns dos correntes entendimentos: 1) conjunto 

de conhecimentos de uma única pessoa, utilizado para adjetivar os indivíduos 

escolarizados, conhecedores das ciências, línguas e letras; 2) sinônimo das expressões 

“arte”, “artesanato” e “folclore”; 3) conjunto de crenças, ritos, mitologias e demais 

aspectos imateriais de um povo; 4) desenvolvimento e acesso às mais modernas 

tecnologias; 5) conjunto de saberes, modos, costumes de uma classe, categoria ou de 

uma ciência (cultura burguesa, cultura dos pescadores, cultura do Direito); 6) conjunto 

de signos e símbolos das relações sociais e 7) qualquer produção material e imaterial de 

uma coletividade específica, ou de toda a humanidade.2

José Afonso da Silva, citando alguns teóricos, também aponta esta 

multiplicidade sentidos: 1) na concepção moral de Albert Schweitzer3, é, por natureza, 

                                                 
1 CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural: O direito à cultura. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2006. p. 11.  
2 I, SAVRANSK. A Cultura e as suas funções. Moscou: Edições Progresso, 1986. p. 5. Apud. CUNHA 
FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. pp. 22-23.  
3 SCHWEITZER, Albert. Decadência e Regeneração da Cultura. 2. ed. brasileira. São Paulo: 
Melhoramentos, 1959. pp. 47-48. Apud. SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da 
Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 30. 
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de dupla manifestação, caracterizada tanto pelo predomínio da razão sobre a natureza, 

quanto pelo predomínio da razão sobre os propósitos humanos; 2) na concepção 

religiosa de T. S. Eliot4 a cultura é a encarnação da religião, considerando a influência 

que esta exerce na formação de um povo, não se resumindo, entretanto, a cultura ao 

fenômeno religioso, já que a aquela também se compõe da inter-relação entre as artes, 

costumes, hábitos, sistemas sociais; 3) na concepção filosófica de Adamson Hoebel5 é 

definida como vida humana objetivada, como projeção de valores espirituais que 

impregnam os objetos da natureza de um sentido; 4) na concepção semiótica de Cliford 

Geertz6 a cultura é entendida como uma ciência interpretativa que busca as significações 

da dimensão social.  

O antropólogo José Luis dos Santos, trazendo uma breve análise sobre as 

concepções de cultura, menciona que desde o Séc. XIX tem havido preocupações em 

estudar e discutir sobre cultura, sendo que estes estudos se acentuaram com a 

intensificação do poderio das nações européias, a partir do aumento dos contatos entre 

estas, industrializadas e sedentas por novos mercados, e outras populações do mundo. 

Neste contexto, buscava-se compreender as sociedades modernas e industriais, bem 

como as que iam desaparecendo ou se modificando, especialmente no processo de 

colonização7.  

É possível que se argumente que o referido processo teve início antes do 

Séc. XIX, mais propriamente no Séc. XVI, pretendendo-se o deslocamento do marco 

inicial dos estudos sobre cultura. Entretanto, o citado autor ressalta que apenas naquele 

período é que as preocupações sistemáticas se desvincularam do cunho religioso, 

trazendo uma visão laica do mundo social e da vida humana, buscando-se o 

entendimento da origem e transformação da sociedade e das espécies de vida.  8   

Tem-se, portanto, que os estudos do Séc. XIX objetivavam entender os 

povos e as relações de poder para com os povos dominados, contribuindo para a 
                                                 
4 ELIOT, T. S. Notas para a Definição de Cultura. São Paulo: Perspectiva, 1988. p. 47. Apud. SILVA, 
José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001. p.31. 
5 HOEBEL, E. Admson. A Natureza da Cultura. In: SHAPIRO, Harry L. (org). Homem, Cultura e 
Sociedade. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1972. p. 208. Apud. SILVA, José Afonso da. 
Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001. p.32. 
6 GEERTZ, Cliford. La Intrepretación de las Culturas. 1. ed. 4. reimpr.. Barcelona: Editorial Gedisa, 
1990. p. 27. Apud. SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p.33. 
7 SANTOS, José Luis dos. O que é Cultura. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. Coleção Primeiros 
Passos. p. 21. 
8 Idem., pp. 28-31. 
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formação de visões europeizadas sobre as concepções culturais, consolidando uma 

ciência etnocêntrica, pelo que considerava superior tudo o que fosse ocidental, 

legitimando, assim, a dominação colonial9.  

Em meio à pluralidade conceitual, Luis dos Santos delimita a cultura a partir 

de duas concepções básicas, para, ao final, estabelecer um conceito abrangente: 1) tudo 

aquilo que caracteriza a existência social de um povo, nação ou grupos no interior de 

uma sociedade; 2) conjunto de conhecimentos, idéias e crenças tal como estes estão 

postos na vida social. Portanto, um conceito antropológico traz a compreensão de que a 

cultura: 

[...] é todo conhecimento que uma sociedade tem sobre si mesma, 
sobre outras sociedades, sobre o meio material em que vive e sobre a 
própria existência. Cultura inclui ainda a maneira como este 
conhecimento é expresso por uma sociedade, como é o caso da sua 
arte, da sua religião, esportes e jogos, tecnologia, ciência, política. 10  
 

Por fim, a definição de Marilena Chauí também ressalta a dupla dimensão da 

cultura, que tanto é material, expressada nas relações do homem para com a natureza e 

para com o outro, quanto é simbólica, ou imaterial, representando a maneira como estas 

relações são interpretadas: “ordem simbólica por cujo intermédio os homens 

determinados exprimem de maneira determinada suas relações com a natureza, entre si 

e com o poder, bem como a maneira pela qual interpretam essas relações”. 11  

A síntese de todas as definições permite a conclusão de que a cultura possui 

natureza de essencialidade, em virtude da função por ela exercida na sociedade. É 

através da cultura, em sentido amplo, que o indivíduo desenvolve a capacidade de 

interpretação da estrutura do sistema social no qual está inserido, adquirindo 

consciência sobre si e sobre a coletividade, conhecimento que é pressuposto para a 

transformação da realidade. Ademais, a cultura também abarca o mundo das artes 

(música, teatro, cinema, dança, literatura etc.), propiciando ao ser humano a vivência 

artística sob as mais variadas formas (profissional, lúdica, recreativa, terapêutica, 

estética, acadêmica), relacionando-se com a experiência de cada indivíduo.  

                                                 
9 Neste sentido, a obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, traz a abordagem de estudos realizados 
no período referido sobre a suposta superioridade entre raças.  
10 Op. cit. p. 41.  
11 CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas. 9. ed. São Paulo: 
Cortez, 2001. p. 45.  
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3 ACESSO À CULTURA: UM DIREITO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA 

GERAÇÃO 

Na vigência de um regime político democrático, o Estado deve não apenas 

positivar direitos fundamentais, mas atuar no sentido de efetivá-los, através da adoção 

de diferentes posturas: umas são predominantemente negativas ou de abstenção, 

tradicionalmente valendo para os direitos de primeira geração, para as “liberdades 

fundamentais”. Outras são positivas, de modo que se espera do estado um fazer, um 

agir, sendo mais características dos direitos sociais, classificados como de segunda 

geração.  

No caso dos direitos culturais, são necessárias não apenas as posturas 

negativas (dentre as quais, a inexistência de censura, positivada no art. 5º, IX, da 

Constituição Federal de 1988), mas principalmente as posturas positivas (promoção do 

acesso aos bens culturais pela comunidade, valorização das manifestações culturais, 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial).  

Por conseguinte, tem-se que os direitos culturais podem ser de primeira 

geração (livre expressão artística), de segunda geração (integrando os direitos de acesso 

à cultura) e, ainda, de terceira geração (direito à preservação do patrimônio cultural 

material e imaterial). Neste sentido, a complexidade de classificação é referida por Jesús 

Pietro de Pedro, em seu artigo Derechos Culturales y Desarrollo Humano:  

A pesar de que solo la segunda categoría hace referencia explícita a los 
derechos culturales esta clasificación hace evidente su complejidad, pues en 
cada una de las categorías encontramos elementos de ellos. Por ejemplo, en 
la primera incluimos la libertad de la creación cultural, la libertad artística, 
la libertad científica, la comunicación cultural, la libertad de comunicación 
de las expresiones creadas en la cultura, etcétera. El llamado derecho de 
acceso a la cultura es un derecho típico de la segunda generación, porque 
para acceder a la cultura hacen falta prestaciones relacionadas con los 
grandes servicios públicos (los museos, archivos y bibliotecas son 
instrumentos de realización del derecho de prestación de acceso a la 
cultura). Asimismo, en la tercera generación se presentan, bajo la forma de 
derecho al patrimonio cultural, el derecho a la conservación de la memoria 
cultural y los derechos al desarrollo de su identidad de los grupos étnicos y 
de los grupos culturales diferenciados.12  

No que concerne ao acesso à cultura, evidencia-se a sua natureza de direito 

fundamental, em decorrência não apenas da previsão do art. 215, caput, da Carta 

                                                 
12 PIETRO DE PEDRO, Jesús. Derechos Culturales y Desarrollo Humano. Revista de Cultura Pensar 
Iberoamérica. n. 7. dez. 2004.       Disponível em: < http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric07a07.htm >  
Acesso em: 05 fev. 2008.  
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Política brasileira, como também das declarações e pactos internacionais e regionais de 

direitos humanos, que são convergentes na afirmação de que o acesso ou participação 

cultural deve ser garantido a todos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 215, caput, disciplina que deve 

o Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de 

cultura nacional13.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu art. 27, 

dispõe que toda a pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e de seus 

benefícios14.  

Igualmente, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais 

de 1966, no parágrafo 1° do art. 15, destaca que devem os Estados-partes reconhecer a 

cada indivíduo o direito de participar da vida cultural15.  

Por fim, e do mesmo modo, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem, art. 13, também afirma que todos têm o direito de participação na vida 

cultural da coletividade, de gozo das artes e de fruição dos benefícios advindos do 

progresso intelectual e das descobertas científicas16. 

José Afonso da Silva, reportando-se a Pontier e outros, também ressaltou a 

essencialidade desta categoria de direitos culturais, mencionando que “o direito à 

cultura, pois, é um direito constitucional fundamental, que exige ação positiva do 

Estado, cuja realização efetiva postula uma política cultural oficial17.  

                                                 
13 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 10. abr. 2008. 
Art. 215. caput – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  
14 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em: 10. abr. 
2008. Art. 27 - Toda a pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 
15 PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, POLÍTICOS E CULTURAIS. (1966). 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Sist_glob_trat/texto/texto_2.html> 
Acesso em: 10. abr. 2008. Art. 15, § 1° - Os Estados-partes no presente pacto reconhecem a cada 
indivíduo o direito de participar da vida cultural.  
16DECLARAÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. (1969). Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm> . Acesso em: 10. 
abr. 2008.  Artigo 13 - Toda pessoa tem o direito de tomar parte na vida cultural da coletividade, de gozar 
das artes e de desfrutar dos benefícios resultantes do progresso intelectual e, especialmente, das 
descobertas científicas.  
17 PONTIER, Jean-Marie e outros. Droit de la Cultures. Paris: Dalloz, 1990. p. 60. Apud. SILVA, José 
Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001. p.48. 
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 Portanto, tem-se que o acesso à cultura é um direito fundamental de segunda 

geração, o que implica em afirmar a necessidade da realização de posturas positivas por 

parte do Estado para a sua efetivação, competindo ao Estado promover universalmente a 

sua garantia. Os tópicos seguintes deter-se-ão na análise dos meios de ação estatal 

voltadas à efetivação dos direitos culturais.  

4    MODOS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA CULTURA 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu duas espécies de competências ao 

Poder Público, referentes ao trato com a cultura. Além da competência legislativa 

concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal (art. 24, IX)18, também determinou 

a competência administrativa comum, de todos os entes federados, de proporcionar os 

meios de acesso à cultura (art. 23, V)19.  

Destarte, a atribuição desta competência administrativa comum sinaliza a 

fundamentalidade do direito de acesso à cultura, que por isso deve ser garantido tanto 

pela União, quanto pelos governos estaduais e do Distrito Federal, quanto pelo poder 

local, no âmbito dos Municípios.   

A realização de uma breve visita ao passado das políticas de cultura 

desenvolvidas no Brasil é aqui entendida como pressuposto da abordagem sobre a 

classificação dos modos de intervenção do Estado na área cultural, tendo em vista que 

possibilitará uma reflexão sobre as políticas que hoje estão postas. 

Os estudos das relações do Estado brasileiro com a cultura apontam com 

certa unanimidade os anos 30, no governo de Getúlio Vargas (1930-1945), como a 

primeira intervenção estatal neste campo20.  

                                                 
18 Ibidem., op. cit. Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

IX – educação, cultura, ensino e desporto.  
19 Ibidem. op. cit. Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  

V- proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.   
20 CALABRE, Lia. Política cultural no Brasil: um histórico. In Política culturais: diálogo indispensável. 
Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2005, pp. 9-20; CASTELLO, José. Cultura. In: LAMOUNIER, 
Bolívar e FIGUEIREDO, Rubens (orgs.) A Era FHC: um balanço. São Paulo: Cultura, 2002, pp. 627-
656; FEIJÓ, Martin. As políticas culturais da globalização. In. BRANT, Leonardo. (org.) Políticas 
culturais. Barueri, SP: Manole, 2003. pp. 19-22; MICELI, Sérgio. (org.) Estado e cultura no Brasil. São 
Paulo: Difel, 1984; OLIVIERI, Cristiane. Cultura neoliberal: leis de incentivo como política pública de 
cultura. São Paulo: Escrituras, 2004. pp. 32-35.  
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Ao contrário do período imperial21 e da primeira República, quando a cultura 

era tratada de modo secundário, a era Vargas foi marcada pela atenção do Estado à 

atividade cultural, em especial na gestão do ministro Gustavo Capanema, que estava à 

frente do Ministério da Educação e Saúde (1934 a 1945). É dessa época que datam as 

primeiras instituições e órgãos especializados: Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), o Instituto Nacional do Livro (INL), o Serviço Nacional 

do Teatro (SNT), o Instituto Nacional da Música (INM) e o Instituto Nacional de 

Cinema Educativo (INCE). 

De outro modo, entre 1945 e 1964 não subsistiu a mesma dinâmica estatal 

para com as políticas culturais. Todavia, é desse momento que data a criação do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), com o advento da Lei 1.920, sancionada por 

Getúlio Vargas, em seu segundo governo, em julho de 1953. Ademais, este interstício 

temporal foi marcado pelo conflito das bandeiras de segmentos progressistas, como a 

União Nacional dos Estudantes-UNE, com o seu Centro Popular de Cultura-CPC22, com 

as bandeiras da indústria cultural, fortalecida através do rádio, do cinema e da televisão.  

No período pós 1964 o Estado fez da cultura seu patrimônio, associando-o, 

muitas vezes, à temática da identidade nacional e do popular, em razão de ter sido esta a 

compreensão da elite estatal dirigente, que teve como objetivo garantir a segurança e 

integração do país.  

O Estado se apoiou, portanto, em um projeto político-econômico 

modernizador centralista, desenvolvido a partir da coibição das expressões artísticas, 

por meio da censura a manifestações ditas nocivas à manutenção do regime, e do 

controle exercido a partir das instituições culturais por ele criadas. Dentre estas, tem-se: 

a Empresa Brasileira de Filmes – EMBRAFILME (1969), a redefinição do papel do 

SPHAN, passando a chamar-se IPHAN (1970), o Departamento de Assuntos Culturais 

do MEC, o Conselho Nacional de Direito Autoral e o Centro Nacional de Referência 

Cultural (1973), a Fundação Nacional das Artes – FUNARTE (1976), o Conselho 

                                                 
21 Entretanto, ressalta-se que no Império também existiu a criação de alguns órgãos culturais importantes, 
como a Biblioteca Nacional, fundada em 1810, sendo aberta ao público em 1814. Sobre o período 
imperial, recomenda-se: SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de História da Cultura Brasileira. 17. ed. 
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1994.  
22 Para uma análise aprofundada sobre o Centro Popular de Cultura da UNE, recomenda-se: AZEVEDO,  
Fábio Palácio de (org). Juventude, Cultura e Políticas Públicas: intervenções apresentadas no 
seminário teórico-político do Centro de Estudos e Memória da Juventude. São Paulo: Anita Garibaldi, 
2005.   
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Nacional de Cinema – CONCINE (1976) e a Secretaria de Assuntos Culturais dentro do 

próprio MEC. 

A visita ao passado das relações Estado-cultura no Brasil demonstra, 

portanto, a contradição de o país ter vivenciado uma maior presença do Estado no trato 

cultural, principalmente durante os regimes políticos de certas restrições à liberdade 

(1930-1945 e 1964-1985).  

Por outro lado, com o fim da ditadura e alcançado o objetivo da inserção do 

Brasil na nova ordem mundial globalizada, regulada pela acumulação de capital e 

tecnologias informatizadas, o papel do Estado foi redefinido, a partir do deslocamento 

do protagonismo político-cultural para a iniciativa privada. O mercado, por sua vez, 

passou a ser determinante no estabelecimento das regras definidoras das práticas sociais, 

econômicas e culturais, reservando-se ao Estado a função de mero articulador ou 

indutor cultural.  

Neste contexto, surgiram as chamadas leis de incentivo à cultura, 

mecanismos que operam pela redução ou isenção de impostos dos patrocinadores de 

projetos culturais, e que tiveram a Lei Sarney (Lei 7505/1985) como pioneira, muito 

embora a sua vigência tenha durado pouco, em razão de ter sido extinta no governo 

Collor em 1990, sendo substituída pela Lei Rouanet (Lei 8313/1991).  

No governo de Collor, por seu turno, foi desenvolvida a estratégia de 

redução da presença do Estado na economia, sendo proclamada a extinção do Ministério 

da Cultura, juntamente com vários órgãos federais ligados ao campo cultural23, dentre 

os quais a Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), a EMBRAFILME (Decreto n° 

99.226, de 27 de abril de 1990, art. 1°) etc., bem como foi deflagrado um processo de 

redução do número de funcionários públicos. Deste modo, com o esvaziamento do 

setor, o país experimentou uma brusca interrupção das políticas culturais, aliada à 

descontinuidade de estrutura. Esta decisão, fundamentada na redução de gastos do 

executivo, abriu o caminho para a gestão do setor privado na cultura, constituindo-se a 

década de 90 no período de auge da política do incentivo fiscal da Lei Rouanet, que 

ganhou maior relevância e expansão, colocando o setor empresarial na linha de frente 

das ações culturais no Brasil.  

                                                 
23 A lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da 
Administração Pública Federal. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/legislacao/docs/L-
008029.htm >. Acesso em: 03 abr. 2008.  
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O presidente Collor permaneceu por pouco tempo no governo, em razão do 

processo de Impeachment que sofrera. Entretanto, os dois anos de desmonte do cenário 

cultural foram sentidos pela sociedade e seus reflexos perduraram por um longo período 

no país. 

No governo seguinte, de Itamar Franco (1992-1994), primou-se pela 

reorganização do setor cultural no Brasil. Foram recriados ou mereceram maior atenção 

o Ministério da Cultura, a FUNARTE, o IPHAN, dentre outros órgãos, sinalizando um 

novo rumo para a cultura com o novo governo. Ao mesmo tempo, foi demonstrada a 

trajetória sinuosa das políticas experimentadas no país.   

No final do governo Itamar, Luiz Roberto do Nascimento e Silva assume a 

pasta do Ministério da Cultura, que completara dez anos de existência, e excluída a 

interrupção no período Collor, já havia sido registrada a passagem de nove ministros 

nesse tempo. Esta instabilidade certamente trouxe reflexos para os projetos culturais da 

época. 

Em 1995, com Fernando Henrique Cardoso, o acadêmico e intelectual 

Francisco Weffort foi nomeado ministro da Cultura. As relações com o empresariado se 

acentuaram, via leis de incentivo, e a presença da iniciativa privada no financiamento de 

atividades culturais, sobretudo de espetáculos com grande visibilidade para as marcas 

patrocinadoras, marcaram a gestão da cultura desenvolvida pelo referido ministro. 

Em 2002, foi eleito o presidente Luis Inácio da Silva, com a nomeação de 

Gilberto Gil para o Ministério da Cultura no ano seguinte. A mudança de governo veio 

acompanhada das promessas voltadas à redefinição do trato com a cultura. A política de 

incentivo fiscal foi mantida, mas a cultura passou a receber maior atenção por parte do 

Poder Público. Foi idealizado um Sistema Nacional de Cultura, articulador de projetos e 

políticas públicas das três esferas de governo, utilizando-se das Conferências nacionais, 

estaduais e municipais como espaço de discussão e definição de prioridades. Por fim, a 

questão da diversidade cultural foi erguida ao patamar de princípio institucional, 

devendo estar presente nas ações desenvolvidas pelo Estado.  

Em síntese, foi assim que se desenvolveram as relações entre Estado e 

cultura no Brasil, alternando a intervenção, nos períodos de ditadura, com a inércia e a 

desestruturação advindas com a política neoliberal dos anos 90. O momento vigente, 

pois, é de reflexão crítica sobre o passado e de redefinição dos princípios e políticas 
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públicas de cultura do presente e futuro, rumo à efetivação dos direitos culturais 

fundamentais.  

Apontadas estas premissas históricas, passa-se à abordagem da classificação 

dos modos de intervenção do Estado na cultura, estabelecida com base no alcance do 

controle estatal, tomando-se como referência a análise desenvolvida por Cristiane 

Garcia Olivieri, que se debruçou sobre a proposta de Renalli. Destarte, podem ser 

identificados diferentes papéis para o Estado com vistas ao exercício da competência 

comum administrativa da cultura, a saber: facilitador, mecenas, arquiteto e engenheiro. 

Estas, por sua vez, são definidas pela autora:  
 

Como facilitador, o governo permitiria a criação de política fiscal e de outros 
fundos que trariam incentivos para a produção artística. Como mecenas, o 
Estado disponibilizaria apoio indireto para as artes através de subsídios e 
compras de obras. Como arquiteto assumiria um papel mais diretamente 
envolvido com o apoio às artes, controlando as instituições culturais, a 
produção artística e disponibilizando intelectuais, tal qual acontece na 
França. Como engenheiro, o Estado possui todos os meios de produção, tem 
uma política cultural articulada e regras rígidas sobre a arte que deverá ser 
exposta, modelo adotado nos regimes totalitários24.  
 

A autora também nota que esta classificação traz aspectos positivos e 

negativos: 1) por um lado, considera desde o formato mais liberal de Estado, até o mais 

totalitário regime; 2) por outro, critica a forma excessivamente estanque de 

classificação, que não menciona a possibilidade de cumulação dos papéis. 

No Brasil, acredita a autora25, devem ser cumulados três dos papéis ou 

modos de intervenção: facilitador, mecenas e arquiteto. Assim sendo, menciona que “a 

atuação do Estado como facilitador possibilita a intervenção da sociedade na 

viabilização cultural”, que “a atuação como mecenas garante o fomento da produção 

não vinculada às regras do mercado” e, por último, que “a gestão de parte da estrutura 

de produção caracteriza a atuação como arquiteto”.   

Considerando a classificação apresentada, arrisca-se à afirmação de que no 

passado, não muito distante, já executou o Estado brasileiro as funções de engenheiro, 

                                                 
24 RENALLI, D. The art world. The forces that shape the American art scene. pp. 3-4. Apud. OLIVIERI, 
Cristiane Garcia. Cultura Neoliberal: leis de incentivo como política pública de cultura. São Paulo: 
Escrituras Editora, 2004. pp. 30-36.  
25 OLIVIERI, Cristiane Garcia. Cultura Neoliberal: leis de incentivo como política pública de cultura. 
São Paulo: Escrituras Editora, 2004. p. 31. 
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durante os anos de ditadura; de “desconstrutor”, nos anos do governo Collor, e de 

mecenas e facilitador na gestão neoliberal de FHC.  

Por hora, é oportuno indagar sobre quais modos de intervenção deve o 

Estado adotar em busca da efetivação do direito fundamental de acesso à cultura, da 

democratização cultural. É necessário refletir sobre as políticas que têm predominado, e 

sobre as possíveis alternativas às que forem julgadas ineficazes.  

Entretanto, não têm os tópicos finais o objetivo de analisar todo o conjunto 

de políticas culturais vigentes no Brasil, estudos que exigiriam um maior 

aprofundamento, o qual não comportaria o presente trabalho. Destinam-se os itens 

seguintes, portanto, muito mais a fomentar a discussão sobre uma proposta de ação 

afirmativa de direitos culturais, do que a apresentar respostas aos questionamentos 

anteriores. 

 

5    COTAS CULTURAIS: POLÍTICA PÚBLICA DE DEMOCRATIZAÇÃO? 

5.1 Fundamentos jurídicos e sociológicos 

Pode-se associar a análise do princípio jurídico da igualdade, bem como o 

poder-dever do Estado brasileiro de implementar políticas públicas de inclusão cultural, 

com a discussão em torno da proposta de Cotas Culturais, enquanto política voltada à 

democratização do acesso à cultura. O princípio jurídico da isonomia está positivado no 

art. 5°, caput, da Constituição de 198826, disciplinando a igualdade de todos perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida a sua inviolabilidade. 

 

Por muito tempo predominou a interpretação de que o conteúdo do princípio 

da isonomia era meramente formal, bastando o tratamento legal igualitário para que já o 

considerassem respeitado. Posteriormente, a isonomia passou a exigir que o seu 

conteúdo material também recebesse atenção. Por conseguinte, segundo os 

ensinamentos de Celso A. Bandeira de Mello, que remontam à concepção aristotélica de 

justiça, também incorporada por Ruy Barbosa, veio a igualdade a ser conceituada da 

                                                 
26 Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros, residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, a segurança e à propriedade.  
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seguinte forma: “consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais”27.  

Depreende-se, assim, que a interpretação material da igualdade complementa 

a visão formal, não sendo suficiente, portanto, a lei declarar que todos são iguais, 

devendo propiciar mecanismos eficazes para a consecução da igualdade real.  

Neste contexto, tanto foi atribuído ao Estado o poder discriminatório, em 

busca da garantia da igualdade real, quanto a prestação das ações afirmativas passaram a 

ser tratadas como dever estatal. Leia-se que a permitida e devida discriminação não é a 

que fere direitos fundamentais, mas a que desiguala para igualar, conforme definido por 

Bandeira de Mello. 

Estas premissas também devem ser sopesadas quando do deslocamento da 

discussão para o âmbito dos direitos culturais. Considerando que a Constituição Federal 

de 1988 e demais pactos internacionais atribuíram natureza de direito fundamental ao 

direito de acesso à cultura, bem como levando em conta que deve ser universalmente 

garantido, devem as políticas de cultura objetivar a concretização do acesso isonômico, 

aquele que desiguala no tratamento, para, ao final, igualar.  

Se o acesso à cultura é um direito fundamental universal, não é possível que 

os conteúdos legais permaneçam, para alguns, como letra morta de lei. É preciso que se 

atribua efetividade ao direito de acesso à cultura, de modo a possibilitar a 

democratização não apenas formal, mas também do ponto de vista material. Não basta 

estar escrito que a todos é garantido o acesso à cultura, é preciso que o Estado exerça o 

seu poder-dever de democratizar, por meio da realização de ações afirmativas que visem 

à inclusão cultural.  

Neste sentido, o conteúdo de uma política pública afirmativa de direitos 

culturais deve ter como objetivo a atribuição de um conteúdo material à igualdade de 

acesso à cultura, podendo ser sintetizado com a definição de José Afonso da Silva:  
 
A ação cultural do Estado há de ser ação afirmativa que busque realizar a 
igualização dos socialmente desiguais, para que todos igualmente aufiram os 
benefícios da cultura. Em suma, trata-se da democratização da cultura que 
represente a formulação política e sociológica de uma concepção estética que 
seja o seguimento lógico e natural da democracia social que inscreva o direito 
à cultura no rol dos bens auferíveis por todos igualmente; democratização, 
enfim, que seja o instrumento e o resultado da extensão dos meios de difusão 

                                                 
27 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros. 2002. p. 10. 
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artística e a promoção do lazer da massa da população, a fim de que possa 
efetivamente ter o acesso à cultura28. 

 

Portanto, ao contrário do modelo formalista de outrora, deve a ação estatal 

ser garantidora da isonomia, sendo necessário o redimensionamento dos objetivos e 

instrumentos, para que possa ser atingida.  

Conforme já se afirmou, o acesso à cultura é um direito fundamental em 

razão das funções que ocupa na sociedade. E as ponderações de Marilena Chauí tanto 

afirmam a importância, quanto se constituem em “removedor” de preconceitos 

existentes em torno desse direito, que não resume às belas artes:  
 
Evidentemente, também enfrentamos a dificuldade da tendência recorrente a 
identificar a cultura com belas artes, perdendo de vista que a cultura é tanto o 
processo de criação de símbolos, comportamentos, práticas, valores e idéias 
de uma sociedade como o trabalho da inteligência e do pensamento na 
criação de obras de pensamento e o trabalho de sensibilidade e imaginação na 
criação de obras de arte29.  
 
 

Assim sendo, é preciso compreender a dimensão imaterial da cultura, aquela 

que permite ao indivíduo ampliar as formas de conhecimento da realidade, a partir do 

trabalho com a sensibilidade e imaginação, exercido não apenas pelo sujeito criador, 

como também por aqueles que têm acesso ao objeto criado. 

5.2 Cotas culturais: objeto, objetivos e viabilidade  
 

Partindo-se de uma realidade em que se reconhece que o acesso à cultura, 

para alguns, muitas vezes é obstado pela carência de recursos financeiros, em que a 

cultura predominante é a da incultura ou a cultura de massa do rádio e televisão30, não 

pode o Poder Público silenciar-se diante das condições de acesso desiguais ou da 

completa falta de acesso cultural, sob pena de se estar desrespeitando, sobretudo, o 

princípio constitucional da igualdade.  

Propõe-se uma política pública que opere a partir da reserva de cotas de 

ingressos ou lugares, e posterior distribuição gratuita à parcela da população desprovida 

de recursos financeiros, complementada por ações de formação cultural de público.  

                                                 
28 SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 49. 
29 CHAUI, Marilena. Cidadania Cultural: o direito à cultura. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2006. p. 84.  
30 Sobre a indústria cultural, recomenda-se: COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: 
Brasiliense, 1998.  
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As Cotas Culturais objetivam possibilitar a freqüência a eventos culturais 

(peças teatrais, sessões de cinema, apresentações de dança, shows de música, 

exposições de artes visuais etc.), bem como a formação de público e a conseqüente 

inclusão cultural. Em síntese, também têm como fim precípuo a transposição de 

barreiras entre a cultura erudita e popular, construídas a partir da histórica31 divisão de 

gostos com bases nas classes sociais, donde gostos populares passaram a ser tratados 

como inferiores e os gostos das altas classes como dotados de superioridade. Objetivam 

permitir o livre trânsito entre as culturas, sem que se constituam em uma política de 

invasão cultural, no conceito formulado por Paulo Freire32. Não se trata de impor ao 

povo a cultura de elite como “a melhor cultura”, trata-se de permitir que os indivíduos 

tenham condições de acessar os bens culturais que forem correspondentes ao seu 

interesse, mas que esbarram na questão econômica.  

Não se tem conhecimento sobre a existência de um projeto ou política 

pública nesse sentido33. Este espaço, portanto, se constitui em um espaço de reflexão 

inicial sobre a idéia lançada. Os fundamentos da política se assemelham àqueles 

trazidos nas discussões sobre as cotas raciais, política que vem sendo executada em 

diversas universidades públicas do Brasil, e que garante que determinado percentual das 

vagas universitárias seja reservado para as minorias étnicas e sociais.  

A política de Cotas Culturais vem a exigir do Estado que se comporte não 

apenas como mero facilitador ou mecenas da cultura, mas como um Estado de 

Cidadania Cultural, no sentido empregado por Marilena Chauí34, por observar o 

princípio da cidadania cultural nas suas ações, entendendo a “a cultura como direito dos 

cidadãos”, buscando a realização efetiva desse direito. 

É possível que se argumente que uma política dessa espécie denota um 

caráter interventor - beirando ao retorno das políticas de ditadura, quando o Estado 

                                                 
31 SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de História da Cultura Brasileira. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira S.A., 1994. 
32 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Invasão cultural e Síntese Cultural. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987. pp. 149-165. O autor define o fenômeno da invasão cultural da seguinte forma: “Os 
invasores modelam; os indivíduos são modelados. Os invasores optam, os invadidos seguem sua opção”.  
33 Existem projetos semelhantes, por beneficiarem diretamente a população, a saber: ticket cultural e vale 
cultura, política da meia-entrada para estudantes, políticas eventuais de preços promocionais etc. Não há 
conhecimento, no Brasil, sobre a implementação de uma política de cotas culturais, nos moldes da 
proposta apresentada.   
34 Ibidem., p. 69.  
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apropriava-se de todos os rumos do setor – em razão do estabelecimento de critérios 

para o acesso da população, quando da distribuição dos ingressos objeto das reservas.  

Esta preocupação é compreensível, principalmente quando se têm presentes 

na memória as cenas de um passado inglório das ditaduras brasileiras, 

consubstanciando-se nos principais argumentos dos estudiosos e políticos da cultura, 

que sempre trazem à tona o medo do retorno ao autoritarismo, como pode ser visto a 

partir da transcrição dos escritos de Alfredo Bosi:  
 
Afora esses deveres que prevêem ações tópicas do Poder Público (criação e 
manutenção de bibliotecas, editoras, museus, arquivos, discotecas, 
filmotecas, teatros, orquestras, circos, casas de cultura, estações de rádio, 
canais de TV etc.), nada mais o Estado poderá fazer pela cultura.35  
 

Entretanto, os discursos retraídos não devem ser utilizados para deslegitimar 

esta ação afirmativa, tendo em vista que o propósito das Cotas Culturais é o de 

democratizar o acesso à cultura, tendo como base o princípio da cidadania cultural. Não 

se pretende o retorno do Estado ditador, mas também não é desejável que o Poder 

Público mantenha-se inerte diante das desigualdades sociais, bem como não deve ser 

sustentado o poderio do mercado no trato com a cultura, já que, conforme foi visto, a 

administração da cultura é competência do Estado.  

Deste modo, a política de cotas serve ao desmonte de privilégios e 

desigualdades, primando pelo equilíbrio das ações do Estado no cenário cultural, já que 

nem aspira à intervenção ditatorial, nem à escassa participação, tal como evidenciado no 

neoliberalismo. 

Por outro lado, para que se obtenha o propósito almejado, necessário que o 

direito-fim (direito de acesso) seja complementado pelos direitos-meio a ele conexos, 

verdadeiros princípios pelos quais deve se guiar a política das Cotas Culturais: 1) direito 

de participação; 2) direito de informação e 3) direito de formação cultural. O direito de 

participação é aquele que garante, aos cidadãos, que seja oportunizada a discussão com 

o Poder Público sobre quais bens culturais se pretende ter acesso, não podendo ser 

olvidado quando se objetiva conferir caráter democrático às políticas públicas de 

cultura. Deve ser exercido nas reuniões, assembléias e conferências públicas, 

possibilitando a consulta à população sobre os critérios e prioridades, no que concerne 

                                                 
35 BOSI, Alfredo. Uma palavra sobre cultura e constituição. In Temas e Situações da Cultura 
Brasileira. São Paulo: Ática: 1987. p. 217. Série Fundamentos.  
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ao acesso cultural. Por outro lado, o direito de informação garante que sejam ofertadas à 

população informações sobre os serviços culturais existentes (local, preço, promoções). 

Não menos importante é o direito de formação cultural, que surge para possibilitar a 

troca dos saberes culturais, permitindo o livre trânsito entre os gostos das diferentes 

classes sociais, visando ao rompimento das barreiras entre o erudito e popular, podendo 

ser exercido nas escolas e em outros espaços públicos de discussão (oficinas, 

seminários, cursos), auxiliando na formação de público. 

Como instrumentos de viabilidade das Cotas Culturais apontam-se as leis de 

incentivo à cultura e os fundos culturais. As primeiras operam pela dedução ou isenção 

de impostos dos patrocinadores de projetos culturais previamente aprovados. Ao final 

da realização do projeto é produzido um bem cultural, e considerando o dispêndio 

indireto de verba pública, necessário é que este bem cultural também apresente alguma 

finalidade social. Propõe-se, assim, que os projetos beneficiados pelas leis de incentivo 

destinem cotas do seu produto cultural final (livros, ingressos de shows e outras 

apresentações musicais, ingressos de cinema, de exposições visuais etc.), para a política 

das Cotas Culturais. Por fim, também poderia ser discriminado um percentual de 

recursos dos fundos culturais existentes, com o propósito de viabilizar a proposta 

afirmativa do direito fundamental de acesso à cultura.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso à cultura é um direito fundamental universal de segunda geração, 

previsto no art. 215 da Constituição Federal de 1988. É necessária a realização de 

posturas positivas por parte do Estado para a sua efetivação, de sorte que o dever de 

proporcionar o acesso cultural é competência administrativa comum prevista no art. 23, 

inciso V, da Carta Magna brasileira.  

No exercício do seu papel, deve o Estado ter em vista a garantia do princípio 

da igualdade, que deve ser interpretado não apenas no sentido formal (igualdade perante 

a lei), mas também em sentido material (igualdade real). Por conseguinte, necessária é a 

realização de ações afirmativas no trato com a cultura, objetivando a real 

democratização desse direito fundamental. 

A proposta de Cotas Culturais é aqui apresentada com intuito de fomentar a 

discussão em torno dessa política afirmativa, que objetiva possibilitar a freqüência a 
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eventos culturais (peças teatrais, sessões de cinema, apresentações de dança, shows de 

música, exposições de artes visuais etc.), por meio da distribuição gratuita de cotas de 

ingressos financiados pelo Poder Público. As leis de incentivo e os fundos de cultura 

são analisados como mecanismos de viabilidade para a execução da política referida. 

É com base em uma realidade cultural de desigualdade e exclusão, donde 

alguns podem exercer plenamente os seus direitos culturais, enquanto outros são 

impedidos pela falta de recursos financeiros, que se propõe uma discussão sobre uma 

ação afirmativa que opere por meio do desmonte de privilégios e barreiras entre o 

erudito e popular. É preciso, portanto, compreender que a cultura não é um privilégio 

natural, competindo ao Estado fornecer os meios, para que, uma vez deles apropriados, 

logrem os indivíduos exercer o acesso à cultura, sinalizando as Cotas Culturais uma 

alternativa a ser refletida, com vistas à efetivação desse direito fundamental.  
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DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E A SEGURANÇA 
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RESUMO  

O presente trabalho busca enfatizar que, assim como não se faz justiça sem ter havido 

antes seu acesso, também não se pode falar em direito à alimentação quando seu acesso 

é dificultado. A realidade brasileira mostra que grande parte da população ainda não tem 

acesso à alimentação como um direito fundamental. Só muito recentemente, com o 

advento da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), de 15/09/2006, 

é que o acesso à alimentação transformou-se num direito fundamental. A proposta deste 

trabalho é mostra que a referida Lei dá ao cidadão comum condições de exigir do 

Estado o atendimento desse direito fundamental, que consiste, na realidade, um direito à 

própria vida.  

 

PALAVRAS CHAVE: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; ESPECIAL 

CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO; DIREITO FUNDAMENTAL Á 

ALIMENTAÇÃO 

 

ABSTRACT  

This paper points out the importance of alimentation right, based on respect of 

development special condition of the child and the adolescent, knowing that does not 

exist justice without its access, in the same way does not exist the alimentation right if 

it’s not possible to reach it. The brasilian reality shows that the great part of ist 
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population doesn’t have acess to food as a fundamental right. We can say that just very 

lately the Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), dated of Sept. 

15, 2006, made alimentation as a fundamental right. The proposal os this work is to 

show that the mentioned Law gives to citizen the condition to require from State the 

accomplishment of the fundamental right that is, in reality, the life’s right itself. 

 

 

KEYWORDS: DIGNITY OF HUMAN BEING; DEVELOPMENT SPECIAL 

CONDITION; ALIMENTATION FUNDAMENTAL RIGHT 

 
1 Introdução 

 

 A compreensão básica da expressão “direitos humanos”, revelada a nível 

internacional, significa aqueles direitos inerentes à todos os seres humanos, 

independentemente de sexo, cor, etnia, religião, condição socioeconômica, cultural, 

educacional e/ou profissional. Estes mesmos direitos, revelados na Carta Política de um 

país, tornam-se “direitos fundamentais”.  

 A Constituição brasileira de 1988 menciona o direito à alimentação no rol dos 

Direitos Sociais, porém enfatiza o princípio da dignidade da pessoa humana já em seu 

artigo 1º, inciso III, como um dos princípios da República Federativa do Brasil. Ocorre 

que só se pode falar em “dignidade da pessoa humana” se seus direitos fundamentais 

forem, de fato, plenamente assegurados.    

O presente trabalho busca enfatizar que, assim como não se faz justiça sem ter 

havido antes seu acesso, também não se pode falar em direito à alimentação quando seu 

acesso é dificultado. A realidade brasileira mostra que grande parte da população ainda 

não tem acesso à alimentação como um direito fundamental. Pode-se dizer que só muito 

recentemente, com o advento da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional 

(Losan), de 15/09/2006, é que o acesso à alimentação transformou-se num direito 

fundamental. E o que, na prática, pode refletir esta mudança? Esta é a proposta do 

trabalho tendo-se em vista que a referida Lei dá ao cidadão comum condições de exigir 

do Estado o atendimento desse direito fundamental, que consiste, na realidade, um 

direito à própria vida.  
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A pesquisa também insiste no dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do Poder Público em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, seus direitos fundamentais, dentre eles o direito à alimentação. Não se pode 

olvidar que a segurança alimentar e nutricional do ser humano adulto ocorre desde a 

formação de sua estrutura biológica básica, ou seja, ainda no seio materno. Portanto, o 

acesso à alimentação, passado de geração a geração, deve ser assegurado a todas as 

mães, indistintamente, a fim de que possam gerar filhos bem nutridos, crianças e 

adolescentes saudáveis e, de conseqüência, adultos e idosos com estrutura física que 

lhes permita ter vigor para o trabalho, para suas ocupações em geral, para o lazer, 

colocando-os num patamar que lhes permita ficar imunes a toda sorte de doenças. 

2 O acesso à alimentação como um direito fundamental 

  

O Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, promovido pelo 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), em Brasília 

(2006), realizou um balanço das iniciativas governamentais, constatando que, apesar 

dos avanços obtidos, a segurança alimentar e nutricional da população brasileira ainda 

carece de ações prioritárias do Poder Público.1

Destacou-se que a Política Nacional de Segurança Alimentar (PNSAN), dentre 

suas diretrizes, deve ser focada na acessibilidade aos alimentos básicos, em quantidade, 

qualidade e condições saudáveis, respeitada a diversidade cultural. 

Para tanto, requer-se garantia efetiva à regularidade e variedade dos alimentos; 

procurando-se a integração, articulação e descentralização das políticas públicas de 

erradicação da fome e da miséria com as iniciativas da sociedade civil organizada. 

David Diniz Dantas ao analisar a justiça brasileira e a necessidade de sua 

humanização, comenta que: 

  
Não adianta incluir na Constituição princípios lindos de justiça social, 
dignidade da pessoa humana, proteção aos pobres, solidariedade, se eu 
não os concretizo, se não os trago para o discurso judicial, se continuo 
aplicando o legalismo formal.2  

 

                                                 
1 III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Documento Final, 2007, p. 24. 
2 DANTAS, David Diniz. A humanização da justiça. Revista IstoÉ, nº 1804, 5/5/2004, p. 18. 

 
2325



Neste sentido, o “legalismo formal” da Lei Maior, no art. 7º, IV, consagra o 

direito à alimentação, dentre as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua 

família, mas o valor real atribuído ao salário mínimo, ou mesmo o valor monetário, não 

efetivam o exercício da previsão constitucional. 

Nota-se que o passo dado com a entrada em vigor da Lei nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006, sinaliza que já existe no sistema jurídico brasileiro um mecanismo 

formal de consagração do direito humano à alimentação adequada, que deve se estender 

da primeira fase da vida – infância (0 a 12 anos); à adolescência (12 a 18 anos); ao 

adulto jovem (18 a 40 anos); ao adulto (40 a 60 anos) e à maturidade (maior ou igual a 

60 anos).  

Josué de Castro3, na década de 40, já apontava como “Um dos grandes 

obstáculos ao planejamento de soluções adequadas ao problema da alimentação dos 

povos (...)”, dentre outros, exatamente, o que identificou como a falta de conhecimento 

das reais condições em que a alimentação dos diversos segmentos da população se 

processa.  

Critica a carência de perspectivas geográficas dos estudos existentes à época, e a 

necessidade de se analisar os hábitos alimentares, levando-se em consideração as “... 

causas naturais e as causas sociais que condicionaram o seu tipo de alimentação, com 

suas falhas e defeitos característicos, e, de outro lado, procurando verificar até onde 

esses defeitos influenciam a estrutura econômico-social dos diferentes grupos 

estudados.”4

Mesmo hoje, com todas as disponibilidades de informação, acesso a dados 

diversos, tecnologias de alta definição, a falta de dados ainda persiste como sério 

obstáculo à efetivação de uma adequada política de segurança alimentar e nutricional no 

País. 

Como é sabido, a carência alimentar e nutricional compromete seriamente o 

desenvolvimento da criança e do adolescente, de tal forma que, por toda a vida, sofrerão 

as conseqüências de uma inadequada promoção de hábitos saudáveis de ingestão 

alimentar, atingindo-os não só nos aspectos físicos, mas emocionais e intelectuais. 

Desde cedo, principalmente nas grandes metrópoles, solicitados pela própria 

família a trabalhar, mendigar e, até mesmo, furtar, crianças e adolescentes têm seus 
                                                 
3 CASTRO, Josué de. Geografia da fome. 6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2006, p. 16. 
4 Idem, ibidem, p. 17. 
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horizontes de vida diretamente atingidos por doenças ocasionais, epidêmicas, crônicas, 

etc. 

Os efeitos repercutem não só diretamente nos envolvidos – crianças e 

adolescentes - mas na sociedade como um todo; decorrendo deste fato a necessidade de 

proteção do direito fundamental à alimentação, em condições de igualdade, a todos os 

cidadãos, independente de idade, sexo, saúde, etc. Sua exigibilidade, conforme reza o 

art. 3º da Lei nº 11.346/2006, há de se verificar mediante o “acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

outras necessidades essenciais, (...)”. 

 

3 Direito humano à alimentação adequada 

 

 A nomenclatura “direito humano à alimentação” é relativamente recente, tanto 

na Política quanto no Direito, visto que por longo tempo a alimentação foi tratada como 

um mero desdobramento ou emanação do direito à qualidade de vida. 

 As questões afetas à alimentação humana não eram analisadas como pertinentes 

à cidadania, mas eram abordadas apenas como de viés econômico. 

 Atribuía-se ao Estado, pela Administração Pública, a competência para 

regulamentar e fiscalizar o transporte, armazenamento, comércio, conservação, 

qualidade dos alimentos, etc, mas não havia preocupação com os aspectos nutricionais 

dos alimentos postos à disposição do consumidor, nem com a acessibilidade individual 

aos alimentos. 

 No entanto, as sucessivas crises de abastecimento de alimentos, como reflexos 

de problemas climáticos ou mesmo estruturais, pressionando a alta geral dos preços, 

começaram a despertar a atenção do governo para a necessidade de planejamento. 

 Por outro lado, a sociedade civil, alarmada com a insegurança alimentar, 

evidenciada nas filas para comprar determinados produtos, freqüentemente 

componentes da alimentação básica; diária, além dos crescentes índices de fome e 

mortalidade infantil, divulgados pela mídia, mobilizou-se em defesa do direito do 

cidadão de alimentar-se sempre e com qualidade. 

 A nutrição veio somar-se à exigência de segurança alimentar, sobretudo diante 

de estatísticas alarmantes, como apareceu em Relatório da FAO, de 2001, em que 800 
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milhões de pessoas padeciam de fome no mundo e que 36 milhões morriam devido à 

fome ou de doenças provocadas pela desnutrição. 

 Retratando a evolução do direito humano à alimentação, Flávio Luiz Schieck 

Valente conceituou a segurança alimentar e nutricional da seguinte forma: 

 

Segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos 
condições de acesso a alimentos básicos, seguros e de qualidade, em 
quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas 
alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna 
em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana.5

O quadro de insegurança alimentar se reflete em diversas áreas, causando a 

repetência escolar, o trabalho infantil, a mortalidade neonatal, a mendicância, a 

violência urbana, etc, visto que a fome e a desnutrição levam ao desespero os seres 

humanos que, no afã de saciarem esta necessidade fundamental, perdem de vista os 

limites éticos, sendo explorados e submetendo-se às condições mais indignas, 

impensáveis a qualquer pessoa. 

 Hoje, ainda, a sociedade brasileira convive com uma diversidade de agravos à 

saúde, devido à utilização de uma alimentação inadequada, insuficiente ou mesmo 

contaminada pela excessiva utilização de insumos químicos, e à falta de informação 

sobre doenças carenciais relacionadas à alimentação. 

 Espelham com maior clareza a evolução da conquista do direito humano à 

alimentação, os marcos históricos internacionais e nacionais, que serão a seguir 

mencionados. 

 

4 Marcos históricos internacionais e nacionais6

 

 Cogitou-se, quando da criação da Organização para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU), da necessidade de cada 

país tomar para si a responsabilidade de produzir seu próprio alimento e não ficar 

dependente da importação, esboçando-se, então, a idéia de segurança alimentar como 

segurança política. 
                                                 
5 VALENTE, Flávio L. Schieck. Direito Humano à Alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: 
Cortez, 2002, p. 48. 
6 Para a construção deste levantamento foram utilizados elementos extraídos da obra de Flávio Luiz 
Schieck Valente, op. cit. p. 40-46. 
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 Na VII Sessão de Conferência da FAO, a segurança alimentar apareceu como 

expressão associada à assistência alimentar e à utilização dos excedentes de alimentos. 

 Com a crise de escassez de alimentos, que ocorreu de 1972-1974, a idéia de 

segurança alimentar apareceu vinculada à política de estocagem, de produção de 

alimentos, etc. 

 A Conferência Mundial de Alimentos, de 1974, focou a ênfase dos debates, das 

providências a serem tomadas pelos países participantes na produção de alimentos, para 

a superação da escassez. 

 Todavia, com o passar do tempo, verificou-se na década de 1980-1990, que 

apenas a abastança de alimentos não resolvia a carência nutricional que a população 

mundial apresentava. Neste sentido, o conceito de segurança alimentar ampliou-se para 

a exigência de qualidade sanitária, biológica, nutricional, cultural, educativa, etc, dos 

alimentos. 

 Em 1996, a Cúpula Mundial de Alimentação, reunida em Roma, abriu as portas 

para a consolidação da “compreensão do direito à alimentação enquanto direito 

humano”. 

 Em data de 8 de setembro de 2000, em Nova Iorque, 147 chefes de Estado e de 

Governo, e 191 países, que participaram da Cimeira do Milênio, aprovaram a 

Declaração do Milênio das Nações Unidas, consubstanciada na Resolução A/Res/95/2, 

incluindo como 1ª meta, erradicar a extrema pobreza e a fome da população mundial, 

mediante a promoção do desenvolvimento sustentável e a redução da dívida dos países 

pobres ou em desenvolvimento. 

 No Brasil, desde a chegada dos primeiros colonizadores, as carências 

alimentares e nutricionais iniciaram seu processo com a inclusão de hábitos estranhos à 

realidade dos povos indígenas e, com a chegada dos escravos, novas práticas 

alimentares se impuseram. 

 Nos 500 anos de história do Brasil, durante o Império, na Velha República, no 

Estado Novo, e nos dias atuais, observa-se a assimilação de hábitos alimentares 

estranhos à realidade brasileira. À culinária portuguesa, somou-se a francesa, a africana, 

a norte-americana, etc, resultando na prática atual dos fast-food, tão ao gosto das 

crianças, adolescentes e jovens. 
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 As principais deficiências que se pode observar, decorrentes da subnutrição, da 

distorção, falta de informação na escolha de alimentos, são: a hipovitaminose A; anemia 

ferropriva; sobrepeso; obesidade; carência de iodo, etc...7

 As doenças relacionadas à má qualidade de alimentação são várias, mas podem 

ser dadas como exemplos: a hipertensão arterial, osteoartroses, intolerância à glicose, 

diabetes mellitus, dislipidemias, diferentes tipos de câncer e doenças cardiovasculares.8

 Neste contexto, destaca-se o já citado Josué de Castro, ex-presidente da FAO e 

autor da conhecida obra “Geografia da Fome”, publicada pela primeira vez na década de 

1940 e que se tornou um clássico da literatura brasileira e internacional, pela análise 

criteriosa das causas da fome e da miséria, no Brasil e na América do Sul. 

 Por sua vez, Herbert de Souza, conhecido como “Betinho”, iniciou uma 

campanha nacional “Natal sem Fome”, que foi oficialmente lançada em 24 de abril de 

1993, na UFRJ, com a “participação dos mais expressivos nomes da sociedade 

brasileira”,9 e que permanece até hoje. 

 Em 1985 o Ministério da Agricultura usou o conceito de segurança alimentar 

para mobilizar a sociedade civil e as autoridades públicas para a gravidade do problema 

brasileiro do desabastecimento e desnutrição. A Política Nacional de Segurança 

Alimentar previa um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, dirigido pelo 

Presidente da República e composto por ministros de Estado e representantes da 

sociedade civil. 

 Em 1986, houve a I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição (como 

desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde), significando um marco na 

evolução do conceito de segurança alimentar. 

 Em 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil, o direito à alimentação suscitou: a) a composição do salário mínimo (Art. 7º, 

IV); b) a competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (Art. 23, VIII) 

e c) a competência e atribuição ao SUS para fiscalizar e inspecionar alimentos, 

                                                 
7 VALENTE, Flávio L. Schieck. Direito Humano à Alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: 
Cortez, 2002, p. 43. 
8 VALENTE, Flávio L. Schieck. Direito Humano à Alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: 
Cortez, 2002, p. 44. 
9 Disponível em: www.acaodacidadania.com.br/templates/acao/novo/publicacao/publicacao.asp/cod... 
Acesso em 11 nov. 2007. 
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compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 

consumo humano (Art. 200, VI). 

 Em 1993, foi criado o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional), no governo do Presidente Itamar Franco; extinto, posteriormente, em 

janeiro de 1995, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.  

 A I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizada em Brasília, 

estabeleceu eixos e prioridades para a formulação de políticas públicas e resgate da 

cidadania pelo acesso aos alimentos. 

 Com a adesão do Brasil às Metas do Milênio e a promoção do “Projeto Fome 

Zero”, novos rumos foram dados ao combate a esta grave problemática social. 

 Em 2004, ocorreu em Olinda a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional, com o objetivo de propor diretrizes para o Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, além de avaliar ações e experiências. 

 É interessante observar que na I Conferência Nacional, realizada em 1994, a 

temática foi limitada à segurança alimentar e na II Conferência, ocorrida em 2004, 

incluiu-se a questão nutricional. Em 10 (dez) anos verifica-se a evolução clara da 

questão da segurança alimentar associada à nutrição. 

 A III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), 

realizou-se em Fortaleza, de 03 a 06 de julho de 2007, com o objetivo geral de construir 

o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

 

 

5 Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional  
 

 A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN - nº 11.346) foi 

sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 15 de setembro de 2006, 

criando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

 A citada Lei estabelece como dever do Estado brasileiro formular e implementar 

“políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à 

alimentação adequada” (Art. 1º). 
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 O direito humano à alimentação adequada se apresenta como emanação da 

dignidade da pessoa humana e indispensável à concretização dos direitos consagrados 

na Constituição Federal (Art. 2º). 

 Conceitua a segurança alimentar e nutricional como direito de todos ao acesso 

regular, permanente, de qualidade, em quantidade suficiente, respeitando a diversidade 

cultural de cada região (Art. 3º). 

 Assim, a segurança alimentar e nutricional não pode comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tais como a moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene, transporte e previdência social, conforme o Art. 7º, IV, da Constituição Federal. 

 Incluem-se como integrantes da segurança alimentar e nutricional (Art. 4º), 

dentre outros, a água, a geração de emprego, a redistribuição de renda (I); a conservação 

da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos (II); a promoção da saúde, da 

nutrição e da alimentação da população em geral e grupos em situação de 

vulnerabilidade social (III); a exigência de garantia de qualidade biológica, sanitária, 

nutricional e tecnológica dos alimentos (IV), bem como a comercialização e consumo 

de alimentos devem respeitar as características culturais do País (VI). 

 A soberania aparece como princípio norteador na conservação do direito à 

alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional, no sentido de que cabe a 

cada país decidir sobre a produção e consumo de alimentos (Art. 5º). 

 A cooperação técnica internacional deve nortear a ação do Estado brasileiro para 

promover a realização do direito humano à alimentação adequada (Art. 6º). 

 O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é integrado por um 

conjunto de órgãos e entidades da União, Estados e Distrito Federal e dos Municípios e 

pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e 

nutricional e que tenham interesse em aderir ao Sistema. 

 São princípios que regem o SISAN: universalidade, eqüidade, sem qualquer 

espécie de discriminação; preservação e respeito à dignidade das pessoas; participação 

social, transparência dos programas, ações e recursos públicos e privados bem como os 

critérios para sua concessão. 

 As diretrizes que o SISAN deve observar são, dentre outras, as seguintes (Art. 

9º, I a VI): 

a) intersetorialidade das políticas governamentais e não-governamentais; 
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b) descentralização das políticas e ações; 

c) monitoramento da situação alimentar e nutricional; 

d) conjugação de medidas de acesso à alimentação adequada; 

e) estímulo ao desenvolvimento de pesquisas; 

f)  capacitação de recursos humanos. 

 

Integram o SISAN, de acordo com o Art. 11, visando atender os objetivos do 

Art. 10, formulando e implementando políticas e planos de segurança alimentar e 

nutricional, os seguintes órgãos: 

 

I – Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN): 
indicar ao CONSEA as diretrizes e prioridade da Política Nacional de Segurança 
Alimentar, e avaliar o SISAN; 

II – CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão 
de assessoramento do Presidente da República; 

 
III – Câmara Interministerial de Segurança alimentar e Nutricional – CISAN; 
 
IV – Órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e Municípios; 
 
V – Instituições privadas: com ou sem fins lucrativos. 
 

6 Transtornos Alimentares  

 
 O Ministério da Saúde faz constar em seu Guia Alimentar para a população 

brasileira que “a dupla feijão-com-arroz quando ingeridos, na proporção de 1 parte de 

feijão para 2 partes de arroz, fornecem fonte completa de proteínas para o ser 

humano”.10

 O professor Carlos Augusto Monteiro aponta a necessidade de se “caracterizar 

os distúrbios alimentares do ponto de vista epidemiológico”, o que tem sido objeto de 

suas investigações no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde 

(NUPENS) da USP.11

                                                 
10 LAVOR, Adriano De. Um padrão bem pouco saudável. FIOCRUZ, Revista RADIS nº 56, Rio de 
Janeiro, abr/2007, p. 23. 
11 Idem, ibidem. 
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 Os Centros de Atenção Profissional (CAPS), vinculados ao SUS, estão 

atendendo aos casos de anorexia, bulimia, obesidade mórbida, etc, devido a transtornos 

psicológicos e mentais. 

 A Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

pertencente ao Ministério da Saúde, tem se dedicado ao levantamento de dados 

estatísticos, dentre outras providências, para a reformulação da promoção da saúde 

alimentar e nutricional no País.  

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determinou, desde julho 

de 2006, “que as empresas fabricantes de alimentos informem, nos rótulos das 

embalagens, o valor energético do alimento, a quantidade de carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, saturadas e trans, além de fibra alimentar e sódio”.12

 A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio da Escola Nacional de 

Saúde Pública, constatou que, dentre outros obstáculos para a formação de uma 

transição nutricional no Brasil, a começar pelo público infantil, está a publicidade de 

alimentos pobres em nutrientes mas ricos em gorduras saturadas e açúcares simples. 

Estes fatores são os grandes responsáveis por doenças detectadas até bem pouco tempo 

apenas em adultos e hoje presentes em crianças e adolescentes. 

 

7 A segurança alimentar e nutricional da criança e do adolescente como direito 

fundamental: proteção e exigibilidade 

 

 A Constituição Federal brasileira de 1988 foi a primeira no mundo a assumir 

para a área infanto-juvenil a Doutrina da Proteção Integral (que só viria a ser 

consagrada no texto da Convenção Internacional da ONU sobre os direitos da criança 

em data de 20 de novembro de 1989), que possui três pilares básicos, quais sejam: 

considerar a criança e a adolescente como sujeitos de direito, pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento e merecedores de que seus direitos fundamentais sejam 

assegurados com “absoluta prioridade”.  

O Art. 227 da 8ª Carta Política brasileira enfatiza que este papel deve ser 

cobrado da família, da sociedade e do Estado, mesmo porque crianças e adolescentes 

têm mesmos direitos inerentes a toda e qualquer pessoa humana, com apenas uma 
                                                 
12 LAVOR, Adriano De. Um padrão bem pouco saudável. FIOCRUZ, Revista RADIS nº 56, Rio de 
Janeiro, abr/2007, p. 24. 
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diferença: por serem pessoas em especial condição de desenvolvimento, estes direitos 

devem vir garantidos em primeiro lugar.    

O Art. 24 da referida Convenção da ONU menciona que os Estados Partes (o 

Brasil ratificou este documento em janeiro/1990) devem reconhecer o direito da criança 

de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento 

das doenças e à recuperação da saúde. Para tanto, devem adotar medidas apropriadas 

com vistas a: a) reduzir a mortalidade infantil13; (...); c) combater as doenças e a 

desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a 

aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água 

potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental; (...); e) assegurar que 

todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, conheçam os 

princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens da amamentação, da 

higiene e do saneamento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, e tenham 

acesso à educação pertinente e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos; 

(...). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), no art. 4º, trata de 

reproduzir quase que fielmente o art. 227 da CF/88, lembrando o direito fundamental à 

alimentação como um dever do Poder Público, da sociedade e da família. Contudo, há 

que se lembrar que o princípio da prioridade absoluta compreende a “preferência na 

formulação e na execução das políticas públicas”, bem como “destinação privilegiada 

de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”, 

conforme art. 4º parágrafo único, letras c e d, respectivamente. 

  

8 Cidadania e a efetividade dos direitos pela via da concretização das políticas 

públicas 

  

 O acesso ao direito fundamental à alimentação só pode ser concretizado através 

da realização de políticas públicas eficazes, conforme estabelece a Lei de Segurança 

Alimentar e Nutricional, determinando-se que as ações que impulsionam a 

concretização dos direitos fundamentais devem ser políticas de Estado e não de 

governo. Todo administrador público municipal e estadual, principalmente, devem estar 

                                                 
13 Esta também é a 4ª meta do Milênio. 
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cientes de que sem destinação privilegiada de recursos orçamentários não será possível 

tornar realidade o princípio constitucional da prioridade absoluta que pede o art. 227 da 

CF/88.  

 Assim, é dever público, pois que ínsito da moralidade pública, o compromisso 

do administrador representante do Poder Executivo tornar transparente suas políticas de 

enfrentamento às questões básicas de atendimento e asseguramento dos direitos 

fundamentais, em especial ao direito de acesso à alimentação.  

 O art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente lembra que “a criança e o 

adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso 

em condições dignas de existência.” 

 Ocorre que a Lei, por si só, não muda a realidade social. O ditame, seja 

constitucional, seja infra-constitucional, prescinde da atitude do homem, seja ele 

comum ou com a responsabilidade de gestão pública. 

 

Considerações Finais 

 

 No meio ao emaranhado de contrastes, vive o Brasil. Este gigante que mais se 

assemelha a um continente, precisa urgentemente acordar para a luta e concretização 

dos direitos fundamentais, a começar pelo asseguramento de políticas sociais públicas 

pois só elas podem garantir os direitos básicos sem os quais não há que se falar em 

dignidade da pessoa humana. 

 Um povo faminto não tem qualquer expectativa de futuro. Precisa-se garantir, 

primeiramente, o caminho que leva aos demais direitos fundamentais. Como querer que 

uma criança tenha assegurado o direito de ler e escrever se nem ao menos ela tem o 

suficiente para manter sua estrutura bio-psico-social? Como cobrar de um pai/mãe de 

família que traga o suficiente para alimentar sua prole se nem ao menos existe uma 

política pública de enfrentamento a questão da falta de profissionalização, de mão-de-

obra especializada, de carência de programas que busquem capacitar os pais para o 

trabalho evitando, assim, que a criança tenha que, desde cedo, ser explorada nas ruas de 

nossas cidades?  
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 Muito há que ser feito, a começar pela mudança de mentalidade de nossos 

dirigentes, quer políticos, quer empresários, educadores de plantão, políticos, etc.  

O papel da Universidade de impõe. Os conclaves do mundo jurídico em muito 

permitem ser o centro das discussões das temáticas sociais, afinal, o Direito é uma 

ciência social e não há como fugir do debate. Este desafio, de construir uma sociedade 

mais justa, livre e solidária é papel, sim, de quem um dia viu-se desafiado pelas sendas 

do Direito. A Cidadania, enquanto um dos princípios da República Federativa do Brasil, 

só poderá ser cantata em prosa e verso se de fato houver a efetivação dos direitos 

fundamentais. E para isto não basta que se publiquem mais leis e que se as transformem 

em Códigos e Estatutos, mas que todos possam interagir na luta em defesa dos direitos 

humanos, especialmente de crianças e adolescentes, eis que são eles que têm a missão 

de dar continuidade a esta sociedade brasileira que se quer ver transformada. 
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O DIRIGISMO CONSTITUCIONAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Miguel Calmon Dantas∗

 

RESUMO 

O caráter dirigente da Constituição brasileira de 1988 encerra uma dimensão de 

resistência e uma dimensão projetiva. Volta-se tanto para o entrincheiramento do 

mínimo vital, como para a sua expansão tendente ao máximo existencial. Os programas 

e direções constitucionais abrigam cláusulas de utopia, portando uma potencialidade 

crítica do presente e, conseqüentemente, transformadora da realidade. Dessa forma, 

evidencia-se um progressivo e contínuo processo de constitucionalização da política, 

entendida como a atividade de direção da convivência comunitária, cujas decisões 

passam a estar juridicizadas. A força dirigente da Constituição resulta tanto dos 

objetivos e finalidades constitucionais, expressão da solidariedade social, pelos quais a 

comunidade deve ser perceber como auto-representada no texto constitucional, como 

dos direitos fundamentais, notadamente diante da abertura dos deveres que podem 

ensejar para o Poder Público, tanto no âmbito da concretização material, como na 

implementação através de políticas públicas. E a caracterização normativo-estrutural 

como princípios confere aos direitos fundamentais uma dimensão programática no 

sentido de dirigir a ação do Estado para a sua realização ótima, no que converge ao 

tema das políticas públicas. Desse modo, procede-se a uma análise da vinculação 

promovida pelas normas constitucionais sobre as várias etapas de formação de uma 

política pública, desde o planejamento, passando pela formulação, implementação, 

execução e controle. A constitucionalização da política a reabilita diante da defasagem 

e das deficiências do processo político-democrático formal pelas vias institucionais de 

democracia, quer representativa, quer participativa. Demonstra-se não apenas a 
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viabilidade, a persistência e o vicejar da vintenária Constituição brasileira de 1988, mas 

a sua força de resistência, interditando políticas públicas aproximadas ao 

neoliberalismo que sejam contrárias à programaticidade e às direções 

constitucionalmente vinculantes, como a força projetiva de futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE; POLÍTICAS PÚBLICAS; 

NORMAS PROGRAMÁTICAS; JURIDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. 

 

ABSTRACT 

The character “dirigente” of the 1988 Brazilian´s Constitution contains a dimension of 

entrenchment and a dimension projective. Back up both for the entrenchment of the 

minimum to live, and for its expansion towards the maximum to the existential. The 

programs and directions shelter constitutional clauses of utopia, carrying a potential 

critical of this and, consequently, change the reality. Thus, there is a gradual and 

continuous process that the constitution determines the politics, understood as the 

direction of the activity of communitarian coexistence, whose decisions are to be 

regulated by the constitutional law. The “dirigismo” of the constitution follows both of 

the goals and purposes constitutional, expression of social solidarity, for which the 

community should be perceive as self-represented in the constitutional text, as 

fundamental rights, especially ahead of the opening of duties that to the State, both in 

the context of achieving material such as through the implementation of public policies. 

And the characterization normative-structural as principles as fundamental rights gives 

a dimension programmatic to address the action of the State for its great achievement, 

in that converge to the theme of public policy. Thus, there is an analysis of the linkage 

promoted by the constitutional requirements on the various stages of formation of a 

public policy, from the planning through formulation, implementation, execution and 

control. The constitutional regulation of politics resurrected it by delayed and 

weaknesses of the political-democratic process, as if representative, or participatative. It 

shows up not only the viability and the persistence Brazilian Constitution of 1988, but 

their power of resistance, banning public policies approximated to neoliberalism that 

are contrary to the directions and programmatic constitutionally binding, as the strength 
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of projective future. 

 

KEY-WORDS: “DIRIGENTE” CONSTITUTION; PUBLIC POLICIES; 

PROGRAMATIC RULES. JUDICIALIZATION OF POLITICS. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há muito se discute a natureza da, em breve vintenária, Constituição 

brasileira de 1988, sobressaindo a sua dimensão dirigente a partir de normas 

programáticas cuja juridicidade e força vincultante devem ser reconhecidas e garantias 

pela jurisdição constitucional. 

A feição dirigente não provém apenas das normas programáticas, sendo uma 

nota típica e global de todo o texto constitucional pátrio, pois, em certo sentido, todos os 

direitos fundamentais possuem uma dimensão programática, notadamente se concebidos 

normativamente como princípios, consubstanciando-se em mandados de otimização. 

Além disso, e reabilitando o dirigismo diante da crise dos paradigmas da 

pós-modernidade, a Constituição brasileira, ao ser dirigente, abriga uma dimensão de 

resistência e uma dimensão projetiva. A resistência se endereça ao entrincheiramento e 

à preservação do Estado Social como elemento existencial do Estado Democrático de 

Direito, enquanto a projetiva viabiliza a sua potencialização através das cláusulas de 

utopia que, pela crítica do presente, iluminam a direção de um futuro ao assinalar 

objetivos e finalidades que passam a deter caráter vinculante. 

Nesse contexto, constata-se que o direito constitucional, ao projetar as suas 

normas para além do presente, ao exprimir a auto-representação da coletividade que, 

enquanto comunidade, compartilha solidariamente objetivos que lhe conferem o próprio 

ligame social e irradiando-se substancialmente e substantivamente sobre a atividade 

político-decisória de modo a promover não apenas a constitucionalização do direito, 

mas a constitucionalização da própria política. 
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Em verdade, não se pode compreender adequadamente toda a potencialidade 

emancipatória, libertária e garantista do dirigismo constitucional brasileiro se, numa 

impostergável perspectiva transdisciplinar, reconhecedora da complexidade da questão, 

não se atentar para a inflexão operada sobre a política e, especificamente, sobre as 

políticas públicas. 

As normas programáticas e os deveres que resultam dos direitos 

fundamentais acabam repercutindo não apenas na existência e no reconhecimento de 

direitos subjetivos, judicialmente exigíveis, mas também sobre as etapas componentes 

da estruturação das políticas públicas, interdizendo ao Poder Público a eleição de 

prioridades que colidam com as dos programas constitucionais, como a implementação 

de medidas que sejam ineficientes ou inadequadas e, ainda, a inércia no 

desenvolvimento e execução das mesmas. 

E a constitucionalização das políticas públicas traz consigo, como não 

poderia deixar de ser, a jurisdição constitucional, firme no mister de fazer com que se 

leve direção constitucional das políticas públicas a sério, sem que deva se converter 

num governo de juízes. 

Dessa forma, o dirigismo constitucional importa na constitucionalização da 

política, entendida como instância de decisão sobre a direção e os objetivos da 

associação política, ou, num sentido mais clássico e filosófico, a arte de governar. Se as 

políticas públicas passam a estar juridicizadas e dirigidas programaticamente pelo texto 

constitucional, habilita-se, também, o controle pela jurisdição constitucional. 

Se os programas constitucionais não são atendidos, invariavelmente essa 

defasagem decorre por ausência de vontade política, por eleição de prioridades de 

governo sobre as prioridades constitucionais, por ineficácia da ação estatal, mal 

planejada, ou por se deparar com a reserva orçamentária ou com a reserva do possível. 

Em todas essas hipóteses, salvo a reserva orçamentária e a reserva do possível, que 

podem ser minimizadas, é impositivo o resguardo e a promoção da programaticidade 

constitucional sobre as políticas públicas, dirigindo a ação estatal para uma política que 

viabilize a construção de um futuro, fundada na razão prática mediante a reflexão 

hermenêutico-existencial. 

O passado, o presente e o futuro de uma determinada comunidade política se 

exprimem nos textos constitucionais dirigentes, seja como memória, seja como crítica e 
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resistência, seja como projeção, relacionando-se, especialmente nesse último âmbito, 

com as políticas públicas. 

Por conseguinte, apontada a relação entre dirigismo e as políticas públicas, 

urge compreender que as políticas públicas exprimem um programa de ação estatal, 

resultando de um planejamento em que já deve haver a repercussão da programaticidade 

e dos objetivos constitucionais como dos direitos fundamentais, afirmando-se que a 

constitucionalização da política a reabilita enquanto instância decisória. 

Essa repercussão se dá pela vinculação aos objetivos e finalidades dos 

programas constitucionais, mas também das imposições que resultam dos direitos 

fundamentais. 

Objetiva-se, portanto, sustentar a pertinência do dirigismo constitucional 

brasileiro sobre as políticas públicas, vinculando, positivamente, o Poder Público na 

atividade de direção política e, conseqüentemente, possuindo uma dimensão 

transcendente para além do presente, para além da resistência, para além do mínimo 

vital, voltando-se para o máximo existencial pela realização ótima das utopias projetivas 

que residem no texto constitucional enquanto auto-representação da sociedade. 

 

 

2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA E DO POLÍTICO: O 
DIRIGISMO DA AÇÃO ESTATAL E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

A constitucionalização do político, numa Constituição brasileira dirigente, não 

se reduz apenas à estruturação de órgãos, fixação de competências e disciplina da forma 

de exercício e transferência do poder político. 

A Constituição dirigente opera sobre a política de variegadas formas, tanto a 

partir dos objetivos fundamentais do art. 3°, como em virtude do sistema dos direitos 

fundamentais, cuja eficácia objetiva vincula os Poderes Públicos, impondo o dever 

fundamental de desenvolvê-los ao máximo possível diante da estrutura principiológica 

que possuem. 

Os princípios e objetivos fundamentais, além dos próprios direitos 

fundamentais, caracterizam-se como mandados de otimização, devendo ser realizados 
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na maior medida do que seja jurídica e faticamente possível. 

A dimensão principiológica dos direitos fundamentais foi destacada com 

acuidade por Robert Alexy (2001, p. 86) em lição abaixo colacionada, in verbis: 

 
El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los 
principios son normas que ordenan algo que sea realizado en la mayor 
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 
Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que están 
caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente 
grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de 
las posibilidades reales sino también de las jurídicas.  

 

A caracterização dos princípios como mandados de otimização também é 

ressaltada por Canotilho (2002, p. 1239), abaixo transcrito, in verbis: 

 
Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor 
forma possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Os 
princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de ‘tudo 
ou nada’; impõem a optimização de um direito ou de um bem jurídico, 
tendo em conta a ‘reserva do possível’, fáctica ou jurídica. 

 

Logo, tanto os direitos fundamentais como os objetivos fundamentais 

apresentam uma eficácia prospectiva na medida em que devem ser realizados na maior 

medida do possível, pouco importando se um determinado dispositivo expressa ou não 

um caráter de imposição constitucional abstrata ou concreta1. 

Seja pelo sistema de direitos fundamentais, seja pela adequação axiológica 

que confere unidade e ordem ao sistema constitucional a partir do relevo dos princípios 

e objetivos fundamentais, verifica-se a potencialização do caráter dirigente da 

Constituição Federal. 

Entretanto, o dirigismo não pode ser confundido com a eficácia objetiva ou 

com a analiticidade da Constituição, aferindo-se a sua substância a partir da relação das 

imposições constitucionais, abstratas ou concretas, sobre o âmbito da realidade, na 

medida em que a justificação do dirigismo constitucional reside justamente na 

necessidade da disciplina constitucional de política econômica, objetivando a 

                                              
1 Sobre as imposições constitucionais, abstratas e concretas, e a associação das abstratas com as normas 
programáticas, as observações e a doutrina de Canotilho (1994, p. 315). 
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transformação da realidade que, no caso do Brasil, remete à problematização da ação 

estatal sobre as várias matizes que compõem a Questão Social, ainda persistente. 

Canotilho (1994, p. 70-71) destaca exatamente esse traço do dirigismo 

constitucional ao referir que o seu principal traço consiste em deixar a realidade à 

evolução, ou à construção racionalmente orientada, de modo que “[...] a constituição 

tem sempre como tarefa a ‘realidade’.” 

Assim, independentemente do caráter principiológico dos direitos 

fundamentais e da dimensão positiva que deles advém, o dirigismo se identifica pela 

relação de tais direitos com os objetivos na compostura da ação estatal voltada para a 

realidade, a fim de propiciar a existência efetiva das liberdades e dos direitos 

fundamentais. 

E nem se arroste tal perspectiva pela defesa de um radicalismo democrático 

que sustente caber exclusivamente aos órgãos de representação popular a direção 

política, porque eleitos racional e conscientemente pelo povo, haja vista que a 

democracia não tem apenas a sua feição formal, não se limitando às vias institucionais 

da representação. 

Democracia não é só forma ou processo, sendo um processo de construção 

de uma convivência comunitária voltada para os objetivos e finalidades em derredor do 

quais se dá a auto-compreensão da comunidade e, como tal, porta um sentido 

substantivo e materialmente informado. 

Cornelius Castoriadis (2002, p. 263), rejeitando a concepção meramente 

procedimental de democracia, concebe o poder político explícito, político-institucional, 

como aquele que institui imposições sancionáveis, adentrando na exposição da sua 

consistência no excerto abaixo transcrito, in verbis: 

 
O objetivo da política não é a felicidade, e sim a liberdade. A liberdade 
efetiva [...] é o que denomino autonomia. A autonomia da coletividade, 
que só pode se realizar pela auto-instituição e pelo autogoverno 
explícitos, é inconcebível sem a autonomia efetiva dos indivíduos que a 
compõem. A sociedade concreta, a sociedade que vive e que funciona, 
não é mais do que os indivíduos concretos, efetivos, reais. 

 

A política se destina à eleição das prioridades e dos meios que se façam 

necessários para o melhor governo. Nos Estados democráticos contemporâneos os 

partidos políticos e os instrumentos de democracia representativa e participativa ocupam 
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um papel cada vez mais relevante na formação da direção política; contudo, a política, 

com o advento da constitucionalização da ordem econômica, passa a ser também objeto 

material das constituições, razão pela qual a liberdade dos órgãos públicos para eleição 

das prioridades a ser objeto de realização não fica integralmente sujeita ao juízo dos 

representantes do povo, e nem do próprio povo. 

E, em se procedendo à redução sociológica, não se pode deixar de concluir 

que a realidade a cuja modificação o dirigismo constitucional se destina é aquela 

propiciada pela exclusão social, pela progressiva pauperização e pela incapacidade de 

grande parte da população de obter as condições mínimas de subsistência, o que compõe 

a Questão Social nas plagas brasileiras, cada vez mais complexa e renovada. 

Em se analisando a situação social brasileira, não se consegue sequer afirmar 

que a Questão Social tenha sido resolvida ou ao menos mitigada em qualquer momento 

da histórica republicana, até porque, como bem observa Lenio Streck (2002, p. 68-69), o 

Estado Social brasileiro não chegou a se instituir, partilhando de uma modernidade 

arcaica e tardia que só agrava os desequilíbrios estruturais provenientes de uma 

economia de mercado situada perifericamente. 

Nesse sentido, apenas a título de ilustração da grávidade da Questão Social 

nos quadrantes brasileiros, destaca-se a taxa de pobreza em alguns Estados da 

Federação, alcançando 28,1% em Santa Catarina e 78,1% em Alagoas, com uma taxa 

nacional de 47,9%, como aponta Márcio Pochmann (2005, p. 117). 

Ademais,  

 
Entre 1950 e 2000, mesmo registrando uma das mais altas taxas de 
crescimento econômico do mundo, o Brasil não conseguiu alcançar 
resultados sociais significativos, em comparação com o desempenho 
dos países desenvolvidos. Deve-se deixar claro que o problema 
nacional não foi o crescimento econômico, muito pelo contrário – 
especialmente entre os 1950 e 1980 –, mas sim a natureza e as 
características das políticas sociais adotadas no país, associadas ao 
padrão de acumulação concentrador de renda. (POCHMANN 2005, P. 
58-59) 

 

Observam, ainda, os autores do Atlas da Exclusão Social, o caráter 

fracionado do sistema de proteção social brasileiro, clientelista e assistencialista, pouco 

redistributivo e emancipatório. 

Os fatores pelos quais o Estado Social brasileiro não produziu efeitos 
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redistributivos e emancipatórios desejados e esperados exorbitam o âmbito do presente 

estudo, mas podem ser indicados como sendo a falta de vontade política, a crise e o 

desencantamento do processo político-decisório, a eleição de prioridades de governo em 

detrimento das prioridades constitucionais, dentre outros fatores. 

O surgimento do constitucionalismo dirigente em Portugal derivou da 

discrepância do estágio social de Portugal em cotejo com os estados centrais do 

capitalismo, mas não se aproxima da existência de uma Questão Social com a gravidade 

e complexidade de que se reveste a situação brasileira. 

Assim, justifica-se que os anseios mais relevantes da comunidade política 

venham a ser incorporados no texto constitucional e, conseqüentemente, vinculem o 

sistema político e os representantes que ocupem os órgãos de direção política, 

confirmando-se uma constitucionalização da política. 

Pode-se recorrer, inclusive, à doutrina de Ricardo Guastini, que aponta as 

características de uma constituição para que ocorra a constitucionalização do 

ordenamento jurídico2; a constitucionalização da política pela Constituição Federal de 

1988 se manifesta pela existência daqueles elementos, agregados aos objetivos e aos 

princípios fundamentais, cuja compreensão/interpretação/aplicação sistemática com os 

direitos fundamentais conduz à existência de imposições constitucionais, abstratas e 

concretas, de transformação da realidade para redução das desigualdades sociais e 

regionais, erradicação da pobreza e da marginalização para construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

Ou seja, há a constitucionalização da política para que se predetermine 

rumos e sentidos materialmente vinculantes que dirijam a política econômica, a ação 

estatal e as políticas públicas mediante os mecanismos de intervenção na atividade 

econômica e sobre a atividade econômica, o que não parece repercutir na eliminação da 

                                              
2 Ricardo Guastini (2001), recorrendo às idéias de Favoreu para entendê-la como significante de um 
processo de transformação do ordenamento jurídico pelo qual ele fica impregnado pelas normas 
constitucionais, registra que “Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una 
Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la 
jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales.” Os 
elementos condicionantes da constitucionalização do ordenamento jurídico seriam a existência de rigidez, 
de jurisdição constitucional, o reconhecimento do caráter vinculante da constituição, da postura dos juízes 
na interpretação constitucional, notadamente pelo recurso à interpretação conforme, pelo admissão da 
eficácia imediata das normas constitucionais e, ainda, a influência sobre as relações políticas. 
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margem de apreciação política do legislador. 

Numa constituição plasmada de direitos fundamentais e dotada de objetivos 

constitucionais que expressam o vínculo de solidariedade comunitária, não há espaço 

para eleição de prioridades políticas que se distanciem ou que contrariem as prioridades 

constitucionais. 

Exposta e fundamentada a relação de constituição e política, pela 

constitucionalização da dinâmica política em virtude da parametricidade que as 

constituições dirigentes possuem, cumpre tratar, ainda que sucintamente, da eficácia dos 

direitos fundamentais. 

Observe-se que não se pode mais conceber, como se costuma fazer, que 

apenas os direitos sociais exigem prestações positivas do Estado, o que poderia levar ao 

errôneo entendimento de que apenas a eles se reduziria o dirigismo constitucional. De 

qualquer sorte, explica-se o foco do dirigismo nos direitos sociais exatamente porque 

deles advém a imposição de transformação da realidade aos Poderes Públicos mediante 

a ação estatal e a formulação e implementação de políticas públicas. 

 

 

2.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS IMPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
 

 

O caráter dirigente da constituição não resulta somente da existência de 

objetivos fundamentais, pois, como já ressaltado, na idêntica condição de mandados de 

otimização, os direitos fundamentais, globalmente considerados, atribuem ao Poder 

Público uma imposição constitucional abstrata de realização máxima; cada um, de per 

si, considerando diante de uma situação particular, pode dar ensejo a uma imposição 

constitucional que repercuta na formulação de uma política pública ou social. 

De logo, insta destacar a parcial correção da relação feita por Canotilho 

(1994, p. 364-365) entre direitos fundamentais e programaticidade constitucional, 

cingindo ao âmbito dos direitos sociais a caracterização de direitos a prestações, 

conferindo às liberdades a clássica concepção de direitos negativos (2002, p. 1258-

1261); posteriormente, corrigindo a concepção original e, ao que parece, aderindo a 

Alexy, sustenta a existência de direitos a ações negativas, direitos a ações positivas, seja 
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por prestações materiais, seja por prestações normativas, e competências, sem relacionar 

tais âmbitos necessariamente com as liberdades ou com os direitos sociais, embora se 

refira àquelas como uma posição específica e distinta das demais. 

A questão começou a ser bem elucidada por Cass Sunstein e Stephen 

Holmes (1999) que afirmaram o caráter positivo de todos os direitos fundamentais, 

expondo que as liberdades e a propriedade exigem também ações estatais que se 

destinam a protegê-las de ofensas de terceiros. 

A fim de comprovar que todos os direitos são positivos e, conseqüentemente, 

demandam custos para o financiamento de sua implementação, Sunstein e Holmes 

(1999, p. 233-234) trazem um quadro que relaciona os direitos e os seus custos 

respectivos no contexto da política norte-americana.  

O objetivo dos autores americanos é desvelar o caráter ideológico que subjaz 

à caracterização limitada aos direitos sociais, econômicos e culturais como positivos e, 

assim, condicionar a formulação e implementação de políticas sociais à reserva 

orçamentária, a que não estariam adstritos os direitos individuais caso realmente fossem 

apenas direitos negativos. 

Como já apontado em outra oportunidade3, Alexy também considera que os 

direitos fundamentais comportam, todos eles, prestações positivas, sejam materiais, 

sejam normativas. 

Sustenta Alexy que os direitos à prestação se dividiriam em direitos de 

                                              
3 Com efeito, Alexy  “Sustenta que os direitos à prestação se dividiriam em direitos de proteção e direitos 
de organização e procedimento, abrangendo, também prestações em dinheiro e bens, que se poderia 
considerar como direitos à satisfação de necessidades. 
Os direitos à prestação consistiriam de forma impositiva numa atuação do Poder Público que poderia ser 
não apenas material e concreta, mas também normativa. 
Os direitos à proteção corresponderiam à imposição ao Poder Público de que atuasse, material ou 
normativamente, para resguardar as situações subjetivas de alguém em face de intervenções ou lesões de 
terceiros, tendo como esfera protetiva a vida, a saúde, a dignidade, a família, a propriedade, e quaisquer 
outros bens dignos de resguardo pela sua jusfundamentalidade. 
A atuação protetiva, por sua vez, poderia ocorrer tanto pela instituição de normas de direito penal e 
administrativo-sancionador e processual, como de atuação material e concreta da Administração Pública; 
nesse contexto, Alexy considera enganoso um esforço de distinção entre direitos de defesa e direitos à 
proteção. 
Já os direitos à prestação em sentido estrito corresponderiam mais diretamente aos direitos sociais, 
portadores de uma imposição para a satisfação de determinada necessidade que o indivíduo não consegue 
satisfazer no mercado. 
Por sua vez, também admite a existência de direito à organização e ao procedimento, sobre os quais 
salienta que nenhum outro há despertado tanto interesse, remetendo a Peter Häberle como responsável 
pelo seu primeiro desenvolvimento” (CALMON DANTAS, 2007, p. 405-407). 
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proteção e direitos de organização e procedimento, abrangendo, também prestações em 

dinheiro e bens, que se poderia considerar como direitos à satisfação de necessidades. 

Os direitos à prestação consistiriam de forma impositiva numa atuação do 

Poder Público que poderia ser não apenas material e concreta, mas também normativa. 

Não obstante isso, afigura-se mais pertinente o entendimento de que todos os 

direitos fundamentais têm uma dupla dimensão eficacial, defluindo uma eficácia 

negativa e outra positiva; a eficácia negativa abrangeria os deveres de respeito e 

preservação da autonomia privada, que demandam condutas omissivas; já a eficácia 

positiva seria composta pelos deveres de proteção, garantia, promoção e satisfação. 

Da dimensão negativa advêm os deveres de respeito à integridade do 

respectivo bem jurídico, expressando ao Poder Público e aos particulares um dever de 

abstenção, e de respeito à autonomia, que impede a interferência tanto estatal como 

privada no âmbito recôndito das decisões fundamentais acerca do livre desenvolvimento 

da personalidade. 

Da dimensão positiva, por sua vez, extraem-se quatro deveres fundamentais, 

quais sejam: a) de proteção; b) organização e processo; c) de promoção; d) de 

satisfação. 

Os deveres de proteção exigem do Poder Público medidas, usualmente 

normativas, que tutelem bens jurídicos em face da possível lesão por parte de outros 

indivíduos, grupos ou pessoas em geral, como, verbi gratia, o direito penal e a 

responsabilidade civil. 

Os deveres de organização e processo, por sua vez, impõem ao Poder 

Público a criação de órgãos e vias dialógicas que possibilitem não apenas a tutela 

garantísta de direitos fundamentais que tenham sido lesados, como no caso dos órgãos 

judiciários e do processo judicial, mas também que viabilizem a realização dos direitos 

fundamentais, na forma da dimensão processual dos direitos fundamentais destacada 

primordialmente por Peter Häberle4. 

                                              

4 O status activus processualis foi defendido por Peter Häberle, no âmbito do desenvolvimento da 
atividade prestacional própria do Estado Social, partindo da doutrina dos status de Jellinek, 
compreendendo todo o tipo de procedimento respeitante a direitos fundamentais, cujo conteúdo material 
seria composto por “un derecho de participación cuya inmediata consecuencia, más que una ‘reserva de 
ley’, implica una autentica ‘reserva procesal de prestación’, ya que resulta dimandar de una intensa forma 
de entender los tres elementos por antonomásia de los que procede, que son el Estado, el Derecho ya la 
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Já os deveres de promoção exigem do Estado a adoção de medidas de 

estímulo, facilitação e fomento para o acesso a determinado direito fundamental, como 

se dá com os programas de financiamento imobiliário e as ações afirmativas. 

Os deveres de satisfação são aqueles que importam numa conduta material e 

concreta do Estado em favor do titular de determinado direito no sentido de prover o 

bem da vida a que se refere, como se dá com a saúde e a educação prestadas em regime 

gratuito pelo Poder Público. 

Observe-se que tais dimensões dispensam expressa referência no texto 

constitucional, podendo resultar apenas e tão-somente da consagração do direito a partir 

de um determinado caso concreto, pois não há a relação biunívoca entre texto e norma, 

podendo resultar de um mesmo dispositivo várias normas, como um ou nenhuma norma 

constitucional, sempre a depender do caso concreto. 

Posto isto, ainda que os direitos sociais e econômicos sejam os que mais 

diretamente conferem ao Estado a atribuição de transformação da realidade como tarefa, 

juridicizando a liberdade de conformação legislativa, há de se reconhecer a todos uma 

dimensão positiva, de que se infere serem, em certo sentido, também dotados de caráter 

dirigente, quando não em virtude da compostura deles próprios, ao menos pela 

correlação de adequação axiológica exigida pelo art. 3° do texto constitucional. 

A elucidação dessas dimensões de direitos fundamentais possibilita uma 

melhor compreensão da capacidade dirigente da ordem constitucional, como também a 

averiguação adequada das opções políticas e da alocação de recursos promovida pelo 

legislativo na formulação e implementação de políticas pública, permitindo verificar se 

há conformidade com os programas constitucionais ou se há omissão ou contrariedade 

com as cláusulas de utopia. 

 

3 O DIRIGISMO CONSTITUCIONAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

                                                                                                                                     

própia Constitución.” (HÄBERLE, 2002, p. 194-195). 
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A constitucionalização da política em sentido dinâmico, com a predisposição 

de condições de validade e legitimidade material das decisões político-governamentais, 

tem ocasionado o crescimento da preocupação atinente à temática das relações entre a 

constituição e as políticas públicas. 

Segundo Eros Roberto Grau (2004, p. 65), a transformação que se opera em 

sede da ordem econômica constitucional, enquanto parcela da ordem jurídica, ocorre a 

partir do momento em que passam a juridicizar políticas públicas e a viabilizar os 

instrumentos de sua implementação, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento da 

ordem econômica real, inclusive para preservá-la, o que anteriormente não acontecia, à 

vista da noção de auto-regulação que implicava a ordem econômica do ser, de modo que 

“O direito é afetado, então, por uma transformação, justamente em razão de 

instrumentar transformação da ordem econômica (mundo do ser).” 

Não há concordância quanto à repercussão do dirigismo constitucional sobre 

as políticas públicas, sendo uma das vozes dissonantes a do próprio Canotilho (2006b, 

p. 124-125), refratário à judicialização da política. 

Salienta o constitucionalista luso que a consagração de um catálogo de 

direitos sociais não importa na positivação de imposições constitucional que conformem 

e dirijam o desenvolvimento de políticas públicas relativamente aos direitos sociais, 

econômicos e culturais, exemplificando com o direito à educação, que seria de 

inequívoca sede constitucional quanto ao acesso a todos os graus de ensino, mas não o 

seria previsão da gratuidade de acesso a todos os graus, diante do risco de engessar a 

respectiva política pública, além de conduzir às questões problemáticas de limites da 

ação do Estado e da ingovernabilidade, trazidas ou mais dificultadas pelo texto 

constitucional.  

Ao reconhecer que as constituições não podem mais ser concebidas como 

portadoras de um caráter sagrado ou como responsáveis pela consagração sintética das 

políticas públicas, afirma não poderem deixar de abrigar exigências constitucionais 

mínimas, conforme sustenta Rawls, entendidas como “[...] complexo de direitos e 

liberdades definidoras das cidadanias pessoal, política e econômica intocáveis pelas 

maiorias parlamentares”, compondo um critério fundamental de aferição de 

legitimidade moral e material assecuratório em face da diluição moral mediante 

desregulações, flexibilizações e liberalizações, bem como da deslegitimação ética. 
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Posteriormente, entretanto, embora parecendo manter a sua posição, admite a tensão que 

existe sobre a constitucionalização de políticas públicas (CANOTILHO, 2003, p. 20). 

Os obstáculos suscitados, pertinentes à ingovernabilidade e à limitação do 

processo democrático, não podem obscurecer ou afastar a dimensão projetiva da política 

inerente ao dirigismo constitucional; não se pode admitir a restrição erigida pelo 

constitucionalista português, posto que a irradiação normativa das imposições 

constitucionais, abstratas e concretas, sobre as políticas públicas é uma das principais 

dimensões do caráter emancipatório e garantista dos programas constitucionais. 

Ora, não há como constituir um projeto de direção do futuro, como impedir 

que o futuro não seja guiado pelas forças cegas do mercado ou pelo acaso (OST, 2005, 

p. 28), como consolidar na temporalidade social a imbricação dialética entre tradição e 

futuro na realidade da atualidade constitucional em se entendendo que a Constituição 

Federal de 1988 não deve ser compreendida como vinculante do planejamento, da 

formulação, da implementação, da execução e do controle das políticas públicas. 

As políticas públicas, por sua vez, inserem-se no âmbito mais amplo da ação 

estatal e dependem do planejamento, que, ao contrário do que poderia induzir o art. 174 

da Constituição Federal, não é modo de intervenção do Estado (GRAU, 2004, p. 169-

130), mas exigência prévia para a eficiência de toda e qualquer ação estatal, quer para o 

desenvolvimento de uma política pública, quer no que respeita ao próprio 

desenvolvimento nacional. 

Assim, cumpre trazer à colação a doutrina de Gilberto Bercovici (2005, p. 

69-70), abaixo transcrita, in verbis: 

 

O planejamento coordena, racionaliza e dá uma unidade de fins à 
atuação do Estado, diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou 
casuística. O plano é a expressão da política geral do Estado. É mais do 
que um programa, é um ato de direção política, pois determina a 
vontade estatal por meio de um conjunto de medidas coordenadas, não 
podendo limitar-se à mera enumeração de reivindicações. E por ser 
expressão desta vontade estatal, o plano deve estar de acordo com a 
ideologia constitucionalmente adotada. O planejamento está, assim, 
sempre comprometido axiologicamente, tanto pela ideologia 
constitucional como pela busca da transformação do status quo 
econômico e social. 

 

Logo, o dirigismo constitucional repercute desde o planejamento até a 

execução e o controle e avaliação das políticas públicas, justamente pela 
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constitucionalização do político e, mais ainda, pelas cláusulas de programaticidade 

constitucional que importam em promessas e compromissos de construção de um 

futuro. 

Em verdade, Madeleine Grawitz e Jean Leca (1985, p. 6-8) concebem as 

políticas públicas como “[...] forma de um programa de ação próprio a uma ou mais 

autoridades públicas ou governamentais”, esclarecendo que delas decorre uma estrutura 

abstrata de comportamentos e normas. 

Já na seara jurídica, Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 27) considera que as 

políticas públicas são microplanos destinado à racionalização técnica da ação pública 

em vista dos objetivos que são assinalados, estimando determinados resultados. 

As políticas públicas apresentam-se, então, como um processo de ação 

estatal que se desenvolve desde o planejamento, em que são identificadas as prioridades, 

os objetivos concretos, os recursos disponíveis, os meios necessários, além de 

verificadas possíveis intercorrências. A partir daí, dá-se a formulação da política, 

seguida da sua implementação, execução e controle. 

A força dirigente das normas constitucionais repercute necessariamente nos 

âmbitos do processo de formulação e execução de políticas públicas, não necessitando 

sequer da previsão explícita de uma determinada política pela Constituição Federal, pois 

os objetivos fundamentais demandam a realização por políticas que os levem em conta e 

procurem atendê-los, como também se dá com os direitos fundamentais. 

O âmbito do presente estudo, entretanto, não comporta o apronfundamento 

da questão, afigurando-se suficiente apenas ressaltar que, notadamente no que se refere 

à identificação das prioridades e dos objetivos, há uma estrita vinculação constitucional, 

não sendo admissível que prioridades de governo sejam prestigiadas em detrimento de 

prioridades que resultaram do pacto comunitário e fundacional do Estado. 

Da mesma forma, no âmbito das demais etapas integrantes do processo de 

formulação de políticas públicas, o caráter dirigente pode ter relevo, como se dá com 

uma política pública já planejada, formulada e com a devida alocação de recursos, mas 

que ainda não está em execução sem que haja uma causa fundada em prioridade 

igualmente constitucional para tanto. 

Não se está pretendendo eliminar a liberdade de conformação legislativa, 

mas apenas evitar e impedir que o jogo político-partidário, tão sem identidade e 
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destituído de qualquer função atinente ao interesse público, partilhe com exclusividade 

das decisões sobre o que é mais importante para a comunidade política.5

Por conseguinte, tem-se devidamente configurada a função de resistência e 

de projeção do dirigismo constitucional, assegurando o mínimo vital e promovendo, 

mediante a programaticidade que incide sobre as políticas públicas, o máximo 

existencial. 

Nesse contexto, a operatividade do dirigismo constitucional sobre a política, 

com a resistência e a projeção, entremostra a atualidade e o progressivo vigor vicejante 

da Constituição brasileira de 1988, em plena jovialidade, distanciando-se cada vez mais 

dos arautos do apocalipse que apregoavam a sua condição de moribunda. 

Com isso, e pelo que exposto, não há como se admitir que tenha morrido o 

dirigismo constitucional brasileiro, cumprindo refletir, para desenvolver, sobre a força 

dirigente da Constituição sobre a política.  

Em verdade, mesmo com todas as dificuldades delineadas, o caráter meta-

garantista da doutrina e o desempenho da jurisdição constitucional têm como resguardar 

as duas dimensões, de resistência e de projeção do Estado Social, das utopias jurídicas e 

dos direitos fundamentais.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As políticas públicas revelam-se cada vez mais atreladas ao texto 

constitucional, vinculadas à programaticidade dos objetivos fundamentais e dos direitos 

fundamentais, cabendo ao dirigismo constitucional  irradiar sobre elas a dimensão não 

apenas de resistência – rechaçando aquelas que eventualmente decorram do ideário 

neoliberal –, mas projetiva de futuro. 

Tal imbricação entre  Constituição e política é de sobrelevada relevância 

diante do desencantamento da política e da crise da democracia representativa, 

repercutindo na defasagem e deficiência da política como instância de direção 

                                              
5 Sobre o tema, abordando a existência de margens de apreciação para o legislador que impedem a 
invasão excessiva da constituição sobre a política, ALEXY (2004). 
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comunitária, o que se agrava diante da progressiva preponderância do poder econômico 

sobre o poder político, do mercado sobre o parlamento, dos interesses econômicos sobre 

os interesses públicos. 

A juridicização da política pela Constituição brasileira leva a uma 

judicialização da política, conferindo ao Poder Judiciário uma importante participação 

na conformação e no controle das políticas públicas, sem que tal imperativo conduza a 

um governo de juízes, assegurando-se a liberdade de conformação do legislador, que 

não vai a ponto de permitir que se olvide os objetivos e as finalidades que gozam de 

prioridade constitucional e que se relegue a política de desenvolvimento dos direitos 

fundamentais. 

A Constituição brasileira de 1988 permanece viva, emancipatória, libertária, 

includente e processualmente efetivada, em direção ao cumprimento dos programas e da 

realização ótima das utopias constitucionais, projetadas pela comunidade política, 

incidindo sobre as políticas públicas e predeterminando as prioridades a serem tomadas 

a sério e implementadas pelos órgãos de representação popular.  
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OS SERVIÇOS DE SAÚDE E O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
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RESUMO 

Saúde e meio ambiente ecologicamente equilibrado são direitos de todos e dever do 

Estado e da coletividade, como determina a Constituição Federal. São interdependentes 

e reciprocamente causa e efeito. Os serviços de saúde têm por finalidade a melhoria das 

condições de vida de uma população, que também dependem do equilíbrio ecológico do 

meio ambiente, que é fator essencial à sadia qualidade de vida. Os serviços de saúde têm 

a atribuição, conferida por lei, de realizar a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância em 

Saúde Ambiental, com o dever de, na condição de coletividade e de agente da atividade 

econômica, defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 

presentes e futuras gerações, mediante vinculação do seu crescimento econômico ao 

compromisso de cumprir a legislação pertinente e à concepção do desenvolvimento 

sustentável. A sustentabilidade dos serviços de saúde consiste na rigorosa observância 

da legislação sanitária, no que tange ao ambiente, considerando todos os seus aspectos 

constitucionais, procedimentos assistenciais e processos de trabalho, incluído o 

adequado manejo e disposição dos seus resíduos; trabalhista, com a devida atenção ao 

meio ambiente do trabalho e ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

(PCMSO); consumerista, no relacionamento com clientes e ambientais, com a mitigação 

dos efeitos danosos ao meio ambiente inerentes às suas atividades. 
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PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE; MEIO AMBIENTE; VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

AMBIENTAL; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

ABSTRACT 

Human health and the maintenance of the ecological balance of environmental systems 

are rights of all the people and a obligation of State and community group, as set by 

Federal Constitution, and both of them depend on each other because they are cause and 

effect. The health services have the purpose to improve life conditions of people, that 

depends on the ecological balance of environmental systems as an essential factor for a 

sound quality of life. Health services have the duty, given by law, to accomplish 

Epidemiological Survey and Environmental Health Survey, with the obligation to defend 

and preserve ecologically balanced environment for present and future generations, as a 

community group and an agent of economical activity, by linking its economical growth 

to the commitment to fulfill pertaining legislation and to sustainable development 

conception. Health services sustainability consists in a strong respect to health 

legislation, as for environment, considering all of its constitutional aspects, assistance 

procedures and work processes, including adequate waste handling and disposal; 

labourite, with due attention to labour environment and Medical Control and 

Occupational Health Programme (PCMSO); Customery, in relationship with clients and 

environmental, conducting to a decrease of damage effects on the environment due to its 

activities. 

 

KEYWORDS: HEALTH; ENVIRONMENT; ENVIRONMENTAL HEALTH 

SURVEY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda a saúde e o meio ambiente, com destaque para a relação 

entre os serviços de saúde e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações, conforme preconizado na Constituição Federal em diversos 

artigos. 
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A assistência à saúde de forma eficaz exige o conhecimento da distribuição 

estatística das enfermidades e de seus fatores determinantes. A coleta dessas informações são 

baseadas na aplicação dos princípios e enunciados da Epidemiologia e realização do serviço 

de Vigilância Epidemiológica. 

O Ministério da Saúde incorporou à estrutura da Vigilância Epidemiológica a 

Vigilância em Saúde Ambiental, que consiste em ações que proporcionam o conhecimento e a 

detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e 

controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças e agravos à saúde. 

A prestação de serviços de saúde é abrangida pelo art. 170, VI, da Constituição 

Federal, que estabelece a defesa do meio ambiente como princípio geral da atividade 

econômica. Os processos de trabalho são regulamentados em legislação infraconstitucional 

específica, devido aos inerentes riscos de danos ao meio ambiente e à saúde pública, 

considerando o seu grande potencial infecto-contagioso. 

Numa economia capitalista em que o liberalismo prevalece, a iniciativa privada 

tem como pressuposto para os investimentos a possibilidade de ampliação constante dos seus 

negócios com vistas ao aumento do retorno financeiro. Nesta realidade situam-se os serviços 

de saúde que devem observar as recomendações para atingir um desenvolvimento sustentável, 

que transcende a noção de crescimento econômico por considerar o dever de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

 

1  SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

A Organização Mundial de Saúde – OMS – define saúde como “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social” e o afastamento desse estado caracteriza o 

adoecimento, com diversos fatores que atuam e determinam esse processo que se denomina 

saúde-doença. 

A saúde é tratada pela Constituição Federal com especificidade em seus arts. 196 a 

200, definida como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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Para Silva (1990, p. 698), “se a constituição atribui ao Poder Público o controle 

das ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços tem ele integral poder 

de dominação, que é o sentido do termo controle, mormente quando aparece ao lado da 

palavra fiscalização”. 

A definição constitucional das ações e serviços de saúde como de relevância 

pública dá ao Ministério Público competência para zelar pela sua efetividade e, assim, tomar 

providências para suprir a negligência do Estado ou da iniciativa privada na assistência à 

saúde, para o que se pode valer da Ação Civil Pública, nos termos do art. 129, incisos II e III, 

da Constituição Federal. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente estabeleceu na 

Declaração de Estocolmo/72 que o homem tem direito fundamental a adequadas condições de 

vida em um meio ambiente de qualidade, acrescentando na Declaração do Rio de Janeiro/92 

que os seres humanos têm direito a uma vida saudável. 

Canotilho e Leite (2007, p.93) afirmam: 

No Brasil, como em todo o mundo, o direito à saúde ocupa patamar 

máximo no arcabouço constitucional e legal. Perante ele, são limitados 

e até inteiramente afastados outros direitos constitucionais, como o 

direito de greve, o direito de propriedade, o direito de manifestação e 

expressão comercial. 

Machado (2004, p.48), afirma que “a saúde dos seres humanos não existe somente 

numa contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente”. 

Leff (2004, p.313), ao tratar do tema, esclarece que “estas prioridades se propõem 

dentro do programa ´Saúde para o ano 2000´, que implica um projeto de equidade, de 

satisfação de necessidades básicas de nutrição e serviços de saúde”. 

A Lei n. 8.080/901 diz em seu art. 3º: 

Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

                                                 
1 Lei orgânica da Saúde. 
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ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do País. 

A Constituição Federal coloca a saúde e o meio ambiente sob o mesmo Título 

VIII, da ordem social, determinando em seus arts. 196 e 225 que ambos são direitos de todos 

e dever do Estado, reciprocamente colocados um como condição do outro ao estabelecer que 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para a sadia qualidade de vida, numa 

relação de interdependência que configura expressamente a abordagem antropocêntrica do 

meio ambiente na Carta Magna brasileira. 

Canotilho e Leite (2007, p. 93) defendem: 

Em outras palavras, a aceitação de uma proteção autônoma do meio 

ambiente em muitas situações não exclui, e até recomenda, sua 

conexão com a saúde e segurança humanas. 

Exatamente por despertar essa reverência tradicional por parte do 

legislador e do implementador, decorrência de seu prestígio na opinião 

pública, o argumento da proteção da saúde oferece benefícios 

inegáveis à tutela do meio ambiente, já que consigo transportar força 

retórica e visibilidade inigualáveis.  

O vínculo entre saúde e meio ambiente é tão forte nas disposições constitucionais 

que este está tratado no Capítulo VI do Título VIII e a única referência ao meio ambiente do 

trabalho é feita na Seção II do Capítulo II desse Título, que trata da saúde, dispondo em seu 

art. 200, inciso VIII, que “ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. 

Caracterizado nesse dispositivo o fechamento das relações ao incluir nas 

atribuições do sistema de saúde a colaboração para proteger o meio ambiente, enquanto o art. 

225 define que o desequilíbrio ambiental compromete a sadia qualidade de vida, o que deixa 

claro que a defesa e preservação do meio ambiente pela coletividade, de que fazem parte as 
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instituições prestadoras de serviços de saúde, retorna em benefício para todos, melhorando as 

condições de saúde e a qualidade de vida.  

Tendo em vista o art. 225 da Constituição Federal, que dispõe que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, e a Lei n° 6.938/812, que define, em seu 

art. 3°, I, meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, 

Milaré (2005, p.155) define Direito Ambiental como “O complexo de princípios e normas 

reguladores das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do 

ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras 

gerações”. 

Assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui, enquanto bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, uma figura abstrata e um direito 

com classificação sui generis que se inclui na categoria de interesse difuso por ter como 

destinatários as pessoas em geral.  

A Declaração de Estocolmo, originada na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente em 1972, afirma que o homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio 

ambiente, estabelecendo o princípio de que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 

tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.  

Sobre o tema, Machado (2004, p. 48) posiciona-se: 

Não basta viver ou conservar a vida. É justo buscar e conseguir  a 

“qualidade de vida”. 

A saúde dos seres humanos não existe somente numa contraposição a 

não ter doenças diagnosticadas no presente . Leva-se em conta o 

estado dos elementos da Natureza - águas, solo, ar, flora, fauna e 

                                                 
2 Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 
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paisagem – para se aquilatar se esses elementos estão em estado de 

sanidade e de seu uso advenham saúde ou doenças e incômodos para 

os seres humanos. 

A posição adotada pela Constituição Federal ao definir todo o povo como 

beneficiário do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a expressa extensão à 

coletividade do dever de defendê-lo e preservá-lo, afastam a possibilidade do entendimento de 

que tal atribuição é privativa do Poder Público. 

A Agenda 21, documento aprovado pela Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, vai na mesma 

direção constitucional e situa o ser humano no centro de seus objetivos. O primeiro princípio 

da Declaração do Rio proclama que: “os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e 

produtiva em harmonia com a natureza” (LEFF, 2004, p. 313). 

Pode-se dizer, portanto, que a sadia qualidade de vida é, numa abordagem 

finalística, o objetivo precípuo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que aumenta 

a responsabilidade dos serviços de saúde na abordagem das questões ambientais. 

  

2  VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 

O acompanhamento da saúde da população para identificação de necessidades e 

implantação de serviços assistenciais para intervenções no processo saúde-doença se dá 

mediante análise de indicadores que reflitam a situação de saúde da população em geral, ou 

algum recorte dela. A aplicação da Epidemiologia, ciência que estuda o processo saúde-

doença na comunidade, analisa a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e 

dos agravos à saúde coletiva e propõe medidas específicas de prevenção, controle e 

erradicação e realização da Vigilância Epidemiológica. 

O Decreto nº 78.231/763 determina em seu art. 3º que “a Vigilância 

Epidemiológica será exercida em todo o território nacional pelo conjunto de serviços de saúde 

                                                 
3 Regulamenta a Lei nº 6.259/75 e institui o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. 
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públicos e privados, sob coordenação do Ministério da Saúde, observadas as diretrizes gerais 

do Sistema Nacional de Saúde”. 

O Ministério da Saúde, por entender que as alterações no meio ambiente 

interferem diretamente na saúde humana e contribuem para a elevação dos custos empregados 

no tratamento de doenças previsíveis, integrou o gerenciamento dos fatores de risco 

relacionados à saúde que advêm dos problemas ambientais à vigilância em saúde em todo o 

País. 

No relatório final do Simpósio Internacional sobre a Construção de Indicadores 

para a Gestão Integrada em Saúde Ambiental (2006, p. 8), é abordada a consolidação 

estrutural da Vigilância em Saúde Ambiental.  

Entre os anos de 1998 e 2003 ocorre o processo de consolidação da 

estruturação da área de Vigilância em Saúde Ambiental sob o marco 

da Vigilância em Saúde no Brasil. Durante este período a metodologia 

de construção de indicadores de saúde ambiental se tornou uma das 

ferramentas básicas para a implantação da Vigilância em Saúde 

Ambiental no SUS. 

O Conselho Nacional de Saúde (2007, p. 5 e 18), ao tratar da construção da 

Política Nacional de Saúde Ambiental, define saúde ambiental e vigilância em saúde 

ambiental como um processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional em 

um contexto de democratização, em prol da promoção e da proteção à saúde dos cidadãos, 

cuja expressão material concretiza-se na busca do direito universal à saúde e de um ambiente 

ecologicamente equilibrado em consonância com os princípios e as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e de outros afins, e acrescenta: 

A Vigilância em Saúde Ambiental, braço operativo dessa política, 

consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e 

a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de 
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identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco 

ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde. 

Em junho de 2003, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da 

Saúde, absorveu as atribuições do antigo Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) e 

assumiu a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 

(SINVSA), e o regulamentou com a Instrução Normativa nº 1/20054, dando-lhe atribuições de 

coordenar, avaliar, planejar, acompanhar, inspecionar e supervisionar as ações de vigilância 

relacionadas às doenças e agravos à saúde no que se refere a água para consumo humano, 

contaminações do ar e do solo, desastres naturais, contaminantes ambientais e substâncias 

químicas, acidentes com produtos perigosos, efeitos dos fatores físicos e condições saudáveis 

no ambiente de trabalho. 

Cabe, ainda, ao SINVSA a elaboração de indicadores e sistemas de informação de 

vigilância em saúde ambiental para análise e monitoramento, a promoção de intercâmbio de 

experiências e estudos, a realização de ações educativas e orientações para democratizar o 

conhecimento nessa área. 

Em 2005, a Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, vinculada à 

Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, publicou o Programa Nacional de 

Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para o Consumo Humano. 

As ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde ambiental são 

fundamentais para garantir a sadia qualidade de vida conseqüente do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

3  A SUSTENTABILIDADE E OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

O Conselho Nacional de Saúde (2007, p. 13), ao estabelecer subsídios para a 

construção da Política Nacional de Saúde Ambiental, assim se refere à relação entre saúde e 

sustentabilidade ambiental: 

                                                 
4 Regulamenta a Portaria nº. 1.172/2004/GM, no que se refere às competências da União, estados, 
municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde ambiental. 
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A exploração da interface entre saúde e ambiente, sob o marco da 

sustentabilidade, compreende a instituição de uma política que 

expresse a multiplicidade de forças interativas geradas em torno da 

promoção do bem-estar e da saúde humana.  

Dessa forma, iniciativas para o desenvolvimento socioeconômico, 

realizadas em parceria, propiciarão uma visão sistêmica de “co-

responsabilidade”. As comunidades e os indivíduos engajados na 

promoção do desenvolvimento podem fortalecer os vínculos 

institucionais com processos de pactuação coletivos e democráticos. 

Os profissionais e instituições que se dedicam à assistência a saúde são 

genericamente denominados serviços de saúde, cuja atuação se dá mediante ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças, destinadas à manutenção da saúde, ações de 

recuperação, destinadas ao restabelecimento da saúde de alguma forma perdida e ações de 

reabilitação, para recuperação de alguma função orgânica perdida ou reduzida em razão do 

processo de adoecimento. 

A Resolução ANVISA RDC n° 2.606/20065 define em seu art. 1°, inciso XV, 

serviço de saúde como o “estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações de atenção 

à saúde da população, em regime de internação ou não, incluindo atenção realizada em 

consultórios e domicílios”. 

A Resolução CONAMA nº 358/20056, por sua vez, em seu art. 1º, assim define 

serviços de saúde: 

Todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 

animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos 

de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 

(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 
                                                 
5 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de 
produtos médicos e dá outras providências. 
6 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. 
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drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos 

de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in 

vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. 

A Constituição Federal abriu, em seu art. 199, à iniciativa privada a exploração dos 

serviços de saúde como atividade econômica, o que pressupõe investimento financeiro com a 

perspectiva de lucro. Estabeleceu também como princípio geral da atividade econômica, em 

seu art. 170, VI, a defesa do meio ambiente e atribuiu à coletividade, em seu art. 225, o dever 

de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

A análise do sentido e caracterização de coletividade mostra a organização 

prestadora de serviço de saúde inclusa nesse dever de proporcionar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado com uma atuação que contribua para uma sadia qualidade de vida 

da população por ele assistida. 

A inserção dos temas ambientais no dia-a-dia das organizações prestadoras de 

serviços de saúde, em suas pautas e agendas, incorporando-os nos seus objetivos e cultura 

organizacional, somente é possível se abordada como uma forma de garantir ao empresário a 

sustentabilidade do seu próprio negócio, com a proteção do capital investido, mediante 

identificação de uma sistemática para os seus processos de trabalho que cumpra a legislação e, 

ao mesmo tempo, aumente a sua lucratividade e sua segurança.  

Larraín (2003, p. 12) defende: 

[...] Se cremos que um mundo sustentável é possível, este certamente 

deverá ser concretizado a partir das comunidades, dos movimentos 

sociais e das organizações não-governamentais. [...] O futuro da 

agenda da sustentabilidade depende da liderança da sociedade civil 

planetária e de que esse setor possa influir para estabelecer políticas 

públicas nessa direção, através de sistemas democráticos 

participativos. 
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O desenvolvimento sustentável se caracteriza por ações da coletividade que, a 

princípio visando apenas ao seu próprio interesse e à defesa, manutenção e expansão dos seus 

empreendimentos, se transforma em benefício de toda a sociedade com um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Considerando que a coletividade é o reflexo dos indivíduos que a formam, as 

organizações têm a responsabilidade de formar uma cultura em que a defesa e preservação do 

meio ambiente para uma sadia qualidade de vida sejam praticadas pelos indivíduos que a 

constituem e estes devem demonstrar, em suas atitudes e comportamentos, o compromisso de 

levar a organização a cumprir o seu dever constitucionalmente estabelecido. 

Para Fonseca (2004, p. 188), “esse modelo de crescimento infinito, representado 

por uma linha reta ascendente ligando a mina ao depósito de lixo, não tem qualquer sinal de 

sustentabilidade, pois os recursos naturais (matéria prima) têm quantidades limitadas e nem 

todos são renováveis”. No mesmo sentido dispõe o relatório Brundtland7, que define 

desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende as necessidades do presente sem 

por em perigo a possibilidade de que as futuras gerações possam atender as suas”; aspecto 

reforçado por Ramonet (2003, p. 16), que menciona que “o desenvolvimento é sustentável se 

as gerações futuras herdam um meio ambiente cuja qualidade é ao menos igual ao que 

receberam as gerações anteriores”. 

Morin e Kern (2005, p. 102) afirmam: 

A noção de desenvolvimento deve tornar-se multidimensional, 

ultrapassar ou romper os esquemas não apenas econômicos, mas 

também civilizacionais e culturais ocidentais que pretendem fixar seu 

sentido e suas normas. Deve romper com a concepção de progresso 

como certeza histórica para fazer dele uma possibilidade incerta, e 

deve compreender que nenhum desenvolvimento é adquirido para 

                                                 
7 Relatório com o título “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Mundial sobre meio Ambiente e 
Desenvolvimento,  formada pela ONU em 1983, presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlen 
Brundtland. 
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sempre: como todas as coisas vivas e humanas, ele sofre o ataque do 

princípio de degradação e precisa incessantemente ser regenerado. 

O crescimento econômico constitui um aumento quantitativo de riquezas que não 

se sustenta indefinidamente, em um planeta de dimensões finitas. Enquanto o 

desenvolvimento econômico pode ser sustentável, porque constitui uma melhoria na 

qualidade de vida, sem causar necessariamente um aumento na quantidade dos recursos 

consumidos. É necessário para essa sustentabilidade o desenvolvimento de uma economia 

ecológica que vá muito além das disciplinas da ecologia e da economia, em sentido 

convencional, e chegue a uma verdadeira síntese integradora (CONSTANZA, 1997, p. 103). 

Também procurando diferenciar crescimento e desenvolvimento, Harribey (2003, 

p. 26) afirma: 

O crescimento designava o aumento das quantidades produzidas, 

independentemente de sua qualidade e de seu impacto social e 

ecológico; o desenvolvimento englobava o crescimento, mas o 

superava qualitativamente ao ter como objetivo o bem-estar do 

homem. 

Odum (1988, p. 347) defende a convivência harmônica entre a Ecologia e a 

Economia como indispensável para permitir uma visão otimista do futuro, ao afirmar que 

“quando o ‘estudo da casa’ (Ecologia) e a ‘administração da casa’ (Economia) puderem 

fundir-se, e quando a Ética puder ser estendida para incluir o ambiente, além dos valores 

humanos, então poderemos ser otimistas em relação ao futuro da humanidade”. 

Nenhum desenvolvimento se mantém por si só, sendo necessário o 

acompanhamento para garantir a sua continuidade, assegurando um rumo e velocidade 

adequados, sob pena de esbarrar em situações que comprometam a sua perenidade, retirando-

lhe a sustentabilidade. 

Os serviços de saúde realizam o compromisso com a sustentabilidade ao 

dimensionar devidamente a oferta dos seus serviços na equivalente medida da demanda, com 

garantia de lucratividade sem sacrifício de estruturas e processos de trabalho essenciais à 
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segurança assistencial, entre eles o manejo dos seus resíduos que, se inadequado, expõe a 

organização a gastos extras com penalidades em processos de fiscalização, acidentes de 

trabalho e indenizações milionárias em processos judiciais por infecções hospitalares. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sustentabilidade dos serviços de saúde consiste na rigorosa observância da 

legislação sanitária, no que tange ao ambiente, procedimentos assistenciais e processos de 

trabalho; trabalhista, com a devida atenção ao meio ambiente do trabalho e ao Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); consumerista, no relacionamento com 

clientes e ambientais, com a mitigação dos efeitos danosos ao meio ambiente inerentes às suas 

atividades. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que a sustentabilidade não se limita apenas aos 

aspectos constitucionais relacionados ao meio ambiente do trabalho e ao meio ambiente 

natural, sendo entretanto, balisada por estes. Os impactos da prestação de serviços de saúde 

podem ser observados no manejo na disposição inadequados de resíduos, provocando a 

poluição e, internamente, afetando o meio ambiente do trabalho nestas instituições. 

Assim, o manejo adequado dos seus resíduos é uma forma de as entidades 

prestadoras de serviços de saúde cumprirem sua responsabilidade na defesa e preservação do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, contribuindo para a prevenção de doenças com a 

manutenção de controle sobre os agentes etiológicos neles presentes. 
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RESUMO 

O artigo analisa o exercício do poder estatal no que concerne ao atendimento das 

necessidades públicas ínsitas na Constituição Federal de 1988, bem como as 

infraconstitucionais, através da escolha regrada constitucionalmente e no nível 

orçamentário, ao tempo em que as expõe como produto do movimento 

neoconstitucionalista atual, ou seja, como opções políticas dirigidas ao Poder Executivo 

de qualquer unidade da Federação. É ressaltado que aquelas podem ser classificadas de 

acordo com o critério da importância valorativa constitucional, no que se refere aos 

deveres constitucionais do Estado, como os direitos fundamentais sociais, a proteção da 

família, da criança e do adolescente, entre outros. A partir da Jurisprudência pátria e de 

doutrina abalizada, é apresentado um rol de necessidades públicas, com o fito de 

investigar a exigibilidade das mesmas, com vistas à efetividade de direitos 

constitucionais e ao exercício ilibado da Administração Pública, bem como combater a 

alocação excessiva de recursos públicos em dotações que visem a necessidades públicas 

que não contribuam de modo efetivo ao mínimo vital da sociedade e com a utilidade das 

relações humanas. Conceitos como o mínimo vital, utilidade social e aspecto deôntico 

das normas constitucionais são debatidos, com a finalidade do convencimento de que 

cabe à Administração Pública a efetiva implementação de certas necessidades públicas, 

podendo ser constrangida juridicamente a fazê-lo, por exigência constitucional e 

jurídica. 

 

PALAVRAS CHAVE: ORÇAMENTO PÚBLICO; NECESSIDADES PÚBLICAS; 

DEVERES CONSTITUCIONAIS DO ESTADO; DIREITOS SOCIAIS; MÍNIMO 

VITAL. 

                                    
∗ Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC/BA, Mestrando em Direito 
Público pela Universidade Federal da Bahia – UFBa. Pós-graduando em Direito Tributário pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. 
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ABSTRACT 

This article analyses the exercise of Power by the State specifically in relation to the 

public needs exposed at the National Brazilian Constitution of 1988, as well at infra-

constitutional laws, through constitutional ruled chooses of Executive’s Power in the 

Apropriation Act. At the same time, the author exposes those chooses as a consequence 

of the neoconstitutionalism of nowadays, in the form of public policy considerations 

embraced on constitutional options for the Executive Power of anyone of national 

entities. In the other way, those constitutional needs may be classified on the terms of 

the constitutional valuation importance and hierarchy, in relation to State’s overall 

duties, like social rights, family’s and children protection, and others. By the law cases 

and law’s doctrine analyze, the author attempt to show a public needs cast, aim to 

investigate it’s claim in the Court. However, discuss the claim of constitutional rights 

and the right exercise of Administration on public policy considerations, and also the 

justice of the public money’s allocation leading to the minimum vital of the human 

being and to the social utility. Terms like minimum vital, social utility and deontic 

aspect of constitutional norms are discussed, with the objective to convince that the 

public needs’ implement is Administration duty, even if this need requires a positive 

installment, what open the possibility of a new judicial review that the State may be 

demand for that. 

 

KEYWORDS: APPROPRIATION ACT; PUBLIC NEEDS; STATE’S 

CONSTITUTIONAL DUTIES; SOCIAL RIGHTS; VITAL MINIMUM. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado, como organização social preordenada a certos fins, desenvolve uma 

série de atividades de naturezas diversas. É um fenômeno tão complexo que as funções 

as quais se incumbe devem ser repartidas, com vistas ao melhor atendimento das 

necessidades públicas, entendidas essas como a finalidade precípua do Estado. 

Para tanto o Estado exerce atividade financeira, entendida por Aliomar Baleeiro 

como a consistente em “obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às 
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necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu aqueloutras pessoas de 

direito público”.1

Refere-se o professor às necessidades públicas, cuja satisfação o Estado sempre 

avoca, mas assumindo a execução por si mesmo ou cometendo a outras pessoas de 

direito público (Administração Indireta). Vale observar, ademais, que atualmente o 

ordenamento jurídico permite a delegação de serviço público, em que pessoas de direito 

privado exercem função pública. 

No entanto, no que se refere à escolha das “necessidades-alvo” do Estado em 

certo período, observa-se que apenas o Poder Executivo é incumbido formalmente de 

realizá-la. Diz José Souto Maior Borges2 que: 

[...] variáveis motivos políticos e que não podem ser determinados a priori 
comandam a atuação do Estado no sentido de promover a satisfação de certas 
necessidades coletivas, exercendo os governos uma série constante de opções 
das necessidades sociais a serem satisfeitas pela rede de serviços públicos. 

Nessa esteira, também Aliomar Baleeiro3: 

Determinar quais as necessidades de um grupo social a serem satisfeitas por 
meio do serviço público, e, portanto, pelo processo da despesa pública, 
ressalvada a hipótese de concessão, constitui missão dos órgãos políticos e 
questão essencialmente política. 

De qualquer modo, conforme a ordem constitucional vigente, os trechos 

colacionados acima têm razão em dois sentidos: pelo primeiro, a Constituição Federal 

prescreve obrigações de fazer ao Estado, como obrigações mínimas a cumprir, voltadas 

ao atendimento das necessidades públicas;4 em segundo sentido, o administrador deve 

proceder à realização de um planejamento orçamentário, a fim de satisfazer 

necessidades da população governada, especificamente (art. 165, C.F.). 

Em ambos os sentidos, pois, a decisão de escolha das necessidades está contida 

no âmbito político, mas em duas dimensões diferentes, embora complementares. Por um 

lado, a Assembléia Geral Constituinte e o Poder Constituinte derivado já procederam a 

                                    
1 BALEEIRO,  Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 16ª Ed. rev. e atualizada por Dejalma 
de Campos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 4. 
2 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. Max Limonad: São Paulo, 1998. p. 
13/14. 
3 BALEEIRO, Op. Cit., p. 78. 
4 Como exemplo máximo, o artigo 6º de nossa Constituição. Sobre deveres explícitos do Estado, têm-se 
os artigos 205 (Educação), 215 (Cultura), 217 (Desporto), 225 (Meio Ambiente), 226 (Família), 227 
(Criança e Adolescente) e 230 (Idoso). 

2377



 
 

uma escolha geral, chegando a necessidades-alvo de todo ente federativo brasileiro, em 

qualquer período da história. 

De outro lado, há o planejamento orçamentário ‘específico’, em que o Chefe do 

Poder Executivo tem a iniciativa (e após, o veto) e o órgão Legislativo vota e aprova as 

leis orçamentárias. Nesse diapasão, constitui-se a feitura da lei do orçamento um 

processo complexo, com o fito de representar a vontade popular local de modo efetivo, 

em busca de necessidades peculiares. 

É forçoso considerar, no entanto, que o Ente Federativo não pode se afastar das 

necessidades-alvo da Constituição Federal, pois os deveres estatais nela insertos fazem 

parte de um programa geral para todo o país. 

Diante do exposto, observa-se que para fazer face à satisfação das necessidades 

sociais o Poder Executivo tem obrigações pré-determinadas pela Carta Magna e leis 

ordinárias consentâneas. 

As dotações correlacionadas com tais obrigações são, a bem de ver, dotações 

com força constitucional, ou seja, uma vez contempladas na Lei orçamentária, obrigam 

o Poder Público, pois são superiores às demais. 

Ana Paula de Barcellos5 ensina que houve um 

[...] processo histórico que levou a Constituição de documento 
essencialmente político, e dotado de baixíssima imperatividade, à norma 
jurídica suprema, com todos os corolários técnicos que essa expressão 
carrega [...]. 

Esse processo histórico, denominado neoconstitucionalismo, segundo a autora 

resultou na caracterização da Constituição como documento imperativo, dotado de 

normatividade, superioridade e centralidade. 

Identifique-se nesse ínterim que toda obrigação constitucional do Estado requer 

a previsão e a execução de dotações específicas, necessárias a todo instrumento 

orçamentário, sob pena de inconstitucionalidade. 

As dotações, portanto, podem ser de dois matizes, de acordo com a força 

normativa em que se baseiam: podem ter força normativa derivada da Constituição, 

                                    
5 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das 
Políticas Públicas. In: Revista Diálogo Jurídico. Nº. 15 – Salvador. Disponível no site 
<www.direitopublico.com.br>. Acesso em 09/08/2007, p. 02. 
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quando serão dotações com força constitucional; ou força normativa derivada dos 

demais atos normativos, quais sejam, dotações subordinadas. 

Óbvio que a escolha das dotações segue a pauta de escolha das necessidades, 

pela relação funcional das primeiras em prol das últimas. Assim, urge a necessidade de 

se classificar as necessidades e por conseqüência as respectivas dotações, com o fito de 

se aclarar o problema da má escolha “administrativa”, o que traz conseqüências para a 

efetividade dos direitos fundamentais. 

 

1. CLASSIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES PÚBLICAS 
 

Na Revolução paradigmática de 1789, reconheceram-se os Direitos do Homem e 

do Cidadão do ponto de vista liberal, ou seja, enfatizando-se as liberdades públicas dos 

indivíduos em face do Estado6.  

Esse movimento é conhecido por constitucionalismo e pode ser resumido como 

o processo que culminou na subordinação dos governantes a um documento com maior 

legitimidade que eles próprios, para determinar a organização do Estado e o espaço de 

liberdade dos indivíduos e suas relações. 

Por outro lado, o movimento sócio-democrático iniciado em resposta ao 

capitalismo selvagem e à quebra da Bolsa de Nova Iorque trouxe a preocupação social à 

tona, no sentido de destinar ao Estado o dever de zelar pela vida de seus cidadãos, 

passando a intervir na Economia quando necessário. 

O documento corolário do liberalismo foi a Constituição da França, de 1791. Já 

em relação ao Estado do Bem Estar social, tem-se a Constituição do México (1917) e a 

Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. 

Em síntese, José Afonso da Silva7 aduz: 
Aliás, as declarações de direito do século XX procuram consubstanciar duas 
idéias fundamentais: universalismo, implícito já na Declaração francesa de 
1789, e socialismo (tomada essa expressão em sentido amplo, ligado ao 
social, e não técnico-científico), com a extensão do número dos direitos 
reconhecidos, o surgimento dos direitos sociais, uma inclinação ao 
condicionamento dos direitos de propriedade e dos demais direitos 
individuais, propensão que refletiu no Direito Constitucional contemporâneo. 
 

                                    
6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 158. 
7 Idem, p. 162. 
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Assim, o movimento constitucionalista atual, denominado de 

neoconstitucionalismo, propugna a incorporação, pelas Cartas dos Estados, de opções 

políticas dirigidas à proteção dos direitos fundamentais8, em resposta à possibilidade 

efetivada pelo nazismo e fascismo de deturpar discursivamente os direitos positivados 

em uma Constituição a fim de cometerem violações genocidas. 

Observe-se que historicamente os “constitucionalismos” foram respostas a 

situações de opressão aos seres humanos, avançando desde o simples reconhecimento 

em documentos (a mera folha de papel de Lassale) para a tentativa de construção 

objetiva da efetividade dos direitos reconhecidos constitucionalmente (força normativa 

da Constituição de Konrad Hesse). 

E tal busca pela efetividade dos direitos fundamentais se dá pelo reconhecimento 

constitucional de valores e opções políticas, como também preceitua Ana Paula de 

Barcellos9: 
As constituições contemporâneas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, 
introduziram de forma explícita em seus textos elementos normativos 
diretamente ligados a valores – associados, em particular, a dignidade 
humana e aos direitos fundamentais – ou a opções políticas, gerais (como a 
redução das desigualdades sociais) e específicas (como a prestação, pelo 
Estado, de serviços de educação). 

 
Tais valores e opções políticas, nesse passo, influenciaram as Assembléias 

Constituintes a elencarem por si mesmas as necessidades básicas as quais todo ente 

federativo, em cada Estado, deve perseguir. 

Com a nossa Carta Magna, nascida já no segundo movimento constitucionalista, 

tal não foi diferente. Inúmeras disposições estipulam desde deveres do Estado e 

prioridades políticas, até vinculação material de determinadas receitas e limites 

objetivos à execução orçamentária (como o art. 34, VII, e). 

Em vista disso, é possível apontar uma razoável classificação das necessidades 

públicas do Estado Brasileiro, com base em critérios materiais e constitucionais, e com 

o intuito máximo de identificar as dotações com força constitucional, cuja prevalência 

nos processos de preferência das leis orçamentárias urge para o desenvolvimento do 

Estado brasileiro. 

                                    
8 BARCELLOS, Op. Cit., p. 04. 
9 Idem, p. 04. 
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Preconiza-se nesse trabalho que o Estado tem dever de atuação pré-determinada 

a fins sociais, os quais valorados pela Constituição de forma mínima, sendo impostos a 

todos os entes federativos. Nesse sentido, não apenas os direitos negativos, mas também 

os positivos, são exigíveis do Estado.  

De qualquer modo, aqui foi dito que a Assembléia Geral Constituinte e o Poder 

Constituinte derivado já procederam a uma escolha geral, chegando às necessidades-

alvo de todo ente federativo brasileiro, de forma atemporal. 

Pois bem, diante do quadro de necessidades ínsito na Carta Magna, pode ser 

construída uma classificação das mesmas, condizente com a efetividade de direitos 

prestacionais. Saliente-se, mais uma vez, que os direitos de primeira dimensão 

(liberdades públicas) são negativos. Assim, são próprios do indivíduo, sendo a tutela 

jurisdicional individual a mais efetiva a protegê-los. 

No caso dos direitos prestacionais, no entanto, já que derivam de necessidades 

públicas por serem “sociais e econômicos” e estão na dimensão dos interesses da 

coletividade, o instrumento de efetividade deve ser diferente, por serem positivos. 

Nesse sentido, pela análise da Constituição e das relações da vida, são 

identificados três gêneros de necessidades públicas, as quais ensejam uma hierarquia no 

sentido de vincularem maior dispêndio público, em gradação de importância, quais 

sejam, as necessidades públicas stricto sensu, as úteis e as de possibilidade regrada. 

Ressalte-se, desde logo, que não há subsidiariedade entre os tipos de 

necessidades públicas, de modo que a Administração estaria autorizada a satisfazer, 

durante o mesmo período, todos os tipos. No entanto, e esse é o objetivo da presente 

classificação, o montante a ser reservado para cada um dos tipos deve seguir a ordem 

decrescente de apresentação nesse trabalho monográfico. 

Nesse sentido, a maioria dos gastos públicos idealmente devem se voltar ao 

atendimento de necessidades stricto sensu básicas, sendo até excluídas as de 

possibilidade regrada quando não atendidas aquelas satisfatoriamente. 

 

1.1. NECESSIDADES PÚBLICAS STRICTO SENSU 

 

As necessidades públicas stricto sensu são necessidades fundamentais da 

sociedade que devem ser satisfeitas pelo Estado Democrático, as quais em larga escala 
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se referem à sua própria manutenção. Sabe-se que o exercício da cidadania só é 

materialmente alcançado quando os nacionais possuem condições mínimas de 

sobrevivência. 

No pensamento de que o indivíduo necessita da prestação do Estado para se 

transformar em agente de sua própria mudança, vale ter em conta a conclusão do prêmio 

Nobel de Economia do ano de 1998, Amartya Sen, pertencente ao ramo da “Economia 

ética”.10

Aduz o referido economista que a pobreza econômica rouba das pessoas a 

liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças 

tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água 

tratada ou saneamento básico. 

Cabe ao Estado, pois, prestar tais elementos mínimos aos seus cidadãos que não 

podem ter por si mesmos, por variados motivos, seja através de Assistência Social, seja 

por satisfações a direitos prestacionais. 

Ressalte-se que se constituir agente de sua própria mudança é elemento do 

exercício da cidadania, que se materializa na possibilidade de um indivíduo dar 

expansão ao seu desenvolvimento integral, inclusive no que toca à relação política, mas 

sem se exaurir na possibilidade de “votar e ser votado”, como alguns supõem. 

Desse modo, as necessidades públicas stricto sensu possuem vinculação estrita 

com o mínimo existencial da pessoa humana, entendido esse, inclusive, como único 

meio de estabelecimento da verdadeira democracia e, mesmo, da liberdade. 

Nesse sentido também é Ana Paula de Barcellos, lastreada por autores como 

Jüngen Habermas e Juan Carlos Bayón: 

Com efeito, não haverá deliberação majoritária minimamente consciente sem 
respeito aos direitos fundamentais dos participantes do processo deliberativo, 
o que inclui a garantia das liberdades individuais e de determinadas 
condições materiais indispensáveis ao exercício da cidadania. Em outras 
palavras, o sistema de diálogo democrático não tem como funcionar de forma 
minimamente adequada se as pessoas não tiverem condições de dignidade ou 
se seus direitos, ao menos em patamares mínimos, não forem respeitados.11

                                    
10 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18. 
11 BARCELLOS, Op. Cit., p. 08. 
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O mínimo existencial deve ser entendido como pressuposto da vida humana, 

constituindo-se como pauta a ser preenchida pelo legislador e pelo administrador, de 

acordo com a sociedade dada. É o que raciocina Regina Helena Costa: 

A fixação do ‘mínimo vital’, destarte, variará de acordo com o conceito que 
se tiver de necessidades básicas. O problema é tormentoso, pois concerne à 
decisão política do legislador. Este deverá basear-se, à falta de normas 
constitucionais específicas, no que, numa sociedade dada, razoavelmente se 
reputar ‘necessidades fundamentais do indivíduo e de sua família [...] O 
conceito de mínimo vital, portanto, varia no tempo e no espaço.12

Porém, sabe-se que a Constituição, derivada do movimento 

neoconstitucionalista, como já bem salientado por Ana Paula de Barcellos, já procedeu a 

escolhas básicas, demarcando limites à discricionariedade administrativa em reconhecê-

las nos documentos orçamentários (são as normas constitucionais específicas apontadas 

por Regina Helena Costa acima como inexistentes). 

Ademais, tal incorporação constitucional se evidencia também no que concerne 

à fixação de salário mínimo e do salário-base de previdência social, conforme aludiu 

uma decisão do STJ13, acerca do mínimo vital que tais benefícios devem satisfazer. 

Resta salientar que, incorporando opções políticas, a Constituição delimita o 

âmbito de variação temporal-espacial do conceito de mínimo vital, devendo o 

administrador e os legisladores com poder decorrente apenas se posicionarem nesse iter 

constitucional. 

Embora o conceito de mínimo vital seja considerado como indeterminado, é 

possível identificar a essência conceitual de acordo com a Constituição e, sobretudo, 

com a atuação material de parâmetros, notadamente o da proporcionalidade e da análise 

conjunta com a reserva do possível. 

Mas, por ora, assinala-se que, através de tais normas constitucionais, que ao 

contrário do que se pensa são explícitas na Constituição e “não-programáticas”, as 

necessidades stricto sensu podem ser racionalizadas e identificadas, cabendo subdividi-

las em emergenciais e básicas. 

Primeiramente, as necessidades públicas básicas. A nossa Lei Maior prescreve 

deveres do Estado nos artigos 205, 215, 217, 225 a 227 e 230, respectivamente quanto a 
                                    
12 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2003, p. 70. 
13 REsp 263697 / AL. Rel. Min. Hamilton Carvalhido. Sexta Turma. Julgamento: 19/09/2000. DJ 
18.12.2000. 
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proporcionar Educação, Cultura, Desporto e um Meio Ambiente equilibrado e pari 

passu a proteger a instituição Família, a Criança, o Adolescente e o Idoso. 

Por outro lado, o artigo sexto resume os direitos sociais: 

Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Assim, há que se apontar que a Lei Maior elegeu como valores a Educação, a 

Saúde, a Cultura, o Desporto, o Meio Ambiente, a Família e a proteção dos entes frágeis 

(criança, adolescente e idoso), indicando-os como deveres do Estado de Direito. 

São valores que se consubstanciam como objetivos estatais e, logo, da 

Administração, em cada período de governo. Tais deveres são nada menos que os 

valores sociais e opções políticas apontados pela Constituição Federal e dirigidos a 

todos os entes federativos, em qualquer tempo, sob qualquer Administrador. 

Prova disso é o quanto estatuído como competência de todos os entes 

federativos, no art 23, da Constituição, notadamente os incisos II, V a X e XII, além da 

competência especial do Município, no art. 30, nos incisos V a VII. 

Note-se, e é importante frisar, que no art. 30, o inc. V prescreve competência 

municipal em “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial”. 

Ora, se o transporte coletivo é tido como serviço público essencial, o que dizer 

dos serviços de saúde e educação, por exemplo? Habitação e fornecimento de água e 

esgoto? Analisemos um exemplo de necessidade pública básica para aclarar a 

essencialidade de algumas opões políticas as quais a Constituição determina como dever 

estatal: saneamento básico urbano. 

O dever do Estado no que concerne ao saneamento resta patente tanto em 

relação à vida digna e à Saúde dos cidadãos quanto à proteção ao Meio Ambiente 

equilibrado. Ainda assim, segundo estudo do IBGE (Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico, 2000), apenas 33,5% dos domicílios brasileiros é atendido por rede geral de 

esgoto. 

O atendimento chega ao seu nível mais baixo na região Norte, onde apenas 2,4% 

dos domicílios são atendidos, seguidos da região nordeste (14,7%), Centro-Oeste 
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(28,1%) e Sul (22,5%). A região Sudeste apresenta o melhor índice: 53,0% dos 

domicílios têm rede geral de esgoto.14

Com a análise de apenas uma necessidade básica evidencia-se também a 

eventual “incongruência de gastos”, quando o Administrador decide realocar verbas 

anteriormente dispostas para suprir necessidades básicas, aplicando o dinheiro público 

em praças e ginásios de esportes, por exemplo, ou seja, necessidades de utilidade 

inferior às básicas aqui referidas. Embora o desporto seja uma necessidade básica strictu 

sensu, verifica-se racionalmente que é de importância menor se comparada ao 

saneamento, medida específica de saúde pública, a qual proporciona o próprio desporto, 

vez que previne a saúde dos atletas da comunidade. 

De qualquer modo, não constitui novidade alguma a identificação de deveres 

Estatais impostos pela Carta Magna. O que não se estudou ainda foram a sua 

sistematicidade e possibilidade de exigência jurídica, como dever jurídico. 

Apenas o estudo do neoconstitucionalismo permite que concordemos com a 

possibilidade constitucional de exigibilidade jurídica dos direitos prestacionais, sob 

certo procedimento coletivo. Interessante notar, por outro lado, que há regulamentações 

infraconstitucionais para tanto, o que confirma a idéia da sua exigibilidade. 

Bem verdade que em diversos casos não se necessita de especificidade concreta, 

mas fato é que há deveres do Estado também estão previstos infra constitucione, 

seguindo o seu rastro de proteger o mínimo vital, como é o caso da RENAME (Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais), a Lei nº 8.080/90 (art. 6º da Constituição 

Federal); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (art. 206 da C.F.); a Lei nº. 8.069/90; a Lei nº. 10.741/03; a Lei 6.938/81; a Lei nº 

8.313/91 e a Lei nº 9.615/1998. 

Ainda temos o Código Civil, em seu Título IV que, ao lado do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, busca em inúmeros artigos proteger e promover a família, 

instituição considerada a base da sociedade pela Constituição. 

Ademais, pode-se dizer que a Jurisprudência pátria já evidenciou certa tendência 

em identificar valores instituídos pela Lei Fundamental e, com isso, tornar a prestação 

                                    
14 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000 – IBGE. 
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do Estado exigível, em diversos casos. Primeiramente, vale analisar a ADI-MC 

1458/DF, que discutiu o salário mínimo, tal qual admitido pela Constituição. 15

Nela, expõe-se que o desrespeito à Constituição pelo Poder Público pode ocorrer 

tanto mediante ação estatal quanto por inércia governamental. A inconstitucionalidade 

será por ação ou omissão, sendo que nessa última há abstenção de “cumprir o dever de 

prestação que a Constituição lhe impôs [ao ente público]”, incidindo em violação 

negativa do texto constitucional. Ainda explica o relator Celso de Mello que esse non 

facere pode ser “total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é 

insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.” 

A cláusula constitucional inscrita no art. 7º, IV, da Carta Política - para além 
da proclamação da garantia social do salário mínimo - consubstancia 
verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem 
por finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada 
(a) a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e 
(b) a preservar, [...] o valor intrínseco dessa remuneração básica [grifos 
nossos]. 

Claro está, assim, que o movimento neoconstitucionalista influenciou a feitura 

da Constituição, pois o seu programa social é nítido, dirigido ao Estado, ao qual se 

incumbe de realizá-lo prontamente. 

Vale acrescentar que na mesma decisão o Supremo aduz: ao dever de legislar 

imposto ao Poder Público, corresponde o “direito público subjetivo do trabalhador a 

uma legislação que lhe assegure, efetivamente, as necessidades vitais básicas 

individuais e familiares e que lhe garanta a revisão periódica do valor salarial mínimo”. 

Verifica-se que o critério usado – necessidades básicas, mínimo vital – ainda não 

está sistematizado (problema que esse estudo visa combater), mas já é vislumbrado o 

caráter vinculante dos direitos sociais constitucionais em sede de dever do Estado. 

Na esteira do dever do Estado exigível, não se pode deixar de colacionar 

interessante decisão monocrática do Ministro Eros Roberto Grau:16

[...] 8. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É 
dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. A 
omissão administrativa impede que o Poder Público cumpra 
integralmente dever a ele imposto pela própria Constituição do Brasil. 
[...] [grifos nossos]. 

                                    
15 ADI-MC 1458 / DF, Rel. Min. Celso de Mello. Tribunal Pleno. Julgamento:  23/05/1996. DJ 20-09-
1996. 
16 RE 293412/SP – Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 15/04/2006. Publicação DJ 29/05/2006. 
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Como visto, a Administração não pode se esquivar de atuar os direitos sociais, 

do contrário a Constituição se desvirtua para um documento de mínima força normativa. 

Ao revés do pensamento estritamente positivista, há valores (nesse caso, os sociais) 

racionalizáveis, de modo a serem apontados abstratamente por normas constitucionais e 

concretizadas pelos instrumentos normativos específicos de cada ente (orçamentos 

públicos) e por medidas concretas (execução de despesas orçamentárias). 

Segue o mesmo raciocínio o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul17: 

[...] Valores hierarquizados em nível elevadíssimo, aqueles atinentes a 
vida e a vida digna dos menores. Discricionariedade, conveniência e 
oportunidade não permitem ao administrador se afaste dos parâmetros 
principiológicos e normativos da Constituição Federal e de todo o 
sistema legal. [...][grifos nossos]. 

Infere-se que os ‘valores em nível elevadíssimo’ seriam os referentes à vida 

digna dos indivíduos e, assim, os valores improcrastináveis da Administração (os 

deveres do Estado) se ligam ao mínimo existencial. 

Nesse sentido, as necessidades estudadas são denominadas básicas, pois se 

referem a um mínimo existencial, quando não de sobrevivência física, de sobrevivência 

espiritual (no sentido de vida digna). Ademais, por sua natureza mínima se sobrepõem a 

todas as outras necessidades sociais (“não-básicas”) e não podem ser procrastinadas, sob 

pena de falência do Estado Democrático de Direito. 

Ressalte-se que até os dias atuais o fracasso de um Estado se refere ao 

desrespeito aos direitos civis e políticos, tendo os documentos internacionais se 

debruçado sobre a proteção desses com maior voracidade: a liberdade de locomoção, o 

devido processo legal, a não-discriminação, a tolerância, a iniciativa privada, a 

liberdade de voto, o respeito à propriedade, e assim por diante. 

Com o movimento neoconstitucionalista, porém, os parâmetros de tal juízo de 

valor foram alterados, alargando-se o objeto considerado para abarcar também o efetivo 

cumprimento dos deveres estatais prestacionais, como o atendimento especializado à 

criança e ao adolescente, a educação de qualidade, a saúde com acesso universal, e 

assim por diante. 

 

 
                                    
17 TJRS, Sétima Câmara Cível. Apelação Cível n. 596017897. Relator: Sérgio Gischkow Pereira. 
Julgamento em 12/03/1997. 
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1.1.2.   NECESSIDADES PÚBLICAS STRICTO SENSU EMERGENCIAIS 

 

Em segundo lugar, há as necessidades públicas emergenciais. O estado de 

emergência constitui um conceito indeterminado e, de acordo com Philipp Heck,18 

podemos distinguir nos conceitos jurídicos indeterminados um núcleo conceitual e um 

halo conceitual, o primeiro atinando ao sentido quase unívoco do conceito e o segundo 

constituindo o sentido dúbio, ou como diz Karl Engisch, a “zona de penumbra”.  

Procurando pelo núcleo conceitual, podemos raciocinar que todo fato jurídico 

que produz um risco para a vida da totalidade dos membros de uma comunidade, como 

um acidente nuclear, uma enchente, um furacão, maremoto ou tempestade, causa um 

estado de emergência. 

O risco para a vida dos cidadãos se mostra, assim, em um dos parâmetros para se 

observar a existência de um estado de emergência. Note-se que os cataclismas naturais e 

os acidentes de grandes proporções geralmente são suas causas. A guerra, que 

felizmente não é comum em nossas terras, também é ente causador da emergência, seja 

pela dificuldade de acesso aos recursos naturais, seja pela destruição causada pelos 

instrumentos bélicos de grandes proporções à população civil e militar. 

Cabe apenas indicar a existência de necessidades públicas stricto sensu 

emergenciais, no que se refere ao núcleo conceitual: são as necessidades públicas 

causadas por fatos jurídicos imprevisíveis e de conseqüências maléficas para a vida de 

um grupo representativo de uma comunidade, quando não para a vida dos indivíduos da 

comunidade inteira. O risco à vida geralmente é causado por fatos jurídicos (extrema 

seca, enchentes, maremotos, terremotos), podendo também ser gerado por atos 

(“arrastões”, depredações e guerras). 

Por outro lado, são também emergenciais as despesas posteriores ao surgimento 

do fato/ato danoso, como as medidas de recuperação do crédito e das culturas atingidas 

por uma praga, projetos de irrigação emergencial para os polígonos da seca, o 

aterramento de zonas de desertificação, a doação de alimentos a desabrigados de 

enchentes, etc. 

                                    
18 Apud ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2006, p. 209. 
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Fica aqui registrado, mesmo assim, que as necessidades emergenciais, as quais 

podem ser classificadas em áreas como saúde, segurança ou educação deveriam ser 

amplamente custeadas com as reservas de contingência de cada área, já que criadas para 

isso. 

 

1.2.  NECESSIDADES DE UTILIDADE MÉDIA 

 

Por sua vez, as necessidades públicas úteis, ao contrário das necessidades stricto 

sensu, não se referem ao mínimo existencial, mas são extraídas do conceito de utilidade, 

notadamente da definição de utilidade pública. 

Segundo o Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, a utilidade é a qualidade 

que possuem as coisas que servem à satisfação das necessidades humanas, sendo a 

utilidade pública um “modo de ser daquilo cuja finalidade o governo reconhece como 

de interesse, ou benefício da coletividade, e lhe concede certas regalias ou vantagens”.19

A terminologia justifica-se para se contrapor a idéia da necessidade básica, de 

alta utilidade, e a necessidade de existência regrada, de baixa utilidade. Identifique-se a 

existência de uma necessidade pública que não é básica nem emergencial, mas que 

possui alguma utilidade pública, a qual, a par do outro extremo, não pode ser relegada a 

uma mera possibilidade regrada. 

Devem-se analisar, pois, fatores úteis à comunidade como um todo, mas que vão 

além do mínimo existencial. Assim, vislumbra-se que não se referem à vida humana, 

mas propriamente às relações humanas, como a econômica, a urbana, a rural, a 

tecnológica, a cibernética e a religiosa. 

Qualquer necessidade de utilidade média refere-se à facilitação das relações ou 

facilitação do acesso a essas relações. As despesas de capital são um belo exemplo das 

decorrentes de necessidades de utilidade média, pois consubstanciam investimentos 

públicos na área de estruturação do Estado, de funcionalização de seu aparato ou, 

mesmo, no investimento de títulos. 

Pode-se citar como exemplos de ‘necessidade pública útil’ a construção de anéis 

rodoviários e viadutos, a pavimentação de ruas (ambas facilitam o tráfego municipal e a 

                                    
19 MICHAELIS, Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos Ltda., 1998. 
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circulação de mercadorias), a reforma de prédios públicos, a restauração de prédios 

históricos e a construção de praças (patrimônio público e histórico). 

Nesse ínterim, tudo o que for útil à comunidade, mas que não se referir à vida 

humana em si ou a seu desenvolvimento necessário, apenas à qualidade das relações 

entre indivíduos, constitui uma necessidade pública útil ou de “utilidade média”. 

A facilitação do trânsito (relação tecnológica e também econômica – transporte 

de mercadorias), a organização do plano diretor, praças públicas sem lazer e dos 

loteamentos (relação urbanística e de vizinhança), o desenvolvimento de fatores de 

produção e a manutenção do comércio (relação econômica) são outros exemplos de 

necessidades de utilidade média. 

Diferem-se das stricto sensu por não possuírem conteúdo existencial, ao passo 

em que não se confundem com as de possibilidade regrada por não serem apenas 

possíveis de acordo com o ordenamento jurídico, possuindo maior utilidade do que 

essas últimas. O conceito se clarificará a partir da explicação do item seguinte. 

 

1.3. NECESSIDADES PÚBLICAS DE POSSIBILIDADE REGRADA 

 

As necessidades de possibilidade regrada são encontradas por exclusão às notas 

distintivas acima especificadas, ao tempo em que são encontradas como possíveis ao 

Estado pela Constituição e, por vezes, em leis infraconstitucionais. 

Como exemplo máximo e até com o fito de denunciar uma prática 

completamente abusiva por parte dos Administradores Públicos por todo o país, tem-se 

a publicidade da Administração, verdadeiro cantão de despesas públicas, cujo montante 

por diversas vezes até supera o total de despesas com educação ou saúde. 

Analisando-se a Constituição, identifica-se o uso da palavra ‘publicidade’ em 

dois sentidos: pelo primeiro, o Estado deve dar publicidade aos seus atos, com o fito 

precípuo de ser objeto de controle pelos administrados. Tal dever está explícito como 

“princípio” da Administração (art. 37, caput). Ressalte-se que tal dever se coaduna com 

o direito à informação, no sentido de liberdade pública, i.e., o Estado deve permitir o 

acesso à informação. Tal se vê em acórdão do Supremo:20

                                    
20 RMS 23036 / RJ. Re. p/ Acórdão:  Min. Nelson Jobim. Segunda Turma. Julgamento:  28/03/2006. DJ 
25-08-2006 PP-00067. Disponível em www.stf.gov.br. Acesso em 29/09/2007. 
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[...] 2. A publicidade e o direito à informação não podem ser restringidos com 
base em atos de natureza discricionária, salvo quando justificados, em casos 
excepcionais, para a defesa da honra, da imagem e da intimidade de terceiros 
ou quando a medida for essencial para a proteção do interesse público. [...] 5. 
Não configuração de situação excepcional a limitar a incidência da 
publicidade dos documentos públicos (arts. 23 e 24 da L. 8.159/91) e do 
direito à informação. Recurso ordinário provido. 

 
Pelo segundo sentido, pode haver a publicidade de programas, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos de determinado governo, com restrições, as quais se 

transcrevem do art. 37, §1º, da Constituição Federal: 

Art. 37. [...] § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 
Analise-se pelo âmbito deôntico a referida norma constitucional: ao invés de se 

referir à publicidade dos programas como um dever estatal, a Constituição apenas 

permite, i.e., engendra a sua possibilidade. E vai além: claramente seu objetivo não é 

apenas permiti-la, mas sim restringir, limitar o modo de sua aplicação. 

Decerto que não se obriga o Estado a fazê-la, o que somente se poderia inferir 

caso a Carta instituísse um dever jurídico do Estado em perfazer a publicidade de seus 

programas e resultados. 

Por outro lado, pode-se dizer que a referida norma proíbe a publicidade inválida 

segundo as restrições impostas, ou seja, aquela que contiver símbolos que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades. 

O mais importante aqui, no entanto, é que não há qualquer dever estatal para a 

consecução da publicidade. A Lei Fundamental apenas rege a sua possibilidade. Daí 

dizer-se que é uma necessidade pública de mera possibilidade regrada. 

Não se conforma a necessidade de possibilidade regrada com o mínimo 

existencial e, por outro lado, não há referência a uma utilidade pública relevante. 

Apenas há formatação constitucional, ou seja, regra-se a forma do ato, instituindo vícios 

formais a serem rechaçados. 

Cabe, assim, assumir que há necessidades, como a publicidade (nesse segundo 

sentido engendrado) que não podem ser valorativamente superiores aos deveres do 

Estado para com a coletividade. Nesse passo, os custos com publicidade não podem ser 
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maiores que os gastos com saúde e educação públicas, sob pena de serem tidos por 

desproporcionais.21

Patente é a desproporcionalidade no que concerne à aplicação de imensos 

recursos em uma necessidade pública com utilidade ínfima diante dos deveres estatais. 

Está aqui querendo dizer o que parece óbvio: as despesas referentes à publicidade da 

Administração simplesmente não se impõem sobre as despesas das necessidades stricto 

sensu ou, mesmo, das de utilidade média.  

Elas fazem parte de um conjunto de necessidades públicas de utilidade inferior 

às outras aqui apresentadas, pois não são úteis à existência humana e ao seu 

desenvolvimento, nem tampouco às relações entre indivíduos, caracterizando-se mais 

como instrumentos de simples informação à coletividade. 

Note-se que tais necessidades são até mesmo dispensáveis (e nesse passo não 

são propriamente necessidades), pois, para ficarmos no exemplo da publicidade, a 

informação pelos meios concedidos administrativamente muitas vezes supre de forma 

eficaz a publicidade governamental. 

Não se pode ter em conta, desse modo, que altas cifras sejam alocadas em tais 

necessidades inferiores, sob pena de se infringir a razoabilidade e a proporcionalidade, 

por não serem proporcionais (em sentido estrito), malgrado possam ser adequadas ou 

suficientes.22

A publicidade é o exemplo extremo das necessidades de mera possibilidade 

regrada porque é apenas possibilitada de certa forma pela Constituição. Ora, isso revela 

o desejo intrínseco da norma em se voltar o Administrador às questões mais importantes 

para a coletividade e deixar de alocar imensos recursos de forma inadequada na rubrica 

publicitária. 

No que concerne ao escalonamento existente entre necessidade básica e a 

publicidade, já se decidiu em sede de pedido de antecipação de efeitos da tutela:23

                                    
21 Informe do próprio governo, em 2008, permite verificar a grande alocação de dinheiro público sob a 
rubrica genérica “publicidade institucional” ou “publicidade de utilidade pública”, sendo que a primeira 
supera em vários milhões de reais as várias contas da segunda. Informação disponível em 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/index4.asp>. Acesso em 26 de março de 2008. 
22 Utiliza-se aqui a construção do postulado da proporcionalidade, de ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
Princípios. 7ª Ed, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 160/175. 
23 Processo nº. 2006.51.01.023830-0. Juíza Regina Coeli Medeiros De Carvalho. 18ª Vara Federal - Rio 
de Janeiro. Data do Julgamento: 12 de janeiro de 2007. In: Revista Consultor Jurídico, 16 de janeiro de 
2007. 
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Verifico que o pedido formulado [...] visa a resguardar o bem jurídico [...], 
qual seja, o da adequada e satisfatória aplicação dos recursos financeiros 
destinados à área de saúde, nos termos disciplinados pela Emenda 
Constitucional nº. 29/2000. [...] Nesse giro, defiro parcialmente a liminar 
para determinar o bloqueio das verbas previstas para a Secretaria de 
Comunicação Social do Estado do Rio de Janeiro, destinadas à 
publicidade e/ou divulgação das ações de Governo, conforme previsão no 
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2007 [...] 

No entanto, diga-se desde logo que outras necessidades podem ainda ser 

adaptadas a essa última classificação, desde que não se refiram à existência humana e às 

relações sociais mais relevantes. Trata-se de “cláusula aberta” a ser preenchida pela 

doutrina e jurisprudência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se do quanto exposto que os precedentes históricos da feitura da 

Constituição Brasileira de 1988 levam ao entendimento de que ela está contida no 2º 

movimento constitucionalista mundial, o qual preconiza a valoração e a inserção de 

certos elementos políticos no documento jurídico de maior relevância (tendência já 

identificada por Boris Guetzévitch ainda no século passado como racionalização do 

poder).24

Tais elementos políticos são as opções políticas para a execução de prestações 

positivas do Estado, já constantes no documento constitucional para orientarem e serem 

exigidas judicialmente frente a qualquer entidade federativa, nos rumos de sua 

competência. 

Logo, através da análise racional da Constituição de 1988 pode-se observar um 

bem delimitado sistema de necessidades públicas, escalonado em três dimensões pelo 

critério do atendimento maior ou menor ao mínimo vital dos cidadãos. Foram 

denominadas strictu sensu, de utilidade média e de possibilidade regrada, em ordem 

hierárquica. 

Todas elas são necessidades públicas constitucionais, mas que, em prol do 

exercício racional do poder, devem ser ordenadas logicamente. Tal foi o contributo que 

esse trabalho almejou conceder. 

                                    
24 MIRKINE-GUETZÉVITCH, Boris. As Novas Tendências do Direito Constitucional. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1933, p. 21-58. 
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RESUMO 

O direito econômico brasileiro é pautado pela opção capitalista brasileira, que não é a de 

um capitalismo liberal, tampouco dirigido, mas sim um capitalismo humanista. Essa 

classificação parte do pressuposto de garantir a todos existência digna conforme os 

ditames da justiça social. Com efeito, é indispensável abordar as dimensões dos direitos 

fundamentais no seu aspecto histórico-jurídico, sua identificação no plano econômico e 

a concretização desses direitos. Não deve haver a supressão de direitos fundamentais ou 

a prevalência de um sobre o outro, mas a condensação dos direitos humanos de 

primeira, segunda e terceira dimensão, agrupados em cadeia de adensamento para 

outorgar à população sua satisfatividade, proporcionando a justiça social. O direito 

econômico brasileiro além das relações econômicas privadas, bem como do viés da 

atividade econômica estatal, enquanto interveniente direta na economia e como sua 

regente, visa à tutela da população, que, em última ratio é direito fundamental do povo 

do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO ECONÔMICO, DIREITO FUNDAMENTAL, 

TRIDIMENSIONAL, JUSTIÇA SOCIAL, SATISFATIVIDADE. 

 

ABSTRACT 

The Brazilian economical law is ruled by the Brazilian capitalist option that is not the 

one of a liberal capitalism, neither, managed, but a humanist capitalism. That 

classification leaves on the purpose to guarantee a dignified existence to all according to 
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the dictates of the social justice. In effect, it is indispensable to broach the dimensions of 

the fundamental rights in the historical-juridical aspect, its identification in the 

economical plan and the materialization of those rights. It should not have the 

suppression of fundamental rights or the prevalence of the one above the other, but the 

rights of first, second and third dimensions grouped in a condensed chain to grant the 

population satisfaction, providing the social justice. The Brazilian economical law 

beyond the private economical relationships, either, the obliquity of the economical 

state activity, while direct intervening in the economical activity  and as your regent,  

seeks the guardianship of the population, , that in the last ratio is the Brazilian’s people 

fundamental right. 

 

KEYWORDS: ECONOMICAL LAW, FUNDAMENTAL RIGHT, 

TRIDIMENSIONAL,  SOCIAL JUSTICE,  SATISFACTION 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende trazer à análise a existência e o conceito do direito 

econômico brasileiro, apresentando seu enquadramento na opção humanista 

tridimensional constitucional brasileira. 

Nossa evolução histórica levou a conquista e condensação dos direitos 

fundamentais, de primeira, segunda e terceira dimensão, e o seu entrelaçamento pelo 

viés da dignidade do ser humano, servindo de plataforma tridimensional edificadora 

positivada dos direitos humanos visando proporcionar à coletividade brasileira a justiça 

social consubstanciada em seu desenvolvimento político, econômico, social e cultural. 

Neste contexto, o direito econômico brasileiro é tridimensional - o 

adensamento das liberdades negativas, das liberdades positivas e dos imperativos de 

solidariedade –, não se tratando de exclusão ou sobreposição das dimensões do direito 

privado ou do público, mas, sim, da compressão deles por conta dos direitos coletivos, 

implicando maior potência na tutela da humanidade e do próprio planeta. 
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Essa é a conformação constitucional capitalista brasileira de um direito 

econômico finalístico que pretende garantir a todos existência digna conforme os 

ditames da justiça social; é diferente do direito econômico como direito concorrencial, 

monodimensional, ou do direito econômico como direito público econômico, de 

conceitual intervenção e coordenação plena da economia por parte do Governo, 

bidimensional. 

 

1. A EXISTÊNCIA E CONCEITO DO DIREITO ECONÔMICO BRASILEIRO 

 

Para aqueles que ainda questionam sobre a existência ou não do direito 

econômico no Brasil, vale lembrar que essa questão é ultrapassada. 

Com efeito, o art. 24, inciso I, da Constituição Federal extingue qualquer 

dúvida sobre a existência do direito econômico, in verbis: 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
... 
 

A Norma Maior brasileira atribui competência concorrente à União, 

Estados e ao Distrito Federal, para legislar sobre direito econômico. Portanto, 

reconhece, expressamente, a existência dele. 

Doutrinariamente, o Ministro Eros Roberto Grau1 esclarece que: 

“Já não tem mais razão de ser o debate, academicamente despropositado, a respeito da 
“existência” do Direito Econômico. Argumentação que a negue já de há muito é 
qualificável como do mesmo teor daquela que não encontra Direito a fundamentar sua 
pretensão.” 
 

                                            
1 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição Federal, p. 130. 
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   Por sua vez, embora renomados autores portugueses2 entendam que 

direito econômico é “o estudo da ordenação (ou regulação) jurídica específica da 

organização e direcção da actividade econômica pelos poderes públicos e (ou) pelos 

poderes privados, quando dotados de capacidade de editar ou contribuir para a edição 

de regras de carácter geral, vinculativas dos agentes econômicos”, também há a 

sociedade civil que não é pública ou privada e pode ser dotada dessa capacidade. Tudo 

depende do regime jurídico respectivo. 

O retrato do moderno direito econômico tem uma perspectiva que “se 

apóia sobre uma visualização diferente (da tradicional) e sobre um método diverso (do 

ortodoxo) de avaliação e classificação jurídica; sua função metodológica é a de 

‘estabelecer os nexos e, assim, a organicidade dos regulamentos jurídicos referentes à 

fenomenologia das grandes transformações sócio-econômicas da época atual’ 

(Grosso)”3. 

Esses nexos jurídicos podem ir além dos poderes público e/ou privado. 

Basta ver, sob o aspecto jurídico o fenômeno da globalização econômica, que não é 

privado, nem público mas sim, planetário ou, pelo menos, internacional. 

E não se diga internacional privado, pois a tradicional corrente de direito 

internacional que insere todas as relações econômicas no âmbito privado também está 

superada. Afinal, como pode ser privado o direito da OMC – Organização Mundial do 

Comércio – se seus painéis litigiosos na tutela do comércio mundial são instaurados 

entre países?  

Mesmo no direito interno, como pode ser privado, se hoje é notoriamente 

sabido que os direitos econômicos compreendem os direitos humanos? Etc ... 
                                            
2 SANTOS, Antônio Carlos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. Direito 
Económico, p. 15-16. 
3 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição Federal, p. 131. 
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Muito menos essas relações econômicas são simplesmente públicas, uma 

vez que são induvidosamente temas planetários, muito além do Estado, notadamente 

quanto à questão de soberania ou questões vis-à-vis entre Estados.   

O Professor Nelson Nazar4, decano da matéria na PUC/SP, dá a pista, ao 

preconizar que: 

“O Direito Econômico tem o intuito de organizar a economia ...”   

Sendo que a economia, quanto ao seu âmbito geopolítico, vai desde a 

local, a nacional, a regional, a continental, a hemisférica até a planetária e envolve os 

direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensão. 

Logo, como pode o direito econômico ser meramente público ou 

privado? É muito mais amplo. Na verdade, é do planeta e de toda a humanidade. Daí a 

interferência das relações econômicas entre países e pessoas de todo o mundo, sem 

sequer tenham elas tido qualquer contato econômico ou de outra natureza. 

A Constituição Federal brasileira, a propósito, não dispõe que o Estado 

seja o coordenador central da economia; muito menos, que o sejam apenas os agentes 

econômicos privados, limitando-se no art. 174 a mencionar que há os setores público e 

privado da economia, porém a ordem econômica é mais ampla que os setores da 

economia. O que acontece é que a ordem econômica rege os setores privado e público 

da economia, mas ela não se confunde com eles, posto que a ordem econômica não 

emana exclusivamente desses setores.   

   Enfaticamente, por exemplo, o art. 170, caput, da Constituição Federal 

brasileira estabelece o fim da ordem econômica de “assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social”. 

                                            
4 NAZAR, Nelson. Direito Econômico e o Contrato de Trabalho, p. 190. 

2399



 

  E desse fim se depreende que a ordem econômica não é para a tutela nem 

do público, nem do privado, mas para a tutela de “todos”, que significa também a 

população, via de conseqüência, a coletividade, daí, mais uma vez expressando sua 

tridimensionalidade; e, isso sob a regência, novamente, nem só do público, nem só do 

privado, mas, sim, da justiça social, e por outra vez remetendo o justo para “todos”, ou 

seja, também para a coletividade e, portanto, em espectro de tridimensionalidade. 

  Daí, vê-se que a ordem econômica, ou seja, o direito econômico, como, 

por exemplo, no Brasil, não pertence ao direito privado, nem ao direito público; e sim 

ao direito coletivo, porém compreende as anteriores, alargando aquela antiga dicotomia 

romana de que somente existem as duas dimensões jurídicas e, ainda, condensando as 

suas três dimensões.   

Portanto, somente é possível conceituar o direito econômico como a 

regência jurídica da economia e nada mais, pois varia conforme seu aspecto metaestatal 

– o direito econômico internacional – e, no âmbito interno de cada Estado soberano, de 

acordo com a respectiva opção constitucional, apesar do atual mundo globalizado. Por 

exemplo, não tem nada a ver o direito econômico de Cuba com o dos Estados Unidos da 

América. 

Embora relevante o conceito, o ponto de gravidade a ser observado 

quanto ao direito econômico, no âmbito brasileiro, é a sua opção de capitalismo. 

  

2. AS OPÇÕES CAPITALISTAS  

 

Pela teoria clássica, existiam somente duas dimensões do direito, a 

famosa categoria dimensional da dicotomia do privado e do público.  
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O direito privado voltado para o indivíduo e o direito público voltado 

para o Estado. No entanto, mais importante que o Estado, mais importante que o 

indivíduo, é, reconhecidamente, a população que constitui a sociedade civil e, dela, 

decorre uma terceira dimensão de direitos, que são os direitos coletivos. 

Na verdade são difusos, pois não são de uma específica coletividade, e 

sim direitos da população e, em última ratio, do planeta, pelo menos, da humanidade, 

atrelando-se, por óbvio, a seus valores universais. 

Desta idéia se parte para outra categoria dimensional, a da 

tridimensionalidade da síntese axiológica da Revolução Francesa, de Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade, ligada de modo que sejam valores em que a Liberdade 

corresponda a um referencial do indivíduo, a Igualdade do Estado e a Fraternidade da 

humanidade. 

Desse tridimensionalismo jurídico com preponderância da liberdade, com 

a igualdade meramente formal e fraternidade relegada a uma concepção exclusivamente 

moral, extrai-se a ordem econômica do liberalismo, apregoado na Revolução Francesa, 

pela idéia júris-filosófica-econômica do laissez faire, em que o homem em antagonismo 

com o Estado - o homem-iluminista daquele momento histórico - era chamado de 

individualista, mas não era propriamente egoísta, porque ele precisava se desvencilhar 

do Estado, que tinha soberania jurídica sobre a população, inclusive com poderes 

tirânicos sobre a liberdade privada e a respectiva propriedade. 

Foi com base nisso que no tocante aos direitos individuais, na percepção 

privada do direito, desde o Código Civil Napoleônico, se reconheceu a liberdade 

privada, em que tudo que não for proibido é permitido, que sustenta a autonomia da 

vontade, via de conseqüência, a individualidade iluminista, traduzida juridicamente no 
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instituto de direito privado da personalidade civil, que é a aptidão de contrair direitos e 

obrigações, e dá suporte ao exercício do direito à propriedade privada. 

A plenitude da universalização da liberdade privada e do direito à 

respectiva propriedade ocorre com o fim da escravidão, que no Brasil aconteceu com a 

Lei Áurea (Lei nº 3.353, de 13 de Maio de 1888): 

 
“DECLARA EXTINTA A ESCRAVIDÃO NO BRASIL  
 
A PRINCESA IMPERIAL Regente em Nome de Sua Majestade o Imperador o Senhor D. 
Pedro II, faz saber a todos os súditos do IMPÉRIO que a Assembléia Geral decretou e 
Ela sancionou a Lei seguinte: 
 
Art. 1º - É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Manda portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida 
Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente, como nela se 
contém. 
 
O Secretário de Estado dos Negócios d'Agricultura, Comércio e Obras Públicas e 
Interino dos Negócios Estrangeiros Bacharel Rodrigo Augusto da Silva do Conselho de 
Sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. 
 
Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de Maio de 1888 - 67º da Independência e do 
Império. 
 
Carta de Lei, pela qual Vossa Alteza Imperial manda executar o Decreto da Assembléia 
Geral, que houve por bem sancionar declarando extinta a escravidão no Brasil, como 
nela se declara. 
 
Para Vossa Alteza Imperial ver.” 
 

Com a Lei Áurea houve a convolação do escravo, que apesar de ser 

humano era tratado como propriedade privada, em destinatário das liberdades negativas 

outorgadas pelo Estado, conforme apresentado. 

Esses primados universais de liberdade privada e propriedade 

propiciaram o capitalismo liberal, que impõe a economia de mercado, a qual é centrada 

na idéia do livre mercado, em que a regência da atividade econômica se dá pela sua 
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própria dinâmica. Id est, o mercado é determinado por si só, através da famosa “mão 

invisível” de Adam Smith. 

A propósito, John Locke, na segunda metade do século XVII, em sua 

Carta Sobre a Tolerância, já pregava serem a liberdade, a propriedade e o enfrentamento 

contra governos tirânicos que não as assegurassem, direitos naturais de todos os 

homens5, o que em nossos dias respaldou a doutrina dos direitos humanos civis e 

políticos, amplamente aceita como a própria plataforma das liberdades negativas, 

integrantes da primeira dimensão de tais direitos6. 

Naquela época não se falava em direitos humanos, e sim em direitos 

naturais; nessa concepção de direitos naturais se reconhecia no homem a liberdade 

privada e a respectiva propriedade, bem como o direito de defendê-las contra o próprio 

Estado. 

Desde então, considera-se, além da liberdade privada, a propriedade 

privada como atributos essenciais da pessoa humana. 

Assim, a liberdade privada e a propriedade, conforme o pensamento do 

Professor Willis Santiago Guerra Filho7, correspondem apenas à primeira dimensão dos 

direitos humanos, que é “aquela em que aparecem as chamadas liberdades públicas, 

‘direitos de liberdade’ (Freiheitsrechte), que são direitos e garantias dos indivíduos a 

que o Estado omita-se de interferir em um sua esfera juridicamente intangível”. 

Justamente assim, sustentado pelo reconhecimento dos direitos humanos 

de primeira dimensão, na economia se organizou o capitalismo liberal.  

Entrementes, como se vê, por exemplo, na Lei Áurea, ela não foi pautada 

simplesmente na liberdade, mas também na igualdade. 
                                            
5 LOCKE, John, Carta sobre la Tolerancia, p. 53, 58, 60. 
6 SAYEG, Ricardo Hasson. O Capitalismo Humanista no Brasil, p. 5. 
7 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 46. 
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Como é bem de ver, sobre o atributo da individualidade que é suportado 

pela liberdade privada e o desdobramento dessa liberdade que é a propriedade privada, é 

possível co-existir um adensamento de igualdade.  

Então a igualdade, nessa concepção tridimensional, no capitalismo, não é 

para excluir a liberdade privada ou a propriedade privada, mas se adensa a elas e faz 

parte de um novo tempero.  

E é a partir desse enfoque de igualdade que, no Brasil, a função social da 

propriedade, sem excluir a liberdade nem a propriedade privada, consegue conviver na 

ordem jurídica. 

No art. 170 da Constituição Federal, a co-existência dos princípios da 

ordem econômica da propriedade privada e da função social da propriedade, representa, 

nitidamente, já quando neles se lança o olhar, esse adensamento. Um, por óbvio, não 

anula o outro. Pelo contrário, há o reconhecimento concomitante dos direitos humanos 

de primeira (liberdades) e segunda dimensão (igualdades).  

Construiu-se, nessa linha, o pensamento quanto aos direitos humanos de 

segunda dimensão, que são os “direitos sociais, a prestações pelo Estado 

(Leistungsrechte) para suprir carências da coletividade”8, que necessitam ser 

satisfeitas, respeitando-se, concomitantemente, ao menos o núcleo essencial dos direitos 

humanos de primeira dimensão.  

   Então, significa dizer que, em acréscimo, foram reconhecidos os direitos 

humanos de segunda geração, que são basicamente os direitos sociais, que possibilitam 

a consagração da igualdade real entre as pessoas. Para a consagração desses direitos, o 

Estado não se afasta da edificação material da população, muito pelo contrário, o 

                                            
8 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 46. 
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Governo tem que agir e deve promovê-la positivamente. Essa segunda geração de 

direitos faz nascer ao Estado que a adotar uma obrigação positiva de criar políticas 

públicas e efetivar sua concretização.9

Esses direitos foram cristalizados no capitalismo intervencionista na 

atuação do Estado do Bem-Estar Social, welfare state, no qual a coordenação da 

economia deixa de ser fruto da própria dinâmica do mercado, para passar a ser 

concretamente controlada pelo Governo predominando sobre os direitos humanos de 

primeira dimensão, que devem ter, ao menos, seu núcleo básico respeitado. 

“Grande parte desta regulação pública das economias de mercado, operada por formas 
mais intervencionistas de Estado (Welfare State) e com repercussões também noutros 
ramos de direito como o Direito do Trabalho, teve a sua origem na transformação do 
sistema capitalista e, mais propriamente, na passagem do capitalismo concorrencial ao 
«capitalismo organizado».”10

 

Porém, no ambiente capitalista em que tradicionalmente há apenas dois 

pólos, um do capitalismo liberal, que corresponde ao Estado Mínimo, pautado na 

liberdade, e outro do capitalismo intervencionista, correspondente ao Estado Dirigista 

do Bem-Estar Social, pautado na preponderância da igualdade, viram-se em ambos 

mazelas a serem superadas, posto que a liberdade prejudica a igualdade, poism como 

dizem, os mais afortunados são mais iguais que os outros iguais, na medida em que eles 

têm amplo acesso a todas as utilidades, tecnologias, vantagens e comodidades do estilo 

de vida moderno, inclusive quanto às necessidades básicas, enquanto outros chegam ao 

ponto de serem excluídos socialmente; e, de outro lado, a igualdade material, 

principalmente onde há menores demandas sociais ou poucos recursos materiais, sufoca 

a liberdade e a propriedade que devem ser respeitadas, e a igualdade formal é 

                                            
9 MATSUSHITA, Thiago Lopes Matsushita. Análise Reflexiva da Norma Matriz da Ordem Econômica, 
p. 104. 
10 SANTOS, Antônio Carlos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. Direito 
Económico, p. 19. 
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meramente a outorga universal de liberdade não resolvendo as situações das gravíssimas 

desigualdades sociais, como a dos excluídos. 

Surgiu como proposta uma terceira opção, recuperando-se para o 

universo jurídico o valor esquecido da fraternidade, objetivamente conhecido como 

solidariedade, que estabelece no capitalismo com medida de proporcionalidade entre a 

igualdade formal e a material, na busca do resultado da dignidade básica. 

 Por essa medida de solidariedade, a liberdade condensada à igualdade, 

não em nenhuma das duas, a formal ou a material, mas também no condensamento de 

ambas, procura-se o resultado de que todos sejam iguais no seu mínimo existencial, ou 

seja, naquilo necessário a manter o ser humano em situação de existência digna, 

conforme o básico tolerável. Cabendo ao Estado promover e assegurar esse mínimo 

existencial. 

 Todos ficam além da igualdade sob o aspecto meramente moral, porém 

não são rigidamente iguais no aspecto material, mas sim iguais na dignidade básica de 

ser humano, que deve ser satisfeita efetivamente pelo Governo. 

Nele, o Governo deve garantir a inserção no capitalismo de toda a 

comunidade, reconhecendo a liberdade privada e a propriedade; bem como 

concomitantemente assegurar a todos as liberdades positivas na medida do mínimo 

existencial, no que entram os critérios corretivos da igualdade fraterna, gerando o 

tridimensionalismo. 

Tutela-se a nova concepção de cidadania consistente em o indivíduo estar 

incluído socialmente, nos âmbitos político, social, econômico e cultural; e não mais 

apenas a idéia de ter o direito de votar e ser votado. Buscam-se, concretamente, não 
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obstante o individualismo que caracteriza o capitalismo, melhores índices de inclusão 

social, que é medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH.  

Nesse capitalismo o índice de medição da renda, traduzido pelo Produto 

Interno Bruto, que apesar de importante não é absoluto, é apenas um dos indicadores do 

IDH. 

Não é um capitalismo solto, livre, selvagem, que implica a subjugação do 

homem pelo capital, nem é aquele dirigido, que prega uma situação ao ponto de o 

Governo coordenar as relações capitalistas mais significativas possíveis. 

É um capitalismo de livre mercado, porém de intervenção governamental 

necessária, que permite a inclusão social de todos e, a partir dela, cada um por si na 

economia de mercado, constituindo a chamada economia social de mercado, situação 

em que a União Européia acaba de autoproclamar-se no Tratado de Lisboa – 2007. 

Portanto, a fraternidade provoca a terceira dimensão e a própria 

tridimensionalidade do capitalismo, em que “concebe-se direitos cujo sujeito não é 

mais o indivíduo nem a coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso 

do direito à higidez do meio ambiente e do direito dos povos ao desenvolvimento”.11

No diapasão desse pensamento até os dias de hoje, todas as principais 

cartas de direitos humanos contam com o direito à liberdade, que é a plataforma central 

para o exercício da própria atividade humana, porém exaltando-se a igualdade e o 

espírito de fraternidade, ex vi da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

   É esse o espírito da Declaração Universal de Direitos Humanos, estatuído 

no seu artigo 1º, em que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

                                            
11 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 46. 
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direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade”. 

   Note-se, outrossim, que, mesmo tratando-se de um diploma de direitos 

humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos também traz como direito do 

homem a propriedade, bem como assegura a sua utilização, consoante se depreende do 

artigo 17, incisos I e II, “Todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade 

com outros; Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade”.12

Daí a terceira via do capitalismo, que é o capitalismo tridimensional, 

produto do adensamento da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que objetivamente 

é reconhecido como solidariedade, para estabelecer a simetria da dignidade básica – 

mínimo vital – à população.  

 

3. O ENQUADRAMENTO DO DIREITO ECONÔMICO BRASILEIRO 

 

Importantes doutrinas do direito econômico, pelo que parece, o entendem 

principalmente como direito à concorrência. Essa visão concorrencial do direito 

econômico, que é a regulação das relações privadas, é arraigada no espírito do 

capitalismo liberal. 

Nesse sentido apresenta-se o pensamento de Calixto Salomão Filho13: 

“Em um sistema de tal tipo, qualquer análise do sistema econômico sob a perspectiva do 
direito concorrencial deve ser, necessariamente, duplica. Em primeiro lugar é 
obviamente necessário estudar as regras aplicáveis a particulares ou ao Estado 
enquanto exerce atividade econômica. Mas isso não é suficiente. Importa, também, 
analisar a relação entre os poderes estatais típicos (regulamentar e fiscalizatório) e o 
sistema concorrencial. Isso significa tentar determinar o correto inter-relacionamento 
entre os dois setores: o setor regulamentado pelo Estado e aquele auto-regulamentado 
pelo mercado, onde o Estado deve, teoricamente, apenas assegurar o correto inter-

                                            
12 MATSUSHITA, Thiago Lopes Matsushita. Análise Reflexiva da Norma Matriz da Ordem Econômica, 
p. 74. 
13 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial, p. 21. 

2408



 

relacionamento entre os dois setores: o setor regulamentado pelo Estado deve, 
teoricamente, apenas assegurar o correto funcionamento do sistema e impedir abusos, 
através da aplicação da legislação concorrencial. É preciso determinar até que ponto a 
regulamentação é capaz de excluir a aplicação do direito concorrencial e, para aqueles 
casos em que isso não é possível, até que ponto os princípios concorrenciais podem 
servir de parâmetro para controle da ação estatal ou da conduta do particular 
autorizada pelo poder estatal.” 
 

Com a devida venia, em nosso sentir, o direito econômico brasileiro não 

se limita a reger as atividades privadas dos agentes econômicos, ainda que seja ele o 

Estado, uma vez que não é esse o preceito fundamental do art. 170 da Constituição 

Federal. 

Pois o referido artigo matriz da Constituição Federal não dispõe que a 

ordem econômica seja o liberalismo, fundado na livre iniciativa e na propriedade 

privada, segundo seus princípios, para sermos um capitalismo liberal. 

Nem mesmo nossa realidade nacional permite esse tipo de enfoque, 

próprio da doutrina econômica liberal da Escola do Pensamento Econômico de Chicago. 

“... apesar de os teóricos da Escola de Chicago serem brilhantes na sustentação dessa 
forma de Análise Econômica do Direito, num colorido de liberalismo econômico, ela 
certamente serve à cultura, conjuntura e estrutura econômica dos Estados Unidos da 
América, como exemplo marcante, dentre os demais países centrais do capitalismo 
global, que: 1 - possui a maior riqueza mundial, expressa pelo Produto Interno Bruto, 
com recursos próprios para fomentar a economia; 2 – a riqueza privada está sob a 
gestão de uma iniciativa privada profissionalizada e experiente; 3 - sua população está 
incluída socialmente, detentora individualmente do mínimo vital, sob o monitoramento 
firme do Estado, onde, por exemplo, pela falta de albergues municipais e lotação nos 
hotéis de preços intermediários, certa vez a prefeitura de Nova Iorque hospedou os 
indigentes em hotéis de luxo, ou seja, onde são toleráveis os índices de distribuição da 
renda e o Estado tem recursos para reparar a distorções que surgirem; 4 - possui 
mercado interno competitivo, em que há diversidade de agentes econômicos nos vários 
segmentos da economia, com consistência simétrica suficiente para manterem-se 
independentes de seus concorrentes e a salvo de serem encampados, bem como com um 
rígido monitoramento antitruste e, na insuficiência deste, solidez institucional de 
regulação, assegurando a transferência  das eficiências produtivas para o povo norte-
americano e ao país em geral, bem como a preservação da base de empregabilidade das 
pessoas economicamente ativas etc. 
... 
Justamente por conta disso, na aplicação da teoria da Análise Econômica do Direito, no 
caso brasileiro, não podemos nos socorrer dos pensamentos de liberalismo econômico 
de Chicago, pois a adesão incondicional provoca os efeitos indesejáveis de severos 
danos à concretização dos direitos humanos de segunda e terceira dimensão, 
nomeadamente, os direitos sociais e do desenvolvimento nacional, uma vez que, como é 
nosso caso, a economia afetada não possui a cultura, estrutura e conjuntura necessária 
para suportar dito liberalismo promovido por um Estado brasileiro liberal, como 
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adverte o também Prêmio Nobel Stiglitz14, chefe do Conselho de Economia do Governo 
Bill Clinton e, após, vice-presidente sênior do Banco Mundial.”15

 

Ademais, a nossa atual Constituição Federal de 1988 não mantém a linha 

da Constituição Federal anterior, em que “a ordem econômica e social adquire um 

valor teleológico. Ela tem por fim o desenvolvimento nacional e a justiça social. A 

ordem enunciativa dos fins da ordem econômica e social pode não ter uma importância 

de prioridade de conceitos, mas, na verdade, o que a Revolução priorizava, em 

obediência aos princípios da Doutrina da Segurança Nacional, era a segurança do 

Estado. A pessoa humana não estava na primeira linha de cogitação.”16  

Essa opção estava flagrantemente retratada na Constituição Federal de 

1967:  

“Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos 
seguintes princípios:17

 
I - liberdade de iniciativa;  
II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana;  
III - função social da propriedade;  
IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção;  
V - desenvolvimento econômico;  
VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, 
a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.  
 
§ 1º - Para os fins previstos neste artigo, a União poderá promover a desapropriação da 
propriedade territorial rural, mediante pagamento de prévia e justa indenização em 
títulos especiais da divida pública, com cláusula de exata correção monetária, 
resgatáveis no prazo máximo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a 
sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento de até cinqüenta por cento 
do imposto territorial rural e como pagamento do preço de terras públicas.  
 
§ 2º - A lei disporá sobre o volume anual ou periódico das emissões, sobre as 
características dos títulos, a taxa dos juros, o prazo e as condições de resgate.  
 
§ 3º - A desapropriação de que trata o § 1º é da competência exclusiva da União e 
limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto do Poder 
Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais cuja forma de exploração contrarie o 
disposto neste artigo, conforme for definido em lei.  
 

                                            
14 STIGLITZ, Joseph E., A Globalização e seus malefícios. 
15 SAYEG, Ricardo Hasson. O Capitalismo Humanista no Brasil, p. 15-16. 
16 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico, p. 122. 
17 Emenda de 1969: Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento 
nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: 
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§ 4º - A indenização em títulos somente se fará quando se tratar de latifúndio, como tal 
conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre 
pagas em dinheiro.  
 
§ 5º - Os planos que envolvem desapropriação para fins de reforma agrária serão 
aprovados por decreto do Poder Executivo, e sua execução será da competência de 
órgãos colegiados, constituídos por brasileiros, de notável saber e Idoneidade, 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado 
Federal.  
 
§ 6º - Nos casos de desapropriação, na forma do § 1º do presente artigo, os 
proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais que incidam 
sobre a transferência da propriedade desapropriada.  
 
§ 7º - Não será permitida greve nos serviços públicos e atividades essenciais, definidos 
em lei.  
 
§ 8º - São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada 
indústria ou atividade, mediante lei da União, quando indispensável por motivos de 
segurança nacional, ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com 
eficiência no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos 
e garantias individuais.  
 
§ 9º - Para atender à intervenção no domínio econômico, de que trata o parágrafo 
anterior, poderá a União instituir contribuições destinadas ao custeio dos respectivos 
serviços e encargos, na forma que a lei estabelecer.  
 
§ 10 - A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões metropolitanas, 
constituídas por Municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, 
integrem a mesma comunidade socioeconômica, visando à realização de serviços de 
interesse comum.  
 
§ 11 - A produção de bens supérfluos será limitada por empresa, proibida a participação 
de pessoa física em mais de uma empresa ou de uma em outra, nos termos da lei.”  

 

Atendendo a essa carga constitucional de Estado Central e Totalitário, foi 

desenvolvido o pensamento do Direito Econômico como Direito Administrativo 

Econômico ou Direito Público Econômico. 

Essa forma de enquadramento do Direito Econômico foi correta na 

oportunidade, mas era compatível com aquele específico momento histórico-econômico 

do regime militar, sendo propícia na época a análise das atividades econômicas do 

Estado enquanto coordenador econômico de forma ativa e interveniente. 
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Pelos ensinamentos de Luis S. Cabral de Moncada18 o direito público 

econômico é: 

“... um sector da ordem jurídica em que é patente a subordinação da feitura das suas 
normas à vontade política do legislador, essencialmente móvel. As normas de Direito 
Público da Economia incorporam deste modo um comando político-econômico que 
traduz a opção dos Poderes Públicos, por vezes de modo muito nítido. Além de um 
direito «económico», o Direito Público da Economia é também um direito «político».” 
 

Modernamente, nem o liberalismo, nem o totalitarismo econômico 

parecem ter prevalecido. A própria União Européia, no Tratado de Lisboa – 2007, se 

autoproclamou economia social de mercado, que admite a intervenção não conceitual e 

estrutural, mas a necessária e conjuntural na economia de mercado. 

Então, na tentativa de enquadramento do direito econômico perante a 

clássica teoria do direito, já objeto de estudo em Portugal, chegou-se à conclusão de que 

não é direito privado, como também não é direito público: 

“Fruto de um movimento de privatização da esfera pública e de publicização da esfera 
privada, no Direito Económico, como aliás noutros ramos de direito (assim, também no 
Direito do Trabalho, mas aqui com predomínio da regulação privativística), confluem 
regras de direito público e privado. Dizer que de tal facto resulta uma superação da 
clássica distinção entre direito público e privado e, porém, excessivo. Afirmar que se 
trata de um ramo de direito híbrido, sem ser inexacto, é porventura pouco profícuo. Mais 
correcto parece ser afirmar que no campo do Direito Económico há um relativo 
apagamento dessa distinção o que, longe de ser um obstáculo à sua afirmação como 
disciplina autônoma, constitui mesmo uma das problemáticas mais aliciantes que 
contribuem para a sua diferenciação.”19

 

Também aqui no Brasil, quanto à atual ordem do capitalismo, excluem-se 

a do Estado do Bem-Estar Social e, conseqüentemente, um direito público econômico; 

bem como a do Liberalismo Econômico e, também, em decorrência, um direito 

econômico privado.  

                                            
18 MONCADA, Luis S. Cabral de. Direito Económico, p. 39-40. 
19 SANTOS, Antônio Carlos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. Direito 
Económico, p. 21. 
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 Por ser o Brasil um Estado Democrático, na forma do artigo 1º, caput, da 

Constituição Federal, nenhum dos dois modelos se sustenta diante do ideal democrático 

de inclusão total da população, ainda que o nosso capitalismo tenha perfil mais próximo 

do liberal.  

 O primeiro – Estado do Bem-Estar social - pela falta de recursos para 

atender universalmente a toda a população, fato que implica a exclusão social pela ruína 

econômica e decorrente carência de disponibilidades e, pior, asfixiando a livre-iniciativa 

capitalista, presumidamente a categoria apta a gerar a sustentabilidade econômica 

necessária ao meio de vida do povo; mas, de outro lado, o segundo – Estado liberal - 

pelo mesmo efeito excludente, todavia, pela razão de deixar à mercê da própria 

competitividade, dureza e insensibilidade do mercado à inclusão social das gentes, nesta 

nossa inóspita economia brasileira, que não tem dimensão suficiente para atender a 

todos.20  

Não se criticam aqui essas formas de enxergar o Direito Econômico, mas 

o momento em que se defende esse posicionamento ultrapassado diante do atual cenário 

político, econômico, social e cultural do Brasil e, notadamente, da opção constitucional 

brasileira de 1988. 

Na análise do art. 170 da Constituição Federal, que é a matriz 

constitucional da ordem econômica, o que se pode extrair do conceito do direito 

econômico brasileiro atual é sua vocação de capitalismo humanista fundado no 

adensamento da liberdade, igualdade e fraternidade/solidariedade, que estabelece a 

medida da proporcionalidade, que produz o resultado do mínimo existencial, via de 

                                            
20 SAYEG, Ricardo Hasson. O Capitalismo Humanista no Brasil, p. 21-22. 
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conseqüência, uma economia social de mercado, tal como a União Européia se 

autoproclama. 

Reporta-se a todo retro dito quanto à Constituição Brasileira e à ordem 

econômica no presente artigo na parte que trata do conceito de direito econômico, para 

que não haja mera repetição, remetendo o leitor também, agora e novamente, em 

acréscimo, para aquelas ponderações. 

Ocorre, assim, o capitalismo tridimensional, que coexiste com as três 

dimensões dos direitos humanos, adensando-se as liberdades negativas, as liberdades 

positivas e os imperativos de solidariedade, que dão o tom da proporcionalidade nas 

colisões enfrentadas. 

Nela surge para o Estado, atendendo aos mandamentos da norma matriz 

da ordem econômica, o dever proporcionar à população (todos) uma condição de vida 

digna, atendendo não só aos direitos econômicos mas também aos direitos sociais, 

políticos e culturais; far-se-á o movimento de subida daquela parcela substancial da 

população que está abaixo da linha da pobreza para a correspondente à população com 

vida digna21 básica, compreendendo o mínimo existencial. 

Em breves palavras, a configuração da proteção da população e, assim, 

do próprio gênero humano, via de conseqüência, sua natureza de norma de direitos 

humanos, fica especialmente estampada no caput do artigo matriz da ordem econômica 

no qual se expõe quem são os seus destinatários pela expressão: “assegurar a todos 

existência digna”. 

Ainda consta na própria Constituição Federal, no art. 219, que:  

                                            
21 MATSUSHITA, Thiago Lopes Matsushita. Análise Reflexiva da Norma Matriz da Ordem Econômica, 
p.165. 
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“O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a 
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. 
 
 
Portanto, definitivamente não somos, por força de disposição 

constitucional expressa, um capitalismo liberal. 

E, no âmbito infra-constitucional, a norma de prevenção e repressão às 

infrações à ordem econômica, Lei 8884/84, que defende a concorrência, é taxativa no 

seu art. 1º, parágrafo único, no sentido de que os bens nela tutelados são de titularidade 

da coletividade: 

“Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 
econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao 
abuso do poder econômico. 
 
Parágrafo único – A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.” 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, portanto, que o direito econômico brasileiro tem como regra 

matriz o art. 170 da Constituição Federal, que estabelece disciplina jurídica 

tridimensional de direitos humanos e, assim, direito fundamental, que visa proporcionar 

à população, no contexto nacional e planetário, a existência digna conforme os ditames 

da justiça social, pelo adensamento das liberdades negativas com as liberdades positivas 

e fraternidade, resolvidas as colisões pela aplicação da proporcionalidade da medida 

dessa última na busca do resultado da satisfatividade do mínimo existencial, impondo 

um capitalismo humanista tridimensional estruturador de uma economia social de 

mercado.  
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CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA: 

O CASO DO BLINDADO “CAVEIRÃO” 
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RESUMO 

Há duas décadas, o Estado do Rio de Janeiro têm sido palco de um processo de 

militarização das políticas de segurança pública. Tal modelo baseado na “metáfora da 

guerra” se dá em constante tensão com os direitos fundamentais dos moradores das 

comunidades periféricas, através da adoção de medidas repressivas como a exemplo do 

“Caveirão”. 

Em regra, a doutrina do Direito Constitucional admite o controle de constitucionalidade 

somente de leis e atos administrativos. O “Caveirão” configura-se uma política pública 

de segurança, parte de um programa de ação governamental. Entretanto, tem se 

fortalecido o entendimento de que o controle jurisdicional pode e deve estender-se ao 

campo das políticas públicas tendo como fundamento a supremacia da Constituição e a 

necessária efetivação de direitos humanos fundamentais.  

O presente trabalho pretende abordar os limites e possibilidades de justiciabilidade no 

âmbito das políticas públicas de segurança, que se incompatibilizam com os direitos 

fundamentais a partir do modelo “lei e ordem”. Para tal, além de observar as 

especificidades do controle nesta seara será desenvolvido o estudo de caso do blindado 

"Caveirão". 

Para avaliar se o “Caveirão” como medida governamental é constitucional faz-se necessário 

contrastá-lo com as regras do Princípio da Proporcionalidade: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

O “Caveirão” não é medida adequada, pois não atinge a finalidade a que se pretende, 

qual seja assegurar a incolumidade física e a vida dos policiais no exercício de sua 

função. Não se configura uma medida necessária, visto que existem meios menos 

gravosos de assegurar a segurança pública, a incolumidade física e a vida dos policiais 

através de políticas de inteligência e que respeitem os direitos humanos das 
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comunidades. Afinal, a utilização do “Caveirão” não passa pelo teste da proporcionalidade 

em sentido estrito, que expressa o confronto entre vantagens e desvantagens da medida.  

De tal maneira, depreende-se que se trata de medida desproporcional do poder público. 

Portanto, é plausível demandar junto ao Poder Judiciário a inconstitucionalidade da 

utilização do blindado “Caveirão” como caso concreto de controle jurisdicional de políticas 

públicas em matéria de segurança. 

 

PALAVRAS CHAVES: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – 

POLÍTICAS PÚBLICAS – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – LEI E ORDEM – DISCRICIONARIEDADE – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE  

 

ABSTRACT 

Two decades ago the Rio de Janeiro Estate has been a stage of a militarization process 

of public security policy. This is a model based upon the “war metafor” that hapens in 

constant tension with the human rights of the poorest communities inhabitants, throught 

the adoption of repressive measures like the “Caveirão”. 

As rule, the Constitucional Rights doctrine admites the judicial review only on laws and 

administrative acts. The “Caveirão” is a public security policy, part of a governmental 

act program. However, the understanding that the judicial review can, and should, 

expands to the field of public policies has been strengthened.  This is based on the 

supremacy of the constitution and the necessary effectivation of the human rights.  

The present paper intends to abord the limits and possibilities of judicial review in 

public security policies field, wich are not compatible with the human rights based on 

the model of “law and order”. For that more than observe the paricularities of the 

control in this matter, will be developed the case study about the armored car 

“Caveirão”.  

To avaliate if the “Caveirão” is a constitucional governamental act it is necessary to submit 

it to the rules of the proportionality principle: adequacy, necessity and proportionality in 

their strict sense. 

The “Caveirão” is not an adequate measure, because it does not meets the ends to what it 

was planned, being the physical integrity and the life of the policemen on the exercize of 
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their jobs. It isn't a necessary measure because there are order means least violents to 

assegurate the public security, the physical integrity and the life of the policemen throught 

inteligence politics that respect the human rights of the communities. Therefore, the 

utilization of the “Caveirão” does not pass throught the test of proportionality in a strict 

sense, wich express the confrontation between the vantages and disvantages of the measure. 

So long, it is right to conclude that we speak about a disproportional public power measure. 

That said, it is plausible to demand to the Judicial Power the inconstitutionallity of the 

armored car “Caveirão” utilization as a concrect case of judicial review of public politics on 

security matter. 

 

KEYWORDS: JUDICIAL REVIEW – PUBLIC POLICY – PUBLIC SECURITY – 

HUMAN RIGHTS – LAW AND ORDER – ADMINISTRATIVE LEEWAY – 

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY  

 

INTRODUÇÃO 

 

As crises econômicas do final do século XX e a ascensão da globalização 

neoliberal reconfiguram o papel do Estado, dando-lhe caráter cada vez mais mínimo no 

que tange à prestação de direitos sociais e máximo1 em sua face repressiva e de controle 

social - metamorfose que dá ensejo ao processo denominado criminalização da 

pobreza2. 

Por reflexo desta conjuntura, o Rio de Janeiro nas últimas duas décadas têm 

sido palco de um modelo de segurança pública baseado na metáfora da guerra3. 

Paulatinamente, a figura do traficante substitui o militante comunista dos anos de 

chumbo, como o novo inimigo público a ser combatido.  As periferias e sua juventude 

 
1 Tem-se aqui a concepção de Estado Centauro, ver WACQUANT, Loic. Punir os Pobres – A Nova 
Gestão Penal da Miséria nos Estados Unidos, p. 13.   
2 A criminalização da pobreza faz-se presente em vários momentos históricos, com o fim de manutenção 
do status quo. Ver FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir; RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto, 
Punição e Estrutra Social; NEDER, Gizlene. Discurso Jurídico e a Ordem Burguesa no Brasil.   

 
3 5Neste particular é preciso fazer honrosa ressalva aos Governos Brizola, e Nilo Batista (1991-1994). 
Para compreender a trajetória da política de segurança pública nos últimos 20 anos, ver DORNELLES, 
João Ricardo W. Conflitos e Segurança - Entre Pombos e Falcões.  
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pobre tornam-se as novas classes perigosas. Dá-se de maneira desenfreada um processo 

de militarização das políticas de segurança pública. É neste contexto que em 2002 o 

Governo do Estado introduz o blindado “Caveirão” como instrumento para realizar 

incursões bélicas nas comunidades, que vem representando grande sofrimento físico e 

psicológico aos moradores. Não obstante a resistência dos movimentos sociais e 

diversos setores da sociedade civil organizada, o Governo Cabral vem ampliando 

significativamente o uso do blindado, bem como incrementando a frota.  

 Uma vez que se trata de medida conflagradamente incompatível com os direitos 

humanos seria possível declarar a inconstitucionalidade do “Caveirão”? 

 Em regra, a doutrina do Direito Constitucional admite o controle de 

constitucionalidade somente de leis e atos administrativos. O “Caveirão” configura-se 

uma política pública de segurança, um programa de ação governamental. Entretanto, 

tem se fortalecido o entendimento de que o controle jurisdicional pode e deve estender-

se ao campo das políticas públicas tendo como fundamento a supremacia da 

Constituição e a necessária efetivação de direitos humanos fundamentais4.  

 

“VIM BUSCAR SUA ALMA” – O "CAVEIRÃO" E A MILITARIZAÇÃO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

 

Convém fazer um breve resgate histórico da militarização da segurança pública no Rio 

de Janeiro. Em 1999, Anthony Garotinho tomou posse como governador do Rio de 

Janeiro, prometendo introduzir reformas profundas para combater os anos de crescente 

violência criminal. A equipe recém-nomeada adotou uma série de medidas, como o uso 

de inteligência para combater o crime, e introduziu um policiamento com base nos 

direitos humanos e na comunidade, buscando ainda acabar com a corrupção e a 

criminalidade que haviam infiltrado a polícia do Rio de Janeiro em todos os níveis.   

Porém, quando Rosinha Matheus Garotinho, esposa de Anthony Garotinho e sua 

sucessora no governo do estado, chegou ao fim de seu mandato em dezembro de 2006, 

o Rio ainda estava atolado na violência. Sete anos depois, a taxa de homicídios ainda 

era de mais de 6.000 mortes por ano, e as estatísticas para as mortes em ações policiais 

 
4 BARCELOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais – O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: RENOVAR, 2002. 
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alcançaram cerca de 1.000 por ano. As facções do tráfico haviam se firmado na maioria 

das favelas da cidade e dominavam o sistema carcerário. A polícia recorria a estratégias 

cada vez mais militarizadas para a segurança pública, inclusive com o uso esporádico 

das forças armadas. A corrupção e a criminalidade continuavam arraigadas na polícia. 

Um fenômeno recente e que ameaça desestabilizar ainda mais a cidade, foi o 

surgimento de grupos paramilitares, ou milícias, que começaram a competir pelo 

controle das favelas no vácuo deixado pelo Estado.   

Durante os mandatos de Anthony e Rosinha Garotinho, a segurança pública se 

politizou. Como foco do conflito entre o governo estadual e o governo federal, o debate 

sobre a segurança pública muitas vezes girava em torno do ganho de capital político em 

vez do trabalho conjunto para encontrar soluções. Ao fim do mandato, não somente não 

haviam introduzido as reformas prometidas, como também aparentemente ignoraram a 

presença de pessoas no poder com interesses na permanência da criminalidade e na 

violência contínua nas comunidades pobres.     

Após tais episódios, O policiamento no Rio de Janeiro continua sendo 

caracterizado por operações em grande escala em que unidades da polícia “invadem” as 

favelas com armamentos pesados, retirando-se assim que as operações são concluídas.   

Estas incursões prejudicam enormemente as comunidades e trazem poucos benefícios. 

Colocam em perigo a vida de todos, inclusive da polícia.  Danificam bens, imóveis e a 

infra-estrutura, provocam o fechamento do comércio e criam condições semelhantes a 

um toque de recolher, impedindo as pessoas de irem trabalhar ou estudar, implicando 

em custos financeiros e sociais que perduram após a conclusão da operação. Quando a 

polícia se retira, as facções do tráfico ou as milícias retomam o controle. Os problemas 

por trás disso – a exclusão social e a criminalidade – não são resolvidos, enquanto a 

comunidade é atingida por ondas de violência criminal e policial. 

A dependência constante dessas operações, executadas ostensivamente para 

combater facções do tráfico estabelecidas nessas comunidades, suscita perguntas sérias 

sobre os objetivos da política de segurança pública. Sete anos após a posse do casal 

Garotinho, poucos esforços haviam sido feitos para integrar a grande maioria das 

comunidades pobres e oferecer-lhes um policiamento efetivo e serviços sociais.  

O novo governador, Sérgio Cabral, começou seu mandato com promessas de 

reformas profundas nos programas de segurança pública, inclusive com declarações 
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públicas no sentido da restrição do uso do veículo blindado da polícia, conhecido como 

"Caveirão" e maior cooperação entre os estados do Sudeste e o governo federal para 

combater o crime organizado. Porém, como as operações violentas lançadas contra o 

Complexo do Alemão continuam a estratégia policial ainda se caracteriza pela repressão 

bruta.  

Em relação à letalidade policial a realidade recrudesceu. As taxas de homicídio 

do estado e da cidade do Rio de Janeiro permaneceram mais ou menos no mesmo nível 

entre 1998 e 2005. Ocorreram, em média, 6.336 homicídios por ano no estado, o que 

representa uma taxa de 43,5 mortes para 100.000 pessoas. Essa taxa sobe para 57,3 na 

Baixada Fluminense5.  

A dependência do policiamento repressivo coincidiu com um aumento repentino 

e dramático dos homicídios policiais em situações oficialmente documentadas como 

"resistência seguida de morte" ou "autos de resistência". As matanças subiram de 300 

em 1997 para 1.195 em 2003, caindo um pouco em 2005 para 1.098. Este aumento foi 

acompanhado por um discurso cada vez mais belicoso e combativo, tanto da Secretaria 

de Segurança Pública do Estado como do governador.  

No primeiro ano da gestão do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), o 

número de mortos pela polícia do Rio de Janeiro atingiu a maior marca já registrada 

desde o início da contabilização oficial de mortes em confronto em 1998. 

Segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) -órgão do governo estadual- 

foram ao menos 1.260 autos de resistência. OS dados dos últimos quatro meses do ano 

são parciais, pois excluem as delegacias não-informatizadas (31,5% do total). 

Analisando os dados disponíveis do ano passado com os de 2006 (com todas as 

delegacias), o aumento foi de 18,5%. O antigo recorde eram 1.195 mortos pela polícia 

em 2003 - primeiro ano do governo Rosinha Matheus (PMDB).  

Apesar de os números dos últimos quatro meses serem parciais, a comparação dos 

índices completos (até agosto) indica queda nas apreensões de armas e drogas, 

respectivamente 26,2% e 15,2%. 

 
5 ANISTIA INTERNACIONAL. Entre o Ônibus e m Chamas e o Caveirão: Em Busca da Segurança 

Cidadã. Relatório Rio 2007. 
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Há cinco anos, com a escalada da violência, a polícia começou a usar um 

veículo de estilo militar, conhecido popularmente como "Caveirão". A introdução do 

"Caveirão" marcou uma nova fase para as favelas do Rio de Janeiro – agora se estava 

usando armamento pesado no coração de áreas residenciais. A utilização do "Caveirão" 

exprime a política de segurança pública adotada pelo governo do Estado do Rio de 

Janeiro, que combate a violência com violência, utilizando uma estratégia de 

confrontação e intimidação.  Encurralados entre a polícia que ataca as favelas e as 

facções de traficantes que aí se instalaram, as comunidades mais pobres do Rio estão 

sendo vitimizadas e associadas ao crime.  

 O "Caveirão" é um carro blindado adaptado para ser um veículo militar. A 

palavra "Caveirão" refere-se ao emblema do Batalhão de Operações Policiais Especiais 

(BOPE), que aparece com destaque na lateral do veículo. Entre as modificações feitas 

nos caminhões blindados originais estão o acréscimo de uma torre de tiro, capaz de girar 

em 360 graus, e fileiras de posições de tiro em cada lado do caminhão. O "Caveirão" 

tem capacidade para até 12 policiais com armas pesadas. 

 Construído para resistir às armas de alta potência e aos explosivos, o "Caveirão" 

tem duas camadas de blindagem, assim como uma grade de aço para proteger as janelas 

quando sustenta fogo pesado. Os pneus são revestidos com uma substância glutinosa 

que impede que sejam furados. As quatro portas travam automaticamente e não podem 

ser abertas pelo lado de fora – dois alçapões de escape, um na torre e outro no piso, 

podem ser usados em emergências. Embora pese cerca de 8 toneladas, o "Caveirão" 

pode alcançar velocidades de até 120 km/h.  

 Até 2006 as autoridades do Rio haviam comprado 10 “Caveirões”, por um preço 

de R$ 135.000 cada um (aproximadamente US$ 62.000), para o policiamento das 

favelas do Rio, e têm planos de incrementar a frota nos próximos anos. Um indício de 

que esta forma de policiamento tende a ser adotada em outros estados, foi a aquisição 

em 2004 de um "Caveirão" pelo governo de Santa Catarina. A polícia afirma que o 

"Caveirão" é essencial para a proteção dos policiais em missões perigosas. No entanto, 
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para as comunidades sujeitas às patrulhas pelos “Caveirões”, a realidade é muito 

diferente6. 

  As operações policiais realizadas pelo "Caveirão" utilizam ameaças tanto físicas 

como psicológicas, com o intuito de intimidar comunidades inteiras.  O emblema do 

BOPE – uma caveira empalada numa espada sobre duas pistolas douradas – envia uma 

mensagem forte e inequívoca. Como explica o site do BOPE, o emblema simboliza o 

combate armado, a guerra e a morte.  

 Apelidado pelos próprios policiais de “Caveirão do BOPE” ou “Pacificador do 

CORE”, o blindado, antes utilizado apenas pelo Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE) da Polícia Militar, hoje também está sendo usado por diversos 

batalhões da Polícia Militar (22º, 16º e 9º, entre outros) e pela Coordenadoria de 

Recursos Especiais (CORE) da Policia Civil. Apesar do governador Sérgio Cabral, 

durante sua campanha eleitoral, movido pelas pressões dos movimentos populares, ter 

prometido aposentar os blindados, chegando a declarar que “(...) não dá para fazer 

Segurança Pública com o "Caveirão", seu Governo vem investindo na ampliação 

permanente do número de blindados em operação. Prova disso é a compra pela 

Secretaria Estadual de Segurança de novos modelos de carros blindados. A idéia é que 

estes cheguem às ruas em 2008. Batizado pelos policiais de “Caveirinha”, o novo 

veículo terá a capacidade de levar seis policiais com segurança até as áreas críticas dos 

conflitos. Segundo José Mariano Beltrame, Secretário de Segurança do Estado do Rio, 

“Por ser menor e mais rápido, o equipamento vai a lugares nos quais o blindado 

tradicional não chega. São veículos distintos para operações distintas." Trata-se de um 

aprimoramento dos instrumentos e táticas gerais de controle das comunidades excluídas 

distintas e muito mais violentas do que as aplicadas em outras áreas.   

Porém, os projetos não param por aí.  Após o anúncio, no mês de abril deste ano, 

de uma proposta do Batalhão de Polícia Ferroviária (BPFER) de adquirir um blindado - 

que seria capaz de andar tanto no asfalto quanto sobre trilhos - para monitorar as vias 

ferroviárias do Rio de Janeiro, na terça-feira dia 15 de maio de 2007, o Secretário de 

Segurança Pública declarou que já foi aprovado, pelo Governo do Estado do Rio de 
                                                 
6 ANISTIA INTERNACIONAL. “Vim buscar sua alma”: o caveirão e o policiamento no     Rio de 

Janeiro. 2006, pag. 6. 
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Janeiro, a compra de um helicóptero de guerra para ser utilizado em operações nas 

favelas.  Apelidado pelos policiais de “Caveirão do Ar”, o helicóptero “deverá ser todo 

preto, totalmente blindado e equipado com câmeras de grande aproximação, radar e 

visão termal." Um dos modelos que mais atenderia às necessidades é o helicóptero 

Black Hawk, de fabricação americana e considerado um dos mais modernos do mundo. 

O problema é o custo: um exemplar não sai por menos de US$15 milhões e leva dois 

anos para ser entregue com blindagem total.  Enquanto isso, segundo o então presidente 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa, os gastos em 

Inteligência Policial chegaram perto de zero no ano passado: “É impossível fazer 

Segurança Pública sem gastos em Inteligência (...). Isso fragiliza a ação policial”.  Até o 

fim do mês de novembro de 2006 havia a previsão de mais dois “Caveirões” serem 

entreguem à Polícia Militar.  Além disso, o então comandante do BOPE, Mário Sérgio, 

foi à África do Sul no final de 2006 para conhecer e estudar uma fábrica especializada 

em blindados.    

Inúmeras denúncias dão conta de que o “Caveirão” tem sido inclusive “alugado” 

para utilização por facções criminosas e grupos para-militares a fim de realizar 

enfrentamento com grupos rivais. Quando soube que os “Caveirões” estavam sendo 

usados antes das operações das milícias, o comandante recém-nomeado da Polícia 

Militar do Rio de Janeiro prometeu instituir controles que permitissem aos oficiais 

graduados estarem sempre informados sobre a localização dos veículos a todo 

momento.  

 Embora a posição oficial seja em favor do emprego do “Caveirão” apenas em 

momentos “especiais” e “de exceção”, na prática, o que vemos é um uso cada vez mais 

incisivo, regular e cotidiano sendo justificado pelo discurso do “estado de exceção 

permanente” proporcionado pela atual política de “guerra contra o tráfico”.  

 

O "CAVEIRÃO" E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

CONCORDÂNCIA PRÁTICA 

 

Como se pôde depreender, o "Caveirão" é uma medida governamental deveras 

polêmica. Ao mesmo tempo em que é uma política pública em descompasso com 
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direitos fundamentais, alvo de permanente crítica de expressivos setores da sociedade 

civil, tem sido utilizada intensamente na administração do serviço de segurança pública.  

Nas palavras de Luis Eduardo Soares “O veículo blindado do Batalhão de 

Operações Policiais Especiais, da PMRJ, chamado "Caveirão", não é um engenho 

mecânico destinado a transportar, em segurança, profissionais das instituições policiais, 

mas um sintoma, quase um ato-falho, um lapso da política de guerra, de forte matiz 

racista e classista, aplicada pelo governo do Estado.” 

Não obstante, e ao que indica as movimentações das autoridades políticas será 

incrementada, seja com a aquisição de mais exemplares do blindado, seja com a 

introdução de novas modalidades, como “Caveirinha” e “Caveirão do ar”. Disto, há que 

se concluir que o panorama de violação de direitos das comunidades de periferia pela 

atuação policial, hoje alarmante, tende a potencializar-se. 

Os argumentos centrais dos defensores da utilização do “Caveirão” como 

política pública podem ser resumidos em:  

i) A formulação e execução de políticas públicas em matéria de segurança 

estão amparadas no âmbito de discrionariedade da administração pública;  

ii) É preciso garantir a incolumidade física e a vida dos policiais, no 

exercício de sua função, que compreende alto risco; 

iii) As violações de direitos fundamentais cometidos em operações que 

fazem uso do blindado são cometidas por agentes policiais. Havendo 

assim, que controlar a atuação policial e não a circulação do blindado.  

 

Convém analisá-los sob a ótica do constitucionalismo contemporâneo. 

i) Com relação a considerar as políticas públicas de segurança abrangidas pela 

discricionariedade administrativa, observamos anteriormente que não significa que não 

sejam passíveis de controle judicial. 

Em primeiro lugar, a discricionariedade só estende-se a atuação da 

administração que não encontre vedação legal7. Deste modo, não estão autorizadas 

violações aos direitos fundamentais.  

 
7 BINEMBOJM, Gustavo. 2005. 
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Vale aduzir, que não obstante inserido no campo discricionário as políticas 

públicas de segurança em se tratando de incompatibilidade com os postulados 

normativos devem se sujeitar aos princípios da proporcionalidade e da concordância 

prática. Hipóteses que serão a seguir analisadas. 

ii)   Quanto à necessidade garantia à vida e incolumidade física dos contingentes 

policiais é preciso dizer que a utilização do blindado significa uma declaração de 

guerra contra os territórios que invade e suas populações; um dispositivo político que 

circula difundindo a dupla mensagem de força máxima e fragilidade extrema, desejo 

de proteção e hostilidade aberta. 

A polícia tem o direito legítimo de se proteger enquanto trabalha. Mas, também tem 

o dever de proteger as comunidades que este servindo. O policiamento agressivo tem 

resultado em grande sofrimento para as comunidades pobres do Rio, bem como sua perda 

de confiança na capacidade do estado de manter e garantir a segurança. 

Desta maneira, uma vez que gera a colisão de direitos fundamentais é necessário 

submeter o uso do "Caveirão" como política pública à máxima da proporcionalidade: 

atravessando o iter das regras da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. 

A saber preliminarmente, é o "Caveirão" uma medida adequada? 

 A regra parcial da adequação sugere que o meio deverá ser considerado adequado se 

for apto a fomentar o objetivo pretendido. Ora, o argumento que analisamos para 

fundamentação do "Caveirão" é de que tal medida assegura a incolumidade física e a 

vida dos policiais. Os dados estatísticos acerca da segurança pública no Rio de Janeiro 

comprovam o contrário.   

Em meio à política de militarização da crise social, mais de 820 policiais civis e 

militares foram assassinados entre 1999 e 2004 no Estado do Rio de Janeiro.  

Todavia, com relação à letalidade policial é necessário destacar o número 

crescente de assassinatos oficialmente cometidos Rio de Janeiro nos últimos dez anos: 

1997 - 300; 1998 – 397; 1999 – 289; 2000 – 427; 2001 – 592; 2002 – 900; 2003 – 

1.195; 2004 - 983; 2005 – 1.098; 2006 – 1.063.  Atualmente o Estado do Rio de Janeiro 

abriga a polícia que mais mata no mundo: entre 1997 e 2006 foram oficialmente 
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assassinadas 7.244 pessoas pelas polícias fluminenses. O recorde vem em 2007, com 

1260 mortos8.   

Vemos que a política de segurança baseada na metáfora da guerra gera mais 

violência, tanto para os agentes públicos como para os administrados. Neste particular, 

ainda cumpre lembrar uma das vias fundamentais utilizadas na doutrina para aplicação 

do princípio da proporcionalidade, qual seja a exigência de confiabilidade das premissas 

empíricas. É preciso que as medidas governamentais que gerem colisão de direitos 

fundamentais baseiem-se em estudos confiáveis. Notamos que a opção do "Caveirão" 

como política pública para garantir segurança aos agentes policiais em exercício de 

função despreza o fato de que das mesmas 820 mortes de policiais entre 1999 e 2004, 

70% foram fora de serviço, sobretudo no chamado “bico”, onde o stress e a falta de 

cobertura institucional os tornam alvo fácil. A falta de benefícios, como o pagamento de 

horas-extras, e a baixa remuneração dos policiais, em conjunto com a falta de preparo e 

formação adequada, são alguns dos fatores mais graves da atual conjuntura dos órgãos 

de segurança pública, alimentando a corrupção policial e levando os agentes a 

procurarem refúgio na indústria da segurança privada. Portanto, podemos concluir que o 

"Caveirão" não é medida adequada. 

O "Caveirão" é uma política pública necessária?  

           Este questionamento é dotado de subjetividade. O uso do "Caveirão" pode ser 

essencial dentro de um modelo de segurança pública baseado no combate, em políticas 

de lei e ordem. Mas, indubitavelmente, não é necessário em um modelo de segurança 

cidadã, que prima pelo garantismo dos direitos fundamentais. Portanto, o blindado 

"Caveirão" não se configura uma medida necessária, visto que existem meios menos 

gravosos de assegurar a segurança pública, a incolumidade física e a vida dos policiais. 

Isto caso a política de segurança pública se oriente por medidas que restrinjam de forma 

menos intensa os direitos fundamentais das comunidades, preservando seu âmbito 

protetivo prima facie.  

Afinal a utilização do "Caveirão" passa pelo teste da proporcionalidade em 

sentido estrito?  

          A regra parcial da proporcionalidade em sentido estrito exige uma 

 
8 ANISTIA INTERNACIONAL. “Vim buscar sua alma”: o caveirão e o policiamento no     Rio de 
Janeiro. 2006, pag. 6. Ver dados também em www.isp-rj.gov.br. 
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correspondência juridicamente adequada entre o fim a ser alcançado por uma 

disposição normativa e o meio escolhido. Nesse sentido, a proporcionalidade em sentido 

estrito expressa o equilíbrio resultante do confronto entre vantagens e desvantagens. 

As possíveis vantagens da utilização do "Caveirão" seriam a diminuição dos 

riscos à ação policial. Como visto, pesquisas empíricas demonstram que o índice de 

baixa de policiais aumentou. Isto se explica porque uma vez que se segue o padrão 

teórico da metáfora da guerra os aparatos policiais têm a tônica de sua atuação em 

incursões, e mega-operações, expondo-se mais constantemente aos confrontos.  

Por outro lado, as desvantagens são latentes, violações sistemáticas dos direitos 

fundamentais dos moradores das comunidades em seu núcleo mais essencial, a vida e a 

dignidade humana, a incolumidade física e a convivência comunitária. Ademais, com o 

"Caveirão", tornou-se extremamente difícil responsabilizar a polícia em casos de 

violência. Embora, em teoria, devesse ser possível, através de investigações balísticas, 

traçar a origem das balas para as armas individuais que as dispararam, na prática este 

procedimento não é usado e raramente são feitos exames. 

  De acordo com Alexy, a regra proporcionalidade em sentido estrito deriva dos 

diretos fundamentais9 enquanto mandados de otimização segundo as possibilidades 

jurídicas, assim a máxima efetividade das normas constitucionais não pode conviver 

com violações tão profundas. Desta maneira, o "Caveirão" constitui política pública 

desproporcional, portanto inconstitucional.   

iii) O último argumento ancora-se na idéia de que as violações de direitos fundamentais 

ocorrem em virtude da ação policial, e não diretamente da utilização do blindado, mero 

instrumento. 

 Como salientado no capítulo terceiro, independentemente de comprovação de 

dolo ou culpa o Estado é responsável pelos danos a terceiros na prestação de seus 

serviços, garantido assim o direito de regresso. Ainda há que se responsabilizar 

civilmente os agentes policiais que em sua conduta cometam abuso de poder. 

 Mas, especificamente com relação ao "Caveirão", é preciso dizer não se trata de 

um blindado que protege policiais em risco porque não tem sido esta sua realidade 
 

9 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 

s/d. 
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prática, utilitária ou simbólica. Tampouco se sustentaria a hipótese de que o veículo 

pudesse ser “melhor empregado”, dado que existe no âmbito de uma política de guerra 

que ele traduz à perfeição. O veículo existe no quadro de uma estrutura organizacional 

das polícias e no contexto de processos de formação profissional que hostilizam sua 

própria missão constitucional. O uso do blindado não é um desvio de sua função e de 

sua utilidade, mas a manifestação mais nítida e dramática de toda uma abordagem anti-

cidadã da problemática da segurança lei e ordem, que ele encarna. Esta abordagem 

implica a desvalorização dos próprios policiais, em certo sentido também vítimas dessa 

dinâmica perversa: a política do “Caveirão”. 

 Cabe neste ponto tocar no princípio da concordância prática. Tal 

princípio propõe-se a em um cenário de colisão de direitos fundamentais não sobrepor 

um ao outro, mas garantir a máxima efetividade a ambos. Sendo assim, o suposto 

conflito entre a incolumidade física e a vida dos policiais x vida e dignidade humana 

dos moradores; ordem pública x direitos humanos fundamentais; segurança pública x 

convivência comunitária pode e deve ser harmonizado com a adoção de um modelo de 

segurança pública cidadã, baseado no garantismo dos direitos fundamentais.  

Neste modelo, não há que se falar em blindados como o "Caveirão", 

equipamentos de altíssimo custo e atentatórios aos direitos fundamentais dos cidadãos 

moradores das comunidades periféricas. Neste modelo há que se priorizarem políticas 

públicas de inteligência, com patrulhamento de fronteiras, combate à corrupção, 

apreensão de drogas e armas e policiamento comunitário, com o efetivo envolvimento 

da sociedade civil em sua formulação e execução. Neste modelo, segurança deve ser 

compreendida como garantia de direitos, acompanhado de políticas públicas capazes de 

universalizar acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais.  Com uso das palavras 

de Luis Eduardo Soares, neste modelo “a credibilidade das instituições da segurança 

pública será sua principal blindagem.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À guisa de conclusão tentaremos sintetizar as temáticas desenvolvidas no 

decorrer do trabalho.  De pronto, é preciso mais uma vez ressaltar que não se pretendeu, 

com o exposto, apresentar noções acabadas ou peremptórias. O argumento central do 
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texto, qual seja, a admissibilidade do controle judicial de políticas públicas de 

segurança, é, de fato, embrionário na doutrina e assaz polêmico. 

 Vale ressaltar que ao eleger tal temática não pactuamos da idéia de que a 

judicialização das lutas sociais é o caminho para a consolidação de uma esfera pública 

capaz da generalização institucional da cidadania. Conforme Habermas, entendemos 

que a esfera pública dita não-oficial é a instância que concretamente produz e induz a 

transformação social, alimentada pelos movimentos sociais e as entidades da sociedade 

civil organizada. Aqui vale lembrar Antônio Negri em sua formulação sobre o Poder 

Constituinte Imanente. Diz o cientista político italiano que o poder constituinte deve 

emergir do processo interlocutório que estreita os governos democráticos dos 

movimentos sociais. A organização das lutas da multidão é o verdadeiro motor da 

consolidação da democracia. 

Ainda neste sentido nos legou Bourdieu que o Direito não pode ser 

compreendido em uma perspectiva internalista - produzido sem qualquer interação com 

as forças sociais -, tampouco externalista - sendo equivalente aos interesses positivados 

das classes dominantes -, mas sim, como fruto das lutas travadas pelos diversos atores 

no seio da sociedade. Assim, o Poder Judiciário é, certamente não a única, mas, 

importante trincheira para as lutas democráticas. 

Feito este registro, retomemos as idéias basilares analisadas ao longo do 

trabalho. 

1. As políticas públicas são planos de ação governamental imprescindíveis à 

materialização dos direitos fundamentais; 

 2. O constitucionalismo contemporâneo atribui eficácia direta e imediata aos 

direitos fundamentais, sobretudo na esfera do mínimo existencial; 

 3. Não obstante as críticas à legitimidade (separação de poderes e dificuldade 

contra-majoritária) e à operacionalidade (questão da macro-justiça e limite da reserva do 

possível) prospera o juízo de constitucionalidade sobre políticas públicas, com 

incidência ainda maior sobre medidas de prestações positivas de direitos fundamentais; 

 4. Admite-se a justiciabilidade de políticas públicas em ações individuais, 

coletivas ou abstratas, sendo as duas últimas mais adequadas ao referido juízo de 

constitucionalidade; 
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 5. O conceito de ordem e segurança públicas são conceitos abertos no texto 

constitucional, porém devem ser interpretados conforme a constituição materializando-

se em políticas públicas compatíveis com força normativa da constituição – preservando 

os direitos fundamentais; 

 6. As políticas de segurança pública baseadas na concepção lei e ordem que 

norteiam a práxis das agências policiais no Rio de Janeiro constituem flagrante ameaça 

aos direitos fundamentais e à própria noção de Estado Democrático de Direito; 

 7. O constituinte de 88 previu a participação popular na formulação e execução 

das políticas de segurança pública, imprescindível para consolidação de uma esfera 

pública de cidadania; 

 8. A segurança pública é direito fundamental e, portanto, não há impedimento ao 

seu juízo de constitucionalidade em matéria de políticas públicas; 

 9. À luz do princípio republicano, não podem prosperar políticas que tenham os 

cidadãos como objeto, não se admite a discriminação como se percebe naturalizada nas 

políticas de lei e ordem, e.g. o blindado "Caveirão" que circula apenas nas comunidades 

menos assistidas pelo poder público. À res publica impõe-se o dever de universalização 

dos serviços públicos; 

 10. Não há que se cogitar a doutrina da absolutização do princípio da supremacia 

do interesse público. Portanto, na formulação e execução das políticas públicas de 

segurança o administrador público deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade a 

fim de coibir o abuso de poder; 

 11. É necessária a racionalização procedimental das políticas públicas de 

segurança de modo que possam assegurar a ordem pública sem violar os direitos 

humanos fundamentais (princípio da concordância prática); 

 12. Os investimentos em políticas de inteligência e iniciativas que não se 

baseiem na ótica do combate devem ser prioridades à administração da segurança 

pública; 

 13. O blindado “Caveirão” trata-se de política pública de segurança 

desproporcional, portanto inconstitucional por infringir de forma frontal e sistemática 

direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana, o direito a locomoção e a 

convivência comunitária, em sua utilização em incursões pelas comunidades periféricas; 
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 14. Para fazer valer o controle de constitucionalidade da utilização do blindado 

"Caveirão" enquanto política pública o instrumento mais adequado é a ação civil 

pública, direcionada ao Estado do Rio de Janeiro e à União Federal, com pedido de 

tutela antecipatória a fim de prevenir novas lesões a direitos fundamentais suscitados; 

 15. Por fim, a luta democrática da sociedade civil organizada, e dos membros do 

Judiciário imbuídos do seu dever de efetivação de justiça material, em demanda pelo 

fim da circulação do blindado “Caveirão” é um brado pela afirmação histórica e 

concretizadora dos direitos fundamentais em contraponto à barbárie institucional. 
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O PODER JUDICIÁRIO COMO INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO 

DOS DIREITOS SOCIAIS: UTILIZAÇÃO DE UM CASO CONCRETO COMO 

PARADIGMA 

 

Wagner Mello dos Santos ∗

 

RESUMO 

No âmbito dos estudos desenvolvidos com a finalidade de conhecer e pesquisar o Poder 

Judiciário, em especial, no que concerne às decisões proferidas nos conflitos 

decorrentes das relações jurídicas firmadas entre particulares e submetidas a 

julgamento, tem sido comum o questionamento quanto à verificação de qual parte o 

julgador tem favorecido: ou a parte mais fraca ou a parte mais forte. De maneira 

diferente, e trabalhando com os conceitos derivados do Direito Constitucional, 

poderíamos elaborar a pergunta de maneira um pouco diversa, porém, conforme 

veremos adiante, não tão diferente: há alguma disposição dos juízes em afastar o pacto 

firmado entre as partes em nome da justiça social e/ou do princípio da solidariedade 

e/ou da efetivação dos direitos sociais? 

A resposta para esse questionamento é bastante difícil de ser encontrada. Embora 

possam ser realizados estudos empíricos com a finalidade de verificar a inclinação dos 

juízes nos casos submetidos a julgamento, o correto é que são diversas as relações 

jurídicas firmadas no mundo da vida, o que demonstra uma grande complexidade para 

fins de conclusão e afirmação da posição adotada pelos magistrados. Os casos julgados 

possuem particularidades preciosas e, por isso, precisam ser analisados, inicialmente, de 

maneira individualizada, a fim de poder constatar, em grande medida, a maior parte dos 

argumentos expendidos pelo Poder Judiciário na questão julgada e, posteriormente, a 

inclinação da orientação do julgador para a parte mais fraca ou mais forte da relação. 

Neste trabalho, abordaremos a questão, analisando, especificadamente, uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

PALAVRAS CHAVES: PODER JUDICIÁRIO; JUSTIÇA SOCIAL. 
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RESUMEN 

En ámbito del estudios revelado con el finalidad de familiarizando e investigación el 

poder Judiciário, em especial, el qué pertinente às decisiones hablar en el conflictos 

corriente del relación judicial firma entre particular e someter el dictamen, tiene siendo 

común el questionamento respecto a el comprobación de qual rompe el julgador tiene 

estado favoreciendo: o el parte mais altercado o el parte más fuerte. De manera 

diferente, e trabajando con el conceptos levantarse de la Derecho Constitucional 

poderíamos complicado el cuestión de manera un poco variado, pero, según veremos 

adelante, no tão diferente: hace unos pocos índole del dictamen em desviar el pacto 

firma entre el caracteres em nombre de tertulia justicia e o del principio de solidaridad e 

o de en vigor desde el tertulia derechos?  

El respuesta a punto de esto questionamento es realmente difícil de siendo encuentro. 

Mayo ser darse cuenta estudios empíricos con el finalidad de verificación el inclinación 

del dictamen en el cajas someter el dictamen, el correcto es qué são variado el relación 

judicial firma a el mundo de vida, el un hasta ella manifestar solamente uno grande 

complexidad a punto de fines de terminación e afirmación de puesto adoptando cerda 

magistrates. El incidentes julgados tiene particular precioso e, por ello , ellos necesidad 

ser analizado, inicialmente, de manera individualizar, a fin de poder certificar, hasta un 

importante grado, el mayoría del discusiones gasto a Poder Judiciario en cuestión 

julgada e, a un posterior cita, el inclinación de orientación de la julgador por rompe 

mais altercado o más fuerte de relación. Esto Trabajo abordaremos el cuestión , 

evaluación, específicamente, un decisión específico de la Supremo Tribunal Federal. 

 

PALAVRAS-CLAVE: PODER JUDICIAL; TERTULIA JUSTICIA. 

 

INTRODUÇÃO 

 No âmbito dos estudos desenvolvidos com a finalidade de conhecer e pesquisar 

o Poder Judiciário, em especial, no que concerne às decisões proferidas nos conflitos 

decorrentes das relações jurídicas firmadas entre particulares e submetidas a 

julgamento, tem sido comum o questionamento quanto à verificação de qual parte o 

julgador tem favorecido: ou a parte mais fraca ou a parte mais forte. De maneira 

diferente, e trabalhando com os conceitos derivados do Direito Constitucional, 

poderíamos elaborar a pergunta de maneira um pouco diversa, porém, conforme 

veremos adiante, não tão diferente: há alguma disposição dos juízes em afastar o pacto 
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firmado entre as partes em nome da justiça social e/ou do princípio da solidariedade 

e/ou da efetivação dos direitos sociais? 

 A resposta para esse questionamento é bastante difícil de ser encontrada. 

Embora possam ser realizados estudos empíricos com a finalidade de verificar a 

inclinação dos juízes nos casos submetidos a julgamento, o correto é que são diversas as 

relações jurídicas firmadas no mundo da vida, o que demonstra uma grande 

complexidade para fins de conclusão e afirmação da posição adotada pelos magistrados. 

Os casos julgados possuem particularidades preciosas e, por isso, precisam ser 

analisados, inicialmente, de maneira individualizada, a fim de poder constatar, em 

grande medida, a maior parte dos argumentos expendidos pelo Poder Judiciário na 

questão julgada e, posteriormente, a inclinação da orientação do julgador para a parte 

mais fraca ou mais forte da relação. 

 Nesse sentido, a pergunta “os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca?” 

poderia ser complementada informando qual o tipo de relação jurídica seria investigada. 

Ou seja, o questionamento poderia ser formulado da seguinte forma: os juízes 

brasileiros favorecem a parte mais fraca em relações jurídicas creditícias? De maneira 

mais específica: os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca nos conflitos 

derivados dos contratos de locação? Ou, ainda: há alguma disposição dos magistrados 

em afastar a autonomia da vontade firmada no contrato de locação em razão de 

princípios vinculados à justiça social? Desta forma, os testes empíricos a serem 

realizados por meio de pesquisa de decisões judiciais, entrevistas e outros métodos 

serão mais eficazes para a solução da questão. 

Seguindo nessa empreitada, e adotando os pressupostos acima, cujo âmbito de 

investigação estará se imiscuindo nas relações entre o fiador e o locador, estar-se-á 

analisando neste trabalho uma decisão específica proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, qual seja, a verificação de quem a Suprema Corte está favorecendo no âmbito 

dessa relação jurídica. Nesse intento, serão verificados os argumentos utilizados para 

fundamentar a decisão, a fim de evidenciar se a Suprema Corte, no caso analisado, se 

inclina no sentido de fazer justiça social em detrimento da autonomia contratual firmada 

entre o locador e o locatário, em especial, a possibilidade de penhora do único bem do 

fiador utilizado como moradia pela dívida decorrente do pacto locatício sob o qual 

figurou como garantidor. 

1 DESENVOLVIMENTO 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A INVESTIGAÇÃO ANALISADA E O TRABALHO REALIZADO 

NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO 

 Brisa Lopes de Mello Ferrão e Ivan César Ribeiro realizaram um estudo com o 

objetivo de investigar a resposta à pergunta formulada no início deste trabalho. Nesse 

intuito, os estudiosos buscaram apurar qual seria a posição dos magistrados ante ao 

questionamento destacado. Um dos pontos que foram consignados como justificativa 

para essa investigação se consubstancia no fato de que é importante verificar se a 

atuação dos magistrados assegura o direito de propriedade e os pactos contratuais 

firmados (autonomia individual) considerando que testes empíricos, por meio de 

análises cross-country, têm demonstrado que essa medida traz como conseqüência 

maior índice de crescimento do PIB per capita e maiores taxas de investimento interno 

e externo1, o que evita efeitos maléficos na oferta de crédito2. Por esse motivo, o Poder 

Judiciário seria uma instituição de suma importância prática, na medida em que se 

apresenta como um ator de grande relevo para o desenvolvimento econômico e social. 

 No entanto, atualmente, alguns estudos citados pelos autores expõem que o 

sistema judicial não tem contribuído para essas finalidades. As principais dificuldades 

se concentram na demora para retomar a posse de bens financiados e na existência de 

um viés pró-devedor, manifestado pela chamada incerteza jurisdicional. Por 

conseqüência desses fatos, certos problemas ocorridos no âmbito desse Poder do Estado 

também poderiam causar efeitos danosos para a economia, em especial, a diminuição no 

investimento e a restrição ou aumento de custos dos créditos3. 

A Secretaria de Reforma do Judiciário elaborou um relatório apontando o 

diagnóstico dos problemas do Poder Judiciário. Segundo o referido documento, a 

panorâmica do problema se resumiria na morosidade da justiça e na alta litigiosidade, 

situação essa que se caracterizaria na grande utilização do Poder Judiciário por um 

                                                 
1 Veja-se, nesse sentido, FERRÃO, Brisa e RIBEIRO, Ivan César (2006). Os juízes brasileiros 
favorecem a parte mais fraca? Disponível em: 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=bple. Acesso em: 04 abril 2008. 
2 Tais efeitos foram declarados por meio do estudo realizado pelo relatório apresentado pela Secretaria da 
Reforma do Judiciário: In BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA DE REFORMA DO 
JUDICIÁRIO (2005). Judiciário & Economia. Disponível em: 
http://www.mj.gov.br/reforma/pdf/publicaçoes/judiciario_economia.pdf. Acesso em: 04 abril 2008. 
3 Aspectos esses ressaltados por RIBEIRO, Ivan Cesar. Robin Hood versus King 
Jonh: como os juízes locais decidem casos no Brasil? Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006. Aceso em 04 abril 2008.  
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número pequeno de pessoas ou instituições4. Tais fatos ocasionariam uma grande 

dificuldade na recuperação de créditos (ante o alto custo dessa atividade), bem como a 

conseqüência de impor um gasto elevado para manutenção do judiciário brasileiro. 

Ademais, a tramitação do processo de execução de dívidas possui grandes percalços 

processuais e factuais que precisam ser ultrapassados para satisfazer o credor, o que 

indiciaria mais uma causa da morosidade. 

No que concerne à existência de um viés pró-devedor, pode ser utilizado como 

base uma pesquisa de opinião realizada entre os membros da elite (Lamounier e Souza -

2002) e entre magistrados (Pinheiro), no qual se faz o questionamento mencionado no 

sentido de verificar se os juízes afastam o cumprimento do contrato em nome de 

princípios de justiça social. Esse tipo de pesquisa, estritamente vinculada à verificação 

da opinião de indivíduos, possui o inconveniente de demonstrar somente a posição 

ideológica dos entrevistados quanto a questão submetida à análise, o que pode não 

guardar correlação com o que os juízes efetivamente fazem nos casos concretos. 

Por esse motivo, um teste empírico por meio de análise de decisões judiciais em 

diversas áreas poderia confrontar melhor a situação. Nesse intuito, Brisa Lopes de Mello 

Ferrão e Ivan César Ribeiro analisaram algumas decisões judiciais com o objetivo de 

responder ao questionamento. Sem adentrar nas minúcias da complexa pesquisa 

realizada, para a qual submetemos o leitor à leitura do texto analisado, ressalto que o 

objetivo essencial, em suma, seria verificar se houve a manutenção das cláusulas 

contratuais ou se o contrato fora afastado. Diversos fatores variáveis influenciaram na 

investigação, como por exemplo, se a manutenção das cláusulas são favoráveis à parte 

mais fraca; a preponderância da hipossuficiência; efeitos da incidência de normas 

cogentes, etc. 

A vinculação da pesquisa a determinados fatores são importantes, pois 

poderíamos questionar qual a correlação entre o favorecimento da parte mais fraca, a 

manutenção dos direito de propriedade e o cumprimento do contrato. De maneira mais 

clara a pergunta poderia ser colocada da seguinte forma: sempre que o juiz favorece a 

parte mais fraca estará ele deixando de aplicar a lei, o contrato ou de assegurar o direito 

de propriedade? Eis mais um motivo para corroborar a assertiva feita em caráter 

preliminar no trabalho, e como pressuposto deste, no sentido de que a análise de cada 

                                                 
4 Essa alta litigiosidade também foi ressaltada por RIBEIRO, Ivan Cesar. Robin Hood versus King 
Jonh: como os juízes locais decidem casos no Brasil? Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006. Aceso em 04 abril 2008. 
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relação jurídica de maneira pormenorizada é o método mais adequado para a solução 

desses questionamentos. 

O resultado encontrado pelos autores demonstra que o contrato é afastado pelo 

magistrado somente quando suas cláusulas não estão de acordo com a lei, e que a 

chance do descumprimento da lei é maior quando assim é o número de normas 

limitando a contratação5. O fenômeno ocorrido demonstra uma “decisão do legislador 

pela menor intervenção na vontade das partes quando apenas o interesse público está em 

jogo, decisão esta que, ao ser mantida pelo juiz, deixa as partes entregues à própria 

sorte”. Assim, a neutralidade do juiz favorece os mais privilegiados, o que contraria a 

hipótese de que a parte mais forte sempre restaria prejudicada ante a aplicação da 

chamada justiça social em detrimento das cláusulas contratuais. 

Ante o resultado da pesquisa, concluem os autores ressaltando que “o contrato é 

relativizado apenas quando eivado de ilegalidade” não havendo qualquer intuito do 

judiciário em defender a parte mais fraca da relação jurídica. Quanto ao inquilinato, os 

estudiosos consignam que “nas áreas em que [os juízes] seriam mais sensíveis à 

existência de um viés intervencionista da justiça, a do crédito e juros, comercial e do 

inquilinato, vigora a livre contratação e a pouca interferência, tanto do legislador como 

dos magistrados. Nessas áreas, quem corre o risco de ver ignorados os termos da 

contratação é a parte mais fraca, ou seja, o inquilino, o devedor, o pequeno empresário.” 

Partindo dos resultados da pesquisa realizada, para posteriormente aplicar 

algumas das conclusões abordadas, o presente trabalho terá como meta analisar o 

questionamento sobre a disposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal em 

afastar a autonomia contratual em razão de princípios de justiça social, no caso 

específico da relação entre o fiador num contrato de locação e o locatário em razão de 

créditos decorrentes do aluguel não quitado pelo locador. Tal fato pode ensejar a 

penhora do único imóvel do fiador, mesmo quando utilizado para moradia própria ou da 

família, ante o que prevê a lei 8009/91 (art. 3º), dando azo à possibilidade do juiz 

invocar determinados princípios e/ou direitos fundamentais relacionados à justiça 

social, como por exemplo, a moradia ou a função social da propriedade, para evitar tal 

constrição. 

                                                 
5 A referida conclusão vai de encontro ao estudo realizado por Ivan César Ribeiro, que, ao analisar alguns 
casos específicos, destaca que, em alguns Estados brasileiros, em que se encontra um nível considerável 
de desigualdade social, o juiz tende a ignorar a cláusula contratual para favorece a parte mais fraca (ou, a 
parte local). In RIBEIRO, Ivan Cesar. Robin Hood versus King Jonh: como os juízes locais decidem 
casos no Brasil? Disponível em: http://www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006. Aceso em 04 abril 2008. 
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Vale ressaltar que, in casu, não estaremos abordando o tema da escassez de 

recursos e/ou reserva do possível para fins de implementação do direito social à 

propriedade privada. Isso porque o caso analisado não invoca do Estado uma tutela 

positiva, no sentido de entregar ao individuo uma propriedade privada para fins de 

moradia, mas sim uma tutela negativa, no sentido de impedir a retirada da única 

moradia da pessoa por dívida de fiança locatícia. Tal fato foi expressamente destacado 

pelo Ministro Eros Grau, que ressaltou que na hipótese submetida a julgamento não 

cabe de cogitar do princípio da reserva do possível. Isso porque nessa hipótese “não há 

nenhuma prestação efetiva do Estado que dependa da disponibilidade de recursos 

materiais, para que o preceito constitucional possa ser efetuado.” Ademais, o tema da 

escassez de recursos e/ou reserva do possível é tratado pelo STF de maneira bastante 

diversificada e variada, em razão do caso que é submetido para julgamento, conforme 

podemos observar por meio do estudo comparativo realizado por Daniel Wang6, cujos 

julgados analisados demonstram grande divergência de posicionamento nas lides 

relacionadas ao direito à saúde, à educação e a intervenção federal pelo não pagamento 

de precatório. Sendo assim, passemos a analisar o caso proposto. 

ANÁLISE DO CASO SUBMETIDO PARA ESTUDO 

 Como já restou demonstrado, o estudo que está sendo desenvolvido neste 

trabalho abordará a mesma pergunta feita por Brisa Lopes de Mello Ferrão e Ivan César 

Ribeiro num caso especificadamente analisado: os ministros do Supremo Tribunal 

Federal se dispõem a afastar a autonomia da vontade manifestada no contrato pelo 

fiador de um contrato de locação em razão de princípios vinculados à justiça social? 

Para analisar essa questão, verificaremos os argumentos expendidos pelo pleno da 

Suprema Corte Brasileira no Recurso Extraordinário n.º 407.688-8, julgado em 08 de 

fevereiro de 2006. Ressalte-se que neste trabalho não haverá ampla manifestação crítica 

sobre os argumentos analisados, considerando que o objetivo da síntese é meramente 

descritiva. Ademais, a finalidade do trabalho é verificar os argumentos para constatar a 

resposta ao questionamento. 

 Neste caso específico, podemos observar que a parte mais fraca e mais forte da 

relação jurídica estão delimitadas: o locatário pode ser considerado a parte mais forte da 

relação, na medida em que possui um direito de crédito assegurado legalmente, bem 

                                                 
6 In WANG, Daniel Wei Liang (2007). Escassez de recursos, custos dos direitos e reserve do possível 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://repositories.cdlib.org/cwgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=bple. Acesso em: 04 abril 2008. 
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como o direito explicitamente manifestado na legislação de garantia do seu crédito por 

meio do único bem imóvel do fiador. Ademais, possui todas as prerrogativas do bem 

imóvel locado, por ser o seu proprietário. Por conseqüência, a parte mais fraca da 

relação jurídica firmada é, além do locador, o seu fiador, que pode ter o seu único bem 

penhorado pela dívida decorrente da relação jurídica firmada. Consigne-se que essa 

hipótese é permitida pela lei n.º 8009/91 (art. 3º), que excepciona algumas situações de 

garantia do bem de família, dentre as quais, se enquadra o caso analisado. Pode se 

presumir que tal situação jurídica (a possibilidade de penhora do único bem imóvel) é 

conhecida pelo fiador, em razão do princípio da publicidade da lei. No entanto, somente 

casualmente será possível confirmar essa situação fática. 

 O Recurso Extraordinário analisado foi interposto contra acórdão do antigo 

Segundo Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo, que negou provimento ao 

agravo de instrumento interposto pelo fiador de um contrato de locação. No acórdão 

proferido no julgamento a quo, foi admitida a constrição do único imóvel residencial do 

fiador em razão da previsão contida na lei 8009/91. A controvérsia levantada se finca no 

questionamento da possibilidade de penhora nessa hipótese ante o advento da emenda 

constitucional n.º 26 de 14 de fevereiro de 2000, que incluiu a moradia como direito 

social, e, como efeito, teria ocasionado o fenômeno jurídico da não-recepção da norma 

infraconstitucional. O processo foi distribuído ao Ministro Relator Cezar Peluso, que 

iniciou o seu voto, manifestando o entendimento de que “o recurso é inconsistente”. Os 

argumentos utilizados se fundamentam nos seguintes fatores: 

 a) A regra constitucional enuncia direito social, que, não obstante suscetível de 

qualificar-se como direito subjetivo, enquanto compõe o espaço existencial da pessoa 

humana, “independentemente da sua justiciabilidade e exeqüibilidade imediatas”, sua 

dimensão objetiva supõe provisão legal de prestações aos cidadãos, donde entrar na 

classe dos chamados “direitos a prestações, dependentes da actividade mediadora dos 

poderes públicos”7. Nesse sentido, sendo uma norma que possui variadas formas pela 

qual pode ser implementada pelo Estado, o julgador entendeu que o direito à moradia 

não poderia ter o caráter de direito subjetivo, já que reclama uma atuação positiva do 

legislador e do executivo. 

                                                 
7 Segundo a pesquisa realizada por Ingo Sarlet, os direitos a prestações podem ser conceituados como os 
direitos econômicos, sociais e culturais de segunda geração, que impõem ao Estado um comportamento 
ativo para a realização da justiça social.São direitos que propugnam do Estado uma postura ativa, e por 
isso, prestacional. Veja-se SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Ed, 2005, p. 56. 
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 b) Outro argumento utilizado foi fundamentado num fator econômico. 

Estabelecendo a diferença entre direito à moradia e direito à propriedade imobiliária, 

ressalta que esse direito social pode ser implementado por norma jurídica que “estimule 

ou favoreça o incremento da oferta de imóveis para fins de locação habitacional, 

mediante previsão de reforço das garantias contratuais dos locadores.” Com base nesse 

fator, supõe que a garantia por meio do único imóvel do fiador seria uma situação que 

possibilitaria uma maior oferta de imóveis para serem locados. Adverte o julgador que 

um dos fatores que mais prejudicam o acesso ao mercado de locação é a falta, 

insuficiência, ou alta onerosidade das garantias contratuais. Para o relator tal fato 

evidencia “coisas óbvias e intuitivas.” No entanto, tal argumento, de caráter óbvio e 

intuitivo não foi utilizado com base em comprovações científicas ou mais cuidadosas, 

podendo ser rebatido com argumentos também classificados como de natureza intuitiva 

ou óbvia, conforme será visto nos votos comentados adiante. 

 Em razão dos fundamentos acima, um de caráter eminentemente classificatório 

jurídico (classificação do direito a moradia como direito prestacional) e outro de caráter 

econômico (influência da decisão no mercado imobiliário locatício), o relator somente 

admite ser acertado um argumento contra a penhorabilidade, caso exista outro meio de 

assegurar o pagamento do débito, o que, no caso, segundo o relator, não ocorreu, porque 

não existiam outros meios mais eficazes para assegurar o direito de crédito do locatário 

(direito à garantia). 

 c) Refutando o argumento de que essa hipótese excludente feriria o princípio 

isonômico, o Ministro ressalta que a expropriabilidade do bem de família também visa 

proteger o direito social à moradia. Citando José Eduardo Faria, ressalta que os direitos 

sociais “são direitos das preferências e das desigualdades, ou seja, um direito 

discriminatório com propósitos compensatórios.” Sendo assim, o relator, considerando 

que os fiadores proprietários de um só imóvel não são obrigados a realizar esse ato 

jurídico, bem como que a vedação da constrição em razão do direito de família poderia 

representar um dano bem maior à sociedade com a conseqüência de significar um 

“rompimento no equilíbrio do mercado”, o que despertaria a exigência de garantias mais 

custosas para as locações residenciais, ferindo, da mesma forma, o direito à moradia, 

resolveu por negar provimento ao recurso. 

 Os argumentos utilizados pelo Ministro Cezar Peluso deram azo a interessantes 

discussões no âmbito do plenário do Supremo Tribunal. A iniciativa da divergência 

derivou do voto do Ministro Eros Grau. De início, o referido julgador consignou a 
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existência de precedentes na Corte afirmando o não recebimento da alteração 

introduzida pela lei 8245/95 na lei 8009/91, em razão do artigo 6º da Constituição da 

República Federativa do Brasil8, que prevê o direito à moradia como direito social9. 

                                                 
8 Vale mencionar algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça que analisaram a questão, 
impossibilitando a penhora, com base no julgamento monocrático transcrito: REsp 745161 / SP ; 
RECURSO ESPECIAL - 2005/0068634-6 – Quinta Turma – 18/05/2005 – Felix Fischer - RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. LOCAÇÃO. FIADOR. BEM DE 
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 3º, VII, DA LEI Nº 8.009/90. NÃO RECEPÇÃO. Com 
respaldo em recente julgado proferido pelo Pretório Excelso, é impenhorável bem de família pertencente 
a fiador em contrato de locação, porquanto o art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 não foi recepcionado pelo art. 
6º da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 26/2000). 
Recurso provido. Outros: 697.837/RS – 699.837/RS - 631.262/MG. 
REsp 79108 / SP ; RECURSO ESPECIAL - 1995/0057727-5 – dj 10/02/1998 – Miin. Edson Vidigal – 5ª 
Turma - EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMILIA. FIADOR. OBRIGAÇÃO RESULTANTE DE 
FIANÇA. LEI 8009/90. E IMPENHORAVEL O UNICO BEM DO GARANTIDOR DO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO, MESMO QUE O ATO DE CONSTRIÇÃO TENHA SIDO REALIZADO SEGUNDO 
A REGRA DO ART. 82 DA LEI 8.245/91, QUE INTRODUZIU UM NOVO CASO DE EXCLUSÃO 
DE IMPENHORABILIDADE, POIS O BEM NÃO PERDE A QUALIDADE DE BEM DE FAMILIA. 2. 
RECURSO PROVIDO.  
REsp 60828 / SP ; RECURSO ESPECIAL - 1995/0007182-7 – Relator: Ministro JOSÉ DANTAS – 
Relator para acórdão Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI - 22/11/1995 - LOCAÇÃO - 
RESIDENCIA FAMILIAR - IMPENHORABILIDADE. - EMBORA O ART. 82, DA LEI 8.245/91, 
TENHA ALTERADO O ART. 3., IMPENHORAVEL A RESIDENCIA DA FAMILIA, 
CONSIDERANDO QUE EXCLUIU DE SUA APLICAÇÃO OS FEITOS EM ANDAMENTO. - 
PRECEDENTES DO STJ. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
É importante ressaltar que a matéria é objeto de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
9 Para efeito ilustrativo vale transcrever esse julgamento, que foi citado algumas vezes em decisões do 
Superior Tribunal de Justiça como fundamento para impedir a penhora: Recurso Extraordinário n.º 
352940 - Relator: Min. Carlos Velloso - EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. FIADOR: BEM DE 
FAMÍLIA: IMÓVEL RESIDENCIAL DO CASAL OU DE ENTIDADE FAMILIAR: 
IMPENHORABILIDADE.  
Decido. A Lei 8.009, de 1990, art. 1º, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou 
da entidade familiar e determina que não responde o referido imóvel por qualquer tipo de dívida, salvo 
nas hipóteses previstas na mesma lei, art. 3º, inciso I a VI. Acontece que a Lei 8.245, de 18.10.91, 
acrescentou o inciso VII, a ressalvar a penhora “por obrigação decorrente de fiança concedida em 
contrato de locação.” É dizer, o bem de família de um fiador em contrato de locação teria sido excluído da 
impenhorabilidade. Acontece que o art. 6º da C.F., com a redação da EC nº 26, de 2000, ficou assim 
redigido: “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a segurança a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” Em trabalho doutrinário que escrevi  “Dos Direitos Sociais na Constituição do Brasil”, 
texto básico de palestra que proferi na Universidade de Carlos III, em Madri, Espanha, no Congresso 
Internacional de Direito do Trabalho, sob o patrocínio da Universidade Carlos III e da ANAMATRA, em 
10.3.2003 registrei que o direito à moradia, estabelecido no art. 6º, C.F., é um direito fundamental de 2ª 
geração direito social que veio a ser reconhecido pela EC 26, de 2000. O bem de família - a moradia do 
homem e sua família - justifica a existência de sua impenhorabilidade: Lei 8.009/90, art. 1º. Essa 
impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um direito fundamental. Posto isso, veja-se a 
contradição: a Lei 8.245, de 1991, excepcionando o bem de família do fiador, sujeitou o seu imóvel 
residencial, imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, à penhora. Não há dúvida que 
ressalva trazida pela Lei 8.245, de 1991,  inciso VII do art. 3º feriu de morte o princípio isonômico, 
tratando desigualmente situações iguais, esquecendo-se do velho brocardo latino: ubi eadem ratio, ibi 
eadem legis dispositio, ou em vernáculo: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma 
regra de Direito. Isto quer dizer que, tendo em vista o princípio isonômico, o citado dispositivo inciso VII 
do art. 3º, acrescentado pela Lei 8.245/91, não foi recebido pela EC 26, de 2000. Essa não recepção mais 
se acentua diante do fato de a EC 26, de 2000, ter estampado, expressamente, no art. 6º, C.F., o direito à 
moradia como direito fundamental. Essa não recepção mais se acentua diante do fato de a EC 26, de 
2000, ter estampado, expressamente, no art. 6º, C.F., o direito à moradia como direito fundamental de 2ª 
geração, direito social. Ora, o bem de família - Lei 8.009/90, art. 1º - encontra justificativa, foi dito linha 

 
2446



 Em seguida, o Ministro Eros Grau utiliza os seguintes argumentos com a 

finalidade de fundamentar o seu voto no sentido contrário ao que foi esposado pelo 

relator: 

 a) A dignidade da pessoa humana seria um princípio vetor a impossibilitar o ato 

requerido pelo locador, considerando que o imóvel residencial “instrumenta a proteção 

do indivíduo e da sua família quanto a necessidades materiais, de sorte a prover à sua 

subsistência.” 

 b) Existe uma contradição no ato permitido pela lei, pois o referido ato 

normativo permite a penhorabilidade do único imóvel do fiador, porém não faz qualquer 

menção a possibilidade de penhora do imóvel do locatário, que, numa situação concreta, 

poderia “poupar para pagar prestações devidas em razão da aquisição da casa própria”, 

em detrimento da situação jurídica maléfica do fiador. Aqui restaria configurada a 

afronta ao princípio da isonomia, ante o caráter diferenciado prestado ao fiador e ao 

locatário. Esse argumento também se caracterizaria na formulação de uma “hipótese 

limite”, ou, utilizando as palavras do relator, de natureza intuitiva. 

 Na discussão realizada entre os dois Ministros discordantes, Eros Grau destacou 

que seu voto não se apegava a lógica do mercado, o que teria ocorrido no voto do 

relator10. Nesse sentido, sua decisão teria como cerne a Constituição Federal, que 

vincularia o legislador aos seus preceitos. 

 c) Utilizou-se ainda o argumento segundo o qual o artigo 6º da Constituição da 

República Federativa do Brasil/88 não poderia ser considerado como uma norma 

programática, pois o texto da Constituição possui “eficácia normativa vinculante”. 

Nesse sentido, se deveria abandonar ao uso da expressão “normas programáticas”11, 

que, embora não tenha aparecido no voto do relator, denota a existência de normas 

constitucionais que não possuem aplicabilidade direta e imediata, na medida em que “é 

limitada pela necessidade de atuação do Poder Público.” Citando lição do Tribunal 
                                                                                                                                               
atrás, no constituir o direito à moradia um direito fundamental que deve ser protegido e por isso mesmo 
encontra garantia na Constituição. Em síntese, o inciso VII do art. 3º da Lei 8.009, de 1990, introduzido 
pela Lei 8.245, de 1991, não foi recebido pela CF, art. 6º, redação da EC 26/2000. Do exposto, conheço 
do recurso e dou-lhe provimento, invertidos os ônus da sucumbência.  Publique-se. Brasília, 25 de abril 
de 2005.  Ministro CARLOS VELLOSO - Relator -  
 
10 O Min. Relator refutou esse argumento dizendo que no caso, ocorria leitura diferente da Carta Magna. 
11 As normas programáticas fazem parte da classificação jurídica das normas constitucionais, 
classificação essa que é utilizada por diversos autores, dentre os quais, a doutrina mais clássica bastante 
citada de José Afonso da Silva, que, ao conceituar a referida espécie normativa, a caracteriza como norma 
de eficácia limitada, cuja formatação definitiva se encontra na dependência do legislador ordinário. In 
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. p. 73 e 
106 e ss. 
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Constitucional da República Federal da Alemanha, datado de 29 de janeiro de 1969, 

destaca que a teoria das normas programáticas, ao retirar a eficácia das normas 

constitucionais, desenvolve uma “estratégia de não vigência da norma”, vulnerando a 

hierarquia máxima da Constituição. Ademais, transfere a função constituinte ao Poder 

Legislativo. 

 Rebatendo o argumento de que impedir a restrição poderia causar um forte 

impacto no mercado das locações imobiliárias, destaca que “não hão de faltar políticas 

públicas adequadas à fluência desse mercado, sem comprometimento do direito social e 

da garantia constitucional”. Com esses argumentos, dá provimento para afastar a 

impenhorabilidade no caso. 

 Em nota de esclarecimento, e com o nítido propósito de rebater o argumento do 

Ministro Eros Grau, o Ministro relator Cézar Peluso requereu a palavra para fazer 

algumas “ponderações”. Em suma, reafirmou novamente que pretende assegurar uma 

tutela à moradia no sentido amplo, que não abrange somente os proprietários dos 

imóveis. Nesse sentido, diversos institutos jurídicos poderiam colaborar com essa 

finalidade, dentre as quais, a exceção prevista na lei n.º 8009. Sendo assim, destaca que 

não permitir a constrição significaria causar um grande impacto no mercado, pois os 

locadores não dão o imóvel à locação sem garantia. 

 O Ministro Joaquim Barbosa encaminhou o debate para um novo aspecto: a 

existência de um conflito entre o direito à moradia e a liberdade contratual, na medida 

em que o fiador, exercendo sua autonomia de vontade, se obrigou contratualmente à 

fiança, e, por conseqüência, a suportar o ônus de seu ato. Nessa manifestação fica 

evidente o questionamento entre fazer justiça social com o princípio da moradia ou 

conservar o pacto contratual firmado, pergunta essa que norteia o presente trabalho, em 

especial, na hipótese analisada. 

De início, Joaquim Barbosa destaca que, neste caso, a violação do direito 

fundamental supostamente interferido, ocorre numa relação de direito privado12. 

Portanto, trata-se do estudo da possibilidade de incidência, com o mesmo peso e mesmo 

rigor, de um direito fundamental nas relações jurídicas tipicamente de direito privado, 

                                                 
12 Tal fato não ocorre, por exemplo, no caso da possibilidade de penhora do único bem da pessoa por 
dívida de IPTU, caso em que a relação jurídica estabelecida é firmada por uma obrigação ex lege, entre o 
particular e o poder público. 
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hipótese que é bastante estudada no ordenamento jurídico pátrio13. Nesse sentido, é 

comum fazer o questionamento se a imposição do direito fundamental ocorre com a 

mesma força e mesmo alcance nas relações jurídicas firmadas entre os particulares, que 

exerceram a sua autonomia da vontade numa relação contratual. Entende o julgador que 

é necessário realizar uma ponderação14 para verificar qual o direito deve prevalecer. 

Inicialmente o Ministro se manifesta no sentido de que, em tese, os direitos 

fundamentais se aplicam igualmente nas relações jurídicas firmadas entre particulares. 

No entanto, a aferição dessa aplicabilidade deve ser realizada casualmente. Realizando 

essa análise no caso proposto, entende que o desenlace da questão deve resultar na 

preponderância da liberdade contratual e autonomia da vontade em detrimento do 

direito à moradia. Destaca que os direitos fundamentais não têm caráter absoluto, 

devendo ceder em prol da afirmação de outro direito fundamental em jogo numa relação 

jurídica concreta15. Sendo assim, e sem mais justificativas, decide no sentido de que a 

livre e espontânea vontade do fiador deve prevalecer. Por essa razão, votou no sentido 

de negar provimento ao recurso extraordinário. 

Passando ao voto do Ministro Carlos Brito, outras considerações importantes 

foram aventadas. Consignou o referido magistrado que o direito à moradia aparece em 

três oportunidades na Constituição: “a primeira, no artigo 6º, para dizer que a moradia é 

direito social; a segunda, no inciso IV do artigo 7º, para dizer, em alto e bom som, que a 

moradia se inclui entre as “necessidades vitais básicas” do trabalhador e da sua família; 

e, na terceira vez, a Constituição usa o termo “moradia” como política pública, 

inserindo-a no rol de competências materiais concomitantes do Estado, da União, do 

Distrito Federal e dos Municípios (artigo 23, inciso IX).” Essa preocupação do 

Constituinte induz à declaração de sua essencialidade tanto para o trabalhador, como 

para a família. Portanto, não poderia “decair”. 

O ministro relator (Cezar Peluso) questionou esse argumento, sob o seguinte 

enfoque: se o indivíduo não pode dispor de sua única moradia na fiança, tão pouco 

poderá aliená-lo. Esse argumento foi combatido pelo Ministro Carlos Brito sob o 

fundamento de que aquele que conseguiu seu “pedaço de chão no mundo” não pode 
                                                 
13 Vale, para essa finalidade, citar as seguintes obras: SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e 
Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2003 e SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed, 2005. 
14 A ponderação de interesses é um método bastante utilizado para resolver os conflitos entre princípios. 
Para maiores considerações, consulte-se SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na 
Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2000. 
15 Verifica-se, na verdade, que o Ministro não realiza qualquer ponderação nos moldes do que entende a 
doutrina pátria e estrangeira. 
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perdê-lo, nem por vontade própria. Verifica-se a insuficiência do rebate, na medida em 

que, se não pode perdê-lo, não poderá dispô-lo, núcleo do conceito de propriedade, que 

possibilita o uso, gozo e a disposição do imóvel. 

Um outro argumento utilizado contra a penhora pelo Ministro Carlos Brito se 

baseou no direito protetivo à família, que segundo a ordem constitucional, merece uma 

atenção especial. Por essas considerações, acompanhou o voto do Ministro Eros Grau, 

se manifestando pelo provimento do Recurso Extraordinário. 

 O Ministro Marco Aurélio destacou, preliminarmente, que está em jogo a 

inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 3º da lei n.º 8009/90, com a redação 

imprimida pela lei n.º 8245/91. Em sede de conclusão do seu sucinto argumento, que 

não se adequam aos que foram expressados pelo relator, destaca que o artigo 6º da 

CRFB/88 não confere intangibilidade à propriedade como bem único da família. Tal 

restrição fora feita pela norma infraconstitucional, e por esse motivo, ela pode 

estabelecer as exações. Face o exposto, desproveu o recurso interposto, entendendo ser 

constitucional o dispositivo. 

 Passando ao voto do Ministro Celso de Mello, em voto mais fundamentado, 

disse que a questão se resolve na verificação da eficácia do direito à moradia, que pode 

ser qualificado como um direito social de segunda geração. Sendo classificado dessa 

forma, sua implementação depende de adoção, por parte do governo, de medidas para 

“promover, proteger e assegurar” sua plena realização. Nesse contexto, segundo o 

Ministro, assume bastante relevância o princípio da dignidade da pessoa humana, que 

possui um valor central em nosso sistema constitucional. Esse valor permitiria legitimar 

a construção de interpretações com o objetivo de respeitar o indivíduo e seu espaço 

doméstico, onde vive com sua família. Sendo assim, e adotando o paradigma declarado 

por Maria Celina Bodin de Moraes, consignou que “a normativa fundamental passa a 

ser a justificação direta de cada norma ordinária que com aquela pode se harmonizar”. 

Sendo assim, entende que as normas fundamentais aplicam-se diretamente às relações 

jurídicas firmadas entre particulares. 

 Sob o aspecto da isonomia, entende que o caso analisado demonstra uma 

evidente afronta a esse princípio, pelos mesmos motivos manifestados por Eros Grau. 

Nessa discussão, destacou-se que cada item da exceção à impenhorabilidade deve ser 

analisado isoladamente. Além de anti-isonômico, reafirmou que o dispositivo é 

incoerente, pois o fiador, sabendo do débito, não poderá se voltar regressivamente 
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contra o locatário, utilizando-se da mesma garantia que foi utilizada pelo fiador. Com 

base nesses argumentos, acompanhou o voto divergente. 

 Passando aos argumentos do Ministro Sepúlveda Pertence, foi destacado que se 

trata da verificação da efetividade do direito à moradia, bem como da eficácia horizontal 

desse direito nas relações entre particulares. Embora tenha se imiscuído na questão, o 

Ministro não adentrou na divergência, destacando, somente, que a grande massa da 

população não possui condições de buscar outra garantia, e por essa razão, restariam 

sem a possibilidade de locar imóveis. Sendo assim, a “fiação” seria o modo mais eficaz 

a concretizar o direito à moradia. Com base nesses motivos, acompanhou o relator, 

negando provimento ao Recurso Extraordinário. 

 Em sede de conclusão dessa parte descritiva dos argumentos, o Ministro Nelson 

Jobim acompanhou o voto do relator. Adotou o entendimento de que a impossibilidade 

de penhora inviabilizaria o mercado imobiliário, nos mesmos moldes dos argumentos 

expendidos pelo Relator César Peluso, criando circunstâncias que blecariam o 

desenvolvimento do setor e a abertura de moradia a todos. Nesse momento, houve uma 

intervenção do Ministro Carlos Brito, no sentido de que o mercado encontraria novas 

“fórmulas substitutivas” para a garantia. O Ministro Jobim, no entanto, acompanhou o 

voto do relator. 

 Face os argumentos expostos, o Tribunal, por maioria, conheceu e negou 

provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, vencidos os Senhores Ministros 

Eros Grau, Carlos Brito e Celso de Mello, que lhe davam provimento. Votou o 

Presidente, Ministro Nelson Jobim. O Ministro Marco Aurélio fez consignar que 

entendia necessária a audiência da Procuradoria, tendo em vista a questão 

constitucional.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como podemos observar, os Ministros se valeram de diversos fundamentos com 

a finalidade de permitir ou blecar a penhora do único bem imóvel do fiador, utilizado 

como sua moradia e de sua família, em razão de dívida de fiança decorrente do contrato 

de locação. Percebe-se a inexistência de unanimidade na questão. Sendo assim, a 

resposta à pergunta se os ministros do Supremo Tribunal Federal se dispõem a afastar a 

autonomia da vontade manifestada no contrato pelo fiador de um contrato de locação 

em razão de princípios vinculados à justiça social fica bastante complexa, sendo 

resolvida pelo princípio da maioria. Para melhor esclarecimento sobre a questão, vale 
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fazer um breve apontamento sobre os argumentos utilizados, os quais podem ser 

divididos em argumentos de natureza jurídica e argumentos de natureza econômica: 

 

Argumentos a favor da penhora: 

 

Argumentos jurídicos 

 

1) O direito à moradia enuncia um direito a prestações, devendo e 

podendo ser implementado por diversas maneiras pelo legislador 

e pelo executivo. Por essa razão, não poderia ser invocado como 

direito subjetivo de um particular. (Min. Relator Cezar Peluso, 

Sepúlveda Pertence) 

 

2) Ao realizar uma “ponderação” de interesses entre o princípio 

da autonomia da vontade/liberdade contratual e o princípio da 

moradia aplicável numa relação jurídica de direito privado, deve 

se entender pela preponderância dos primeiros em detrimento do 

segundo. Os direitos fundamentais não têm caráter absoluto, 

devendo ceder em prol da afirmação de outro direito fundamental 

em jogo numa relação jurídica concreta. (Min. Joaquim Barbosa) 

 

3) O artigo 6º da CRFB/88 não confere intangibilidade à 

propriedade como bem único da família. Tal restrição fora feita 

pela norma infraconstitucional, e, por esse motivo, ela pode 

estabelecer as exações. (Min. Marco Aurélio) 

 

Argumentos econômicos 

 

1) Um dos fatores que mais prejudicam o acesso ao mercado de 

locação é a falta, insuficiência, ou alta onerosidade das garantias 

contratuais. A possibilidade de penhora do único bem do fiador 

também garantiria o acesso ao direito social de morar, na medida 

em que possibilitaria à grande parte da população garantir o 
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contrato a fim de alugar imóveis para utilizar como moradia 

própria ou da família; (Min. Cezar Peluso, Sepúlveda Pertence, 

Nelson Jobim) 

 

Argumentos contra a penhora 

 

Argumentos jurídicos 

 

1) A dignidade da pessoa humana seria um princípio vetor a 

impossibilitar o ato requerido pelo locador, considerando que o 

imóvel residencial “instrumenta a proteção do indivíduo e da sua 

família quanto a necessidades materiais, de sorte a prover à sua 

subsistência.” (Min. Eros Grau, Celso de Mello). 

 

2) Afronta ao princípio da isonomia, já que a constrição também 

deveria recair sobre o locatário, e não somente sobre o fiador. 

Sendo assim, existe uma contradição no ato permitido pela lei, 

pois o referido ato normativo permite a penhorabilidade do único 

imóvel do fiador, porém não faz qualquer menção a possibilidade 

de penhora do imóvel do locatário, que, numa situação concreta, 

poderia “poupar para pagar prestações devidas em razão da 

aquisição da casa própria”, em detrimento da situação jurídica 

maléfica do fiador. (Min. Eros Grau, Celso de Mello) 

 

3) O texto da Constituição possui “eficácia normativa vinculante”, 

não tendo, por esse motivo, condições de se valer da classificação 

de normas programáticas como forma de realizar uma “estratégia 

de não vigência” a fim de vulnerar a norma máxima do 

ordenamento jurídico brasileiro. (Min. Eros Grau) 

 

4) A declaração do Constituinte em três oportunidades sobre o 

princípio da moradia (artigo 6º, no inciso IV do artigo 7º, e  no 

artigo 23, inciso IX)”, demonstra sua preocupação em manifestar 
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sua essencialidade tanto para o trabalhador, como para a família. 

Portanto, não poderia “decair”. (Min. Carlos Brito) 

 

5) Deve ser respeitado o direito protetivo à família, que segundo a 

ordem constitucional, merece uma atenção especial. 

 

Argumentos econômicos 

 

1)  Com a finalidade de rebater o argumento de que não permitir a 

restrição poderia causar um forte impacto no mercado das 

locações imobiliárias, destacou-se que “não hão de faltar políticas 

públicas adequadas à fluência desse mercado, sem 

comprometimento do direito social e da garantia constitucional” 

(Min. Eros Grau) 

 

 Como pode ser observado, no final do julgamento prevaleceu, por maioria, o 

entendimento de que a penhora poderia ser realizada. De início, em razão do resultado 

obtido, poderíamos afirmar que os julgadores que se manifestaram a favor da penhora 

não tiveram o intuito de afastar a autonomia da vontade manifestada no contrato de 

locação pelo fiador em razão de princípios vinculados à justiça social, como, por 

exemplo, o direito à moradia. A afirmação de que a penhora deveria ser realizada neste 

caso concreto, significaria que os Ministros que acompanharam o voto do relator, no 

caso em análise, favoreceram a parte mais forte da relação em detrimento da mais fraca, 

fazendo um balanceamento colocando maior peso ao contrato firmado. Desta forma, se 

comprovaria, em parte, a hipótese de Brisa Lopes e Ivan César no sentido de que não 

existe “nenhuma voluntariedade do Judiciário no sentido de defender as partes 

hipossuficientes.” 

 Tal afirmação, ao menos no caso analisado, não pode ser realizada sem as 

cautelas devidas. Isso porque, o argumento do Ministro Cezar Peluso, que visou 

possibilitar a penhora, também visaria proteger o direito à moradia. Porém, a proteção 

se daria em caráter geral e não particular. Pretendeu o Ministro Relator defender o 

direito à moradia em sentido amplo, ou seja, de toda a sociedade, na medida em que, 

segundo o seu entendimento, a garantia no contrato de locação por meio do único 

imóvel do fiador possibilitaria a grande parte da população exercer esse direito, não 
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havendo outro meio menos oneroso exercer esse fato. Trata-se de uma visão 

utilitarista16, que visa ao bem estar social, por meio de um fato jurídico. Esse 

argumento, portanto, também visa garantir uma justiça social, razão pela qual fica difícil 

afirmar peremptoriamente que os magistrados pretenderam favorecer a parte mais forte 

em detrimento da mais fraca. 

 Sem qualquer dúvida, no entanto, na relação jurídica particularmente firmada, a 

parte mais fraca restou prejudicada. Isso porque, analisando o caso individualmente, e 

considerando aspectos particulares, sem qualquer menção à questões relacionadas à 

coletividade (questões já ressaltadas no parágrafo anterior, e que ficaram consignadas 

no voto do relator), o fiador perdeu o seu único imóvel, utilizado como moradia própria 

e de sua família, em razão de uma dívida derivada de um contrato de locação, cujo 

débito era inicialmente de responsabilidade do locatário. Ressalte-se que, havendo ação 

regressiva indenizatória, não poderá utilizar a mesma garantia que se valeu o locador. 

Sendo assim, ficou extremamente prejudicado na relação jurídica firmada, não tendo 

prevalecido o direito social à moradia. 

 Uma crítica que não pode deixar de ser realizada aos argumentos expendidos no 

âmbito desse julgamento se refere aos estudos que foram realizados com a finalidade de 

embasar os fundamentos fáticos/econômicos apontados. Há um grande déficit de 

comprovação empírica quanto aos argumentos utilizados, em especial, no que concerne 

aos efeitos danosos que uma decisão impossibilitando a penhora no caso analisado 

ocasionaria ao mercado imobiliário. A verificação desses efeitos, bem como a 

possibilidade do mercado verificar a existência de outras garantias que podem ter o 

condão de substituir a penhora do único bem do fiador nesse caso, seria bastante 

relevante, na medida em que, analisados de maneira mais cuidadosa, poderiam evitar 
                                                 
16 Segundo essa concepção doutrinária, todas as condutas tomadas no decorrer do relacionamento social 
deveriam ter como finalidade realizar o bem-estar da comunidade. Nesse contexto, em primeira instância, 
deve se verificar a finalidade da conduta (individual ou Estatal), para somente depois, se constatar os 
meios utilizados, que teriam como principal objetivo alcançar a felicidade. Como dito por José Fernando 
de Castro Farias, “o critério de aprovação ou reprovação de qualquer ação individual está em saber se ela 
aumenta ou diminui a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo.” In FARIAS, José Fernando de 
Castro. Ética, Política e Direito. Editora Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2004, p. 34.. Resumindo alguns 
aspectos dessa doutrina, vale consignar os seguintes destacados por Maria Cecília Maringoni Carvalho: “a 
idéia de que a ética não é indiferente ao bem-estar das pessoas, que a qualidade moral de nossas 
ações/regras é função de suas conseqüências, que o bem dos indivíduos afetáveis por um curso de ação 
deve ser maximizado e seu sofrimento minimizado, e que a ética deve se importar não apenas com o bem-
estar ou o sofrimento do agente moral, mas com a qualidade de vida de todos os seres capazes de sentir e 
de sofrer, potencialmente atingidos por um curso de ação. [...] Uma ação será moralmente boa na medida 
em que o saldo líquido de felicidade ou de bem-estar decorrente de sua realização (ou de uma formação à 
regra) for maior que o resultante de qualquer ação ou regra alternativa e disponível ao agente.” In 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni. Por uma ética ilustrada e progressista: uma defesa do 
utilitarismo. In: Correntes Fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 100. 
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um ato tão drástico na vida de uma pessoa, que pode importar, inclusive, num 

desencadeamento de situações prejudiciais à dignidade da própria pessoa e também de 

toda a sua família. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA DE REFORMA DO 
JUDICIÁRIO (2005). Judiciário & Economia. Disponível em: 
http://www.mj.gov.br/reforma/pdf/publicaçoes/judiciario_economia.pdf. Acesso em: 04 
abril 2008. 
 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni. Por uma ética ilustrada e progressista: uma 
defesa do utilitarismo. In: Correntes Fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: 
Vozes, 2001. 
 
FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Júris, 2004. 
 
FERRÃO, Brisa e RIBEIRO, Ivan César (2006). Os juízes brasileiros favorecem a 
parte mais fraca? Disponível em: 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=bple. Acesso 
em: 04 abril 2008. 
 
RIBEIRO, Ivan Cesar. Robin Hood versus King Jonh: como os juízes locais decidem 
casos no Brasil? Disponível em: http://www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2005. 
 
SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de 
Janeiro: Lúmen Iuris, 2000. 
 
_____. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 
2003. 
 
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2. ed. São Paulo: 
RT, 1982. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁSIO N.º 407.688-8. 
 
WANG, Daniel Wei Liang (2007). Escassez de recursos, custos dos direitos e reserve 
do possível na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://repositories.cdlib.org/cwgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=bple. Acesso 
em: 04 abril 2008. 

 
2456



A DIMENSÃO POSITIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A ÉTICA E A 

TÉCNICA ENTRE O CETICISMO DESCOMPROMISSADO E 

COMPROMISSO IRRESPONSÁVEL  

 

Wálber Araujo Carneiro∗

 

 

RESUMO 

A “dimensão positiva dos direitos fundamentais” é um elemento marcante para as 

discussões em torno da eficácia dos chamados direitos de segunda dimensão (geração), 

ou os chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Em torno deles se estabelece 

uma tensão entre as necessidades “fundamentais” do homem e as possibilidades de um 

Estado provedor, traduzidas analiticamente pelas estruturas dogmático-doutrinárias do 

“mínimo existencial” e da “reserva do possível”. O presente artigo visa a análise da 

superficialidade de tais estruturas em relação à complexidade da questão e propõe, a 

partir de um modelo fenomenológico-hermenêutico, uma discussão mais profunda que 

permita o debate a partir da abertura de uma nova circularidade. Esse novo círculo 

pressupõe, em síntese, o enfrentamento do problema da técnica na era moderna, suas 

possibilidades e sua potencialidade dissimuladora. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITOS SOCIAIS; 

ESCASSEZ; RESERVA DO POSSÍVEL; MÍNIMO EXISTENCIAL; TÉCNICA; 

ÉTICA; HERMENÊUTICA FILOSÓFICA. 

 

RESUMEN 

La “dimensión positiva de los derechos fundamentales” es un factor para las discusiones 

alrededor de la eficacia de los derechos de la segunda dimensión (generación), también 

llamados de derechos sociales, culturales y económicos. Alrededor de ellos si establece 

una tensión entre las necesidades básicas del hombre y las posibilidades del Estado, o 

sea, por un lado se reconoce la atención a "niveles esenciales" mientras que por otro la 

escasez impide concretarlos. Este artículo trata de la superficialidad del análisis delante 

                                                 
∗ Doutorando pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Mestre em Direito Público e 
Especialista pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Professor da Universidade Salvador – 
UNIFACS. Advogado. 

2457



 

de la complejidad de la discusión y busca una nueva y profunda mirada hacia un modelo 

fenomenológico-hermenéutico. Este nuevo círculo estima, en síntesis, la confrontación 

del problema de la técnica en la edad moderna, sus posibilidades y su potencialidad de 

disimulación. 

 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHOS FUNDAMENTALES; DERECHOS SOCIALES; 

ESCASEZ; RECURSOS DISPONIBLES; NIVELES ESENCIALES; TÉCNICA; 

ÉTICA; HERMENÉUTICA FILOSÓFICA. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Havia escrito um texto sobre esse mesmo tema na oportunidade em que 

desenvolvia as pesquisas de Mestrado na Universidade Federal da Bahia (CARNEIRO, 

2004). Nele, como o próprio título denunciava (Escassez, eficácia e direitos sociais: em 

busca de novos paradigmas), buscava uma (nova) resposta para a problemática da 

eficácia dos direitos sociais, elemento central na crise de efetividade da Constituição e 

na tensão percebida entre direito e economia. Em síntese, aquilo a que hoje me refiro 

como sendo a “dimensão positiva dos direitos fundamentais”1 não deveria ser encarada 

como algo indiferente ao Direito, na medida em que há prestações materiais 

demandadas e que “direitos não nascem em árvore”. A tese central do trabalho 

pressupunha uma crítica ao modo como a Teoria da Constituição e da Norma 

Constitucional vinha enfrentando o problema, contornando sua dimensão econômica 

mediante o seu deslocamento do plano da existência (da norma) para o plano da eficácia 

jurídica2.  Por outro lado, não comungava com a tese daqueles que, muito embora 

discutissem o problema da escassez de recursos, diluía a tensão a partir dos limites da 

                                                 
1 A utilização da expressão “direitos sociais”, por exemplo, não denotaria o recorte pretendido, na medida 
em que muitos direitos sociais, ainda que fundamentais, não envolvem o problema da prestação material 
do Estado (SARLET, 2004, p. 56). Além disso, poderia sugerir a existência de “gerações” de direitos que 
se substituem sucessivamente, em contraposição à “dimensão positiva” que todos os direitos 
fundamentais, em algum momento, assumem. Daí se falar em “dimensão positiva dos direitos 
fundamentais”. 
2 Em uma síntese “apertada”, a questão diz respeito ao modo como se deu a evolução da Teoria da Norma 
Constitucional. Em um primeiro momento, aquelas normas que assumiam uma dimensão social (e 
demandavam uma ação positiva do Estado) não eram vistas como normas constitucionais, ou seja, eram 
inexistentes. Em um segundo momento, passaram a ser existentes, mas o problema econômico foi 
resolvido com o deslocamento dessa questão para o plano de uma ineficácia jurídica, o que se pode ser 
verificado em autores como Crisafulli e José Afonso da Silva. 
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dotação orçamentária, aceitando decisões trágicas daí decorrentes e afastando a 

possibilidade de controle jurídico (AMARAL, 2001). A resposta para a questão foi 

naquele momento dada a partir da necessária incorporação no sistema de uma estrutura 

analítica que possibilitasse o enfrentamento jurídico do problema, que seria traduzida 

pela “excludente de ilicitude”, de modo análogo ao que se admite em Direito Penal. 

No fundo, uma resposta que não resolve o problema, isto porque a tradução 

jurídica de sua dimensão econômica, ainda que evite seu o encobrimento, não pode ser 

tomada como um ponto de partida para a sua solução. A dogmática analítica é um ponto 

de chegada que permite a catalisação do aprendizado sistêmico, mas não contempla em 

sua estrutura os fios condutores da concretização do direito, não sendo capaz de 

eliminar o problema hermenêutico. O enfrentamento do problema hermenêutico que 

envolve a questão exige uma “resposta constitucionalmente adequada” (STRECK, 

2007) a cada situação concreta e, com isso, o enfrentamento da pergunta: em que 

momento é possível dizer que a “dimensão positiva dos direitos fundamentais” se 

encontra para além das possibilidades do Estado? A resposta que estava sendo dada era, 

como qualquer outra resposta, aquela que a pergunta já trazia. Aquela que cabia dentro 

de um círculo que (se) movimenta (n)o “senso comum teórico”, justamente por isso, não 

era uma resposta diferente e estava longe de romper paradigmas. Essa circularidade é 

instransponível e, por força disso, alienadora. Contudo, a questão não é sair do círculo 

(vicioso), mas entrar nele corretamente (HEIDEGGER, 2005, p. 210). 

Este paper não tem a pretensão de dar respostas definitivas, mas a de propor 

um diálogo que se desenvolva nos limites de uma outra circularidade3. Uma entrada 

adequada no círculo – porque mais originária e profunda – permitindo o desvelamento 

de questões até então encobertas pela doutrina, é fundamental para que a “dimensão 

positiva dos direitos fundamentais” não permaneça transitando entre o “ceticismo 

descompromissado” e o “compromisso irresponsável”, faces de uma moeda chamada 

“decisionismo”. 

 

1 O DEBATE DOUTRINÁRIO 

 

A “dimensão positiva dos direitos fundamentais” tem como marca o 

envolvimento necessário de prestações materiais, trazendo à tona o problema dos limites 
                                                 
3 O início de tais reflexões se dá nos seminários dirigidos por José Luiz Bolzan de Moraes na UNISINOS, 
em especial a partir do debate com o colega Maurício Martins Reis (2006). 
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econômicos do Estado quando é este o responsável por tais prestações. A questão se 

torna ainda mais complexa quando, ao se pensar nos limites, constata-se que eles podem 

implicar no não atendimento a um direito fundamental, denunciando a ineficácia da 

Constituição. No Direito, esses limites econômicos são normalmente representados pela 

estrutura dogmática da “reserva do possível” (HÄBERLE apud CANOTILHO, 2004, p. 

107) e, ao lado dela, outra estrutura surge para traduzir as implicações decorrentes dessa 

escassez e impor “limites ao limite”: o “mínimo existencial” (ALEXY). 

Consequentemente, como o que está em jogo são prestações materiais do Estado, surge 

o problema do orçamento. Para Eros Roberto Grau, “em face dessas limitações 

materiais à sua efetivação, decorrente dessa escassez, esses direitos ficam sujeitos ao 

que a doutrina e a jurisprudência [=fatores institucionais] chamam de submissão à 

cláusula da reserva do possível” (2005, p. 124) Muito embora afirme o professor que 

“essa reserva não pode ser reduzida a limite posto pelo orçamento, até porque, se fosse 

assim, um direito social sob ‘reserva dos cofres cheios’ equivaleria, na prática, - como 

afirma José Joaquim Gomes Canotilho – a ‘nenhuma vinculação jurídica’” (2005, p. 

125). 

Lenio Streck, defensor de um substancialismo dirigente, faz referências a 

acertadas decisões judiciais que implicam no dispêndio de recursos do Estado (2004, p. 

57), mas também demonstra sua preocupação não só com um dirigismo irresponsável, 

assumindo o alerta de Gilberto Bercovicci e Canotilho (STRECK, 2004, p. 142), mas 

também com as possibilidades fáticas de concretização dos direitos constitucionais 

quando faz referência a Cristina Queiroz e à necessária cautela na modificação da 

dotação orçamentária (STRECK, 2004, p. 186). 

Andréas Krell, um árduo defensor da intervenção do Judiciário na 

implementação das políticas públicas, muito embora rechace a tese da “reserva do 

possível”, por se tratar de uma construção da jurisprudência alemã não aplicável à 

realidade brasileira (2002, p. 52), traz a problemática do orçamento, estabelecendo uma 

crítica à ausência de eficácia no seu cumprimento (2002, p. 99). Cristina M. M. Queiroz, 

após sustentar a possibilidade de se extrair de direitos fundamentais econômicos direitos 

subjetivos, aduz que “o intérprete se encontra agora limitado, para além da ‘reserva do 

possível’, por ‘exigências metódicas mais exigentes’ que o forçam a procurar uma 

‘relação de adequação’ entre o ‘texto da norma’ e a ‘situação concreta’ a que se aplica” 

(2002, p. 153). Para a autora lusitana, “isto implica, entre outras coisas, a verificação da 
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existência de recursos orçamentais e financeiros disponíveis que garantam a 

‘efectividade óptima’ desses direitos e pretensões no quadro de uma ‘liberdade de 

conformação’ a favor do legislador” (2002, p. 153). Víctor Abramovich e Cristian 

Courtis (2002, p. 85-92) dão nota sobre os Princípios de Limburgo e Maastricht,  sobre 

a exigência no cumprimento de obrigações básicas e, ao mesmo tempo, da possibilidade 

de escusa do Estado se algum fato impedir a consecução desse objetivo, ainda que 

recaia sobre ele o ônus da prova (2002, p. 90-91).  

Questionando a ausência de preocupação da doutrina sobre a necessária 

atenção à dotação orçamentária e às efetivas possibilidades econômicas e financeiras do 

Estado, Gustavo Amaral (2001) propõe critérios para lidar com a escassez de recursos. 

O autor aponta uma série de obstáculos para a participação do Judiciário na 

concretização dos direitos sociais, especialmente no que diz respeito às situações 

subjetivas. De fato, ainda que se admita a eficácia e possibilidade de direitos subjetivos 

decorrentes das normas em questão, o deferimento pelo judiciário de prestações 

materiais em situações subjetivas acaba, no mais das vezes, proporcionando um 

desequilíbrio isonômico na distribuição desses recursos, além de afetar o equilíbrio 

sistêmico da dotação orçamentária. Por essa razão, visando resolver o problema da 

escassez, defende a inexistência de direitos subjetivos correlatos ao dever prestacional 

do Estado. 

Canotilho, já nos aportes do “constitucionalismo moralmente reflexivo” (2001, 

V-XXX) faz, no prefácio da segunda edição da referida obra, uma crítica à transferência 

da autoaplicabilidade imediata das normas fundamentais para todos os direitos e coloca 

a gratuidade do ensino público como um problema que pode “lançar a constituição nas 

querelas dos ‘limites do estado social’ e da ‘ingovernabilidade’”. A preocupação do 

Mestre lusitano se lança, também, contra a “vaguidez” das teorias relativas aos direitos 

econômicos (2004, p. 100), na medida em que o jurista deveria se preocupar com 

questões de ordem prática relacionadas ao complexo tema da eficácia desses direitos 

(2004, p. 100). No que toca à “reserva das caixas financeiras”, Canotilho critica a 

tentativa de reduzir o seu significado a uma única dimensão do problema (2004, p. 107), 

afirmando que há uma dose de verdade em diversas teses sobre a matéria, a exemplo da 

gradualidade, dependência financeira relativa ao orçamento, liberdade do legislador e, 

até mesmo, insusceptibilidade de controle judicial (2004, p. 108).  
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E, de fato, há uma dose de verdade em todos os posicionamentos apontados. 

Todos que defendem os direitos subjetivos e admitem prestações materiais do Estado 

não defendem provimentos que possuam custos elevadíssimos, a exemplo de 

tratamentos médicos milionários, mesmo que a vida ou a dignidade da pessoa esteja em 

jogo, logo, mesmo que o mínimo existencial para um determinado cidadão seja afetado. 

Isso implica, de certa forma, na admissão por todos da existência de limites de um 

Estado provedor. A impressão que fica é que há pontos em comum nas diversas 

concepções apontadas, contudo, a ausência de reflexão sobre as causas da divergência 

acaba gerando mais desencontros. Assim, o caminho para a entrada em um “outro” 

círculo passa, inicialmente, pela melhor identificação dos três elementos centrais à 

discussão (“mínimo existencial”, “reserva do possível” e “orçamento”) e pela 

constatação de que eles mascaram uma realidade complexa que não cabe na sua 

tradução doutrinária. 

 

2 A CIRCULARIDADE VICIADA 

 

Não basta identificar o mínimo existencial como o núcleo duro de direitos 

fundamentais, mas também, na sua dimensão fático-material, como um conjunto de 

prestações voltado para a garantia desse núcleo duro de direitos sociais e econômicos4. 

Neste aspecto, devemos estar atentos ao fato de que ele não representa uma prestação 

material ou uma política pública determinável a priori. O conjunto de prestações 

materiais mínimas constitui um meio para se atingir um “estado de coisas”, ou seja, uma 

“condição humana”. Logo, verificar se um cidadão tem o seu “mínimo existencial” 

atendido implica em verificar a sua “condição humana” e não aquilo que ele está 

recebendo. Essa ressalva é importante porque cada indivíduo terá necessidades 

diferenciadas e, consequentemente, as prestações materiais deverão ser diferenciadas. 

Além dessa variável subjetiva, a garantia desse “mínimo existencial”, ou seja, dessa 

“condição humana”, pode ser atingida por diversos meios, por diversas prestações e por 

diversas políticas. No que toca à saúde, por exemplo, o objetivo é amenizar o 

sofrimento e a dor, garantindo uma vida digna, consequentemente, isso pode ser obtido 

a partir de políticas preventivas ou por práticas curativas, sendo que, cada uma delas 

                                                 
4 Quanto ao mínimo existencial como um núcleo duro de direitos fundamentais, equiparando-se à 
densidade suficiente dos direitos fundamentais, vide Walber de Moura Agra em a Reconstrução da 
legitimidade do Supremo Tribunal Federal (2005). 
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admitirá diversas formas de campanhas e de tratamentos. Assim, encontramos variáveis 

subjetivas, variáveis relativas às diversas formas de política e variáveis relativas às 

diversas prestações que essas políticas podem abarcar. A eficiência da política pública e, 

consequentemente, o atendimento aos princípios da administração, passa pela 

conformação de todos esses elementos, logo, a manipulação de apenas uma variável 

pode representar um desequilíbrio. Qualquer proposta que esteja voltada para o 

atendimento do “mínimo existencial” tem que levar em conta a complexidade que o 

tema envolve, seja no tocante a aspectos ligados à racionalidade moral-prática, seja no 

tocante a técnicas operacionais. 

A “reserva do possível”, por sua vez, é a tradução jurídica da escassez de 

recursos, sejam eles financeiros ou materiais. Algumas prestações estão, notoriamente, 

abarcadas pelas possibilidades do Estado, do mesmo modo que outras, com elevados 

custos, estão certamente fora das possibilidades de um determinado Estado. Para ambas, 

não há problemas, na medida em que a demanda judicial é atendida ou rechaçada, não 

gerando o conflito. Contudo, há prestações que ficam em uma zona nebulosa, onde não 

é possível identificar se ela se encontra dentro ou fora das reais possibilidades do 

Estado. Tais prestações – a exemplo de medicamentos de médio custo ou determinados 

exames e procedimentos médicos – são, considerando-se o valor absoluto, sempre 

passíveis de cumprimento pelo Estado, contudo, se ultrapassarem as reais possibilidades 

do Estado provocarão um tratamento não isonômico entre aqueles que demandaram o 

Judiciário e aqueles que não o provocaram. Além disso, como a prestação relativa ao 

“mínimo existencial” não pode ser determinada a priori, mas identificada no caso 

concreto para garantir uma “condição humana”, ainda restaria saber se o provimento 

judicial se adequa ao contexto sistemático das políticas públicas a ele relacionado. 

Disso tudo, percebe-se que quando sustentamos a possibilidade de o Estado se 

escusar de uma prestação necessária ao “mínimo existencial” de um indivíduo, fazemo-

lo sem saber quais são as efetivas possibilidades do Estado, razão pela qual o orçamento 

surge como o único elemento que permitira “calcular” tais limitações5. Essa relação 

imediata entre orçamento e possibilidade econômica esconde uma questão mais 

originária, que diz respeito às concepções (ideológicas) que impõem limites nos gastos 

                                                 
5 Fábio Conder Komparato (2003, p. 255-256) afirma que toda política pública, enquanto programa de 
ação governamental financiado com recursos públicos, “deve concretizar-se nas três modalidades de 
orçamento previstas na Constituição Federal: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais (art. 165)” 
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estatais e que o considera como um ponto de partida e não como um instrumento para a 

solução do problema. 

O orçamento público surge com a necessidade de controle das receitas e 

despesas do Estado. A Magna Carta já dispunha no seu art. 12 algumas restrições para a 

arrecadação de tributos, mas é com as revoluções burguesas e a separação de poderes 

que o orçamento surge como um instrumento de controle dos gastos públicos. Por 

último, com o advento do Estado interventor, o orçamento assume uma nova dimensão, 

relacionada com planejamento econômico, muito embora essa relação até hoje seja 

obscura. Ou seja, o orçamento representa, ao longo de séculos, uma técnica de 

contabilidade pública e o seu uso como instrumento acaba “velando” novas funções que 

a ele vem sendo imputadas. O que antes era apenas um controle, hoje assume a 

condição de instrumento apto ou não para materializar uma opção de justiça. No 

entanto, quando se analisa a técnica orçamentária propriamente dita, a partir do Direito 

Financeiro, esse novo papel não vem sendo levado em consideração quando se discute, 

por exemplo, as condições de possibilidade das emendas e a posição hierárquica do 

orçamento frente ao planejamento econômico. Em razão disso, seja qual for o papel a 

ser conferido ao orçamento, não poderá ser ele o orçamento que aí está, seja pela falta 

de legitimidade para assumir a condição de “opção de justiça”, seja pelo arcaísmo de 

sua técnica.  

Por trás de todas as questões levantadas, seja a identificação imediata entre 

“prestação” e “necessidade individual” (mínimo existencial); seja a escusa econômica 

travestida por uma referência autopoiética (reserva do possível) e calculada nos limites 

de uma contabilidade pública (orçamento), está o embate travado entre a técnica e a 

ética; entre a instrumentalidade de um direito artificial que se coloca como um meio 

eficiente para produção de determinados fins e uma compreensão mais originária desse 

fenômeno na sua (re)aproximação com a ética; ou seja, entre a racionalidade cognitivo-

instrumental da ciência e da técnica e a racionalidade prática da moral e do direito, 

colonizadas no desenvolvimento de uma modernidade burguesa. 

 

3. POR UMA OUTRA CIRCULARIDADE  
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A partir de um esforço reflexivo6 é possível pensar a racionalidade cognitivo-

instrumental da ciência e da técnica como aquela apta a dominar, transformar e 

reproduzir o mundo natural. A natureza está aí disponível e essa disponibilidade faz 

com que ela possa ser manuseada e transformada. Esse mundo, que já se mostra 

entificado, impõe ao homem suas verdades e limita suas possibilidades. A racionalidade 

cognitivo-instrumental é muito mais da natureza do que da própria ciência, ou seja, ela 

não passa da racionalização daquilo que sempre se impôs desde e sempre. Abstraindo as 

interações dos três mundos, a ciência no domínio da natureza é uma mera tradutora 

daquilo que se mostra, identificando atalhos e caminhos mais “adequados” para esse 

domínio, enquanto que a técnica é a prática que se reproduz a partir da racionalização. 

A ciência identifica as leis da natureza e mostra o caminho do domínio e da 

transformação; a técnica põe em prática e reproduz esse domínio. A ciência conhece; a 

técnica instrumentaliza. 

La ciencia moderna asume en este contexto una función peculiar. A 
diferencia de las ciencias filosóficas de viejo cuño, las ciencias 
experimentales modernas vienen desarrollándose desde los días de Galileo 
en un marco metodológico de referencia que refleja el punto de vista 
trascendental de la posible disposición técnica. Las ciencias modernas 
generan por ello un saber, que por su forma (no por su intención subjetiva) 
es un saber técnicamente utilizable, si bien, en general, las oportunidades de 
aplicación sólo se dieron posteriormente. Hasta fines del siglo XIX no se 
registra una interdependencia de ciencia e técnica. Hasta entonces la ciencia 
moderna no contribuyó a la aceleración del desarrollo técnico y, por tanto, 
tampoco a la presión racionalizadora que se ejerce desde abajo. (...) Desde 
fines del siglo XIX se impone cada vez con más fuerza la otra tendencia 
evolutiva que caracteriza al capitalismo tardío: la de la cientificación de la 
técnica. (HABERMAS, 1999, p. 79-80 e 86) 

 

A transformação da ciência em força produtiva só foi possível com a aliança 

entre a ciência e a técnica, otimizando o domínio da natureza disponível. Na verdade, os 

problemas decorrentes dessa aliança emergiram tardiamente, apenas quando as 

possibilidades proporcionadas por ambas, embaladas exclusivamente pela racionalidade 

cognitivo-instrumental, ultrapassaram os limites do que fora projetado.  

                                                 
6 Se pensarmos a modernidade como projeto, veremos que há nele três lógicas de racionalidade: a) a 
racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura; b) a racionalidade cognitivo-instrumental da 
ciência e da tecnologia e c) a racionalidade moral-prática da ética e do direito (SANTOS, 2002, p.47-48). 
As três formas se relacionam, portanto, com três mundos distintos – pelo menos analiticamente – que são 
o mundo da subjetividade, interno ao sujeito; o mundo natural, externo ao sujeito e o mundo social, 
compartilhado entre os sujeitos. Se esses mundos não interagissem e se eles pudessem ser examinados 
individualmente o problema que aqui se (im)põe certamente não existiria. Acontece que tais mundos são, 
como Popper acabou concluindo ao final de sua trajetória, um único mundo com três dimensões. O 
sujeito, a natureza e o social se entrelaçam causando mútuas implicações e, portanto, embaraçando as 
racionalidades e fazendo com que os problemas daí decorrentes sejam, antes de tudo, epistemológicos. 
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Quando o desejável era impossível foi entregue a Deus; quando o desejável 
se tornou possível foi entregue à ciência; hoje, que muito do possível é 
indesejável e algum do impossível é desejável temos que partir ao meio 
tanto Deus como a ciência. (SANTOS: 2003, p. 106) 
 

As implicações da racionalidade instrumental com a racionalidade moral-

prática não se resumem à sua via natural, qual seja, implicações éticas provocadas pelas 

pesquisas científicas no mundo da natureza. Um problema mais complexo diz respeito à 

substituição direta da racionalidade moral-prática pela racionalidade cognitivo-

instrumental. Nestes casos, não estamos apenas falando de conseqüências no mundo 

intersubjetivo, mas da própria leitura desse mundo a partir da racionalidade 

instrumental. Essa colonização, ainda que não se resuma ao direito, é facilmente 

percebida neste campo. 

A dominação legal-racional que se desenvolve na modernidade proporcionou 

um ambiente para uma construção cientifica que, rapidamente, abandona as concepções 

jusnatuarilistas7 (FERRAZ JR. 1980, p. 27), ou seja, de um direito suprapositivo que 

teria uma comunicação direta com o plano de validade do direito legislado.  

O positivismo, na verdade, não foi apenas uma tendência científica, mas 
também esteve ligado, inegavelmente, à necessidade de segurança da 
sociedade burguesa. O período anterior à Revolução Francesa caracterizara-
se pelo enfraquecimento da justiça, mediante o arbítrio inconstante do poder 
da força, provocando insegurança das decisões judiciárias. A primeira crítica 
a esta situação veio com o círculo dos pensadores iluministas. A exigência 
de uma sistematização do Direito acabou por impor aos juristas a 
valorização do preceito legal no julgamento de fatos vitais e decisivos. 
(FERRAZ JR., 1980, p. 32) 
 

Dentre as diversas concepções positivistas8, aquela que se mostrou dominante 

foi a que vinculava o direito aos textos legais. Desse modo, partia-se da idéia de que a 

revolução estava feita e de que, naquele momento, era necessário operar a nova ordem a 

partir de instrumentos seguros. O texto normativo – onde estariam encerrados os valores 

do jusnaturalismo revolucionário – passava a ser esse instrumento, ou seja, a 

positivação do direito passava a representar uma técnica aplicativa. Se a ciência natural 

                                                 
7 Luís Roberto Barroso e Daniel Sarmento demonstram que o ideário jusnaturalista foi incorporado ao 
direito positivo e, a partir dali, não mais traduziam um ideal revolucionário, mas sim um ideal 
conservador. “O apogeu do jusnaturalismo ocasiona também a sua superação” (SARMENTO, 2003, p. 
384). 
8 Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr. a predominância do positivismo jurídico no século XIX se 
desenvolve ora como dogmática jurídica, ora como sociologia do direito e ora como psicologia da vida do 
direito (1980, p. 32).  
Luis Fernando Barzotto (2001, p. 18-31), por sua vez, identifica no jusnaturalismo a preocupação com o 
valor, no realismo jurídico a preocupação com a eficácia e no positivismo a legalidade. O positivismo se 
resume aqui à corrente legalista.  
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se alia à técnica para aperfeiçoar a produção, a Ciência do Direito também busca essa 

aliança para criar as bases de uma segurança jurídica necessárias ao desenvolvimento do 

capitalismo. A aliança entre o direito e a técnica põe em relevo uma ação humana 

reproduzida a partir da “regra jurídica”, o que implica na colonização do lócus que é 

condição de possibilidade para pensar a conduta: o mundo da vida9. A regra jurídica, 

portanto, está para o direito assim como o motor a vapor está para a física: ambas 

representam técnicas de reprodução. 

Atualmente, a ausência de reflexões sobre a passagem do jusnaturalismo para 

o positivismo, ocorrido a partir do domínio político da burguesia, faz com que a 

dimensão tecnicista da regra seja encoberta. Isso gera inúmeros desencontros, inclusive 

na chamada Teoria dos Princípios, fazendo com que a “aplicação” desse novo modelo 

normativo acabe subordinada à ponderação como um instrumento. Os princípios 

guardam a racionalidade moral-prática no seu modo mais originário, ou seja, eles 

representam a abertura hermenêutica para o ethos – visto em seu sentido mais 

originário. A redução do princípio a um elemento disponível para a aplicação mediante 

uma técnica de ponderação não representa a descoloniazação da racionalidade moral-

prática, muito pelo contrário, representa mais um passo em direção à tecnicidade do 

direito e a todas as suas conseqüências. Neste sentido, não é de se estranhar que o 

modelo de ponderação esteja sendo proposto a partir da “proporcionalidade”, cuja 

estrutura não passa de uma analítica da racionalidade cognitivo-instrumental já descrita 

por Weber10. 

A inviabilidade desse modelo acabou sendo constatada pelo próprio 

capitalismo. O maior incentivador de uma segurança tecnológica, ao se deparar com a 

inviabilidade desse paradigma e, ao mesmo tempo, ao perceber as conseqüências 

decisionistas decorrentes da crença de que a regra conseguiria abarcar todas as 

                                                 
9 Fragmentado ou não; passível de uma atravessamento epistemológico ou não; capaz de institucionalizar 
padrões de convivência independentemente da dimensão sistêmica do direito ou não, o mundo da vida é 
condição de possibilidade para pensar a conduta. Aqui, poderíamos pensar na imersão empírica de que 
trata Cóssio; na compreensão antecipada de Heidegger e Gadamer e, até mesmo, no pano de fundo do agir 
comunicativo em Habermas. Pensar a conduta é, necessariamente, pensá-la a partir da nossa historicidade, 
do (nosso) munda da vida. Logo, seja qual for a dificuldade que teremos, por força da complexidade do 
mundo moderno, a solução não passará pela sua colonização na dimensão sistêmica. 
10 Para Weber (1987, p. 43), “a ação racional é da espécie orientada a fins quando envolve a devida 
consideração de fins, meios e efeitos secundários; tal ação também deve considerar atentamente as 
ecolhas alternadas, bem como as relações do fim com outros usos possíveis do meio e, finalmente, a 
importância relativa de diferentes fins possíveis”. As propostas de Alexy (1997) e, no Brasil, de 
Humberto Ávila (2006) para solucionar o problema da ponderação/aplicação de princípios seguem essa 
linha. 
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possibilidades de sua aplicação, se afasta do direito e das instituições que integravam 

esse sistema. Se na formação dos Estados modernos a administração pública estava 

dominada por profissionais que detinham o saber técnico-jurídico (HABERMAS, 1999, 

p. 131), hoje a técnica da administração está focada na economia. A legalidade passa a 

exercer um papel secundário e ligado à legitimação das decisões tomadas sob a égide de 

uma racionalidade econômica que, por lidar preponderantemente com contingências 

naturais, é mais adequado a um modelo instrumental. Os principais sintomas dessa 

transformação podem ser verificados no modelo de regulação econômica. No que toca à 

intervenção estatal, o fenômeno da mobilidade acaba prevalecendo em relação ao da 

legalidade, a exemplo do que ocorre na modificação de alíquotas de tributos pelo Poder 

Executivo (§1º do art. 153 da Constituição Federal de 1988) e no grande volume de 

Medidas Provisórias. O just time da economia atrai para o Executivo grande parte das 

opções políticas, esvaziando o Legislativo e provocando o fenômeno da 

administrativização. Por outro lado, onde já é possível prescindir do Estado, verifica-se 

um modelo “autônomo” de regulação, marcado pela presença das chamadas “agências 

reguladoras”. A independência do poder político, neste caso, é justificada pela 

possibilidade e necessidade de uma regulação “técnica”. Neste cenário, a técnica do 

direito, além de colonizada, transforma-se em secundária. 

Mas a dominação da técnica não se limita a um modelo reprodutivo que 

coloniza o direito e em seguida prescinde dele. As conseqüências percebidas na 

modernidade ultrapassam esses limites e denuncia que a técnica deixou a muito de ser 

uma aplicação standarlizada de descobertas científicas, assumindo-se como um ponto 

de partida para pensar a própria ciência, ou seja, como um “princípio epocal” (STEIN, 

2002, p. 155).  Com Heidegger, afirma Rüdiger (2006, p. 35): 

A modernidade apóia seu mundo na técnica não porque construiu máquinas 
a vapor e motores elétricos: coisas do tipo aí se encontram porque, antes, 
estamos na era da técnica. A técnica dos tempos modernos define uma 
época, porque não é um simples meio do homem se tornar sujeito de sua 
história. Ao invés disso, “é um modo pré-decidido de interpretação do 
mundo que determina não apenas os meios de transporte, o fornecimento de 
viveres e a indústria do lazer, mas, em suas possibilidades próprias, todas as 
atitudes do homem. A técnica funda de antemão em seu avanço todas as 
capacidades de intervenção do homem”. 

Quando nos deparamos com a inexorável impossibilidade de pensar os 

provimentos estatais e, consequentemente, a dimensão positiva dos direitos 

fundamentais, para além das “fórmulas” “escassez”, “mínimo existencial” e “reserva do 

possível”; quando nos movimentamos dentro da circularidade decadente que estabelece 
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uma relação imediata entre orçamento e possibilidades econômicas do Estado, no fundo 

nos movimentamos a partir do paradigma da técnica. A partir de um paradigma que se 

coloca como condição de possibilidade para pensar o “ser” e, com isso, elimina as 

possibilidades ontológico-emancipatórias de um Direito, (re)construído a partir de uma 

racionalidade moral-prática.  Há de se retomar o problema do esquecimento do “ser” 

(HEIDEGGER, 2005) e de se colocar a técnica no seu devido lugar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se quisermos pensar em uma ação reconstrutiva, primeiro teremos que ter em 

mente que ela não passa por “fórmulas analíticas”. O primeiro passo é ter consciência 

da crise paradigmática e, com isso, descer aos calabouços da epistemologia, local onde 

foram camufladas toda dimensão ideológica do conhecimento, como também 

confinadas as ilusões de um projeto racionalista. A tridimensionalidade do mundo (o 

individual, o social e o natural), se por um lado foi pensada a partir de modelos de 

racionalidade dissociados, por outro não pode ser rearticulada sem a construção de uma 

razão unificadora. Aqui, não falamos na inviabilidade da razão (pós-modernidade), mas 

também não estamos falando de estruturas modernas: falamos para além de uma 

modernidade, mas a partir da sua própria “equação”. 

Esse projeto de uma razão unificada é, por exemplo,  pensado por Habermas 

(1987) quando articula, a partir das condições epistemológicas de um agir 

comunicativo, as três pretensões inerentes ao discurso racional (veracidade, correção e 

verdade), bem como a tensão entre sistema e mundo da vida. Mas pode também ser 

concebido pela hermenêutica quando, a partir de uma analítica existencial, percebemos 

as limitações de modelos epistemológicos tipicamente modernos e, ao mesmo tempo, as 

possibilidades reflexivas (CARNEIRO, 2007) e não decisionistas de um modelo 

substancialista (STRECK, 2007). Aqui, estaremos falando no necessário resgate de uma 

racionalidade moral-prática, articulada reflexivamente com a dimensão estética 

(individual), natural e sistêmica. 

O enfrentamento de uma nova circularidade que ponha em xeque as 

possibilidades epistemológicas da técnica não é uma opção, mas uma imposição para 

quem quer pensar os “direitos fundamentais”, a concretização de sua “dimensão 

positiva” e a sua “judicialidade”. Sejamos francos: ou assumimos a impossibilidade de 
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pensar o “ser”, incorporando um ceticismo sistêmico que vê nas “regras do jogo” a 

misancene de um “jogo” que não pode ser “jogado”; ou pensamos seriamente o 

problema dos “direitos fundamentais”. Ficou claro que a questão posta neste trabalho 

não assume nem o “ceticismo descompromissado”, nem tampouco o “compromisso 

irresponsável”, mas um convite para uma nova e correta entrada no círculo. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar os mecanismos jurídicos de luta contra o 

tráfico e exploração de seres humanos no espaço na União Européia. A cada ano 

milhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças, são enganadas, vendidas, coagidas e 

submetidas de alguma maneira a situações de exploração da qual não podem escapar. 

Constitui, a mercancia de pessoas (ou trata como se costuma chamar por alguns países 

europeus), de uma indústria mundial que move milhares de dólares e que é dominada 

por grupos de criminosos organizados que operam com impunidade. A expansão desse 

fenômeno conhecido como tráfico de pessoas coincide infelizmente com o aumento das 

dificuldades econômicas, (especialmente nos países em desenvolvimento e nos países 

com economias em transição), os enormes obstáculos à migração legal e a existência de 

graves conflitos armados. Embora as rotas dos traficantes mudem, um fator que 

permanece constante é a profunda diferença econômica entre os países de origem e os 

países de destino. Como todas as outras formas de migração irregular, o tráfico de 

pessoas pressupõe invariavelmente a transferência de um país mais pobre para outro 

mais rico. A presente investigação abordará os mecanismos jurídicos de luta contra o 

tráfico, ou seja, o tramado normativo existente no espaço da União Européia que regula 

ou pretende regular situações em que os envolvidos sejam seres humanos traficados 

e/ou explorados sexual ou laboralmente. 
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PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO DE IMIGRANTES, MECANISMOS JURÍDICOS 

CONTRA O TRÁFICO, TRÁFICO E TRATA DE PESSOAS NA UNIÃO EUROPÉIA 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de abordar los mecanismos jurídicos de lucha contra 

el tráfico y exploración de seres humanos en el espacio en la Unión Europea. A cada 

año millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañadas, vendidas, 

coaccionadas y sometidas de alguna manera a situaciones de exploración de la cual no 

pueden escapar. Constituye, a mercancia de personas (o trata cual si suele llamar por 

algunos países europeos) de una industria mundial que mueve millares de dólares y que 

es domeñada por grupos de criminosos organizados que operan con impunidad. La 

expansión de ese fenómeno conocido como tráfico de personas coincide 

lamentablemente con el aumento de las dificultades económicas, (especialmente en los 

países en desarrollo y en los países con economías en transición), los enormes 

obstáculos la emigración legal y la existencia de graves conflictos armados. Aunque las 

rutas de los traficantes alteren, un factor que permanece constante es la profunda 

diferencia económica entre los países de origen y los países de destino. Como todas las 

otras formas de emigración irregular, el tráfico de personas presupone invariablemente 

la transferencia de un país más pobre para otro más rico. La presente averiguación 

abordará los mecanismos jurídicos de lucha contra el tráfico, o sea, el tramado 

normativo existente en el espacio de la Unión Europea que regula o pretende regular 

situaciones en las que los envueltos sean seres humanos traficados e/o explorados 

sexual o laboralmente 

 

PALABRAS-CLAVE: TRÁFICO DE INMIGRANTES, MECANISMOS JURÍDICOS 

CONTRA EL TRÁFICO, TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS EN LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar os mecanismos jurídicos de luta 

contra o tráfico e exploração de seres humanos no espaço na União Européia. 
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A cada ano milhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças, são enganadas, 

vendidas, coagidas e submetidas de alguma maneira a situações de exploração da qual 

não podem escapar. Constitui,  a mercancia, de uma indústria mundial que move 

milhares de dólares e que é dominada por grupos de criminosos organizados que 

operam com impunidade.     

 

A expansão desse fenômeno conhecido como tráfico de pessoas coincide 

infelizmente com o aumento das dificuldades econômicas, (especialmente nos países em 

desenvolvimento e nos países com economias em transição), os enormes obstáculos à 

migração legal e a existência de graves conflitos armados. 

 

O tráfico de pessoas é um fenômeno que afeta todas as regiões e a maioria dos  

países do mundo. Embora as rotas dos traficantes mudem, um fator que permanece 

constante é a profunda diferença econômica entre os países de origem e os países de 

destino. Como todas as outras formas de migração irregular, o tráfico de pessoas 

pressupõe invariavelmente a transferência de um país mais pobre para outro mais rico.  

 

 Assim, o tema em questão oferece um leque numeroso de possibilidades para a 

investigação científica, seja para a abordagem da situação social ou econômica das 

vítimas, seja do ponto de vista psicológico, histórico, antropológico, humanitário entre 

outros. 

 

 No entanto, para os fins dessa investigação optou-se tão somente por abordar os 

mecanismos jurídicos de luta contra o tráfico, ou seja, o tramado normativo existente no 

espaço da União Européia que regula ou pretende regular situações em que os 

envolvidos sejam seres humanos traficados e/ou explorados sexual ou laboralmente. 

 

1. O tráfico de pessoas 

 

A escravidão e o tráfico de pessoas são situações históricas que acompanham o 

ser humano de modos e em épocas diferentes em todos os continentes e épocas. O termo 
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"tráfico" remete ao período medieval, no contexto das lutas entre o Reino Cristão e 

muçulmano, quando as pessoas adquiriram a categoria de mercadoria e sob essas 

condições eram levadas de um lugar a outro como objetos de compra e venda.  

No século XIX, no Ocidente, a situação começa a ser percebida de outra 

maneira. Esse é o momento no qual começam a surgir uma série de valores culturais nos 

quais a escravidão e a tráfico são rechaçados de plano. Ao término desse século, nasce a 

expressão "tráfico de brancas" para referir-se ao comércio de mulheres européias para 

os países árabes e orientais. 

 

A ascensão da burguesia ao poder, a consciência da cidadania e o discurso dos 

direitos humanos vai gerando uma nova consciência coletiva que fez com que os 

Estados europeus proscrevessem a prática do comércio humano, principalmente na 

perspectiva de proteger suas populações. Surge, assim, em 1904, o primeiro "Acordo 

Internacional para Suprimir o Tráfico de Brancas",1 tido como a primeira legislação 

contendo valores morais da época que procurou proibir o tráfico de mulheres européias 

entre fronteiras para o emprego na prostituição. Entretanto, de salientar que a iniciativa 

legislativa não pretendia proteger os direitos humanos de todas as pessoas objeto de 

comércio e exploração, senão proteger o conceito de "moral pública " desde uma 

perspectiva européia. 

 

A visão do fenômeno vai evoluindo e é precisamente em 1910 que se reconhece 

que a tráfico pode dar-se no interior dos países e que se associa à escravidão e à 

exploração para prostituição, através da “Convenção Internacional Relativa à Repressão 

do Tráfico de Brancas". A essa Convenção seguem-se outras, como a "Convenção 

Internacional para a Repressão de Tráfico de Mulheres e Crianças" de 1921, e 

finalmente a "Convenção sobre a Escravidão" de 1926. 
 

Depois da crise da Sociedade de Nações, do fim da Segunda Guerra Mundial e 

do processo de criação das Nações Unidas, surge uma nova concepção universalista dos 

seres humanos e de seus direitos. Nasce desse modo, em 1948, a Declaração Universal 

                                                 
1 Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico de Brancas de 18 de maio de 1904. 
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dos Direitos Humanos que no Artigo 4º estabelece: "Ninguém será sujeitado à 

escravidão ou servidão” e “A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em 

todas suas formas." 

 Em 1949 surge a "Convenção para a Supressão de Tráfico de Pessoas e da 

Exploração da Prostituição Alheia” que não contém uma definição de tráfico de pessoas 

e parte de um pressuposto de criminalização da prostituição, alegando que a mesma é 

"incompatível com a dignidade e o valor da pessoa”.2   

     

Até o final do século XX o conceito de tráfico continuou a ser difuso e sem 

definição oficial. Fruto da necessidade de se abordar e definir claramente o fenômeno 

do tráfico de pessoas, a comunidade internacional se dá mais uma oportunidade no ano 

2000 ao ratificar a Convenção de Nações Unidas contra o Crime Transnacional 

Organizado e o Protocolo Complementar para Prevenir, Reprimir e Sancionar o Tráfico 

de  Pessoas, especialmente as Mulheres e Crianças em Palermo, na Itália.3       

 

Pode-se dizer que “o Tráfico de seres humanos não pode desconectar-se dos 

movimentos mundiais da população, das correspondentes políticas migratórias dos 

países de origem e destino e, em definitivo, das desigualdades sociais e econômicas em 

âmbito internacional”.4 Desse modo, é certo que estão estreitamente ligados às difíceis 

condições de vida nos países menos desenvolvidos e ao endurecimento das políticas 

migratórias nos países industrializados. 

 

Os objetivos da luta contra o tráfico de pessoas seguem no sentido de evitar a 

proliferação de quadrilhas de traficantes, bem como o grande número de mulheres e 

crianças expostas a tratamentos degradantes e até mesmo a trabalhos forçados e à 

escravidão. 

 

                                                 
2 Esta Convenção somente inclui as mulheres, em todas as manifestações da exploração sexual e outros 
tipos de exploração. 
3 Convenção e protocolo foram abertos com 148 países. Até o momento, 147 países haviam firmado e 95 
ratificado, conforme dados indicados pela Organização Internacional para as Migrações - OIM. Valores, 
conceitos e instrumentos contra o tráfico de pessoas. Colômbia, 2006, p. 17-18. 
4 RED ACOGE – Federación de Asociaciones Pró inmigrantes. Marco jurídico del tráfico para la 

explotación de inmigrantes. Madrid: Red Acoge, 2002, p. 07. 
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2. Recrutamento das vítimas 
 

 Sem sombra de dúvida, o aumento nos índices de trafico de pessoas se deve 

largamente ao fator econômico das vítimas. Normalmente, são elas pessoas que 

possuem uma condição econômica precária e vivem em países onde as oportunidades de 

crescimento e melhoria da qualidade de vida é escassa. Outro fator característico das 

pessoas objetos da trata é o baixo índice de escolaridade, o que por si só justifica sua 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho e o que as torna dependentes de salários 

bastante baixos.  

 

 Todos esses elementos facilitam o trabalho dos traficantes, tornando suas 

vítimas presas fáceis. Esses utilizam métodos diversos para recrutar suas vítimas, que 

vão desde o simples rapto até a compra de pessoas por seus pais, irmãos e pela própria 

família. 

 

 Porém, na maioria dos casos, a vítima potencial do tráfico já está procurando 

uma oportunidade para emigrar quando se aproxima um conhecido, ou é atraída por um 

anúncio. Alguns são enganados para trabalhar legalmente ou se casar no estrangeiro. 

Outros sabem que eles são recrutados para a indústria do sexo, e até mesmo que eles 

serão forçados a trabalhar para devolver o valor gasto em seu transporte, mas elas são 

enganadas sobre as condições de trabalho. É formada uma rede de dependência 

complexa na qual os negociantes geralmente tentam apropriar-se artificialmente da 

identidade da vítima, confiscando seu passaporte e seus documentos. Sua entrada ou 

permanência no país de destino são normalmente ilegais, o que faz aumentar ainda mais 

sua dependência aos negociantes. A servidão por dívidas tem sido muito difundida, 

visto que permite aos tratantes controlar as vítimas do tráfico e garantir rentabilidade 

por mais tempo. Segundo se tem informação, freqüentemente os traficantes recorrem à 

coerção física e a atos de violência e coação.     
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3. Sujeitos do tráfico de pessoas 

 

Os sujeitos do tráfico de pessoas são divididos em duas classes: traficantes e 

vítimas. Toda pessoa que intervenha em algum momento do processo de tráfico ou está 

vinculada a uma rede de tráfico de pessoas é conhecida por traficante. A vinculação 

pode estar no recrutamento, na transferência, na recepção e no alojamento da vítima. 

 

Igualmente, o traficante pode participar na privação e na limitação da liberdade, 

ou na exploração. É importante ressaltar que nem todos os traficantes pertencem a uma 

rede. Pode acontecer, por exemplo, casos em que os agressores são os mesmos pais de 

família (em caso de exploração sexual infantil), ou uma dona de casa que recruta 

mulheres e homens para explorá-los no serviço doméstico. 

 

 O conceito legal de vítima as define como o sujeito passivo do ilícito penal, 

paciente ou a pessoa contra quem se comete crime ou contravenção. Para a OIM, uma 

vítima de tráfico é aquela que é mobilizada, privada ou limitada de sua liberdade e 

submetida a uma situação de exploração. A vítima pode transferir-se por vontade 

própria, por engano ou por coação. Assim mesmo, a transferência pode ser legal, ilegal 

e incluir ou não a passagem de fronteiras entre países. 

 

Uma dúvida persistente entre autores e estudiosos é a de saber em que medida 

podem ser consideradas vítimas de tráfico as pessoas que conhecem de antemão a 

atividade que realizariam? Em outras palavras, uma pessoa que voluntariamente aceita 

trabalhar com a prostituição pode ser considerada vítima? Essa pergunta é importante 

levando em conta que, segundo a OIM, 24% das vítimas de tráfico de pessoas  com fim 

de exploração sexual registradas sabiam, antes de viajar que o trabalho estava 

relacionado com uma atividade sexual5. 

 
                                                 
5 Cf. Organização Internacional para as Imigrações - OIM. Dimensiones de la trata de personas en 

Colombia. Colômbia: OIM,  2006, p. 23. 
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Em tais casos, não só parte da opinião pública, mas também algumas vezes as 

próprias vítimas não se reconhecem como vítimas de tráfico. Não obstante, essa posição 

é enganosa, em particular porque conhecer a atividade não equivale a conhecer as 

condições de trabalho que pode implicar tráfico, tais como consentimento a extensas 

jornadas de trabalho, privação de liberdade, incomunicabilidade, retenção dos 

documentos de identidade, maus-tratos físicos e psicológicos, entre outros. 

 

4. Tipos de tráfico de pessoas 

 

 As pessoas vítimas de tráfico são, em sua maioria, destinadas a três tipos de 

trabalho. No caso das mulheres, são obrigadas a se prostituir e repassar geralmente 

quase tudo o que ganham aos traficantes. Quando não são trazidas para a prostituição, 

são obrigadas a realizar trabalhos forçados em regime de escravidão. Quando as vítimas 

de tráfico são crianças, são destinadas geralmente à realização de trabalhos forçados nas 

ruas, à prostituição, ou usadas como objeto da pornografia infantil. Quando as vítimas 

são homens, sua destinação quase sempre é a construção civil ou trabalho na 

agricultura, sempre em condições de vida desumana e em regime de escravidão. 

 

 De acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações, os tipos 

de tráfico podem geralmente ser agrupados em cinco grupos relevantes, quais sejam: 

 
Exploração sexual Trabalho Forçado Situação de violência Servidão Outros 

Prostituição forçada de 

adultos 

Serviço doméstico Recrutamento forçado de 

crianças  

Mendigagem Extração de 

órgãos 

Exploração sexual 

comercial infantil: 

- Prostituição 

- Pornografia 

- Turismo sexual 

Agricultura Recrutamento forçado de 

adultos 

Matrimônio servil Escravidão 

clássica 

 Minas  Servidão por dívida  

  

A partir desses tipos de tráfico, parece interessante abordar algumas 

características das espécies mais recorrentes no âmbito europeu.  
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Com relação ao tráfico de adultos com finalidade de exploração sexual, o modo de 

operar do traficante normalmente segue alguns padrões. Para começar, são usadas falsas 

pretensões para recrutar as vítimas. Uma vez que chegam ao país de destino, essas 

descobrem que adquiriram uma dívida milionária que deve ser paga com seu trabalho. 

Em muitos casos "de um modo abrupto é conhecido que a realidade do trabalho é a 

prostituição. Para as mulheres que se recusam a prostituir-se, lhes estupram várias 

vezes, até que consintam; em outros casos são forçadas a consumir narcóticos, e as que 

não consintam, sob forma alguma, são assassinadas. Geralmente, devem elas repassar a 

seus guardas ou administradores (cafetões) parte ou a totalidade do que ganham pela 

jornada6. Muitas ficam meses sem receber qualquer pagamento. Normalmente as 

mulheres que toleram essas condições o fazem por total falta de liberdade em seu país e 

por temerem por sua segurança pessoal e também pela segurança de suas famílias.7

 

A exploração sexual e comercial de meninos, meninas e adolescentes que inclui 

a utilização dos meninos, meninas e adolescentes na prostituição, a pornografia infantil 

e o turismo sexual estão alcançando cifras preocupantes a cada dia. A exploração sexual 

afeta exclusivamente as mulheres e meninas, assim como também os meninos e 

adolescentes que trabalham para satisfazer clientes bissexuais, homossexuais e 

heterossexuais. 

 

O recrutamento forçado se utiliza principalmente de uma população composta 

por menores e mulheres, vítimas de trabalhos forçados, prostituição e mendicância, 

entre outras, devido à falta de opções de vida. Por outro lado, a necessidade dos grupos 

armados ilegais de aumentar suas quadrilhas têm incrementado a prática de recrutar 

meninos, meninas, jovens e adultos.  

 

                                                 
6 Segundo dados da polícia espanhola, 50% da arrecadação mensal das colombianas exploradas 

sexualmente no país são para pagar a dívida da viagem, 25% para o “atravessador” e o 25% restante 
para seus gastos. En: “Radiografía del drama de la explotación sexual contra las colombianas en 
España.” El Tiempo, Bogotá, Octubre 14 de 2003. 

7 Por outro lado, “o peso da dívida e a necessidade de enviar dinheiro para seu país é tão grande, que 
muitas vezes o que elas pedem é ser tiradas de um Club onde são exploradas, mas não para ser 
devolvida a seu país, mas para irem a um Club onde possam trabalhar em melhores condições.” Ibid. 
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Os menores vinculados aos grupos armados ilegais devem enfrentar terríveis 

riscos não somente como combatentes, mas também como espiões, mensageiros, 

serventes e escravos sexuais. 

 

O tráfico com fins de trabalho forçado inclui menores e adultos. Ainda que suas 

manifestações sejam freqüentes, em algumas ocasiões o trabalho forçado continua 

sendo considerado não como uma forma de exploração, mas como uma atividade 

“normal”. Em relação à população adulta, alguns estudos têm demonstrado que um 

grande número de pessoas residentes na Europa se encontram em uma situação de 

exploração: muitos trabalham em fábricas, na agricultura, em hotelaria, em serviços 

domésticos, em restaurantes e em estabelecimentos comerciais sob condições que não 

são favoráveis. Às meninas menores, cabe-lhes trabalhar como domésticas em casas de 

família e por uma jornada inteira, sem receber nada em troca, somente comida e roupa. 

 

Uma das atividades de maior risco é a dos menores que trabalham nas minas. 

Geralmente, o trabalho nas minas está vinculado à extração de carbono, argilas, cal, 

areia, ouro e esmeraldas. Essas minas não contam com as mínimas condições de 

segurança: os túneis não têm demarcações, ventilação nem boa iluminação. Esses 

meninos apresentam profundas malformações corporais, enfermidades respiratórias e 

doenças da pele. 

 

Dentro dos tipos de servidão, a mendicância alheia é talvez a mais difundida. 

Muitos traficantes lucram com essa prática de servidão ao forçar meninos, meninas, 

jovens e até mesmo adultos a mendigar. Na maioria dos casos, os traficantes ficam com 

todo o dinheiro que recebem da jornada de suas vítimas em troca de dar-lhes alimento e 

um lugar para dormir.      

 

Sobre o tráfico com fins familiares existe pouca informação, porém a OIM tem 

conhecido casos de mulheres que estão em países de América Central e de Oriente 
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Médio vítimas desse tipo de crime.8 Em parte, o uso de agências matrimoniais pela 

Internet tem aumentado significativamente o número de vítimas. 

 

Se os traficados têm uma vida degradante, maior sorte possuem os traficantes 

que raramente são detidos e quase nunca processados, tornando o tráfico um negócio 

cada vez mais fácil e vantajoso, pois, além de ser lucrativo financeiramente, 

dificilmente é descoberto e punido. 

 

 Isso ocorre porque as penas impostas pelo tráfico de pessoas são relativamente 

leves quando comparadas com o contrabando de drogas ou de armas. Uma das razões 

pelas quais o tráfico de pessoas não é objeto de uma maior repressão é o escasso número 

de casos documentados. Isso se explica facilmente porque, na maioria dos casos, as 

vítimas do tráfico são consideradas simplesmente delinqüentes pelas autoridades do 

Estado receptor e dificilmente são detidas, processadas e deportadas. Se a isso for 

somado o temor das represálias dos traficantes, se compreende que as vítimas do tráfico 

não se sentem inclinadas a cooperar com as  autoridades policiais nos países de destino.  

 

 O desconhecimento dos seus direitos e de proteções legais, os obstáculos 

culturais e lingüísticos e a ausência de mecanismos de apoio fazem com que as 

mulheres vítimas do tráfico sintam-se ainda mais isoladas, e impedem que procurem 

pela justiça ou que recebam respostas das autoridades judiciais. 

 

5. Instrumentos jurídicos relativos à luta contra o tráfico de seres humanos na UE 

 

Na verdade o arcabouço jurídico ligado ao tema da trata de seres humanos engloba 

vários regramentos, tratados internacionais, tratados europeus, protocolos, diretivas, 

decisões-marcos e uma infinidade de outros documentos menores. 

 

Antes de entrar objetivamente nos instrumentos utilizados na prevenção, na 

sanção aos agressores e na proteção às vítimas da trata no âmbito da União Européia, 

                                                 
8 Ver op. cit. Departamento Administrativo de Seguridad / Policía Internacional (DAS/INTERPOL), 

Policía Nacional (Grupo Humanitas) y OIM  “Dimensiones de la Trata de Personas...” 
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interessante e mesmo imprescindível investigar quais os antecedentes ou marcos 

jurídicos desses instrumentos.  

 

 Inicialmente as questões envolvendo trata de seres humanos e, antes, de imigração 

e de asilo não se encontravam dentre as competências originárias da União Européia. 

Essa preocupação, no entanto, começou a surgir a partir da constatação de que ano a ano 

vem aumentando significativamente o fluxo de entrada ilegal de estrangeiros no 

território europeu, e mais ainda a partir da constatação de que essas entradas eram, em 

muitas vezes, ilegais e com fins nem sempre lícitos. 

 

 As determinações mais importantes nesse sentido foram introduzidas a partir do 

Tratado de Maastricht, firmado em 1992 e que entrou em vigor em 1993, e o Tratado de 

Amsterdã, firmado em 1997 e vigorando a partir de 1999, defendendo, ambos, a idéia de 

cooperação policial e judicial em matéria penal entre os países membros. 

 

 O Tratado de Maastrich traz esse tema no seu título VI (também chamado de 

Terceiro Pilar), que estabelece as “disposições  relativas à cooperação policial e judicial 

em matéria penal”. Em seu artigo 29 implementa a cooperação entre os Estados 

Membros na luta e no combate ao tráfico de seres humanos, a determinação da criação 

de uma Ação em Comum entre os Estados Membros e ainda estabelece alguns 

mecanismos para a prevenção desse delito. 

 

Em seguida, o Tratado de Amsterdam reorganiza a cooperação com os campos 

da justiça e os assuntos de interior e fixa como objetivo a criação de um espaço de 

liberdade, seguridade e justiça. 

  

 O Tratado de Amsterdam ratifica em seu título VI as disposições relativas à 

necessidade do estabelecimento de uma política comum de cooperação policial e 

judicial em matéria penal, e em seu artigo K1, trata dessa política no que diz respeito 

especificamente ao tráfico de seres humanos: “Artigo K.1 [...]. Este objetivo será 

atingido mediante a prevenção e a luta contra a delinqüência, organizada ou não, em 
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particular o terrorismo, o tráfico de seres humanos  e os delitos contra os meninos,  o 

tráfico ilícito de drogas e de armas, a corrupção e a fraude [...]”. 

 

 E segue tratando do tema, ao abordar a necessidade de medidas comuns para a 

caracterização desses delitos e penas no artigo K.3: “A ação em comum sobre 

cooperação judicial em matéria penal incluirá: [...].  e) a adoção progressiva de medidas 

que estabeleçam normas mínimas relativas aos elementos constitutivos dos  delitos e 

das penas em âmbitos da delinqüência organizada, do terrorismo e do tráfico ilícito de 

drogas”. 

 

 Ademais, em dezembro de 2000 foi firmado, em nome da comunidade, o 

Convênio das Nações Unidas contra a delinqüência transnacional organizada e seus 

protocolos adjuntos sobre a luta contra o tráfico de pessoas e contra o tráfico de 

imigrantes por terra, mar e ar; e o protocolo para prevenir, reprimir e sancionar o tráfico 

de pessoas, especialmente mulheres e crianças. 

 

 O primeiro traz como finalidade, no seu art. 2º, prevenir e combater o tráfico 

ilícito de imigrantes, assim como promover a cooperação entre os Estados-parte com 

esse fim, protegendo ao mesmo tempo os direitos dos imigrantes objeto de dito tráfico.  

 
 E o segundo estabelece como fim, em seu artigo 2°, prevenir e combater o 

tráfico de pessoas, prestando especial atenção às mulheres e crianças, proteger e ajudar 

as vítimas de tráfico, respeitando plenamente seus direitos humanos, e promover a 

cooperação entre os Estados-parte para lograr esse fim. 

  
 A partir da ratificação desses importantes documentos, surge a Decisão Marco 

2002/629/JAI do Conselho relativa à luta contra a trata de seres humanos e logo em 

seguida a Directiva 2002/90/CE do Conselho, destinada a definir a ajuda à entrada, à 

circulação e à estada irregulares. 

 
 Ao lado desses instrumentos pioneiros, podem-se citar outros dois: a Decisão 

2003/209/CE da Comissão Européia relativa à criação de um grupo consultivo, 

denominado "Grupo de especialistas em trata de seres humanos" e a Diretiva 
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2004/81/CE do Conselho que concede uma permissão de residência a nacionais de 

terceiros países que sejam vítimas da trata de seres humanos ou tenham sido objeto de 

qualquer ação de ajuda à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades 

competentes denunciando os tratantes. 

 

5.1 Decisão Marco relativa às infrações relacionadas com a trata de seres humanos 

 

De acordo com esse documento, a trata de seres humanos é caracterizada como 

um crime contra a pessoa, e possui por objeto a exploração do individuo, seja para fins 

laborais ou sexuais. 

Para tanto, estão sujeitos a punição e passa a ser dever dos Estados Membros 

punir toda forma de contratação, transporte, traslado ou alojamento de uma pessoa 

privada de seus direitos fundamentais. Assim, o conjunto dos comportamentos delitivos 

que se servem de uma situação de vulnerabilidade física ou mental da pessoa será 

constitutivo de delito. 9

 

Levando-se em conta as mais diversas situações que possam levar a que uma 

pessoa se torne vítima da trata, a presente decisão-marco determina que o 

consentimento da vítima é indiferente quando o autor da infração realiza certas condutas 

ou comportamentos típicos constitutivos de exploração, ou seja, quando cometa atos 

utilizando: o uso de coação, violência ou ameaças, incluído o rapto; o uso do engano ou 

fraude; o abuso de autoridade ou influência ou o uso de coação; o oferecimento de 

compensações econômicas10, ou seja, mesmo que a vítima, nesse caso, consinta, esse 

consentimento será invalidado. 

                                                 
9 Cf. Decisão marco 2002/629/JAI do Conselho, de 19 de julho de 2002, relativa à luta contra a trata de 

seres humanos, o presente documento é aplicado a: Artículo 1. “Infrações relacionadas com a trata de 
seres humanos com fim de exploração laboral ou sexual”. 

10 Cf. Decisão marco  2002/629/JAI. Artículo 1 – [...]. 1. “Cada Estado Membro adotará as medidas 
necessárias para garantir a punibilidade dos atos seguintes: a captação, o transporte, o traslado, a 
acolhida, a subseqüente recepção de uma pessoa, incluídos o intercâmbio ou o transpasse do controle 
sobre ela, quando: a) se recorra à coação, à força ou à ameaça, incluído o rapto, ou b) se recorra ao 
engano ou à fraude, ou c) haja abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, de maneira que a 
pessoa não tenha uma alternativa real e aceitável, exceto submeter-se ao abuso, ou d) se concedam ou 
se recebam pagamentos ou benefícios para conseguir o consentimento de uma pessoa que possua o 
controle sobre outra pessoa, com o fim de explorar o trabalho ou os serviços de dita pessoa, incluídos 
ao menos o trabalho ou os serviços forçados, a escravidão ou práticas similares à escravidão ou à 
servidão, ou com o fim de explorar a prostituição alheia ou exercer outras formas de exploração sexual, 
incluída a pornografia”. 
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De acordo com a decisão-marco, as sanções previstas pelas legislações nacionais 

devem ser “efetivas, proporcionadas e dissuasórias”, visando efetivamente erradicar o 

delito. Para tanto as penas aplicadas aos infratores deverão ser duras, não podendo a 

pena máxima privativa de liberdade ser inferior a oito anos.   

 

Além disso, a Decisão-Marco introduz a responsabilidade penal e civil também 

das pessoas jurídicas. Essa responsabilidade é complementar à da pessoa física. Através 

dela, a pessoa jurídica passa a ser responsável se a infração for cometida por sua conta 

por outra pessoa que atue individualmente ou como membro de um órgão da pessoa 

jurídica ou que exerça um poder de decisão. As sanções para as pessoas jurídicas serão 

“efetivas, proporcionadas y dissuasórias”, incluirão multas penais e não penais e 

sanções específicas como: proibição temporal ou definitiva da atividade comercial, uma 

ordem judicial de liquidação ou exclusão de benefícios e vantagens públicas11. Essa 

regra vem a punir também empresários e proprietários de estabelecimentos que têm o 

objetivo de explorar sexual e laboralmente os imigrantes.  

 

E para concluir a questão relativa às sanções, com o fim de evitar que o crime 

permaneça impune a causa de um conflito de competência, a Decisão introduz critérios 

de distribuição de competências. Assim, um Estado é competente sempre quando a 

infração é cometida em seu território (princípio da territorialidade); o autor da infração 

tenha a nacionalidade de dito Estado Membro (principio de personalidade ativa); a 

infração seja cometida por conta de uma pessoa jurídica estabelecida no território de tal 

Estado Membro. O segundo critério é especialmente importante para os Estados que 

rechacem a extradição de seus nacionais já que, nesse caso, deverão estabelecer as 

medidas necessárias com o fim de perseguir judicialmente a seus nacionais pelas 

infrações cometidas fora de seu território.  

 
                                                 
11 Cf. Decisão marco 2002/629/JAI. Artigo 5. Sanções contra as pessoas jurídicas: “Cada Estado Membro 

adotará as medidas necessárias para garantir que à pessoa jurídica considerada responsável em virtude 
do disposto no artigo 4 seja punível com sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas, que incluirão 
multas de caráter penal ou administrativo que poderão incluir outras sanções, tais como: a) exclusão do 
desfrute de vantagens ou ajudas públicas, ou b) proibição temporária ou permanente do desempenho de 
atividades comerciais, ou c) submissão a vigilância judicial, ou d) medida judicial de liquidação, ou e) 
fechamento temporário ou definitivo de estabelecimentos utilizados na comissão da infração”. 
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5.2 Diretiva destinada a definir a ajuda à entrada, à circulação e à estada 

irregulares 

 

 Um dos objetivos da União Européia é o estabelecimento progressivo de um 

espaço de liberdade, segurança e justiça que implica em particular a luta contra a 

imigração clandestina. Assim, o objetivo da presente diretiva é complementar outros 

instrumentos adotados com a finalidade de combater a imigração clandestina, o 

emprego ilegal, a trata e o tráfico de seres humanos e a exploração sexual infantil no 

espaço europeu. 

 

Esse combate toma proporções concretas a partir de iniciativas derivadas da 

presente diretiva, que visa, objetivamente, combater a ajuda à imigração clandestina, 

tanto a que se refere à travessia irregular de fronteiras em sentido stricto como a que se 

presta a alimentar as redes de exploração de seres humanos. A partir dela, os Estado 

membros estão aptos a sancionar qualquer pessoa ou grupo de pessoas que ajude, com 

ou sem obtenção de lucro, outra pessoa que não seja nacional de nenhum dos países da 

União Européia a entrar ou transitar por esse território de forma ilegal12. Fica assim, de 

forma concreta, instituído como crime o auxílio a entrada irregular de seres humanos de 

terceiros países no território europeu. 

 

5.3  Decisão relativa à criação de um grupo consultivo, denominado "Grupo de 

especialistas em trata e tráfico de seres humanos" 

 

 Com o objetivo de aumentar a prevenção e a repressão da delinqüência, 

organizada e, em especial, a trata de seres humanos, a Comissão da União Européia 

decidiu criar um grupo de especialistas em trata de seres humanos, ou mais 

                                                 
12 Cf. Diretiva 2002/90/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2002, destinada a definir a ajuda à 

entrada, à circulação e à estadia irregulares.  Artigo 1. “1. Os Estados membros adotarão sanções 
adequadas: a) contra qualquer pessoa que intencionalmente ajude a uma pessoa que não seja nacional 
de um Estado membro a entrar no território de um Estado membro ou a transitar através deste, 
vulnerando a legislação do Estado que trate sobre entrada ou trânsito de estrangeiros; b) contra 
qualquer pessoa que intencionalmente ajude, com ânimo de lucro, a uma pessoa que não seja nacional 
de um Estado membro a permanecer no território de um Estado membro, vulnerando a legislação do 
Estado que trate sobre estadia de estrangeiros. 

2489



precisamente um comitê consultivo chamado "Grupo de especialistas na trata de seres 

humanos", posteriormente denominado "o Grupo de Expertos". 

 

 De acordo com a Decisão, o grupo de expertos deverá ser composto por pessoas 

qualificadas competentes nos assuntos relativos à trata de seres humanos. Tal 

competência se baseará em sua experiência em atividades na administração dos Estados 

membros da União Européia e dos países candidatos, em organizações 

intergovernamentais, internacionais e não governamentais comprometidas na luta contra 

a trata de seres humanos ou na pesquisa acadêmica em universidades ou institutos 

públicos ou privados.  

 

 O objetivo da criação desse grupo é auxiliar a comissão em todos os temas sobre 

trata de seres humanos, ou seja, sua função principal é prestar consultoria especializada 

e segura sobre qualquer assunto relativo à trata de seres humanos. 

 

O grupo de especialistas será composto por 20 membros dentre pessoas com 

experiência na luta contra a trata de seres humanos. Os membros serão nomeados como 

expertos independentes, não tendo qualquer ligação com sua instituição ou órgão de 

origem. Além disso, não terão qualquer remuneração e seu mandato é de um (01) ano, 

podendo ser renovado. 

 

 As pesquisas e os estudos do grupo de expertos serão apresentados à Comissão 

através de informes. Desse modo, a Comissão poderá publicar em Internet qualquer 

informe, ditame e ata do grupo de expertos que não seja confidencial. 

 

5.4 Diretiva relativa à expedição de uma permissão de residência a nacionais de 

terceiros países vítimas da trata de seres humanos que cooperem com as 

autoridades competentes13

                                                 
13 Todavia essa diretiva está em avaliação e adaptação. O próprio documento prevê em seu corpo que, a 

mais tardar em 6 de agosto de 2008, a Comissão informará ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a aplicação da presente Diretiva nos Estados membros e proporá, em seu caso, as modificações 
necessárias. Os Estados membros transmitirão à Comissão toda a informação apropriada para a 
elaboração deste relatório. 
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          Entre os instrumentos comunitários relativos à luta contra a trata de pessoas, o 

que mais efetividade parece conter é a presente Diretiva. Tem ela por objeto definir as 

condições para a concessão de permissões de residência de duração limitada, em função 

da duração dos procedimentos nacionais pertinentes a nacionais de terceiros países que 

cooperam na luta contra a trata de seres humanos ou contra a ajuda à imigração ilegal. 

  

Os Estados membros deverão aplicar a presente Diretiva aos nacionais de 

terceiros países que sejam ou tenham sido vítimas de delitos relacionados com a trata de 

seres humanos, quando tenham entrado ilegalmente no território dos Estados membros. 

 

O objetivo da União Européia não é outro que o de definir as condições para a 

concessão de permissões de residência de duração limitada (no mínimo seis meses), em 

função da duração dos procedimentos nacionais pertinentes a nacionais de terceiros 

países que mostrem uma clara vontade de cooperação na luta contra a trata de seres 

humanos ou contra a ajuda à imigração ilegal e que tenha rompido todas as relações 

com os supostos autores.  

 

As autoridades competentes dos Estados membros têm, nesses casos, o dever de 

informar aos nacionais de terceiros países de que se trata de uma possibilidade de obter 

essa permissão de residência e de poder dispor de um prazo de reflexão, cuja duração e 

início deverão ser determinados pelas legislações nacionais. Tal informação14 deve 

ajudá-los a estar em condições de decidir com conhecimento de causa, tendo em vista os 

riscos que isso possa significar, se desejam ou não cooperar com as autoridades 

policiais, fiscais ou judiciárias, para que sua cooperação seja livre e, em conseqüência, 

mais eficaz15. É importante indicar que esse período de reflexão não criará nenhum 

direito de residência em virtude da própria Diretiva Comunitária, mas durante esse 

período não se executará nenhuma medida de expulsão. No ordenamento espanhol, 

todavia, não se contempla a existência desse período de reflexão, não obstante, até que 

                                                 
14 A Diretiva faculta aos Estados para decidir que dita informação também possa ser facilitada por uma 

organização não governamental ou uma associação designada especificamente. 
15RED ACOGE. – Federación de Asociaciones Pró inmigrantes. Esclavas en tierra de nadie: 

acercándonos a las víctimas de trata de mujeres. Madrid: Red Acoge, 2005,  p. 110. 
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assim seja feito, pode-se fazer valer o disposto na Diretiva comunitária, dado seu 

indiscutível valor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No âmbito europeu o tema imigração vem ultimamente obtendo bastante destaque 

e gerando sérias preocupações aos Estados membros. Isso porque os  Estados não estão 

ainda preparados eficazmente para lutar contra a invasão massiva de imigrantes que 

chegam aos seus territórios todos os dias. Muitos deles, por certo, são vítimas de um 

mercado cada vez mais crescente e nefasto: a trata de pessoas. 

 

 No intento de conter esse “novo mercado” que faz cada vez mais vítimas e, enfim, 

acaba por sobrecarregar os países europeus de centenas de pessoas vitimadas que neles 

se estabelecem, a Organização das Nações Unidas e em seguida a União Européia 

emitiram uma série de documentos e instrumentos que visam frear esse processo. 

  

 No que tange à União Européia, pode-se dizer que, do ponto de vista jurídico, 

esses instrumentos podem ser resumidos em quatro principais armas já citadas. Todas 

elas visam estabelecer algum mecanismo de luta contra a trata, seja penalizando os 

criminosos e tratantes, seja penalizando condutas omissivas ou comissivas, seja 

fomentando o estudo e a busca de soluções através do fortalecimento e incentivo à 

criação de grupos de expertos na temática, seja concedendo permissões temporárias de 

residência aos imigrantes que cooperarem delatando as quadrilhas. 

 
 Todos eles, ao que parece, são instrumentos interessantes e importantes na luta 

contra a trata de pessoas; porém, é opinião de muitos que esses instrumentos não têm 

apresentado a eficácia esperada.  

  

 Todavia o que se percebe, à medida que avançam as pesquisas, é que os 

mecanismos jurídicos não são suficientes para combater o problema. Ao que parece, o 

fato de deixar a cargo dos Estados membros as iniciativas de legislar sobre o tema tem 

gerado certa demora e talvez burocratizado demais as ações, gerando obstáculos à 

concretização dos objetivos. 
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 Outro fator que tem dificultado um melhor andamento desses instrumentos tem 

sido a não-cooperação das vítimas no sentido de denunciar seus agressores. Fato é que 

muitas desconhecem seus direitos, não se auto-reconhecem como vítimas e geralmente, 

não possuem papéis, não denunciam por receio de serem descobertas e devolvidas ao 

seu país de origem. Assim, preferem o sofrimento velado. 

 

 Por isso, destaca-se o valoroso trabalho desenvolvido por Organizações Não-

Governamentais – ONGs - que se colocam na linha de frente dessa luta, acolhendo, 

educando, prestando assistência judiciária, assistência psicológica e médica, que parece 

ser fundamental para a reinserção e reabilitação de seres humanos vítimas da trata. 

Além disso, essas ONGs se dedicam a realizar campanhas de conscientização nos países 

terceirosmundistas, desestimulando a emigração e, ainda, devido ao acesso direto às 

vítimas e a suas famílias, estimulando a cooperação no sentido de delatar as quadrilhas 

de tratantes. 

 

 Importante constatar que o tema é de uma atualidade muito grande, e tem sido 

pauta do dia de discussões em todos os Países membros, além de possuir um grande 

valor do ponto de vista humanitário. Tudo isso seguramente deve acabar gerando frutos, 

projetos de pesquisa, artigos, seminários e quiçá regulamentos mais eficazes do que os 

já existentes, que só têm a beneficiar esse mar de vítimas que se observa todos os dias 

na mídia – esse mar de gente vítima do mercado humano, esse mar de “produtos 

humanos”.   
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 POLÍTICA E DIREITO: UMA REFLEXÃO SOBRE A TEORIA DA 
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RESUMO 

Estuda-se a relação entre Política e Direito sob a vertente do pluralismo combativo 

delineado a partir da Democracia Radical, com fulcro na teoria aporética da justiça. 

Neste sentido, busca-se traçar os paradoxos existentes entre a instabilidade política 

promovida pela democracia e a estabilidade projetada pelo Direito, de modo que tal 

compatibilização possa ser condizente à realização dos direitos humanos e fundamentais 

tanto em sua esfera formal, quanto material. Assim, delineou-se primeiramente o 

conceito de violência no tocante à instituição dos direitos segundo Jacques Derrida e 

Walter Benjamin, fundamentando a concepção da justiça como “aporia”. Após, 

contextualizou-se como essa relação crítica ora apresentada se inseria na perspectiva da 

Democracia Radical, traçando, de um lado, o conceito de política a partir de um modelo 

agonístico e conflitivo, e, de outro, problematizando a situação na qual se encontra o 

Direito diante destas categorias, uma vez que ele, na sua essência, fora concebido como 

um elemento de estabilização. Sob este enfoque foram tecidas críticas sobre a forma 

tradicional de interpretação jurídica, a partir de uma proposta hermenêutica crítica, 

concebendo o Direito, por sua vez, como um elemento indissociável de sua teleologia 

para uma aplicação jurídica mais correlata à realidade na qual se insere e menos 

pretensiosa, ao querer evitar justamente o que a Democracia deve querer construir: o 

conflito. Desta forma, buscou-se trazer a lume perguntas, que, ao serem questionadas, 
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podem remeter a teoria jurídica à uma concepção diversa daquela classicamente adotada 

pela teoria tradicional que, por sua vez, ao conceber o espaço jurídico como algo 

externo e distante da própria sociedade em que atua, não compreende devidamente a 

complexidade política, econômica e social que passa a ser demandada, e, por 

conseguinte, o torna indiferente em relação aos seus próprios dilemas.  

 

PALAVRAS CHAVES: DEMOCRACIA RADICAL. CONFLITO POLÍTICO. 
APORIA. VIOLÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO.  
 

ABSTRACT 

It studies the relation between Politics and Law under the slope of the militant pluralism 
delineated from the Radical Democracy, with fulcrum in the aporetical theory of justice.  
In this sense, there is a search to differentiate the existing paradoxes between the 
political instability promoted by the democracy and the stability projected by the law, so 
that such compatibilization can be appropriate to the achievement of the fundamental 
and human rights both in its material and formal sphere. Like this, it delineated itself 
first in the concept of violence when it comes to the institution of rights, according to 
Jacques Derrida and Walter Benjamin, substantiating the conception of justice as 
"aporia".  Afterwards, it puts into context how that critical relation now presented was 
inserted in the perspective of the Radical Democracy, on one side, the concept of 
politics from a model agonistic and conflitive, and, on another side, complicating the 
situation in which is found the law faced with these categories, since it, in its essence, 
was conceived like an element of stabilization.  Under this approach there were critical 
thoughts about the traditional form of legal interpretation, from a supposed critical 
hermeneutical way, conceiving the Law, by its time, as an element indissociated of its 
teleological view of a legal application closer to the reality in which is inserted and less 
pretentious, searching to avoid fairly what democracy should want to build: the conflict.  
In this way, some questions were brought up, as they were being asked they could remit 
the legal theory at first diverse conception of that classically adopted view of the 
traditional theory that, by its time, upon conceiving the law as somewhat external and 
distant of the own society that it is part of, it does not understand properly the social, 
economical, and political complexity that it demands, and, consequently, becomes 
indifferent to its own dilemmas.   
 
KEYWORDS: RADICAL DEMOCRACY. POLITICAL CONFLICT. APORIA. 

VIOLENCE. STABILITY. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho congrega, ao mesmo tempo, uma análise crítica e 

propositiva (ainda que restrita), na qual somos conduzidos a caminhos distintos. Isto 

porque o diálogo delineado entre a política e o Direito traz, em seu bojo, situações 
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controversas e ao mesmo tempo complementares, quais sejam da necessidade de se 

conferir à sociedade idéias de conflito, abrindo-se espaços à contingência e à 

pluralidade, como também de estabilização, papel desempenhado com primazia pelo 

Direito que visa conferir determinado grau de limitação às instabilidades que o 

pensamento democrático necessariamente promove. 

 Delinear-se-á, assim, um questionamento suscitado a partir da crítica à 

violência e aos padrões políticos modernos, na esteira dos conceitos de Jaques Derrida, 

buscando-se, a seguir, uma problematização da presente concepção com as propostas de 

radicalização da Democracia delineadas, especialmente, por Chantal Mouffe e Ernesto 

Laclau. 

Significa, portanto, que as interrogações ora balizadas, embora não se 

encontrem distantes de uma reflexão inicial comum, partem de posicionamentos 

bastante diversos, eis que, de um lado, tem-se uma perspectiva de desconstrução de 

determinados paradigmas tomados em uma acepção democrático-liberal clássica, 

enquanto, de outro, ainda que sob uma circunscrição crítica, faz-se uma análise 

propositiva para uma idéia de política mais aberta e contingente. 

 

1 JACQUES DERRIDA E WALTER BENJAMIN: CRISE E 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Com fulcro no artigo de Walter Benjamin “Crítica da violência: crítica do 

poder” entende-se que a função do poder-violência, no momento de institucionalização 

de conceitos, em especial, na institucionalização do direito, é dupla. Afinal, ela atua 

tanto na busca ao que é instituído, como expressão do judiciário, como também, em sua 

teleologia, na busca da violência como meio. 

 Outrossim, observa-se que, no momento da instituição do fim como um 

direito, não se dispensa a violência, mas a transforma num poder que venha a instituir o 

direito, no sentido rigoroso e imediato, estabelecendo como direito, nos dizeres de 

Benjamin1 não um fim livre e independente de violência (Gewalt), mas um fim 

necessário e intimamente vinculado, sob o nome do poder (Macht). 

Nestes termos, cumpre advertir que Walter Benjamin busca a rejeição de todo 

poder mítico. Afinal, o poder instituinte do direito pode ser chamado de um poder que é 
                                                 
1 BENJAMIN, Walter. "Crítica da Violência – crítica do poder", in: Documentos de cultura, documentos 
de barbárie: escritos escolhidos. São Paulo, Cultrix/Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 
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posto pelo ser humano, enquanto que, de forma igualmente criticável, encontra-se o 

poder mantenedor do direito, ou seja, o poder administrado que lhe serve. Neste sentido, 

a tarefa de uma crítica da violência pode ser definida como a apresentação de suas 

relações com o direito e a justiça.  

Isto porque, conforme expõe Walter Benjamin2: 

 
 

“(...) qualquer que seja o efeito de uma determinada causa, ela só se 
transforma em violência, no sentido forte da palavra, quando interfere em 
relações éticas. Esfera de tais relações é designada pelos conceitos de direito 
e justiça. Quanto ao primeiro, é evidente que a relação elementar de toda 
ordem jurídica é a de meios e fins. A violência, inicialmente, só pode ser 
procurada na esfera dos meios, não na dos fins.” 

 
 
Desta forma, passa a presente reflexão a tratar das análises realizadas por 

Jacques Derrida sobre o texto de Walter Benjamin, Kritik der Gewalt3, em que expressa 

não apenas uma crítica da representação como perversão e queda da linguagem, mas 

também da representação como sistema político da democracia formal e parlamentar4.  

Assim, a abordagem de Jacques Derrida sobre a crítica da violência, passa a se 

desenvolver com base principalmente na dualidade da violência fundadora e da 

violência conservadora do direito, albergadas, também, na dicotomia ora explicitada 

entre o conflito e a estabilização. 

A relação com os sistemas jurídicos se verticaliza nessa reflexão, posto que as 

violências se colocariam em dois momentos importantíssimos da legitimação do 

Judiciário perante o meio social: em sua fundação – o instante de criação de um sistema 

judiciário e de um sistema normativo – e, também, no sentido de que toda a estrutura 

construída – com a violência fundante – se estabeleça, ou seja, em sua manutenção, para 

que os prédios do poder não tombem. 

Isto conseqüentemente remete a uma necessária revisão de conceitos utilizados 

por Jaques Derrida, dentre os quais denota-se que cumpre distinguir o que o referido 

autor chama de violência fundadora do direito – mística – e a violência destruidora do 

                                                 
2 BENJAMIN, Walter. "Crítica da Violência – crítica do poder"... . 
3 “Por comodidade, continuaremos a traduzir Gewalt por violência, mas já disse que essa tradução exige 
precauções. Gewalt pode significar também o domínio ou a soberania do poder legal, a autoridade 
autorizante ou autorizada: a força de lei.” DERRIDA, Jacques. Força de lei: o fundamento místico da 
autoridade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 73. 
4 DERRIDA, Jaques. Op. cit. p. 63. 

2498



  

direito – divina, como também a diferenciação postulada entre a justiça – princípio da 

colocação divina de finalidade – e o poder – como princípio de toda instauração mística 

de direito. Tais termos remetem, como um todo, à concepção que confere legitimidade 

ao poder, e, por conseguinte, ao Direito. 

Adverte-se, no entanto, que a violência tomada em apreço não se restringe 

apenas ao ambiente em que ocorre a sua materialização, mas tem por base, também, a 

sua perspectiva simbólica, mais ampla e intransponível que a sua forma concreta pura. 

Neste sentido, não versa apenas acerca da violência que o uso arbitrário da força policial 

pode vir a representar, mas também da constelação de imagens, programas, dizeres e 

representações que possam advir de um governo ou, por decorrência, do sistema 

jurídico a este subjacente5. 

Quanto aos defensores do direito natural, o recurso a meios violentos não 

apresentaria qualquer problema, pois estes vislumbrariam, em sua totalização do 

naturalismo, a justiça nos fins naturais, demonstrando um determinismo temeroso. 

Assim, o direito natural se esforça para justificar os meios pela justiça dos objetivos.  

O direito positivo, contudo, esforça-se para legitimar a justiça dos fins através 

dos meios utilizados, preocupando-se com o momento histórico em que se situa. 

Contudo, inobstante a importante preocupação que o direito positivo possui com o devir 

histórico jurídico, este fica aquém das expectativas críticas de Walter Benjamin para 

com o sistema judiciário. 

O discurso do direito europeu busca, via de regra, repreender a violência que 

venha a ser exercida pelos sujeitos individualmente, posto que ameaçaria à ordem 

jurídica em sua totalidade. Esta condenação vincula-se com o objeto de instauração e 

conservação que o direito possui e que passa a ser instrumentalizado por meio da 

violência. Justifica-se, portanto, que o interesse do direito na monopolização da 

violência é legítimo, pois visa à proteção do próprio direito. 

Conforme expõe Derrida6:  

 
 

“Tautologia perfomativa ou síntese a priori que estrutura toda fundamentação 
da lei, a partir da qual se produzem performativamente as convenções (ou o 

                                                 
5 Assim, extrai-se que: “O conceito de violência pertence à ordem simbólica do direito, da política e da 
moral – de todas as formas de autoridade ou de autorização, ou pelo menos de pretensão de autoridade”. 
DERRIDA, Jacques. Opus cit.  p. 75. 
6 DERRIDA, Jacques. Op. cit. p. 78. 
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“crédito” de que falamos antes) que garantem a validade do performativo 
graças ao qual, desde então, obtêm-se os meios de decidir entre a violência 
legal ou violência ilegal.” 

 
 
Assim, percebe-se que a violência não é função exógena à ordem jurídica, 

devendo, pois, ser pensada na dialeticidade do exercício do direito com a violência e a 

violência como exercício do direito. A ameaça que é colocada dentro do sistema 

jurídico pela violência consiste, assim, em uma potência ou em uma força que visa à 

obtenção de um dado resultado, o qual ameaça, em si, o desmoronamento de todo o 

ordenamento judiciário. 

Desta forma, o Estado busca se resguardar dessa ameaça que é efetuada pela 

violência fundadora, capaz de modificar as relações jurídicas, e, portanto, a potencial 

legitimadora de direitos que vão além do tentacular poder do Estado, podendo criar, 

assim, as demandas de direito aos direitos.  

Derrida, em sua análise de Walter Benjamin, frisa que o lócus daquilo que 

ameaça o direito pertence, por mais paradoxal que possa parecer, à sua própria origem7. 

Nesse diapasão, é importante lembrar que ao contestar a ordem jurídica vigente, os 

levantes revolucionários, tanto de esquerda como de direita, justificam o recurso à 

violência alegando a instauração de um novo Estado, ou seja, através de um futuro em 

aberto, uma promessa utópica (no sentido do discurso do aprimoramento das condições 

vigentes para aqueles que venham a demandar a alteração da ordem estabelecida)8.  

No entender de Derrida, a fundação de todos os Estados advém de uma 

situação que pode ser nominada de revolucionária, pois instaura um novo direito, 

fazendo-o com fulcro na violência. Tem-se, assim, a suspensão do momento histórico, 

pelo menos dentro do âmbito jurídico, chegando-se à situação material-figurativa do 

momento do não direito, a qual se assemelha, em alguma medida, à situação anterior da 

criação da norma fundamental kelseniana9. 

                                                 
7 DERRIDA, Jacques. Opus cit. p. 82. 
8 “Nessas situações ditas fundadoras de direito ou de Estado, a categoria gramatical do futuro anterior 
assemelha-se ainda demasiadamente a uma modificação do presente, para descrever a violência em 
curso”.DERRIDA, Jacques. Op. cit.  p. 83. 
9 Segundo Kelsen: “A norma afirmada na premissa maior, segundo a qual devemos observar os 
mandamentos de Deus (ou do Seu Filho), está contida no pressuposto que as normas, cujo fundamento de 
validade está em questão, provêm de uma autoridade, quer dizer, de alguém que tem capacidade, ou seja, 
competência para estabelecer normas válidas. Esta norma confere à personalidade legiferante ‘autoridade’ 
para estatuir normas. O fato de alguém ordenar seja o que for não é fundamento para considerar o 
respectivo comando como válido, quer dizer, para ver a respectiva norma como vinculante em relação aos 
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A fundação do direito, na perspectiva de Jacques Derrida, suspende o próprio 

direito. Assim, o direito que é suposto não se encontra perante a lei em si, mas de uma 

lei que ainda está por vir, indeterminada. E o estar diante da lei, aproxima-se à situação 

kafkaniana da transcendência inacessível da lei. A lei projetada no futuro, como 

promessa, prende os sujeitos em sua estrutura aporética, de modo que somente no futuro 

poderá, talvez, saber qual a inteligência ou interpretação possível para a legislação10. 

Mais uma vez, Derrida11 explica que: 

 
“Uma revolução “bem-sucedida”, a fundação de um Estado “bem-sucedida” 
(um pouco no sentido em que falamos de um “felicitous” “performative 
speech act”) produzirá a posteriori aquilo que ela estava destinada de 
antemão a produzir, isto é, modelos interpretativos próprios para serem lidos 
retroativamente, para dar sentido, necessidade e sobretudo legitimidade à 
violência que produziu, entre outros, o modelo interpretativo em questão, isto 
é, o discurso de sua autolegitimação.” 

 
 
Assim, reafirma-se que a própria violência da fundação ou instauração do 

direito deve envolver a violência da conservação do direito e não pode promover uma 

ruptura total com esta. Ou seja, o momento revolucionário deve guardar, desde o seu 

início, o instrumental estabilizador do futuro, a violência conservadora. 

Analisa-se, ainda, que enquanto o espírito é ditadura, de forma recíproca, a 

ditadura, que se constitui como a essência do poder enquanto violência é, por sua vez, 

de essência espiritual. A tese que funda essa teoria é a de que aquilo que provê a 

autoridade (que está legitimada ou que busca sua legitimação), ou à violência do poder, 

trata-se de uma decisão instituinte que não possui a finalidade de justificar sua soberania 

com fulcro em uma legislação preexistente, mas apela para uma mística e somente se 

manifesta sob a forma de ordens, ditos prescritivos ou de performativos ditatoriais. 

Para Benjamin, mediante o uso do compromisso, que possui forte conotação 

negativa, realiza-se uma denegação da violência aberta. Recorre-se, para tanto, à 

                                                                                                                                               
seus destinatários. Apenas uma autoridade competente pode estabelecer normas válidas; e uma tal 
competência somente se pode apoiar sobre uma norma que confira poder para fixar normas. A esta norma 
se encontram sujeitos tanto a autoridade dotada de poder legislativo como os indivíduos que devem 
obediência às normas por ela fixadas” KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista 
Machado. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1997. p. 216. 
10 Como diz Nietzsche, se um templo está para ser erguido, outro deve ser destruído. Assim, é necessário 
“desconstruir” o modo vigente de interpretação e aplicação do direito, para que uma nova forma de se 
pensar esta problemática possa ser edificada. Sobre o tema: NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da 
moral. Trad. Carlos José de Meneses. Lisboa: Ed. Guimarães, 1983. 
11 DERRIDA, Jacques. Opus cit. pp. 85-86. 
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dissimulação da violência, que pertenceria ao próprio espírito da violência, o qual leva a 

aceitar o constrangimento do adversário. Esse constrangimento, também, ocorre por 

uma dissimulação, pois ao tempo em que nega o adversário, justifica essa negação para 

se impedir o pior, mas, ao mesmo tempo, afirma que teria sido melhor fazê-lo de outra 

forma. Nesse sentido: “O parlamentarismo está, portanto, na violência da autoridade e 

na renúncia ao ideal”12. 

Acresce-se que no momento histórico representante do máxime da barbárie 

humana, experimentado pelo século XX nas políticas nazistas, três pensadores 

teoricamente distintos, quais sejam Carl Schmitt, Heidegger e Walter Benjamin, opõem 

de modos peculiares suas hostilidades à democracia parlamentar e à democracia em si 

mesma. 

Nesse viés, a crítica de Benjamin é o reflexo da crise do modelo europeu da 

democracia burguesa, liberal e parlamentar, e, portanto, de toda a construção jurídica 

vinculada a estas estruturas. Ainda, com a insurgência de novos modelos midiáticos e 

com a mutação das bases fundantes da formação da opinião pública, realiza-se o 

questionamento sobre o modelo liberal da discussão ou da deliberação parlamentar na 

produção das leis, pautas que contemporaneamente assumem caráter de suma 

relevância, podendo definir o posicionamento eleitoral ou a criação (ainda que 

inconstitucional) de leis que respondam a clamores sociais pré-fabricados pela mídia. 

Feitas estas reflexões iniciais das questões sobre a violência para Jacques 

Derrida, a partir de Walter Benjamin, passa-se ao momento do debate sobre a 

democracia e as suas propostas de aprofundamento da própria vivência democrática.  

 

2 DEMOCRACIA RADICAL: ENTRE O CONFLITO E A ESTABILIZAÇÃO  

Desde o advento da modernidade, tem-se reconhecido que o poder tornou-se 

um lugar vazio, indeterminado, não sujeito a um processo de ocupação mística, 

organicamente identificado com o soberano ou com quem quer que o substitua em 

diferentes formas de organização política. A democracia se caracterizaria, nesse viés, 

pela fluidez, pela indeterminação de sentido ou inexistência de um sentido único, ante a 

coexistência, nas sociedades contemporâneas, de valores diversos, de diferentes 

concepções de bem.  

                                                 
12 DERRIDA, Jacques. Opus cit. p. 111. 
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Para Chantal Mouffe, é nesta abertura pluralista da democracia que reside a 

possibilidade do conflito enquanto principal valor democrático. Esta concepção 

agonística, que vem de certa forma relativizar o espaço quase que inquestionável 

ocupado pelas leis positivas, lidos por alguns autores como a sacralização do poder sob 

a égide do racionalismo moderno, que apenas absorveu as características imanentes do 

medievo13, vem a arrefecer, também, a delimitação necessária a ser feita entre a esfera 

política e jurídica. 

           Para tanto, deve ser salientado que o projeto epistemológico da modernidade 

consagrou um caráter de dependência da possibilidade de estabelecer condições 

conciliáveis entre a moralidade e a neutralidade14, idéias estas pautadas sempre pelo 

consenso ou pela possibilidade de eliminação do conflito, acabando por constranger a 

compreensão dos componentes políticos presentes nas mais diferentes esferas da 

sociedade que se pautam, justamente, pelo que o plano epistemológico da modernidade 

tentou eliminar: o conflito.  

 Denota-se, portanto, que, detendo-se em uma análise mais pormenorizada do 

racionalismo liberal-clássico, a subserviência da esfera pública em relação à privada, 

trazida pelo movimento burguês – justificada a partir da necessidade de garantias dos 

direitos subjetivos e individuais – consiste, justamente, na transposição do pluralismo e 

da discordância política para a esfera privada, argumento este que justifica o suposto 

consenso no domínio público. 

 No entanto, a crença de que estas relações estariam pautadas pela racionalidade 

dos indivíduos, despreza as relações de poder que se encontram dispostas sob o plano 

material das relações humanas, circunscrevendo apenas o aspecto formalista primário 

das promessas da modernidade de garantia da liberdade e da igualdade.  

                                                 
13 Assenta-se, assim, que: “Diante de um direito já todo identificado na vontade estatal contentou-se com 
fontes certas e claras, límpidas na linguagem, robustamente pensadas (por exemplo o Code Civil), 
fundadas sobre um admirável saber técnico, e não se refletiu o suficiente sobre duas conseqüências 
gravíssimas: o direito se identificava a esta altura só com o direito oficial, e, como tal, tendia sempre mais 
a formalizar-se, enquanto uma fronteira compacta se erguia entre o território do direito e o dos fatos; a 
sociedade civil continuava a ser depositária da produção jurídica somente na fábula-ficção da democracia 
indireta proclamada pela obsessionante apologia filo-parlamentar, mas na realidade dela (produção 
jurídica) restava clamorosamente expropriada. O direito era desenraizado da complexa riqueza do social 
para ligar-se a uma só cultura, empobrecer-se e identificar-se desagradavelmente na expressão do poder e 
da classe dele detentora”. (GROSSI, Paolo. História da Propriedade e outros ensaios. Trad. Luiz Ernani 
Fritoli e Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 126-127). 
14 MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Coimbra: Ed. Gradiva, 1996. p. 185 
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Destarte, observa-se que a teoria moderna se torna incapaz de compreender o 

outro, o excluído, os caracteres de elementos externos à sua sistematicidade, eis que 

ignora do seu campo de observação àquelas pessoas que não se incluem aos moldes 

teóricos previamente estabelecidos pela sua doutrina, com pretensão de universalidade. 

 

3 CARL SCHMITT E CHANTAL MOUFFE: ENTRE O ANTAGONISMO E O 

AGONISMO POLÍTICO 

Neste sentido, se afirma que a democracia contém em si uma lógica de 

inclusão e exclusão, as quais são mutuamente dependentes, inafastáveis. Assim, como 

crítica à idéia de consenso, estabelecida pela democracia liberal, pontua-se como etapa 

preliminar os apontamentos tecidos por Carl Schmitt em seu livro Conceito do Político 

que, independente da trajetória política, veio a contribuir para o estudo desta seara ao 

explicitar o político como categoria autônoma do que se denominava política, 

normalmente vinculada às esferas estatais. 

  Aporta-se também ao referido conceito, quanto à necessidade de fazer uma 

ressalva sobre a sua respectiva apropriação pela democracia radical, eis que ao utilizá-

la, busca apontar em sede conclusiva uma opinião diversa de Carl Schmitt. Afinal, 

enquanto Schmitt tece suas críticas com intuito de desvelar a impossibilidade do 

discurso democrático, a democracia radical se utiliza das suas críticas como desafios 

para conceber uma outra racionalidade possível, que dimensione o conflito dentro da 

órbita da democracia15. 

 Feitas algumas considerações preliminares, observa-se que o conceito de político 

para Carl Schmitt se perfaz na relação amigo/inimigo, articulação esta que definirá o 

espaço de inclusão e de exclusão no processo de decisão política, objeto central da sua 

atuação. Sendo assim, o conceito relacional de amigo se situaria na ausência da 

verificação da segunda relação, qual seja dos inimigos.   

                                                 
15 Assim, afirma Chantal Mouffe: “O meu objetivo é pensar com Schmitt, contra Schmitt e utilizar os seus 
pontos de vista para fortalecer a democracia liberal contra seus críticos” (MOUFFE, Chantal. O regresso 
do político. Coimbra: Ed. Gradiva, 1996, p. 12). A seguir, traça-se um panorama da necessidade de 
assegurar o conflito, sob o fundamento de que: “Exige que, no contexto da comunidade política, o 
opositor seja considerado não um inimigo a destruir, mas um adversário cuja existência é legítima e tem 
de ser tolerada” (Op. Cit. p. 15). A Democracia Radical assume o intuito, portanto, de assegurar uma 
concepção teórica que viabilize a compreensão do estabelecimento de novas fronteiras políticas e 
redefinição das identidades coletivas. 
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Aquele que não se constitui em inimigo será, por exclusão, considerado um 

amigo. E o inimigo será justamente aquele que o Estado tem interesse em conflitar-se, 

aquele cuja situação por algum motivo faria o Estado ter a intenção de eliminá-lo do 

arquétipo social constituído.  

 Sob este prisma e tendo em vista que o Estado não entraria em conflito consigo 

mesmo, verificam-se duas principais hipóteses relacionais distintas sobre o conflito 

amigo/inimigo a serem destacadas: a primeira seria aquela previsível a Carl Schmitt, a 

presença de estrangeiros que não se compatibilizassem aos permissivos legais 

correspondentes às relações diplomáticas do país. Porém, outro conceito que se extrai da 

sua análise também é a hipótese do país albergar, internamente, formas de organizações 

sociais ou categorias de cidadãos que não fossem compatibilizáveis com o seu projeto 

político, gerando igualmente uma necessidade de eliminação do contexto imerso, tal 

como ocorre pelos excluídos do projeto da modernidade. 

 Neste sentido, extraem-se as considerações postuladas por Bruno Smolareck 

Dias16 ao afirmar que: 

 
 
“(...) aqueles excluídos do sistema social dominante, aqueles que não tem 
representatividade pelo Estado, aquelas minorias que, por se tratar sempre de 
minorias, não terão os seus interesses contemplados pelo Estado, são os 
visíveis inimigos internos em potencial”. 
 
 

Ocorre que esta idéia de antagonismo, explicitada na relação amigo/inimigo, 

consiste em conceito passível de severas críticas se tomados em uma acepção 

democrática, eis que consiste em um argumento legitimador para tornar a política 

indiferente face ao pluralismo material que ela carrega no seu âmago, podendo eliminar, 

também, com isso, a essência do conflito. Demarcar o território político a partir de uma 

idéia conflituosa, ao invés de pacificá-lo em uma suposta neutralidade, pressupõe a 

passagem de aceitação do outro como alguém legítimo, relegando, de um lado, o 

conceito de antagonismo para aproximar-se de um agonismo político. 

Desta forma, cumpre ressaltar que se as democracias contemporâneas são 

razoavelmente capazes de conviver com a diferença (para isto as mesmas recorrem a 

diferentes artifícios, sendo um dos mais importantes a criação da figura impessoal do 
                                                 
16 DIAS, Bruno Smolareck. Uma nova leitura de ‘O conceito do politico’ de Carl Schmitt. In: KOZICKI, 
Katya (org). Teoria Crítica do Direito no Século XXI. Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 55. 
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sujeito de direito, concebido abstrata e formalmente como “livre e igual perante a lei”), 

ainda assim, as mesmas não reconhecem o outro em toda a sua significação. Destarte, 

tratam a diferença e a diversidade como desvalores, situações a serem toleradas, já que 

as mesmas não podem ser superadas dentro do espírito liberal de respeito e tolerância. 

    Assim, infere-se nos termos explicitados por Chantal Mouffe17: 

 
“Se aceitarmos, contudo, que as relações de poder são constitutivas do social, 
então a questão principal para a política democrática não é como eliminar o 
poder, mas como constituir formas de poder mais compatíveis com valores 
democráticos.” 
 
 

 O outro, nesta lógica agonística, já não seria o inimigo a ser eliminado. Deve-

se aceitá-lo como elemento externo e também definidor da identidade do sujeito. 

Contudo, denota-se que dentro das democracias liberais, existe uma lógica de violência 

implícita, a qual não pode ser jamais suprimida. Esta violência, inerradicável em seu 

sentido simbólico, marca o momento do político, gerando a necessidade de regras, 

convenções e atos de poder que são em si mesmos atos de estabilização. 

Mas é porque os homens são também dominados por paixões e jogos de 

interesses, as quais os impedem de comportar-se apenas dentro de padrões puramente 

racionais e razoáveis de conduta – paixões estas que também atingem a esfera pública, 

não estando restritas às fronteiras do espaço privado – que surgem conflitos 

inerradicáveis na esfera política e que a violência não pode ser contida e reduzida dentro 

dos limites de um consenso formal e abstrato quanto às regras e procedimentos, obtidos 

através da argumentação e deliberação na esfera pública.  

A democracia pressupõe a abertura, o reconhecimento da contingência, a 

aceitação de que os sentidos são plurais, irredutíveis a uma única possibilidade 

significativa. Na visão da democracia radical, o reconhecimento do pluralismo é 

condição máxima de possibilidade do sentido maior da democracia. Todas as 

identidades são relacionais, co-dependentes, afirmadas pelo reconhecimento do outro, 

que se lhes opõe e lhes constitui o sentido, ao mesmo tempo18. 

                                                 
17 MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia.  Revista de Sociologia e Política. N. 25: 
11-23 nov/2005, p. 19. 
18 Aprofundando o tema, elucida Mouffe: Considerando-se que qualquer ordem política é a expressão de 
uma hegemonia, de um padrão específico de relações de poder, a prática política não pode ser entendida 
como simplesmente representando os interesses de identidades pré-constituídas, mas como constituindo 
essas próprias identidades em um terreno precário e sempre vulnerável. MOUFFE, Chantal. Op. cit. p. 19. 
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4 O PLURALISMO COMBATIVO E OS DESAFIOS DA DEMOCRACIA 

CONTEMPORÂNEA 

Chantal Mouffe, demonstra sua visão sob uma perspectiva na qual se deveria 

idealizar, dentro de um Estado Democrático, a possibilidade do conflito como contínua 

construção de direitos e espaços a partir dos diversos interesses que a sociedade 

circunscreve. Nesse sentido, um dos maiores defeitos da racionalidade moderna 

emergente a partir do liberalismo ocidental reside justamente na sua incapacidade de 

compreender a dimensão do político, e, consequentemente, coexistir com o conflito. Tal 

crítica fica bastante evidenciada quando afirma que19: 

 
“Infelizmente, demasiados liberais pretendem identificar o liberalismo 
político com o estado neutro e não compreendem que se trata de uma 
estratégia errada e autodestrutiva. (...). Isso só pode reforçar uma tendência, 
já demasiado evidente no liberalismo, para transformar os problemas 
políticos em problemas técnicos e administrativos, o que está de acordo com 
as teorias dos neoconservadores, como Niklas Luhmann, que pretendem 
limitar o campo das decisões democráticas, entregando um número cada vez 
maior de atrás ao controle de peritos supostamente neutrais”.  

 

Para tal autora, a concepção que vê nas esferas de decisão e da estabilização de 

divergências sociais um caráter de neutralidade, traz à tona uma concepção bastante 

paradoxal da democracia. 

Reflete-se, assim, uma teoria que tem por objeto central permitir a presença do 

conflito a partir de um pluralismo combativo, crendo que tais esferas conflitivas 

representam, em verdade, não um inimigo a ser destruído, mas um adversário 

legitimamente constituído, com o qual se debaterá em níveis equivalentes de 

comunicação, posto que isto representa para a Democracia Radical o maior valor que 

um Estado Democrático deve ter. 

Evidentemente, salienta-se que a sociedade necessita, especialmente a partir do 

Direito, estabelecer determinados níveis consensuais para a possibilidade de tal 

concretização. Assim, enfatiza-se a partir da Democracia Radical a necessidade de 

estabelecê-los desde princípios ético-políticos, que vem a constituir e justificar a 

                                                 
19 MOUFFE, Chantal. Op. cit. p. 68. 
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sociedade dentre seus membros. Entretanto, reside-se como algo emblemático definir 

quais seriam estes valores passíveis de ponderação. 

Sob esta vertente, estudar a Democracia Radical no Direito remete não apenas 

ao debate entre estabilização e conflito, como também à concepção da Justiça como 

uma aporia. Tal concepção, em verdade, se define pela sua própria indefinição. Ou seja, 

a busca pela justiça, realizada pelo Direito, residiria na necessidade de decisão do 

indecidível, a partir de valores ético-políticos a serem coadunados à norma regente.   

 A necessidade de pensar o conflito surge da visibilidade do outro como 

alguém que, embora humanizado se encontra fora da inter-comunicação sistêmica, até 

então desprovido de análise diante de tal circunstância. Ressalta-se, assim, fundamentos 

éticos capazes de possibilitar uma maior integração social, resgatando-se também um 

espaço de comunicação inter-subjetiva, ou seja, entre sujeitos, reconhecendo-se novas 

identidades coletivas e novas fronteiras políticas20. 

Desta forma, postula-se que os valores emergidos na democracia liberal são 

projetos válidos, porém, inacabados21. Neste sentido, a necessidade de reconhecimento 

do conflito parte de um contexto que concede maior visibilidade para que se consiga 

harmonizar o binômio do Estado Moderno entre liberdade e igualdade, como também 

adequá-lo às suas redefinições políticas e sociais, fazendo com que a compreensão 

teórica do conflito seja observado, inclusive, na esfera pública (política), como forma de 

garantir a legitimidade do projeto moderno em um enfoque mais igualitário. 

 
                                                 
20 Neste sentido, cabe confrontar epistemologicamente o debate existente entre a legitimação autopoiética 
e o modelo de legitimidade alopoiética. Assim, enquanto a corrente sistêmica (autopoiética) impõe a 
necessidade do Direito neutralizar os conflitos a partir de respostas ofertadas em um plano normativo, 
operando de forma sistemicamente fechada; a corrente democrática radical expõe a necessidade de 
abertura à possibilidade do conflito, inclusive, às relações jurídicas, deixando as linguagens e os 
diferentes sistemas sociais de forma aberta e interligados, sejam eles políticos, jurídicos, econômicas, etc. 
Sob uma acepção crítica da teoria sistêmica: “(...) a teoria sistêmica, que eficazmente teoriza a crise da 
democracia, é uma técnica com a qual se assume uma representabilidade dos interesses, que consente em 
ocultar uma outra parte do mundo: de não torná-la visível”. A seguir, assevera-se no mesmo texto: “A 
redução da complexidade não torna visíveis os problemas ligados à invisibilidade da vida: o prolema do 
sofrimento, o esvasiamento da identidade pessoal, o problema da diferença sexual, os jovens sem futuro e 
sem ocupação, a infelicidade difusa nas cidades caóticas, os rapazes que se suicidam porque no sistema 
do sucesso a qualquer custo até um boletim escolar torna-se uma verificação da própria ineficiência. A 
técnica sistêmica torna invisível o problema de todos os homens do mundo”.  (BARCELONA, Pietro. O 
egoísmo maduro e a insensatez do capital. Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Ed. Ícone, 1995, p. 
87).  
21 Extrai-se tal termo a partir das teses habbermasianas, que não se confundem com a Democracia 
Radical, embora ambas se coadunem a idéia de que o projeto político vigente se enquadra na 
modernidade, embora necessite uma maior harmonia entre seu binômio de liberdade e igualdade para ser 
devidamente legitimado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A queda do Muro de Berlim, após tantos anos de incertezas e indeterminações, 

trouxe às agendas políticas da época uma quase-certeza: a democracia liberal havia se 

universalizado, triunfo este que consagrava, para alguns autores e leitores, o fim da 

história e da ideologia. No entanto é sabida a frustração daqueles que assim previram o 

futuro da humanidade. Afinal, em pouco tempo, testemunhou-se uma explosão de 

particularismos, demonstrando crescentes desafios ao universalismo ocidental, com 

ressurgimento de nacionalismos e novos antagonismos por todo o globo.  

Tais exemplos são trazidos por Chantal Mouffe como exemplo da introdução ao 

conceito de pluralismo combativo, elemento este que para ela é indissociável à 

concretização democrática e que altera a base de racionalidade da Democracia liberal 

classicamente estabelecida. 

 Postula-se, assim, uma avaliação da política que não se detém na mera análise 

racionalista proveniente de uma lógica de indivíduos. Pelo contrário, na esteira da 

Democracia Radical, os componentes políticos são situados como um jogo de interesses 

e de paixões, cujas identidades políticas também se constituem a partir de inter-relações 

coletivas.  

Sob esta perspectiva, se o intuito político é a salvaguarda do ambiente 

democrático, como melhor forma de prezar pelo binômio da liberdade e da igualdade, 

faz-se preciso conceber o jogo político-democrático como algo a ser construído, como 

um contínuo porvir, como um espaço de indeterminação na sua própria essência. 

 Para a democracia radical cumpre estabelecer, isto sim, consenso quanto às 

regras do jogo capazes de conferir às diferentes identidades coletivas, pactuadas em 

torno de posições claramente diferenciadas, de modo que possam escolher no âmbito 

político entre alternativas reais e possíveis. Neste sentido que se ressalta que a 

democracia “deve conceber o opositor não como um inimigo a destruir, mas um 

adversário cuja existência é legítima e tem de ser tolerada”22.  

Para tanto, faz-se necessário preliminarmente a compreensão de alguns 

aspectos relativos à historiografia contemporânea para que delineemos os fundamentos 

                                                 
22 MOUFFE, Chantal. Op. Cit. p. 15. 
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sobre os quais contestamos e que, ainda, faz-se de difícil mensuração dentro da política 

contemporânea. 

Assim, destaca-se que o modelo democrático carrega o legado historiográfico 

da superação do Absolutismo, em que se consagrou a garantia dos direitos subjetivos-

individuais (propriedade e livre mercado), da codificação (segurança jurídica) e da 

separação dos poderes (democracia representativa), como um rol de “liberdades 

negativas” para proteger os indivíduos das intempéries do poder soberano, ocupado 

desde então pelo Estado de Direito, que já não se justificava por nenhum conceito 

transcendental, tornando-se um espaço vazio de justificação. Tal concepção relegou o 

conflito às esferas privadas, retirando deles a especificidade do político.  

Ademais, observa-se também que a existência de inúmeros conflitos que 

revelaram a inefetividade de tais concepções individualistas em estabelecerem, 

materialmente, o cumprimento de suas promessas de liberdade e igualdade, tornou 

necessária, a partir dos conflitos emergidos, ampliarem não apenas as esferas de 

reconhecimento das dimensões dos direitos humanos, como também provocar novas 

possibilidades interpretativas23. 

           Neste sentido, cumpre ressaltar a complexificação dos direitos humanos 

e fundamentais advindos, especialmente, da crítica à égide formal dos direitos 

emergidos pelo racionalismo burguês, em detrimento de uma concepção material dos 

direitos, pautados pelo discurso de uma maior igualdade seja ela social, econômica, 

política ou jurídica. A corrente democrática radical expõe a necessidade de abertura à 

possibilidade do conflito que, sob a ótica jurídica, pode ser considerada condizente à 

teoria da equivalência dos direitos24. 

           Ressalta-se, no entanto, que a partir de tais consagrações de direitos humanos e 

fundamentais, não se pretende ler a história como algo dado, como fatos postos e 

                                                 
23 Ressalta-se como marco teórico central para o surgimento destas modificações teóricas os impactos 
trazidos pela II Guerra Mundial, em que se tenta, após o seu término, estruturar condições de garantias à 
dignidade humana. Detendo-se em uma análise do contexto político brasileiro, não ocorre de forma 
diferente as análises do profundo legalismo em que se revestiram as diferentes ditaduras militares, 
tampouco da inefetividade de diversos direitos consagrados no ordenamento. Neste sentido, detendo-se 
neste tópico mais sob o aspecto jurídico do que político, cumpre estabelecer novas perspectivas 
interpretativas a partir, principalmente, da hermenêutica crítica. 
24 A tese da equivalência dos Direitos sustenta que não haveria hierarquia de valores quando conflitantes 
direitos concebidos em uma dimensão dos Direitos Humanos civis e políticos (subjetivos) ou em uma 
dimensão coletiva ou difusa que a ela se conflitassem, devendo-se ponderar não de acordo com a exegese 
estrita da norma, mas mediante ponderação, relevando-se a existência de um autêntico conflito de direitos 
fundamentais. 
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inquestionáveis, numa linearidade evolutiva que culmina na configuração jurídica 

presente. Pelo contrário. Pretende-se traçar a construção jurídica contemporânea como 

resultado de discursos políticos que consolidaram, ao longo do tempo, seus valores e 

características, conforme o conflito e antagonismo levantados nas mais diversas 

bandeiras políticas de cada tempo histórico. 

Neste sentido, também, tem-se como a hermenêutica crítica como fundamento 

primordial para um Direito mais correlato à sua própria realidade, de modo a pautar 

seus alcances e seus limites de forma mais aproximada ao plano dos fatos. Para Luis 

Alberto Warat e Leonel Severo Rocha25: 
 
 
“O estudo dos usos da linguagem permite efetuar algumas conclusões em 
torno da disputa existente entre os juristas com referência ao fato de que as 
palavras da lei contêm uma significação unívoca. Aceitando-se a relação 
significado de base/significado contextual, nos termos ora propostos, resulta 
inevitável concluir pela inexistência da pretendida univocidade fornecida pela 
inalterabilidade da instância sintática dos textos legais. Por desconhecer tal 
fato, produz-se no direito uma febre legislativa, decorrente da falsa crença de 
que produzindo-se uma alteração nas palavras da lei, transforma-se 
mecanicamente as práticas sociais e os sentidos normativos. Ocultam, assim, 
o fato de que se a ideologia dos intérpretes continua inalterada, a 
transformação legislativa é uma ilusão e, rapidamente, os novos significantes 
voltarão a adquirir velhas significações”. 

 
 

Afinal, isto leva a crer que o Direito não remete a uma impossibilidade de 

modificação interpretativa, tampouco na necessária efetividade de suas palavras (ou 

promessas) por meio de simples disposições legais, cujo debate requer maiores 

aprofundamentos do que os simples atendimentos aos critérios formais de existência e 

validade das normas jurídicas. Espera-se com estes estudos e problematizações, 

portanto, evidenciar que, antes de tudo, nossas respostas na maioria das vezes 

demandam cuidados muito maiores do que as próprias perguntas costumam supor. 
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A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS SOCIAIS E A 

RESERVA DO POSSÍVEL 

 

Marizélia Peglow da Rosa∗

Clovis Gorczevski∗∗

RESUMO 

O presente estudo busca fazer uma análise dos Direitos Sociais como Direitos 

Fundamentais, tendo em vista a não efetivação das políticas públicas que encontram 

limites na “reserva do possível”, na medida em que ao Estado cumpre a 

responsabilidade pela justiça social, dentro de suas limitações e reservas orçamentárias. 

O que atualmente se vê é o descaso com os direitos sociais é a ausência de mecanismos 

processuais adequados para a tutela dos direitos econômicos, sociais e culturais. É certo, 

pois, que a discussão em torno da efetividade dos direitos sociais prestacionais não 

poderá escapar da análise dos elementos e condições financeiras do Estado para que se 

atenda aos preceitos fundamentais da Constituição Federal. Porém, a escassez de 

recursos orçamentários jamais poderá se tornar óbice à garantia das condições mínimas 

de existência humana, sob pena de sacrifício do princípio basilar do constitucionalismo 

moderno, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana. Considerando-se que o 

trabalho é de natureza bibliográfica, o método de abordagem utilizado foi o método 

dedutivo.  
 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS SOCIAIS, RESERVA DO 

POSSÍVEL, POLÍTICAS PÚBLICAS.  

 

RESUMEN 

El actual estudio busca hacer un análisis de los Derechos Sociales como Derechos 

Fundamentales, debido no al efectivación de las políticas públicas que encuentran 

límites en la “reserva del posible”, en la medida donde el Estado satisface la 

responsabilidad de la justicia social, dentro de sus limitaciones y reservas 
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presupuestarias. Lo que se mira es que actualmente la indiferencia con los derechos 

sociales es la ausencia de los mecanismos procesuales ajustados para la tutela de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Es verdad, por lo tanto, que la pelea 

alrededor de la efectividad de los derechos sociales prestacionales no podrá fuir del 

análisis de los elementos y de las condiciones financieras del Estado de modo que si 

atenda las reglas básicas de la constitución federal. Sin embargo, la escasez de recursos 

presupuestarios nunca podrá convertirse en obstáculo a la garantía de las condiciones 

mínimas de la existencia humana sob pena de sacrificio del principio fundamental del 

constitucionalismo moderno, que es, el principio de la dignidad de la persona humana. 

El presente trabajo es de naturaleza bibliográfica, el método de abordaje fue el 

deductivo. 

 

PALABRAS-CLAVE: DERECHOS HUMANOS SOCIALES, RESERVA DEL 

POSIBLE, POLÍTICAS PÚBLICAS.        

                  
 
NOTAS INTRODUTÓRIAS 
 

O presente estudo busca fazer uma análise dos Direitos Sociais como Direitos 

Fundamentais, desta forma, é importante que se inicie conceituando os Direitos 

Fundamentais, pois freqüentemente as expressões direitos do homem e direitos 

fundamentais são utilizadas como sinônimas. Assim, no entendimento de Canotilho 

“poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos 

para todos os povos e em todos os tempos; direitos fundamentais são os direitos do 

homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente.” 

Prosseguindo seu entendimento “Os direitos do homem arrancariam da própria natureza 

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

seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.”1  

 
Este mesmo autor considera os direitos fundamentais a “raiz antropológica” 

essencial da legitimidade da Constituição e do poder político: “esta dimensão de 

universalidade e de intersubjectividade reconduz-nos sempre a uma referência – os 

                                            
1 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 359. 

2514



 

direitos do homem”.2 São direitos constitucionalmente positivados, direta ou 

indiretamente, consistentes em normas de fundamental importância ao convívio social 

assim reconhecidas pelo constituinte, as quais aspiram à igualdade e à universalidade.  

 
1 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 
Segundo Krell, os direitos fundamentais sociais “não são direitos contra o Estado, 

mas sim direitos através do Estado, exigindo do poder público certas prestações 

materiais”3. Silva, afirma que estes,  
 

[...] como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações 
positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 
normas constitucionais, que possibilitem melhores condições de vida aos 
mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem 
como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais mais propícias ao aferimento de igualdade real, o que, 
por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo 
da liberdade.4

 

Nesse sentido, Sarlet destaca que esses direitos fundamentais sociais, que já 

haviam se estabelecidos nas Constituições Francesas de 1793 e 1848, na Constituição 

Brasileira de 1824 e na Constituição Alemã de 1849, “caracterizam-se, ainda hoje, por 

outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, 

saúde, educação, trabalho, etc., revelando uma transição das liberdades formais 

abstratas para as liberdades materiais concretas, utilizando-se a formulação preferida na 

doutrina francesa.”5 Desta forma, percebe-se a dificuldade de se inserir os Direitos 

Fundamentais Sociais a partir do paradigma da dignidade da pessoa humana no âmbito 

dos Direitos Fundamentais. Perez Luño aborda os argumentos de várias doutrinas que 

defendem a tese de que “existe una antinomia de principio entre las libertades 

tradicionales y los nuevos derechos económicos, sociales y culturales” .6   

                                            
2 Idem. Fundamentos da constituição. 6.ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1993, p. 198. 
3 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Sergio Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, p. 19. 
4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 10 ed. São Paulo: Malheiros, p. 276-
277. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. atual. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 51. 
6 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. Madrid: Editorial Tecnos, 1993, p. 203-
212, passim. Segundo este autor, os argumentos para a não aceitação dos Direitos Sociais como Direitos 
Fundamentais podem ser resumidos da seguinte forma: a) no plano da fundamentação, não se pode 
considerar menos “natural” o direito à saúde, à cultura e ao trabalho que assegure existência digna, do que 
os direitos à liberdade de opinião e de sufrágio; b) o exercício de direitos individuais, em muitos casos, se 
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Torres ensina que “os direitos sociais e econômicos compõem o que se 

convencionou chamar de cidadania social e econômica, que é a nova dimensão da 

cidadania aberta para o campo do trabalho e do mercado [...]”7, devendo ser 

equacionados a partir da teoria da justiça. Aduz que a justiça social encontra sua 

expressão constitucional no art. 6º (“são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desempregados”), sendo complementada pelo art.170 (“a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”).8 

Assinala que “o conteúdo oferecido pela idéia de justiça social cifra-se sobretudo na 

necessidade de distribuição de rendas, com a conseqüente proteção aos fracos, aos 

pobres e aos trabalhadores, sob a diretiva de princípios como os da solidariedade e 

igualdade”.9

 
Segundo Silva, “os direitos sociais são prestações positivas estatais” que estão 

enunciadas em normas constitucionais e possibilitam melhores condições de vida aos 

mais necessitados, são direitos que tendem a realizar a igualização de realidades sociais 

desiguais, portanto norteados pelo princípio da igualdade.10 Os direitos fundamentais 

sociais expressam uma ordem de valor objetivada na e pela Constituição. Sob uma 

fundamentação filosófica dos direitos sociais e mais ainda sob uma perspectiva 

dogmático-jurídica de abordagem, pode-se classificar os direitos fundamentais sociais 

tanto em direitos prestacionais (positivos), quanto defensivos (negativos).11  
 

                                                                                                                                
faz dependente de ações judiciais, voltadas para a defesa de direitos coletivos ou difusos; c) os Direitos 
Sociais, positivados na Constituição, são normas jurídicas imediatamente aplicáveis. 
7 TORRES, Ricardo Lobo. A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos. In: ______ (Org.). Teoria 
dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 269. 
8 Idem, Ibidem, p. 270. 
9 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: Ricardo Lobo Torres 
(Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 272: “nos países atrasados 
como o Brasil postergou-se a redistribuição de rendas em nome da necessidade do desenvolvimento 
econômico, pois se apregoava ser preciso que primeiro o país crescesse para que após se fizesse a 
redistribuição, no que ficou conhecido como a ‘teoria do bolo’ (deixar o bolo crescer para dividi-lo 
depois); o bolo não cresceu e dele só comeram os mais próximos ou mais sabidos)”.  
10 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed., p. 289-290. 
11 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e direito privado: 
breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre particulares. 
In: SARMENTO, D.; GALDINO, F. (Orgs.) Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 554-555, passim. 
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En suma, los derechos económicos, sociales e culturales también pueden ser 
caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por 
parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una 
importancia simbólica mayor para identificarlos.12

 
Torres sustenta que, por dependerem da concessão do legislador, não sendo status 

negativos afastam-se da noção de direitos fundamentais, não gerando por si só direitos a 

prestações positivas do Estado. Seriam princípios de justiça, normas programáticas, 

dependendo da disponibilidade orçamentária do Estado e encontrando-se sob a “reserva 

do possível”.13 Inaceitável se nos afigura referida classificação, já que não há a priori a 

prevalência de direitos individuais sobre direitos sociais, mas ponderação, em cada caso 

concreto, dos direitos que mereçam prioridade sobre os demais. Os direitos sociais 

podem ser tão vitais quanto os individuais, sendo irrelevante o fato de serem direitos 

positivos em contraposição aos direitos individuais negativos. Neste sentido é o 

entendimento de Sarlet: 
 
[...] todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou 
implicitamente positivados, estejam eles sediados no Título II da CF (dos 
direitos e garantias fundamentais) ou dispersos pelo restante do texto 
constitucional ou mesmo que estejam (também expressa e/ou implicitamente) 
localizados nos tratados internacionais regularmente firmados e incorporados 
pelo Brasil.14

 
Bobbio sufraga o entendimento de serem os direitos sociais (de 2ª geração) 

equiparados aos direitos fundamentais.  Os direitos individuais tradicionais, para ele, 

consistem em liberdades, exigindo obrigações negativas dos órgãos públicos, ao passo 

que os direitos sociais consistem em poderes, somente podendo ser realizados com um 

certo número de obrigações positivas.15 16 Para finalizar-se essas discussões 

doutrinárias, os direitos fundamentais sociais tanto são de obrigações positivas quanto 

negativas, Abromovich e Courtis discorrem da seguinte forma: 
 

                                            
12 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2. ed. Madrid: 
Editorial Trota, 2004, p. 25. 
13 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: Ricardo Lobo Torres 
(Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 273. 
14 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e direito privado: 
breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre particulares. 
In: SARMENTO, D.; GALDINO, F. (Orgs.) Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 560. 
15 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 9. ed.,. Ed. Campus, 1992, p. 
21. 
16 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 9. ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2005, p. 197. Quando trata da índole jurídica dos direitos sociais, aborda o seguinte: 
“Para Norberto Bobbio se trataria de derechos em “sentido débil” o en vías de convertirse en derechos 
alguna vez.”  
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La distinción, sin embargo, es notoriamente endeble. Todos los derechos, 
llámense civiles, políticos, económicos o culturales tienen un costo, y 
prescriben tanto obligaciones negativas como positivas. Los derechos civiles 
no se agotan en obligaciones de abstención por parte del Estado: exigen 
conductas positivas, tales como la reglamentación -destinada a definir el 
alcance y las restricciones de los derechos-, la actividad administrativa de 
regulación, el ejercicio del poder de policía, la protección frente a las 
interferencias ilícitas del propio Estado y de otros particulares, la eventual 
imposición de condenas por parte del Poder Judicial en caso de vulneración, 
la promoción del acceso al bien que constituye el objeto del derecho. Baste 
repasar mentalmente la gran cantidad de recursos que destina el Estado a la 
protección del derecho de propiedad: a ello se destina gran parte de la 
actividad de la justicia civil y penal, gran parte de la tarea policial, los 
registros de la propiedad inmueble, automotor y otros registros especiales, 
los servicios de catastro, la fijación y control de zonificación y uso del suelo, 
etcétera. Todas estas actividades implican, claro está, un costo para el 
Estado, sin el cual el derecho no resultaría inteligible, y su ejercicio 
carecería de garantía. Esta reconstrucción puede replicarse con cualquier 
otro derecho -piénsese, en materia de derechos políticos, la gran cantidad de 
conductas positivas que debe desarrollar el Estado para que el derecho de 
votar puede ser ejercido por todos los ciudadanos-.Amén de ello, muchos de 
los llamados derechos civiles se caracterizan justamente por exigir la acción 
y no la abstención del Estado: piénsese, por ejemplo, en el derecho a contar, 
en caso de acusación penal, con asistencia letrada costeada por el Estado en 
caso de carecer de recursos suficientes, o en el derecho a garantías 
judiciales adecuadas para proteger otros derechos.17

 
Sem dúvida, são os direitos sociais que exigem a igualdade entre os povos, 

“tienen como principal función asegurar la participación en los recursos sociales a los 

distintos miembros de la comunidad.” Esses direitos podem ser entendidos em “sentido 

objetivo como el conjunto de las normas a través de las cuales el Estado lleva a cabo su 

función equilibradota y moderadora de las desigualdades sociales.”18 Fernández-Largo 

vai além, quando discorre sobre os direitos fundamentais sociais, […] los derechos 

sociales son derechos humanos en el pleno sentido jurídico. Son derechos fundados en 

la índole social del ser humano y son exigencias que brotan de la condición de ser 

miembro activo y solidario de un grupo social.”19 São direitos que emergem da 

Constituição e se impõem ao legislador, por isso têm de ser concedidos a todos os 

cidadãos, é a chamada igualdade jurídica, atingida com o tratamento igual para os iguais 

e desigual para os desiguais. E, aqui se adentra em outro problema, o de não haver 

legislação (inconstitucionalidade por omissão), é o problema das normas programáticas, 

que será visto em momento oportuno. 

                                            
17 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C.; Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales. 
Disponível em: http://www.juragentium.unifi.it/es/surveys/latina/courtis.htm. Acesso em: 19/07/2007  
18 PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 9. ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2005, p. 86.  
19 FÉRNANDEZ-LARGO, Antonio Osuna. Los derechos humanos: âmbitos y desarrollo. Madrid: 
Editorial San Esteban, 2002, p. 197. 
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2 POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO PRESSUPOSTOS DE SUA 
EFICÁCIA 

 
Os Direitos Fundamentais Sociais encontram-se basicamente previstos no artigo 

6º da Constituição Brasileira de 1988, que são os direitos sociais à educação, à saúde, ao 

trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à 

maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, além de ser encontrado no 

Título VIII, que trata da Ordem Social, o desenvolvimento de conteúdo desses direitos. 

Anteriormente à Constituição de 1988 esses direitos já se encontravam previstos na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, em seu artigo XXV, item 1. 

Desta forma,  “[...] o direito à moradia é um dos direitos humanos e estes foram 

recepcionados pela Constituição Federal, por meio do reconhecimento dos tratados 

internacionais.”20 Os Direitos Fundamentais assumem especial relevância no texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que os destacou em título 

próprio (Título II), conferindo-lhes aplicação imediata, ex vi do artigo 5º, § 1º. 

Conquanto o § 2º do artigo 5º da CRFB/88 esteja inserido no capítulo dos direitos e 

deveres individuais e coletivos, daí não se infere sejam afastados os direitos sociais do 

ali estatuído, pois tanto uns quanto outros se incluem no Título relativo aos Direitos e 

Garantias Fundamentais. 

 
Os direitos sociais são fins de ação do Estado e não limites de ação do Estado, 

pois são frutos de intervenção estatal no campo econômico e social, razão pela qual 

adquirem um significado polêmico quando se trata de desigualdades sociais e tensões 

sociais. 21 Mas, é a partir da conexão entre Constituição, lei e Direitos Fundamentais, 

que se considera a positivação dos direitos fundamentais sociais uma condição essencial 

para a existência dos direitos com eficácia social.22 Canotilho, ao tratar dos modelos de 

positivação aborda que, “Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, apontam-se 

principalmente quatro possibilidades de conformação jurídica dos direitos sociais, 
                                            

20 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas 
implicações teóricas e práticas com os direitos da personalidade. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 115. 
21 PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2005, p. 90. 
22 ROIG, M. J. A ; AÑON, J. A. (Coord.) Lecciones de derechos sociales. 2. ed. Valencia: Tirant lo 
blanch, 2004, p. 17.”Todos los textos constitucionales, expresión de un poder político democrático, que 
interioriza las pretensiones morales justificadas como valores o principios políticos, recogen como 
Derecho positivo a los derechos fundamentales, que se desarrollan, se aplican y se garantizan por otras 
formas de producción normativa como la Ley y la Jurisprudencia.” 
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econômicos e culturais.” Quais sejam: As “normas sociais” como normas 

programáticas; como normas de organização; como “garantias institucionais e; por 

último, como direitos subjetivos públicos.23 Pérez-Luño também classifica a positivação 

dos direitos sociais em quatro sistemas. Mas, posteriormente aborda as críticas a esta 

classificação. Primeiro, porque compromete o princípio da segurança jurídica. Segundo, 

porque situa o problema da realização dos direitos sociais em um terreno puramente 

político e não jurídico. Terceiro, porque a figura de direito público subjetivo (ou de uma 

visão socialista dos direitos fundamentais - como princípio) é difícil de concretizar pela 

via constitucional, uma vez que sua delimitação fica a critério do legislador. Quarto, 

porque sacrifica o valor ideal dos direitos sociais relativizando-os em normas sujeitas a 

permanente evolução.24

 
Segundo o posicionamento de Canotilho, se as normas sociais forem vistas como 

normas programáticas, pode-se dizer que são princípios definidores dos fins do Estado, 

com relevância política apenas e servindo para pressionar os órgãos competentes. Mas, 

sob o ponto de vista jurídico, se os direitos sociais forem vistos como normas 

programáticas, ter-se-á o “fundamento constitucional da regulação das prestações 

sociais” e ainda, se as normas programáticas transportam princípios, “são suscetíveis de 

ser trazidas à colação no momento de concretização.”25

 
A segunda possibilidade é a de considerar os direitos sociais como normas de 

organização, neste sentido, “as normas constitucionais organizatórias atributivas de 

competência imporiam ao legislador a realização de certos direitos sociais.” Abrindo-se 

caminho para as regulamentações legais dos direitos sociais. O que na prática não 

funciona porque a não regulamentação gera apenas efeitos políticos e não jurídicos. A 

terceira possibilidade de positivação dos direitos sociais consiste em que as normas 

sociais atuem como garantias institucionais. “A constitucionalização das garantias 

institucionais traduzir-se-ia numa imposição dirigida ao legislador, obrigando-o, por um 

lado, a respeitar a essência da instituição e, por outro lado, a protege-la tendo em 
                                            

23 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos da constituição. 6. ed., Coimbra: Livraria 
Almedina, 1993, p. 464-465. 
24 PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2005, p. 91. Este autor faz esta abordagem com base em uma monografia do austríaco 
Theodor Tomandl, Der Einbau sozialer Grundrechte in das positive Recht, Mohr, Tübinger, 1967, pp. 24 
ss. y 44-46. 
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos da constituição. 6. ed., Coimbra: Livraria 
Almedina, 1993, p. 464-465. 
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atenção os dados sociais, económicos e políticos[...]”. A quarta e última possibilidade 

de positivação é de considerar os direitos sociais como direitos subjetivos públicos, 

“donde derivariam direitos reflexos para os cidadãos.”26 Sarlet, por sua vez, não 

adentrou no mérito da classificação de Canotilho e Pérez Luño, mas destaca, na 

Constituição pátria, o considerável número de direitos fundamentais consagrados e, 

ainda que, as respectivas normas repousem em  
 
[...] disposições distintas entre si também no que diz respeito a forma de sua 
positivação no texto constitucional. Além disso, não se deveria, em hipótese 
alguma, desconsiderar a íntima conexão entre a técnica de positivação e a 
eficácia jurídica da respectiva norma definidora de direito fundamental, do 
que, em última análise, também depende a posição jurídica outorgada aos 
particulares. Assim, por demais evidente que a carga eficacial será diversa em 
se tratando de direito fundamental proclamado em norma de natureza 
eminentemente programática, ou sob forma de positivação que permita, desde 
logo, o reconhecimento de direito subjetivo ao particular titular do direito 
fundamental, [...] 
[...] esta vinculação direta entre a diversidade das técnicas de positivação dos 
direitos fundamentais e as posições jurídicas igualmente distintas delas 
decorrentes.27

 
Devido à multifuncionalidade dos direitos fundamentais, estes são classificados 

em dois grupos, ou seja, “os direitos de defesa (que incluem os direitos de liberdade, 

igualdade, as garantias, bem como parte dos direitos sociais – no caso, as liberdades 

sociais – e políticos) e os direitos as prestações (integrados pelos direitos a prestações 

em sentido amplo, [...])”. Estes últimos normalmente positivados sob a forma expressa 

de normas programáticas ou normas-objeto, o que exige uma interferência do legislador 

para que venha a adquirir plena eficácia e aplicabilidade. Neste sentido, a eficácia dos 

direitos fundamentais e sua positivação devem ser enfrentados com análise da função – 

direito de defesa ou prestacional -, pois ambos constituem fatores ligados ao grau de 

eficácia e aplicabilidade desses direitos, “o que significa que a forma de positivação, 

notadamente em virtude da distinção entre texto e norma [...] possa servir de referencial 

único, nem mesmo preponderante, [...] para o exame do problema da eficácia e 

efetividade.”28

 
Esta multifuncionalidade dos direitos fundamentais e o problema de sua 

classificação na Constituição conduz à doutrina dos quatro status de Georg Jellinek, do 

                                            
26 Idem, Ibidem, p. 465-466. 
27 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 257-258. 
28 Idem, Ibidem, p. 258. 
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final do século passado, mas que se mostra extremamente atual e, é usada como 

referencial de classificação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais sociais 

entram no terceiro status, no status positivus ou civitalis, onde ao indivíduo é 

assegurada juridicamente a possibilidade de se utilizar das instituições estatais e de 

exigir do Estado ações positivas.   

 
3 FORMAS DE EFETIVIDADE29 E DE EXIGIBILIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS SOCIAIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS LIMITADAS PELA 
“RESERVA DO POSSÍVEL” 
 
 Os direitos econômicos, sociais e culturais, assim como os direitos civis e 

políticos implicam distintos níveis de obrigações: obrigação de respeitar, de proteger e 

de satisfazer esses direitos.30 São obrigações positivas e negativas do Estado. A 

positivação e subjetivação é hoje uma realidade nas constituições modernas. É através 

da afirmação constitucional dos direitos sociais que, esses direitos adquirem sua 

primeira condição de eficácia jurídica. Mas não basta que os direitos fundamentais 

sociais tenham sido reconhecidos e declarados, é necessário que sejam garantidos.31   

 
O artigo quinto, parágrafo primeiro, da Constituição Federal estatui que as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso 

abrange as normas que revelam os direitos sociais, nos termos dos artigos sexto ao 

décimo primeiro. Aqui se tem um problema, porque a própria Constituição faz depender 

de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos sociais 

e coletivos. Por regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais 

democráticos e individuais são de aplicabilidade imediata, enquanto as que definem os 

direitos sociais tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, 

especialmente as que mencionam uma lei integradora, são de eficácia limitada e 

aplicabilidade indireta.32

 

                                            
29 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996, p. 82 e s. A efetividade significa o desempenho concreto da função social do 
Direito, representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação 
entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 
30 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2 ed. Madrid: 
Editorial Trota, 2004, p. 133. 
31 SILVA, José Afonso da. Garantias econômicas, políticas e jurídicas da eficácia dos Direitos Sociais. 
Disponível na Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 27 de junho de 2007. 
32 Idem.  
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Desta forma, o disposto no parágrafo primeiro do artigo quinto, que declara 

todas de aplicação imediata, significa em primeiro lugar que, elas são aplicáveis até 

onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. Em 

segundo lugar, significa que o poder judiciário, sendo invocado a propósito de uma 

situação concreta nelas garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao 

interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes.33

  
 No Brasil, particularmente, os Direitos Fundamentais Sociais à educação e à saúde 

não são apenas normas programáticas, pois já estão regulamentados através dos artigos 

205 e 196 da Constituição Federal. Onde, o direito à educação é dever do Estado e da 

família e o direito à saúde “é direito de todos e dever do Estado”, nada impedindo que 

as políticas públicas sejam realizadas através da parceria com a sociedade civil, 

gerenciadas pelo Estado.34   
 
A eficácia social reduzida dos Direitos Fundamentais Sociais não se deve à 
falta de leis ordinárias; o problema maior é a não-prestação real dos serviços 
sociais básicos pelo Poder Público. [...] O problema certamente está na 
formulação, implementação e manutenção das respectivas políticas públicas 
e na composição dos gastos nos orçamentos da União, dos estados e dos 
municípios. (grifos do autor)35

 
  Quanto à definição do que seja política pública, Vallès esclarece que política não 

é uma atividade realizada de forma gratuita e estéril, ao acaso, mas uma atividade que 

objetiva produzir resultados, uma vez que suas resoluções, quer por meio de ações, quer 

de omissões, são genericamente vinculantes, ou, em outras palavras, suas decisões ou 

não-decisões atingem, diretamente ou indiretamente, à totalidade da comunidade 

política.36 Nas palavras do autor: 
 
[...] un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, que tienen 
como foco un área determinada de conflicto o tensión social. Se trata de 
decisiones adoptadas formalmente en el marco de las instituciones públicas – 
lo cual les confiere la capacidad de obligar -, pero que han sido percibidas 
de un proceso de elaboración en el cual han participado una pluralidad de 
actores públicos y privados.37

                                            
33 Idem.  
34 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 33-34, passim. 
35 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 31-32. 
36 VALLÈS, Josep M. Las políticas públicas. In: Ciencia política: una introducción. Barcelona: Ariel, 
2002, p. 377. 
37 Idem, Ibidem, Loc. cit.: um conjunto inter-relacionado de decisões e não-decisões, que possuem como 
foco uma área determinada de conflito ou tensão social. Trata-se de decisões adotadas formalmente pelas 
instituições públicas – as quais conferem a capacidade de obrigar – razão pela qual tem sido observado 
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 Da análise deste conceito, pode-se observar que as políticas públicas possuem a 

qualidade de obrigar seus destinatários, quer seja positivamente, quer seja 

negativamente. São imposições que se aplicam à comunidade, com base na legitimidade 

política dos que as decidem. Deve-se observar também que nem sempre a coerção paira 

diretamente sobre a coletividade, mas em determinados casos, manifesta-se 

indiretamente, razão pela qual as políticas públicas são classificadas. Na concepção de 

Azevedo, em três tipos: redistributivas, distributivas e regulatórias.38 Já Vallès as 

classifica em quatro tipos: regulatórias, redistributivas, distributivas e institucionais.39  

  
 Mais importante que saber classificar as políticas públicas, é necessário saber 

implementá-las. A implementação ocorre no campo operacional do direito e o 

responsável por isso é o Poder Público, através do Poder Executivo que é o responsável 

por executar as normas legislativas sobre direitos sociais. “Ele cria as próprias políticas 

e os programas necessários para a realização dos ordenamentos legais”.40 Onde o Poder 

Público for omisso, ocorre o descumprimento da lei e poderá ser atacado através do 

mandado de segurança.41 As políticas públicas atuam de forma complementar à 

legislação, cuja característica é a generalidade e abstração, como meio de rematá-la e de 

concretizar seus princípios e regras, perseguindo objetivos certos e determinados.42 O 

Estado brasileiro possui algumas políticas públicas43 voltadas à realização de seus 

preceitos legislativos mas, estas devem sempre serem destinadas à consecução do bem 

comum e da dignidade da pessoa humana. “A essência de qualquer política pública é 

distinguir e diferenciar, realizando a distribuição dos recursos disponíveis na 

sociedade.”44

                                                                                                                                
um processo de elaboração no qual tem participado uma pluralidade de atores públicos e privados 
(tradução livre). 
38 AZEVEDO, Sérgio de. Políticas Públicas: discutindo modelos e alguns problemas de implementação. 
In: SANTOS JR., Orlando A. (Org.). Políticas públicas e gestão local. Rio de Janeiro: Fase, 2003, p. 38. 
39 VALLÈS, Josep M. Las políticas públicas. In: Ciencia política: una introducción. Barcelona: Ariel, 
2002, p. 379. 
40 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 99. 
41 Idem, Ibidem, p. 32. 
42 BUCCI, Maria P. Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a concretização dos 
direitos humanos. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/PoliticasPublicas/MariaDallari:htm. Acesso em: 18 de maio de 
2006. 
43 Cita-se como exemplos as políticas públicas: industrial, energética, ambiental, da saúde, educacional e 
habitacional. 
44 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 101. 
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 A promoção de políticas públicas é feita através de fundos estatais, são as 

chamadas obrigações de dar e de fazer. Muito utilizadas em campos como o da saúde, 

da educação, do acesso à moradia. Mas, as obrigações positivas não se esgotam em 

obrigações que consistem unicamente em dispor de reservas pressupostas a afetos de 

oferecer uma prestação. As obrigações de serviços podem caracterizar-se pelo 

estabelecimento de uma relação direta entre o Estado e o benefício da prestação. O 

Estado pode assegurar o gozo de um direito através de outros meios, no que pode tomar 

parte ativa, outros sujeitos obrigados. Como exemplo cita-se: a) obrigações do Estado 

de Estabelecer algum tipo de regulação, sem a qual o exercício de um direito não tem 

sentido; b) a obrigação exige que a regulação estabelecida pelo Estado limite ou 

restrinja as faculdades das pessoas privadas, ou lhes imponha obrigações de algum tipo; 

c) O Estado pode cumprir com suas obrigações promovendo serviços à população, seja 

de forma mista ou exclusiva. Como se pode ver, a complexidade de obrigações que 

pode abarcar os direitos fundamentais sociais é variada, conseqüentemente, é falso dizer 

que as possibilidade de exigência judicial desses direitos são escassas.45       

  
A efetivação das políticas públicas encontrou limites na “reserva do possível”, 

na medida em que ao Estado cumpre a responsabilidade pela justiça social, dentro de 

suas limitações e reservas orçamentárias. Os fatores que aportam a exigibilidade dos 

direitos sociais é a “reserva do possível” e o “mínimo existencial”. Canotilho defende a 

idéia de que, a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais está dentro de uma 

“reserva do possível” e aponta a sua dependência aos recursos econômicos.46

 
A questão da escassez de recursos como limite para o reconhecimento, pelo 

Estado, do direito às prestações sempre desafiou os operadores do direito no que diz 

respeito à eficácia e a efetividade dos direitos sociais. Diante disso, o Magistrado faz o 

exame da necessidade ou não de interposição legislativa para o reconhecimento de 

direitos subjetivos sociais e da definição das condições em que isto seria possível. O 

tema também passa por uma análise do papel do Poder Judiciário no que diz respeito às 

possibilidades do Magistrado tutelar tais pretensões. Ou, estaria ele limitado ao controle 

                                            
45 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2 ed. Madrid: 
Editorial Trota, 2004, p. 32-36, passim. 
46 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Portugal: 
Almedina, s/d, p. 463 e s.  
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do discurso em face da separação dos poderes, já que diante da “reserva do possível” 

negar-se-ia a competência dos juízes (não legitimados pelo voto) a dispor sobre medidas 

de políticas sociais que exigem gastos orçamentários.47

  
 Os direitos sociais estariam, portanto, "reféns" de opções de política econômica do 

aparato estatal, eis que a “reserva do possível” traduz-se em uma chancela orçamentária. 

Diante da inoperatividade do legislativo, a via judiciária apresenta-se como forma de 

diálogo entre o cidadão e o Estado, com o objetivo de concretização da democracia. 

Mas isso somente será possível quando houver o rompimento da tese que paira sobre os 

países subdesenvolvidos de um direito constitucional de baixa eficácia e com a falácia 

da "reserva do possível", esta última, segundo Krell, fruto da “transferência de teorias 

jurídicas, que foram desenvolvidas em países “centrais” do chamado Primeiro Mundo 

com base em realidades culturais, históricas e, acima de tudo, sócio-econômicas 

completamente diferentes".48  
 
No Brasil, como em outros países periféricos, é justamente a questão analisar 
quem possui a legitimidade par definir o que seja “o possível” na área das 
prestações sociais básicas face à composição distorcida dos orçamentos 
federativos. Os problemas de exclusão social no Brasil de hoje se apresentam 
numa intensidade tão grave que não podem ser comparados à situação social 
dos países-membros da união Européia.49

  
De fato, os direitos sociais têm consideráveis efeitos financeiros, "quando são 

muitos os que o fazem valer", "Mas só isso não justifica inferir a não-existência desses 

direitos. A força do princípio da competência privativa do legislador não é ilimitada. 

Não é um princípio absoluto. Direitos individuais podem ter mais pesos 

que as razões da política financeira".50  

  
 Krell elabora uma resposta, para o argumento da “reserva do possível”, tendo 

como base a Constituição Federal de 1988, ou seja, 
 
[...] tratar todos! E se os recursos não são suficientes, deve-se retirá-los de 
outras área (transporte, fomento econômico, serviço de dívida) onde sua 

                                            
47 BIGOLIN, Giovani. A reserva do possível como limite à eficácia e efetividade dos direitos sociais. 
Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/indices/geral0001.htm. Acesso em: 30 de outubro 
de 2007. 
48 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 51. 
49 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 53. 
50 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. Ernesto Garzon Valdés. Madrid: 
Centro de Estúdios Politicos y Constitucionales, 2002, p. 495. 
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aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos mais essenciais do 
homem: sua vida, integridade física e saúde. Um relativismo nessa área pode 
levar a “ponderações” perigosas e anti-humanistas do tipo “por que gastar 
dinheiro com doentes incuráveis ou terminais?”51

 
 Alexy aponta um modelo de direitos fundamentais sociais, onde se leve em conta 

os argumentos favoráveis e também os desfavoráveis. Krell considera paradigmática – a 

citação de Alexy, abaixo - para o problema da realização dos direitos sociais numa 

sociedade periférica como o Brasil: 
 
El grado del ejercicio de los derechos fundamentales sociales aumenta en 
tiempos de crisis económica. Pero, justamente entonces puede haber poco de 
distribuir. Parece plausible la objeción según la cual la existencia de 
derechos fundamentales sociales definitivos, por más mínimos que sean, 
vuelve imposible en tiempos de crisis la necesaria flexibilidad y, por ello, 
una crisis económica puede conducir a una crisis constitucional. Sin 
embargo, cabe señalar aquí que no todo lo que existe como derecho social 
está exigido por derechos sociales iusfundamentales mínimos; segundo, las 
ponderaciones necesarias de acuerdo con el modelo aquí propuesto, pueden, 
bajo circunstancias diferentes, conducir a diferentes derechos definitivos y, 
tercero, justamente en tiempos de crisis, parece indispensable una 
protección iusfundamental de las posiciones sociales, por más mínima que 
ella sea. (Grifos nossos)52

 
 Bigolin aborda de forma clara que, “A melhor abordagem sobre a questão do 

reconhecimento de direitos subjetivos a prestações sociais, encontrada na doutrina 

nacional, foi a empreendida por Ingo Wolfgang Sarlet”, quando ele constata ser comum 

aos modelos de Christian Starck, R. Breuer e Robert Alexy a problemática da reserva do 

possível e a objeção da reserva de competência parlamentar. Quando na verdade a 

preocupação deve ser centrada na determinação do objeto e do quantum da prestação, 

pois é ao legislador que cabe a decisão da aplicação do recurso público. Onde, deve-se 

potencializar a eficácia dos Direitos Fundamentais à luz da norma contida no artigo 5°, 

§ 1° da Constituição Federal, para assegurar um padrão mínimo de segurança material. 

Para Sarlet, a vida e o princípio da dignidade da pessoa humana constituem fios 

condutores na tarefa de otimizar a eficácia dos Direitos Fundamentais. Sustenta ainda 

uma dupla interpretação da dignidade, ou seja, expressão da autonomia da pessoa 

                                            
51 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 53. 
52 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. Ernesto Garzon Valdés. Madrid: 
Centro de Estúdios Politicos y Constitucionales, 2002, p. 496. 
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humana, bem como da necessidade de sua proteção por parte da comunidade e do 

Estado.53

 
 Enfim, pode-se definir os limites impostos pela reserva do possível, baseando-se 

em Sarlet, e no limite real de escassez de recursos orçamentários, o valor fundamental 

da dignidade da pessoa humana, “o qual representaria o verdadeiro limite à restrição dos 

direitos fundamentais, coibindo eventuais abusos que pudessem levar ao seu 

esvaziamento ou à sua supressão.”54

 
 Abramovich e Courtis ao discorrerem sobre os obstáculos para a eficácia dos 

direitos econômicos, sociais e culturais abordam problemas de determinação da conduta 

devida. O primeiro deles seria quanto ao conteúdo e vagueza jurídica desses direitos. O 

segundo a falta de especificação do conteúdo de um direito. O terceiro é a necessidade 

de considerar uma dupla ordem de condicionamentos vinculada com a 

determinabilidade de conduta devida, quando se trata de direitos econômicos, sociais e 

culturais.55 Para exemplificar, os autores relatam a conduta devida do Estado quando 

tratar de direitos sociais com o seguinte exemplo:  
 
[...] las posibilidades fácticas de cumplimiento del objetivo fijado en el 
tratado delimitan con bastante precisión la conducta debida del Estado: si el 
aumento de la mortalidad infantil por contagio de una enfermedad, o la 
proliferación de una enfermedad endémica o epidémica sólo son prevenibles 
a través de la administración de una vacuna, la conducta debida queda 
determinada por la inexistencia de cursos de acción alternativos.56

 
 Estes autores concluem dizendo que os juízes não substituem os poderes políticos 

na eleição concreta de políticas públicas desenhadas para a satisfação do direito, mas 

sim examinam a idoneidade das medidas eleitas para lograr essa satisfação. Eles 

analisam como um mecanismo de solução de conflito como o processo judicial opera, 

onde uma parte ganha e outra perde, podendo resultar idôneo para resolver uma situação 

que confrontem numerosos interesses individuais e coletivos e; logo após relata que 

“cuando mayor sea el margen de debate con relación a estas cuestiones que pueden 

calificarse como “políticas” o “técnicas”, menores serán las posibilidades de éxito de 

                                            
53 BIGOLIN, Giovani. A reserva do possível como limite à eficácia e efetividade dos direitos sociais. 
Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/indices/geral0001.htm. Acesso em: 30 de outubro 
de 2007. 
54 Idem. 
55 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2 ed. Madrid: 
Editorial Trota, 2004, p. 121-125, passim. 
56 Idem, Ibidem, p. 126. 
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la acción intentada.”57 Abramovich e Courtis enumeram duas vias de exigibilidade dos 

direitos sociais. A via de exigibilidade direta e a indireta. Na direta,  
 
En los casos en los que la violación de la obligación estatal resulte clara, y 
la conducta debida por el Estado para reparar da violación pueda señalarse 
sin dificultad, las acciones judiciales deben estar dirigidas a obtener del 
Estado da realización de la conducta debida para reparar la violación del 
derecho, […]58

 
 Já a indireta, quando, devido a alguns obstáculos, resultar impossível a tutela 

judicial direta de direitos sociais, estes devem ser protegidos indiretamente. Aproveita-

se as possibilidades judiciais e os mecanismos de tutela que brindam outros direitos, de 

modo a permitir através da via indireta, o amparo do direito social em questão.59

 
 É certo, pois, que a discussão em torno da efetividade dos direitos sociais 

prestacionais não poderá escapar da análise dos elementos e condições financeiras do 

Estado para que se atenda aos preceitos fundamentais da Constituição Federal. Porém, a 

escassez de recursos orçamentários jamais poderá se tornar óbice à garantia das 

condições mínimas de existência humana, sob pena de sacrifício do princípio basilar do 

constitucionalismo moderno, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana60. A 

garantia do “mínimo existencial” acaba por constituir o padrão mínimo da efetivação 

dos direitos sociais de prestação, pois, sem o mínimo necessário à existência, cessa a 

possibilidade de sobrevivência do indivíduo e, com ela, as condições de liberdade. 

 
Torres ao falar sobre o “mínimo existencial”, lembra que, embora o STF tenha 

decidido que o Executivo não está obrigado a pagar precatório judicial se não houver 

                                            
57 Idem, Ibidem, p. 128. 
58 Idem, Ibidem, p. 133. 
59 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2 ed. Madrid: 
Editorial Trota, 2004, p. 168. 
60 A dignidade humana, atualmente definida como um princípio informador do Direito, desempenha um 
papel de extrema importância na vida econômica e social dos indivíduos. Sabendo que a finalidade do 
Direito e do Estado é de servir e resguardar o Homem, o princípio da dignidade da pessoa humana se 
torna um meio de alcançar o bem-estar social e proteger o indivíduo da ação nociva de seus semelhantes, 
de si mesmo e do próprio Estado. A dignidade da pessoa humana constitui elemento basilar de qualquer 
instrumento jurídico democrático, fundindo-se com os próprios conceitos de liberdade e igualdade que 
embasaram o surgimento dos direitos fundamentais. Sem a garantia e a implementação da dignidade 
humana, não há que se falar em liberdade e igualdade. Por outro lado, também não existem liberdade e 
igualdade efetivas quando não se observa o mínimo necessário para a garantia da dignidade humana. 
Nelson Rosenvald entende que a dignidade da pessoa humana "é simultaneamente valor e princípio, pois 
constitui elemento decisivo para a atuação de intérpretes e aplicadores da Constituição no Estado 
Democrático de Direito". ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 08. 
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recursos disponíveis61, esse entendimento não deve se estender para os casos em que se 

discute a garantia do "mínimo existencial", "que tem prevalência sobre eventuais sobras 

de caixa".  62 Sem o mínimo existencial, não há que se falar em liberdade e/ou igualdade, 

pois a dignidade humana é o alicerce e o ponto de partida para a efetivação de qualquer 

direito fundamental. Nessa ponderação de valores, é essencial a invocação do princípio 

da proporcionalidade para se resguardar o equilíbrio entre a reserva do possível e o 

mínimo existencial, impedindo, assim, o retrocesso nas conquistas sociais. A medida em 

que, ao Estado cumpre a responsabilidade pela justiça social, dentro de suas limitações e 

reservas orçamentárias. Tais limitações, entretanto, não podem inviabilizar ou anular a 

garantia das necessidades básicas para a sobrevivência do indivíduo, dentro do conceito 

de mínimo existencial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana, pilar de 

toda a sistemática dos direitos humanos e fundamentais. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pode-se concluir que a garantia dos direitos sociais primariamente cabe ao Estado, 

embora a vinculação das entidades privadas encontre apoio no princípio constitucional 

da solidariedade que é dotado de força jurídica e influência a interpretação de todo o 

sistema constitucional. Desta forma, não há maiores dificuldades no reconhecimento da 

vinculação direita dos particulares à dimensão defensiva dos direitos sociais, quando 

estes não adotam comportamentos lesivos aos bens jurídicos de terceiros, tutelados 

pelos direitos sociais. Cabe, assim, ao Poder Público o ônus de arcar com esses direitos 

e aos particulares com os tributos para financiar o Estado.63

 
Mas, o que se percebe que vem ocorrendo no Brasil é o fato de se estudar muito 

os direitos fundamentais e um pouco menos os direitos fundamentais sociais, mas a 

aplicação a casos concretos deixa a desejar. Os direitos fundamentais começam a 

adentrar nas relações entre particulares através da sua irradiação e também orientados 

pela constitucionalização do direito privado.64 Com isso todos temos a perder, pois 

                                            
61 Intervenção Federal 492/SP. Acórdão do Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes. Data do acórdão: 
26/03/2003. Publicado no Diário da Justiça da União de 01/08/2003. 
62 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial, os Direitos Sociais e a Reserva do Possível. In: 
NUNES, A. J. A.; COUTINHO, J. N. M. (orgs.). Diálogos Constitucionais: Brasil-Portugal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004, p. 465. 
63 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, 
p.376-377. 
64 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Obtenção dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Rio 
de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2007, p. 226.  
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conforme Fernandéz-Largo, os direitos fundamentais sociais são direitos “a satifacer las 

necesidades básicas de toda persona.”65 E, garantir as necessidades básicas do cidadão 

é dever do Estado e direito do cidadão, razão pela qual, a sociedade necessitava de uma 

atitude ativa do Estado para proporcionar um ambiente de justiça social e garantir o 

“mínimo existencial”. 

  
 Aceitar-se que os direitos sociais deixam de ser efetivados tão simplesmente 

"porque" inexiste orçamento suficiente para sua implementação se estaria afirmando 

categoricamente que o custo impede a realização do programa constitucional de uma 

sociedade plural, fraternal, solidária, comprometida com a cidadania, com a promoção 

do desenvolvimento nacional e a erradicação das desigualdades regionais e sociais. 
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DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO: UMA ANÁLISE 

DA TEORIA DE HABERMAS SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE 

POLÍTICA URBANA DE NITERÓI E AS CONFERÊNCIAS DAS CIDADES 

 

Córa Hisae Monteiro da Silva Hagino∗

 
 
RESUMO 
 
O tema central deste trabalho é compreender a democracia e a participação popular nos 

espaços públicos. Procuraremos demonstrar de que forma o COMPUR (Conselho 

Municipal de Política Urbana de Niterói) e as Conferências das Cidades têm se tornado 

um instrumento de legitimação das decisões do Poder Público nesses espaços. Para isso, 

faremos uma análise da teoria de Jürgren Habermas, tais como a utilização dos 

conceitos de “sistema” e “mundo da vida” para a explicação do processo de colonização 

do “mundo da vida” pelo “sistema”. E, ainda, analisaremos a Escola de Frankfurt, as 

razões instrumental e comunicacional e a ação comunicativa. Por fim, procuraremos 

ressaltar a importância que esses mecanismos de deliberação possuem enquanto 

instrumentos de gestão democrática na formulação de propostas de desenvolvimento 

urbano e de mecanismos de participação popular. No entanto, para que isso ocorra, é 

necessário que haja a reconquista dos espaços do “mundo da vida” que foram 

dominados pelo “sistema”. A metodologia consistiu em visitas às Conferêcias das 

Cidades realizadas em Niterói e Itaboraí, entrevistas com membros do COMPUR 

(Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói) e, ainda, em participação nas 

reuniões mensais desse órgão. 

 

PALAVRA-CHAVE: HABERMAS, ESPAÇO PÚBLICO, EMANCIPAÇÃO . 

ABSTRACT 

The main point of this work is understanding the development of the democracy and the 

popular participation in the public space. We will demonstrate that the Urban Politics 
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Council and the Cities Conferences have been become an instrument of legitimation of 

the decisions of the State in the public space. For this, we will make an analysis of the 

Jurgen Habermas theory, such as the use of his “system” concepts and “world of the 

life” for the explanation of the process of settling of the “world of the life” for the 

“system”. And, still, we will analyze the Frankfurt Scholl, the instrumental and 

comunicacional reasons and the comunicative action. Finally, we will look for to stand 

out the importance that these mechanisms of deliberation while instruments of 

democratic management in the creation of proposals of urban development and 

mechanisms of popular participation. However, so that this occurs, it is necessary that it 

has reconquers it of the spaces of the world of the life that had been dominated by the 

“system”. The methodology consisted in visits to the Cities Conference in Niterói and 

Itaboraí, interviews with COMPUR(Urban Politic Coincil from Niterói) members and 

participation in monthly meetings in this institution. 

 

KEY-WORD: HABERMAS, PUBLIC SPACE, EMANCIPATION. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

 O tema a ser apresentado nesse artigo surgiu em uma atividade de 

extensão iniciada há três anos, que consistiu no acompanhamento das reuniões 

ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) de 

Niterói e das Conferências Municipais das Cidades de 2005 e 2007, Conferência 

Regional do Eixo Leste Metropolitano de 2005 e Conferência Estadual das Cidades de 

2005.  

A escolha desses espaços se deu em razão de serem espaços públicos que 

deliberam sobre o espaço urbano através de uma simetria no processo comunicativo, em 

que cada indivíduo possui liberdade para se expressar, buscando o entendimento.  

Foram analisadas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, além da 

legislação pertinente, como a Lei 2.123 de 03 de fevereiro de 2004, que criou o 

Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói (COMPUR) e o Estatuto da Cidade. 
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E, ainda foi realizada observação etnográfica no (COMPUR) e nas Conferências das 

Cidades. 

Procurarei demonstrar de que forma o Conselho Municipal de Política Urbana e 

as Conferências das Cidades, órgãos cujo objetivo é uma busca de maior autonomia e 

democratização no processo de escolha das diretrizes urbanas, têm se tornado um 

instrumento de legitimação das decisões do Poder Público.  

Para isso, faremos uma análise da teoria de Jürgen Habermas, tais como a 

utilização dos conceitos de sistema e mundo da vida para a explicação do processo de 

colonização do mundo da vida pelo sistema. E, ainda, analisaremos a Escola de 

Frankfurt, a razão instrumental, comunicacional e a ação comunicativa. Por fim, 

procuraremos ressaltar a importância que esses mecanismos de deliberação possuem 

enquanto instrumentos de gestão democrática na formulação de propostas de 

desenvolvimento urbano e de mecanismos de participação popular. No entanto, para que 

isso ocorra, é necessário que haja a reconquista dos espaços do mundo da vida que 

foram dominados pelo sistema. 

Sendo assim, consistem como objetivos: 

 

1) a aplicação da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas no funcionamento do 

Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói e nas Conferências das Cidades; 

 

2) demonstrar através da teoria da ação comunicativa a importância dos conselhos 

municipais  e das Conferências da Cidade enquanto órgãos de caráter deliberativo 

emancipatório. 

 

1) ESCOLA DE FRANKFURT 

 

 Jürgen Habermas integrou a Escola de Frankfurt, movimento intelectual que 

estudou o marxismo de forma não ortodoxa, o que não vinha sendo feito até então. Três 

momentos históricos vão influenciar essa escola. São eles: a revolução bolchevique na 

ex-URSS, país economicamente atrasado, que resultou posteriormente no Stalinismo; o 

fortalecimento do nazismo na Alemanha, país com operários organizados; o 
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crescimento dos EUA enquanto país capitalista, sem que haja uma repressão explícita. 

Esses fatores colocaram questionamentos que a teoria marxista não podia responder. 

 
 “Que fatores são estes que fazem com que milhões de pessoas sejam dominadas 

por figuras como Hitler e Stalin, ou adequem-se ao status quo sob à égide da 

sociedade de consumo e da indústria cultural? Por que os trabalhadores votam em 

seu algozes? O que houve com a consciência de classe preconizada por Lukács? 

Por que a ideologia burguesa penetrou tão fundo na consciência de classe operária? 

Haverá, no ser humano, uma incapacidade intrínseca para a liberdade?” (PINTO, 

1996, p.54) 

 

Esses questionamentos serviram como base para a formulação de uma nova 

teoria através de um estudo heterodoxo com contribuições do marxismo, psicanálise, da 

estética, da história, da poesia. 

Os representantes da primeira geração da Escola de Frankfurt foram Adorno, 

Benjamin, Horkheimer. Habermas se filia à Escola na década de 30, como assistente de 

Adorno. 

A Escola de Frankfurt traz como ponto central a crítica ao caráter positivo da 

razão moderna. Tanto os pensadores liberais quanto os marxistas acreditavam no poder 

emancipatório da razão, no entanto, para os adeptos da Escola de Frankfurt essa 

emancipação é um mito da modernidade, já que a razão moderna seria uma fator de 

dominação. 

A partir da década de 40, Habermas rompe com o pensamento da Escola de 

Frankfurt, principalmente com relação à crítica da razão instrumental e ao pessimismo 

exarcebado. Ele acredita que a razão instrumental é um  fator de dominação, mas que é 

apenas uma faceta da razão moderna. Para esse autor, a Escola de Frankfurt teria 

desvirtuado o projeto original, enfatizando apenas a crítica à razão instrumental. Jürgen 

Habermas comunga com essa crítica, mas tenta mostrar que a razão moderna 

compreende outra razão, a razão comunicativa, e através dessa mudança de paradigma é 

que se chegaria à emancipação. 

 
“Eu vou argumentar que uma mudança de paradigma para a teoria da comunicação 

torna possível retornar ao empreendimento que foi interrompido com a crítica da 

razão instrumental; e isso nos permitirá assumir novamente as tarefas desde então 
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negligenciadas de uma teoria crítica da sociedade.” (HABERMAS, 1984, apud 

ARAGÃO, 1997, p.13) 

 

2) RAZÃO INSTRUMENTAL E RAZÃO COMUNICACIONAL 

  

 Jürgen Habermas acredita ser a função da filosofia pensar a razão. “O pensar 

filosófico se origina na reflexão sobre a ação corporificada no conhecimento, linguagem 

e ação; e a razão permanece seu tema básico.” (HABERMAS, 1984, apud ARAGÃO, 1997, p. 

25) 

 Habermas vai se ocupar com a temática da razão, porém através da linguagem e 

não do conhecimento e da ação, como faziam outros autores. Ele critica Adorno, Weber 

e Horkheimer, pois para ele, esses autores trabalhariam com um conceito limitado de 

ação, confundindo a razão instrumental, típica da modernização capitalista, com a razão 

da ação. 

  Esse autor parte da pressuposição de que as sociedades modernas são sociedades 

complexas, em que há excesso de opções valorativas. Nessas sociedades haveria dois 

tipos de razão, a razão instrumental e a razão comunicacional, que comporiam a razão 

moderna. Habermas propõe então, uma mudança de paradigma, rejeitando o paradigma 

da consciência e o substituindo pelo paradigma da comunicação. 

Conclui Habermas, 

 
“eu pretendo argüir que uma mudança de paradigma para o da teoria da 

comunicação tornará possível um retorno á tarefa que foi interrompida(grifo do 

autor) com a crítica da razão instrumental; e isto nos permitirá retomar as tarefas, 

desde então negligenciadas, de uma teoria crítica da sociedade.” (HABERMAS, 

1984, apud PINTO, 1996, p.72)  
 

Habermas vai definir a razão instrumental e subjetiva como sendo a razão 

que se revela no conhecimento e na ação. Ela é instrumental visto que permite ao sujeito 

controlar teoria e prática sobre a natureza. E é subjetiva, porque privilegia o sujeito que 

detém o conhecimento em detrimento do objeto manipulado. Para que haja essa 

subjetividade é necessário que haja a autoconsciência, que seria a relação do sujeito 

cognoscente consigo mesmo. 
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 A razão instrumental ou razão prática é criticada por Habermas por ser uma 

fonte de normas do agir. Esse tipo de racionalidade seria produzido e imposto pelo 

sistema. É uma racionalidade que não pensa o sujeito, voltada para fins e não para  o  

entendimento. É a razão típica da modernidade capitalista, que tenderia à dominação 

através dos sistemas. 

Através da análise dos processos lingüísticos, Habermas adota a linguagem 

como um novo paradigma filosófico. Nesse contexto, a razão comunicativa só é 

possível em função do medium lingüístico, através do qual as interações se interligam, 

possibilitando o entendimento. Esse tipo de razão teria o poder de emancipação. 

  
“[...]A forma como esta razão será desenvolvida por Habermas difere-se, 

substancialmente, da razão desenvolvida pelos pensadores do iluminismo: a razão não é 

mais produzida por um sujeito(individual ou coletivo)mas encontra sua  produção no 

próprio processo de comunicação entre sujeitos.”(ALVIM, 2006, p.56) 

 
A teoria da racionalidade de Habermas está ligada a uma prática da 

argumentação, que é uma opção quando não há consenso, capaz de produzir 

entendimento, sem apelar para o uso da força ou ação estratégica. 

 A argumentação constitui um importante processo de aprendizagem, pois a 

racionalidade submetida à crítica pode ser melhorada, identificando-se os erros e os 

corrigindo. 

A racionalidade comunicativa aponta para a argumentação quando não se pode 

ou não se consegue resolver uma situação através da comunicação corriqueira. Seu 

objetivo é alcançar entendimento, através do consenso. Para que haja entendimento, não 

pode haver coerção, somente o convencimento motivado pela razão pode ser utilizado. 

 
“Somos assim lançados numa exigência de argumentação por parte da 

racionalidade comunicativa para avaliar as pretensões de validade conectadas com 

as expressões, e substituir o uso da força externa por um tipo de comunicação que 

implica não-coercitividade, como é o caso da ação comunicativa que visa alcançar 

o entendimento.” (ARAGÃO, 1997 p.36) 
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3) AÇÃO COMUNICATIVA 

 
A ação comunicativa ocorre 

 
“...sempre que as ações dos indivíduos são coordenadas, não através de cálculos 

egocêntricos de sucesso, mas através de atos de alcançar o entendimento. Na ação 

comunicativa os participantes não estão orientados para o seu próprio sucesso 

individual, eles buscam seus objetivos individuais respeitando a condição de que 

podem harmonizar seus planos de ação sobre as bases de uma definição comum de 

situação. Assim, a negociação da definição de situação é um elemento essencial do 

complemento interpretativo requerido pela ação comunicativa.” (HABERMAS, 

1984, apud PINTO, 1996, p.75) 

 

Habermas então dispõe que a ação comunicativa é a interação de dois ou mais 

sujeitos, capazes de se comunicar e agir, que estabelecem relações com a finalidade de 

alcançar uma compreensão sobre a interação, coordenando suas ações por meio do 

entendimento. 

A ação comunicativa se contrapõe à ação estratégica. Na primeira, os sujeitos 

visam um entendimento sobre uma dada situação, coordenam seus planos de ação 

através de um consenso. Já na ação estratégica, um dos participantes busca realizar 

intenções próprias. 

No processo de ação comunicativa, os sujeitos que se comunicam, remetem-se a 

pretensões de validade criticáveis quanto à sua veracidade, correção normativa e 

autenticidade, cada uma delas se refere respectivamente a um mundo objetivo, social e 

subjetivo. O mundo objetivo representaria a totalidade de entidades sobre as quais são 

possíveis afirmações verdadeiras. O mundo social que seria a totalidade de relações 

interpessoais reguladas. Por fim, o mundo subjetivo se relaciona com  as experiências à 

qual o falante tem um acesso privilegiado e que pode se expressar perante a um público. 

A ação comunicativa possui um caráter emancipatório, pois quando os homens 

se comunicam com outros, pensam ou agem de forma racional, se libertam de todo tipo 

de misticismo e das formas de poder impostas pelas instituições. Ela combate a coação 

interna e externa e, ainda, a dominação social, promovendo a emancipação. 
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Segundo Habermas (2003, p.25), “o conceito do agir comunicativo atribui às 

forças ilocucionárias da linguagem orientada ao entendimento a função importante de 

coordenar a ação .” Para ele, a linguagem só vai ter importância sob o aspecto de uma 

teoria da ação comunicativa. Ela é sempre medium, permitindo estabelecer relações 

entre o sujeito e o mundo. 

 
“A linguagem é o médium do agir orientado pelo entendimento, através do qual o 

mundo da vida se reproduz e os próprios componentes do mundo da vida se 

entrelaçam entre si. O mundo da vida forma uma rede de ações comunicativas.” 

(HABERMAS, 2003, p.85) 

 

 

4) MUNDO DA VIDA 

 

 O mundo da vida é o pano de fundo da ação comunicativa, onde "os atores 

comunicativos situam e datam seus pronunciamentos em espaços sociais e tempos 

históricos." (HABERMAS, 1987, p.131) Ele seria adquirido a partir de estruturas não 

variáveis existentes nas sociedades, as estruturas da ação e de entendimento mútuo de 

seus membros. O mundo da vida é um conjunto de pressuposições dos sujeitos capazes 

de pensar, agir e falar, que resulta em um pano de fundo comum, tornando possível a 

comunicação através conteúdos pré estabelecidos, que permite que os sujeitos se 

entendam. É um pressuposto nos processos comunicativos, pois define sobre o que pode 

haver entendimento.  

 Os participantes da atividade comunicativa se movem comumente no mundo da 

vida, que é não questionado.  Citado por Aragão (1997), Habermas (1984),  

complementa: 

 
 "O mundo só ganha objetividade quando conta com um e mesmo mundo para a 

comunidade de sujeitos falantes e agentes. O conceito abstrato de mundo é uma 

condição necessária para que os sujeitos, agindo comunicativamente, alcancem 

entendimentos entre si sobre o que acontece no mundo ou deve nele ser produzido. 

Através dessa prática comunicativa, se asseguram ao mesmo tempo de suas 

relações de vida comuns, de um mundo-de-vida intersubjetivamente partilhado. 
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Este mundo está limitado pela totalidade de interpretações pressupostas pelos 

membros como conhecimento de pano de fundo."  

 

 O mundo da vida se divide em três componentes: cultura, sociedade e pessoa. A 

cultura seria o conhecimento acumulado do qual os sujeitos utilizam interpretações para 

compreender algo no mundo. A sociedade pode ser compreendida através de ordens 

legítimas utilizadas pelos agentes para regular suas relações. A pessoa seria o que faz 

com que um sujeito tenha capacidade de falar e agir. 

 Quanto às características do mundo da vida, a primeira é o caráter não 

problemático, pois é aceito sem questionamentos no senso comum. A segunda 

característica é que o mundo da vida é anterior ao desacordo e não pode ser controverso 

como o conhecimento intersubjetivo pode, pois o mundo da vida é comum a todos. A 

terceira é que não se pode ultrapassar os limites do mundo da vida, embora ele 

estabeleça limites. 

 A ação comunicativa e o mundo da vida estão intimamente relacionados, visto 

que a ação comunicativa reproduz simbolicamente as estruturas do mundo da vida, 

como a cultura, a sociedade e a pessoa. Ação comunicativa renova o saber cultural, 

propicia a integração social e, ainda, serve à formação da personalidade. 

 
 "O mundo da vida é, por assim dizer, o lugar transcedental onde se encontram 

falantes e ouvintes, onde podem erguer reciprocamente pretensões de que suas 

asserções se adequam ao mundo (objetivo, social ou subjetivo) e onde eles  podem 

criticar e confirmar pretensões de validade, acertar seus desacordos e chegar a 

acordos." (HABERMAS,1984 apud ARAGÃO, 1997, p.46) 

  

5) SISTEMA 

  

 A sociedade é entendida simultaneamente como mundo da vida e sistema para 

Jürgen Habermas. A sociedade é vista por esse autor como "complexos de ação 

sistematicamente estabilizados de grupos socialmente integrados." (HABERMAS, 

1987, p. 81) 

 No processo de evolução social, a racionalização do mundo da vida conquista 

cada vez mais espaço, implicando na crescente demanda de mecanismos linguísticos 

calcados no entendimento. No entanto, estes ficam sobrecarregados. Essa sobregarca 
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cumulada com o aumento da diferenciação sistêmica deixou um espaço em aberto, que 

foi ocupado pelos mecanismos não linguísticos, tais como o dinheiro, o poder e a 

burocracia, que passaram a coordenar as ações, colocando em segundo plano os 

processos comunicativos. 

 A ruptura entre o mundo da vida e o sistema se dá em razão do dinheiro e poder, 

representados pelos subsistemas da economia e do estado, que estão fora do mundo da 

vida. Esses subsistemas possibilitam a formação da ação social formalmente organizada, 

abandonando os mecanismos de entendimento mútuo. 

 
"Com essas novas organizações surgem perspectivas sistêmicas, das quais o mundo 

da vida é distanciado e percebido como um elemento do meio ambiente do sistema. 

As organizações ganham autonomia através de uma demarcação que as neutraliza 

frente às estruturas simbólicas do mundo da vida. Tornam-se peculiarmente 

indiferentes à cultura, à sociedade, e à personalidade. (HABERMAS, 1987  p. 81)" 

 

 Com a cisão entre sistema e mundo da vida, o sistema se distancia cada vez mais 

do mundo da vida, que perde espaço na sociedade capitalista moderna. As ações passam 

a ser reguladas por mecanismos não linguísticos, fazendo com que a interação social se 

torne desnecessária para coordenar a ação. A atividade passa a ser, então, dirigida a fins.   

 Os fatos descritos anteriormente promovem um paradoxo, já que a o aumento da 

racionalização do mundo da vida possibilita o crescimento da esfera sistêmica, que se 

volta contra o mundo da vida. 

 O sistema é representado por mecanismos auto regulados, como o mercado ou a 

burocracia. Quando esses imperativos dominam as esferas públicas e privadas, ocorre o 

processo que é descrito por Habermas como colonização do mundo da vida, que gera 

patologias. 

 Habermas, então propõe a descolonização do mundo da vida pelos sistemas, 

através de uma desregulamentação e desmonetarização de suas estruturas. Nesse 

contexto, o papel dos conselhos e conferências, espaços públicos autônomos, pode ser 

útil no processo de descolonização, promovendo a emancipação social. 
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6) ESFERA PÚBLICA E ESPAÇO PÚBLICO 

  

 O espaço público seria uma construção da sociedade moderna, onde indivíduos 

debatem sobre a regulação do Estado em um local diferenciado de poder. O espaço 

público reside na esfera pública, que segundo Habermas (2003, p.92) seria: "uma rede 

adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os 

fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 

opiniões públicas enfeixadas em temas específicos." 

A esfera pública se reproduz através do agir comunicativo, constituindo uma 

estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento. 

 No espaço público existe uma liberdade comunicativa. Mas o sucesso desse 

espaço não deve ser medido pela produção generalizada de opinião, mas por critérios 

racionais de formação de uma opinião pública qualificada. 
“O espaço público melhor se descreve como uma rede permitindo comunicar conteúdos 

e tomadas de posição, e desta forma, opiniões; os fluxos de comunicação são nele 

filtrados e sintetizados de maneira que se condense em opiniões públicas reagrupadas 

em função de um tema específico. Tanto como o mundo da vida no seu conjunto, o 

espaço público se reproduz ele também pelo meio da atividade comunicacional, o 

conhecimento de uma língua natural sendo suficiente para dela participar; importa para 

ele que a prática cotidiana da comunicação esteja ao alcance de todos. ”(ALVIM, 2006 

p.60 e 61) 

 
 Na esfera pública se luta por influência política, que é formada nessa esfera. 

Alguns atores que ocupam uma esfera pública já constituída se aproveitam dela, como 

no caso de grandes grupos de interesses, organizados em sistemas de funções, que 

exercem influência no sistema político através da esfera pública. Eles tentam manipular 

a opinião pública conforme seus interesses, mas não podem exercer coerção ou comprar 

a opinião publicamente. 

 A sociedade civil pode ter opiniões públicas próprias, podendo influenciar o 

Estado, fazendo com que o sistema político possa ser alterado. Entretanto, na sociedade 

moderna, dominada pelo poder e mídia, nem sempre isso é possível. Os movimentos 

sociais, associações, sindicatos, ou seja, os agrupamentos da sociedade civil nem 

sempre possuem força política e de compreensão para reorientar os processo de decisão. 
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 A seguir, passaremos a analisar o Conselho Municipal de Política Urbana de 

Niterói e as Conferências das Cidades, por serem espaços onde a opinião pública da 

sociedade civil pode alterar os rumos das decisões políticas. 

 

7) CONFERÊNCIAS DAS CIDADES 

 

O aumento da urbanização no Brasil entre 1950 e 2000 subiu de 30% para 80% 1 

gerando problemas como a degradação dos meios natural e cultural, oriunda do 

desenvolvimento desordenado.  Ao mesmo tempo, houve um forte crescimento do 

tamanho das cidades e uma excessiva concentração em aglomerados urbanos. 

Nesse contexto, foi criado em 2001 o Estatuto da Cidade (Lei Federal 

10.257/2001) que traz inovações quanto aos mecanismos de gestão democrática e 

instrumentos a serem utilizados pelo poder público a fim de conter a especulação 

imobiliária, como o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação compulsória. E, em 

2003, foi criado o Ministério das Cidades, cujas atribuições incluem as políticas de 

habitação, saneamento ambiental, trânsito e transporte urbano e programas necessários 

ao desenvolvimento urbano.  

O Ministério das Cidades convocou a primeira Conferência Nacional das 

Cidades, cujo propósito seria definir uma política de desenvolvimento urbano a ser 

construída pelo governo federal. Para tanto, se fez necessária uma ampla mobilização 

social e o esforço conjunto do poder público e da sociedade civil no processo de debate 

e na construção coletiva de políticas urbanas. Nesse movimento, o Ministério das 

Cidades elegeu a escala municipal como a base dos debates e proposições da 

conferência, que se desdobraria em Conferências Regionais, Estaduais e na Conferência 

Nacional. Dentro desse contexto, os conselhos municipais de política urbana têm como 

papel a convocação da Conferência Municipal das Cidades, além de acompanhar a 

implementação das medidas aprovadas nessas conferências. 

Alguns dos temas debatidos na Conferência das Cidades são: participação e 

controle social, política urbana regional e metropolitana, financiamento do 

desenvolvimento urbano e questão federativa. 

                                                 
1 Essas informações foram retiradas do sítio www.ibge.gov.br, acessado em 20 de agosto de 2007. 
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A primeira Conferência Municipal da Cidade de Niterói ocorreu em 2003, a 

segunda em 2005 e a terceira em 2007. Contudo, nosso objeto de análise será a segunda 

e a terceira Conferência Municipal da Cidade de Niterói. 

Na Conferência das Cidades de 2005 várias propostas foram aprovadas pelos 

diversos segmentos sociais, como a construção de habitação popular ou uma maior 

arborização no caminho Niemeyer. Ambas as medidas não foram implementadas, assim 

como boa parte de outras medidas aprovadas, o que gerou conseqüências, como a baixa 

participação popular na Conferência das Cidades de 2007, um verdadeiro esvaziamento 

desse espaço. Enquanto na Conferência de 2005 houve grande disputa dentro dos 

movimentos sociais e outras categorias para ser delegado2 do evento, na de 2007 

sobraram vagas.  

Os espaços públicos vêm sendo esvaziados progressivamente em razão da 

alienação e desinteresse, típicos das sociedades contemporâneas, oriundos da 

colonização do mundo da vida pela esfera dos sistemas. 

Para tentar não repetir o erro das conferências anteriores, a terceira Conferência 

das Cidades se pautou em dar maior efetividade às conquistas das outras conferências. 

Cada proposta foi feita juntamente com as ações necessárias a serem realizadas e com 

os atores sociais envolvidos no processo, com a finalidade de garantir que a proposta 

seja realmente efetivada. Abaixo veremos um exemplo do que foi feito: 

 

Proposta 1: 

Destinação social das áreas públicas 

Ação: 

Negociação das terras públicas da União e do Estado nos termos da Lei 11481/2007 

para habitação popular para famílias com renda de 0 até 3 salários mínimos e 

regularização fundiária para famílias com renda até 5 salários mínimos, a partir de um 

cadastro destas terras e de uma avaliação do seu uso e ocupação com vistas a verificar o 

cumprimento da função social da propriedade. 

Atores: 
                                                 
2 Há duas formas de participação. Na primeira, a pessoa é escolhida pela categoria que representa para ser 
delegado na Conferência das Cidades. Esse representante pode votar nas propostas e tem direito à voz, ou 
seja, pode debater no espaço público de discussão. Na segunda forma de participação, há apenas o direito 
à voz, em qualquer um pode participar do debate, Sem ter sido eleito para tal por sua categoria. 
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Prefeitura Municipal de Niterói, Câmara Municipal, Instituto de Terras do Estado do 

Rio de Janeiro, INSS, Procuradoria Geral do Estado, Ministério das Cidades. 

 

A intenção de obter maior efetividade não gerou resultados, tendo em vista que 

essa proposta e algumas outras que foram aprovadas não foram realizadas pelo 

Executivo. 

 

8) O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI 

 

O Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR) de Niterói foi criado com 

a Lei 2.123 de 3 de fevereiro de 2004, que alterou o Plano Diretor, sendo presidido pelo 

secretário de urbanismo de Niterói. O COMPUR é um órgão de natureza deliberativa e 

de caráter permanente, que reúne membros do poder público e da sociedade civil no 

intuito de propor, assessorar e estudar diretrizes para o desenvolvimento urbano 

municipal. 

 A própria Lei que criou o COMPUR limitou sua atuação ao estabelecer que 

ficaria vinculado funcionalmente ao órgão gestor da política urbana municipal, no caso, 

à secretaria de urbanismo de Niterói. Essa mesma lei dispõe que o presidente do 

conselho deverá ser indicado pelo poder executivo municipal. Por essa razão, desde o 

início de seu surgimento, o conselho tem como presidente o secretário de urbanismo de 

Niterói, que é hierarquicamente subordinado ao prefeito. Dessa forma, o mundo da vida 

tem sido colonizado pela burocracia do sistema. 

 Quanto ao caráter deliberativo do COMPUR, há grande polêmica dentro do 

próprio conselho e na Conferência Municipal das Cidades. Isso porque, a lei de criação 

do COMPUR afirma que o conselho é deliberativo em suas atribuições, o que é 

interpretado pelos integrantes do poder público como se o COMPUR tivesse caráter 

meramente consultivo, pois segundo eles, essas atribuições não estariam muito bem 

definidas. Essa posição é adotada pelo presidente do conselho, o que retira ainda mais a 

autonomia do COMPUR. No entanto, as atribuições foram claramente fixadas pela Lei 

2.123. 

As atribuições do COMPUR consistem em propor, debater e aprovar diretrizes 

para aplicação de instrumentos de política urbana, implantação de programas 
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relacionados à questão urbana, avaliar a execução da política urbana municipal, propor a 

criação de normas municipais de direito urbanístico, emitir recomendações sobre a 

efetivação do Estatuto da Cidade, debater soluções alternativas para a gestão da cidade 

no âmbito urbano e ambiental, promover a cooperação entre União, Estado, Municípios 

da região metropolitana e sociedade com a finalidade de formular políticas integradas de 

desenvolvimento municipal e regional, convocar a Conferência Municipal das Cidades a 

cada dois anos, opinar sobre os assuntos que lhe forem remetidos pela sociedade e pelo 

poder público e elaborar e aprovar o regimento interno.  

Apesar das competências do COMPUR estarem estabelecidas em lei, muitas 

vezes o executivo municipal as ignora e decide sozinho como agir. Ou então, essas 

atribuições não são exercidas de maneira plena pelos conselheiros por desconhecimento. 

Entretanto, se nem todos os participantes têm uma noção do poder do conselho, ele 

deixa de ter um caráter emancipador e pode vir a se transformar em instrumento de 

burocratização dos setores mais articulados e organizados. 

 A composição do COMPUR se dá através de 18 membros titulares e 18 

membros suplentes, de acordo com a proporcionalidade estabelecida pelo Conselho 

Nacional das Cidades, tendo cinco representantes indicados pelo Poder Executivo e dois 

representantes indicados pelo Poder Legislativo, cinco representantes de movimentos 

sociais e populares, dois representantes do segmento empresarial, dois representantes 

indicados pelos trabalhadores, um representante indicado pelas entidades profissionais e 

acadêmicas e um representante das organizações não governamentais.  

A primeira reunião ocorreu no dia 4 de maio de 2004 no auditório da prefeitura 

municipal de Niterói. Desde os primeiros integrantes até os dias atuais tem se verificado 

uma baixa rotatividade. Em muitos casos, os participantes alternam entre conselheiros e 

suplentes. 

O COMPUR é aberto a toda a população que queira participar, que possui 

apenas direito de voz, ou seja, pode argumentar sobre os assuntos debatidos, enquanto 

apenas os conselheiros têm direito de voto. Contudo, as pessoas que não são 

conselheiros raramente participam desse processo. 

Como as decisões do COMPUR são tomadas por meio do debate entre os 

conselheiros, representantes de todos os segmentos sociais, são utilizados mecanismos 
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de buscar o entendimento através da melhor argumentação, ou seja, no convencimento 

motivado pela razão, que caracteriza a ação comunicativa. 

 
“a intersubjetividade do entendimento lingüístico é de si mesma porosa e... o 

consenso obtido através da linguagem não apaga, no momento do acordo, as 

diferenças de perspectivas dos falantes, pressupondo-as como irrevogáveis.” 

(HABERMAS, 1984, apud ARAGÃO, 1997, p.28) 

 

Se na teoria o COMPUR é uma forma de tentar descolonizar o mundo da vida, 

na prática existem grandes obstáculos para conter os constrangimentos causados pelo 

sistema. Entre eles está o desengajamento, a falta de efetividade das decisões e o 

controle exercido pelo Estado. 

As reuniões ocorrem uma vez por mês, ou extraordinariamente quando 

necessário. Uma dificuldade das reuniões é a falta de quorum, ou, ainda, este demora a 

se formar, diminuindo o tempo para debates sobre os problemas da cidade. 

Habermas, citado por José Marcelino de Rezende Pinto (1996, p. 114) afirma 

que o desinteresse decorre "do esvaziamento burocrático dos processos de opinião 

espontâneos e de formação da vontade, [o qual] abre caminha para a manipulação da 

lealdade das massas" 

Jürgen Habermas, citado anteriormente, atribui a consciência fragmentada como 

condição para a colonização do mundo da vida, fazendo com que o indivíduo não 

consiga identificar seu problema a uma causa comum, logo, ele não se engaja a 

nenhuma organização. 

Sem dúvida, a maior dificuldade corresponde à efetivação das decisões do 

COMPUR e das Conferências das Cidades, o que retorna a um esvaziamento no número 

de participantes no processo de construção de um novo modelo de cidade.  

Nas reuniões ordinárias do COMPUR houve propostas de revitalização do 

Centro de Niterói realizadas pelo comércio, universidade e movimentos sociais, quando 

finalmente se chegou a um acordo sobre as divergentes idéias.  Contudo, na mesma 

semana, os jornais anunciaram que o presidente do COMPUR tinha ido aos Estados 

Unidos para contratar uma empresa para fazer a consultoria, sobre as alterações no 

Centro, sem qualquer participação dos segmentos sociais. Assim, nesse exemplo não 
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houve efetivação das medidas aprovadas, em razão da colonização do mundo da vida 

pelo dinheiro e poder. 

Outra questão importante está relacionada com a pauta das reuniões, que só é 

entregue aos conselheiros no momento da reunião, apesar de insistentes apelos para que 

ela seja divulgada anteriormente para que se possa refletir sobre o assunto e levá-lo às 

bases. Além disso, a pauta das reuniões se tornou monopólio do secretário de urbanismo 

que leva as questões ao conselho, conforme seu interesse. 

Como o Estado tem se retirado de alguns setores sociais como saúde, educação, 

habitação pública, escolas, hospitais; um dos aspectos mais repetidamente discutidos 

dentro do COMPUR e da Conferência Municipal das Cidades é a habitação popular 

para pessoas com renda de 0 a 3 salários mínimos. O COMPUR aprovou, após dez 

meses de debate, uma política de habitação popular, que ainda não saiu da burocracia 

estatal, enquanto crescem diversos prédios com mais de dez andares em várias partes da 

cidade, principalmente na zona sul de Niterói, sem qualquer estudo de impacto viário 

como prevê o Estatuto da Cidade 

Deve-se, portanto, destacar que as atuações das Conferências e COMPUR têm 

servido mais à legitimação das ações do Executivo do que sua formulação conjunta de 

políticas urbanas com outros setores. Sendo assim, esses mecanismos do mundo da vida 

que têm o poder de emancipação social não têm conseguido atuar de forma plena essa 

função libertadora que possuem, em razão da colonização do mundo da vida pelos 

imperativos sistêmicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta conclusão, apresentaremos os resultados gerais sobre a relação dos 

conceitos habermasianos com o Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói e as 

Conferências da Cidade, assim como buscaremos sugerir possíveis alternativas que 

possam evitar que ocorra a colonização do mundo da vida pela esfera sistêmica, 

auxiliando assim, a tomada de decisões desses mecanismos de gestão urbana através da 

ação comunicativa. 

 
“Pretendo mostrar, que a teoria do agir comunicativo, ao contrário do que se afirma 

muitas vezes, não é cega para a realidade das instituições- nem implica anarquia. 
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Concordo, no entanto, que qualquer potencial de liberdades comunicativas, 

imprescindíveis em todo o Estado democrático de direito, disposto a garantir 

efetivamente liberdades subjetivas iguais traz em seu bojo certos germes 

anárquicos.” (HABERMAS, 2003, p. 11) 

  

 Durante esse estudo, foi possível demonstrar como os conceitos de sistema 

(esfera regida por mecanismos auto-regulados como o mercado e o poder burocrático) e 

mundo da vida (esfera regulada por procedimentos lingüísticos com a finalidade de 

buscar entendimento) e, ainda, a colonização do mundo da vida pela esfera sistêmica 

atuam dentro do Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói e das Conferências 

das Cidades. 

 O processo de colonização do mundo da vida pelo sistema gera diversas 

patologias, pois os imperativos sistêmicos não são meios adequados para lidar com 

questões do mundo da vida, que dependem para sua solução, de mecanismos de 

comunicação que visam o entendimento. A possibilidade de por fim a essas patologias é 

emancipar o mundo da vida, devolvendo-lhe os espaços que foram retirados pelo 

sistema. 

Os mecanismos de gestão urbana, como os conselhos e conferências, possuem 

papel fundamental no processo de descolonização do mundo da vida, visto que se 

contrapõe à dominação sistêmica. Eles tentam retomar esses espaços usurpados pela 

esfera do sistema através da burocratização. Suas dificuldades de atuação e limitações 

causadas pelo Estado e pela economia estão dentro do embate entre mundo da vida e 

sistema. 

A Conferência das Cidades e o COMPUR deram margem a que a sociedade civil 

organizada utilizasse os mecanismos de gestão democrática para exercer pressão junto 

às municipalidades. Enquanto o Poder Público pôde legitimar suas ações perante a 

sociedade. Ainda assim, é necessária maior autonomia nos setores da sociedade civil 

que lutam em busca de alternativas sociais coletivas para enfrentar os problemas das 

cidades urbanas. 

Deve haver ênfase na participação democrática e popular que garanta um direito 

à cidade a todos, tanto na elaboração das decisões relacionadas à política urbana a ser 

implementada quanto ao incentivo e ao fortalecimento da sociedade civil e instâncias 

coletivas de proposição de políticas urbanas, como os Conselhos municipais e as 
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Conferências das Cidades, com irrestrito direito de participação dos cidadãos. Deve 

haver uma maior defesa do interesse publico construído coletivamente, elaborado 

racionalmente por sindicatos, associações, movimentos sociais, universidades, forças 

que unidas talvez sejam capaz de enfrentar o mercado financeiro e o poder 

administrativo ou pelo menos limitá-los, evitando que a economia e a burocracia 

avancem livremente sobre todas as esferas, inclusive a Cidade. 
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A INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS POR SEUS 

DESTINATÁRIOS ESPECÍFICOS 

 

Daniel Nicory do Prado*

 

RESUMO 

O presente trabalho trata da interpretação dos direitos fundamentais por seus 

destinatários específicos, tendo como marco teórico as teses de Peter Häberle, 

apresentadas na obra “Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 'procedimental' 

da Constituição” que, a partir da constatação inicial de que todo aquele cuja vida é 

regida por uma Constituição é seu legítimo intérprete, conclui que as pressões e 

expectativas sociais acerca da atividade jurisdicional, manifestadas na esfera pública de 

discussão, não são somente ameaças à independência dos magistrados, e sim parte 

importante da legitimação de suas decisões, impedindo o livre arbítrio judicial. Häberle 

foi fortemente influenciado pela pensamento de Karl Popper, epistemólogo austríaco, 

autor de A sociedade aberta e seus inimigos. Popper formula uma tese sobre o 

conhecimento humano batizada de falibilismo, dando continuidade a uma tradição  

ocidental iniciada por um filósofo grego pré-socrático, que, transposta para a teoria 

política, é uma teoria da democracia: as regras de conduta vigentes são modelos 

imperfeitos de regulação da convivência social, podendo ser continuamente 

aperfeiçoadas pela contribuição de todos os indivíduos da sociedade, submetidos 

àquelas normas, pela sua discussão racional no espaço público. Conclui-se que os 

destinatários específicos dos direitos fundamentais não são apenas os seus titulares, mas 

os indivíduos ou grupos concretamente desfavorecidos por seu exercício, devendo a 

fixação do conteúdo dos mesmos advir de uma síntese de todas as visões em jogo. 

 

PALAVRAS CHAVES: HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL; “SOCIEDADE 

ABERTA”; DIREITOS FUNDAMENTAIS; DESTINATÁRIOS ESPECÍFICOS; 

ESFERA PÚBLICA PLURALISTA; 

                                                 
*  Defensor Público do Estado da Bahia, Mestrando em Direito Público pela Universidade Federal 
da Bahia, membro suplente do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia.  
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ABSTRACT 

This work intended to analyze the interpretation given for the fundamental rights by 

their own holders, oriented by Peter Häberle's thoughts described on his book 

“Constitutional Hermeneutics: the open society of constitutional interpreters”, 

according to which, as every individual whose life is ruled by a Constitution is 

legitimate to interpret it, is important to consider that social expectations and pressions 

manifested via public opinion aren't merely threats to the judges' independence, but also 

work as part of their legitimation to decide, avoiding potential abuses. Häberle was 

deeply influenced by Karl Popper, an austrian epistemologist, author of The Open 

Society and its Enemies, who formulated a theory concerning the human knowledge 

named “falibilism”, based on an ancient western tradition begun by a greek presocratic 

philosopher, that, transposed to political studies, can be seen as a theory of democracy: 

current laws are flawed models for social behaviour regulation, that always can be 

improved by any individual contribution, as long as they are discussed on the open 

society, by all legitimate means. Concluding, not only the concrete holders of 

fundamental rights are legitimate to determine or to question their precise meaning, but 

also those individuals or groups who were directly affected by their exercise.  

 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS; “OPEN SOCIETY”; 

FUNDAMENTAL RIGHTS; PUBLIC OPINION; 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho trata da interpretação dos direitos fundamentais por seus 

destinatários específicos, considerando as questões levantadas por Peter Häberle em 

“Hermenêutica Constitucional: A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e 'procedimental' da Constituição”. 

Foram levados em consideração a legitimidade de tal interpretação, o papel 

das pessoas e dos grupos contra os quais os direitos fundamentais são exercidos, a 

vinculação do legislador e do juiz aos conteúdos fixados pela sociedade civil no debate 

democrático, e as possíveis conseqüências da disparidade de forças entre os atores 

envolvidos nessa discussão. 
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1 – A SOCIEDADE ABERTA DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO 
 
1.1. As sucintas teses de Peter Häberle 
 

A análise aqui desenvolvida teve como ponto de partida as reflexões de 

Peter Häberle, na obra “Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 

“procedimental” da Constituição”1, para quem o estudo a respeito dos participantes da 

interpretação constitucional foi negligenciado pela Ciência Jurídica, cuja atenção se 

voltou principalmente às tarefas, aos objetivos e aos métodos da interpretação2. Pode-se 

concluir, a partir de seu raciocínio, que as exigências de democratização dos Estados, 

que culminaram no estabelecimento do sufrágio universal e de eleições diretas e 

periódicas para o parlamento em quase todas as nações do ocidente, não foram 

acompanhadas pela democratização da hermenêutica constitucional. 

Por isso, a partir da proposição fundamental de que todo aquele cuja vida é 

regida por uma Constituição é seu legítimo intérprete3, Häberle formula diversas teses 

destinadas à construção de uma teoria democrática da interpretação constitucional. 

Apesar do impacto inicial que sua proposta causa, quando comparada à teoria jurídica 

tradicional, Häberle é até cauteloso com suas formulações, ao deixar claro que a 

“palavra final” em termos de interpretação continua a ser da Corte Constitucional, e que 

os indivíduos, os grupos de interesses e a “opinião pública democrática” cumprem 

primordialmente o papel de “pré-intérpretes”, “intérpretes indiretos ou a longo prazo” 4. 

O objetivo do autor não é propriamente subverter o entendimento corrente 

acerca da interpretação constitucional, mas apenas indicar que uma Ciência Jurídica que 

pretenda levar em conta a realidade constitucional não pode se reduzir à análise do 

trabalho dos “intérpretes ‘corporativos’ da Constituição”. 

A obra funciona como um pertinente alerta para a “casta” dos juristas, que 

se crê detentora do monopólio do conhecimento válido a respeito dos textos normativos, 

                                                 
1  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução 
Gilmar Ferreira Mendes. 1. ed. 1. reimp. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. 
2  Ibidem. p. 11. 
3  Ibidem. p. 15. 
4  Ibidem, p. 24. 
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mantendo um discurso tipicamente totalitário, que desqualifica a opinião do “leigo” e 

poda sensivelmente as possibilidades do debate democrático, muitas vezes reduzido aos 

momentos institucionalizados de manifestação da vontade por meio da eleição dos 

representantes.  

As teses que mais interessam ao presente trabalho, a respeito de uma 

interpretação aberta e pluralista da Constituição, são as seguintes: primeiro, a que indica 

a relevância da interpretação das normas de direitos fundamentais por seus destinatários 

específicos, como, no exemplo de Häberle, “a própria concepção do artista para a 

interpretação aberta da garantia da liberdade artística”5; segundo, a constatação de que 

as pressões externas e as expectativas sociais em torno da decisão do juiz não 

constituem simplesmente uma ameaça à sua independência, pelo contrário, são parte de 

sua legitimação, e essa independência, que já foi uma garantia de suma importância 

contra o poder do soberano, passa a ser, numa sociedade autenticamente democrática e 

pluralista, apenas tolerável, e somente porque outras forças da esfera pública 

contribuem para a construção da norma geral6.  

 
1.2. A inspiração na epistemologia falibilista de Karl Popper 
 

A obra de Peter Häberle está intimamente relacionada com o pensamento de 

Karl Popper, começar pelo título (“a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”), 

que evoca o conceito de “sociedade aberta” popularizado pelo epistemólogo austríaco7. 

Desta forma, não é possível compreender a extensão da proposta de Häberle 

sem uma razoável familiarização com a epistemologia e a filosofia política popperianas. 

O autor austríaco fundamenta todo o seu pensamento na constatação inicial de que o ser 

humano é essencialmente falível. Em linhas gerais, isso leva a uma teoria da ciência 

batizada de “falibilismo”, segundo a qual o conhecimento não deixa nunca de ser 

hipotético, não passando de um conjunto de explicações imperfeitas sobre a realidade, 

que devem ser submetidas a testes contínuos e cada vez mais rigorosos, que levarão, 

cedo ou tarde, à sua superação. Tal forma de entender o conhecimento humano remonta 

                                                 
5  Ibidem, p. 16. 
6  Ibidem, p. 31-32. 
7  POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos. Tradução de Milton Amado. 3. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998. 2v. 
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a uma antiga tradição, inaugurada pelo filósofo grego pré-socrático Xenófanes8. 

Levando em conta as pretensões de “objetividade” e “veracidade” presentes 

em qualquer discurso científico, Popper filia-se à tradição filosófica ocidental que 

entende a verdade como “correspondência entre os fatos e as afirmações que sobre eles 

são feitas”, porém propondo uma interessante correção de rumo: para que a “verdade-

correspondência” faça algum sentido, é preciso que se pressuponha a existência de uma 

realidade objetiva, comum a todos os seres humanos, para além das inúmeras 

percepções individuais. No entanto, como o ser humano é essencialmente falível, não é 

possível alcançar a perfeita correspondência entre os fatos e as afirmações que sobre 

eles fazemos, e, ainda que seja dada a alguém a sorte da perfeita correspondência, 

ninguém terá como sabê-lo. Por isso, todo o conhecimento humano não passa de um 

conjunto de explicações imperfeitas, formuladas acerca de uma realidade impossível de 

abarcar em toda a sua complexidade e, como tal, sempre sujeitas a reformulação, pela 

crítica e pelo teste daquelas afirmações (teorias)9. 

Karl Popper afirma que, grosso modo, existem três espécies de filósofos: os 

“verificacionistas”, que acreditam na razão humana como instrumento de alcance da 

verdade; os céticos, que são “verificacionistas” desiludidos pelo fato de a verdade ser 

inalcançável; e os “falsificacionistas”, que, apesar de saberem-na inalcançável em sua 

plenitude, acreditam ser possível aprender com os próprios erros. Presumivelmente, 

Popper filia-se à terceira corrente.  

Por isso, o método científico, em sua concepção, consiste na formulação de 

hipóteses acerca de problemas do conhecimento, e principalmente na submissão dessas 

hipóteses aos mais rigorosos testes que o pesquisador possa conceber, tanto pela 

comparação entre explicações rivais para um mesmo fenômeno, como pelo teste de sua 

correspondência com a realidade. A concepção popperiana de ciência exige que uma 

teoria, para poder ser qualificada de científica, possa ser desmentida por certos 

acontecimentos. O processo de testagem das hipóteses consiste na busca desses 

acontecimentos que, ao se verificarem, terão o poder de desmenti-la. Se uma hipótese 

resistir aos testes propostos pelo pesquisador, ela poderá ser aceita, sempre 
                                                 
8  Idem. Science: Conjectures and Refutations. In: ______. Conjectures and Refutations: The 
Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 43-86. 
9  Idem. Truth, Rationality and the Growth of Scientific Knowledge. In: ______. Conjectures and 
Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; New York: Routledge, 2006. 
p. 291-338. 
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provisoriamente, pela comunidade científica, como “verdadeira”. Em suma, o que 

demonstra o caráter científico de uma hipótese (de uma teoria) é a sua refutabilidade.10

 
1.3. O ideal da “sociedade aberta” em Karl Popper 
 

Transposto para a teoria política, o falibilismo de Popper é uma teoria da 

democracia: sendo inalcançável a verdade, todos os indivíduos de uma sociedade estão 

habilitados a propor modificações nas regras de conduta dessa mesma sociedade, e é 

apenas no espaço público do debate e da crítica recíproca que se conseguirá uma 

aproximação gradual do ideal democrático, com a superação ou a preservação das 

regras de conduta postas em questão. Esse é o ideal da “sociedade aberta”.  

Para esclarecer o conceito de “sociedade aberta”, Popper o contrapõe às 

sociedades tribais, em que as regras de conduta social são tabus, emanam de uma fonte 

sobrenatural, ou da “ordem natural das coisas”, não podendo, num ou noutro caso, ser 

discutidas ou modificadas racionalmente. Disso não deflui que haja um imobilismo 

completo das sociedades fechadas, mas apenas que a alteração das regras de conduta é 

mais custosa, mais imprevisível, e assume o tom de uma verdadeira “conversão 

religiosa”, com a substituição de um tabu por outro. Oposta à feição totalitária e 

opressivamente orgânica das sociedades fechadas, a sociedade aberta é fragmentada, 

abstrata, baseada na razão, na individualidade e na competição11. 

 
1.4. Hermenêutica constitucional, conhecimento e democracia 
 

Desta forma, a grande contribuição de Peter Häberle consiste na 

demonstração de que uma sociedade não será verdadeiramente democrática enquanto o 

modelo de interpretação constitucional continuar sendo o de uma “sociedade fechada”, 

monopolizada pela “casta dos juristas”.  

Por conseqüência, pouco ou nada adiantará a discussão e a produção de um 

texto normativo por meio do processo legislativo formal, com a participação, pelo 

menos potencial, de todos os atingidos, se o momento crucial da interpretação/aplicação 

desse texto às realidades concretas não levar em consideração o entendimento e as 

                                                 
10  Idem. On the Status of Science and of Metaphysics. In: ______. Conjectures and Refutations: 
The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 249-271. 
11  Idem. A sociedade aberta e seus inimigos: o fascínio de Platão. Tradução de Milton Amado. 
v.1. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1998. p. 187-191 
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expectativas dos grupos sociais diretamente interessados em sua incidência. 

Peter Häberle deixa claro o seu espanto, ao longo do trabalho, com o fato de 

uma questão tão premente ter passado desapercebida para a teoria constitucional 

tradicional. No entanto, essa omissão não surpreende a ninguém que entenda a Ciência 

Jurídica como um produto típico do paradigma da modernidade, durante a vigência do 

qual se atribuiu à ciência o status de única forma válida de conhecimento, e se entendeu 

o senso comum como um erro, como uma deficiência de compreensão, ou como uma 

mistificação simplificadora da realidade.  

O mais curioso é que o discurso do jurista profissional sequer consegue ter  

sustentação científica; ao contrário, de acordo com a análise de Luiz Alberto Warat, 

embora o “jurista de ofício” desqualifique, como “ mero senso comum”, a opinião do 

leigo, está ele próprio influenciado por um conjunto de hábitos e convenções 

inconscientemente aceitas que ocultam a origem política das definições normativas, sem 

consistência epistemológica, constituindo, nas palavras do autor, um  “senso comum 

teórico”12. 

O que diferencia o “senso comum teórico dos juristas” do senso comum do 

“leigo”, cuja reabilitação Peter Häberle defende, como condição indispensável para uma 

autêntica democratização da sociedade, é a estreita vinculação do primeiro às relações 

de poder vigentes, seja na estrutura do Estado, seja no verdadeiro oligopólio da 

linguagem jurídica, perpetuado nas faculdades de direito e na prática judiciária 

cotidiana. 

Partindo dessas premissas (e mais, da premissa de que o único direito válido 

é a norma emanada do Estado), é natural que a teoria constitucional tenha desprezado 

completamente qualquer contribuição para a fixação do conteúdo do texto 

                                                 
12  WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao Direito: Interpretação da lei, temas para uma 
reformulação. v.1. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1994. p. 15-16: “Resumindo: os juristas contam 
com um emaranhado de costumes intelectuais que são aceitos como verdades de princípios para ocultar o 
componente político da investigação de verdades. Por conseguinte se canonizam certas imagens e crenças 
para preservar o segredo que escondem as verdades. O senso comum teórico dos juristas é o lugar do 
secreto. As representações que o integram pulverizam nossa compreensão do fato de que a história das 
verdades jurídicas é inseparável (até o momento) da história do poder. Em sentido mais restrito podemos 
falar também de senso comum teórico dos juristas para pôr em relevo o fato de que no Direito não se 
contam os limites precisos entre o saber comum e a ciência. Apesar dos esforços dos últimos anos para 
aproximar o conhecimento do Direito a uma lógica formal das ciências, a epistemologia jurídica é 
inexistente fora de círculos reduzidos e de escassa penetração dentro dos círculos profissionais clássicos. 
Assim resulta muito difícil aceitar para as práticas científicas do Direito a tradicional diferença entre 
'doxa' e 'episteme'.” 
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constitucional que não viesse do rol dos intérpretes legitimados, pelo próprio Estado, a 

exercer esse papel13. Dito isso, sem o declarar em nenhum momento, Häberle parece 

compartilhar de uma concepção pós-moderna de ciência e de direito14. 

 

2 – A INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS POR SEUS 
DESTINATÁRIOS ESPECÍFICOS 
 
2.1. Os destinatários das normas de direitos fundamentais 
 

Se “todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma é, indireta, 

ou até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma”15, é uma decorrência lógica, 

para a fixação do conteúdo das normas de direitos fundamentais, a relevância da 

compreensão dos seus destinatários específicos. 

Quem são, afinal, os destinatários das normas de direitos fundamentais? Em 

princípio, todos os indivíduos e, destacadamente, o próprio Estado, considerando que, 

em regra, as normas que reconhecem direitos fundamentais aos cidadãos impõem-lhe, 

em contrapartida, deveres, ora de abstenção (sobretudo para permitir o exercício dos 

direitos de primeira geração, das “liberdades públicas”), ora de intervenção (sobretudo 

para viabilizar o exercício dos direitos de segunda geração, “sociais, econômicos e 

culturais”, que costumam demandar serviços e políticas públicas).  

No entanto, não é demasiado recordar que, para além dos deveres impostos 

ao Estado, o exercício dos direitos fundamentais muitas vezes resulta em potenciais ou 

efetivos prejuízos a interesses igualmente relevantes de outros indivíduos e grupos, 

podendo provocar um dos problemas mais discutidos pela teoria constitucional 

contemporânea: o da “colisão entre direitos fundamentais”16. 

Desta forma, uma interpretação aberta e pluralista das normas de direitos 

fundamentais deve ser resultado da participação de todos os seus destinatários, tanto dos 

                                                 
13  HÄBERLE. Op. Cit. p. 33-34. 
14  cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Concepção Pós-Moderna de Direito. In: ______. 
A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 
119-188. 
15  HÄBERLE. Op. Cit. p. 15. 
16  cf. PAUL, Ana Carolina Gluck. Aspectos teóricos e práticos da colisão entre Direitos 
Fundamentais. In: CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – 
CONPEDI. XV Encontro Preparatório do CONPEDI. Anais Eletrônicos...  Recife: CONPEDI, 2005. 
Disponível em: 
<http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/recife/direitos_fundam_ana_carolina_gluck_paul.pdf> Acesso 
em: 26 nov. 2007. 
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indivíduos ou grupos agraciados com a positivação daqueles direitos, como dos 

indivíduos ou grupos concretamente desfavorecidos pelo seu exercício, além, é claro, da 

participação dos entes públicos concretamente obrigados à sua garantia e efetivação. 

Por exemplo, uma discussão sobre as limitações constitucionais ao direito 

de propriedade rural não será completa se deixar de levar em conta, além do 

entendimento dos latifundiários, dos médios e pequenos proprietários rurais, a opinião 

dos movimentos de luta pela terra, diretamente afetados pela existência do latifúndio e 

interessados na desapropriação de áreas improdutivas para fins de reforma agrária. 

Além disso, no caso da liberdade de imprensa, podem-se vislumbrar, de 

plano, pelo menos dois pontos de conflito: a colisão da liberdade de imprensa com a 

presunção de inocência, garantida aos acusados em geral, sempre que os meios de 

comunicação noticiam a prática de crimes e revelam o nome e a imagem de 

investigados, indiciados e réus no processo penal; e o choque mais abrangente entre a 

liberdade de imprensa e o direito à imagem e à privacidade, entre outros, com a 

exposição excessiva da vida íntima das celebridades17. 

Apesar da riqueza e da agudeza do problema da colisão entre direitos 

fundamentais, Peter Häberle, na obra que serviu de base para a presente investigação, 

tratou apenas da influência da interpretação dada pelos titulares daqueles direitos, ainda 

assim de forma superficial, omitindo-se quanto à legitimidade ou à pertinência da 

interpretação dos indivíduos prejudicados pelo seu exercício18.  

A possibilidade de uma interpretação “bilateral” das normas de direitos 

fundamentais, considerando tanto as expectativas dos titulares daqueles direitos, como 

dos indivíduos e grupos desfavorecidos pelo seu exercício, também foi percebida por 

Manoel Jorge e Silva Neto que, ao tratar das normas constitucionais trabalhistas, 

entendeu que a aplicação da teoria de Peter Häberle teria como conseqüência 

 
não apenas a interpretação por parte dos sindicatos profissionais, mas 
também pelos representativos de categoria econômica, fazendo com que a 
multiplicidade dos interesses envolvidos no processo de interpretação, ao 
invés de formalizar uma conclusão ‘grupal’ ou ‘parcial’, torne bem mais 

                                                 
17  cf. GUERRA, Sidney Cesar Silva. A Liberdade de Imprensa e o Direito à Imagem. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004. 
18  São exemplos dados pelo autor: a liberdade religiosa interpretada pelas organizações religiosas, 
a liberdade artística interpretada pelos artistas, e a liberdade científica interpretada pelos cientistas. Cf. 
HÄBERLE. Op. Cit. p. 15-16. 
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democrático o processo de extração de um conteúdo da norma sob exame19. 
 
2.2. A esfera pública de discussão. 
 

Muito embora a interpretação dos direitos fundamentais por seus 

destinatários específicos pareça não trazer maiores dificuldades teóricas, uma vez aceita 

a tese principal de Häberle, é importante ter em mente que nem sempre a esfera pública 

de discussão é acessível, na mesma medida, a todos os grupos interessados. 

O que se pode entender por “esfera pública pluralista”, o grande espaço 

comum de discussão da norma constitucional, segundo Peter Häberle, a partir da qual é 

possível extrair interpretações calcadas nas necessidades e possibilidades da 

comunidade20, cuja influência sobre o processo formal de interpretação torna a 

sociedade verdadeiramente aberta e livre? Embora ele não a conceitue expressamente ao 

longo do escrito, é possível compreendê-la a partir da idéia de “opinião pública 

democrática e pluralista”, trazida pelo autor em seu “catálogo sistemático de 

intérpretes”, e composta por:  

 
media (imprensa, rádio, televisão, que, em sentido estrito, não são 
participantes do processo, o jornalismo profissional, de um lado, a 
expectativa dos leitores, as cartas de leitores, de outro), as iniciativas dos 
cidadãos, as associações, os partidos políticos fora de seu âmbito de atuação 
organizada, as igrejas, teatros, editoras, as escolas da comunidade, os 
pedagogos, as associações de pais.21

  

Em suma, a “esfera pública pluralista” é composta por todos os espaços, 

formalizados ou não, de discussão política, a que pode ser acrescentada, além dos 

exemplos trazidos por Häberle, a Internet, que não existia à época da publicação da 

edição alemã, cuja popularização ampliou o alcance e aumentou vertiginosamente a 

capacidade de articulação entre os demais espaços públicos, criando as condições para a 

existência, pela primeira vez na história, de um autêntico espaço mundial de discussão. 

Karl Popper, numa conferência sobre o tema, propôs uma descrição da 

opinião pública notavelmente parecida com a trazida por Häberle:  

 

                                                 
19  SILVA NETO, Manoel Jorge e. O princípio da máxima efetividade e a interpretação 
constitucional.  São Paulo: LTr, 1999. p. 32. 
20  HÄBERLE. Op. Cit. p. 43. 
21  Idem. p. 22. 
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There are two main forms of public opinion; institucionalized and non-
institucionalized. 
Examples of institutions serving or influencing public opinion: the press 
(including Letters to the Editor); political parties; societies like the Mont 
Pèlerin Society; Universities; book-publishing; broadcasting; theatre; cinema; 
television. 
Examples of non-institucionalized public opinion: what people say in railway 
carriages and other public places about the latest news, or about foreigners, or 
about ‘coloured men’; or what they say about one another across the dinner 
table. (This may even become institucionalized) 22. 

 

O grau de democracia de uma sociedade pode muito bem ser aferido a partir 

da análise da “esfera pública”, do seu grau de subordinação a qualquer espécie de poder 

(político ou econômico), e da influência das manifestações nela veiculadas sobre as 

decisões jurídicas tomadas nos processos formais de interpretação constitucional, aqui 

compreendidos tanto o processo legislativo como o controle de constitucionalidade, 

concreto ou abstrato, das leis pelo Poder Judiciário. 

Além disso, o grau de democracia na esfera pública é um problema crucial 

para uma interpretação aberta e pluralista da Constituição. É novamente Popper quem 

faz esse alerta, ao tratar das mais freqüentes ameaças à liberdade de formação da 

opinião pública: os monopólios e oligopólios editoriais; as formas estatais e privadas, 

veladas ou explícitas, de censura; a manipulação ou o planejamento por “gabinetes de 

relações públicas”; o ataque estatal e privado à independência das universidades. 

Como é impossível manter um espaço público e plural de discussão que não 

esteja ameaçado por forças que pretendam descaracterizá-lo em seu pluralismo (até 

porque a censura às teses anti-democráticas seria também, paradoxalmente, uma 

limitação intolerável da pluralidade daquele próprio espaço), Popper trata de questionar 

dois mitos muito difundidos envolvendo a opinião pública: o primeiro, de que “a voz do 

povo é a voz de Deus”; o segundo, de que a opinião pública, embora seja 

primordialmente conservadora, tem sensibilidade para, aos poucos, ir aceitando os 

apelos dos reformistas até defendê-los como proposições válidas para orientar as regras 
                                                 
22  “Existem duas formas principais de opinião pública; institucionalizada e não-institucionalizada. 
Exemplos de instituições que servem à ou influenciam a opinião pública: a imprensa (incluindo as 
“Cartas dos Leitores”); partidos políticos; sociedades como a Mont Pèlerin Society [NT: local da 
conferência ministrada pelo autor]; Universidades; editoras; radiodifusão; teatro; cinema; televisão. 
Exemplos de opinião pública não-institucionalizada: as conversas em vagões de trem ou em outros 
espaços públicos sobre as últimas notícias, sobre os estrangeiros, sobre ‘homens de cor’; ou o que as 
pessoas dizem umas das outras na mesa de jantar (o que pode se tornar inclusive institucionalizado).” 
POPPER, Karl. Public Opinion and Liberal Principles. In: ______. Conjectures and Refutations: The 
Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 475. 
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de conduta social, ou seja, a tese de que a opinião pública consegue evoluir, porém 

lentamente, até alcançar a “verdade”23. 

Quanto ao primeiro “mito”, o autor austríaco mantém-se fiel à sua 

epistemologia falibilista: se a verdade é inalcançável em sua plenitude, mesmo a opinião 

da maioria, o consenso ou a unanimidade são discutíveis e poderão, cedo ou tarde, ser 

superados, visto que não são nada além de hipóteses largamente aceitas pela 

comunidade a que foram apresentadas. 

Quanto ao segundo “mito”, Popper parece contradizer sua própria tese, 

segundo a qual, embora a verdade seja inalcançável, é possível aproximar-se dela por 

meio da crítica racional das hipóteses postas em discussão pela comunidade científica. 

No entanto, ele mesmo opta por não transpor as suas conclusões da teoria do 

conhecimento para a teoria política, no que diz respeito especificamente à opinião 

pública: 

 
Public opinion should be distinguished from the publicity of free and critical 
discussion which is (or should be) the rule in science, and which includes the 
discussion of questions of justice and other moral issues. Public opinion is 
influenced by, but neither the result of, nor under the control of, discussions 
of this kind.24

 
Portanto, pode-se entender que a fixação do conteúdo das normas de direitos 

fundamentais na esfera pública de discussão é um passo indispensável para uma 

autêntica democratização da sociedade, pautada numa interpretação pluralista e aberta 

da Constituição. No entanto, aceitar a resposta da “opinião pública” a um determinado 

problema jurídico como verdadeira, por si só, será um erro tão grave quanto o cometido 

pela a teoria jurídica tradicional, que só dá valor à opinião dos intérpretes 

“corporativos” da Constituição. Nenhum totalitarismo, seja da “casta dos juristas”, seja 

da “opinião pública”, pode estar na base da interpretação constitucional desenvolvida 

numa sociedade aberta. 

 
2.3. Vinculação do juiz e do legislador aos conteúdos fixados pela sociedade aberta 
 

                                                 
23  Ibidem. p. 467-470. 
24  “A opinião pública deve ser distinguida da discussão livre e crítica que norteia (ou deveria 
nortear) a ciência, e que inclui a discussão de questões morais e de justiça. A opinião pública é 
influenciada por, mas não é nem resultado de, nem está sob o controle de, discussões dessa natureza.” 
Ibidem. p. 476. 
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Prosseguindo na análise, Häberle ressalta que o próprio juiz (ou qualquer 

outro agente legitimado pelo Estado, como o legislador, perante a Constituição) 

interpreta a Constituição na esfera pública pluralista25 (as regras da publicidade e da 

fundamentação obrigatórias das decisões judiciais representam exatamente a garantia de 

sua discutibilidade por todos os interessados) e, mesmo quando não estiver sujeita a 

nenhuma espécie de controle técnico (como é o caso da Corte Constitucional), a sua 

decisão será influenciada pela opinião pública26. 

Disso decorre a segunda tese de Häberle que interessa diretamente ao 

presente trabalho: as necessidades e as expectativas manifestadas na opinião pública não 

constituem apenas uma ameaça à independência dos juizes, “essas influências contêm 

também uma parte de legitimação e evitam o livre arbítrio da interpretação judicial”27. 

Mesmo as teorias positivistas poderiam aceitar esse entendimento de 

Häberle, considerando que, diante da indeterminação normativa (ou da “moldura” 

popularizada por Hans Kelsen), o “poder discricionário” do juiz28, ao decidir um caso 

(inclusive no controle abstrato de constitucionalidade), não seria exercido de forma 

“livre”, e sim orientado e condicionado justamente pelas expectativas e necessidades 

dos grupos sociais interessados, no momento histórico da tomada da decisão jurídica. 

Um exemplo marcante da influência da esfera pública sobre a decisão 

jurídica dos magistrados foi a manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal 

Ricardo Lewandowski, segundo o qual a corte teria recebido a denúncia do “mensalão” 

com a “faca no pescoço”, diante do grande interesse da sociedade no resultado do 

julgamento. No entanto, a rápida reação dos demais ministros à declaração de 

Lewandowski, negando terem se sentido pressionados pela sociedade (um deles, 

curiosamente, traduziu a obra de Häberle para o português), demonstra a resistência que 

a maioria dos juízes ainda têm ao analisar o peso da opinião pública sobre suas 
                                                 
25  HÄBERLE. Op. Cit. p. 30-32, p. 41-43. 
26  Ibidem. p. 26. Nota 38: “Para o legislador, existe o controle 'técnico' da Corte Constitucional e o 
controle 'não-técnico' exercido por meio de eleições, pela capacidade de sustentação de coalizões e pelo 
processo interno de formação de vontade político-partidária. Para o juiz da Corte Constitucional não 
existe um controle técnico; Ele tem a sua conduta 'regulada' pelo 'espaço público' ('die Öffentlichkeit'). A 
esfera pública estrutura-se, porém, para ele, com fundamento em sua concepção profissional, sua 
socialização na ciência do Direito Constitucional, a expectativa de conduta profissional a que se encontra 
submetido (...).” 
27  Ibidem. p. 31-32. 
28  cf., entre outros, KELSEN, Hans. A Interpretação. In: ______. Teoria Pura do Direito. 
Tradução João Baptista Machado. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979. p. 463-473; DWORKIN, 
Ronald. Levando os Direitos à Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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decisões, compreendendo-a, como já foi visto, apenas como uma ameaça à sua 

independência29. 

Por outro lado, é bastante evidente a influência da fixação do conteúdo das 

normas de direitos fundamentais pela opinião pública sobre a tomada de decisões no 

parlamento: embora não haja, no sistema jurídico brasileiro, o instituto da revogação do 

mandato popular, ou “recall”, o processo político e os interesses eleitorais dos 

parlamentares levam-nos a se afastar de interpretações reconhecidamente impopulares 

ou rejeitadas por setores sociais importantes30. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os estudos realizados permitem as seguintes conclusões: 

A partir da constatação inicial de que todo aquele cuja vida é regida por uma 

Constituição deve ser considerado seu legítimo intérprete, Peter Häberle definiu os 

traços fundamentais de uma teoria democrática da interpretação constitucional; 

A Hermenêutica Constitucional de Häberle está intimamente relacionada 

com o pensamento de Karl Popper, a começar pelo emprego da expressão “sociedade 

aberta”, popularizada pelo epistemólogo austríaco; 

Popper sistematizou uma teoria do conhecimento batizada de “falibilismo”, 

assentada numa tradição que remonta ao filósofo grego pré-socrático Xenófanes, 

segundo a qual o ser humano é essencialmente falível, portanto todo o conhecimento 

por ele produzido não passa de um conjunto de explicações imperfeitas a respeito de 

uma realidade impossível de abarcar em toda a sua complexidade. Sendo assim, o 

aperfeiçoamento das teorias só é conseguido com a submissão das mesmas aos mais 

rigorosos testes que possam ser formulados pelo investigador, tanto em sua 

correspondência com a realidade, como em comparação com teorias rivais. Para tanto, 

um dos mais férteis momentos é a discussão crítica das mesmas pela comunidade 

científica; 

Transposta para a teoria política, a epistemologia de Popper é uma teoria da 

democracia: as regras de conduta vigentes são modelos imperfeitos de regulação da 

                                                 
29  GIRALDI, Renata. Ministros negam ter julgado mensalão com “faca no pescoço”. Folha 
Online. 30 set. 2007. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u324362.shtml> 
Acesso em: 27 nov. 2007. 
30  HÄBERLE. Op. Cit. p. 26. 
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convivência social, podendo ser continuamente aperfeiçoadas pela contribuição de 

todos os indivíduos da sociedade, submetidos àquelas normas, pela sua discussão 

racional no espaço público; 

“Sociedades abertas”, segundo Popper, são aquelas que permitem a 

discussão e a modificação racional das regras de conduta, em oposição às “sociedades 

fechadas”, nas quais as regras de conduta são tabus, e a sua modificação é muito mais 

imprevisível, muito mais custosa, e normalmente assume um tom de “conversão 

religiosa”; 

De acordo com Peter Häberle, não haverá uma autêntica democratização da 

sociedade, mesmo que a produção dos textos normativos se dê por meio do processo 

legislativo formal, com a participação, pelo menos potencial, de todos os atingidos, se o 

momento crucial da interpretação/aplicação desse texto às realidades concretas não 

levar em consideração o entendimento e as expectativas dos grupos sociais diretamente 

interessados em sua incidência; 

As teses mais relevantes da teoria de Häberle, para os propósitos do 

presente trabalho, são: a) a que indica a importância da interpretação das normas de 

direitos fundamentais por seus destinatários específicos; e b) a que entende as 

expectativas e pressões sociais, em face das decisões dos juízes, não apenas como 

ameaça à sua independência, mas também como componente importante de sua 

legitimação; 

São destinatários específicos das normas de direitos fundamentais não 

apenas os seus titulares, mas também os indivíduos ou grupos contra os quais esses 

direitos são concretamente exercidos; 

Quando o exercício de um direito fundamental implica um potencial ou 

efetivo prejuízo a interesses igualmente relevantes de outros indivíduos ou grupos, 

pode-se estar diante do que se convencionou a chamar de “colisão de direitos 

fundamentais”. No caso específico da liberdade de imprensa, constatam-se pelo menos 

dois pontos de conflito: a) da liberdade de imprensa com a presunção de inocência e; b) 

da liberdade de imprensa com os direitos à imagem e à privacidade; 

A esfera pública de discussão, em que o conteúdo das normas de direitos 

fundamentais é fixado, nas “sociedades abertas”, é composta por todos os espaços, 

formalizados ou não, de discussão política, de que são exemplos os meios de 
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comunicação, a internet, as associações, os movimentos sociais e outros espaços de 

socialização (escolas, universidades, igrejas, estações de transporte público, etc.); 
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 DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS NA PERSPECTIVA DA 

SOLIDARIEDADE: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL. 
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RESUMO 

Os direitos humanos sempre estiveram ligados a elementos estruturais que revelam seus traços 

essenciais, como historicidade e universalidade, aspectos estes que marcam os sistemas 

jurídicos modernos, os quais na atualidade elegem a dignidade da pessoa humana como 

mecanismo de balanceamento entre desenvolvimento e justiça social. Neste conjunto de idéias, 

nasceram os chamados direitos econômicos, que foram concebidos para realização da igualdade 

em oportunidades jurídicas e materiais, que tem por objetivo o desenvolvimento dos indivíduos 

e dos Estados, especialmente, no que tange à busca de bens necessários ao atendimento de suas 

respectivas satisfações. Ao trabalharmos o conteúdo dos direitos humanos no Brasil com os 

pressupostos relativos aos direitos econômicos, alcançamos o direito ao desenvolvimento, que 

delimita seu campo de interesse na liberdade de mercado e na justiça social, prezando pela 

intervenção reguladora do Poder Público. Observe-se que para esta missão este deve disciplinar 

o comportamento dos agentes que atuam neste setor e sua correspondência com os valores 

concernentes às condições de vida digna. Deste modo, o presente artigo tem por finalidade 

estudar o direito ao desenvolvimento, como nova dimensão dos Direitos Humanos Econômicos. 

Com efeito, o desenvolvimento será apresentado como prerrogativa inerente à natureza humana, 

que atua na esfera particular de cada cidadão e perante as sociedades como um todo, surgindo 

daí a necessidade do Estado e das Organizações Internacionais elaborarem e consagrarem 

políticas públicas e legislações voltadas para a sua materialização. 
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Human rights have always been linked to structural elements that reveal its essential features, 

such as history and universality, all of which mark the modern legal systems, which in modern 

days elect human dignity as a mechanism for balancing between development and social justice. 

In this set of ideas, born so-called economic rights, were designed to achieve equal 

opportunities in legal and material, which aims at the development of individuals and states, 

especially in regard to the search for assets necessary to care for their satisfactions. Working the 

content of human rights in Brazil with the purposes of the economic rights, we achieve the right 

to development, delimiting the field of interest in the free market and social justice, respecting 

regulatory intervention by the Public Power. It should be noted that for this mission it should 

discipline the behavior of agents who work on this sector and its correspondence with figures 

concerning the conditions of decent life. Thus, this article aims to study the right to 

development, as a new dimension of the Economic Human Rights. Indeed, the development will 

be presented as inherent prerogative to human nature, which operates in particular sphere of 

each citizen and to the societies as a whole, hence the need arise for the State and the 

International Organizations develop and provide public policies and laws aimed at the its 

materialization. 

 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; HISTORY; UNIVERSALITY, SOVEREIGNTY; 

EFFECTIVE; ECONOMICS RIGHTS 

 

Introdução 

 

  A construção jurídica dos direitos humanos econômicos no Brasil 

encontra um conteúdo axiológico pautado na dignidade da pessoa humana para o fim de 

equilibrar a relação entre desenvolvimento e justiça social, tanto do ponto de vista 

estatal, quanto do âmbito individual1. 

  Assim, para investigarmos a existência de direitos humanos econômicos, 

no Brasil, devemos apreender a essência dos valores que o permeiam, identificando suas 

características principais, bem como os mandamentos constitucionais que consagram 

estes valores na ordem pátria. Entretanto, não podemos olvidar que estes direitos, muito 

embora estejam ligados a um determinado momento histórico, não são superados com a 

edição de uma nova geração de direitos humanos. Pelo contrário, eles são transformados 
                                                 
1 Atentamos que o caráter humanista do direito se manifesta não somente como instrumento para fins de 
preservar, limitar e moldar os dois princípios básicos do ser humano – sua liberdade e igualdade -, mas 
também com o fim de preservar a dignidade humana por intermédio da concretização da justiça social 
(solidariedade). 
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a partir desta última geração, o que traz uma nova dimensão de direitos fundamentais 

para os Estados.  

   Portanto, o presente trabalho procurará não só identificar a existência de 

direitos humanos (e fundamentais também) econômicos, como também estudá-los com 

maior atenção, principalmente, dentro da atual perspectiva destes direitos, qual seja, a 

solidariedade.       

 

1. Direitos Humanos e Historicidade 

 

  No estudo dos elementos que compõem os direitos humanos podemos 

citar, primeiramente, a historicidade, pela qual verificamos sua cadeia evolutiva. 

Todavia, ab initio, importante ressaltar que a evolução histórica dos direitos humanos se 

dá por intermédio da dinamogênesis2, isto é, a comunidade social reconhece como 

valioso um valor que fundamenta o direito humano. Este valor concebe uma nova 

gradação à dignidade da pessoa humana, que supõe uma nova orientação e um novo 

conteúdo, como conseqüência da conexão deste com o parâmetro solidário atual.  

     Neste sentido, adotamos uma perspectiva histórica baseada na doutrina 

de Willis Santiago Guerra Filho3 para o qual é preferível falar de dimensões destes 

direitos. Frise-se que ao abordarmos as dimensões nos referimos aos direitos 

fundamentais, vez que a cada nova geração de direitos humanos surgem novas 

dimensões de direitos fundamentais, pois os mesmos, no mínimo, são redefinidos dentro 

deste novo paradigma.  

    Portanto, a historicidade pode ser explicitada como reflexo dos anseios 

sociais que passam a ser traduzidos como nortes da sociedade em determinadas 

                                                 
2 ROCASOLANO, M Maria. Algunas consideraciones sobre la fundamentación axiológica del derecho a 
un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. In: VEGA, Pedro de; MORODO LEONCIO, Raúl 
(Coords.). Estudios de teoría del estado y derecho constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú. Madrid: 
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 2000, p. 118.   
3 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4. ed., São Paulo: 
RCS, 2005, p.46 /47. Para o autor “[...] ao invés de gerações é de se falar em dimensões de direitos 
fundamentais, nesse contexto não se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores não 
desaparecem com o surgimento das mais novas. Mais importante é que os direitos gestados em uma 
geração, quando aparecem em uma ordem jurídica que já traz direitos de geração sucessiva, assumem 
outra dimensão, pois os direitos da geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de 
forma mais adequada – e, conseqüentemente, também para melhor realizá-los. Assim, por exemplo, o 
direito individual da propriedade, num contexto em que se reconhece a segunda dimensão dos direitos 
fundamentais, só pode ser exercido observando-se sua função social, e com o aparecimento da terceira 
dimensão, observando-se igualmente sua função ambiental”.  
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coordenadas de espaço e de tempo, sempre respeitando um conteúdo ético comum, que 

se desdobra ao longo dos tempos por intermédio de valores de apreensão concreta e 

dimensão consensual.  

  Importante relatar, que a idéia de direitos humanos surge em nossa 

história com o cristianismo, o que prega a igualdade entre os indivíduos. Após esse 

período inicial, o debate sobre o tema reaparece nas chamadas declarações sobre 

direitos humanos, como, por exemplo: a Magna Charta Libertatum, em 1215; a 

Declaração de Direitos do Bom Povo de Virginia, em 1776; a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, em 1789; e, principalmente, a Declaração Universal de Direitos 

do Homem, da Organização das Nações Unidas, de 1948. 

  Desta forma, os direitos humanos nascem e se modificam obedecendo a 

um núcleo formado pelo sentimento axiológico da sociedade, o qual a partir de um dado 

fato se adere a um determinado valor, que, por sua vez, passa a ser normatizado tanto 

internacional como nacionalmente pelos Estados, com indispensável fundamento na 

idéia de dignidade da pessoa humana. 

  De acordo com sua análise histórica, podemos identificar a existência de 

três níveis de direitos humanos4, conhecidos como primeira, segunda e terceira geração, 

que emergem da necessidade de tutela de novos interesses, novas demandas da 

sociedade, em determinadas épocas. Com efeito, a humanidade, no decorrer de sua 

história, pinça, no mundo abstrato dos valores, sentimentos axiológicos desta sociedade, 

que passam a ser incorporados pelo mundo jurídico, ou seja, ocorre o reconhecimento e 

a consagração de certos valores, para que haja a correspondência entre “direito” e 

“sociedade”. 

  Isto significa dizer que para cada uma das gerações de direitos humanos 

encontramos um elemento preponderante, advindo do direito florescente à época, que 

configura seu traço distintivo em relação às demais, para lhe conferir estrutura 

necessária à verificação de sua autonomia, em comparação à geração anterior. 

  Assim, os direitos humanos de primeira geração são aqueles 

concernentes à delimitação da esfera da liberdade do indivíduo em relação ao poder 

estatal. São as denominadas “liberdades públicas negativas” ou “direitos negativos”, na 

medida em que exigem do Poder Público um comportamento apenas de salvaguarda 

                                                 
4 Utiliza-se neste estudo apenas três gerações de direitos humanos, muito embora se entenda factíveis 
outras classificações que ampliam estas para quatro ou comportam até cinco divisões. 
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destes interesses, sem qualquer interferência efetiva na esfera de domínio particular. 

Nesta esteira, ensina Celso Bastos5 que: “[...] a definição de direitos e garantias 

individuais constitui-se na delimitação do Poder Estatal, na inibição de sua atividade, na 

criação de uma zona de incompetência dos poderes públicos para nela atuarem. Esta 

região traduz-se numa área de proteção jurídica ao indivíduo, dentro da qual o Estado 

não pode ingressar, sob pena de inconstitucionalidade”.  

  Portanto, os direitos humanos de primeira geração foram estruturados 

com o intuito de limitar a atuação do Estado, para preservar núcleos privados de 

intangibilidade, revelando, assim, o valor liberdade como seu elemento preponderante, 

na medida em que se trata de pressuposto para o exercício de outros direitos6. Desta 

maneira, nesta geração restaram fixados importantes princípios de ordem constitucional, 

como a divisão das funções do poder e a legalidade, consagrando o denominado Estado 

de Direito, no qual toda a ação estatal está vinculada aos ditames do Texto 

Constitucional. 

  Por sua vez, os direitos humanos de segunda geração demonstram um 

caráter eminentemente prestacional, pois são caracterizados como direitos de cunho 

social, econômico e cultural, que demandam atuações do Estado voltadas ao 

atendimento de condições mínimas de dignidade na vida humana. O incremento 

positivo nas condições de vida e trabalho para a sociedade são preocupações constantes 

desta geração. 

  A perspectiva histórica dos direitos humanos de segunda geração é 

apresentada pelos professores Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes7, da 

seguinte maneira: “Se os direitos fundamentais de primeira geração tinham como 

preocupação a liberdade contra o arbítrio estatal, os de segunda geração partem de um 

                                                 
5 BASTOS, Celso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, p. 223. 
6 Neste sentido, encontramos as palavras de Jairo Schäfer: “Natural, portanto, que as primeiras 
concepções formais de direitos tivessem por objetivo a proteção do cidadão frente ao Estado absolutista 
(Leviatã, na concepção clássica de Hobbes), pois a liberdade é pressuposto para o exercício de outras 
faculdades constitucionais. O reconhecimento da existência de direitos irrenunciáveis quando do contrato 
social fez nascer uma nova relação entre sociedade civil e o Poder Público, estabelecendo uma clara 
separação entre estas duas importantes estruturas sociais. Essencialmente, preservaram-se situações nas 
quais não se mostraria lícita a intromissão do Estado nas relações privadas, submetendo-se o soberano ao 
império da lei: o Estado somente pode intervir nos direitos dos cidadãos mediante prévia autorização da 
lei, a qual, fruto do parlamento, representa autorização do conjunto dos cidadãos, a partir dos primados da 
democracia representativa”. SCHAFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais - do sistema 
geracional ao sistema unitário. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2005, p. 19. 
7 ARAÚJO, Luiz Alberto David e NUNES, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 9. ed., São 
Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 115-116. 
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patamar mais evoluído: o homem, liberto do jugo do Poder Público, reclama agora uma 

nova forma de proteção de sua dignidade, como seja, a satisfação das necessidades 

mínimas para que se tenha dignidade”.  Note-se, que o contexto histórico desta nova 

geração guarda total afinidade com o desenvolvimento do sistema econômico 

capitalista. Em outras palavras, podemos dizer com os autores acima referidos que o 

homem liberto da dominação político-estatal, neste momento, reclama sua libertação 

sócio-econômica e cultural. 

  Por fim, encontramos os direitos humanos de terceira geração, os quais 

estão direcionados para a tutela da solidariedade (fraternidade). Dentro deste novo 

olhar, supera-se a exclusividade da tutela estatal, isto é, não se permite mais fragmentar 

o ser humano nesta ou naquela categoria de pessoas, ou seja, vinculada a este ou àquele 

Estado, mas sim como um gênero, que possui anseios e necessidades comuns. Oportuno 

assinalar, que é imprescindível neste objetivo a união de esforços na construção de um 

mundo melhor, canalizando a preocupação com a paz, o desenvolvimento, o meio 

ambiente, entre outros temas difusos e globais. 

   Esta última geração que surge com o fim da segunda guerra mundial, e a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU) inaugura uma perspectiva de 

cooperação internacional, na qual o Estado Nação se transforma em Estado 

Constitucional Cooperativo.8  

  A consolidação deste novo paradigma de Estado gera expectativas para o 

aperfeiçoamento da proteção dos direitos humanos nos planos interno e internacional. 

Os efeitos jurídicos do novo modelo proposto de “Estado Constitucional Cooperativo”, 

bem como as futuras estratégias para a realização dos Direitos Humanos dentro deste 

Estado, devem ser analisados para minimizar a problemática interna da prestação dos 

direitos fundamentais. Assim, a “solidariedade estatal de cooperação” ou “cooperação 

para além das fronteiras”, em que a assistência mútua é encarada como co-

responsabilidade, ao lado das normas universais de Direitos Humanos, formam alguns 

dos fundamentos do “Estado Constitucional Cooperativo”. 

  Percebe-se, assim, que no “Estado Constitucional Cooperativo” 

intensifica-se a relação entre o direito internacional e o constitucional de cada Estado. 

Quanto aos direitos nota-se uma maior interdependência entre estes e os direitos 

                                                 
8 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Tradução do original em alemão por Marcos 
Maliska e Lisete Antoniuk. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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humanos, não apenas porque a cada nova geração destes surgem novas dimensões de 

direitos fundamentais nos Estados, mas principalmente pelas chamadas cláusulas de 

abertura das constituições que possibilitam uma maior aproximação entre estas duas 

esferas.  

         Em definitivo, no que tange à historicidade dos direitos humanos, Willis 

Santiago Guerra Filho9 nos remete a uma abordagem objetiva que concilia as idéias 

anteriores mencionadas, para este autor: “A primeira geração é aquela em que aparecem 

as chamadas liberdades públicas, ‘direitos de liberdade’ (freiheitsrechte), que são 

direitos e garantias dos indivíduos a que o Estado omita-se de interferir em sua esfera 

juridicamente intangível. Com a segunda geração surgem direitos sociais a prestações 

pelo Estado (leistungrechte) para suprir carências da coletividade. Já na terceira geração 

concebe-se direitos cujo sujeito não é mais o indivíduo nem a coletividade, mas sim o 

próprio gênero humano, como é o caso do direito à higidez do meio ambiente e do 

direito dos povos ao desenvolvimento”.  

 

 

 

2. Direitos Humanos e Universalidade 

 

  Conforme já explanado, a universalidade é outro traço presente nos 

direitos humanos, na medida em que suas preocupações devem alcançar e pertencer a 

todos os seres humanos existentes em um dado momento histórico. Evidenciamos tal 

assertiva na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de Viena (1993), a 

qual afirma que: “Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-

relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente 

de forma justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com ênfase”. 

  Portanto, o processo de universalização dos direitos humanos revelou sua 

abrangência internacional ao estabelecer como pressuposto de sua titularidade a simples 

condição de pessoa, inserida em nossa realidade e que clama por uma existência digna, 

livre e igual. Assim, permitiu-se a formação de um verdadeiro sistema normativo 

internacional de proteção e de respeito aos direitos humanos, baseado no consenso 

                                                 
9 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual na Constituição. São Paulo: Celso Bastos Editor/ 
IBDC. 2000, p. 26. 
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global acerca da existência de uma consciência ética repartida entre as diversas 

soberanias estatais isoladas. Este processo de universalização foi gradual, de geração a 

geração, até chegarmos ao conceito atual. Deste modo, os direitos humanos foram 

paulatinamente conquistados pelos cidadãos, e simultaneamente, por conta do seu 

caráter difuso, foi alargado o próprio conceito de cidadão. 

 

3. Direitos Humanos: Soberania e Efetividade 

 

  A partir da conjugação dos fatores historicidade e universalidade, 

podemos dizer que os direitos humanos são consagrados, inicialmente em nossa 

realidade jurídica, como direitos naturais universais, para após alcançarem a condição 

de direitos positivos particulares e, finalmente, encontrarem sua plena realização como 

direitos positivos universais.  

  Assim, os direitos humanos no presente não podem ser reduzidos à esfera 

de soberania de apenas um Estado10, visto que, em virtude de sua natureza, revelam 

matéria de interesse inerente ao âmbito de discussão e de proteção internacional. Do 

mesmo modo, ressalta Flávia Piovesan11 que: “Ao constituir tema de legitimo interesse 

internacional, os direitos humanos transcendem e extrapolam o domínio reservado do 

Estado ou a competência nacional exclusiva”. Também nesta direção é o entendimento 

de Antônio Augusto Cançado Trindade12, para o qual: “O desenvolvimento histórico da 

proteção internacional dos direitos humanos gradualmente superou barreiras do 

passado: compreendeu-se, pouco a pouco que a proteção dos direitos básicos da pessoa 

humana não se esgota, como não poderia esgotar-se, na atuação do Estado, na pretensa e 

indemonstrável ‘competência nacional exclusiva’”.  

  Em outras palavras, resta patente a idéia de que os direitos humanos não 

podem ser reduzidos à esfera de interesse da soberania de cada Estado, pois estão 

ligados ao próprio destino da humanidade. Isto tem implicação no compartilhamento de 

parcela da ordem jurídica interna, que passa a admitir intervenções e responsabilizações 

                                                 
10 Exatamente por isso que entendemos adequada a distinção entre direitos humanos (positivação 
internacional) e direitos fundamentais (positivação estatal).    
11 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 
Limonad, 1996. p. 31. 
12 CANÇADO TRINDADE, A. A.. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Fundamentos e 
Instrumentos Básicos. São Paulo: Editora Saraiva, 1991. p. 04. 
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no plano externo, em razão da titularidade destes valores que compreende o indivíduo 

como sujeito de direitos, carente de proteção internacional.  

    Tal entendimento teórico encontra relevância prática, uma vez que os 

Estados, com todos os avanços e amarras do constitucionalismo moderno, já foram 

historicamente os maiores violadores dos direitos humanos, e oportunamente são vistos 

como grandes garantidores dos direitos humanos (fundamentais).   

  Deste modo, ao transpor a soberania estatal para se situar em um plano 

de interesse mundial, os direitos humanos passaram a gerar deveres e obrigações aos 

Estados perante Organizações Internacionais. Importante registrar, que estas 

organizações são as responsáveis pela estruturação de mecanismos, destinados à 

supervisão, ao controle e a verificação do respeito à ordem global estabelecida, fundada 

em razão da salvaguarda da nova concepção política, que observa o indivíduo no 

contexto social por um olhar fraterno/solidário (terceira geração).  

  Cumpre frisar, portanto, que tais deveres conferidos aos Estados são 

instrumentalizados por intermédio da participação em Tratados Internacionais13 que 

visam à proteção dos direitos humanos, caracterizando a multitutelaridade e a 

objetividade desta ordem jurídica internacional, a qual centra suas preocupações no 

indivíduo e não nos interesses materiais, próprios da entidade política estatal signatária. 

Neste sentido, assevera André de Carvalho Ramos14 que: “(...) os tratados de direitos 

humanos estabelecem obrigações cujo objeto e fim são a proteção de direitos 

fundamentais da pessoa humana. Tal característica faz com que as normas 

internacionais de direitos humanos possuam a chamada natureza objetiva, o que implica 

em reconhecer que sua interpretação não deve sempre ser feita em prol dos contratantes 

(Estados), mas sim, em prol dos indivíduos”. 

  Com o caminhar da comunidade internacional, a evolução dos direitos 

humanos superaram a fase de legitimação e reconhecimento jurídico de existência de 

valores únicos, para uma visão comum de respeito à dignidade da pessoa humana vista 

nos ordenamentos jurídicos internos. Tal assertiva pode ser perfeitamente ilustrada pelo 

                                                 
13 Portanto, não há perda de soberania, pois são justamente os Estados que decidem livremente delegar 
parte desta soberania para organizações internacionais/regionais. Note-se também que pela teoria dos 
tratados internacionais esta delegação pode ser retirada a qualquer tempo pelo mecanismo adequado, qual 
seja, de denúncia. Mesmo assim, deve-se chamar atenção a relação externo-interno que muitas vezes 
proibi internamente o retrocesso em assuntos de direitos humanos ou os petrifica.      
14 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade Internacional por Violação dos Direitos Humanos. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 37. 
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grande número de tratados e convenções que versam sobre temas relacionados aos 

direitos humanos e organismos internacionais, consolidando a luta pela preservação e 

respeito destes valores de interesse para toda sociedade mundial. 

  Ocorre que, atualmente, o problema enfrentado não mais se localiza no 

plano abstrato, que cuida da sua fundamentação, e sim no plano fático, haja vista que a 

concretização deste feixe de normas encontra grandes barreiras políticas. Tais 

obstáculos, em verdade, dificultam sua transformação em realidade, prejudicando o 

aperfeiçoamento social. Assim, a consagração jurídica não basta, é preciso criar 

ferramentas que possibilitem a efetividade destes valores. 

  Norberto Bobbio15, ao analisar o problema da efetivação dos Direitos 

Humanos, mostra sua opção por um debate aprofundado acerca da necessidade de se 

procurar elementos direcionados ao desenvolvimento conjunto da civilização humana, 

independentemente da nacionalidade, credo e outras concepções meramente 

individualistas. Com efeito, é enfático ao dizer que: “É um problema cuja solução 

depende de um certo desenvolvimento da sociedade e, como tal, desafia até mesmo a 

Constituição mais evoluída e põe em crise até mesmo o mais perfeito mecanismo de 

garantia jurídica”  

 

 

4. Direitos Humanos Econômicos 

 

  Convém lembrarmos que a idéia de um direito humanista sempre existiu. 

Porém, a idéia de um direito econômico humanista é algo mais recente, mesmo porque 

o próprio direito econômico é um campo relativamente novo dentro do direito16. 

   Certo que com o processo de globalização, a ciência do direito vem se 

ligando cada vez mais aos fatos que dizem respeito à economia, haja vista os numerosos 

fenômenos neste campo do conhecimento, que refletem diretamente no próprio direito 

positivo. Da necessidade de tutelar tais fenômenos, surgiu o ramo do Direito 

Econômico, que aproxima o Direito Público e Privado, e numa perspectiva 
                                                 
15 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 45. 
16 Podemos dizer que o direito econômico surgiu da obsolescência da clássica teoria geral do Estado, haja 
vista que ele perdeu poder relativo no século XX e passou a dividir o cenário internacional com outros 
atores, inclusive no chamado direito das gentes (direito internacional público). Por óbvio que essa tensão 
acabou se estendendo ao direito, na medida em que ele é parte da teoria, cedendo espaço para um novo 
direito, intervencionista e perseguidor dos valores universais da humanidade. 
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contemporânea de análise do direito, torna-se paradigma internacional de direitos 

humanos de terceira geração. 

  Anotamos, assim, que o direito econômico configura-se como um novo 

ramo do direito, que se relaciona com os demais de forma integrativa, a fim de 

materializar os direitos humanos na órbita da coletividade. Deste modo, visa garantir do 

formal até o material, de acordo com o regime econômico e político adotado por cada 

país. Portanto, é correto afirmar que os seus sujeitos são os participantes do mercado, 

sejam eles, empresas, indivíduos, grupos econômicos, o Estado-governo e, 

principalmente, o povo, entendido como as coletividades que devem ser protegidas. 

Além disto, importante destacar que o direito econômico tem por objeto a busca da 

efetividade da função social da economia.  

      Todavia, é variável o seu conteúdo segundo o regime econômico adotado 

por cada país, pois até mesmo nos paises com constituições liberais existirá direito 

econômico, haja vista que neste caso a opção constitucional será por um direito negativo 

– o direito da não disciplina/intervenção da economia pelo direito17. 

  Com efeito, após a Primeira Guerra, quando nos referimos aos direitos 

humanos, não falamos mais apenas dos direitos individuais, sejam eles civis ou 

políticos, mas também em direitos sociais, econômicos e culturais. Essa nova dimensão 

dos direitos passa, a partir desse momento, a compor um novo todo indivisível dos 

Direitos Humanos, na segunda metade do século XX, principalmente, após o Pacto 

Econômico, Social e Cultural de 1966.  

    No que tange à proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, cumpre lembrar que, nos termos colocados pelo Pacto, está condicionada à 

atuação do Estado. No dizer de Flávia Piovesan18, tais direitos apresentam “realização 

progressiva”, demandando do Estado prestações positivas e negativas. Ainda com base 

                                                 
17 De forma didática J. Simões Patrício delimita o campo de atuação do direito econômico, a saber: 
“Direito econômico é o sistema de normas – ou a disciplina jurídica que as estuda – que regulam: i) a 
organização da economia, designadamente definindo o sistema e o regime econômicos; ii) a condução ou 
controle superior da economia pelo Estado, em particular estabelecendo o regime das relações ou do 
‘equilíbrio de poderes’ entre o Estado e a economia (os agentes econômicos, maxime os grupos de 
interesses concentrados) e iii) a disciplina dos centros de decisão econômica não estatais, especialmente 
enquadrando, macroeconomicamente a atividade das instituições fundamentais”. PATRICIO, J. Simões. 
Curso de Direito Econômico. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1981. p. 
76/77. 
18 PIOVESAN, Flávia. Proteção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  In: Direitos 
Fundamentais Sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. SARLET, Ingo 
Wolfgang (Org.), Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 244-245. 
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no Pacto, acresce-se ao dever do Estado em adotar medidas por esforço próprio a 

importância da cooperação internacional, nos dias de hoje.   

 Sendo assim, vislumbra-se que na segunda geração de direitos humanos 

uma nova dimensão dos direitos fundamentais foi descortinada, qual seja, a dimensão 

da igualdade, que implica em profundas mudanças nos direitos da primeira geração. 

Neste particular, algumas relações de direito civil passaram a ser reguladas, por 

exemplo, pelo direito econômico, como é o caso da (im)penhorabilidade do bem de 

família.         

   No âmbito do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa 

humana se materializa no reconhecimento dos direitos fundamentais a fim de assegurar 

o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Para Canotilho19, os cidadãos devem 

ter possibilidades de “desenvolvimento integral”, “liberdade de participação crítica no 

processo político” e “condições de igualdade econômica, social e política”. Dentro da 

concepção econômica e social, o papel do Estado é de realizador de direitos, que dele 

requerem prestações positivas, isto é, medidas intervencionistas em favor das pessoas 

que encontram obstáculos ao desenvolvimento da sua personalidade. 

   Admite-se que o Brasil, desde a Constituição de 1934, tenha acolhido a 

idéia de uma Constituição Econômica, no bojo de sua disciplina “Da ordem econômica 

e social”. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu logo no início, propriamente no 

artigo 1°, incisos III e IV, que a República tem como fundamentos: a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, afirma que 

nosso regime de produção é o capitalista, porém um capitalismo que deve levar em 

consideração também a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. 

Desse modo, na lógica capitalista que vigora no nosso ordenamento há que se 

introduzirem novos elementos que o compatibilize com outros valores fundamentais da 

Constituição vigente. 

    Do mesmo modo, extrai-se do caput do artigo 170, em vigor, que “a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Vale repisar, 

o direito constitucional econômico brasileiro é finalístico, no sentido de objetivar a livre 

iniciativa harmonizada com a valorização do trabalho, a proteção da dignidade da 

pessoa humana e a promoção da justiça social. A título de exemplo, no nosso atual 
                                                 
19 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1999, p. 282. 
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modelo de Constituição Econômica, conforme já mencionado, identifica-se o direito à 

moradia como clara manifestação da dignidade da pessoa humana numa perspectiva não 

apenas individual, mas também coletiva e, hoje, até difusa, conforme veremos a 

seguir20. 

    

 

5. O Desenvolvimento como nova perspectiva dos direitos humanos econômicos. 

 

  Como observamos a partir das considerações descritas nos itens 

anteriores, os direitos humanos são marcados pela historicidade e universalidade, sendo 

considerados atributos jurídicos inerentes à própria condição de pessoa, que deve ser 

protegida em sua existência, para que ocorra de forma digna. Afinal, todo ser humano 

possui uma dignidade que lhe pertence - uma dignidade própria -, que não se apresenta 

vinculada a qualquer critério específico a não ser o fato de ser humano. 

  Ora, sendo assim, os direitos humanos econômicos, marcados pelas 

características anteriormente tratadas, pontuam num paradigma solidário atual suas 

formulações pela igualdade de oportunidades jurídicas e materiais ao desenvolvimento 

dos indivíduos frente ao Estado e dos Estados frente à Comunidade Internacional, no 

que tange à busca de bens necessários às suas respectivas satisfações, respeitando 

sempre a concepção de vida digna. 

  Nesse passo, o direito ao desenvolvimento apresenta-se como a dimensão 

atual, por excelência, dos direitos humanos econômicos, que nivela seu campo de 

interesse na liberdade de mercado e na justiça social, prezando pela intervenção 

regulatória do Poder Público que deve observar o comportamento dos agentes que 

atuam neste setor e sua correspondência com os valores concernentes aos direitos 

humanos.  

                                                 
20 O reconhecimento do direito à moradia como um direito humano fundamental é recente tanto no que 
diz respeito ao ordenamento jurídico internacional, quanto em relação ao ordenamento jurídico interno. 
No plano internacional, o primeiro documento normativo que declarou a moradia como um direito básico 
do ser humano foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Mesmo assim, tal declaração 
deu-se de maneira tímida e não acarretou maiores conseqüências práticas para a efetivação do direito à 
moradia. Ao longo da segunda metade do século XX, outros documentos internacionais incluíram a 
moradia no rol de Direitos Humanos fundamentais, dentre os quais se destacam o Pacto dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e a Agenda Habitat, de 1996. Neste sentido, veja: SILVEIRA, 
Vladmir Oliveira da e CAMPELLO, Lívia Gaigher B. A (im)penhorabilidade do único bem imóvel do 
fiador na perspectiva do direito econômico. In: Revista da Associação Nacional dos Pós-Graduandos da 
Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP. Ano XVI, n. 34, São Paulo, 2008, p. 407. 
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  Em seu aspecto privado, o direito ao desenvolvimento atua na 

consagração de princípios e regras jurídicas que possibilitem ao individuo o pleno 

acesso aos recursos suficientes à sua subsistência, como educação, moradia, 

alimentação, saúde, emprego, cultura, entre outros, os quais lhe proporcionarão 

condições mínimas para uma existência adequada às necessidades constantes do mundo 

globalizado. Desse modo, verificamos a preocupação com a interação do individuo com 

nossa atual realidade para lhe atribuir possibilidades de ação em relação às exigências 

do mercado, a fim de que possa conquistar seu próprio espaço.  

  No âmbito das soberanias estatais, o direito ao desenvolvimento cuida da 

cooperação mútua entre Estados, como bem ensina Paulo Bonavides21, ao citar a lição 

Mbaya, que nos mostra as três principais expressões do direito ao desenvolvimento dos 

Estados como desdobramento dos Direitos Humanos Econômicos, a saber: “1. O dever 

de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses de outros 

Estados (ou de seus súditos); 2. Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter 

financeiro ou de outra natureza para superação das dificuldades econômicas (inclusive 

com auxilio técnico aos paises subdesenvolvidos e estabelecimento de preferências de 

comércio em favor desses paises, a fim de liquidar déficits); e 3. Uma coordenação 

sistemática de política econômica”. 

  Destarte, o desenvolvimento humano social compõe-se de direitos que, 

como tais, podem ser legitimamente reivindicados pelos indivíduos diante dos 

correspondentes devedores, isto é, os Estado e a Comunidade Internacional, de sorte que 

constituem obrigações jurídicas e políticas institucionalizadas e fundamentadas, tanto 

no direito internacional público, como também nos ordenamentos de cada um dos 

países. 

Como acontece no Brasil22, onde é permitido não apenas a transformação de 

direitos humanos em fundamentais, mas também a garantia da máxima proteção destes, 

vez que independente da hierarquia que obtiveram internamente23 gozarão de 

intangibilidade no ordenamento jurídico brasileiro, pois ainda que haja propostas de 
                                                 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 524. 
 
22 Na Constituição Federal de 1988, art. 5°, § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
23 Na Constituição Federal de 1988, art. 5°, § 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.  
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emendas à Constituição tendentes a abolir os direitos e garantias fundamentais, não 

serão sequer objeto de deliberação em nosso parlamento (artigo 60, parágrafo 4°, inciso 

IV da CRFB/88). Portanto, o direito econômico à moradia brasileiro, a título de 

exemplo, deve ser estudado dentro dessa perspectiva de cooperação internacional, que 

se fez presente na “Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos” e “Agenda 

Habitat", em prol da solidariedade dos povos e na busca de maior efetividade do 

primado da dignidade humana. 

     Por outro ângulo, podemos inferir também que o direito econômico 

brasileiro prevê um direito de libertação econômica, pelo fim da servidão, sempre 

responsável e compatível com todas as dimensões dos direitos humanos, 

fundamentando-se, então, nos valores humanos expressos a partir do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Desta forma, não se pode olvidar que não se estabeleceu 

na Constituição Federal o domínio ou primado da livre iniciativa de forma irrestrita. No 

entanto, seu princípio como fundação (base) dessa ordem, ao lado e com a mesma força 

do também princípio da valorização do trabalho humano – que serão harmonizados – e 

com o fim de assegurar para todos os cidadãos condições de existência digna, conforme 

os ditames da justiça social. 

  Vale sintetizar, portanto, que a ordem econômica brasileira exprime uma 

nítida preocupação com a dignidade humana, que na Constituição apresenta-se como 

um princípio estruturante24 e germina na ordem econômica (parte especial da CF) por 

intermédio dos princípios constitucionais especiais econômicos, dispostos nos noves 

incisos do caput do artigo 170 da Constituição Brasileira. Deste modo, a análise do 

direito econômico nacional deve se orientar por esses valores eleitos pela sociedade 

brasileira, por intermédio de seus constituintes, para buscar traspassar o ideário 

democrático – governo do povo, para o povo e pelo povo – da esfera política para a 

econômica25. 

 

                                                 
24 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed., Coimbra: Coimbra 
Editora, 1998.   
25 De acordo com a lição de Washington Peluso Albino de Souza, o direito econômico pode ser 
conceituado como sendo “o ramo do direito que tem por objetivo a ‘juridicização’, ou seja, o tratamento 
jurídico da política econômica e, por sujeito, o agente que dela participe”. SOUZA, Washington Peluso 
Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. São Paulo: LTr, 2003. p. 23. Com base em tal 
conceito, reiteramos nosso entendimento no sentido de que o direito econômico tem por objeto a 
regulação da política econômica, adotando, assim, políticas para direcionar a relação entre o jurídico e o 
econômico. 
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Considerações Finais 

 

1. Os direitos humanos surgem por intermédio da dinamogenesis dos direitos, que a 

cada reclamo social cria uma nova geração de direitos humanos e traz como 

conseqüência uma nova dimensão dos direitos fundamentais.    

2. O direito econômico é fruto da segunda geração de direitos humanos que apresenta a 

igualdade como valor a ser perseguido. Note-se que este direito é expressão chave da 

idéia de um pacto social, que contempla uma determinada finalidade, a qual deve ser 

cumprida pelos instituidores da sociedade civil, na ordem econômica, juridicamente 

considerada. Sendo assim, a regência da economia não é ideológica, mas sim jurídica e 

deve ser implementada com base nos princípios vinculantes dessa ordem, em sintonia 

com os direitos humanos econômicos, consagrados e acordados pela comunidade 

internacional. 

 3. Notadamente os direitos humanos de terceira geração estão direcionados para a tutela 

da solidariedade (fraternidade). Dentro deste novo olhar supera-se a exclusividade da 

tutela estatal, isto é, não se permite mais fragmentar o ser humano nesta ou naquela 

categoria de pessoas, ou seja, vinculada a este ou àquele Estado, mas sim como um 

gênero, que possui anseios e necessidades comuns. Oportuno assinalar que é 

imprescindível a união de esforços na construção de um mundo melhor, canalizando a 

preocupação com a paz, o desenvolvimento, o meio ambiente, entre outros temas 

difusos e globais. 

4. Esta última geração que surge com o fim da segunda guerra mundial e a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) inaugura uma perspectiva de solidariedade e 

cooperação internacional, na qual o Estado Nação se transforma em Estado 

Constitucional Cooperativo. 

5. O Brasil acolheu a idéia de uma Constituição Econômica, no bojo de sua disciplina 

“Da ordem econômica e social”. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu logo no 

início, propriamente no artigo 1°, incisos III e IV, que a República tem como 

fundamentos: a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. Portanto, afirma que nosso regime de produção é o capitalista, porém um 

capitalismo que deve levar em consideração também a dignidade da pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho. Desse modo, na lógica capitalista que vigora no nosso 
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ordenamento foram introduzidos novos elementos que a compatibilize com outros 

valores fundamentais da Constituição vigente. 

6. Por sua vez, o direito ao desenvolvimento, como desdobramento dos Direitos 

Humanos Econômicos, apresenta-se como uma nova dimensão destes direitos, na qual 

passarão a ter uma preocupação solidária e global. Nesta perspectiva, os direitos 

fundamentais econômicos brasileiros foram instituídos na Constituição Federal/1988, 

principalmente no art. 170 e seguintes. Registre-se que tais direitos são exigíveis tanto 

interna como internacionalmente e visam garantir o desenvolvimento integral tanto do 

indivíduo em relação ao seu Estado, como também dos Estados em relação a 

Comunidade Internacional.  
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RESUMO 

O artigo propõe uma análise da historiografia dos partidos políticos no Brasil, atuais 

protagonistas do processo de atualização do conceito de democracia, ressaltando o aspecto 

episódico em que houve a real participação do povo, elemento humano do Estado, por meio 

da idéia de representação política. Enfrenta as questões relativas à participação dos sujeitos, 

individuais e coletivos, na reconstrução democrática brasileira a partir da contemporânea 

conotação adquirida pela fidelidade partidária, instituto que, após uma nova interpretação 

sistemática, reacendeu a problemática e histórica crise institucional quanto à legitimidade 

do poder legislativo, mediante as freqüentes migrações de parlamentares, provocando um 

novo rumo para o Direito Constitucional que admitiu no âmbito do Direito pátrio um perfil 

jurisprudencial a fim de resguardar os dispositivos político-partidários da Carta Magna de 

1988. 

 

PALAVRAS CHAVES: PARTIDOS POLÍTICOS; FIDELIDADE; DEMOCRACIA; 

PARTICIPAÇÃO POPULAR; CARTA MAGNA. 

 

ABSTRACT 

The article proposes an analysis of the historiography of the political parties in Brazil, 

current protagonists of the process of modernization of the democracy concept, standing 
                                                 
∗ Gabrielle Bezerra Sales é professora universitária, advogada, consultora na área de Biotecnologia, autora do 
livro Teoria da Norma Constitucional, mestre em Direito, doutoranda em Direito Civil e Biodireito pela 
Universidade de Augsburg- Alemanha e atualmente Coordenadora de Pesquisa e Monografia do Curso de 
Direito da Faculdade Christus. 
∗∗ Gilvan Linhares Lopes é professor universitário, advogado, mestre em Direito pela UFC, doutorando na 
Universidade Johann Wolfgang Goethe- Frankfurt am Main e procurador do Estado do Ceará. 
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out the aspect in that there was to real participation of the people, human element of the 

State, by means of the idea of political representation. It faces the relative subjects to the 

participation of the subjects, individual and collective, in the Brazilian democratic 

reconstruction starting from the contemporary connotation acquired by the in favor fidelity, 

institute that, after a new systematic interpretation, it refereed the problem and historical 

institutional crisis with relationship to the legitimacy of the legislative power, by means of 

the frequent migrations of parliamentarians, provoking a new direction for the 

constitutional Right that admitted in the ambit of the Law of Brazil a profile jurisprudential 

in order to protect the devices political-in favor of the Carta Magna of 1988.  

 

KEYWORDS: POLITICAL PARTIES; LOYALTY; DEMOCRACY; POPULAR 

PARTICIPATION; FEDERAL CONSTITUTION. 

                                                 
Seguindo a tradição democrática instaurada a partir da Constituição 

Federal de 1988, a lei 9.096 informou1 os partidos políticos como pessoas 

jurídicas de direito privado, destinadas a assegurar, no interesse do regime 

democrático, a autenticidade do regime representativo e a defender os direitos 

fundamentais.  

Consiste, pois, num instrumento imprescindível à consolidação do 

regime democrático no Brasil, figurando na condição de protagonista na 

extensão desse processo que, de longe, não pode ser linearmente considerado2.  

                                                 
1 Utiliza-se o termo Informar no sentido de Informação, ou seja, daquilo que informa, in-forma 
ou condiciona, que dá fôrma a algo ou a alguém.  
2 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do 
estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. Segundo os autores:“Formalmente, na linha 
do pensamento de Norberto Bobbio, podemos dizer que democracia é um conjunto de regras( 
primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 
coletivas e com quais procedimentos. Ou seja, a democracia significa, nessa perspectiva, a 
montagem de um arcabouço de normas que definem antecipadamente os atores e a forma do 
jogo, identificando-se, de regra com as questões relativas a quem vota?, onde se vota? E com 
quais procedimentos?, sendo que, para cada pergunta, devemos adotar respostas compatíveis. 
Assim, quanto a quem vota(?), devemos responder todos; sobre onde se vota(?), devemos 
responder em todos os locais onde tomem decisões de caráter coletivo; e sobre quais 
procedimentos a serem adotados(?) precisamos responder que o mecanismo fundamental é a 
regra da maioria, sendo que para que se possa implementá-la devem-se disponibilizar 
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Inegável é que essa descentralização do poder, juntamente com a 

dispersão dos espaços decisórios consiste num dos principais efeitos da 

mudança de paradigma inaugurada na sociedade brasileira a partir do novo 

texto constitucional. 

Nesse sentido, pareando com os indivíduos3, atualmente se encontram 

nesse novo cenário constitucionalmente erigido, grupos de interesse, que 

perfiguram como esses novos protagonistas do jogo democrático.  

Dentre essas novas configurações de articulações políticas, destaca-se 

igualmente a importância da definição e institucionalização de regras mínimas 

que visam a assegurar a racionalização dos processos decisórios, típicos das 

democracias representativas pluralistas, ou seja, o modelo constitucionalmente 

esboçado e almejado pela sociedade brasileira4. 

Numa perspectiva ontológica, Mezzaroba esclarece que:  

(...)nas atuais Democracias Representativas toda e qualquer discussão 
em torno da representação política passa, quase obrigatoriamente, pelos 
Partidos Políticos, pois estes se apresentam como personagens 
indispensáveis para o funcionamento efetivamente democrático dos 
sistemas políticos. As organizações partidárias surgem como 
sustentáculos vitais para manter a Democracia e também para 
sistematizar e materializar as vontades dos cidadãos. Como instrumento 
aglutinador de vontades, cada Partido, através do embate político, busca 
estabelecer como geral a sua concepção particularizada de mundo. Por 
meio da concorrência de vontades, cada Partido Político, 
individualmente, aspira a estabelecer como geral a vontade particular 

                                                                                                                                                     
alternativas reais, bem como garantir as possibilidades de escolha, tendo como conteúdo 
mínimo:a) garantia dos direitos de liberdade;b) partidos;c) eleições; d) sufrágio; e) decisões 
por acordo ou por maioria com debate livre”.  
3 ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Reforma política, fidelidade partidária e a crise 
do sistema representativo brasileiro. In: Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais. N.8, Jan/jun/ 2008, Fortaleza: Instituto Albaniza Sarazate, 2008, p. 175-189. 
“A evolução da condição de súdito para a de cidadão- síntese da ideologia iluminista- passou a 
atribuir ao Homem papel central na dinâmica histórica e o progresso a ser concebido como 
Imanente e não transcendente ao indivíduo, resultado de sua racionalidade e intelegibilidade.” 
4 VILANOVA, Lourival. Escritos jurídicos e filosóficos. vol I. Brasília: Axis Mundi IBET. 
2003. O autor entende que:”Nunca o direito, como sistema social, ou como sistemas parciais, 
produz a matéria social. São os interesses humanos que explicam as relações de família, as 
relações patrimoniais, as relações negociais, as relações de trabalho; são os fatos econômicos 
que se desdobram nas relações de comércio, nas relações de produção, de consumo, de troca, 
são eles de onde procedem as motivações várias da conduta humana. Do plano desses fatos é 
que se parte para articular abstratamente as teorias da personalidade, da relação jurídica, da 
responsabilidade objetiva e subjetiva.” 
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do grupo que representa. A importância e a necessidade do Partido 
resultarão, portanto, da sua própria capacidade em concretizar uma 
vontade mais geral do grupo, considerado como um todo5. 

Inconteste é, daí, afirmar-se que a promulgação da Carta 

constitucional6 foi, de longe, muito mais do que um marco simbólico para a 

necessária atualização do ideário democrático no panorama brasileiro. 

Evidenciou-se através dela a erradicação de todos os aspectos totalitaristas, 

remanescentes do ancien regime, militarizado.  

Pode-se dizer que, de fato, houve um processo de chamamento da 

sociedade, isto é, um processo de reconhecimento dos sujeitos pré-existentes e 

dos novos sujeitos erigidos pelo novo Direito constitucional, pós-positivista, 

afetando diretamente entidades como os partidos políticos e instando-os a 

participação real e efetiva na construção da democracia idealizada. 

Amparado, portanto, no instituto da representação, o partido político se 

tornou o veículo por meio do qual a sociedade começou a se reinserir na esfera 

pública, afirmando-se como sujeito de direito e orientando-se para a ação 

política.  

A respeito, Dallari observa:  

A necessidade de governar por meio de representantes deixa para o 
povo o problema da escolha desses representantes. Cada indivíduo tem 
suas aspirações, seus interesses e, mesmo que de maneira indefinida e 
imprecisa, suas preferências a respeito das características dos 
governantes. E quando se põe concretamente o problema da escolha é 
natural a formação de grupos de opinião, cada um pretendendo 
prevalecer sobre os demais7. 

Tradicionalmente, os limites da plena implantação do regime 

democrático suscitam o debate acerca do sistema representativo. Consiste, 

nesse sentido, num debate erradicado na necessidade de se conservar os 

                                                 
5 MEZZAROBA, Orides. Introdução do Direito Partidário Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Júris, 2003, p. 85. 
6 LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição. Trad. Walter Strönner. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1998, p. 07. 
7 DALLARI. Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 14ªed. São Paulo: 
Saraiva, 1989, p. 136. 
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contornos da individualidade imersa no Estado e face ao papel a ser 

desempenhado pelos partidos políticos.  

De fato, o conceito de representação evoca a impossibilidade de alguns 

sujeitos de agirem por sua própria conta e risco, dependendo de outrem para 

apresentá-los novamente, a dizer, agir em seu nome.  

O uso na esfera política do conceito de representação adveio da 

constatada fragilidade do modelo democrático em sua versão direta. Tornou-se, 

a partir daí, inadiável a utilização da idéia de representação para garantir a 

legitimidade dos regimes democráticos e o surgimento de um novo tipo de 

sujeito, o sujeito democrático, ancorado numa nova racionalidade.  

Os partidos políticos, em sua natureza singularizada pela aglomeração 

livre e estável de indivíduos em torno da partilha de idéias e concepções de 

mundo, expressam a concreta possibilidade de existência das democracias 

representativas na atualidade.  

Cumpre esclarecer que nem sempre foi pacífica essa importância dos 

Partidos políticos na ciência política. A paulatina evolução das agremiações 

partidárias no processo de afirmação de sua relevância pode ser revisitada em 

suas diversas fases, desde o advento dos ensaios de regimes democráticos na 

era moderna, as Repúblicas: americana e francesa.  

Nesse primeiro estágio, os partidos foram duramente criticados e até 

mesmo rechaçados por figuras exponenciais como George Washington e Jean-

Jacques Rousseau sob o argumento de que punha em risco a unidade da 

República e fomentavam a fragmentação da vontade geral, dificultando a sua 

efetiva manifestação8 livre. 

                                                 
8 Atualmente Tugendhat se ocupa de afirmar que ação e vontade são livres quando não há 
compulsão externa ou interna. Adianta que a deliberação fica totalmente prejudicada diante da 
compulsão. Segundo ele são quatro as dimensões da liberdade da vontade, a saber: necessidade 
do Humano em se ocupar com o seu próprio fim, renunciando às satisfações imediatas; a 
submissão do  fim último a valores, tanto no presente quanto no futuro; a integração dos valores 
morais dos outros no eu; o questionamento constante acerca dos valores que servem de 
justificação da ação. Os quatro pontos ou degraus, segundo o autor, são alternativas fortes e 
profundas na percepção da responsabilidade.  
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Apesar disso, os partidos políticos, desde a Grécia clássica até a 

atualidade, permanecem traduzindo o fracionamento do poder e a necessidade 

de consideração das vontades parciais, embora minoritárias, partidas e 

partilhadas entre os membros da sociedade civil. 

 Em função da sua atuação representativa, destaca-se essencialmente a 

estabilidade9 como um de seus maiores anseios e uma das suas características 

principais a ponto de garantir a identificação dos grupos e dos indivíduos com o 

seu conteúdo programático e a sua atuação prática.  

Com efeito, somente a partir do século XIX é que os partidos políticos 

começaram a ser compreendidos como entes do Estado, institucionalmente 

dotados de personalidade jurídica e situados no âmbito do Direito público 

interno.  

Passaram, então, a ser tomados como veículo natural da representação 

política. Com isso,  

O surgimento das chamadas Democracias Representativas Partidárias 
se deve à crise do modelo de representação anterior altamente 
descomprometido com critérios mínimos de representatividade. É, pois, 
justamente, diante desta crise de representatividade, proporcionada pela 
representação liberal, que surgem os Partidos Políticos, com a função 
de intermediar, aglutinar, incorporar e executar as vontades 
individuais10.  

No Brasil, embora a histografia partidária nacional contabilize mais de 

160 anos, não há partidos centenários como o democrata norte-americano, 

fundado em 1790, ou mesmo o partido republicano, fundado em 1837. Para 

muitos, essa carência de partidos estáveis reflete a debilidade do regime 

democrático no Estado brasileiro e sua histórica tradição autoritária. 

Imperceptível é, nesse sentido arqueológico, uma consistente formação 

político partidária no Império, podendo a prática política ser resumida somente 

                                                 
9 ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Reforma política, fidelidade partidária e a crise 
do sistema representativo brasileiro. In: Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais. N.8, Jan/jun/ 2008, Fortaleza: Instituto Albaniza Sarazate, 2008, p. 175-189. 
10 MEZZAROBA, Orides. Introdução do Direito Partidário Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Júris, 2003, p. 84. 
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na rivalidade entre portugueses e nacionalistas, quanto aos destinos do Brasil 

colônia. 

A queda de Dom Pedro I, afastado pelo golpe de 07 de abril de 1831, 

trouxe uma função institucional para os partidos políticos brasileiros. Daí, se 

afirmar que até 1837 não havia partido político, em seu sentido moderno, no 

Estado brasileiro.  

O segundo reinado, então, foi marcado por um cenário político 

partidário dividido em liberais ou luzias e conservadores ou saquaremas. 

Apesar de sua distinção em grupos, algumas raras divergências ideológicas 

podiam ser detectadas entre eles.  

Enquanto os conservadores pleiteavam mais centralização do poder 

com a conseqüente limitação das liberdades das províncias, os liberais 

pugnavam pelo fortalecimento do parlamento e por uma maior autonomia 

provincial.  

No tocante ao regime escravagista, ambos eram pela sua manutenção, 

divergindo somente quanto à legitimidade de um lento e gradual movimento 

abolicionista.  

Nessa época, o voto no Brasil era censitário e hierárquico. Dessa 

forma, tanto liberais quanto conservadores advinham da classe dos 

proprietários, notabilizando-se apenas por uma ligeira inclinação das 

populações urbanas na formação dos quadros dos liberais.  

Em 1889, a proclamação da República serviu para o sepultamento dos 

partidos monarquistas e o surgimento, a partir de 1870, do partido republicano, 

isto é, do Partido Republicano Paulista.  

Ocorre que a marcante presença militar na República acarretou o 

afugentamento dos autênticos grupos de republicanos da arena de poder, 

engendrando como reação, uma nova modalidade partidária: os partidos 

regionais. 
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Segundo Carvalho11, caracterizando esse período histórico, os militares 

envolvidos no processo republicano e na sua consolidação durante a primeira 

República, acreditavam poder intervir no sistema político ao sabor de suas 

conveniências.  

Surgiu, nessa fase, com o coronelismo o rascunho de fidelidade que 

afetará radicalmente a realidade partidária brasileira, especialmente na sua face 

nordestina. 

 Caracterizava-se pelo surgimento de uma máquina política, montada 

para angariar recursos e garantir legitimidade aos grupos governantes, composta 

pela tríade, coronel-cabo eleitoral- curral eleitoral. 

 O fenômeno do coronelismo marcou a história como a primeira 

possibilidade de identificação real do povo com os líderes políticos, sobretudo 

com aqueles que exerciam uma liderança mista, ora carismática, ora tradicional, 

nos moldes weberianos. 

Sinteticamente a respeito dessa real representatividade, Arinos dispõe a 

respeito dos movimentos políticos da primeira República, salientando que: 

(...)eram como febres que tomavam conta do organismo político da 
nação, mas breve desapareciam. Não deixavam conseqüências 
permanentes, nem mesmo duradouras. Defendiam causas pessoais, às 
vezes programas e doutrinas de tipo formalmente político, mas, neste 
caso, o faziam sem continuidade. Não deixaram a semente de um 
partido12. 

No Brasil, as décadas de 20 e 30 foram marcadas pelo ineditismo da 

fundação dos dois primeiros partidos de princípio. Datada de 1922 é a fundação 

do Partido Comunista Brasileiro, vinculado à III Internacional Comunista e 

liderado por Luís Carlos Prestes. Uma década depois houve a fundação da Ação 

Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado e influenciada diretamente 

pelo fascismo italiano.  

                                                 
11 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 192.  
12 MELO FRANCO, Afonso Arinos de.História e Teoria do Partido Político no Direito 
Constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: (s. d.), 1948, p. 65. 
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A partir de então se inicia a Era Vargas, definida sob os moldes de uma 

autoridade tipicamente carismática. Getúlio, no Estado Novo, assenhoreado no 

decreto de 02 de dezembro, tornou ilegal a vida político-partidária, que 

ressurgida, mais adiante se travesti de pluripartidarismo.  

Travestir-se de pluripartidarismo foi a estratégia para expressar a 

esquizofrênica base eleitoral de um getulismo que, teimosamente, investia no 

populismo ancorado na autoridade carismática e prosseguia barbarizando na 

arena de poder com o intuito de prosseguir como a fonte última da formação 

dos laços sociais no Brasil da época. 

O Partido Social-Democrático13, um dos maiores partidos, 

correspondia à face conservadora do getulismo, sendo prioritariamente formado 

por lideranças rurais e altos funcionários estatais; Já o PTB, inspirado no 

Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, encarnava o populismo de Vargas, 

agregando as associações sindicais e os operários fabris.  

A União Democrática Nacional, UDN, apesar de seu perfil 

conservador, personificava a oposição ao governo Vargas. Liderada pelo 

polêmico Carlos Lacerda, pode ser classificada como liberal e antipopulista, 

congregando tanto a burguesia quanto a classe média urbana. Era favorável ao 

capital estrangeiro e à iniciativa privada. Pode ser igualmente co-

responsabilizada pela articulação política das sucessivas tentativas de golpes 

militares que finalmente, em 1964, quedaram vitoriosas.  

Caracterizando-se pelo bipartidarismo, o regime militar, instaurado a 

partir do golpe de março de 1964, aboliu o termo partido político, substituindo-

o pela expressão agremiação partidária.  

Restaram, então, MDB e ARENA. ARENA, Aliança Renovadora 

Nacional, detentora de nítida base udenista, foi o braço político sob o qual se 

                                                 
13 CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Teoria do Estado. 3.ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1977, p. 352. “Outro partido que seria o partido conservador, embora com nome 
mais progressista, foi o Partido Social-Democrático, cuja denominação procurava conciliar a 
democracia burguesa com o sentido dos problemas políticos da época. Ali se refugiaram os 
elementos da antiga política da primeira República que não levaram a sua sensibilidade ao 
ponto de, por espírito oposicionista, agasalhar-se nas hostes da UDN.” 
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apoiou o regime militar buscando seus alicerces de legitimação perante a 

opinião pública14, nacional e internacional.  

Compondo ainda o sistema bipartidário, próprio das décadas 60, 70 e 

80, havia o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Tratava-se da oposição 

condicionada ao grau de tolerabilidade do regime militar. Quanto à ideologia 

professada, o acondicionamento dos afiliados aos seus partidos estava, portanto, 

sob a violenta racionalidade de todas as ditaduras: a força.  

Na era dos generais o Brasil, a partir de 1974, sob a batuta de Ernesto 

Geisel, entrou num lento e gradual processo de transição para o retorno da 

sociedade civil ao exercício pleno de seus direitos civis e do poder político. 

 Evidenciou-se, daí, uma considerável movimentação partidária nos 

bastidores das FFAA que, sobretudo, expressava a existência de blocos 

distintos de concepção funcional dessa Instituição no exercício do poder;  

1984, a campanha das Direitas já, no Brasil dos anos oitenta, foi o 

marco histórico da dissolução completa do sistema bipartidarista no Brasil.  

Superada a fase de desmilitarização do poder e instaurado o processo 

de redemocratização, o Brasil ingressou numa profícua fase pluripartidarista, 

jamais verificada na história nacional. 

Como fruto de um multipartidarismo excessivo, a efemeridade tornou 

inédita a cena partidária nacional, consolidando o ideal de uma Lei partidária 

que se firmava na busca da maior amplitude possível da representação política, 

a ponto de gerar até mesmo uma espécie de esgarçamento e perplexidade na 

tessitura social.  

A proposta de restauração da democracia fez surgir, a despeito da 

longa e inconteste tradição antidemocrática, uma problemática concernente à 

necessidade de estabilização política para a formação de núcleos de poder 

condizentes com o nível real da fragmentação e complexidade da sociedade 

                                                 
14 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do 
estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 181-182. 
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brasileira, revelando novos obstáculos para a governabilidade no regime 

democrático.  

Nesse sentido, Cavalcanti lembra:  

Considera-se a idéia de representação política no direito público 
moderno como uma conquista política. Nada menos exato. O que 
progrediu, através de uma evolução dos sistemas políticos, foi o 
processo de representação, porque pouco se pode dizer do Governo 
direto15. 

Efeito colateral da abertura política que se encontrava em andamento 

no Brasil, inaugurada com a democracia dos anos noventa, a fidelidade 

partidária se tornou o nó górdico no equacionamento da representação do 

individual no plural sem decair nem para o totalitarismo e tampouco para a 

anarquia. 

Manter esse equilíbrio implicava diretamente no fortalecimento das 

instituições partidárias que, deviam ser a melhor via de tradução das tensões 

sociais no exercício do poder para a composição do espelho da consciência 

cívica nacional.  

Traduzir-se democraticamente, acomodando e representando todas 

essas facetas da formação subjetiva dos grupos e indivíduos que compõem o 

panorama brasileiro e o estado letárgico que permaneceram em todas as 

interrupções autoritárias de nossa História, ao invés de travestir-se de 

democrático, é o contínuo desafio do poder legislativo brasileiro. Paradoxo 

enfrentado por Ferreira Gullar, em sua poética: “(...)traduzir uma parte na 

outra parte que é sinal de vida e morte(...) 

Rocha consigna que:  
Certo é que, a faticidade do sistema representativo como elemento de 

composição de uma sociedade democrática, dá origem a uma determinada 
concepção de bem comum, expressa pela suposta existência de uma vontade 
coletiva e pela possibilidade de aferi-la16.  

                                                 
15 CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Teoria do Estado. 3.ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1977, p. 313. 
16 ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Reforma política, fidelidade partidária e a 
crise do sistema representativo brasileiro. In: Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais. N.8, Jan/jun/ 2008, Fortaleza: Instituto Albaniza Sarazate, 2008, p. 175-189. 
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Imperioso, é constatar que a fidelidade ao partido deve integrar o 

processo de legitimação desse poder. Consiste numa necessária ponderação 

entre a autonomia pessoal do representante eleito e a vontade institucionalmente 

representativa do Partido político.  

Os partidos políticos, reacendendo a noção de partido de princípios, 

pois, devem se assentar em formas partilhadas de concepções ideológicas que 

identifiquem a sua fonte de significação e, sobretudo, indicar mediante 

programas definidos, a orientação da atuação dos grupos e indivíduos que o 

compõe no cenário nacional.  

Observa-se, portanto, que ao processo identificatório torna-se 

imprescindível a estabilidade na formação das vias representativas e, sobretudo, 

o devido lapso de tempo para a sua consolidação e aperfeiçoamento. 

Conceituando o instituto da fidelidade partidária, Mezzaroba observa 

que se trata da: 
 (...)obrigação dos representantes políticos de não deixarem o partido 

pelo qual  foram eleitos, ou de não se oporem às diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelos órgãos da organização partidária sob pena de perda de 
mandato17. 

 
A rigor, foi um instituto introduzido em nosso universo normativo a 

partir da Constituição Federal de 1969. Observa-se que essa emenda 

constitucional, em seu artigo 152, incorporou à realidade partidária a idéia de 

que poderia dar causa a perda de seu mandato, quem, seja por seu voto ou 

mesmo por suas atitudes, se opusesse às diretrizes legitimamente estabelecidas 

pelos órgãos de direção partidária ou em caso de abandono da legenda pela qual 

foi eleito.  

Ainda vale ressaltar que caberia à Justiça Eleitoral a decretação da 

perda do mandato, mediante representação do partido e, desde que, assegurado 

o direito de ampla defesa.  

                                                 
17 MEZZAROBA, Orides. Introdução do Direito Partidário Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Júris, 2003, p. 275. 
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Foi, portanto, regulamentado pela Lei n. 5682/71, perdendo sua 

eficácia tão somente com a emenda constitucional n. 25/85. A idéia básica em 

que se assenta o instituto da fidelidade partidária diz respeito ao ineditismo da 

idéia de partido político como sujeito coletivo18.  

O instituto da fidelidade partidária reacende a crucial discussão sobre o 

processo de vinculação ideológica dos candidatos aos partidos políticos aos 

quais tenham se filiado a fim de disputar eleições. Caracteriza-se, portanto, na 

questão da programaticidade essencial que todos os partidos políticos devem 

ter, sobretudo, no sentido de evitar candidaturas falaciosas, apartidárias, 

inexpressivas quanto ao aspecto representativo e ademais quanto à garantia da 

democracia.  

Cumpre relembrar a Lei 9.504/97 no que conferiu à imatura 

democracia brasileira um novo perfil, a dizer, o de uma partidocracia. De fato, 

tal característica do nosso sistema institucional e constitucional se expressa no 

vínculo de pertencimento do mandato ao grêmio político e não ao candidato por 

ele registrado e, ao final do processo, eleito.  

Mais adiante foi o artigo 25 do diploma eleitoral que prevê a 

imprescindibilidade da indicação da legenda partidária no momento da 

diplomação do candidato eleito. Nesse sentido, o ministro Peluzo afirmou que:  
(...) se a indicação do partido sob o qual o candidato concorreu deve 

constar, necessariamente, do diploma, decerto o objetivo da norma só pode ser o 
de atrelar a legenda a ele e ao cargo em que o diplomado é investido. Como a lei 
não contém palavras inúteis, nem estatuições desnecessárias, a menção 
obrigatória da legenda do candidato eleito no diploma, tem óbvia vocação de 
reger situação futura, e não passada, a título de registro histórico, até porque a 
mesma informação já consta de proclamações e listagens anteriores. E tal 
vocação não pode ser outra senão a de vincular o candidato ao partido ou 
coligação do qual se valeu para conquistar o cargo. Todos esses preceitos 
infraconstitucionais, mais que revelar a dimensão de primaziia do partido político 
no sistema eleitoral pátrio, descortinam e reafirmam a natureza indissolúvel do 

                                                 
18 SANTOS, André Marenco dos. Sedimentação de lealdades partidárias no Brasil: tendências e 
descompassos. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol 16. n.45. São Paulo. Fev. 2001. 
Segundo o autor, “Um rastreamento das organizações partidárias brasileiras permite-nos 
perceber suas consistência distintas dos dois ciclos competitivos. Entre 1946 e 1962, a despeito 
das tendências à dispersão, provocadas nos eleitores, e à desagregação  
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vínculo entre o representante e a agremiação específica sob cuja égide se 
elegeu19. 

 

Ora, conseqüente é a estreita noção de lealdade que é conferida pelo 

povo, real detentor do poder político na atual configuração constitucional 

brasileira, ao candidato eleito. Mas, ainda maior lealdade é pressuposta no 

vínculo deste com o partido que o acolheu e patrocinou sua campanha20.  

Num cenário de democrática reconstrução dos conceitos políticos 

partidários, a idéia da fidelidade partidária assume uma dramática21 função de 

expressar uma maior transparência ao processo de controle da fórmula prática 

da representação política, evitando um elevado mal-estar, próprio do 

desconhecimento do mandatário do poder que deve ser exercido em nome do 

povo22. 

Daí, a Constituição federal de 1988 ter consagrado esse instituto da 

fidelidade aos partidos políticos. Nesses termos, o texto constitucional o 

reconhece, notadamente nos artigos 14 e 17, determinando a filiação partidária 

como um dos requisitos essenciais para candidatura a qualquer cargo eletivo.  

                                                 
19 Consulta no. 1398/DF. 
20 A questão orienta-se igualmente na fundamental identidade partidária que deve ter toda e 
qualquer candidatura a cargo eletivo no Brasil. É sabido que exagerada migração parlamentar 
acarreta na desconfiança do povo em relação ao Poder Legislativo, especialmente na 
legitimidade de normatização da vida cotidiana nacional.  
21 Lista dos senadores que trocaram de partidos no período entre 2003 e 2007: Almeida 
Lima(SE) elegeu-se pelo PDT, filiou-se ao PSDB, posteriormente migrando para o PMDB; 
Augusto Botelho(RR) trocou o PDT pelo PT; César Borges(BA) saiu do DEM para o PR; 
Cristóvão Buarque(DF) trocou o PT pelo PDT; Edison Lobão(MA) saiu do DEM para o PMDB; 
Euclydes Mello (AL) deixou o PRTB pelo PTB; Expedito Junior(RO) trocou o PPS pelo PR; 
Fernando Collor(AL) migrou do PRTB para o PTB; Geraldo Mesquita Jr. (AC) abandonou o 
PSB, filiando –se ao PSOL e migrando para o PMDB; João Ribeiro(TO) trocou o PFL pelo PL; 
Leomar Quintanilha( TO) deixou o PMDB, filiando-se ao PCdoB e retornando depois ao 
PMDB; Marcelo Crivella(RJ) trocou o PL pelo PRB; Papaléo Paes(AP) deixou o PTB, filiou-se 
ao PMDB e depois migrou para o PSDB; Patrícia Saboya(CE) abandonou seu partido de origem, 
o PPS, filiando-se primeiramente ao PSB para migrar a posteriori para o PDT; Romeu 
Tuma(SP) trocou o DEM pelo PTB; e Roseana Sarney(MA) que saiu do DEM e filiou-se ao 
PMDB. 
22 ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Reforma política, fidelidade partidária e a 
crise do sistema representativo brasileiro. In: Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais. N.8, Jan/jun/ 2008, Fortaleza: Instituto Albaniza Sarazate, 2008, p. 175-189. 
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Já no artigo 17, referente aos partidos políticos, há a previsão da sua 

ampla liberdade no processo de criação, fusão, incorporação e extinção, desde 

que resguardando a soberania nacional, o regime democrático, o 

pluripartidarismo, os direitos fundamentais, e atendendo ainda às estritas 

imposições legais para a sua permanência e atuação na esfera política. 

O controle do cidadão, da imprensa ou de ONGs do modo em que a 

noção de representatividade política vem sendo exercida no país não pode ser 

entendida como retrocesso democrático, antes adianta uma inédita possibilidade 

de real participação do elemento humano na composição do Estado de Direito, 

constitucionalmente erigido, que se quer ver concretizado no Brasil.  

Há um notável avanço para o fim do processo de descontinuidade que 

se registra em relação aos aspectos eleitorais e a prática político partidária no 

Brasil, consolidando desse modo a democracia.  

Nesse mesmo sentido e inaugurando uma feição jurisprudencial ao 

constitucionalismo pátrio, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou 

favoravelmente à procedência do emprego do instituto da fidelidade partidária, 

seja em relação aos cargos proporcionais ou majoritários. 

Prevalecendo a tese da filiação partidária como requisito para a 

candidatura, bem como da representação eleitoral, o Tribunal Superior 

Eleitoral(TSE) estendeu a todos os políticos a obrigatoriedade da fidelidade 

partidária e, consequentemente, a possibilidade da perda de mandato como 

efeito de seu descumprimento.  

Vitorioso foi o entendimento jurisprudencial de que há uma espécie de 

renúncia tácita do mandato por ocasião da troca de partido político, restando, 

entretanto, a definição do modo como devem ser reclamadas as vagas dos 

políticos infiéis.  

Essa decisão reafirma a idéia do emprego da jurisprudência como 

forma de estabelecer uma complementação interpretativa do ordenamento 

jurídico nacional, notadamente no que tange à complexidade e pluralidade 

continuamente atualizadas pela sociedade civil, sem a perda da referência 
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última que se deve ater ao texto constitucionalmente erigido de forma 

democrática. 
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DEMOCRACIA TRANSNACIONAL1 

 

Paulo Márcio Cruz∗

Grazielle Xavier∗∗

 

RESUMO 

O presente artigo trata de discutir o futuro da Democracia, a partir das mudanças que 

estão ocorrendo e que se convencionou chamar de Pós-Modernidade. Os problemas 

vividos na atualidade sustentam uma crise do Estado Constitucional Moderno. Alguns 

exemplos como o complexo de industrias mundiais de alimentos que arrasa sementes 

tradicionais, o petróleo comercializado mundialmente, o monopólio da comunicação e 

a realidade virtual manipulável, demonstram que a “internalização” do Poder Público 

da modernidade provavelmente cederá espaço para a transnacionalização do Poder 

Público. A variável ambiental é o pano de fundo para a concretização do 

compartilhamento solidário de responsabilidade entre os espaços públicos e os espaços 

privados, com o objetivo de garantir um futuro com sustentabilidade. Repensar a 

Democracia neste momento é fundamental, pois o mundo pós-moderno já não crê na 

legitimidade que não seja verdadeiramente democrática. São assuntos discutidos ao 

longo do texto. Conclui-se que em todo o mundo “acordado” e afetado pela 

globalização se faz cada vez mais certo que o único poder legítimo é o poder com 

investidura popular, eleito desde baixo. A Democracia é, acima de tudo, um valor de 

civilização. A transnacionalidade indica objetivos focados na busca por aproximação 

entre colaboração, Solidariedade e participação, imbricadas na questão ambiental. O 

método a ser utilizado, para a pesquisa, é o indutivo e para o relato é o dedutivo. 

 

                                                 
1 Artigo desenvolvido a partir das investigações realizadas pelo Professor Doutor Paulo Márcio Cruz durante realização de Pós-
Doutorado na Universidade de Alicante, na Espanha, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES/MEC (http://www.paulocruz.pro.br). 
∗ Doutor e Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com Pós-Doutorado na Universidade de 
Alicante, na Espanha, onde é professor convidado permanente do Máster em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad - MADAS 
(www.madas.ua.es), é professor do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI (SC) 
(www.univali.br/cpcj).  
∗∗ Mestranda em Ciência Jurídica (UNIVALI), Advogada, Professora de Direito Ambiental (UNIVALI), Bolsista CAPES. Membro 
do Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental UNIVALI/CNPq. e-mail: grazixavier@univali.br  
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PALAVRAS CHAVES: DEMOCRACIA; TRANSNACIONALIDADE;  ESTADO 

CONSTITUCIONAL MODERNO; DEMOCRACIA REPRESENTATIVA; 

LEGITIMIDADE. 

 

ABSTRACT 

This article discusses the future of Democracy, based on the changes that are taking 

place in what is conventionally called Transnacionality. The problems experienced 

today are sustaining a crisis of the Modern Constitutional State.  Some examples, such 

as the global food industries complex, which destroys traditional seeds, oil which is sold 

worldwide, the monopoly on communication, and the virtual reality, which can be 

easily manipulated, demonstrate that the “internalization” of the Public Power of 

modernity will probably give way to the transnationalization of Public Power. The 

environmental issue forms the backdrop for the concretization of a solidary sharing of 

responsibility between the public and private spaces, with the aim of guaranteeing a 

future with sustainability. Rethinking Democracy, at this time, is essential, as the post-

modern world no longer believes in a legitimacy which is not truly democratic. These 

are subjects discussed in this text.  It concludes that throughout the “awakened” world 

and affected by globalization, it is becoming increasingly certain that the only legitimate 

power is the power with popular investiture, elected by the masses. Democracy is, 

above all, a value of civilization. The Transnacionality indicates objectives focused on 

the search to increase collaboration, solidarity and participation, which overlap with the 

environmental issue. The method to be used for the research is the inductive method, 

while for the report, the deductive method is used. 

 

KEYWORDS: DEMOCRACY; TRANSNATIONALITY; MODERN 

CONSTITUTIONAL STATE; REPRESENTATIVE DEMOCRACY; LEGITIMACY.

 

INTRODUÇÃO 

A principal pergunta que se quer responder com o presente artigo é aquela que 

estabelece a questão de como será e que papel terá a Democracia no Século XXI. 

Colocar estas questões quando se viu derrubado o mundo comunista pode soar como 

provocação ou um convite duvidoso à predição. Mas, mesmo que ninguém duvide que a 
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queda do Muro de Berlin tenha marcado o final de uma época, deve-se precisar qual a 

época que terminou para se poder medir o verdadeiro alcance deste acontecimento e 

suas repercussões. Os otimistas defendem que a época terminada começou em 1945. Em 

nome do combate pela Democracia, havia-se derrotado Hitler. Mas foi com a ajuda de 

Stalin, que cobrou uma conta bastante alta: a servidão de metade da Europa ao 

comunismo. Quarenta e cinco anos mais tarde a vitória foi completa. Parece que foi 

ganha a batalha das idéias. Quem hoje recorre a Lênin para questionar Montesquieu? 

Isso é coisa do passado. A evolução das idéias políticas havia alcançado, assim, sua 

última fase, e a República Liberal, herdeira do Século XVIII e da filosofia ilustrada, 

representaria a forma mais perfeita de organização humana. A liberdade burguesa havia 

triunfado e se estaria perto do fim da história, se é verdade que a história, apesar de 

tudo, é a batalha das idéias. Francis Fukuiama e seu O fim da história e o último 

homem parecia ter razão. Os pessimistas denunciaram esta interpretação, que julgavam 

simplista e ingênua. O período que termina não começou em 1945, mas sim em 1917. O 

parêntesis ideológico da revolução bolchevique estava encerrado e não se estaria 

assistindo o final da história, mas sim o retorno das nações. Nossa triunfante 

modernidade estaria ameaçada por um retrocesso histórico. Estar-se-ia obcecado pelo 

Século XIX. Este artigo enseja uma hipótese muito mais ampla. O ano de 1989 não 

encerra uma época iniciada em 1917 ou em 1945. Encerra o que se institucionalizou 

graças a 17892. Encerra, na verdade, a era do Estado Constitucional Moderno. A 

modernidade político-jurídica. E é preciso verificar a obsolescência das instituições 

modernas e descobrir que, entre a era que estamos entrando e as construções da Era das 

Luzes há mais diferenças do que entre esta e a era patrimonial que a havia precedido. 

Será muito difícil admitir, assim como será difícil abandonar o barco à deriva e semi-

naufragado do Estado Constitucional Moderno. Porque não se conheceu mais nada 

diferente das palavras Democracia, Liberdade, Igualdade e Política, que ainda definem 

os horizontes do pensamento. Mas já não há segurança de se conhecer seus significados 

e a adesão a elas deriva mais de um “ato reflexo” que da reflexão, propriamente dita. 

Como escreve Ferrajoli3 vive-se hoje – e todos devem estar conscientes disso – uma 

                                                 
2 A situação social, como neste início de Século XXI, era grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo francês foi 
às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada pelo rei Luis XVI. A Revolução Francesa 
foi o mais importante marco da Era Moderna. Significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. A Pós-
Modernidade significará o fim dos privilégios dos beneficiários dessa mesma revolução, e deverá ser levado a efeito, espera-se, por 
métodos muito mais avançados e civilizados. 
3 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley Del más débil, p. 150, 
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crise histórica não menos radical do que a que aconteceu com as revoluções burguesas 

do Século XVII. A potência destrutiva das armas nucleares, as agressões cada vez mais 

catastróficas contra o ambiente, o aumento das desigualdades sociais, a explosão dos 

conflitos étnico fazem com que o equilíbrio planetário seja cada vez mais precário e 

mais difícil a conservação da paz. Está-se chegando à conclusão que os herdeiros da Era 

das Luzes são herdeiros apoplécticos: as leis se converteram em receitas, o Direito em 

método e o Estado Constitucional Moderno em meros espaços jurídicos. A grande 

questão a ser respondida é se isso é suficiente para assegurar o futuro da Democracia? 

Tem-se que perguntar, hoje, como será a Democracia sem soberania nacional? O grande 

edifício da era moderna perdeu seus alicerces e flutua, livre de todas as amarras, 

abandonado a si mesmo, como papel carregado pelo vento, como destaca Ferrajoli. 4 Por 

outro lado, parece ser um erro ver o fim desta era com temor. Seria um enorme erro ver 

o Estado Constitucional Moderno como um fim em si mesmo. Está-se carente de um 

“up grade” civilizatório. As últimas gerações humanas são devedoras de um efetivo 

novo avanço na questão do que se pode chamar de um mundo solidário e humanizado. 

A modernidade caracterizou um significativo avanço, apesar de um avanço baseado no 

individualismo. O mundo atual é complexo demais para seus obsoletos paradigmas 

teóricos. Deve-se compreender que esta nova era não deve ser combatida – seria 

trabalho inútil – e sim ser objeto de novas teorizações, que possam conduzir a 

humanidade ao seu episódio seguinte, sempre com a perspectiva de uma evolução 

positiva5. O ser humano, dono de inteligência e diferente dos outros animais, está no 

planeta, provavelmente, para provar que pode sobreviver sem estar no estado de 

natureza. Que é possível uma organização política democrática adstrita aos paradigmas 

de participação, da política de tolerância, da distribuição da riqueza, da utilização 

sustentável do meio ambiente, da solidariedade e da diversidade e do sociatismo6, não 

necessariamente nessa ordem. 

1 – A Democracia e o Estado Constitucional Moderno 

É preciso entender que o capitalismo “solto” e “desteorizado” formou uma tecno-

estrutura que é uma rede global que nada tem a ver com livre mercado, já que está 

                                                 
4 AMIN, Samir. El 50 aniversário de Bretton Woods, p. 150. 
5 Deve-se anotar que os elementos negativos também evoluem, como é o caso dos aparatos de guerra. 
6 Sociatismo é o termo utilizado por alguns autores para designar uma nova opção ideológica, que é, ao mesmo tempo, democrática, 
solidária, tolerante, distributiva, inclusiva e ecológica. 
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baseado em um sistema mundial assentado sobre cinco monopólios7: 1. O monopólio 

das finanças baseado no padrão dólar dos Estados Unidos da América e nas políticas do 

Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional está tornando a economia 

financeira especulativa um vírus que está destroçando as economias produtivas, fazendo 

com que os trilhões de dólares que circulam diariamente nos principais centros 

financeiros superem em mais de duas vezes as reservas dos bancos centrais dos países 

que compõem a Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico8 - 

OCDE. Mesmo com o Euro europeu, essa realidade permanece praticamente intacta; 2. 

O monopólio tecnológico que atua, principalmente, sobre as patentes e direitos de 

propriedade, atentando gravemente contra a, diversidade biológica. O complexo de 

indústrias mundiais de alimentos controla cada vez mais as “variedades de alto 

rendimento” e arrasa as culturas de sementes tradicionais9; 3. O monopólio sobre os 

recursos naturais e, especialmente, sobre o petróleo, através de sua comercialização 

mundial e por meio dos países intermediários. Desta maneira os preços do petróleo 

podem ser controlados e o dinheiro utilizado na sua compra recuperado via mercado 

financeiro para investimentos nos países ricos; 4. O monopólio da comunicação, que faz 

com que, cada vez mais, a realidade seja virtual e manipulável, já que através dos meios 

de informação podem convencer a todos de que a verdade é a verdade que lhes convém; 

5. O monopólio militar, que como foi demonstrado nas guerras do Golfo e na invasão 

do Iraque, tem relação intrínseca com os monopólios citados anteriormente, formando 

uma estrutura integrada. Com este exemplo pode-se exemplificar tanto a capacidade de 

violência física como sua relação com os monopólios de recursos naturais, 

comunicativos, tecnológicos e financeiros, e suas lógicas relações internas. Caso não se 

posso ajustar, teórica e praticamente, o Poder Público de modo que ele possa atuar para 

impedir que esta tecno-estrutura mundial concentre riqueza e ameace a própria vida no 

planeta, o futuro estará ameaçado. Como alerta Tomas Villasante10 a “internalização” 

do Poder Público da modernidade provavelmente cederá passo ao processo de 
                                                 
7 AMIN, Samir. El 50 aniversário de Bretton Woods, p. 108. 
8 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE é um orgão internacional e inter-governamental que 
reúne os países mais industrializados. Por meio da OCDE, os representantes se reúnem para trocar informações e alinhar políticas 
com o objetivo de potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais países 
membros.A OCDE não constitui foro de negociação político-diplomática, mas sua atuação no aspecto normativo vem adquirindo 
importância crescente. Esse fato é particularmente significativo, pois a OCDE representa, por meio de membros, cerca de 65% do 
PIB mundial.Soma-se a isso, a agilidade decisória da Organização, para concluir-se que tal foro se credencia como um dos focos 
privilegiados para a tomada de decisões relativas à economia mundial, em seus mais diversos aspectos. 
9 Villasante refere-se à obra La explosión del desorden, de autoria de Duran Fernandes, aditada pela Fundamentos, em Madrid, em 
1993. 
10 VILLASANTE, Tomás R. Las democracia participativas, p. 273. 
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transnalização do Poder Público. É importante ter-se consciência que na configuração 

da Nova Ordem Mundial, a Democracia deverá desempenhar um papel mais importante 

que o Estado Constitucional Moderno, mesmo que, algumas vezes, pareça ser o 

contrário. A globalização do mercado e das tecnologias da informação deverá estar 

acompanhada de uma globalização política e social, na qual os valores democráticos 

tenham um claro protagonismo. Esta é a única via, se a intenção é tratar de uma 

globalização que beneficie a todos e que não seja meramente quantitativa, mas 

principalmente qualitativa. A globalização só terá sentido e será verdadeiramente 

universal se for capaz de estruturar e criar um conjunto de relações de um novo tipo. 

Um mundo globalizado pressupõe novas relações de interdependência, novas 

necessidades e, porque não, novos problemas. Pressupõe ainda novos sujeitos capazes 

de fazer frente aos desafios globais. A reconstrução da Sociedade pós Estado 

Constitucional Moderno passa pela reabilitação do político, do social e do cultural 

contra a hegemonia da razão econômica.11 Isso implica uma redefinição ou, mais 

exatamente, um redescobrimento do bem comum, de um saber-viver juntos e de um 

novo sentido para a aventura de viver. Claro que dirão que isto é utópico. Também não 

se está pensando que tratar de uma assunto com esta capacidade para gerar polêmica 

será fácil. Mas o que é certo, é que não se pode continuar por mais tempo nesta 

“racionalidade irracional” em que está mergulhado o mundo atual. Está-se diante de 

uma singular oportunidade histórica: configurar um Poder Público que possa ser 

aplicado ao local, ao regional e ao mundial, que seja sensível ao ser humano e propenso 

a incluir todas as pessoas a um mínimo de bem estar. A ausência do político está 

permitindo que as grandes corporações multinacionais levem a cabo, na prática, uma 

autêntica tomada do poder, um verdadeiro controle do mundo a margem da política. Sob 

o véu de uma pretensa racionalidade econômica e por trás de uma aparência formal de 

apoliticidade, se está desenvolvendo, na prática, com extraordinária força, um novo tipo 

de política, que pode ser qualificada como “parapolítica”. Essa atividade “parapolítica”, 

gerada a partir dos centros financeiros, está permitindo que as corporações 

transnacionais ocupem, de forma imperceptível, sem revolução, sem mudanças na lei 

nem nas constituições, através do simples desenvolvimento da vida cotidiana, os centros 

materiais vitais da Sociedade. Os cidadãos estão sendo jogados a um mundo de redes 

                                                 
11 JÁUREGUI, Gurutz. La democracia planetária. p. 45. 
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anônimas, no qual as empresas multinacionais se transformam no modelo de conduta. A 

nova utopia é a de um mercado da informação e da comunicação totalmente integrados 

graças às redes eletrônicas e de satélites, sem fronteiras, funcionando em tempo real e 

de forma permanente. Mesmo assim, a globalização pode ajudar em dois sentidos: por 

poder fazer evidente a interdependência e por ter despertado o pluralismo da 

diversidade, algo nunca assistido pela humanidade. Repensar a Democracia neste 

momento histórico é fazê-lo a partir de um pluralismo que possui duas vertentes: a 

pluralidade de atores que disputarão a governabilidade mundial e que rompem o 

paradigma da endogenia estatal moderna, e a pluralidade de culturas que exigem que a 

liberdade seja vivida a serviço da inclusão social e que a igualdade seja vivida a serviço 

da diferença. Isto implica, claramente, ir muito mais além do modelo de Democracia 

representativa liberal. A teoria da Democracia não tem que ser necessariamente re-

inventada, mas certamente tem que re-orientar-se. O termo “repensar” deve ser 

entendido como um intento para captar e centrar os novos problemas de uma história 

que virou uma página e que volta a começar. Será necessária uma boa dose de valentia e 

esperança diante de um futuro que, em boa medida, estará nas mãos daqueles que se 

proponham a teorizar um novo Poder Público, para depois do Estado Constitucional 

Moderno. Seja como for e qual seja o cimento das vidas em comunidades políticas 

comuns – língua, costume, cultura, religião ou, até, etnia – o mundo pós-moderno já não 

crê na legitimidade que não seja verdadeiramente democrática. Hoje, embora sua 

gravidade não seja totalmente reconhecida, está-se presenciando uma crise profunda não 

deste ou daquele governo, mas da própria Democracia representativa em todas as suas 

formas. É importante destacar que as premissas básicas dos revisionistas democráticos 

falharam: a elite não defende valores democráticos, mas antes instituições oligárquicas; 

mais freqüentemente do que o seu apoio às elites autoritárias, os movimentos de massa 

defendem direitos democráticos e mudanças que contrariam os interesses das elites 

(direitos civis, femininos, ecologia, trabalho). James Petras12 assinala, a propósito, que 

sociedades complexas são mais dificilmente compreendidas por elites que defendem 

conjuntos estreitos de interesses privados. Assim, é importante destacar que, para 

funcionar no ambiente atual, a Democracia é assunto de mentalidades e atitudes e não 

de métodos ou procedimentos. A categoria “Sistema Democrático” não é utilizada aqui 

                                                 
12 PETRAS, James. Neoliberalismo: América Latina, Estados Unidos e Europa,  p. 359. 
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no sentido da teoria sistêmica, como alega Friedrich Muller13, mas no do Direito 

Público e da Teoria do Estado: diz respeito a todas as normas, estruturas, objetivos e 

valores essenciais de um Estado que se possa denominar “democrático”. E a categoria 

“Exclusão Social” não diz apenas respeito à pobreza ou marginalização, mas à 

conhecida e fatal “reação em cadeia da exclusão”, que se entende pela exclusão 

econômico/financeira até a exclusão jurídica (negação da proteção jurídica e dos 

direitos humanos, etc), passando pela exclusão social, cultural e política. São valores 

que, ao contrário, impedem que um Estado possa ser denominado de democrático. A 

exclusão pode ser primária (como no Brasil) ou secundária (isto é, empobrecimento, 

descenso social, como nos Estados Unidos e na Inglaterra). As duas formas causam 

danos à Democracia e solapam o Estado Constitucional Moderno em sua espécie 

contemporânea, A Democracia não está livre do perigo da destruição – da 

autodestruição. A Democracia Representativa Moderna é um sistema frio. Mas sua 

existência depende do esforço e do engajamento do cidadão. Percebe-se que neste 

contexto complexo há quem trate de buscar diagnósticos mais ou menos definitivos e 

soluções de emergência, que operam, não raro, a partir da simplificação arbitrária do 

complexo. Sempre surgem comentaristas e interessados que, dispostos a ignorar a 

magnitude e o alcance de muitos dos problemas, encontram fáceis receitas milagrosas 

ou fórmulas salvadores capazes de regenerar o edifício da Democracia Representativa. 

Para evitar o erro de simplificar arbitrariamente o complexo, sem cair na armadilha de 

complicar arbitrariamente o simples, o que se quer, nesse artigo, é analisar o impacto de 

todo esse conjunto de transformações históricas sobre o modelo de representação 

política e do próprio Estado Constitucional Moderno, tendo como hipóteses a 

insuficiência de ambos figurinos políticos. O paradigma resultante daquilo que se 

convencionou chamar de “Estado de Partidos” desfrutou, desde o segundo pós-guerra de 

um longo ciclo histórico de estabilidade, permitindo projetar na teoria política uma nova 

visão notavelmente “desproblematizada” dos elementos nucleares da representação 

política. Boa prova disso é o fato de que a preocupação dominante na doutrina centrou-

se em aspectos relativos aos nexos internos (ou seja, os que estão dentro da própria 

esfera política) entre os diferentes sujeitos agentes da representação, basicamente entre 

o deputado tomado individualmente e o grupo ou partido ao qual pertence. Sem querer 

                                                 
13 MÜLLER, Friedrich. Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um sistema democrático? p. 38. 
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entrar em outras questões centrais da relação representativa entendida como circuito 

fundamental de comunicação entre a Sociedade Civil e o Estado, a qual, uma vez 

consolidado o sufrágio universal, normalmente se aceita como um elemento geralmente 

não problemático. Este longo período de estabilidade começou a ver-se afetado a partir 

da década de oitenta, por um discurso mais ou menos difuso de “mal estar civil”, no 

qual, de maneira ambígua, foram projetados diversos tipos de argumentos críticos 

contra o sistema representativo vigente. Desde um certo sentido de “apoliticismo” 

difuso, conectado com o apogeu da Sociedade Civil, até um “regeneracionismo” 

mecanicista de viés utópico, passando pela lógica sensação de marginalização de certas 

minorias ou grupos de opinião, ou por demandas não concretas de um maior controle 

sobre a política. Enfrentar-se-ia, definitivamente, uma nova onda do recorrente debate 

sobre a representação, no qual se plasmaria todo um conjunto de concretudes singulares 

do fenômeno da “crise da legitimação” do Estado Constitucional Moderno 

intervencionista apontado por Habermas14, ou da série de promessas não cumpridas pela 

Democracia, segundo a abordagem de Bobbio,15que afetariam a relação de confiança 

entre os cidadãos e o poder político, devido fundamentalmente a oligarquização e a falta 

de transparência dos aparelhos partidários. Não é uma simples casualidade o fato de que 

tal discurso crítico haja começado a aflorar num contexto geral de crise histórica tanto 

do modelo vigente de Estado Constitucional Moderno de Bem Estar, como da própria 

ordem política mundial, cujo apogeu foi o próprio “Estado de Partidos”. O que, por sua 

vez, coloca a delicada questão de se estar diante de uma nova onda expansiva do longo 

processo de trato histórico que sofre a representação democrática, ou, pelo contrário, 

aparecem agora alguns elementos problemáticos nucleares, referentes à própria 

configuração da política no Estado Constitucional Moderno, que estariam começando a 

sofrer uma inexorável transformação, seja pela dimensão territorial do espaço social 

próprio do Estado Constitucional Moderno, desbordado por processos de integração 

supra-estatal ou pelo próprio mecanismo de agregação de interesses que conduzem à 

formulação do interesse geral por parte do próprio Estado Constitucional Moderno. 

Partindo-se dessa base teórica, foram estabelecidas as seguintes hipóteses para o 

presente artigo: a) A diversificação da Democracia é fundamental para o novo modelo 

de organização político-jurídica que substituirá o Estado Constitucional Moderno; b) A 
                                                 
14 HABERMAS, Jurgen. Más allá del estado nacional, 1998, p. 78. 
15 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia, p. 76. 
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Democracia como valor deve ser considerada uma proposta de civilização, e não o 

Estado Constitucional Moderno, já ultrapassado e insuficiente para servir como espaço 

de Poder Público pós-moderno; c) A existência de um novo Poder Público. Um espaço 

público construído com base em teorias pós-modernas e nas democracias participativa e 

solidária; d) A Solidariedade e a participação democráticas terão papel destacado nas 

novas formulações teóricas destinadas a organizar um Poder Público pós-moderno. É 

importante ressaltar, como se poderá observar ao longo do artigo, que o grande desafio 

para o século XXI será a construção de uma Sociedade Democrática Global, 

respeitadora das diferentes concepções humanas, baseada na paz, na preservação da 

vida, na justiça social, no acesso de todos ao bem estar16. Será construir um modelo de 

organização social, política e jurídica que supere e substitua o atual modelo de exclusão 

e de concentração de riquezas, denominado Estado Constitucional Moderno, por um 

outro modelo de Poder Público, Democrático, capaz de tornar realidade estes nossos 

desejos. Nunca é demais repetir que não se quer, com o presente artigo, formular e/ou 

propor teorias para construções político-jurídicas que possam substituir o Estado 

Constitucional Moderno e a própria Democracia Representativa. Existem alguns 

motivos para que se trate com cuidado científico redobrado assuntos como os aqui 

abordados. É preciso, antes de qualquer coisa, que a comunidade científica dedicada à 

ciência e à teoria do Estado esteja – pelo menos boa parte dela - de acordo com a tese 

da necessidade de se teorizar uma alternativa ao Estado Constitucional Moderno e à 

Democracia Representativa. Antes disso, qualquer proposição será tida como devaneio 

e acusada de ingênua, romântica, utópica, etc. Apesar de importantes, algumas teses 

que já foram propostas para a superação do Estado Constitucional Moderno e da 

Democracia Representativa. Dentre elas algumas que carecem de uma maior 

densidade e base científica ou outras que insistem em "reformar" o Estado 

Constitucional Moderno ou a Democracia Representativa. Alguns doutrinadores 

querem re-fundar o Marxismo e o Anarquismo, que padecem dos mesmos anacronismos 

que acometem o Estado Constitucional Moderno e a Democracia Representativa. 

Foram, se pode dizer, reações ao Estado Constitucional Moderno. E, assim sendo, 

acabam sendo o próprio espectro antitético do Estado Constitucional Moderno em uma 

relação dialética. O Estado, Lato Sensu, é importante sempre ressaltar, como Poder 

                                                 
16 PORRAS NADALES, Antonio & VEGA GARCIA, Pedro. El debate sobre la crisis de la representación política, p. 12-13. 
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Público, não está em causa. Tanto é assim que, como o leitor poderá perceber adiante, 

se parte sempre da hipótese da existência futura de uma organização destinada a exercer 

o Poder Público. Assim, a caracterização clássica do Estado, como existência de 

população, governo e capacidade decisória e autônoma e não mais soberana, estará 

hígida. Olha-se na direção do Poder compartilhado, globalizado, com um capitalismo 

sociatista17 democrático, um Estado Transnacional. Estas questões levantadas não são 

invenções, mas sim fruto de constatações científicas, que permitem a base para uma 

teoria sobre a superação do Estado Constitucional Moderno. Assim, os objetivos 

principais desse artigo destinam-se a demonstrar que o Estado Constitucional Moderno 

e a Democracia Representativa são instrumentos que não atendem à complexidade 

globalizada da Sociedade pós-moderna e que há necessidade urgente de se começar a 

trabalhar a possibilidade de um consistente debate teórico sobre qual será o modelo a 

substituí-los. Talvez haja uma única certeza: não será construído sobre as teses que 

sustentaram o Estado Constitucional Moderno. O problema é de concepção. 

Anacronismo. Incapacidade de atender às demandas pós- modernas. Os elementos que 

se pode recolher da doutrina mais avançada mostram que é preciso superar teoricamente 

as categorias secularizadas da modernidade: Liberalismo, Socialismo, Capitalismo, 

Wellfare State, Social-Democracia, Terceira Via. Todas estão contaminadas pelo 

conjunto de teorias que idealizaram o Estado Constitucional e a Democracia 

Representativa. Deste conjunto, deve-se chamar atenção para o Capitalismo Liberal. 

Ele sim o “vírus” contaminador de todo o modelo denominado Estado Constitucional 

Moderno. Não se trata, também, de uma discussão com os que acham que os 

instrumentos do Estado Constitucional Moderno, representados por seu modelo de 

Bem Estar ainda não foram utilizados, como no caso de vários países da América 

Latina. Claro que, onde a espécie de Bem Estar ainda não atuou, é bem possível que 

ainda possa produzir alguns avanços. Mas sempre se deve questionar o anacronismo. 

Lembrar que nas décadas de 60, 70 e 80 do Século XX, na Europa Ocidental, onde o 

modelo de Bem Estar fez muito sucesso, o ambiente de Guerra Fria “empurrava” os 

Estado Liberais Capitalistas em direção a um modelo “conciliatório”, admitindo 

âmbitos de atuação social, nos quais a presença do mercado era subsidiária ou 

inexistente. Hoje, embora sua gravidade não seja totalmente reconhecida, está-se 
                                                 
17 Sociatismo é o termo utilizado por alguns autores para designar uma nova opção ideológica, que é, ao mesmo tempo, democrática, 
solidária, tolerante, distributiva, inclusiva e ecológica. 
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presenciando uma crise profunda não deste ou daquele modelo, mas da própria 

Democracia Representativa em todas as suas formas. Esta complexidade 

“mandarinesca” arria a economia, enquanto as reações espasmódicas dos tomadores 

de decisões do governo contribuem para a sensação prevalente de anarquia. O sistema 

político, ziguezagueando erraticamente de dia para dia, complica enormemente a luta 

de nossas instituições sociais básicas para a sobrevivência. As últimas duas décadas de 

nosso século vêm registrando um estado de profunda crise mundial. É uma crise 

complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa vida – a 

saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da 

economia, tecnologia e política18. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e 

espirituais. Uma crise de escala e premência sem precedentes na história da 

humanidade. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real ameaça de 

extinção da raça humana e de toda a vida no planeta. O ecossistema global e a futura 

evolução da vida na Terra estão correndo sérios perigos e podem muito bem resultar 

num desastre ecológico em grande escala, visto manifesta presença do risco. Enquanto 

as doenças nutricionais e infecciosas são as maiores responsáveis pelas mortes no 

Terceiro Mundo, os países industrializados são flagelados pelas doenças crônicas e 

degenerativas apropriadamente chamadas de “doenças da civilização”, da civilização 

do Estado Constitucional Moderno. A pergunta é: quando e onde uma Sociedade 

evoluiu a partir da atuação do Estado e de seus poderes? Ou foram decisões da 

Sociedade Civil que permitiram os avanços sociais, utilizando o Estado Constitucional 

Moderno como um (mau instrumento? Os escandinavos, a Alemanha, a França ou a 

Nova Zelândia tornaram-se países desenvolvidos por conta de uma brilhante atuação 

do Estado Constitucional Moderno e seu modelo de Bem Estar? A resposta é não! Os 

maiores problemas enfrentados durante o período de desenvolvimento estavam 

ligados, justamente, ao Estado Constitucional Moderno, como demonstra Friedrich 

Muller19 Mas ainda assim e apesar de tudo que foi dito anteriormente, o problema 

maior do Estado Constitucional Moderno não é qualquer dos elementos que o formam, 

mas sim a base da sua filosofia de liberdade política: o capitalismo e o liberalismo 

econômico. Em outras palavras, a sociedade mundial formada a partir da 

planetarização promovida pela hegemonia capitalista consolidada a partir de 1989, 
                                                 
18 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação, p. 19. 
19 MÜLLER, Friedrich. Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um sistema democrático?, p. 45. 
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remete a um “mundo novo”, uma espécie de continente não investigado que se abre a 

uma terra de ninguém transnacional, a um espaço intermediário entre o nacional e o 

local. Como conseqüência, Beck20 indica o surgimento de uma faixa de ação própria 

das sociedades mundializadas. Isso pode ser percebido na relação dos estados 

nacionais para com as empresas multinacionais, o que acaba vinculando um possível 

futuro Direito Transnacional, por conta da persecução da criminalidade transnacional, 

as possibilidades de realização de uma política cultural transnacional, as 

possibilidades de ação dos movimentos sociais transnacionais, entre outros. 

2 - A Democracia Representativa e o Estado Constitucional Moderno; 

A Democracia Representativa é um instrumento de legitimação das injustiças 

sociais. Assim como eram aqueles instrumentos presentes no Estado Absoluto e no 

Estado Feudal. A humanidade segue seu curso de desenvolvimento. Cada estágio de 

desenvolvimento corresponde a uma das fases do Estado, do feudal ao constitucional. 

Ocorre que, como se trata de um desenvolvimento limitado, baseado na ascensão de 

determinada(s) classe(s) ou grupo(s) social(ais) às estruturas de poder, a legitimação é 

precária e limitada. Com o aumento da complexidade social, embora o atual sistema 

seja baseado no governo da maioria, poderá ser impossível formar uma maioria, mesmo 

em questões cruciais de sobrevivência. Por sua vez, este colapso do consenso significa 

que cada vez mais governos são governo de minorias, baseados em coalizões 

inconstantes e incertas. A carente maioria faz da retórica democrática padronizada uma 

irrisão.  Esta constatação pode ser ampliada com as tentativas de impor processos 

democráticos apenas formais, como aborda Arnaldo Miglino, em seu Democracia não 

é só procedimento21. É difícil acreditar que, sob a convergência da rapidez e da 

diversidade, qualquer conjunto de eleitores possa ser representado. Numa Sociedade 

complexa multifacetada e não massificada, não só se carece de propósito nacional, 

mas também se carece de propósito regional, de todo um Estado e de toda uma cidade. 

A diversidade em qualquer região, no Brasil, no México, na Índia ou na África do Sul, 

é tão grande, que o seu “representante” não pode afirmar que fala por uma maioria. 

Ele ou ela não pode representar a vontade geral pela simples razão de que não há 

nenhuma. A relação do Estado Constitucional Moderno, com os cidadãos, tornou-se 

muito complexa também porque, ao contrário do que pretendia a teoria liberal, as 
                                                 
20 BECK, Ulrich. Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, p. 153. 
MIGLINO, Arnaldo. Democracia não é apenas procedimento, p. 12. 
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estruturas estatais modernas não reconhecem apenas cidadãos, reconhece também os 

grupos e classes sociais a que eles pertencem. 22Como estes grupos e classes têm uma 

capacidade muito diferenciada de influenciar o Poder Público, a igualdade dos 

cidadãos é meramente formal e esconde desigualdades por vezes gritantes e que não 

são sequer tangenciadas pelos processos democráticos representativos. O que acontece 

então à própria idéia de Democracia Representativa? Obsolescência! Não se quer 

atacar a Democracia, até porque se espera que a superação do Estado Constitucional 

Moderno se dê a partir de uma nova Democracia, enriquecida e ampliada. Apenas se 

opera com constatações a partir de autores que se dedicam ao tema: não apenas as 

instituições do Estado Constitucional Moderno, mas também os seus pressupostos 

teóricos estão obsoletos. Construída para outro momento, incapaz de lidar 

adequadamente com problemas transnacionais, incapaz de lidar com problemas 

correlatos, incapaz de acompanhar a aceleração científica, incapaz de enfrentar os 

altos níveis de diversidade, o modelo de Democracia representativa parlamentar é 

insuficiente e obsoleto. Uma Democracia se legitima, e não em último lugar, a partir 

do modo pelo qual ela trata as pessoas que vivem no seu território – não importa se 

elas são cidadãs ou titulares de direitos eleitorais ou não. Isso se aproxima, finalmente 

da idéia central originariamente democrática23. A Democracia, como já assinalado 

anteriormente, não é apenas procedimento, mas também um valor. É em função disso 

que Antônio del Cabo24 diz que, na medida em que os Estados desenvolvidos sigam 

fomentando que suas próprias empresas multinacionais, estatais ou privadas, 

obtenham no Hemisfério Sul, na Ásia ou no Leste Europeu os ganhos que considerem 

vitais, ou continuem apoiando a militarização destes países através da exportação de 

armas, ou realizem uma competição feroz pelos novos mercados agrícolas, não existe 

possibilidade alguma, como diz Boris Fremkel25, na sua obra Los utopistas 

postindustrales de que a Democracia chegue a ser outra coisa senão uma farsa. A 

Democracia moderna pode ser mais bem compreendida como a articulação entre o 

Liberalismo e a Democracia, consolidada a partir do Século XIX. A articulação entre 

essas duas tradições distintas de pensamento deu-se em tal nível que, hoje, a 

                                                 
22 SANTOS, Boaventura de Sousa. O regresso do estado?, p. 01. 
23 MÜLLER, Friedrich. Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um sistema democrático? p. 24. 
24 DEL CABO, Antonio. Constitucionalismo, mundialização e crise del concepto de soberania: alguns efectos em América Latina y 
e Europa. p. 41. 
25 FRENKEL, Boris. Los utopistas postindustrales, p.132. 
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Democracia é pensada como sendo Democracia liberal. Ao contrário do que possa 

parecer, essa articulação é contingente, e não necessária.As técnicas empregadas, no 

início do Estado Constitucional Moderno, para garantir a liberdade dos cidadãos 

foram a separação dos poderes e o reconhecimento dos direitos dos membros da 

comunidade política. Sendo assim, o desenvolvimento e consolidação dos regimes 

constitucionais e a garantia efetiva e ampla da liberdade só foram conseguidos, 

historicamente, através da introdução de um terceiro elemento, que se revelou 

insubstituível, em última análise, como definidor do Estado Constitucional Moderno: 

o estabelecimento de instituições democráticas e a consagração do princípio 

democrático como inspirador de toda estrutura do Estado. A efetivação do princípio 

democrático pressupõe que as decisões públicas devem ser adotadas através da 

participação, direta ou indireta, dos cidadãos, e que, por isto, podem ser também 

modificadas ou revogadas pela vontade deles. Isto supõe a existência de canais de 

participação destes cidadãos na adoção de decisões públicas. Mas supõe algo mais: 

que a mesma organização da comunidade política encontre sua legitimidade e 

justificação na vontade popular. Sem dúvidas, a legitimidade democrática representou, 

até hoje a justificativa mais ampla para a organização do poder e para a existência de 

autoridades com competência para tomar decisões e emitir ordens. Ao longo da 

história, a existência de uma autoridade e sua pretensão de ser obedecida esteve 

fundada em diversos tipos de legitimidades. Lato sensu, como explica Osvaldo 

Ferreira de Melo26, legitimidade é o conjunto de características com fundamentos na 

ética, na razão ou na justiça, compadecentes com os padrões de determinada 

sociedade, em determinado tempo. É conceito mais amplo que o de legalidade, pois 

implica em consenso social, independentemente de um poder coator. É a legitimidade 

que, acima de tudo, respalda a autoridade. Durante muitos séculos, a autoridade, 

principalmente a autoridade monárquica, baseou-se numa “legitimidade tradicional”, 

derivada da identificação efetiva e simbólica do povo com uma instituição – o Rei ou 

a Coroa – representante de uma comunidade formada ao longo da história. Em épocas 

de crise e insegurança, tem sido freqüente, principalmente num passado próximo, o 

aparecimento do fenômeno da “legitimidade carismática” da autoridade, que sempre 

tem a pretensão de se justificar pela atribuição desta a um líder excepcional, “ungido” 

                                                 
26 MELO, Osvaldo Ferreira. Dicionário de direito político, p.73. 
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pela Divindade – daí o termo carismático27 – e escolhido para guiar a comunidade em 

tempos difíceis. Foi assim com o Führer, com o Duce, com alguns caudilhos e com De 

Gaulle, na França. Mas nas sociedades contemporâneas, que experimentaram as 

desvantagens e também as iniqüidades da Monarquia Absoluta e das ditaduras 

carismáticas, as autoridades públicas assentam sua autoridade na atuação obediente à 

lei como norma geral e racional, expressão da vontade da comunidade. Assim, a 

“legitimidade democrática” aparece como elemento formador da “legitimidade legal” 

ou “racional”.  Desta forma, a autoridade se justifica porque sua existência e atuação 

não são expressão de um “mandato tradicional” nem de uma “personalidade 

excepcional”, mas sim, a expressão da vontade da comunidade, que designa, por meio 

de regras de alcance geral, quem poderá mandar e como fará isto. A Democracia, 

dentro do que é possível, foi levada a cabo através de mecanismos de representação 

política. Isto conferiu uma importância singular à figura do representante, tornando-se 

transcendente determinar quais seriam suas capacidades de atuação – até onde 

chegariam sua representação – e qual seria sua relação com os representados. As 

particularidades do mandato representativo e a situação de independência do 

representante político em relação aos seus eleitores permitiram, em algumas ocasiões, 

afirmações parecidas com a de Kelsen28, quando disse que esse é um caminho – a 

Democracia Representativa – que não levaria a nenhum esclarecimento sobre a idéia 

de Democracia, ou melhor, que identificaria democracia com autocracia, como 

resultado da fácil substituição da fórmula “governo do povo” pela fórmula “governo 

para o povo”. Desta redução da noção de povo à noção jurídica no sentido acima 

derivou também a desmistificação da noção de representação do povo nos chamados 

sistemas representativos. Kelsen29 disse ainda que nesses contextos, a “representação” 

seria uma ficção, seja com valores ideológicos diferentes, seja nos sistemas de 

democracia representativa, seja nos sistemas de autocracia. De qualquer forma, a 

afirmação do princípio democrático não deixou de alterar as formas e mecanismos da 

representação política. Na realidade, o princípio do mandato representativo foi 

tentando se adaptar ao aumento de complexidade da Sociedade contemporânea por 

diversos métodos: 1– Agregando às técnicas da Democracia Representativa, outras, 

                                                 
27 Sobre isto ver MELO, Osvaldo Ferreira. Dicionário de direito político, p. 16. 
28 KELSEN, Hans. A democracia, p. 11. 
29 KELSEN, Hans. A democracia, p. 11. 
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próprias da Democracia Direta, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular; 

2– Admitindo que os representantes devem, necessariamente, ter em conta os 

interesses dos eleitores de sua circunscrição, pelo menos para garantir, no que seja 

possível, um novo mandato. Na prática, o representante deve atender tanto aos 

interesses gerais da Nação como aos interesses de seus eleitores. Em alguns 

ordenamentos, e em alguns Estados dos Estados Unidos, foi introduzido a técnica do 

recall30, ou revogação do mandato do representante antes do término do seu mandato, 

por iniciativa popular; 3 – O desenvolvimento dos partidos políticos re-introduziu um 

mandato imperativo sui generis. Os representantes não estão sujeitos a instruções de 

seus eleitores, mas se não estão em sintonia com o partido político pelo qual se 

elegeram, correm o risco de que este não os inclua em suas prioridades eleitorais nas 

próximas eleições. Como resultado desta evolução, a Democracia Representativa 

concretizou-se, no Estado Constitucional Moderno, através da afirmação da escolha 

dos ocupantes de determinados órgãos através de eleições livres, por todos os 

cidadãos, o que fez com que tais órgãos, como o Parlamento, passassem a ser 

conhecidos como representantes do povo. Mesmo com o aprimoramento da 

Democracia Representativa, o aumento vertiginoso dos aspectos heterogêneos da 

Sociedade globalizada acabou por torná-la insuficiente para absorver e resolver os 

conflitos próprios da pós-modernidade. Os nossos problemas não são mais de 

“esquerda” ou “direita”, liderança “forte” ou “fraca”. O próprio sistema de decisão do 

Estado Constitucional Moderno tornou-se uma ameaça, isto é o que se está tentando 

fazer em política e na Teoria do Estado. O denominado Estado Constitucional 

Moderno, como gênero, foi montado a partir de modelo teorizado antes do advento da 

industrialização – antes de quase cem por cento de toda tecnologia aérea, nuclear e 

eletrônica de que dispomos atualmente – em um mundo intelectual que é quase 

inimaginável, um mundo pré-marx, pré-Darwin, pré-Freud, pré-Einstein. Esta é, pois, 

a questão política mais importante, por si só, com a qual nos defrontamos: o 

envelhecimento das nossas instituições políticas e governamentais mais elementares, 

entre elas a Democracia Parlamentar Representativa31.  

                                                 
30 O recall é um instituto presente em alguns ordenamentos jurídicos para controlar a atuação dos representantes políticos, de forma a 
tornar suas atuações pautadas pela vontade dos representados e dos partidos políticos. É uma espécie de rechamada, com o representante 
– vereador, deputado ou senador – que tenha tomado algum tipo de atitude diversa da orientação do partido ou do eleitorado, sendo 
submetido a uma outra eleição, isolada e a qualquer tempo, em seu distrito eleitoral, para saber se a Sociedade confirma ou não seu 
mandato. Caso os votos contrários sejam maioria, o mandato é automaticamente cassado, assumindo o seu suplente. 
31 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia, p. 149. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O articulado ao longo desse artigo demonstra ser fundamental entender que 

diante do aumento vertiginoso da complexidade do mundo atual é preciso considerar a 

necessidade de um aumento da pluralidade dos processos de associação e 

representação democráticas por outras formas de associação e por outras formas de 

participação além dos partidos políticos e do voto. Os referendos, as consultas 

populares, as assembléias de políticas públicas, as conferências de consenso, as mesas 

de diálogo e controvérsia, a gestão municipal participativa – todas estas são formas de 

participação que podem ser criadas em complementação criativa, em uma relação 

virtuosa com a Democracia Representativa. O problema maior, para se estabelecer os 

novos fundamentos para a representação democrática será no sentido de se repassar as 

prerrogativas atuais dos parlamentos representativos para as instituições de 

Democracia Participativa. Neste ponto, o Estado Constitucional Moderno não 

consegue mais exercer sua influência centralizadora. Os Partidos Políticos e o Estado 

Constitucional Moderno gozam de baixíssima credibilidade, atualmente. No caso do 

Estado Constitucional Moderno, suas instituições não gostam de ser transparentes na 

luta contra a corrupção e por isso não gostam da Democracia Participativa. As 

instituições representativas convencionais sacrificaram a igualdade política ou a 

deliberação. Poderia haver outras formas de representação que não o façam. O 

importante é que se possa demonstrar que há, entre cientistas renomados, 

preocupações fundadas quanto à superação do modelo representativo democrático do 

Estado Constitucional Moderno. Não há dúvidas que hoje nos encontramos frente a 

uma verdadeira crise das formas tradicionais da Democracia Representativa, que pode 

traduzir-se (ou que já se traduz) na rejeição das instituições por parte dos cidadãos.32 É 

justo perguntar-se, já que uma possível via de saída vem indicando por uma integração 

entre as formas da Democracia Representativa e as formas da Democracia Direta, se 

as tecnologias de informação – permitindo, tecnicamente, uma associação mais 

imediata dos cidadãos nas fases da proposta, da decisão e do controle – podem ajudar 

a inventar a democracia do Século XXI. Neste mister, Menelick de Carvalho Netto33, 

em sua participação no livro Canotilho e a Constituição Dirigente, sugere que a 

Constituição – e por conseqüência o Estado Constitucional – ou é de interesse de 
                                                 
32 BERGALLI, Roberto & RESTA, Eligio. Soberania: um princípio que se derrumba, p. 34. 
33 CARVALHO NETTO, Menelick et alii. Canotilho e a constituição dirigente, p. 126. 
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todos, ou ela pertence a todos nós ou não é de ninguém. Ou o excluído tem a ver com 

o Direito Constitucional – e, mais uma vez, com o Estado Constitucional Moderno – 

pois tem direitos como todos, e deve estar em nossas posturas e considerações, ou 

estaríamos desenvolvendo um puro diletantismo, que interessaria apenas às eventuais 

maiorias ou ao líder de uma ditadura totalizante. Este é o grande desafio: possibilitar a 

esses excluídos se reconhecerem e atuarem como cidadãos. A Democracia deve servir, 

antes de tudo, para que a Sociedade evolua, para que a diversidade de opções políticas 

e não políticas (culturais, relacionais, territoriais, sindicais, étnicas, de idade, etc), 

possam se movimentar o mais livremente possível, enriquecendo a complexidade da 

comunidade34. Como na própria natureza, a biodiversidade, neste caso social, deve ser 

estimulada, de modo a acolher todo tipo de iniciativas e assim fazer avançar o 

conjunto com as que se considerem mais válidas. Isto implica em diversos 

mecanismos e instrumentos de validação, adaptados às peculiaridades de cada 

iniciativa, segundo o âmbito e o momento determinado. Os movimentos livres de 

iniciativas culturais e sociais definem melhor uma Democracia que quer avançar, sem 

o jogo moderno das maiorias que tendem a bloquear iniciativas discrepantes. A vitória 

da Democracia como princípio de legitimidade é mais extensa e mais importante que 

o argumento geográfico, que mostra estar metade do planeta sob regimes 

democráticos. Em todo o mundo “acordado” e afetado pela globalização se faz cada 

vez mais certo que o único poder legítimo – o único poder ao qual se deve livre 

obediência – é o poder com investidura popular, eleito desde baixo. Hoje em dia existe 

a difundida convicção de que um sistema político não pode funcionar sem uma efetiva 

legitimação popular. E não deve ser apenas uma legitimação formal, via 

procedimento. A Democracia é, acima de tudo, um valor de civilização. 

REFERÊNCIAS 

AMIN, Samir. El 50 aniversário de Bretton Woods. Madrid: Alfoz, 1994. 

BECK, Ulrich. Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 

globalización. Barcelona: Paidós, 2004. 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Carmo Rodrigues. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982. 

                                                 
34 VILLASANTE, Tomás R. Las democracia participativas, p. 136. 

 
2624



CARVALHO NETTO, Menelick et alii. Canotilho e a constituição dirigente. Org. 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Rio de Janeiro: RENOVAR, 2003. 

DAHRENDORF, Ralf, FURET, Françoise & GEREMEK, Bronislaw. La democracia 

en europa. Org. de Lucio Caracciolo, Madrid: Alianza Editorial, 1992. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1991. 

DEL CABO, Antonio. Constitucionalismo, mundialização e crise del concepto de 

soberania: alguns efectos em América Latina y e Europa. Alicante: Publicaciones 

Universidad de Alicante, 2000. 

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley Del más débil. Trad. Perfecto Andrés 

Ibáñez. Madrid: Trotta, 1999. 

FRENKEL, Boris. Los utopistas postindustrales. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988. 

FUKUYAMA, Francis. The end oh history and the last man. Los Angeles: Publisher 

Simon & Schuster, 2005. 

HABERMAS, Jurgen. Más allá del estado nacional. Ciudad de México: Editora Fondo 

de Cultura Econômica, 1998. 

HUNTINGTON, Samuel P. Choque de civilizaciones? Madrid: Tecnos, 2003. 

JÁUREGUI, Gurutz. La democracia planetária. Oviedo: Ediciones Nobel, 2000. 

KELSEN, Hans. A democracia. Trad. Ivone Castilho, Jefferson Camargo, Marcelo 

Cipolla e Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

MELO, Osvaldo Ferreira. Dicionário de direito político. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 

MIGLINO, Arnaldo. Democracia não é apenas procedimento. Curitiba: Juruá, 2006. 

MILL, John Stuart. O governo representativo. Trad. E. Jacy Monteiro. 2. ed. São Paulo: 

IBRASA, 1983. 

MÜLLER, Friedrich. Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um 

sistema democrático? Porto Alegre: Unidade Editorial, 2000. 

PETRAS, James. Neoliberalismo: América Latina, Estados Unidos e Europa. 

Blumenau: Editora da FURB, 1999. 

PORRAS NADALES, Antonio & VEGA GARCIA, Pedro. El debate sobre la crisis de 

la representación política. Madrid, Tecnos, 1996. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato social: princípios de direito político. Trad. 

Antônio P. Machado. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.  

 
2625



SANTOS, Boaventura de Sousa. A escala do despotismo. Coimbra: Centro de Estudos 

Sociais (CES), Publicado no periódico Visão, 2006.  

TOUCHARD, Jean. Historia de las ideas políticas. Trad. J. Pradera. 5. ed., Madrid: 

Tecnos, 1993. 

VILLASANTE, Tomás R. Las democracia participativas. Madrid: Ediciones HOAC, 

2003. 

 
2626
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DA TEORIA DA DEMOCRACIA. 
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RESUMO  

A democracia tem sido objeto de teorias de diversos saberes, através do tempo. Nas 

discussões contemporâneas, um dos conceitos que se formula nestas teorias é o conceito de 

sujeito. A sociologia desenvolveu contribuições fundadas no princípio do sujeito 

socialmente construído, através de seu contato com o conjunto de símbolos que orientam 

seu agir em grupo. Além destes códigos ordenadores da ação do sujeito, 

contemporaneamente verifica-se que há uma estrutura psíquica no indivíduo que também 

funciona como um sistema de orientação de seu agir. Gostaríamos de poder identificar a 

Democracia não apenas como um sistema de governo, especialmente porque tal sistema 

nunca se encerra, mas mantém-se em aberto para absorver as mudanças sociais. 

Verificamos a possibilidade de definir democracia como um sistema de exercício do poder 

onde se permite a expressão da singularidade de cada sujeito, permitindo a convivência de 

valores como o desejo de segurança, ordem e controle social com os impulsos de desordem 

e mudança social. Tal conceito afasta definitivamente as tradicionais conceituações de 

“governo do povo e para o povo”. Pensamos ser essencial a compreensão de como pode ser 

construído um sujeito democrático, garantidor do equilíbrio de forças na sociedade 

moderna em face das diferenças que inevitavelmente despontam dos organismos sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: DEMOCRACIA; SUJEITO; SOCIOLOGIA; PSICANÁLISE.  
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Throughout time, democracy has been the object of a diverse group of epistemological 

approaches. To the current debate on now a day’s democracy, one of concepts developed in 

these approaches is the concept of subject. Sociology has developed a number of 

contributions based on the principle that men is a social construct, through his contact with 

the collection of symbols that guide his conduct into a group. Beyond this mediation that 

organizes human conduct, nowadays we shall take in account the psychological structure of 

the subject which also serves to orient his actions. We would like to say that democracy is 

not only a system of governance, especially because it is never complete, close, but always 

opened in attention of the social movement. We attempt to conceptualize democracy as the 

mode of organizing where is possible to each men to express his singularity, combine the 

desire for safety, order, and social control, whit the ideas of disorder and social changes. It 

denies definitely with the government by and government for conceptual traditions, 

especially because of the difficulty to identify who is ‘the people’. We may contribute to 

our understanding of how democratic citizens can be built to equalized decisions into the 

modern society in the face of the fundamental disagreements that are inevitable in diverse 

societies. 

 

KEYWORDS: DEMOCRACY; SUBJECT; SOCIOLOGY; PSYCHOANALYSIE. 

 

Introdução 

As discussões contemporâneas para a efetivação de um projeto político de exercício 

democrático do poder constatam a necessidade de identificar os processos de construção do 

sujeito, uma vez que este é tomado como ator principal na realização do ideal participativo 

que suporta a opção democrática de atuação do poder. O presente artigo propõe uma análise 

da contribuição dos discursos sociológico e psicanalítico para a construção do conceito de 

sujeito, avaliando a utilidade do conceito construído por ambas as teorizações no encaixe 

do que seria a base legitimadora do processo democrático, anunciado na fórmula política do 

Estado Moderno. A tentativa de síntese que se segue destas teorias será aplicada na 

possibilidade de respostas a diversos questionamentos da contemporaneidade que podem 

ser assim resumidos: há um sujeito democrático? Como se constitui um corpo político 
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(coletividade) a partir de indivíduos (ou da idéia de individualidade)? Há no projeto político 

da democracia um compromisso com a formação do sujeito reflexivo, capaz de escolhas, 

aptos para empreender ações conscientes no sentido da formação da vontade geral? O 

sujeito, que se move no plano da liberdade e da interdição, o faz por limites impostos por 

constrangimentos sociais ou nele atua a força de um sistema psíquico? Verifica-se de logo a 

aproximação do conceitual psicanalítico na busca da formação de uma noção tão complexa 

como a subjetividade. 

A própria definição de democracia encontra múltiplas possibilidades. Se 

concebermos a Democracia como aquele regime político que pressupõe a participação 

popular na formação da vontade estatal, então a questão do sujeito apresenta-se como 

central, posto que a participação nas decisões de ordem pública é precedida da integração 

de cada indivíduo no corpo político que toma as decisões que atingem a todos. Pergunta-se: 

há uma aposta, nas democracias da modernidade, em um projeto inclusivo dos múltiplos 

sujeitos que compõe o tecido social?  

Se por outro lado, definirmos Democracia como a igualdade de acesso aos lugares 

de onde se exerce o poder decisório, sua concepção em uma sociedade de classes dar-se-ia 

somente quando a formação da elite dirigente fosse feita mediante um processo de seleção 

rigorosamente determinado pelo interesse público.  

Por sua vez, podemos tomar como critério o modo de intermediação de nossas 

relações sociais para definir um modelo democrático de exercício do poder, isto é, o 

estabelecimento das posições nas relações de dominação-submissão. Assim, o mecanismo 

de posicionamento de cada indivíduo nos lugares de dominador e submisso, que definem as 

relações de poder, seria o determinante para a fixação de um conceito de democracia, que 

passaria a poder ser definida como a possibilidade de realização de um processo de 

definição dos papéis sociais pelo critério democrático. A democracia assim não se 

apresenta como um valor em si mesmo: é um modus operandi de organização social 

movido para o atingimento de valores, como a Justiça. Temos diante de nós um desafio 

complexo: investigar que critérios ou valores intermedeiam a formação e manutenção de 

nossos laços sociais e mais precisamente, de nossas relações políticas, que se realizam sob 
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o signo do poder, definido como dominação consentida. De toda sorte, o sujeito está no 

centro das discussões. 

A sociologia possui uma clássica contribuição na identificação do sujeito, do 

homem como ser social, necessariamente produto de um processo de institucionalização ou 

socialização. Há, entretanto, numa rebeldia do sujeito, sua tomada de posição como 

produtor dessa sociedade que o cerca e o institucionaliza, inaugurando uma manifestação 

fenomênica essencialmente dialética: o Homem funda o mundo e por ele é fundado. 

Tomando o imaginário como princípio fundador da sociedade, o aporte psicanalítico nos 

socorre, na identificação do homem como ser bio-psíco-social. 

 

A construção do sujeito na hipótese sociológica. 

  A pergunta “o que estrutura um sujeito” pode ser respondida dentro do âmbito 

especulativo e investigativo de muitos saberes. Mas para a formulação de uma resposta que 

atenda ao nível de complexidade do objeto, devemos examinar as possibilidades de 

respostas que se formulam dentro de sistemas conceituais mais restritos. Neste estudo, 

intencionados fazer uma aproximação do discurso sociológico – onde necessariamente o 

sujeito é um conceito de deriva de nossa condição de seres sociais – e o discurso 

psicanalítico – sujeito como um conceito que deriva de uma construção psíquica. 

No âmbito da sociologia, enquanto ciência do indivíduo submetido às condições 

sociais e culturais, podemos imediatamente propor a seguinte resposta  

à nossa indagação “o que estrutura um sujeito”: um sujeito se estrutura a partir das escoras 

institucionais que a sociedade mantém com esta finalidade. Ou seja, indivíduos são 

estruturados a partir da introjeção lenta de um conjunto de respostas fornecidas às suas 

dúvidas de como agir com o outro. Porque eu tenho necessidade dele enquanto espécie 

biológica, o outro existe, e neste movimento acabará por se instaurar o desejo. Trataremos 

da diferenciação dos termos necessidade e desejo no item estruturado a partir do discurso 

psicanalítico, por seu leito natural, encontrando aí melhores condições de resposta. 

Voltando ao discurso sociológico, podemos concluir que a instituição da realidade 

social é um produto da necessidade do homem de conviver com o outro. Conviver implica 

no estabelecimento de interdições. Socializar-se então seria adquirir a noção do que posso 
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ou não fazer no meu convívio como os outros. Poderíamos aqui derivar para teorização da 

normatividade como a atividade de expressar ou veicular interditos, transmitindo-os de 

geração em geração. Mas o que nos importa é o caráter transmissivo destas interdições.   

Assim, há um conjunto de modelos de conduta já cristalizados quando o indivíduo ingressa 

na ordem social. Este conjunto de modelos de comportamento lhe será transmitido pelos 

diversos signos/símbolos da cultura humana. Podemos dizer que o modo como cada 

indivíduo age é uma resposta a códigos sociais ordenadores que lhe foram transmitidos 

num longo processo socializador, estruturador de nossa subjetividade. A maneira como nos 

vestimos, nossos hábitos alimentares, o modo como exercitamos nossa afetividade são 

definidos a partir de uma trama social que nos rodeia, que nos responde quando alguma 

inquietação nos alcança. Sempre que nos indagamos “o que devo fazer neste caso?”, 

esperamos que o corpo social nos forneça uma resposta.  

A cultura e seus símbolos e a linguagem que intermedia o processo socializador nos 

precedem historicamente, assim como a organização do tempo e do espaço. O 

aprisionamento do tempo que pode ser dito como um trato, ou uma vitória, do Homem com 

ou contra o caos, pois é o que funda a possibilidade de ordenação do mundo1. Para não 

escaparmos para uma abordagem filosófica, voltemos às escoras institucionais que são o 

objeto de nossa hipótese sociológica. 

Podemos dizer que toda cultura possui dois grandes trilhos por onde a subjetividade 

vai firmar-se: uma infra-estrutura econômica e uma infra-estrutura comunicativa, isto é, um 

modo de produzir e consumir e um modo de significar o mundo e interagir com o outro. Se 

a subjetividade é estruturada, ou modelada, então nosso agir – dimensão ética do sujeito – 

tomará as noções de justo e injusto, certo ou errado, a partir de um conjunto de símbolos 

vigentes em uma dada comunidade e em um certo tempo histórico. Família, escola, colegas, 

igreja, mídia são os indutores do processo de socialização primário e secundário, indutores 

de nosso comportamento, fornecedores de nosso mapa de navegação social (Barreira, 

2003). 

Aqui podemos concluir: é possível, portanto, a fabricação de indivíduos 

modelizados, padronizados, bastando a um grupo de indivíduos que detém o poder político 

                                                 
1 Os deuses gregos – em especial Zeus – fundam o mundo dos homens quando aprisionam os Titãs. 
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controlar este processo de criação dos padrões, tendo tal idéia animado discursos políticos 

que empolgaram multidões no século XX. Castoriadis (2002) nos fala dos donos do poder 

como sendo os donos da significação. Seria possível este admirável mundo novo? 

Devemos, entretanto, antes de nos apressarmos em responder afirmativamente a 

indagação acima, agregar duas premissas de entendimento das propostas de explicação do 

mundo que são veiculadas nas chamadas ciências do comportamento humano. A primeira 

diz respeito à existência do chamado mundo ético, diferente do mundo físico: enquanto 

neste último os fenômenos se encadeiam numa relação de causalidade, no primeiro os 

conceitos de previsão e controle estão limitados por uma possibilidade. A segunda premissa 

decorre da primeira: a possibilidade pode não se realizar, então o outro pode me espantar 

com um comportamento diferente do previsto, me surpreendendo com um outro modo de 

ser. Assim, o discurso sociológico se completa com a possibilidade de interferência do 

sujeito na produção dos códigos culturais, instituindo a sociedade, titulatizando atos de 

construção social da realidade, sendo não só o produto mais o produtor das instituições que 

terão a função de interditar condutas, instauradora dos constrangimentos sociais (Barreira, 

2003). 

Assim, do mesmo modo que a sociedade condiciona indivíduos, é preciso que cada 

indivíduo compreenda e assimile em sua consciência individual que possui a 

capacidade/poder de instituir a ordem que o cerca e o limita, numa resistência ao fluxo 

social, conferindo um sentido singular à vida. A arma mais poderosa e eficaz desta 

resistência é o desejo, como veremos no próximo item, por compreendermos que esta 

teorização escapa à formulação da hipótese sociológica de conceituação do sujeito, por ser 

uma teorização essencialmente abstrata, que não se encaixa nos moldes empiristas da teoria 

sociológica clássica, formulada com o aporte muito marcante do discurso histórico e toda 

sua carga de concretude.   

Para deixar mais claro esta afirmação das fronteiras metodológicos da sociologia, 

examinaremos um exemplo de abordagem sociológica na reflexão da produção da 

subjetividade pela lógica capitalista da produção de bens. A pergunta será formulada com a 

seguinte estruturação: a lógica da troca passou a intermediar nossas relações sociais? 
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Se, como considera a sociologia, a subjetividade é histórica e modelizada 

culturalmente sob símbolos, podemos dizer que o sistema capitalista de produção de bens 

ocupa lugar fundador da ordem social. Tal afirmação se deve pela constatação de que o 

capitalismo passa a exteriorizar-se como um sistema simbólico modelizante, voltado não 

somente para a satisfação do consumo, mas para a dicção do que consumir. Há um processo 

de produção do consumidor! Produzindo signos ou significações do mundo, o sistema 

econômico fundado na lógica do capital ordena a sociedade e, portanto, a vida dos 

indivíduos. Teremos que concluir que na modernidade, sob o signo do capital, o sistema 

modelizante principal obedece à lógica da mercadorização. Qualquer coisa – a afetividade 

humana, a desgraça humana - é moeda de troca? Será ele capaz de produzir e reproduzir os 

símbolos que transcodificam nossos desejos? Ou a capacidade de resistir é 

assombrosamente mais poderosa que todo o sistema de captura do indivíduo que assistimos 

na lógica capitalista de mercadorização? 

Assim, concluímos esta primeira fase deixando em aberta as seguintes perguntas: as 

pessoas se dão conta da determinação social que orienta sua conduta? Compreendem que 

nesta percepção está seu triunfo de liberdade dos códigos de conduta? Quais os códigos que 

o homem moderno fundou para intermediar suas relações sociais? Qual a função do desejo 

latente nas suas ações? 

 

A construção do sujeito na hipótese psicanalítica. 

 Pensar o sujeito no âmbito do discurso psicanalítico é tomá-lo a partir da 

perspectiva do inconsciente, descoberta fundamental de Freud. Foi esta noção chave que 

permitiu à psicanálise compreender tanto fenômenos ditos “anormais” como os sintomas 

neuróticos, quanto fenômenos dito “normais”, como os sonhos e os atos falhos, e elucidar o 

aspecto essencial de nossa constituição psíquica. Afastando as intermináveis discussões 

técnicas sobre a extensão, o limite e a significação do inconsciente, podemos entendê-lo 

para fins deste artigo como um modo de operação da atividade psíquica que é desconhecido 

para a consciência do sujeito e só reconhecível através de seus efeitos.  

Assim, o sujeito que a psicanálise nos aponta é aquele cuja vida psíquica é 

amplamente determinada por um sistema inconsciente que é diferenciado do consciente, 
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portanto um sujeito que opera a partir de dois processos e lógicas distintas (ou dois sujeitos, 

como dizem os psicanalistas lacanianos). Podemos mesmo dizer que a emergência do 

sujeito é a erupção desta vida psíquica constituída nos tempos míticos de sua existência, na 

qual uma clivagem fundamental constituirá dois sistemas de funcionamento distintos (com 

distintos processos, formas, leis), marcando permanentemente a relação do sujeito consigo 

mesmo, com o outro e com a ordem social.   

 A trajetória psicanalítica de encontro de um sujeito operando no sistema 

inconsciente acabou, portanto, permitindo uma teoria do processo de constituição dos 

sujeitos e a fundação de um campo distintivo do psíquico em relação à ordem biológica e 

social. A experiência psíquica do sujeito envolve tanto as exigências internas (provenientes 

do organismo) quanto os aspectos sociais da vivência humana, mas que sendo 

representadas segundo formas próprias do psiquismo, perdem sua naturalidade biológica 

ou social.  

O sistema inconsciente, nos termos da construção psicanalítica pós-freudiana, não é 

um lugar, nem um conjunto de conteúdos, mas essencialmente uma função psíquica que 

impõe leis estruturais aos elementos desarticulados que provêm de outras fontes.  Antes de 

haver a clivagem fundamental do psiquismo em dois sistemas, desde o nascimento o bebê 

vivencia experiências muito fortes, às quais não tem condições de dar nehuma significação, 

mas que serão inscritas no psiquismo infantil que ainda não está estruturado como sistema. 

O registro em que operam estas imagens e representações é aquele que Lacan chamou de 

imaginário. É na passagem do imaginário para o simbólico em um momento posterior, 

quando será constituído o sistema inconsciente apartado do consciente, que será adquirida 

uma estrutura material e simbólica (linguagem) que é capaz de dar aos elementos inscritos 

um significado. Só então aqueles registros primeiros mostrarão sua foça traumática e serão 

apartados da consciência, passando a viver no sistema inconsciente, mas expondo seus 

efeitos na vida consciente. O sistema inconsciente opera uma função simbólica, de conferir 

significação às primeiras experiências do sujeito e é estruturado como uma rede de 

significações a partir da linguagem (ele não é linguagem, mas é como a linguagem). Diz 

Garcia-Rosa (2005): Portanto, aquém do simbólico, da linguagem, situa-se o imaginário. 

Aquém do imaginário situa-se o impensável: a pulsão.  
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O sujeito é, assim, resultado de certo desvio do biológico em direção ao social, mas 

aqui não entendido como um repertório de comportamentos modelares apreendidos pelo 

indivíduo e que o socializam. É o simbólico que é o social enquanto tal, já que só há fato 

cultural ou social através do pensamento simbólico. A ordem social inscrita no sujeito 

como sistema simbólico só pode ser acessada porque este ingressa, com o seu nascimento, 

em uma família (ou seus substitutos), portanto em uma organização social já inserida nesta 

ordem. Este encontro não só é necessário, uma vez que sem ser cuidado por alguém o 

indivíduo da espécie humana morre antes de tornar-se sujeito, como é estruturador, pois o 

outro familiar não só satisfaz as necessidades iniciais do sujeito, mas é também o portador 

da ordem social preexistente e simbolicamente estruturada na qual este ingressará: a 

linguagem. O que será transmitido pela família não é um conjunto de conteúdos e valores 

sociais, mas sim a própria estrutura simbólica que torna possível da ordem social.   

Mas voltemos à pulsão, o impensável aquém de tudo. Através desta podemos 

entender melhor o desvio do biológico que institui o homem como animal primordialmente 

simbólico (e por isso social). O conceito de pulsão precisa ser diferenciado do instinto para 

ser entendido. A pulsão2 é tida por Freud como um “conceito limite entre o somático e o 

psíquico”. Na verdade, a pulsão é mítica, pois dela só se sabe a partir de seus representantes 

inscritos no inconsciente. São estes que formam o núcleo do sistema inconsciente e que 

serão separados do sistema pré-consciente/consciente quando houver a civagem criadora 

destes. A pulsão é irredutível ao instinto, pois é na verdade a sua desnaturalização. Nunca 

vivenciaremos o instinto em sua inteireza biológica, mas só os efeitos remodeladores que a 

pulsão nele perpetra. Assim, esquematicamente, temos o instinto (somático) que tensiona o 

organismo e exige a satisfação de uma necessidade de sobrevivência (alimentação), mas 

paralelamente à satisfação pela ingestão do alimento, ocorre também uma excitação da 

mucosa bucal que produz outro tipo de satisfação no ato de sugar, diferente mesmo da 

satisfação pelo alimento. É esta a significação de apoio na psicanálise. A pulsão (como 

conceito que não é redutível à pulsão sexual, mas tendo nela seu modelo) é o que surge 

apoiado no institinto, na satisfação das necessidades vitais, mas é um desvio de suas fontes 

                                                 
2 A tradução inglesa, por razões que escapam a este trabalho, consagrou o termo instinto como equivalente à 
pulsão. Por isso a tradução brasileira que se deu a patir do texto inglês (Edição Standart Brasileira das Obras 
Psicológicas de Sigmund Freud) conserva esta confusão terminológica. 
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e objetos pré-determinados, buscando a satisfação segundo outras ordens e com objetos 

variáveis, por isso, as exigências pulsionais são distintas das exigências do instinto. São os 

representantes psíquicos da pulsão os significantes elementares do inconsciente, as 

primeiras e indestrutíveis inscrições do imaginário. São elas que serão significadas quando 

o sujeito encontrar sua constituição no simbólico. 

O desejo, tão caro a psicanálise, está articulado ao pulsional e não ao institintivo. 

Quando o bebê agita-se pela força do instinto e encontra a mãe que o alimenta e 

proporciona o praze, esta primeira experiência, entendida com vivência de satisfação, 

introduzirá algo mais que é diferente da necessidade e é estruturante para o sujeito: o 

desejo. O desejo é resultado da ligação indissolúvel entre a satisfação e o objeto primeiro 

que a propocionou, bem como do movimento que permitiu a descarga da tensão. É este 

registro da satifação ligada ao objeto que ficará inscrito como um traço indestrutível no 

sujeito. Assim, quando a tensão da necessidade aparecer novamente, o aparelho psíquico 

buscará reviver a satisfação primeira, que só existe como aquele traço inscrito 

primeriamente no sujeito, portanto só disponível em estado de alucinação, fora da realidade 

(é este o primeiro desejar: o investimento alucinatório da recordação de uma satisfação). Só 

com a ausência de satisfação real pela alucinação e a continuidade da tensão interna que a 

exige, o aparelho psíquico será impelido a voltar-se para o mundo externo, demandando 

uma ação real capaz de diminuir a tensão experimentada.  

Assim, para a psicanálise, embora o desejo só encontre sua condição de existir 

quando da instauração da necessidade biológica, acaba por desviar-se dela e se autonomizar 

na procura de um objeto inteiramente articulado com os sinais do inconsciente. Não é, 

portanto, redutível a algo biológico como a necessidade, que se contenta com o objeto real 

que a satisfaz. É por isso que o desejo está fadado a jamais ser satisfeito, pois seu objeto 

eleito de satisfação só existe no inconsciente do sujeito e não pode ser encontrado na 

realidade: o objeto do desejo é da ordem do simbólico e não da ordem das coisas. Mas é o 

desejo que nos impele para os objetos reais, buscando neles este retorno do objeto desejado 

que já não é mais presente, que se tornou inacessível e por isso indestrutível. Dizer que o 

desejo se realiza em certos objetos, é dizer que ele cumpre sua sina de encontrar naquilo 
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que é real a falta do objeto perdido para sempre. O sujeito da psicanálise é o sujeito do 

desejo inconsciente. 

Os conceitos psicanalíticos brevemente dispostos acima podem nos fazer concluir 

que se a psicanálise é um discurso voltado para a construção das instâncias internas do 

sujeito, ela só pode falar do inconsciente, do pulsional, da busca do desejo. Afinal de 

contas, podemos pensar, ela não serve para uma discussão do sujeito voltada para a sua 

sociabilidade.  

Mas a construção analítica não se encerra neste aparente solipsismo, pois em seu 

conjunto ela afirma que o sujeito humano é engendrado pela submissão da ordem pulsional 

à ordem simbólica ou social, o que se fará na constituição do sujeito quando a estrutura 

edípica entra em cena. O que torna possível a intersubjetividade é o simbólico como 

estrutura universal de significação. É o inconsciente entendido com ordem simbólica 

universal dos sujeitos o verdadeiro articulador das subjetividades individuais.  

A vivência edípica, representada pela interdição do parrícidio e do incesto, barra o 

acesso à satisfação pulsional naturalmente procurada e estabelece o ingresso na ordem 

cultural. Por isso, o Édipo deve ser entendido como uma estrutura universal (é ele quem faz 

significar) um momento da história da humanidade que assinala a diferenciação do cultural 

e do natural (através da lei mínima da proibição do incesto, da qual derivam todas as 

outras) e que é revivido na constituição de cada sujeito singular (que passa do imaginário 

ao simbólico), independentemente das influências reais que os pais venham a ter sobre a 

criança.  

Em Totem e Tabu, apoiado em estudos antropológicos e biológico-evolutivos 

(particularmente o modelo darwiniano), Freud desenvolve particularmente esta temática e 

propõe um mito formador da civilização. Trata-se da existência de ums horda primitiva em 

que um macho violento e interditor, único a ter acesso às mulheres e às satisfações 

pulsionais, expulsa seus filhos á medida em que crescem, impedindo-lhes o acesso à 

mulheres. Um dia, os filhos unidos (pois cada um sozinho não o poderia fazer) retornam e 

matam o pai, devorando sua carne para incorporar sua potência. Este “mito científico” 

postulado por Freud lança para a sociedade um estranho começo e um desdobramento 

específico: um parrícidio, ao qual se segue como castigo um sentimento de culpa, que 
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culminará em uma renúncia cultural dos sujeitos à satisfação direta das pulsões sexuais e às 

pulsões agressivas. O pai morto é ainda mais forte do que vivo e o que fora interditado por 

sua existência é agora proibido pelos filhos, que anularão a morte do pai erigindo um totem 

em seu lugar e proibindo sua morte; bem como se proibindo mutamente a satisfação sexual 

com as mulheres do pai. É sobre estas proibições que sintetizam natureza e cultura que se 

constrói a sociedade primitiva com suas instituições básicas (exogamia, religião, moral, 

arte). Como as exigências pulsionais são constantes, a sociedade atualiza suas condições de 

continuidade simbolicamente nos ritos sociais. Estas marcas culturais serão reproduzidas 

estruturalmente no sujeito (não sem sofrimento) quando este ingressa no simbólico através 

da sua própria vivência edípica, como constrangimentos inconscientes incorporados e 

tornados subjetivos, realizando um dos planos da articulação entre o social e o individual 

(Barreira, 2003, p. 58).    

A cultura é pensada pela psicanálise não tanto seus aspectos isolados, mas em sua 

totalidade envolvente do sujeito. É por isso que Freud diz no seu artigo centenário “Moral 

sexual civilizada e doença nervosa moderna” que quando a civilização exige uma 

modulação extrema da vida sexual do indíviduo, o que é imcompatível com suas 

vicissitudes pulsionais, o preço será pago em um modo de funcionamento psíquico doentio 

e infeliz (a pulsão encontrará satisfação nos sitomas neuróricos) que, no limite, se volta 

contra o social. 

 A construção psicanalítica tem caráter transformador para ciências humanas e 

sociais e sua influência se faz sentir na produção sociológica contemporânea. Supera-se a 

noção de que as estruturas mentais são meros reflexos da estrutura social e se passa a 

conceber a articulação entre individual e social como captação, reforço e canalização dos 

processos psíquicos para a internalização das instituições que sutentam a sociedade.  

Não se trata de reduzir o social à explicações psicanalíticas, mas de situar a 

subjetividade em relação ao social-histórico (o que ultrapassa a simples 

“intersubjetividade”). Castoriadis (1992) o faz com maestria quando entende ser possível 

uma fabricação social do indivíduo, mas desde que sejam satisfeitos certos requisitos 

psíquicos mínimos: a psique é obrigada a abandonar seus objetos e mundo iniciais e 

investir objetos e regras socialmente instituídas. Este processo sócio-histórico pode se dar 
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quando a instituição fornece para o psíquico um sentido (diferente do sentido psíquico 

original), o que é feito tornando sensatos para o indivíduo fragmentos importantes de 

significação social. Admiravelmente plástica, a psique se sujeita à formação social, mas não 

totalmente: só no nível do necessário para que a sociedade permaneça. Seu núcleo essencial 

não é apagado e persiste, manifestando-se no sonho, nos sintomas neuróricos, na 

transgressão sempre possível, na lógica mesmo do desejo. Este núcleo psíquico desejante e 

irresistível ao social-institucional (como a irredutível aldeia gaulesa de Asterix) está sempre 

pronto a oferecer uma contribuição singular para as mudanças das representações sociais.    

 

Considerações finais 

A intenção de escrever este artigo residia antes de tudo na proposta de investigar em 

que termos podem ser pensados nossos problemas. As questões que nos inquietam devem 

encontrar leitos discursivos que lhes proporcionem respostas minimamente satisfativas. 

Assim, intencionamos, para concluir, verificar a aplicação das hipóteses conceituais de 

sujeito, construídas sob os aportes sociológicos e psicanalíticos, a uma teoria da democracia 

da contemporaneidade. Na introdução ao texto, sugerimos alguns conceitos de Democracia, 

na tentativa de evidenciar que o preenchimento do conteúdo do termo tem passado por 

muitas leituras ao longo do tempo. 

Deixaremos de examinar o conceito de democracia dos antigos3, mas faremos um 

breve exame da diferença de um regime de organização social fundado na construção do 

espaço público (agora e ekklesia) rigidamente separado do espaço privado (oikos). A 

própria cidade grega era construída para estabelecer tais espaços: grandes construções para 

o exercício de atividades coletivas (as praças, os mercados, as casas de banho, o fórum) ao 

lado de pequenos espaços domiciliares (lugares para as atividades privadas). A democracia 

ateniense construía o homem público que faria a política. 

A modernidade é uma opção pelo indivíduo. A ordem – ou o que arruma o mundo 

para que nele se vislumbre um mínimo de intelegibilidade – se funda sob um princípio de 

afirmação do indivíduo, do homem privado. A liberdade é concebida para o indivíduo: 

                                                 
3 Entendemos como de fundamental importância a distinção da democracia dos antigos e da democracia dos 
modernos; apenas por uma questão de conveniência de distribuição de espaço ao longo do texto deixaremos 
de enfatizar esta diferença, tão esclarecedora da proposta de democracia doa modernos. 
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desde Jonh Locke e a construção do individualismo liberal, passando por Rousseau que nos 

diz ser o homem moderno o burguês, preocupado com a apropriação e acumulação de bens 

e a manutenção deste status. 

No Ocidente, especialmente nas Américas, a discussão da democracia se fez dentro 

de um debate entre o modelo Jeffersoniano, fundado no condado como uma unidade 

administrativa autônoma – modelo visto e descrito por Toccqueville – e o modelo de 

Madison, numa crítica à democracia das massas, porque na coletividade (ou o povo no 

poder) o indivíduo perde seu lugar, transformando em centro de decisões uma multidão que 

destrói a possibilidade de uso da razão, sendo esta individual, privada.4

A modernidade é fruto das revoluções liberais burguesas do século XVIII. O século 

XIX, por sua vez, é o tempo da industrialização. Se, conforme dissemos acima, a infra-

estrutura econômica é um dos trilhos por onde se desenvolve a ordem social, podemos dizer 

que a modernidade também é a nova ordem social burguesa. O padrão de comportamento 

passa a ser ditado por outros códigos de conduta, diferentes radicalmente dos códigos de 

conduta da sociedade agrária, arcaica. Temos o século que criou a massa proletariada, que 

constrói novos mores orientadores da ação humana.  

O século XX faz surgir, a partir de Freud e de suas leituras, as teorias psicanalíticas 

do sujeito, uma das quais exposta acima, entendendo que o que há de social é o simbólico, 

estrutura universal de significação que permite a articulação entre os sujeitos. Não se trata, 

portanto, de socialização por códigos de conduta, mas de designar aquilo por onde pode 

existir um código de conduta. Uma determinada leitura sociológica permitirá a partir daí, e 

sem reduzir-se, pensar a aticulação entre individual e social como a internalização pelo 

indivído, satisfeito o requisito psíquico mínimo de doação de sentido, das instituições 

sociais.  

O apelo pelo indivíduo decorre da impossibilidade - mesmo no plano teórico - de 

identificar quem é o povo, expressão escolhida para designar os novos donos do poder. 

Quem é o povo? É possível verificar uma unidade homogênea que responda a este 

                                                 
4 No caso do embate americano, o cenário imediato à revolução francesa confirma as previsões de Madison, 
assim como depois a guerra civil americana põe fim ao modelo do condado, impulsionando a industrialização 
americana, criando o homem urbano de economia industrial. 
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chamado? Como, num projeto de modernidade que funciona sob o princípio do indivíduo? 

Deixemos de lado o conceito de democracia que se funda na titularidade do poder. 

O que propomos como considerações finais é a formulação de um conceito de 

democracia como um sistema político, isto é, um conjunto organizado dos elementos 

determinantes das relações de poder, como um sistema aberto, um sistema das 

possibilidades que, não se encerrando em si mesmo, permite ser o lócus de convivência de 

valores como a desordem, a insegurança e a diferença. A desordem pelo impulso criador, a 

insegurança como a possibilidade de absorver o novo e a diferença como princípio de 

movimento do sistema. Para esta conclusão as considerações psíquicas de construção do 

sujeito combinadas com a leitura sociológica são fundamentais: a democracia é o que pode 

ajudar a coletividade a criar instituições cuja internalização pelos indivíduos não limita, 

mas amplia a sua participação política, permitindo a constante mudança e alimentando 

criativamente o circuito produto-produtor do sujeito em relação ao social. 

 

Referências bibliográficas 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A Construção social da Realidade. Rio de 

Janeiro: Editora Vozes. 2005. 

BARREIRA, Irlys. O lugar do indivíduo na sociologia: sob o prisma da liberdade e dos 

constrangimentos sociais. Revista de Ciências Sociais. Fortaleza: UFC, v.34, n.2. p.51/63. 

2003. 

CASTORIADIS, Cornelius. A ascensão da insignificância. As encruzilhadas do labirinto, 

v. IV. São Paulo: Paz e Terra. 2002. 

CASTORIADIS, Cornelius. O mundo fragmentado. As encruzilhadas do labirinto, v. III. 

São Paulo: Paz e Terra. 1992.  

ELIA, Luciano. O Conceito de Sujeito. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2004. 

ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. v. 01 e 02. 

1993. 

GARCIA-ROZA, Luis Alfredo. Freud e o Inconsciente. 21 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor. 2005. 

2641



GAULEJAC, Vincent de. O âmago da discussão: da sociologia do indivíduo à sociologia 

do sujeito. Revista Cronos. Natal: UFRN, v.5/6, n1/1, p.59/77, jan./dez. 2004/2005. 

JAPIASSU, Hilton. Psicanálise: Ciência ou Contraciência?, 2 ed. São Paulo: Imago, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

2642



SÚMULA VINCULANTE E DEMOCRACIA NA CONSTITUIÇÃO 

 

José de Albuquerque Rocha*

RESUMO  

O tema da súmula vinculante aprovada pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de 

dezembro de 2004, que introduziu o artigo 103A na Constituição, apresenta grande 

relevância atual, político-jurídica e científica. Daí a justificativa deste trabalho como 

modesta contribuição para o conhecimento do assunto. Como o indica o título, trata-se 

de pesquisa relacional, cujo objeto de estudo é indagar das possíveis relações existentes 

entre o texto do artigo 103A da Constituição e o princípio democrático nela consagrado. 

Definida assim a questão principal, cabe formular o conjunto de hipóteses de pesquisa e 

linhas de análise que permitirão tratar a questão principal. Nesse sentido, 

investigaremos os seguintes temas: 1. Introdução. 2. O artigo 103A da Constituição 3. 

Súmula vinculante. Definição. 4. Súmula vinculante. Natureza jurídica. 5. Classificação 

normativa da súmula vinculante: do ponto de vista do âmbito pessoal de validade e do 

âmbito material de validade. 6. Hierarquia da súmula vinculante no ordenamento 

jurídico. 7. Súmula vinculante e interpretação. 8. O princípio democrático na 
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RESUMEN  

El tema de la súmula vinculante aprobada pela Enmienda Constitucional n. 45, 8 

diciembre de 2004, que há introducido el articulo 103A en la Constitución, tiene mucha 

importância actual, político-juridica e científica. Esta es la justificación del presente 

trabajo como uma pequeña contribución para conocimiento del tema. Como indica el 

titulo, es una pesquisa para indagar de las possibiles relaciones entre el texto del articulo 

103A de la Constitución y el principio democrático de la misma Constitución. Definida 

la questión principal, debemos construir el conjunto de las hipótesis de pesquisa y líneas 

de analisis que permitirán tratar  la questión principal y que son las siguientes: 1. 

Introducción. 2. El articulo 103A de la Constitución. 3. Súmula vinculante. Definición. 

4. Súmula vinculante. Naturaleza jurídica. 5. Classificación normativa de la súmula 

vinculante: del punto de vista del âmbito personal de validad e del âmbito material de 

validad. 6. Jerarquia de la súmula vinculante en el ordenamiento jurídico. 7. Súmula 

vinculante y interpretación. 8. El principio democrático en la Constitución. 9. Ejercício 

del poder. Representación. Órganos. 10. Forma de expresión del poder: ley. 11. 

Definición de ley. Órganos de producción de la ley. 12. Análisis del articulo 103A a la 

vista del princípio democrático. 13. El articulo 103A a la vista de algunos predicados 

convenientes a las normas jurídicas. Consideraciones finales. Referencias. 

PALABRAS LLAVES: CONSTITUCIÓN. DEMOCRACIA. SÚMULA 

VINCULANTE. NORMA JURÍDICA. JERARQUIA NORMATIVA. 

INTERPRETACIÓN. LEY. LEGITIMIDAD. VALIDAD. 

 

INTRODUÇÃO   

O objetivo do presente trabalho, como o indica o título, é examinar a 

compatibilidade do artigo 103A da Constituição, que autoriza o Supremo Tribunal 

Federal a emitir súmulas vinculantes para todos os órgãos judiciários e  todas as esferas 

e modalidades da administração pública, com o princípio democrático consagrado na 

Constituição. Por outras palavras, cuida-se de saber se os poderes outorgados pelo 

artigo 103A da Constituição ao  Supremo  Tribunal   Federal para formular súmulas 

vinculantes são conciliáveis com o regime democrático delineado na Constituição. 
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Portanto, por uma exigência lógica, antes de qualquer outra coisa, temos de identificar o 

que é a súmula vinculante do ponto de vista do Direito, que é justamente o objeto 

produzido pelo Supremo por autorização do artigo 103A, para verificarmos se o poder 

conferido ao Supremo de formular súmulas vinculantes por este artigo é harmonizável 

com o sistema democrático estabelecido na Lei Maior. 

Assim, o primeiro desafio consiste em analisar a noção de súmula vinculante para 

determinar seu sentido para a ciência do Direito. O segundo desafio consiste em 

estabelecer a relação com a democracia e mais especificamente se essa relação está em 

conformidade com o princípio democrático na Constituição. A questão tem grande 

relevância tendo em conta o papel que desempenha essencialmente o Supremo Tribunal 

Federal, antes, como censor da validade das normas do legislador democraticamente 

eleito e, agora, como juiz de sua eficácia e, o que é muito mais importante, como 

intérprete dos textos legislativos controversos, o que lhe dá o poder de atribuir sentido 

aos mencionados textos. 

1. O ARTIGO 103A DA CONSTITUIÇÃO. 

Como dito acima, o artigo 103A da Constituição outorga poderes ao Supremo para 

formular súmulas vinculantes tendo por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de 

normas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e 

a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica. Como se vê, trata-se de um texto 

constitucional cujo sentido é o de conceder poderes ao Supremo para a emissão de 

súmulas vinculantes. Seu conteúdo é, pois, constituído por normas de poder, ou 

secundárias na linguagem de Hart, ou não autônomas na classificação de Kelsen. Resta 

ver qual a natureza jurídica desse objeto (súmula) criado pelo Supremo, a partir dos 

poderes concedidos pelo artigo 103A da  Constituição, se  se trata de norma e de qual 

tipo ou se é uma mera decisão interpretativa. É o que faremos nos próximos números. 

2. SÚMULA VINCULANTE. DEFINIÇÃO.  

A palavra súmula usada pelo texto constitucional significa um enunciado em 

linguagem prescritiva emitido pelo Supremo Tribunal Federal sobre validade, 

interpretação e eficácia de normas determinadas. Mais claramente, a súmula é o 
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enunciado através do qual o Supremo expressa seu entendimento sobre a validade, 

interpretação e eficácia de determinadas normas, entendimento que é de observância 

obrigatória para todos os órgãos do Judiciário e da administração pública. Segundo o 

artigo 103A da Constituição, a súmula pressupõe reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional. Um enunciado, como sabemos, é um conjunto de palavras dotado de 

sentido completo. É sinônimo de disposição e texto legislativos. Os enunciados do 

direito, propriamente ditos, são expressos em linguagem prescritiva. Os enunciados do 

direito expressos em linguagem não prescritiva são jurídicos porque funcionalmente 

dependentes dos enunciados prescritivos, vale dizer, desenvolvem funções em relação 

aos prescritivos. As formas mais conhecidas da linguagem são a descritiva e a 

prescritiva. A diferença entre elas pode ser feita a partir de critérios sintáticos, 

semânticos e pragmáticos. O mais seguro é o pragmático que se baseia no uso da 

linguagem pelo usuário. A linguagem descritiva é usada para narrar fatos do mundo ou 

transmitir conhecimentos e informações. A linguagem prescritiva é usada para dirigir 

condutas. Definida a súmula como um enunciado prescritivo, vejamos qual seu sentido 

no mundo do Direito. 

3. SÚMULA VINCULANTE. NATUREZA JURÍDICA.  

Embora saibamos que a expressão “natureza jurídica” é própria de uma ciência 

jurídica constituída por um conjunto de conceitos organizados de forma piramidal ou 

hierárquica, o que hoje está em discussão, no entanto, consideramos que continua tendo 

alguma importância em certos casos por servir para enquadrar fenômenos concretos nos 

conceitos mais gerais do Direito e identificar os princípios que lhes são mais 

pertinentes. A busca da natureza jurídica só não tem sentido quando visa a surpreender 

uma misteriosa “essência” imutável dos fenômenos jurídicos.  

Feitas essas breves observações sobre a pertinência atual da pesquisa sobre a 

natureza jurídica dos fenômenos jurídicos, resta tentar desvendar a natureza jurídica da 

súmula vinculante. A súmula vinculante, já o dissemos, é um enunciado prescritivo. 

Fundamentamos a afirmação em dois argumentos. Primeiro, isso resulta da própria 

forma deôntica do enunciado. Se dizem deônticos os enunciados redigidos em termos de 

dever, obrigação, vinculação, poder, permissão etc. 
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O artigo 103A da Constituição dispõe que “a súmula terá efeito vinculante ...”. 

 Logo, é um enunciado prescritivo. E o conteúdo de sentido de um enunciado 

prescritivo é uma norma. Norma é, pois, o significado de um enunciado prescritivo tal 

como resulta do ato de interpretação, conforme o qual uma conduta é devida, proibida 

etc. (Sobre a distinção entre enunciado, interpretação e norma diremos adiante). 

Segundo, a súmula vinculante é um enunciado prescritivo de natureza jurídica, e não 

moral ou de outra ordem, na medida em que pertence ao sistema jurídico. E  pertence ao 

sistema jurídico porque produzido pelo órgão competente, Supremo Tribunal Federal, 

de acordo com uma norma superior do sistema jurídico, o artigo 103A da Constituição. 

 Por conseguinte, a súmula é um enunciado do ordenamento jurídico, ou seja, é uma 

norma jurídica. (Pertencer ao sistema jurídico não se confunde com validade. Sobre as 

propriedades predicáveis das normas, como por exemplo, a validade e outras, diremos 

adiante).  

4. CLASSIFICAÇÃO NORMATIVA DA SÚMULA: A) DO PONTO DE VISTA 

DO ÂMBITO PESSOAL DE VALIDADE; B) DO PONTO DE VISTA DO 

ÂMBITO MATERIAL DE VALIDADE.  

Assentado ter a súmula o sentido de uma norma jurídica,  convém classificá-la. As 

normas podem ser classificadas segundo vários critérios. Para nossos fins, interessam 

apenas os critérios que levam em conta os âmbitos de validade pessoal e material. 

A) DO PONTO DE VISTA PESSOAL DE VALIDADE, ou seja, das pessoas a 

quem as normas se dirigem, podem ser gerais e individuais. As gerais tem como 

destinatárias todas as pessoas ou todos os componentes de uma classe, como por 

exemplo, os servidores públicos, e as individuais se dirigem a pessoas concretas, 

determinadas, como por exemplo, as partes em um processo judicial. Por isso, as 

sentenças judiciais são apontadas como normas individuais. 

De acordo com o artigo 103A da Constituição, as súmulas são vinculantes para 

todos os órgãos do Poder Judiciário e administração pública. Logo, as súmulas são 

prescrições de caráter geral obrigando a todos os componentes da magistratura e 

administração pública. Em verdade, as súmulas obrigam a todas as pessoas, pois 

sabendo serem vinculantes para o Judiciário, todos, em princípio, procurarão adaptar 
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suas condutas às súmulas, até por razões estratégicas para fugir aos riscos das sanções, 

em caso de condutas contrárias às súmulas.  

B) DO PONTO DE VISTA MATERIAL DE VALIDADE, ou seja, das situações 

ou ações a que se aplicam e que constituem sua hipótese de incidência, as normas são 

classificadas como abstratas e concretas. São concretas as normas que se referem em 

sua hipótese de incidência a uma situação concreta, histórica, singular, geralmente 

passada. Exemplo, dado que P matou A então deve ser punido. As normas concretas, 

logicamente, se esgotam com sua aplicação a essas situações concretas a que se 

destinam. São abstratas as que se referem as hipóteses e não a fatos concretos. 

Conseqüência lógica é que se aplicam para o futuro toda vez que ocorra na realidade da 

vida a situação prevista hipoteticamente. 

De acordo com o artigo 103A da Constituição, a súmula se aplica na hipótese de 

ocorrrer controvérsia sobre validade, interpretação ou eficácia de normas. Prevê questão 

hipotética de controvérsia entre normas e não uma controvérsia concreta entre normas 

determinadas. Por conseguinte, aplica-se para o futuro toda vez que ocorrer a hipótese 

prevista até que seja reformada ou revogada. Logo, as súmulas são prescrições abstratas 

aplicando-se a todas situações futuras subsumíveis em sua hipótese de incidência.           

5. HIERARQUIA DA SÚMULA VINCULANTE. 

Há várias espécies de hierarquias entre as normas. Aqui, vamos nos ocupar da 

hierarquia quanto ao conteúdo de sentido das normas. Uma norma A é superior a norma 

B se a norma A pode determinar o sentido em que a norma B deve ser entendida. 

O artigo 103A dispõe que, havendo controvérsia sobre validade, interpretação e 

eficácia entre normas, a súmula resolverá a controvérsia. Logo, a súmula é uma norma 

superior às outras normas justamente porque tem o poder de dizer quando são válidas 

ou não, eficazes ou não e, o mais importante, quando tem o poder dizer em que sentido 

as normas sobre que haja controvérsia interpretativa devem ser entendidas. A súmula é 

uma metanorma, isto é, uma norma que tem por objeto determinar a validade, eficácia e 

a interpretação de outras normas. 

6. SÚMULA VINCULANTE E INTERPRETAÇÃO.   
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Como dissemos na introdução (n. 1), nosso propósito é verificar a coerência do 

artigo 103A da Constituição, que outorga poderes ao Supremo para editar súmulas 

vinculantes em relação a todos os órgãos do Judiciário e administração pública, com o 

princípio democrático da mesma Constituição. Esse problema está ligado com a questão 

da natureza da interpretação, vez que a edição da súmula pressupõe a interpretação das 

normas, cuja validade, eficácia e interpretação é objeto de controvérsia. Por 

conseguinte, é necessário fazer um breve comentário sobre a interpretação.    

Antes de qualquer coisa, é preciso dizer o que se entende por interpretação. Por 

interpretação na acepção jurídica entendemos a atividade de atribuir sentido ou 

significado a um texto, disposição ou enunciado jurídicos. Como se deduz da definição, 

o objeto da interpretação é o texto e não a norma como se diz comumente. A norma é o 

resultado da interpretação, ou seja, o sentido atribuído ao texto. Qual é a natureza dessa 

atividade interpretativa, é cognoscitiva, decisória ou de uma terceira espécie? A essas 

perguntas respondem as chamadas teorias da interpretação. Há três grupos de teorias 

pretendendo explicar isso, que exporemos de maneira extremamente resumida, como 

convém à natureza do trabalho. 

TEORIA COGNOSCITIVA. Acredita que a atividade do intérprete é de 

conhecimento do sentido do texto. Os textos têm um significado próprio que ao 

intérprete cumpre conhecer, descobrir. O intérprete nada cria. O texto só admite uma 

interpretação correta. 

TEORIA REALISTA.  Para essa teoria, que em sua forma radical é oposta à 

precedente, o direito é formado pelas decisões judiciais, que só em parte são 

determinadas pelas normas jurídicas gerais. A maior influência sobre as decisões dos 

juizes é exercida por elementos sociais, econômicos, psicológicos e morais. Portanto, o 

direito é o que os juizes dizem e os juizes dizem o direito com base sobretudo nesses 

fatores que constituiriam a consciência jurídica material . A lei não é um elemento 

essencial na formação da sentença.  

TEORIA MISTA. Resulta de uma espécie de mistura das duas anteriores. 

Interpretar, às vezes é uma atividade cognoscitiva dos textos legais, outras vezes, é um 

ato de vontade, vale dizer, é criar uma norma a partir não só de textos legais mas 

sobretudo de elementos valorativos, econômicos, psicológicos etc. 
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A teoria cognoscitiva é desmentida pelas decisões quotidianas dos tribunais e 

juizes que habitualmente dão interpretações contraditórias sobre os mesmos textos de 

lei. A teoria realista também é negada pela experiência. Com efeito, pelo menos no 

âmbito  romano-germânico, o direito é constituído em sua grande parte pelas leis que 

são textos editados pelo legislador e que são aceitos pelos juizes como pautas de 

fundamentação de suas decisões. Finalmente, a teoria mista, sendo uma forma de 

justaposição das anteriores, sobre ela incidem as críticas feitas a ambas. 

Em nossa opinião, para aclarar um pouco as coisas, temos de distinguir  textos 

normativos e seu sentido ou significado que é o resultado da interpretação. O sentido 

dos textos normativos, resultado da interpretação, é o que chamamos de norma jurídica. 

Não há textos normativos que dispensem interpretação. Até os textos ditos claros só o 

são depois de interpretados. Outra coisa, todo texto admite uma multiplicidade de 

interpretações. Daí a existência de uma pluralidade de normas para um mesmo texto, 

como provam as interpretações dos tribunais e a própria súmula, supostamente criada 

para contornar o problema das controvérsias de interpretação. As causas disso são 

muitas, porém, as mais conhecidas são: a) as de natureza lingüística, como a 

ambigüidade da linguagem comum e da linguagem técnica do direito admitindo vários 

sentidos; a vaguedade dos textos tornando incerto os casos a que se aplicam;  b) as 

decorrentes do sistema jurídico, isto é, do conjunto das disposições que formam o 

ordenamento jurídico, como as lacunas e antinomias; c) as ligadas à realidade social, 

econômica e política, formando a consciência material do intérprete; d) as relacionadas 

com a pré-compreensão jurídica do intérprete, isto é, com suas ideologias jurídicas, 

como por exemplo, a crença no legislador racional, o dogma da completude e coerência 

do ordenamento jurídico etc. Hoje, com o neoconstitucionalismo, cujos textos são 

expressivos de valores, como a igualdade, a liberdade, a dignidade humana etc. dando 

origem às chamadas normas de princípio, caracterizadas por terem estrutura incompleta, 

ora sem hipótese de incidência, ora sem conseqüência jurídica, a discricionariedade dos 

juizes aumentou muito, principalmente quando resolvem problemas de antinomias entre 

princípios utilizando o método da ponderação que lhes concede ampla liberdade de 

decisão quanto ao sentido dos textos. Essa liberdade é tanto maior quando se trata de 

tribunal constitucional, como é o Supremo, que não só interpreta os textos normativos 

com grande margem de discricionariedade mas em algumas sentenças cria textos 

originários, tarefa do legislador. É o que acontece nas assim ditas sentenças 
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manipuladoras de que são espécies as sentenças aditivas e substitutivas. De maneira 

que, a interpretação, sobretudo ao nível das cortes constitucionais, é cada vez mais 

exercício de escolha de valores e cada vez menos mera aplicação dos textos legislativos.  

Se os textos admitem diferentes sentidos, a escolha de um deles é uma decisão. 

Ora, uma decisão é, até por definição, uma escolha de sentido, entre outros possíveis, e 

não mero reconhecimento de um sentido pré-existente. Como a norma é o sentido 

atribuído ao texto pelo juiz, pode-se dizer que o juiz “cria” a norma, embora seja o 

legislador quem, em princípio, introduz os textos normativos originários, cujo sentido 

são as normas. O que leva à conclusão de que o direito é composto de textos e normas, 

sendo a interpretação a ponte que une o texto à norma.  

De modo que, a existência de discricionariedade na atividade de interpretação dos 

juizes está fora de toda dúvida, isto é, os juizes têm liberdade de escolher um dos 

sentidos, entre os vários que o texto admite. E a discricionariedade aumenta na medida 

em que o órgão interpretador se eleva na pirâmide judiciária. Portanto, interpretar 

envolve o exercício de poderes discricionários. Não é uma mera atividade executiva de 

textos pré-existentes. Afirmação mais verdadeira ainda, como dissemos, em relação aos 

tribunais constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal, muito menos 

condicionados aos textos do que os juizes de graus inferiores, sobretudo do primeiro 

grau. 

RECAPITULAÇÃO. A) o artigo 103A da Constituição outorga poderes ao 

Supremo Tribunal Federal para emitir súmulas vinculantes; B) as súmulas vinculantes 

são enunciados que têm o sentido de normas, tanto sob o aspecto formal como material, 

isto é, de conteúdo, vez que a interpretação é uma atividade discricionária, de escolha de 

sentido, e não mera reprodução de um sentido pré-existente no texto. C) Ademais, são 

normas gerais e abstratas, pois obrigam a todos os órgãos judiciários e administrativos e 

por conseqüência a generalidade das pessoas que, racionalmente, devem conduzir-se de 

acordo com elas, sob pena de serem sancionadas pelo Judiciário em caso de condutas 

contrárias às súmulas  D) são hierarquicamente superiores aos textos legislativos, já que 

determinam o sentido em que devem ser entendidos. 

7. O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO NA CONSTITUIÇÃO.  
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Antes de iniciar o exame do princípio democrático na Constituição, é conveniente 

esclarecer que nosso intuito, como resulta do título do trabalho e da introdução, é 

interpretar os textos constitucionais relacionados com a democracia. Não se trata, pois, 

de falar sobre um modelo ideal, normativo de democracia. Embora saibamos que os 

textos admitem uma pluralidade de sentidos, tentaremos dar-lhes um sentido 

correspondente a um daqueles admissíveis, segundo as técnicas interpretativas, a 

doutrina e a gramática da língua. Por conseguinte, usaremos uma linguagem o mais 

possível descritiva, conquanto consciente das dificuldades de fazê-lo, vez que a 

chamada ciência jurídica é um discurso que tem por objeto outro discurso, o do 

legislador, vale dizer, ambos são fatos linguísticos. Essa identidade ontológica entre 

ciência e seu objeto, ambos consistindo em fatos lingüísticos, possibilitando uma 

interação entre os dois, torna embaraçoso separá-los, o que quer dizer que o jurista 

termina usando também linguagem prescritiva.  

A democracia, como todos sabemos, é uma idéia filosófica e política expressiva de 

uma certa forma de organizar a vida coletiva. A disposição do artigo 1º. da Constituição 

ao definir o Brasil como um Estado Democrático, consagra justamente essa concepção  

transformando-a em princípio democrático, irradiando sua eficácia jurídica a todos os 

setores do ordenamento jurídico onde se exercita o poder político.  

Quais os traços essenciais do princípio democrático na Constituição? Para os fins 

deste trabalho e nos limitados espaços que permite sua finalidade, diríamos que a 

democracia na Constituição apresenta dois elementos nucleares: a) a titularidade do 

poder e b) seu exercício.   

Depois de qualificar o Estado como democrático em seu artigo 1º., a Constituição, 

no parágrafo único desse mesmo artigo, proclama que o titular do poder no Estado é o 

povo. Isso significa que é o povo quem cria o Estado, e instaura a Constituição como 

conjunto de regras fundamentais que vão regular a vida social. Daí dizer a doutrina que 

o povo é soberano por estar acima de qualquer outro poder. O fato de o parágrafo único 

do artigo 1º. da Constituição afirmar que o poder emana do povo não deve ser entendido 

como se este parágrafo outorgasse o poder ao povo, mas como mera declaração ou 

explicitação de um poder anterior ao qual todos os atos públicos devem ser 

reconduzidos. 
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Não basta, porém, reconhecer o povo como titular do poder soberano. É que o 

poder, enquanto tal, é apenas a abstrata possibilidade de realizar um comportamento 

relevante para o direito, como criar uma norma jurídica etc. De modo que, tão 

importante quanto ter o poder é ter igualmente seu exercício, isto é, a capacidade de 

concretizá-lo, de transformá-lo em ato, através da manifestação de vontade.   

8. EXERCÍCIO DO PODER. REPRESENTAÇÃO. ÓRGÃOS.  

Assentadas as características básicas da democracia na Constituição, cabe ver 

como se concretiza o exercício do poder. Brevemente, o mesmo parágrafo único do 

artigo 1º., da Constituição, depois de declarar que o povo é o titular do poder, acrescenta 

que seu exercício cabe também ao povo que o realiza através de representantes ou 

diretamente. Aqui, nos interessa a forma representativa de exercício do poder. E 

segundo a Constituição, artigo 45, representantes da vontade do povo, ou seja, do poder 

do povo são os deputados, eleitos pelo voto do povo através do sistema proporcional. Só 

eles podem manifestar a vontade do povo. Os membros do Executivo e Judiciário não 

são representantes da vontade do povo, como por equívoco costuma-se dizer, mas 

agentes do povo, isto é, cumprem (Executivo) ou atuam (Judiciário) a vontade do povo.  

9. FORMA DE EXPRESSAO DO PODER DO POVO: A LEI. 

Segundo a Constituição, o Brasil não é só um Estado Democrático, é também um 

Estado de Direito, ou seja, é um Estado Democrático de Direito. A adjetivação do 

Estado como de Direito se explica, entre outras, pelas seguintes razões: embora o poder 

seja do povo, isso não afasta o risco de seu uso abusivo ou mesmo de um certo 

totalitarismo das maiorias eventuais. Daí a necessidade de limitar o poder pelo direito, 

estabelecendo princípios e regras sobre quem pode exercitá-lo, as formas 

procedimentais a serem observados em seu exercício e  seu conteúdo, isto é, o que deve 

ser, o que não deve ser e o que pode ser conteúdo do direito.               

10. DEFINIÇÃO DE LEI. ÓRGÃOS DE PRODUÇÃO.  

Sobre os limites acima referidos, interessa-nos especialmente o estabelecido no 

artigo 5º., II, da Constituição dispondo que “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O dispositivo institui o chamado  princípio 
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da legalidade que tem duas dimensões: a) legalidade como sujeição à lei e b) legalidade 

como forma de expressão do poder.              

Atendo-nos à última dimensão, legalidade como forma de expressão do poder, por 

ser a forma conveniente aos nossos objetivos, cabe salientar sua enorme importância 

como garantia de um dos valores essenciais à dignidade humana que é a liberdade, 

impedindo que esta seja violada pela arbitrariedade do poderoso, seja quem for. Mas o 

princípio da lei como forma de expressão do direito só adquire sua verdadeira expressão 

quando o relacionamos ao outro adjetivo qualificador do Estado na Constituição, qual 

seja, o elemento democrático. Verifica-se então haver uma relação dialética entre os 

dois, o direito limitando a democracia servindo de garantia ao valor essencial à 

dignidade humana que é a liberdade, como já o dissemos, e agora, como vamos ver,  a 

democracia limitando o direito ao exigir que a lei seja elaborada com observância de um 

procedimento legislativo que inclui necessariamente a participação do próprio povo 

através de seus representantes, os membros da Câmara dos Deputados (artigos 45 e 61 

da Constituição). Além do mais, a lei para ser válida e obrigar reclama outras 

formalidades procedimentais como a sua generalidade e abstração, requisitos também 

inseparáveis do Estado Democrático de Direito, pois visam a salvaguardar outro valor 

basilar das relações entre sociedade e poder, o valor da igualdade. Desse modo, no 

Estado Democrático de Direito delineado na Constituição, realiza-se o princípio 

democrático ou de autonomia ou de auto-legislação que se expressa na exigência de que 

aqueles que estão submetidos ao direito como seus destinatários devem ser também seus 

autores. Resumindo tudo, podemos afirmar que no Brasil o poder só obriga quando se 

manifesta através do direito, não de qualquer direito, mas de um direito formulado pelo 

poder democrático, isto é, pelo poder do povo sob a forma da lei geral e abstrata. 

11. ANÁLISE DO ARTIGO 103A À LUZ DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO.  

A análise realizada precedentemente sobre o artigo 103A da Constituição 

demonstra o seguinte: a) outorga poderes ao Supremo Tribunal Federal para emitir 

súmulas vinculantes; b) as súmulas vinculantes são enunciados sobre a validade, 

interpretação e eficácia de normas, cuja observância é vinculante, obrigatória para todos 

os órgãos do Judiciário e administração pública; c) o significado de um enunciado 

prescritivo é o de uma norma, ou seja, de que uma conduta é devida, proibida, permitida 

etc. Logo a súmula vinculante é uma norma, eis que decorrente de um enunciado 
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prescritivo; d) a súmula é uma norma jurídica porque ditada por um órgão do sistema 

jurídico (Supremo) que recebe poderes de uma norma superior do mesmo sistema; e) 

como dissemos, a súmula é vinculante para todos os órgãos do Judiciário e 

administração pública e, por conseqüência, para a população que, consciente de sua 

obrigatoriedade para o Judiciário e administração pública, adaptará a conduta às 

prescrições sumulares. Logo, a súmula é uma norma jurídica geral; f) sua hipótese de 

incidência prevê situações hipotéticas e abstratas, e não concretas, aplicando-se para o 

futuro até ser revogada ou modificada. É uma norma abstrata e não concreta; g) a 

súmula é norma também em um sentido material, isto é, de conteúdo. De fato, a 

existência de normas contraditórias, impõe ao Supremo a eleição de uma delas, ou a 

criação de uma nova norma, conferindo a norma eleita ou criada a condição de única 

válida, o que configura uma decisão que é ato de escolha ou de criação, isto é, ato de 

vontade e não de conhecimento; h) finalmente, a súmula é uma norma superior à do 

legislador democrático, já que prescreve o sentido em que o texto do legislador deve ser 

entendido. Em síntese: a súmula é norma jurídica, tanto formal quanto material, geral e 

abstrata e de hierarquia superior às normas decorrentes dos textos legislativos. 

Por sua vez, a análise do princípio democrático na Constituição evidencia que só 

estamos obrigados a obedecer à lei, norma geral e abstrata, formulada com a necessária 

participação dos representantes do povo. Por outras palavras, só estamos obrigados a 

obedecer às normas de cuja formulação participamos. Nisso consiste a essência da 

democracia. Conclusão, confrontando-se o conteúdo do artigo 103A que outorga 

poderes ao Supremo para editar súmulas vinculantes com caráter geral e abstrato e 

hierarquia superior à norma do legislador,  com o princípio democrático na 

Constituição,verifica-se haver uma radical incompatibilidade entre o referido conteúdo e 

o mencionado princípio democrático na Constituição.                 

12. O ARTIGO 103A À LUZ DE ALGUNS PREDICADOS CONVENIENTES ÀS 

NORMAS JURÍDICAS: LEGITIMIDADE, VALIDADE FORMAL E 

MATERIAL. 

Demonstrada a incompatibilidade do artigo 103A com o sistema democrático na 

Constituição, resta qualificar esse vício à luz dos predicados aplicáveis às normas.  
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EXISTÊNCIA JURÍDICA. Acima (n. 4), dissemos que a súmula pertence ao 

sistema jurídico ou tem existência jurídica. É preciso não confundir pertencer ao sistema 

ou ter existência jurídica com a validade. Para pertencer ao sistema basta ter sido 

introduzida por um órgão do mesmo sistema. Para a validade são necessários mais 

requisitos, como veremos.  

LEGITIMIDADE.   Antes de tudo, cabe esclarecer que legitimidade é qualidade 

do poder político, vale dizer, do poder de produzir normas jurídicas, e não destas. Só 

por extensão dizemos que as normas são legítimas. Quanto ao critério para determinar a 

legitimidade, resumidamente, afirmamos que nas sociedades modernas, complexas e 

pluralistas, não é mais possível legitimar o poder por critérios substantivos. Por outros 

termos, o critério de legitimidade debaixo das condições da sociedade moderna é 

procedimental. E o procedimento que preside a legitimidade do poder político é o 

chamado princípio do discurso que no direito recebe o nome de princípio democrático, 

segundo o qual, somente é legítimo o poder de cujo exercício na criação das normas 

jurídicas podem participar todos os potenciais interessados através de discursos 

racionais, isto é, em condições de liberdade, igualdade, que exclua a coação, justamente 

para que as partes possam escolher o melhor argumento segundo suas convicções. Essas 

exigências correspondem mais ou menos às democracias do Ocidente.  

Pesquisando o procedimento de elaboração do artigo 103A de nossa Constituição, 

verificamos ter sido produzido por um poder legítimo, já que de seu exercício 

participaram os representantes do povo, coincidindo com o princípio democrático. 

Logo, o poder político que criou o artigo 103A é legítimo. Por extensão, podemos dizer 

que referido dispositivo é legítimo. 

VALIDADE FORMAL. Acontece, porém, que o poder, apesar de legítimo por ser 

democrático, não pode ser exercido informalmente, segundo a vontade de seus titulares 

ou representantes mas está sujeito a condições, fixadas em normas jurídicas, ditas não 

autônomas na linguagem de alguns teóricos. Isso é fundamental sobretudo em 

democracia representativa como garantia dos direitos dos representados. Tais condições 

para o exercício do poder de produzir normas, logicamente, são requisitos de validade 

das normas. São de duas espécies: formais e materiais. Os requisitos formais consistem 

basicamente em duas exigências: a) as normas devem ser produzidas pelos órgãos 

competentes e b) em sua produção deve ser obedecido o procedimento legal. O artigo 
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103A tem validade formal pois produzido pelos órgãos competentes e de acordo com os 

procedimentos legais.   

VALIDADE MATERIAL. Além de prever as condições formais para o exercício 

do poder de criar textos legislativos, cujo sentido são as normas, a Constituição 

determina o que deve ser obrigatoriamente conteúdo das disposições legislativas, o que 

não deve ser conteúdo das disposições e o que pode ser seu conteúdo. Por conseqüência, 

uma disposição ou norma é materialmente válida quando seja compatível com as 

normas superiores que lhe determinam o conteúdo.  

Analisando o artigo 103A verificamos outorgar poderes ao Supremo para emitir 

súmulas vinculantes para todos os órgãos do Judiciário e administração pública tendo 

por objeto a validade, eficácia e interpretação de normas acerca das quais haja 

controvérsia. Pesquisando a natureza desse dispositivo, constatamos tratar-se de norma 

geral, abstrata e de hierarquia superior às normas legais por determinar o sentido em que 

devem ser entendidas. 

Como vimos, o artigo 5º, II, da Constituição prescreve que só a lei obriga. Trata-se 

de dispositivo sumamente importante porque proscreve a arbitrariedade no exercício do 

poder político de criar normas, garantindo o direito fundamental de liberdade de 

participação nas decisões coletivas. Por sua vez, o artigo 60, parágrafo 4º., dispõe não 

ser objeto de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir a separação de 

poderes e os direitos e garantias individuais. A súmula vinculante viola: a) o direito de 

liberdade de participação, um dos princípios mais fundamentais da Constituição e b) o 

princípio da separação de poderes, outro valor central da ordem jurídica democrática,  

reconhecido desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 

Assim, o disposto no artigo 103A da Constituição que cria a súmula vinculante é 

inconciliável com princípios fundamentais da Constituição, violando inclusive algumas 

das chamadas cláusulas pétreas. A existência de cláusulas pétreas significa que a 

Constituição não é um simples conjunto de disposições mas um conjunto de princípios 

expressamente denominados de princípios fundamentais (artigo 1º. e seus números) 

constituindo o espírito da Constituição. Portanto, toda emenda constitucional que lhe 

altere as cláusulas pétreas é instauração disfarçada de nova Constituição. De modo que, 
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embora formalmente válido, o artigo 103A é inválido do ponto de vista material ou de 

conteúdo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Estabelecidas essas conclusões, seria oportuno tentar formular, abreviadamente, 

algumas previsões sobre a evolução de nosso direito: a) a súmula vinculante determina 

um extraordinário aumento de poder do Supremo; b) a súmula vinculante passa a ser a 

fonte mais relevante do direito; c) consequentemente, ocorrerá um declínio da lei e do 

Legislativo, o que já vem se verificando; d) fala-se em judiciarização da política e 

politização do Judiciário. Assistimos ao surgimento de um terceiro fenômeno, o da 

judiciarização ou jurisdicionalização do direito no sentido de que, basicamente, todo o 

direito se concretiza, hoje, através da intervenção do Judiciário; e) finalmente, a súmula 

vinculante provoca uma alteração no perfil do Estado, que tende a ser cada vez mais um 

Estado Judicial de Direito. 
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ACESSO(S) À JUSTIÇA: DIFERENTES RUMOS, DIFERENTES 

RESULTADOS 1. 
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RESUMO 

O acesso à justiça é um dos mais essenciais direitos humanos (se isso é possível), 

especialmente num estado democrático de direito. Estudar os conceitos, métodos e 

procedimentos do acesso à justiça tem sido uma preocupação constante de diversos 

estudiosos de renome. Inclusive, o entendimento sobre ele variou com o passar dos 

anos.  Originalmente, acesso à justiça era pensado através dos procedimentos formais de 

acesso ao judiciário. Contemporaneamente, o acesso à justiça é pensando através de 

uma visão multidimensional (acesso ao judiciário, acesso a advogados de interesse 

público, acesso a forma alternativas de solução de conflitos, acesso a novos direitos e 

suas garantias) Este estudo irá se basear nesse conhecimento para analisar um aspecto 

pré-acesso indispensável para a existência do acesso, qual seja a consciência de direitos.   

Os cidadãos precisam ter consciência de direitos antes de pensarem sobre acesso à 

justiça e para pensarem sobre acesso à justiça. Por essa razão, nós consideramos 

importante identificar a consciência dos cidadãos e tentar formar sugestões sobre como 

pode ser possível medir essa consciência. Ao fim, nós temos a expectativa de poder 

discutir nosso ponto de vista com nossos colegas e permanecer explorando este assunto 

e aprimorando nossa visão.  
                                                 
1 Todas as discussões aqui travadas são frutos de debates no âmbito do grupo de pesquisa Entre a 
realidade e a realização: Acesso à Justiça e Consciência de Direitos em favelas do Rio de Janeiro, 
realizado pelo NDH - Núcleo de Direitos Humanos do Departamento de Direito da PUC-Rio, projeto 
apoiado pela CAPES que tem como coordenador o Prof. Florian Hoffmann. 
∗ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense 
(PPGSD-UFF) no período 2007/2008, professor da Escola de Direito.da Fundação Getúlio Vargas Rio; 
Pesquisador voluntário do grupo de pesquisa Entre a realidade e a realização: Acesso à Justiça e 
Consciência de Direitos em favelas do Rio de Janeiro, realizado pelo NDH - Núcleo de Direitos 
Humanos do Departamento de Direito da PUC-Rio. Email: noronhar@gmail.com 
∗∗ Doutoranda em Direito Constitucional PUC-Rio; Mestre em Direito Constitucional UFPE; autora do 
livro Políticas Públicas e a Realização dos Direitos Socais (SAFE:2006), Professora da Escola de Direito 
da Fundação Getúlio Vargas Rio e Professora da Pós-graduação da Associação Caruaruense de Ensino 
Superior (ASCES). Pesquisadora voluntária do grupo de pesquisa Entre a realidade e a realização: 
Acesso à Justiça e Consciência de Direitos em favelas do Rio de Janeiro, realizado pelo NDH - Núcleo 
de Direitos Humanos do Departamento de Direito da PUC-Rio Email: ivanilda.figueiredo@gmail.com 
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PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; CONSCIÊNCIA DE DIREITOS; 

MENSURAÇÃO DA CONSCIÊNCIA. 

 

ABSTRACT 

Access to justice is one of the most essential human right (if this it’s possible), 

especially in one democratic state of law. To study the concepts, methods, procedures of 

the access to justice is a common subject in the theory of many respectful authors. The 

understanding about this subject has change with the pass of the years. Originally, 

access to justice was thought as the formal procedures for the access to Judiciary. 

Contemporarily, access to justice is thought in a multidimensional view (access to 

judiciary, access to public interest lawyers, access to alternative forms to solve the 

conflicts, access to new rights and their kind of litgation). This study will take 

advantage of all this knowledge to analyze an aspect pre-access indispensable for the 

access existence which is the conscience of rights. The citizens need to have conscience 

of rights before they think about access to justice and for they think about access to 

justice. For this reason, we consider important identified that conscience of the citizens 

and try to make a suggestion about how it’s possible to measure that conscience. At the 

end, we have the expectation to could discuss our point of view with our partners and 

then to remain exploring this subject and improving our view. 

 

KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; CONSCIENCE OF RIGHTS; 

MENSURATION OF CONSCIENCE. 

 

 

Introdução 

 

Acesso ou acessos? 

O problema do acesso à justiça não é exatamente novo. Surge com a formação do estado 

moderno, como asseveram GARTH e CAPPELLETTI2. Não por que esta se torna uma 

preocupação ativa e natural do estado, mas posto que as pessoas se tornam indivíduos. 

                                                 
2 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. 2002. 
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A constituição do estado moderno está intrinsecamente ligada à limitação dos poderes 

do soberano. As próprias noções de direitos e de cidadão (em substituição à idéia de 

privilégios, para o primeiro, e pessoa, para os segundo) surgem não em um ato de 

vontade isolado, mas no seio de conquistas que levaram ao desenho institucional que 

hoje conhecemos. 

 Assim, afirmam os autores, o estado deixa3 de ter apenas direitos em relação a 

seus súditos, passa a ter também deveres em relação ao cidadão.  A compreensão desta 

mudança é crucial para entender o dilema do acesso à justiça: este não significa mais 

uma preocupação do cidadão apenas, mas se torna um dever do estado. Como nos 

dizeres de Hannah Arendt, o primeiro dos direitos, aquele que configura a cidadania, é o 

direito a ter direitos4 e para os autores citados ele (o direito a ter direitos) se realiza 

através de uma prestação e da garantia direta do estado representada pelo acesso à 

justiça, “o mais básico de todos os direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 

igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar o direito de todos”5. 

 Isto não significa dizer que este tipo de direito é de aplicabilidade automática; na 

verdade, é o inverso: o estado deixa sua posição passiva para necessariamente garantir o 

acesso à justiça. Muito menos significa que seus desafios já foram esgotados. Com 

exemplo, uma das formas de acesso à justiça é a presença de advogados gratuitos, 

mantidos regularmente pelo estado. No Brasil, esta forma se cristaliza na figura da 

Defensoria Pública, que presta serviços jurídicos gratuitamente à população 

necessitada6. Pois bem, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, estado mais 

populoso da federação, apenas foi constituída em 2006. E de acordo com o Segundo 

Diagnóstico da Defensoria Pública apenas 37% da população tem acesso aos serviços da 

defensoria e a disponibilidade é de um defensor público estadual para cada 83.222 

habitantes e um defensor 

público federal para cada 129.196 habitantes. 7

                                                 
3 Foi dito mais acima, mas é necessário reforçar: a formação do estado moderno não se deu como 
invenção, mas como construção, fruto de um processo mais complexo do que a idéia assim narrada pode 
fazer parecer. Essa remissão é apenas contextualizadora. 
4 Hannah ARENDT. Origens do Totalitarismo. Parte 2, Cap 5, Seção 2, p. 331 
5 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad.: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, 2002 

(reimpresso), p. 12. 
6 Esta explicação é demasiado apressada, sabemos, mas aqui está apenas de forma exemplificativa. 
7 Vide Segundo Diagnóstico da Defensoria Pública em www.mj.gov.br 
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 Dizer que a discussão não é nova não significa dizer que ela sempre avançou no 

mesmo sentido e no mesmo ritmo. Mas um passo de grande envergadura foi trilhado 

pela obra já citada de CAPPELLETTI e GARTH. Ao colocar o problema do acesso à 

justiça, os autores também expuseram os resultados do Projeto Florença, ou seja, a 

explanação sobre diversas iniciativas, em diferentes países – e consequentemente, 

sistemas jurídicos – do mundo. 

Para dar conta dessa imensidão de dados, os autores buscaram organizar as 

iniciativas no que chamaram de ondas de acesso à justiça, categorizando de acordo com 

suas formas de apresentação, meios e objetivos. Como dissemos, a obra destes autores 

mostrou-se de grande importância, em primeiro lugar pela descrição de meios de 

acesso; em segundo, por recolocar o debate sobre estes meios. 

Muito se avançou após a publicação em terras brasileiras da citada obra. 

Entretanto, não obstante sua envergadura e alcance, o problema não parece perto de 

solução. Não apenas pela presença/ausência de meios tradicionais (como no exemplo 

paulista). Novos dilemas acerca do mesmo tema vêm surgindo. Uma das questões é a 

colocada por KANT DE LIMA, BURGOS E AMORIM8, ao analisar Juizados Especiais 

Criminais (JECrims). Os autores chegam a afirmar, como parte da conclusão desta 

análise, que “o impasse entre segurança e rapidez foi vencido pela rapidez” 9. A questão 

colocada é que, ao atender a uma das análises sobre problemas de acesso à justiça – a 

morosidade judiciária em produzir soluções - o JECrim criou outro problema: sacrifica a 

previsibilidade e a segurança jurídica em nome da celeridade processual. 

Outro problema é o colocado por ECONOMIDES10. Mas desta vez, o dilema é 

um pouco diferente: ao analisar o que tem sido produzido na esteira da obra de GARTH 

e CAPPELLETTI, o autor teme pelo que chama de conflito entre justiça substantiva e 

paz social (localizando o conflito no seio os métodos alternativos de resolução de 

disputas). Este segundo conceito, cada vez mais comum nos discursos e práticas 

judiciais, parece vazio de sentido, quando não repleto de significações. Parece ser um 

conceito por todos entendido, mas captado de diferentes maneiras. Pacificação social 

pode ser representada por muitas coisas, mas também não parece explicar o que 

exatamente se faz. Mas, e esse é o alerta do autor, ao se afirmar que o foco principal da 

                                                 
8 AMORIM, Maria Stella; KANT DE LIMA, Roberto; BURGOS, Marcelo Baumann. 2003. 
9 Opus cit, pg. 36. 
10 ECONOMIDES, Kim. 1999. 
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ação social e os meios de acesso à justiça deve ser a paz social, deixa-se de lado a 

missão primordial do Poder Judiciário, a distribuição de justiça. Mais ainda, a 

preocupação do autor se expressa em sua afirmação de que “existe o perigo de serem 

oferecidas aos cidadãos soluções pacíficas, possivelmente até soluções com as quais 

possam ficar extremamente contentes e felizes, que, no entanto, permanecem aquém do 

resultado passível de ser obtido caso os direitos legais fossem exercidos por intermédio 

do sistema judiciário formal” 11 (grifo nosso). 

Estes são apenas dois alertas12, duas análises de meios de acesso à justiça que 

nos fazem refletir sobre duas outras coisas. Em primeiro lugar, e apesar do que já se foi 

produzido (lugar onde se encontram os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, p.ex.) de 

interessante, o dilema está longe de ser resolvido. As preocupações dos autores acima 

citados não são vãs, são reais, concretas e produzem efeitos. A segunda conclusão que 

se pode extrair deste debate é que o objetivo puro e simples de atingir acesso à justiça se 

mostrou insuficiente. Outras discussões e problemas acabaram aparecendo, conforme se 

buscou avançar sobre o tema. O citado ECONOMIDES, por exemplo, procura ir além 

das ondas citadas, para falar do problema do acesso à justiça dos advogados. Então, esta 

segunda conclusão surgida com a observação dos diferentes debates é a de que não 

existe acesso à justiça, mas acessos à justiça. A questão (re)colocada por GARTH e 

CAPPELLETTI não se esvaziou, pelo contrário, acabou gerando outros desdobramentos 

que os autores não podiam prever. 

Por acessos, estamos entendendo que existem diferentes formas de obtenção de 

justiça. Formas que se diferem não apenas pela estrutura organizacional, mas pelos 

meios utilizados e efeitos produzidos. Não se trata da diferença, por exemplo, entre 

escritórios modelo de faculdades de Direito e Defensoria Pública, mas o que cada um 

realiza (oferece ao cidadão) e que efeitos proporcionam. E dependendo de como esta 

diferenciação se dá, o acesso à justiça pode restar comprometido. 

Além disso, não ignoramos o alerta de Boaventura de Souza Santos de que “que 

o Estado contemporâneo não tem o monopólio da produção e distribuição do direito” e 

que, “apesar do direito estatal ser dominante, ele coexiste na sociedade com outros 

                                                 
11 Opus cit., pg. 71-72. 
12 Não ignoramos que muitas são as discussões sobre JECrim’s, JEC’s, meios alternativos de resolução de 
disputas e outros meios de acesso à justiça. Estas duas discussões aparecem aqui como ponto de partida 
para as conclusões preliminares a seguir. 
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modos de resolução de litígios” 13. Pelo contrário o consagramos, pois o nosso intuito 

nesse estudo é trabalhar um ponto pré-acesso à justiça essencial a existência desse 

acesso: a consciência de direitos. Tal consciência pode estar influenciada por outros 

modos de produção e distribuição de direitos e pode levar a opção por formas 

alternativas de resolução de litígio.  

Vale ressaltar que não vamos exigir um grau de raciocínio jurídico para atribuir 

o grau de consciente, mas meramente admitimos que a coexistência do Estado e de 

esferas privadas na manipulação de direitos pode influenciar a visão dos cidadãos. É 

importante dizer ainda que estamos cientes que toda categorização (rotulação) tem um 

grau de arbitrariedade. Foi para tentar afastá-lo o máximo possível que criamos através 

de nossos debates teóricos o processo de identificação adiante transcrito. 

Para ficar claro, vale retomar rapidamente um ponto exposto acima. O acesso à 

justiça para se realizar, em especial para se efetivar perante grupos em situação de 

vulnerabilidade social, depende de diversos aspectos formais como a existência de 

defensorias públicas ou de advogados de interesse público nos países onde a instituição 

não existe. No entanto, ele depende também de um fator interno dos cidadãos, a 

consciência de direitos. Sem a consciência, o cidadão não daria sequer primeiro passo 

em busca do acesso e todas as discussões acerca deste direito fundamental restariam 

vãs. 

Necessidade de medição: consciência de direitos 

 Não há dúvida que diversas iniciativas de promoção de acesso à justiça foram 

colocadas em prática. A questão são seus métodos e efeitos. As próprias categorias de 

acesso e justiça não são, em si, auto-explicáveis. No presente trabalho, além da 

colocação do problema, estamos nos esforçando para expor a necessidade de reflexão 

acerca do que se objetiva com estas práticas, e quais resultados desejam alcançar. Ou 

seja, trata-se de estabelecer meios de conferência de conexão entre vontade inicial e 

resultado prático. Como estabelecer se uma prática, de fato, promove acesso à justiça? E 

em caso positivo, em que medida? Resume-se ao caso pontual, ou colabora no 

enfrentamento do problema de forma mais completa? 

 A simples menção ao combate a problemas identificados dentro ou fora do 

âmbito das ciências humanas não é suficiente para alcançar esta categoria. Mais ainda, 

                                                 
13  SANCHES FILHO, op. cit. Págs.241-271 
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torna-se necessário estabelecer critérios e gradações para o enquadramento de práticas e 

políticas públicas como de acesso à justiça, sob o risco de se perder o rumo, mirando em 

um benefício e alcançando, como bem analisam ECONOMIDES e KANT DE LIMA, 

BURGOS e AMORIM, outros problemas. Cobrindo os pés e descobrindo a cabeça. 

 Então, é necessário medir acesso à justiça, estabelecer parâmetros de 

comparação entre diferentes práticas e indicadores. Mas, para executar tal tarefa, outro 

desafio se impõe ao pesquisador: como operacionalizar conceitos tão complexos? Um 

caminho possível é extrair uma das dimensões do problema. Atingir acesso à justiça não 

é somente alcançar o bem pretendido, ou reparar uma lesão a direito. As formas de 

acesso devem também promover uma mudança mais interna no indivíduo, que 

proporcione novas interações mais seguras (no sentido de previsibilidade e respeito 

mútuo) com outros indivíduos e com o sistema de justiça. Um tipo de alteração que lhe 

acrescente elementos úteis e benéficos para as interações futuras. Chamemos esta 

dimensão mensurável de consciência de direitos. 

Antes de desenvolvermos o tema é preciso dizer que aqui visualizamos uma 

diferença entre percepção de direitos - que seria o fato de um cidadão poder apreender 

em certas situações – e a existência de um direito e consciência, esta última estaria um 

nível acima da primeira. Trata-se de quando o cidadão não só percebe, mas tem 

conhecimento sobre o direito e consegue discerni-lo de meras expectativas e anseios. 

Para melhor esclarecer, o Houaiss14 define percepção como “a faculdade de apreender 

por meio dos sentidos ou da mente” e consciência como “sentimento ou conhecimento 

que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos de algo”. 

Em sua pesquisa sobre percepção de direitos, com diversos testes empíricos, 

Dulce Pandolfi destaca que instados a listar espontaneamente três direitos a maior parte 

dos entrevistados não foi capaz de fazê-lo e quando perguntados diretamente sobre o 

respeito ao direito dos bandidos, o uso de métodos violentos para a confissão de 

suspeitos e linchamentos mais de 40% em todos esses casos conseguiu ver justificativa 

em ações violentas. 15 Dentro de nossa perspectiva essas pessoas seriam capazes de 

                                                 
14 Vide http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=consci%EAncia&stype=k e 
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=percep%E7%E3o&stype=k  
15 PANDOLFI, Dulce Chaves. Percepção dos Direitos e Participação Social. In PANDOLFI, 
Dulce Chaves et al (org.). Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio 
Vargas, 1999. 248p. Disponibilizado em: http://www.cpdoc.fgv.br 
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perceber direitos citados em uma lista, mas não teriam consciência deles tanto que não 

conseguem projetá-lo ao outro.  

 Necessário se faz, desta maneira, entender o conceito próprio de consciência, 

aplicado à noção de direitos, para estabelecer a conexão entre este e o acesso à justiça, e 

posteriormente, extrair indicadores. 

 Aqui, tomaremos emprestadas algumas discussões da fenomenologia, ou 

sociologia do conhecimento, corrente sociológica que entende as interações sociais 

como constitutivas da realidade que percebemos16. De posse deste referencial, podemos 

analisar como direitos são apreendidos pelo cidadão não-jurista (exterior ao sistema 

jurídico), como ele internaliza, processa e manifesta este conhecimento e assim, 

estabelecer as conexões entre as formas de composição de consciência e os meios de 

acesso à justiça. 

 

Dimensão formal 

 Preliminarmente, precisamos dividir a idéia de consciência de direitos em duas 

dimensões: a dimensão formal e a dimensão substancial. 

 Quanto à primeira, o ato mental a ser descoberto é: como o indivíduo encaixa 

determinada situação pelo qual passa: como uma relação de direitos ou como uma 

relação de bom senso, indignação ou raiva? 

 A própria idéia de direitos subjetivos implica a noção de que o sujeito se 

concebe como dotado de certos títulos (comparativamente, poderíamos chamar de 

claims) diante um outro, indivíduo, grupo ou estado. 

 Estes títulos podem ser identificados apenas como elementos importantes para a 

vida regular; mas, se identificados como direitos, como bens elementares da vida digna, 

está identificada a relação de direitos. Por definição, a partir deste ponto, a reação do 

indivíduo à relação, e especialmente à lesão ou ameaça de lesão a este bem, será bem 

diverso do que a do primeiro caso. Identificados estes títulos como direitos, ele parte 

para a decisão de contestar via meio de acesso à justiça, ou não. Mas essa noção básica 

de direitos (consciência formal) é apenas ainda a matéria-prima para estas duas 

operações: classificação da relação (e do bem em questão); e tomada de decisão (o que 

fazer). 

                                                 
16 BERGER, Peter L. LUCKMANN, Thomas. 1973. 
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 Por isso, esta dimensão pode ainda ser chamada de consciência imediata de 

direitos: ela categoriza internamente os bens e relações. Internamente, cada pessoa terá 

uma noção do que lhe é fundamental e deve ser protegido, e do que lhe é importante, 

mas não ainda o suficiente para lhe aplicar o rótulo de direitos. 

 

Dimensão substancial 

 Aqui, começamos a observar os direitos que são reconhecidos por títulos estatais 

como tal. O encaixe entre a dimensão formal – noção de bens fundamentais – e algum 

tipo de avalização destas percepções pelo estado (declaração prévia, por meio de 

normatização, que dada relação é de direitos) gera o reconhecimento pelo indivíduo de 

que aquele bem que ele está buscando proteger deve ser de fato protegido, e que 

compete a alguém – em um nível de consciência um pouco mais avançado, o estado – 

garantir. 

 Podem haver desconexões de ambos os lados: o indivíduo pode ter a percepção 

de que dado bem é jurídico (no sentido de que se trata de uma relação de direitos), mas 

o estado não o reconhece como tal. Esta primeira desconexão dá ensejo, p.ex., à 

mobilização, associação e pressão social. Também pode dar ensejo à decepção, 

retraimento e inércia, é bem verdade. Mas essas são atitudes raras na ausência desta 

desconexão, o que dá sentido à própria conexão. 

 A outra forma de desconexão é o caminho inverso: dentre as concepções 

individuais de alguém, não se encontra determinado bem que o estado reconhece como 

jurídico. O estado reconhece, mas ele não. Este fenômeno pode acontecer, p.ex., em 

casos de regulamentação de áreas da vida da qual aquela pessoa simplesmente não 

participa: normas sobre populações indígenas, assentamentos rurais ou pesca pouco ou 

quase nada dizem ao morador de grandes cidades17. Ele pode ter opiniões sobre aquele 

assunto, e pode até ter a noção de que, apesar de não ser o titular objetivo daquele 

direito, aquela sanção estatal faz sentido num contexto jurídico outro. Então, é o 

contexto que está deslocado. 

                                                 
17 Embora aqui, nosso exemplo precise fugir dos direitos coletivos e difusos. Da mesma forma, pode 
haver conexão entre o direito em questão e um contexto mais geral, na qual ela se inclui indiretamente – 
p.ex., o acesso à terra para produção  e o contexto econômico geral, o que pode fazer com que a pessoa se 
sinta lesada ou satisfeita com a regulamentação de ocupações rurais. 
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Em outra situação, o indivíduo não percebe uma situação como bem 

fundamental envolvido no mesmo contexto em que ele está inserido, mas o estado 

sanciona de alguma forma. Daqui, teríamos um problema muito grave: a pessoa deixa 

de proteger um determinado bem, ou deixa de procurar o estado para 

reparar/proteger/corrigir uma relação que é de direitos, mas o indivíduo não a vê assim. 

Não há conexão entre dimensão formal e dimensão substancial; logo, dificilmente há 

procura por meios de acesso à justiça. Essa desconexão tende a constituir uma prática de 

lesão de direitos, por isso alerta de gravidade, chamando mais uma vez a atenção para 

que se invista n acréscimo da consciência de direitos. 

 

Constituição da consciência de direitos 

Então precisamos rever os passos constituintes de uma consciência de direitos, 

para além do problema acima colocado, identificar os efeitos de seus caminhos. 

Pensemos nesta constituição como uma tarefa mental dependente da experiência, ou, 

para usar termos mais próximos a BERGER e LUCKMANN, das interações sociais, 

dividida em algumas fases. 

 a) Percepção de que uma situação/relação desagrada; esta fase é muito 

preliminar, e estamos partindo do ponto de vista do sujeito lesado. Trata-se da situação 

limite, uma interação em que algum bem da vida está em jogo; 

 b) A etapa seguinte é a classificação daquele estado de coisas: como uma relação 

de direitos, de acordo com as experiências prévias do indivíduo, ou não. Aqui, as 

interações anteriores é que determinam o nível prévio de consciência. A operação 

mental é o reconhecimento e classificação daquela situação dentre as já conhecidas, e 

dos bens em disputa já classificados, de alguma forma. Assim, os caminhos seguintes 

correlacionados são: 

 b.1) Tomada de consciência de que aquela é uma relação de direitos (conexão 

entre a consciência e o fato; noção abstrata de direitos conectada com o caso concreto); 

ou: 

 b.2) Tomada de consciência de que aquela relação não é uma relação de direitos. 

Procurando mental e, muitas vezes, intuitivamente relacionar o caso concreto com as 

percepções de direito adquiridas e acumuladas internamente na forma de consciência, 

não se identificou conexão; e ainda: 
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 b.3) Dúvida sobre a tipificação da relação. 

 Quanto à dificuldade ainda presente acerca não da decisão a se tomar, mas de 

seu enquadramento, (b3) temos aqui um sério problema. Ou a relação se mostrou 

complexa ou estranha demais à pessoa que ela não conseguiu operar a classificação 

(problema da conexão de fora pra dentro), ou realmente ela possui poucas interações 

anteriores ou aprendizado prévio para fazer este enquadramento (problema de conexão 

de dentro pra fora). Se as formas de constituição da consciência dependem das 

interações (espontâneas; dependem das relações e do meio em que o indivíduo vive) ou 

do aprendizado (sistemático; depende de diversas condições que determinam se a 

pessoa estudou ou não aquele assunto, e em que medida), quais são as alternativas de 

preenchimento de consciência que se está disponibilizando?  

 Há algum acúmulo de discussões que giram em torno do que se convencionou 

chamar de capacitação cidadã, ou formação em direitos, a tentativa de democratizar e 

massificar os conhecimentos sobre direitos básicos (especialmente Direitos Humanos). 

Esta tentativa busca atingir, grosso modo, a este problema. Mas não é este o ponto a 

qual nos dedicamos aqui. O problema é quando a pessoa passa pela interação com 

meios de acesso à justiça, e ainda assim, em muito pouco ou quase nada vê seu nível de 

consciência de direitos aumentar. 

 Quanto ao reconhecimento da relação como de direitos (b.1), a etapa sucessiva é 

outra operação mental: 

 c.1) Escolha mental de qual caminho tomar, qual encaminhamento dar à questão, 

onde: 

 c.1.1) A decisão é não fazer nada, permanecer inerte. Aqui, incidem elementos 

que desestimulam ou dificultam o acesso à justiça (custos, como nos traz 

CAPPELLETTI e GARTH; aspectos geográficos, como nos traz ECONOMIDES; 

decepções anteriores; entre outros) ou pelo julgamento de que, mesmo sendo uma lesão 

a um bem que deve ser protegido (relação de direitos), não vale a pena buscar 

reparação/correção. Ou seja, a relação é classificada como jurídica, há o encaixe entre as 

dimensões formal e substancial, mas pouco ou nada se faz adiante; 

 c.1.2) A decisão tomada é a de procurar um meio judicial para a 

reparação/correção da lesão de direitos; 
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 c.1.3) A decisão se difere um pouco da anterior: procurar um meio não judicial 

para a reparação/correção da lesão de direitos. 

 Necessário notar que o que faz a mediação da escolha entre b1, b2 e b3 são as 

interações anteriores, pessoais ou conhecidas (amigos, vizinhos, familiares, etc.) com o 

sistema de direito formal (instituições jurídicas), que acrescem ou não, e de acordo com 

o quanto acrescem a consciência. Ao procurar elementos que motivem suas ações 

futuras, o indivíduo pode encontrar interações passadas que a façam identificar – ou não 

– a relação, e assim, que a façam, via Direito, corrigir/reparar a lesão. Quanto melhores 

essas interações anteriores, no sentido de acréscimo de percepções de direitos, melhores 

serão suas interações futuras, no sentido de preservação/reparação/correção do direito, 

seu ou do outro. 

 O que realiza a mediação entre a decisão de inércia (c1.1) e as duas outras - a 

decisão de procurar um meio judicial (c1.2) e a decisão de buscar um meio não judicial 

(c1.3) – são as já citadas experiências anteriores, mas já relacionadas ao reconhecimento 

do contexto, da relação como jurídica (diferentemente da operação mental anterior).  

São as já citadas experiências desagradáveis. Mas, desta vez, acresce-se ainda um outro 

elemento: a intensidade da lesão ao direito. Assim, pode-se reconhecer uma série de 

relações como de direitos, mas pode-se buscar umas e não outras, pois aqueles 

significaram a negação de condições mais elementares, mais importantes, de certa 

maneira. Também não se deve ignorar que, de acordo com a gravidade da lesão, os 

meios não judiciais podem se mostrar inócuos. 

 Já essa diferença de escolha entre os meios judiciais (c.1.2) e os não judiciais 

(c1.3) é um pouco mais sutil. Tem relação também com as interações anteriores com um 

e com outro: se decepcionante com um meio X (na primeira categoria), busca-se o meio 

Y (segunda); vice-versa; e se decepcionante com ambas, ou seja, não se busca auxílio, 

assemelha-se ao caso assinalado no item c1.1, a inércia. A frustração, neste sentido, é 

ainda mais grave do que a dúvida (b3) e a inércia inicial (c1.1), pois acumulativa. Além 

do que, a relação lesada não se repara sozinha – o conflito ou situação de direito violado 

permanece. O perigo é ainda mais grave: não pode ser ignorada a possibilidade do 

recurso à via direta. Caso a reparação seja tentada por um caminho dialógico, pode-se 

resolver o conflito pacificamente; mas, dependendo de com se dá esta interação, pode se 

transformar em um conflito violento. 
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 Então, estes exercícios mentais podem ser melhor visualizados no Quadro 1: 

 
Quadro 1: Aquisição e utilização de diferentes graus de consciência de direitos 

CONTEXTO PRÉ-

LESÃO / AMEAÇA 

CONTEXTO 

DO 

MOMENTO 

DA AMEAÇA 

/ LESÃO 

CONTEXTO PÓS-AMEAÇA / LESÃO (IMEDIATO) 

Acumulação de 

percepções de direitos 

através do 

aprendizado 

a) Percepção de 

que uma 

situação / 

relação 

desagrada 

  

Acumulação de 

percepções de direitos 

através da experiência 

(interações próprias ou 

alheias conhecidas) 

b) Classificação do estado de coisas: 

Operação mental baseada nas experiências anteriores 

b1) Tomada de 

consciência de que 

aquela se trata de 

uma relação de 

direitos; 

b2) Tomada de 

consciência de que 

aquela situação 

não se trata de uma 

relação de direitos 

b3) Dúvida sobre 

enquadramento / 

classificação da 

relação 

c1) Escolha mental 

de qual caminho 

tomar, onde: 

      

  

c1.1) Decisão 

tomada é não fazer 

nada; interferência 

de aspectos 

relativos a 

interações 

anteriores e outros. 

c1.2) Procurar 

meio judicial. 

c1.3) Procurar meio 

não judicial. 
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Há ainda a possibilidade de se passar de b2) ou b3) para c1.2) ou c1.3). Como já 

alertado, podem existir parâmetros outros de escolha que não o reconhecimento de lesão 

de direitos e seu desejo de reparação. A vingança, a vantagem indevida, a raiva podem 

tomar o lugar da consciência de direitos nessa mediação, o que é muito mal para o 

sistema de justiça, de uma forma geral. Por isso, os dados empíricos de aumento de 

atendimentos, por exemplo, por um ou outro meio de acesso à justiça não é suficiente 

para se dizer que tais pessoas estão, de fato, alcançando – e mesmo desejando – justiça. 

Ainda assim, a indignação que leva à raiva, p.ex., representa um nível de consciência de 

direitos – pode-se desconhecer o estatuto legal que define a relação de direitos, mas o 

sentido é o de ser injustiçado (dimensão formal, ou consciência imediata). A transição 

para a dimensão substancial se dará através da interação – anterior ou posterior à lesão – 

e determinará o comportamento, as decisões seguintes. Por isso, não existe (ou ao 

menos não há como definir) um nível regular, mediano, de consciência de direitos; 

diferentes interações determinarão diferentes níveis, o que irá orientar o comportamento 

sucessivo, em relação ao outro – em um estado bem relacional, pré-lesão, própria ou do 

outro (não podemos pensar o indivíduo sempre como o lesado, mas também, mesmo 

sendo em certa medida hobbesiano, como potencial violador de direitos alheios) – e no 

estado pós-lesão, o que fazer com a relação lesada. 

Este é apenas um dos elementos que motivam a medição de meios de acesso à 

justiça pelo caminho da consciência de direitos. Estes níveis de consciência vão orientar 

o comportamento do indivíduo. Se as interações com os meios de acesso à justiça 

proporcionam variados níveis de consciência, se acrescentam pouco ou quase nada, 

representará tarefa semelhante ao desafio de Sísifo, alegoria da mitologia grega que 

representava uma pessoa condenada a empurrar montanha acima uma enorme rocha, só 

para ver, ao final do dia, seus esforços desperdiçados, quando a rocha rolar pela outra 

ribanceira novamente para baixo da montanha – e tendo que recomeçar, no dia 

posterior, tudo outra vez. Pelo caminho contrário, práticas que elevam os níveis de 

consciência de direitos em muito colaboram para o desafio trazido pelo estado moderno, 

recolocado por CAPPELLETTI e GARTH, e lembrado vividamente por muitos outros. 

 

Ensaios de medição 
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Grosso modo, então, dividiríamos esta consciência de direitos da seguinte forma: 

um estado “zero” de consciência não existiria: muitas interações ao longo da vida nos 

dão a noção de certo ou errado, justo ou injusto; mais ainda, confunde-se com a noção 

de consciência imediata, ou dimensão formal; essa noção fundamental pode não 

reconhecer determinadas relações como de direitos, mas em caso de 

lesão/provocação/ameaça (inclusive ao direito de outros), gera alguma sensação de 

desagrado, indignação, injustiça. 

Este então seria um primeiro nível, mensurável no campo das sensações de 

conceitos abstratos e gerais. O nível seguinte já partiria da conexão entre essa sensação 

genérica e os diplomas legais. Assim, o primeiro nível seria acionado ao se sentir 

prejudicado, p.ex., durante compras em um mercado; o segundo se apresentaria na 

identificação de que existe um conjunto de direitos do consumidor, que devem ser 

respeitados pelo fornecedor, e que existe algo (concepção ainda por demais abstrata) 

que visa proteger/reparar/corrigir a lesão. Em um nível posterior de consciência de 

direitos, reduzem-se as abstrações para noções concretas de que existem leis protegendo 

o consumidor de abusos. Mais acima nesta escala, seria a compreensão dos órgãos que 

poderiam receber uma reclamação quanto ao direito lesado, uma provocação para agir 

sobre a relação. A conexão entre o primeiro e o segundo, e entre este e os demais, 

sucessivamente, depende das interações prévias, mas não apenas da presença destas 

interações, mas de sua qualidade. 

Esta escala pode ser melhor visualizada no Quadro 2, embora não se pretenda 

esgotar estas classificações aqui; este quadro, entretanto, é importante para saber onde 

encontrar limite inferior da escala: 

Quadro 2: Escala de níveis de consciência de direitos 

ESCALA CONCEITUAÇÃO 

1 

Dimensão formal; consciência imediata de direitos; 

noções ainda primárias de justiça/injustiça, mais ligadas à 

idéia de agradável/desagradável, certo/errado; 

2 

Conexão entre sensação genérica e diplomas legais; 

concepção mais concreta, somada à concepção abstrata de 

que existem meios/órgãos de proteção/reparação; 
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3 

Abstrações reduzidas para noções concretas - conexão 

entre sensação genérica, diplomas legais e conhecimento, 

ainda limitado e superficial, sobre meios/órgãos de 

reparação/proteção; alguma compreensão de estrutura 

legal/organização do estado; 

4 

Conexão e compreensão concreta de diplomas violados; 

compreensão concreta mas não de todo completa de 

meios/órgãos de reparação/proteção. 

 

O exemplo sobre relações de consumo não é o único possível. Na verdade, ao se 

pensar em medir consciência de direitos, deve-se pensar que as relações jurídicas são 

diversas: uma pessoa pode ser consumidora, trabalhadora, mulher, casada, mãe, 

pagadora de impostos, tudo ao mesmo tempo agora. Todas essas são representações de 

lugares jurídicos que esta pessoa ocupa: o fato de ser consumidora lhe impõe direitos 

em relação a fornecedores; o de ser trabalhadora, em relação a seus empregadores; à sua 

condição feminina, às relações entre gêneros; ao fato de ser casada, direitos e deveres 

relativos ao casamento; à sua condição de mãe, igualmente, direitos e deveres em 

relação aos filhos; e o fato de ser contribuinte, em relação ao estado. Importante notar 

que é o Direito quem estabelece estas segmentações, ao dividir as relações em ramos – 

civil, familiar, tributário, p.ex., mas os indivíduos são titulares de diversos deles. Por 

isso, este posicionamento em uma escala de consciência precisa também ser 

estabelecido em termos de direitos – onde a colocação no plural se deve ao 

reconhecimento de que uma pessoa pode estar, p.ex., no nível 3 em termos de Direito do 

Consumidor, mas em nível 1 em termos de Direito Penal; isso dependerá de suas 

interações anteriores – e portanto, de seu estilo de vida (aqui entendido como um 

emaranhado complexo de relações, origem, ocupações, etc.). 

Mais ainda, há a noção de direitos fundamentais, categorias básicas do tipo 

limites morais/éticos, de onde a lesão além de muito grave, pode ser sentida 

sensivelmente, posto que componente de um estado muito básico da condição humana. 

Pode-se não saber que as relações judiciais de consumo são regidas pela inversão do 

ônus da prova, mas há uma impressão geral e generalizada de que o direito à vida é 

fundamental e deve ser a todo custo preservado. 

Muitos outros exemplos que ilustram a importância de se estabelecer a 

consciência de direitos como um parâmetro relevante no acesso à justiça poderiam ser 
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aqui trazidos. Por agora, basta saber que existem níveis diversos de consciência, 

influenciados pela interação, e que também dependem da segmentação jurídica que as 

interações anteriores lhe proporcionaram tocar. Também não se limitam aos três níveis 

narrados, podem haver níveis acima: o refinado conhecimento sobre como operar o 

sistema judicial é um bom caso: não estamos falando apenas de advogados, mas dos 

“Repeat Players” (RPs – jogadores habituais)” lembrados por ECONOMIDES (citando 

Marc Galanter), em oposição aos One Shotters (OSs – jogadores ocasionais) 18. Os 

primeiros conhecem o sistema, por conta exatamente de interações anteriores, a ponto 

de saberem se colocar em posições estratégicas em relação aos segundos. Não podemos 

nos esquecer que a consciência é afetada por dois conjuntos de operações: o 

aprendizado e a interação. É simples pensar que um estudante de direito de 19 anos, 

p.ex., se submetido a um exame (medição), acabaria sendo classificado em um nível 

elevado na escala. Mas este aprendizado, de certa maneira, nada tem a ver com suas 

interações com meios de acesso à justiça. Por isso estamos nos concentrando tanto em 

estudar a segunda forma de constituição de consciência. 

São as interações com o mundo real, outras pessoas, meios de acesso à justiça, a 

externalização da experiência que faz com que o indivíduo adquira alguma percepção de 

direitos, do que é direito, e do valor-direito. É a introspecção que internaliza os direitos 

abstratos, que traz para si a percepção, que a transforma em consciência. Essas 

experiências é que vão determinar conteúdo, forma e valor: o que pode ser classificado 

como direito e o que fica de fora; em se classificando, quais as suas relações; e qual o 

valor daqueles bens (direitos), por que e como são protegidos. Então, consciência de 

direitos pode ser definido como o acúmulo de percepções sobre um elemento tal que é 

adquirido, em diferentes níveis, e se manifesta, sai do caráter subjetivo para o objetivo, 

nas interações sociais. É ao se relacionar com outras pessoas e com o mundo exterior 

que o indivíduo agrega consciência (e eleva/diminui seu nível de consciência) e 

manifesta essa consciência na forma de como se dão suas relações. É nessa consciência 

adquirida que o indivíduo vai buscar referências para outras relações – e eventualmente 

escolher entre lesar ou não direito alheio, ou entre o que fazer com uma situação 

identificada como de direito lesado. 

                                                 
18 ECONOMIDES, Kim. 1999. Pg. 66. 
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A partir deste ponto, a manifestação da consciência (e aqui nos concentramos na 

defesa do direito próprio), o encaixe entre a relação que a pessoa naquele momento 

enfrenta e a sua percepção internalizada de que se tratam de direitos em jogo são 

condições iniciais para a manifestação de uma defesa/reparação de direitos. Entretanto, 

os elementos que definem se o indivíduo irá procurar algum meio de acesso à justiça 

não são apenas estes. Uma coisa é medir o grau de consciência de direitos que uma 

pessoa adquire; outra tarefa é medir as diferentes variáveis que determinam se uma 

pessoa tomará a decisão de buscar tais meios ou permanecer como está. Entretanto, e 

como premissa metodológica, consideramos que quanto menor o nível de consciência, 

menores são as chances de se deixar o lugar de passividade e buscar os meios de acesso. 

A relação é vista como um fator externo, incontrolável, quase transcendental. Como por 

exemplo uma tempestade é vista como desastre natural. Ou seja, quanto menor o nível 

de consciência de que uma relação envolve direitos, e sobre qual o valor destes direitos, 

maiores são as chances de se naturalizar a lesão. As conseqüências disto podem ser a 

perpetuação/continuidade/reincidência de lesão de direitos, o que torna ainda mais 

graves os potenciais efeitos de conflitos sociais. 

Por outro lado, quanto maior o nível de consciência, maiores são os recursos que 

o indivíduo dispõe para realizar um cálculo mental sobre se vale a pena ou não buscar 

estes meios. Isto não pode ser esquecido: um indivíduo com capacidade para identificar 

uma relação como de direitos e com conhecimento sobre meios e procedimentos 

judiciais (p.ex., nível 4), pode utilizar estas percepções – buscadas em sua consciência – 

para decidir nada fazer (c1.1). 

 

Concluindo 

 Depois da provocação iniciada por CAPPELLETTI e GARTH, acerca da 

importância de se promover acesso à justiça, surge outra questão: que acesso se está 

promovendo? Qualquer prática judicial pode ser assim classificada? É possível 

classificar internamente os meios de acesso à justiça? Seguramente, esta série de 

questionamentos é necessária. A escolha da consciência de direitos potencialmente 

gerada por esses meios não é sem razão: há de se pensar em suas conseqüências, em 

suas contribuições reais (ou não) para os passos seguintes; não apenas a distribuição de 

soluções pontuais, mas para a construção de uma cultura de direitos, que evite novas 
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violações, que equipe o cidadão como sujeito de direitos executáveis, que prepare o 

estado e sua estrutura judicial para lidar com os conflitos sociais. 

 O passo seguinte é, então, estabelecer indicadores de intervenção, ou seja, 

formas de medida sobre o quanto essas diferentes práticas contribuem – ou não – para o 

acréscimo desta consciência. A pergunta de fundo é: o que esses meios de acesso à 

justiça estão, de fato, construindo? O citado19 grupo de pesquisa do Núcleo de Direitos 

Humanos da PUC-Rio pretende exatamente partir do conceito aqui trabalhado para 

realizar esta medição. 
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A DIFÍCIL RELAÇÃO ENTRE IGUALDADE, JUSTIÇA SOCIAL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO. 

 

Marco Aurélio Gonçalves Ferreira∗

RESUMO 

A desigualdade jurídica no Brasil resulta, entre outros aspectos, da concepção de 

cidadania que se afasta do conceito consensualizado nos paises democráticos aos quais 

espelhou seu texto constitucional. Assim, persiste no Brasil uma confusão quanto à 

interpretação da estrutura do Estado liberal, por conseqüência, uma difícil consolidação 

destes ideais em nossa sociedade; isto somado a visão restrita a respeito do conceito de 

cidadania e da função das políticas governamentais em um Estado Democrático de 

Direito. Tal fato produz no Brasil uma crise na identidade das instituições estatais e, por 

conseqüência, um conflito quanto ao seu papel a ser desempenhado na sociedade; a 

exemplo o Poder Judiciário, que freqüentemente chama para si a responsabilidade de 

fazer a chamada “justiça social” que, em tese, compete ao poder executivo dentro de 

suas atribuições e da distribuição de bens e serviços. 

 

PALAVRAS CHAVE: IGUALDADE, JUSTIÇA SOCIAL E POLÍTICAS 

PÚBLICAS./    

 

ABSTRACT 

Die Rechtsungleichheit in Brasilien ist unter anderem eine Folge des Begriffs der 

Staatsbürgerschaft, der von der in den demokratischen Ländern übereinstimmenden 

Anschauungen abweicht, die den Text ihrer Konstituition widergespiegelt hat. So 

herrscht in Brasilien weiterhin eine Verwirrung in Bezug auf die Interpretation des 

liberalen Staatsaufbaues anbelangt, folglich eine mühsame Konsolidierung dieser Ideale 

in unserer Gesellschaft; dazu kommt die beschränkt Sicht im  Hinblick auf den Begriff 

der Staatsbürgerlichkeit und der Wirksamkeit der Regierungsmassnahmen in einem 

demokratischen  Rechtsstaat. Diese Tatsache bewirkt in Brasilien eine Identitätskrise 

der staatlichen  Instuitionen und konsequenterweise einen Konflikt bezüglich seiner in 
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der Gesellschaft zu erfüllenden Rolle. Am Beispiel der richterlichen Gewalt, die häufig 

die Verantwortung an sich zieht die soziale Gerechtigkeit anzurufen, die im allgemeinen 

der Executive  innerhalb ihrer Befugnisse und der Verteilung von Besitz und 

Dienstleistungen zusteht. 

 

PALAVRAS CHAVE:   GLEICHHEIT, DIE; SOZIALE GERECHTIGKEIT, DIE ; 
ÖFFENTLICHKEITSPOLITIK, DIE 

 

1. Introdução. 

 

Pode-se perceber na sociedade brasileira a naturalização da desigualdade entre 

cidadãos, o que denota a presença de elementos próprios de uma estrutura social 

hierárquica ou tradicionalista1.  A partir desta perspectiva podemos compreender como 

se organizam e se estruturam as diversas formas de instituições estatais brasileiras. 

No que tange aos direitos, enquanto nos modelos das sociedades tradicionais há 

segmentação na distribuição de garantias, conferindo privilégios que denotam a 

existência de categorias de cidadãos, no outro o que existe é a universalização de 

direitos bem como uma estratificação social, no entanto, esta é firmada na 

preponderância da igualdade na distribuição e no exercício das garantias perante a 

esfera pública. 

Este paradoxo pode ser percebido, no sistema jurídico brasileiro, quando 

realizamos o exercício comparativo das categorias e suas representações que instruem o 

texto constitucional de 1988, inspirado nos ideários liberais – individualista, e 

confrontamos com as categorias e representações contidas nos subsistemas processuais 

penais ainda regidos sob o modelo de pensamento do Estado monárquico2 legitimador 

da sociedade estamental3.  

                                                 
1 As características de cada modelo de sociedade hierárquica e igaulitária  foram devidamente descritas 
nas obras de Louis Dumont em: Homo hierarchicus. e  Homo Aequalis.  São Paulo, Editora EDUSC. 
2 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de.  Processo Criminal Brasileiro. Livraria Freitas Bastos S/A 4.ª 
ed. Vol. 1. São Paulo. 1959. p.220. 
3 Estamento: a) Na literatura histórica, entende-se por estamento as categorias hierarquicamente 
sobrepostas que compunham as sociedades feudais européias. b) Coube ao sociólogo Max Weber a 
elaboração sistemática do conceito de estamento. Para Weber a distribuição diferencial de poder 
socialmente condicionado expressa-se na existência de estamentos; porém, por sua vez, o estamento é 
uma dimensão analítica das formas concretas de desigualdade social. Dicionário de Ciências Sociais. 
Editora da Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro-1986.   
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A desigualdade jurídica no Brasil resulta, entre outros aspectos, da concepção de 

cidadania que se afasta do conceito consensualizado nos paises democráticos, como: 

Estados Unidos, França e Alemanha; onde se desenvolveu o sistema capitalista de 

produção. A institucionalização da cidadania, no direito brasileiro, pouco se assemelha 

ao descrito nos estudos de MARSHALL e reproduz a visão do senso comum, que 

atribui a este elemento somente o aspecto dos direitos políticos. 4 Tal atribuição deve-se 

principalmente, segundo historiadores, ao fato de que no Brasil os direitos políticos 

foram os primeiros a serem efetivados5. 

As teorias que fundamentaram o estado liberal não se concretizaram em sua 

plenitude no Estado brasileiro, em razão da dificuldade de efetivar categorias oriundas 

de uma sociedade individualista, em outra de característica estamental, tradicionalista 

ou holística6. Assim, persiste no Brasil uma confusão quanto à interpretação da estrutura 

do Estado liberal, por conseqüência, uma difícil consolidação dos chamados ideais 

liberais em nossa sociedade, que mantém ainda resquícios de uma época marcada pela 

desigualdade entre súditos. Tal fato reflete-se em diversos aspectos, inclusive quando da 

ausência de uma nítida concepção que secciona políticas públicas governamentais dos 

direitos da cidadania.  

A ausência de uma clareza a respeito dos conceitos de cidadania e da função das 

políticas governamentais, em um Estado Democrático de Direito, produz no Brasil uma 

crise na identidade das instituições públicas e, por conseqüência, um conflito quanto ao 

seu papel a ser desempenhado na sociedade. Inúmeras são as instituições que sofrem 

essa crise de identidade em nossa nação; no entanto, podemos citar como exemplo o 

Poder Judiciário, que freqüentemente chama para si a responsabilidade de fazer a 

chamada “justiça social.”7  

O objetivo deste trabalho será, através da análise de discurso, explicitar a 

ambigüidade na interpretação da finalidade das Políticas Públicas de justiça social, ou 

                                                 
4 O afirmado pode ser notado em diversos manuais de Direito Constitucional, a exemplo o jurista José 
Afonso da Silva no livro Curso de Direito Constitucional Positivo. Ed Malheiros 15 ed revisada 1998 
Título V p. 345-412. 
5 CARVALHO, José Murilo de, (2002). Cidadania no Brasil – O longo caminho –, 3ª Edição. Rio de 
Janeiro, Editora Civilização Brasileira. Pg 25 
6 DUMMONT, Louis. Homo aequalis: gênese e plenitude da ideologia econômica tradução José 
Leandro nascimento, Bauru, SP .Edusc. 2000. p 14.  
7. RE 64293 / SP - São Paulo Recurso Extraordinário Relator(A): Min. LUIS GALLOTTI  Julgamento:  
04/03/1969 Órgão Julgador:  Primeira Turma Publicação:  RTJ VOL-49342- PG- Dj Data-23-05-1969 
Pg-02155 Ement Vol-00765-03 Pg- 00772 RTJ vol-00049-03 pg-00342.   
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justiça distributiva, que visam diminuir as desigualdades sociais e o papel dos direitos e 

das instâncias judiciárias, como elemento garantidor dos direitos de cidadania, bem 

como, os argumentos dos doutrinadores do direito a respeito do conceito de igualdade 

jurídica. Estes discursos ambíguos se refletem diretamente na dúbia identidade das 

instituições, no que tange principalmente ao seu papel na sociedade.  

 

 

 

2. Sobre a cidadania. 

 

Segundo historiadores, na maior parte da idade média, compreendida entre os 

séculos V ao XV, não se dava uma distribuição das atividades do homem em distintos 

compartimentos, isso em razão da própria ideologia cristã que rejeitava qualquer tipo de 

subdivisão. A idéia de que determinada atividade humana pudesse ser analisada sob o 

ângulo moral, religioso ou político não era concebido na forma de pensar do homem 

medieval.8 Neste período a cidadania ainda não estava delimitada em direitos 

determinados. 

A importância, para esse trabalho, da compreensão da concepção da cidadania 

nos países democráticos, a exemplo: Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra;  

funda-se no fato de que o Brasil, ao construir seu texto constitucional de 1988, 

espelhou-se nesses países e suas respectivas constituições e, por conseqüência, aderindo 

aos ideais a estas inerentes, principalmente as cartas magnas dos E.U.A, França e da 

Alemanha. 9

Assim, vale ressaltar o estudo realizado pelo cientista político T. H. Marshall 

sobre a cidadania na Inglaterra. Em sua investigação, MARSHALL  divide o conceito 

de cidadania em três partes: o elemento civil se institucionaliza em meados do século 

XVIII, sendo composto dos direitos necessários à liberdade, o direito à prestação  

jurisdicional. Este último é de extrema relevância, pois, é o garantidor de todos os 
                                                 
8 ULLMAN, Walter. Historia del pensamiento político en la Edad Media.ed. Ariel, Barcelona, 1997, pg 
18. 
9 O sistema jurídico brasileiro adota o mesmo modelo americano de sistema de controlo de 
constitucionalidade pela via judicial. O judicial review foi aplicado no EUA a partir da decisão no caso  
Marbury versus Madison.   FERREIRA FILHO. Manuel Gonçalves Ferreira.  Direitos Humanos 
Fundamentais.  9 ed. – São Paulo: Saraiva  p 75 
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demais direitos, em seguida, o elemento político, que se institucionaliza em meados do 

século XIX, sendo entendido como o direito de compartilhar na administração do bem 

comum, por fim o elemento social, que se institucionaliza em meados do século XX, 

referindo-se desde o direito a um mínimo de bem-estar, ao direito de participar na 

herança social de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. 10

Tais direitos, para Marshall, somente foram possíveis nas sociedades 

capitalistas, pois, fundadas na propriedade privada e na produção de excedentes, 

conduzem ao acúmulo de riquezas, gerando, conseqüentemente, desigualdades sociais. 

Assim, vale a pena reafirmar que o sistema capitalista detém em sua essência a 

desigualdade social, pois se houvesse o nivelamento das classes sociais o sistema 

deixaria de ser capitalista e tomaria feições de outro sistema político. Assim, verifica-se 

que uma ideologia que busque eliminar por completo as desigualdades sociais deverá 

obviamente abandonar a visão da sociedade capitalista.  

Segundo os estudos de MARSHALL, a desigualdade social produzida pelo 

mercado, somente pode ser tolerada se houver uma igualdade mínima e comum a todos, 

perante a esfera pública11. Com efeito, surgem os direitos da cidadania construídos sob a 

égide da igualdade formal, ou seja, conferindo a distribuição igualitária dos direitos, 

sem qualquer distinção, a todos os cidadãos. Nesse campo as desigualdades produzidas 

pelo mercado não incidem, pois todos serão nivelados qualitativamente, ou seja, pela 

qualidade de cidadão detentor de direitos, e não quantitativamente, em relação ao 

aspecto sócio-econômico.  

Nesta esfera de garantias encontram-se os direitos propriamente ditos e as 

instituições judiciárias de administração de conflitos que, regidos por esse princípio 

igualitário, não podem desigualar jurisdicionados, tampouco realizar compensação das 

desigualdades sociais produzidas “naturalmente” pelo mercado.   

A mola propulsora de todos os demais direitos no Estado Democrático é o 

direito à liberdade; pois, pelo fato de todos, em uma sociedade capitalista, serem livres, 

inclusive para produzir e comercializar bens e produtos, gerando acúmulo de riqueza e, 

por conseguinte, desigualdades econômicas e sociais, é que se cria o direito da 

cidadania, onde todos são iguais. Os direitos civis apresentam-se como o marco de 

partida mais importante, pois é neste que todos os demais direitos são garantidos. Esse 
                                                 
10 MARSHALL, T.H.  Cidadania Classe Social e Status. Rio de Janeiro, Zahar editores. 1967. p 66 
11 MARSHALL, T.H.  Idem. p 107 
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espaço também é fundado na igualdade de todos perante a lei e diante dos órgãos 

judiciais. 

No Brasil, os direitos da cidadania concretizaram-se de uma forma diversa à 

Inglaterra. Segundo historiadores, primeiro vieram os direitos sociais em período de 

cerceamento dos direitos políticos, em seguida os direitos políticos e por fim os direitos 

sociais12;  em razão de tal inversão pode-se compreender a distinta concepção da 

cidadania no Brasil.  

Importa ressaltar, que o Brasil detém uma tradição histórica de não rompimento 

de paradigmas. A proclamação da República em 1889 apresentou-se como um 

rompimento com a estrutura política nacional, mas não foi um movimento de 

rompimento com a estrutura social13. Tal fato reflete significativamente na forma atual 

de concretização dos direitos de cidadania.  

 

3. Igualdade Jurídica e Políticas Públicas. 

 

O portão de entrada da ação do poder executivo através das políticas públicas 

governamentais, encontra-se mais acentuado no âmbito dos direitos sociais, ou seja, a 

atuação governamental opera sobre as deficiências no acesso a estes direitos que, em 

tese, seguindo os parâmetros do estado liberal, deveriam ser disponibilizados de forma 

igual a todos. Assim, sobre os direitos sociais, afirma José Murilo de Carvalho: 

 A garantia de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina 

administrativa do Poder Executivo. Em tese eles podem existir sem os direitos civis e 

certamente sem os direitos políticos. Podem mesmo ser usados em substituição aos direitos 

políticos. Mas, na ausência de direitos civis e políticos, seu conteúdo e alcance tendem a ser 

arbitrários. 14

   A compensação das desigualdades sociais nos países capitalistas, a exemplo 

dos E.U.A, é atribuída ao Estado, no âmbito das políticas públicas governamentais. O 

grande debate da atualidade, sobre qual se debruçam os pensadores desse país, recai 

sobre a questão  de admitir uma visão de distribuição de riquezas pelo Estado, 

atendendo ao critério de justiça material, que leva em consideração as diferenças de 

                                                 
12 CARVALHO, José Murilo de, op cit  p. 219 
13 PRADO, Maria Emília. Memorial das desigualdades : Os impasses da cidadania no Brasil (1870-
1902) Rio de Janeiro, Revan, 2005.pg 30  
14 CARVALHO, José Murilo de, op cit  p. Pg. 10 
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cada segmento social, ou permitir o acesso aos bens seguindo o critério de justiça 

formal, que visa dar uma tratamento à cidadãos sem distinção de qualquer natureza. No 

entanto, esta nação, no campo do exercício dos direitos na esfera jurídica, segue uma 

regra de igualdade formal que não concebe tratamento jurídico diferenciado entre 

cidadãos em razão de qualquer natureza. Esta fronteira está presente nos autores atuais.  

JONH RAWLS constrói seu pensamento na existência de dois princípios de 

justiça, onde afirma que “no primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais 

abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 

semelhante de liberdades para as outras, já no segundo: As desigualdades sociais e 

econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) 

consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e (b) 

vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.”15

Percebe-se, que a idéia de justiça na qual se estrutura o pensamento de RAWLS 

não contraria a idéia de cidadania descrita por MARSHALL que, como já descrito, 

determina que para se tolerar as desigualdades sociais, produzidas pelo sistema 

capitalista, criaram-se os direitos da cidadania, onde estas desigualdades não incidem. 

Um bom exemplo é o direito de acesso à prestação jurisdicional, onde os cidadãos 

devem ter direito igual de acesso e tratamento diante do processo e das instituições 

judiciais. 

O que não estava no campo de estudo de MARSHALL foi mais bem 

desenvolvido por outros autores no campo das Políticas Públicas. Abandonando-se o 

modelo do mercado livre o Estado passa a intervir nas relações privadas. Desta forma, 

as ações governamentais adentram, não no campo dos direitos civis de cidadania, mas 

sim, na esfera dos direito sociais, visando equilibrar o funcionamento do mercado e 

compensar as desigualdades sociais.  16

Os direitos da cidadania e as políticas públicas governamentais são esferas 

distintas. Enquanto que no primeiro prevalece à igualdade sem distinção de qualquer 

natureza, no outro se debate um modelo de igualdade que busca conformar as 

                                                 
15 RAWLS, John  Uma teoria da Justiça . Tradu. Almiro Pisetta eLenita Maria Rimoli Esteves, 2.ª Ed- 
São Paulo: Martins Fontes 2000, p. 64 
16 Assim preconiza José Murilo de Carvalho  “Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente 
organizadas reduzir os excessos de desigualdades produzidas pelo capitalismo e garantir um mínimo de 
bem estar para todos. A idéia central em que se baseiam é da justiça social” CARVALHO, José Murilo 
de, op cit  p.10 
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desigualdades produzidas pelo sistema capitalista, ou seja, as Políticas Públicas 

interferem no sentido de compensar as acentuadas desigualdades produzidas pelo 

mercado.  

Ronald DWORKIN marca a visão política dos liberais sobre a igualdade como 

ideal político. Em um primeiro momento, exige-se um tratamento igualitário sem 

distinções17, já no segundo, assegura a compensação para atribuição de iguais 

oportunidades. 18

Continua o autor na página seguinte: 

“ O segundo princípio exige que o governo trate igualmente todos os que estão a seu 

cuidado na atribuição de oportunidades, ou , pelo menos, que trabalhe para assegurar o Estado 

de coisas em que todos sejam iguais ou mais aproximadamente iguais nesse aspecto. Quase 

todos admitem que o governo não pode tornar todos iguais em todos os aspectos, mas as 

pessoas discordam  sobre em que medida o governo deveria tentar assegurar a igualdade em 

alguns recurso específico, como por exemplo, o monetário.” (grifo nosso) 

O discurso de DWORKIN acomoda-se ao pensamento de RAWLS quanto à 

distinção entre um campo de igualdades mínimas e universais e outro campo de 

compensações das desigualdades.  Ressalta-se, que a visão da igualdade material 

somente se procede no campo das ações governamentais, através das políticas públicas. 

Imprescindível é a compreensão de que políticas públicas não são leis, são 

simplesmente ações governamentais, pois, casos se revertessem em leis, estas então 

adentrariam na esfera dos direitos da cidadania produzido, consequentemente,  

tratamento juridicamente desigual a cidadãos com mesmo status de igualdade, ou seja, 

está vedado na esfera dos direitos civis de cidadania fazer compensação de 

desigualdades de qualquer natureza. DWORKIN trata a igualdade, sob o prisma das 

ações governamentais, no sentido de buscar uma compensação ou equilíbrio. 19  

                                                 
17 “Devemos distinguir dois princípios diferentes que consideram a igualdade como um ideal político. O 
primeiro exige que o governo trate todos os que estão ao seu cuidado como iguais, isto é, como tendo 
direito a igual atenção e respeito de sua parte.” (grifo Nosso).DWORKIN, Ronald. Uma questão de 
princípio : trad. Luiz Borges – São Paulo: Marins FONTES 2000 (Justiça e Direito).; p. 283 

18 “ O segundo princípio exige que o governo trate igualmente todos os que estão a seu cuidado na 
atribuição de oportunidades, ou , pelo menos, que trabalhe para assegurar o Estado de coisas em que 
todos sejam iguais ou mais aproximadamente iguais nesse aspecto. Quase todos admitem que o governo 
não pode tornar todos iguais em todos os aspectos, mas as pessoas discordam  sobre em que medida o 
governo deveria tentar assegurar a igualdade em alguns recurso específico, como por exemplo, o 
monetário.” (grifo nosso) DWORKIN, Ronald. op cit, p. 284. 
19 DWORKIN, Ronald. op cit, p. 284 
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As sociedades capitalistas, fundadas na propriedade privada, têm a categoria 

“trabalho” como um valor, sendo este ligado diretamente à produção de riqueza20. Cabe 

ao Estado universalizar o acesso a um mínimo básico de direitos da cidadania, de forma 

igualitária. No âmbito dos direitos sociais, a problemática do acesso aos recursos e às 

oportunidades, incita o debate acerca das políticas governamentais para distribuição de 

bens que atendam a critérios igualitários, seguindo ou uma idéia de uma política 

compensatória ou de política igualitária. Todavia, esta compensação das desigualdades 

não contraria a universalização destes direitos, que se apresenta como garantia de todos. 

Compensar desigualdades sociais, derivadas do mercado, através de políticas públicas, 

não representa privilégio legal. 21  

Numa visão liberal, em uma sociedade onde todos são iguais em todas as 

condições, ou seja, todos têm igualdade de “partida”, indaga-se sobre a possibilidade 

das políticas públicas oferecerem uma distribuição de riquezas de forma igualitária, 

seguindo um critério de igualdade formal. Assim, a “chegada” será determinada 

unicamente pelas condições particulares de cada indivíduo, seja de talento ou ambição. 

No entanto, a partir do momento em que há diferenças entre indivíduos, enquanto uns 

por nascença, ou por herança, ou outros por motivos externos, são do “ponto de partida” 

mais favorecidos que outros, 22 questiona-se a justiça distributiva de bens fundada no 

critério de política de igualdade formal.  Passa-se, então, a considerar uma distribuição 

de bens fundada em critérios de uma política compensatória como mais uma opção de 

igualdade, através da ação governamental. A ação governamental se funda na idéia de 

que, partindo de um mínimo disponível a todos, verificando a necessidade de cada 

segmento social em particular, desloca-se recursos de forma a atender os mais 

necessitados, deixando menor concentração de bens àqueles mais abastados, a fim de 

que todos tenham acesso ao mínimo disponível. 23   

                                                 
20 LOKE, John.  Segundo Tratado Sobre o Governo.ed. Martin Claret. Coleção : Obra prima de cada 
autor. Cap. V : Da Propriedade. Pg. 35. 
21 DWORKIN, Ronald. op cit, p. 288. 
22 DWORKIN, Ronald. op cit, p.308 
23 “Assim, um liberal não pode, no fim das contas, aceitar que os resultados do mercado definam quotas 
iguais. Sua teoria de justiça econômica deve ser complexa, porque ele aceita dois princípios difíceis de 
sustentar na administração de uma economia dinâmica. O primeiro requer que as pessoas tenham, em 
qualquer ponto de suas vidas, quantias diferentes de riqueza na medida em que as escolhas genuínas que 
fizeram tenham sido mais ou menos dispendiosas ou benéficas para as comunidades, de acordo com o 
que as outras pessoas querem para suas vidas. O mercado parece indispensável a esse princípio. O 
segundo requer que as pessoas não tenham diferentes quantias de riqueza só porque têm diferentes 
capacidades inatas para produzir o que  os outros querem, ou porque são favorecidos de maneira 

2687



 

A problemática que aborda DWORKIN e RALWS contextualiza-se no fato, de 

que, primeiramente o pensamento político dos E.U.A  não concebe a sobreposição ou 

interferência das esferas políticas e jurídicas. Outro ponto relevante está no fato de que a 

exemplo, a sociedade americana e inglesa, por serem sociedades individualistas e 

igualitárias, encontram resistências à idéia de um direcionamento, fora dos parâmetros 

simétricos, não somente dos direitos civis, como também das políticas públicas 

estatais24 . Como verificação empírica, a obra de Loïc Wacquant25 nos mostra uma 

tendência no abandono das políticas públicas de ajudas sociais aos pobres e posterior 

conseqüente incremento na máquina repressiva do Estado. 

Segundo juristas, a partir de 1891 o direito brasileiro adota, com base no judicial 

review do modelo americano, o sistema de controle jurisdicional de constitucionalidade. 

Neste caso, cabe ao poder judiciário a declaração de constitucionalidade de atos 

legislativos ou administrativos, decidindo sobre a compatibilização ou não com o texto 

constitucional.26

No entanto, seguindo o modelo do constitucionalismo dos E.U.A, o Brasil não 

concebe a avaliação judicial das decisões de caráter político. Assim, determina o direito 

administrativo brasileiro que os atos discricionários (conveniência e oportunidade) da 

administração pública não podem ser avaliados pelo judiciário, tão somente os de 

caráter vinculados (determinados em lei).27

 O Brasil, em razão de visão paternalista fundada em um Estado tradicionalista, 

defensor de um interesse público em oposição ao interesse individual 28 somados à 

ausência de uma idéia clara e pragmática da compartimentalização das atividades 

humanas, faz com que a função governamental, que através das políticas públicas cabe a 

compensação das desigualdades sociais no intuito de assegurar à todos o acesso aos 

direitos, confunda-se com a atuação do direito e do judiciário, que firma seu paradigma 

na justiça social gerando um impacto paradoxal em diversos aspectos.  
                                                                                                                                               
diferente pelo acaso. Isso significa que as distribuições do mercado devem ser corrigidas para que 
algumas pessoas se aproximem mais da parcela de recursos que teriam tido, não fossem essas várias 
diferenças iniciais de vantagem, sorte e capacidade inerente”.  Idem , ibidem . p 309 (grifo nosso) 
24 REIN, Martin. Social Science and Public Policy. Penguin Books, Pennsylvania. 1976 pg. 171. 
25 WACQUANT, Loïc.  As prisões da Miséria. Tradução: André Telles- Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
2001. 
26 DA SILVA. José Afonso.  Curso de Direito Constitucional Positivo.  15. ed. Editora Malheiros. São 
Paulo. Pg 48-58. 
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manuela de direito Administrativo. Ed Lúmen Júris. Rio de 
Janeiro. 2003 pg. 36. 
28 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. op cit. p. 228. 
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4. A igualdade no Direito Brasileiro. 

 

Justiça social, igualdade material, igualdade formal são conceitos que se 

confundem, quanto ao campo de atuação, no sistema de justiça brasileiro. Segundo a 

ideologia democrática liberal, a justiça social compete ao Estado e se realiza no âmbito 

das políticas públicas governamentais com o fito de compensar as desigualdades sociais 

produzidas pelo mercado. Ocorre que, no Brasil esta é reclamada também no âmbito dos 

direitos civis pelas instâncias judiciais. Todavia, no modelo dos Estados Unidos, ao 

judiciário cabe única e exclusivamente a administração dos conflitos sob o prisma da 

igualdade formal de todos no exercício dos direitos da cidadania. 

No entanto, como já afirmado, no Brasil, a ausência de uma idéia clara a respeito 

dos direitos da cidadania conduz a uma crise na identidade das instituições públicas. Em 

razão disto, o ordenamento jurídico brasileiro, chama para si a responsabilidade de fazer 

a compensação das desigualdades sociais interferindo na esfera da justiça distributiva de 

competência das políticas públicas governamentais.  

No Brasil, o discurso que justifica a inserção dos direitos civis no campo de 

competência das políticas públicas, em que se atribui ao direito à função de realizar a 

compensação das desigualdades sociais, é expresso pela autoridade do jurista e político 

Ruy Barbosa que diz: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente 

aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.”29

Este preceito, exaustivamente doutrinado nas faculdades de direito como a 

legitima interpretação jurídica do princípio de igualdade, denota não somente a 

compensação das desigualdades sociais, bem como, a manutenção de privilégios a 

pessoas que possuem, em tese, a mesma qualidade de cidadão30.    

Interessante observar que os juristas brasileiros, com base na estrutura da 

igualdade material proposta por Ruy Barbosa, se aproximam dos mesmos argumentos 

que os pensadores dos EUA buscam para descrever as visões de igualdade aplicadas a 

                                                 
29 BARBOSA, Ruy, (1999). Oração aos Moços / Edição Popular anotada por Adriano da Gama Kury. 5ª 
edição. Rio de Janeiro. Fundação Casa de Rui Barbosa, p. 08. 
30 KANT DE LIMA, Roberto: Prevenção e Responsabilidade ou Punição e Culpa? Uma discussão sobre 
alguns reflexos da ambiguidade de nossos modelos de controle social e produção da verdade na 
administração da burocracia oficial brasileira. Rio de Janeiro. 2004 
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políticas públicas. No entanto, no Brasil, a falta de uma nítida segmentação entre os 

direitos da cidadania e as políticas públicas governamentais de justiça social, produz um 

conflito  percebido nas esferas de atuação institucional e uma equivocada interpretação 

do pensamento liberal estrangeiro. 

Ao trazer estas diferenciações de caráter natural e social para o campo jurídico, o 

discurso brasileiro se aproxima da visão de igualdade jurídica, proposta por Ruy 

Barbosa, ao mesmo tempo se afastando da concepção de cidadania nos padrões das 

Repúblicas Democráticas baseadas no modelo descrito por MARSHALL, bem como, 

confundindo a esfera dos direitos civis de cidadania com o papel das políticas públicas 

governamentais estudadas pelos publicistas da atualidade DWORKIN e RAWLS, 

freqüentemente chamados como referência pelos juristas nacionais como se as idéias e 

diálogos partissem de uma realidade em comum. 

A ausência desta percepção traz um equívoco quanto à leitura e interpretação de 

autores estrangeiros, pois estes estruturam seu pensamento dentro de uma 

contextualização que em muito se difere da realidade histórica brasileira. Nota-se nos 

discursos de consagrados juristas nacionais, que na labuta de justificar a igualdade 

material aplicada ao direito nacional, utilizam o texto de RAWLS31, justamente para 

traçar a distinção entre as modalidades de justiça, todavia sem considerar a segmentação 

dos tipos de justiças entre o campo político e jurídico. Com efeito, traçam um diálogo 

como se tais estruturas se aproximassem da estrutura de pensamento hodierno no Brasil.  

É cediço na doutrina brasileira a invocação de antigos juristas, que em razão de 

sua autoridade no campo são recorrentes e freqüentemente trazidos para a doutrina 

jurídica como atuais. Nesse sentido, o atual jurista constitucionalista José Afonso da 

Silva segue esse norte, citando outro amplo jurista de consenso no direito, Pontes de 

Miranda, que escreve o texto abaixo na segunda metade do século passado. Assim, 

segundo o texto antigo:  

A desigualdade econômica não é de modo nenhum, desigualdade de fato, e sim a 

resultante, em parte, de desigualdades artificiais, ou, desigualdades de fato mais desigualdades 

econômicas mantidas por lei. O direito que em parte as fez, pode amparar e extinguir as 

desigualdades econômicas que produziu. Exatamente aí é que passa grande a transformação da 

época industrial, com tendência a maior igualdade econômica, que há de começar, como já 

                                                 
31 A exemplo: Ricardo Lobo Torres.  Direitos Humanos e a Tributação: Imunidades e isonomia. Rio de 
Janeiro: Renovar 2005. p 347.  
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começou em alguns países, pela atenuação mais ou menos extensa das desigualdades”32 (grifo 

nosso)  

Nota-se que a tradição jurídica brasileira associa a desigualdade do mercado à 

desigualdade jurídica. Assim, segundo este porta voz33 do sistema jurídico, é ao direito 

que cabe a função de mitigar as desigualdades econômicas, visto que, segundo o autor, 

foi ele mesmo quem as produziu. Com efeito, sob essa argumentação, o ordenamento 

jurídico brasileiro sobrepõe o exercício dos direitos civis para a esfera da competência 

das políticas públicas governamentais e, junto com essa visão, a concepção de que o 

sistema jurídico rege-se pela regra de igualdade, que reconhece as desigualdades a 

serem delimitadas, mantidas ou compensadas. Esta lógica, contextualizada na sociedade 

brasileira, de estrutura hierárquica, se reproduz em vários segmentos da esfera pública, 

onde o sistema jurídico é espelho que reflete esta racionalidade em sua dogmática, 

produzindo verdadeira desigualdade jurídica.  

Esta ambigüidade do sistema nacional encontra-se explícita nas leis nacionais, 

que conferem privilégios a determinadas categorias, produzindo assim, verdadeira 

desigualdade entre jurisdicionados a exemplo: a prisão especial: Artigo 295 do CPC e 

lei 10.258/01, Foro privilegiado para crimes comuns, artigo 104 CRF, I, a, entre outros, 

além das decisões judiciais que privilegiam cidadãos em razão de suas condições 

pessoais34.     

 

5. Diferença e desigualdade. 

 

A ambigüidade da secção entre diferença e desigualdade pode ser compreendida 

como resultado da formação híbrida do sistema jurídico brasileiro, no qual ao mesmo 

tempo em que se percebe a presença de elementos do modelo igualitário - individualista, 

(exemplo: as premissas de igualdade contida na constituição no artigo 5.º caput da 

Constituição Federal de 1988)  há presença concomitante de elementos do modelos  

                                                 
32 PONTE DE MIRANDA Francisco Cavalcante apud  DA SILVA. José Afonso.  Curso de Direito 
Constitucional Positivo.  15. ed. Editora Malheiros. São Paulo. Pg 220.  
33 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas Lingüísticas: O que falar quer dizer. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo. Pg. 89. 
34 GONÇALVES FERREIRA, Marco Aurélio. A garantia constitucional da reparação por danos morais 
e seu quantum limitado pelo  princípio do enriquecimento ilícito ou sem causa. Ed. Lumen Júris. No 
prelo. 
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holístico – hierárquico de administração de conflitos35 (exemplo: o código de processo 

penal brasileiro, e as premissas de privilégios processuais).  

Enquanto que em um sistema individualista – igualitário, a exemplo o modelo 

estadunidense, a explicitação das diferenças é ponto relevante para o exercício de 

direitos, no sistema brasileiro a desigualdade é naturalizada e a diferença é percebida 

como parte do núcleo desta desigualdade.  

Essa recorrente ausência de distinção entre desigualdade e diferença, no direito 

brasileiro, tem seu ponto de eclosão em razão da existência simultânea de dispositivos 

normativos que asseguram um núcleo específico de direitos a determinadas categorias 

de indivíduos, a exemplo: lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Estatuto do Idoso 10.741/2003, com a existência de dispositivos processuais que 

determinam privilégios a certos indivíduos como, por exemplo: o foro privilegiado a 

mulher em caso de ação de separação, (art. 100, I CPC) a prisão especial (art. 295 CPP) 

prazo especial para ministério Público e Fazenda Pública (artigo 188 CPC), foro 

privilegiado para crimes comuns, artigo 104 CRF, I, a.Todos vigoram sobre a norma 

constitucional do artigo 5.º caput que determina:   Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta constituição. 

 Uma forma de diferenciação pode ser encontrada num sistema jurídico que 

admita a normatização de diferenças, ou seja, diferenciações com base em critérios 

objetivos ou naturais, exemplo: normas para proteção de idosos, mulher grávida, 

crianças, deficientes etc.. Tal reconhecimento não se torna incompatível com o preceito 

de igualdade jurídica se entre esses núcleos houver uma igualdade de tratamento, ou 

mesmo entre os sujeitos não abrangidos por estas normas. Quanto ao tratamento da 

diversidade subjetiva, ou seja, fundadas nas diferenciações de caráter pessoal, o sistema 

compensa as dissonâncias através das políticas públicas governamentais, políticas que 

consideram  que determinadas pessoas não tem acesso igual aos direitos em razão da 

sua condição pessoal,  exemplo: pobres e negros, homossexuais etc.. Ocorre que, além 

                                                 
35 KANT DE LIMA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: o dilema brasileiro do espaço público. In. 
GOMES, Laura, Graziela, BARBOSA, Lívia, DRUMMOND, José Augusto (Orgs). Brasil não é para 
principiantes. Rio de Janeiro. Editora FGV. Página 105 -123.  
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disso, o sistema jurídico brasileiro também elabora normas jurídicas desigualando 

indivíduos em razão de critérios subjetivos e pessoais, bem como confere garantias 

diferenciadas ao Estado a exemplo: A já citada prisão especial para pessoas que ocupam 

determinados cargos, os prazos processuais diferenciados para a Fazenda Pública. No 

entanto, ao criar esses estatutos normativos está o sistema brasileiro produzindo 

desigualdade jurídica (no processo) entre indivíduos com a mesma qualidade de 

cidadãos. Ao passo que a exemplo: no sistema americano, as políticas públicas agem 

sobre essas diferenças e quando o judiciário é chamado a se pronunciar sobre a 

igualdade de tais situações, este se abstém de avaliar o conteúdo das políticas públicas e 

o critério de distribuição de recursos, mas avaliando o tratamento dado às categorias 

sobre o reconhecimento das diferenças, ou seja, se sua atuação está excluindo ou 

privilegiando alguém que se enquadre na mesma situação de atuação da política publica. 

Firma-se então, que a Diferença, abarcada pelas políticas públicas, não se confunde com 

Desigualdade jurídica Essa perspectiva não está ausente do pensamento de autores 

como RAWLS que afirmam:  “Se pensarmos que a justiça expressa algum tipo de igualdade, 

então a justiça formal exige que em sua administração as leis e instituições se devam aplicar 

igualmente (ou seja, do mesmo jeito) àqueles que pertencem a categorias definidas por ela.” 36  

Entre os indivíduos, pertencentes à mesma categoria normativa ou abrangidos 

pela política pública que reconhece a diferença, não podem, segundo o princípio de 

igualdade, dentro do mesmo núcleo abrangido, ter mais ou menos benefícios que os 

outros também abrangidos pela  mesma ação governamental ou normativo, isso é o que 

justamente caracterizaria o tratamento desigual, reivindicável no espaço jurídico.  

No entanto, no sistema jurídico brasileiro não se apresenta de forma clara à 

distinção entre desigualdade e diferença, e igualdade e privilégios, a exemplo, para 

análise, o referido artigo 100 inc. I do CPC que confere foro privilegiado a mulher na 

ação de separação e divórcio.  

Interessante observar, no sistema jurídico alemão, o preceito de igualdade 

contido na Lei fundamental (Grundgesetz)  onde determina:  

Artigo 3.º (igualdade) 

(1) Todos são iguais perante a lei. 

(2) Homens e mulheres são iguais em direitos. O estado promove a efetiva realização da 

igualdade em direitos de mulheres e homens e atua em prol das desvantagens existentes. 
                                                 
36 RAWLS, John  op cit,. p 62. 
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(3) Ninguém pode ser prejudicado ou beneficiado por causa de seu gênero, sua ascendência, 

sua raça, sua língua, sua pátria e naturalidade, sua crença, suas convicções religiosas e 

políticas. Ninguém pode ser prejudicado por causa de sua deficiência.    

No que tange ao tratamento jurídico entre pessoas, o sistema alemão não 

concebe a desigualdade jurídica entre homens e mulheres. Além disso, firma que o 

tratamento diferenciado deve estar fundado na condição de gênero, ou seja, o tratamento 

diferenciado exige, no direito alemão, a relação natural, como a condição do gênero 

feminino, caso contrário não será admitido nenhum tratamento diferenciado.  37  

Importante destacar o jurista alemão Konrard HESSE, freqüentemente referência 

dos constitucionalistas brasileiros, onde afirma: 

A igualdade jurídica formal é igualdade diante da lei (artigo 3.º, alínea 1, da Lei 

Fundamental). Ela pede a realização sem exceção do direito existente, sem consideração da 

pessoa: cada um é, em forma igual, obrigado e autorizado pelas normalizações do direito, e, ao 

contrário, é proibido a todas as autoridades estatais, não aplicar o direito existente a favor ou 

a custa de algumas pessoas. Neste ponto, o mandamento de igualdade jurídica deixa-se fixar, 

sem dificuldades, como postulado fundamental do estado de direito38.   (grifo nosso) 

Continua o autor: 

 Igualdade jurídica material não consiste em um tratamento igual sem distinção de 

todos em todas as relações. Senão só aquilo que é igual deve ser tratado igualmente. O 

princípio da igualdade proíbe uma regulação desigual de fatos iguais; casos iguais devem 

encontrar regra igual. A questão é, quais fatos são iguais e, por isso, não devem ser regulados 

desigualmente. 39. (grifo nosso) 

A estrutura do pensamento de HESSE apresenta proximidade com o pensamento 

de RAWLS, DWORKIN e MARSHALL, que delimitam um campo de ação para 

criação de normas e políticas públicas, diverso do campo do exercício pragmático do 

direito, onde, no primeiro deve haver a compensação das desigualdades produzidas pelo 
                                                 
37 Em uma interpretação do dispositivo Artigo 3, II o  Tribunal Constitucional Alemão (BVERFGE 52, 
3699) na Reclamação Constitucional contra decisão judicial,  no caso onde o reclamante funcionário do 
estado de Nordrhein Westfalen revindicava o direito de um dia de folga no mês para realização do 
trabalho doméstico, o assim chamado dia do Trabalho Doméstico, antes somente conferido a mulheres37 , 
toma a seguinte posição consubstanciada no trecho do relatório que se segue:  “ Não faz parte das 
peculiaridades condicionadas pelo gênero da mulher a execução do trabalho doméstico. Se contudo, neste 
âmbito, se espera que tal atividade em primeira linha seja executada pela mulher; isso se deve tão 
somente à idéia tradicional de que  cabe a mulher providenciar a execução total ou em grande parte do 
trabalho doméstico.”  ( grifo nosso)  pág. 339.SCHWABE, Jügen. Cinqüenta Anos de Jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal Alemão. Org Leonardo Martins. Konrad Adenauer Stiftung. Pg 336-340. 
38 HESSE, Konrad.  Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luiz 
Afonso Heck, Sergio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre, 1998. pg 330. 
39 HESSE, Konrad.  op cit  p 330. 
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mercado, bem como o reconhecimento das diferenças através de políticas 

governamentais ou espaços normativos próprios, mas no núcleo destes direitos, ou seja, 

no exercício das garantias civis não deve haver distinção de nenhuma forma e a 

desigualdade nesta esfera é rechaçada.  Todavia, o direito brasileiro atualiza estes 

discursos inserindo uma interpretação que transporta para a esfera do exercício dos 

direitos civis, mormente no processo judicial, a compensação das desigualdades sociais 
40 que, segundo o pensamento liberal, caberia às ações governamentais, e inserindo, 

como já afirmado, a diferença como sinônimo desta desigualdade. Os exemplos podem 

ser demonstrados facilmente na jurisprudência brasileira41.  

Percebe-se nesta premissa, a ausência de uma distinção entre diferença e 

desigualdade, a questão que aborda dispositivos que enquadram os deficientes em 

determinada categoria não se relaciona com desigualdade, pois tratamento diferenciado 

pressupõe o reconhecimento da Diferença enquanto que tratamento desigual pressupõe 

o reconhecimento do privilégio.  

 

6. Conclusão. 

O Estado brasileiro, por tradição histórica, não rompeu com os paradigmas 

necessários à construção do Estado Moderno. Por conseqüência, mantém distante a 

idéia de compartimentalização das atividades humanas, sendo freqüentemente percebido 

nos discursos jurídicos e nas decisões judiciais a inserção das desigualdades originárias 

do mercado no campo do exercício dos direitos civis, bem como chama para si à 

atribuição de realizar a justiça distributiva de bens que compete ao executivo através das 

políticas públicas. Por não operacionalizar os preceitos das revoluções liberais, onde o 

direito é o espaço da igualdade por excelência, o sistema brasileiro compreende 

unicamente a perspectiva da desigualdade produzida pelo mercado e projeta esta no 

campo jurídico e das políticas públicas, produzindo desigualdade jurídica e deficiência 

na prestação das políticas sociais como compensadoras de  diferenciações subjetivas. 

                                                 
40 TEIXEIRA MENDES, Regina Lúcia:  op cit,   
41 Civil. Concurso público. Reserva de vagas para deficiente. A "ratio" da norma constitucional 
protetiva dos deficientes é minimizar a discriminação, pois tratando diferenciadamente os desiguais, 
preserva-se o princípio da igualdade. (grifo nosso)2005.001.52763 - Apelação Cível. Des. Celso Ferreira 
Filho - Julgamento: 05/04/2006 – Décima Quinta Câmara Cível concurso para provimento de cargo 
público  
interesse de deficiente físico reserva de vaga. (Capturado em 12/11/2006, em:  www.tj.rj.gov.br) 
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No Brasil a “desigualdade” é sensível a determinados segmentos sociais que 

reclamam por uma maior atuação do Estado no plano dos direitos sociais, a exemplo,  

várias vezes divulgados nos meios de comunicação, as solicitações por uma melhor 

escola pública ou por melhor atendimento em hospitais públicos. No entanto, essas 

reivindicações não são propriamente compreendidas como desigualdades ou ausência de 

reconhecimento de diferenças, ou seja, não tomadas como déficit de direitos de 

cidadania, mas são naturalizados seguindo a mesma lógica das “naturais” desigualdades 

produzidas pelo mercado.  

A compensação das desigualdades sociais produzidas pelo mercado, que nos 

países capitalistas é atribuída ao Estado no âmbito das políticas públicas 

governamentais, é inserida na dogmática jurídica como atribuição do poder judiciário, o 

que produz uma série de conseqüências paradoxais como: uma crise na identidade da 

instituição e seu papel no contexto social; uma confusão na delimitação das fronteiras 

entre poderes político e jurídico, entre o público e o privado; a manutenção ou 

acentuação das desigualdades sociais e a concessão de privilégios jurídicos e políticos 

quanto à distribuição dos recursos comuns. 

  A doutrina jurídica nacional admite a igualdade material como valor jurídico, 

no entanto, as demandas pela igualdade formal, em uma dimensão pragmática do 

direito, inserem ambos os princípios igualitários na esfera dos direitos civis, como já 

demonstrado, em uma perspectiva particularista. Com efeito, as igualdades formais e 

materiais pendulam no sistema jurídico brasileiro, sendo aplicadas em paralelo à 

estrutura hierárquica social brasileira.  

A dificuldade do sistema brasileiro em absorver preceitos igualitários e 

universalistas pode ser compreendida em razão da estrutura hierárquica da sociedade 

brasileira, que se reproduz nas interpretações jurídicas, servindo para justificar e manter 

o status hierárquico social, gerando um déficit de direitos de cidadania. No campo 

dogmático as interpretações de autores estrangeiros são direcionadas a idéia de 

igualdade material a ser aplicada no processo judicial. Como comprovado, tais discursos 

jurídicos externos em nada se nivelam com o discurso jurídico brasileiro, tampouco 

servem para retificar a desigualdade jurídica entre cidadãos. Os autores estrangeiros 

tratam de problemáticas inseridas em outros contextos sociais decorrentes de outras 

escolhas históricas que pouco se assemelham ao histórico nacional. Com efeito, 
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admitem igualdade formal para o exercício dos direitos civis no campo judicial e a 

igualdade material para o campo das esferas governamentais de políticas públicas 

sociais, buscando firmar a segmentação entre o político e o jurídico. 
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RESUMO 

  O Supremo Tribunal Federal vem procedendo ao controle judicial de emendas 

constitucionais, adotando uma interpretação extensiva dos limites materiais para a emenda 

previstos na Constituição. A partir de uma teoria da legitimidade da jurisdição 

constitucional do ponto de vista de uma teoria da justiça a partir do julgamento, se objetiva 

identificar o papel do judiciário em um sistema democrático. São apresentados alguns 

aspectos importantes da teoria constitucional de F.I. Michelman. Após, se pretende delinear 

um núcleo mínimo de assuntos que se articulam num sistema constitucional com a 

democracia e o desenvolvimento. Nesse propósito, são invocados os ensinamentos de C.S. 

Sustein e A. Sen. Por fim,  se avaliará  a doutrina e a jurisprudência brasileiras, 

especialmente as decisões do STF que declaram inconstitucional emendas constitucionais. 
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  The Federal Supreme Court has been acting, for what concerns the judicial reviewing of 

the constitutional amendments, by using a kind of extensive interpretation of the material 

limits of the amendments as they were established by the Constitution.  In this present 

essay we intend to identify the Judiciary’s role in a Democratic System accordingly to the 

theory of the Constitutional jurisdiction’s legitimacy through the point of view of the 

judgmental theory of justice.  First of all, we will introduce a few important aspects of F.I. 

Michelman’s Constitutional theory and draw, afterwards, our attention to a small group of 

subjects  related, inside a Constitutional System, to Democracy and Development.   For this 

purpose, we will recall Cass Sunstein and Amartya Sen’s thoughts to finally make a close 

analysis of the Brazilian Jurisprudence and Doctrine, focusing ourselves mainly on the 

Federal Supermen’s Court decisions regarding Constitutional amendments.

KEYWORDS: CONSTITUTION, RIGHTS, FUNDAMENTAL, DEMOCRACY, 
AMENDMENTS, JURISDICTION, DEVELOPMENT 

       

INTRODUÇÃO 

 

  O Supremo Tribunal Federal tem procedido ao controle de 

constitucionalidade de emendas constitucionais e sua atuação tem recebido uma avaliação 

positiva. Há, porém, aqueles que criticam o que se seria um excesso na interpretação 

extensiva das cláusulas pétreas1.Segundo estes, a interpretação extensiva conferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, especialmente à expressão “direitos e garantias individuais”, 

estaria acabando por ferir o princípio democrático.  Parece se renovar, em solo brasileiro, 

                                                 
1 Claudio Pereira de Souza Neto, em Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa, entende que foi 
excessiva a decisão do STF que declarou constitucional o §2o. do art.2o. da EC no.3/93, pois “...de acordo 
com os critérios democrático-deliberativos,  o princípio da anterioridade tributária não seria materialmente 
fundamental.”, já que a anterioridade “... não implica, efetivamente,  uma violação das condições  para a 
cooperação  na deliberação democrática.” ( Op.cit.. p.237/238. Rio de Janeiro: Renovar, 2006).   O Mesmo 
autor reiterou a mesma posição com relação à decisão do STF atinente ao art.1o. da EC no.52/2006. Essa 
posição também foi assumida por Rodrigo Brandão, que assim expressou sua posição: “Ora, se o conturbado 
contexto que se seguiu às eleições de 2002, não permitia prever, com um grau mínimo de certeza, qual seria a 
regra regente do processo eleitoral de 2006, não parece legítimo, à luz do princípio democrático, que o STF, 
com base, precisamente, no princípio da segurança jurídica, faça prevalecer a interpretação do TSE à lavrada 
pelo Congresso Nacional...” ( BRANDÃO,R. Direitos Fundamentais, Democracia e Cláusulas Pétreas. 
p.301. Rio de Janeiro: Renovar, 2008). 

2701



os questionamentos que envolvem o chamado “dilema contramajoritário”, ou seja, qual a 

legitimidade da vinculação posta a futuras gerações, impedindo-as de deliberar 

diferentemente com relação ao sistema político e jurídico que resolverem por maioria 

escolher? 

 

  Em resumida síntese, é possível ilustrar a referida atuação do Supremo 

Tribunal Federal com três importantes decisões. A primeira delas, do ponto de vista 

cronológico, foi o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no.939-7 – DF,  no 

qual se declarou inconstitucional parte da EC no.3,de 17.03.93, que criou o IPMF – 

Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e 

Direitos de Natureza Financeira. A referida emenda excluía, dentre outras limitações 

constitucionais ao poder de tributar, a imunidade tributária, prevista no art.150,III, “b”, da 

Constituição. O STF entendeu que o princípio da anterioridade seria garantia individual do 

contribuinte, tendo sido feridos também os arts.5o.,§2o. e 60,§4o.  da Lei Maior.  Em outra 

decisão, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no.1.946-5- DF, entendeu-se 

que o limite que previa para os benefícios da Previdência Social  não se aplicaria à licença 

gestante prevista no art.7o.,XVIII,  pois se isso ocorresse se estaria estimulando a 

discriminação por motivo de sexo, vedada constitucionalmente (arts.3o.,IV, 5o.,I e 

7o.,XXX). Finalmente, em decisão recente, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

no.3.685-8,  entendeu o STF que a aplicação imediata de nova regra sobre coligações 

eleitorais, introduzida com a Emenda no art.17,§1o., feriria o princípio da anterioridade da 

lei eleitoral (art.14) –garantia individual do cidadão eleitor, atingindo ainda as garantias 

individuais da segurança jurídica e do devido processo legal. 

 

  Essas decisões ilustram uma interpretação bastante ampla da expressão 

“direitos e garantias individuais”. Tal interpretação homenagearia o Estado Democrático de 

Direito em que vivemos ou seria uma invasão indevida por parte do Poder Judiciário, da 

Jurisdição Constitucional, daquilo que havia sido aprovado pela maioria qualificada do 

povo representada pelo Congresso Nacional? Gostaríamos de aprofundar tal ponto, 

retomando a questão da legitimidade da jurisdição constitucional do ponto de vista da 
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justiça a partir do julgamento. Nesse propósito, explicitaremos o tema do ponto de vista da 

concepção teórica de Frank Michelman, que, em nossa apreciação, ilustra como uma teoria 

da justiça a partir do julgamento enfocaria a problemática. Ao final, retomaremos a questão, 

tentando verificar de que forma, considerando esse caminho para a pensar a jurisdição 

constitucional, é possível delimitar um núcleo de matérias que seja tão essencial e que 

nortearia a interpretação da próprias cláusulas pétreas. É interessante, especialmente numa 

realidade de subdesenvolvimento, como a brasileira, proceder à articulação desse núcleo de 

matérias com o desenvolvimento. Por fim,  cumpre atentar para o debate brasileiro em 

torno da interpretação a ser dada às cláusulas pétreas e com relação à posição adotada pelo 

Supremo Tribunal Brasileiro.   

 

2.  A Legitimidade da Constituição e da Jurisdição Constitucional e a Teoria da Justiça a 

partir do Julgamento2. 

   

  Uma discussão mantida hoje na teoria constitucional contraporia 

substancialismo e procedimentalismo. Em linhas gerais, o substancialismo identificaria 

valores substanciais dos quais a Constituição e o sistema de controle judicial  deveriam ser 

tutores, enquanto o procedimentalismo proporia “um modelo de democracia constitucional 

que não tem como condição prévia fundamentar-se nem em valores compartilhados, nem 

em conteúdos substantivos, mas em procedimentos que asseguram a formação democrática 

da opinião e da vontade...”3 O procedimentalismo tem como um dos arautos principais 

Jürgen Habermas.  É interessante retomar tal debate,  e para tanto, consideramos relevante  

retratar aqui  a controvérsia entre Jürgen Habermas e o professor de Direito Constitucional 

americano Frank Michelman. 

 

                                                 
2  A Teoria da Justiça a partir do Julgamento tem sua origem na Crítica da Faculdade do Juízo de I. Kant, 
onde é apresentado o conceito de juízo reflexivo.  H.Arendt foi uma das primeiras que percebeu o valor da 
teoria do juízo de Kant, mas no pensamento contermporâneo, temos toda uma constelação de autores que 
valorizam tal caminho como Alessandro Ferrara, Albrecht Wellmer, Paul Ricoeur, dentre outros.  
3 STRECK,L.L.  Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002.p.137. 

2703



  Em Direito e Democracia, em capítulo dedicado ao papel e legitimidade da 

jurisdição constitucional,  Habermas se  remete a três visões da jurisdição constitucional: 

liberal, republicana e procedimental, conforme classificação da tradição constitucional 

americana.  Dentre aqueles que adotam uma visão republicana, estaria Frank Michelman, 

que tem suas concepções assim resumidas pela filósofo alemão: 

O conceito republicano da “política” não se refere aos direitos e cidadãos privados à 
vida, à liberdade e à propriedade, garantidos pelo Estado, garantidos pelo Estado, 
porém, em primeira linha, à prática de autodeterminação de cidadãos orientados 
pelo bem comum, que se compreendem como membros livres e iguais de uma 
comunidade cooperadora que a si mesma se administra. Direito e lei são 
secundários em relação ao contexto vital ético de uma polis na qual a virtude da 
participação ativa pode desenvolver-se e estabilizar-se nos negócios públicos. (...) 
Michelman tenta decifrar vestígios desse republicanismo nos debates do país da 
constituição americana, no próprio texto da constituição e na jurisprudência 
constitucional atual, a fim de desenvolver, a partir daí, um conceito normativo do 
processo político e de suas condições procedimentais.4

  

  Na visão republicana, afirma Habermas,  a política tem um papel que está 

ligado ao processo de socialização como um todo, a uma auto-determinação dos cidadãos,  

e não simplesmente como proporia a visão liberal,a uma papel  de garantir os direitos dos 

indivíduos contra o aparelho do Estado, com sua máquina administrativa.  A sociedade civil 

se torna elemento crucial, pois é ela, independentemente da administração pública e das 

relações privadas regidas pelo mercado, que propiciará a integração política. Enquanto na 

visão liberal, o status de cidadão está vinculado primordialmente às chamadas liberdades 

negativas e os direitos políticos são vistos como instrumentos para que os cidadãos possam 

fazer valer seus interesses privados junto ao Estado.  Na visão republicana, os direitos 

políticos são pontos em destaques e enquadrados como verdadeiras liberdades positivas, 

pois elas garantiriam aos cidadãos a participação em uma prática comum. O papel do 

Estado deixaria de ser a garantida de liberdades iguais, mas  a garantia de “um processo 

inclusivo de formação de opinião e vontade”.  Subjacentes a tais diferenças estão visões 

diferentes do próprio processo político. Enquanto  para o liberal, a política é vista como um 

campo de luta, de concorrência  entre os interesses individuais, que agem estrategicamente 

visando posições de poder, consolidadas através das decisões eleitorais.  Para a concepção 

                                                 
4 HABERMAS, J. Direito e Democracia. Vol.I. p.332. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
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republicana, porém, as estruturas políticas não obedecem à lógica do mercado, mas 

possuem uma lógica própria voltada  para “uma comunicação púbica orientada pelo 

entendimento”.  A visão liberal, por outro lado, seria cética  no que tange ao uso ético e 

moral da razão, enquanto que o republicano confiaria na força dos discursos políticos, por 

meio dos quais se teria a conscientização dos cidadãos de seu direito de autodeterminação 

por meio da assunção da perspectiva dos demais cidadãos que determinaria a tomada de 

posição, considerando seu ponto de vista a partir de toda a coletividade.  Explicitar-se-ia 

assim as importância das chamadas “condições processuais” que dariam legitimidade a essa 

“formação institucionalizada da opinião e da vontade”. Ainda que inspirado na concepção 

republicana, Habermas propõe uma terceira opção que seria uma visão procedimental, que 

se contraporia a visão republicana-comunitária de Michelman:  

Contrapondo-se a isso, uma interpretação apoiada numa teoria do discurso insiste 
em afirmar que a formação democrática da vontade não tira sua força legitimadora 
da convergência preliminar de convicções éticas consuetudinárias, e sim de 
pressupostos comunicativos e procedimentos, os quais permitem que, durante o 
processo deliberativo, venham à tona os melhores argumentos. A teoria do discurso 
rompe com uma concepção ética da autonomia do cidadão; por isso, ela não precisa 
reservar o modo da política  deliberativa a um estado  de exceção. E um tribunal 
constitucional que se deixa conduzir por uma concepção constitucional 
procedimental não precisa deixar a descoberto seu crédito de legitimação, podendo 
movimentar-se no interior das competências da aplicação do direito – claramente 
determinadas na lógica da argumentação – quando o processo democrático que ele 
deve proteger, não é descrito como um estado de exceção.5

 

  Habermas salienta a dificuldade de conciliar um consenso de fundo ético 

com o pluralismo cultural e social das sociedades modernas, o que tornaria a cidadania 

ética pretendida por Michelman, uma solução romântica.  Para os republicanos, os juízes do 

Tribunal Constitucional acabam se tornando os guardiões e regentes pedagógicos dessa 

comunidade ética personificada numa esfera pública política.  O republicanismo acabaria, 

porém, confundindo ética e política ( é curioso observar que Habermas cita uma passagem 

do livro Political Judgment de Ronald Beiner,  já citado antes, e no qual o autor parte da 

teoria do julgamento de Arendt)6, esquecendo da importância das “condições processuais”,  

do procedimento democrático.  Se a teoria republicana –comunitária atentasse para tal a 

                                                 
5 Ibid., p.346. 
6 Ibid., p.350. 
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importância de tais procedimentos, afirma o filósofo alemão, veria que muito mais 

apropriado do que  apostar numa comunidade ética, seria a aposta “no caráter 

intrinsecamente racional das condições procedimentais que apóiam a suposição de que o 

processo democrático, em sua totalidade, propicia resultados racionais.”7 Essa aposta teria 

mais chances de estabelecer um nexo com a realidade empírica,  onde os compromissos que 

devem ser estabelecidos  entre as ações estratégicas no modelo deliberativo estariam 

impossibilitados “num discurso racional que neutraliza o poder ou exclui o agir 

estratégico”, ou seja, num discurso ético comum. O papel da jurisdição constitucional nesta 

concepção procedimentalista seria justamente garantir essas “condições processuais” da 

política deliberativa, situando-se, portanto, num ponto intermediário entre o ativismo e 

restrição da atividade judicial. É interessante  conhecer, por oportuno o outro lado da 

argumentação, que, com veremos, ao contrário do que pretende Habermas, parece-nos mais 

apresentar uma formulação mais em conformidade com a experiência política dos cidadãos 

em Estados Democráticos na contemporaneidade.  

 

  Michelman, em Is the Constitution a Contract for Legitimacy?8, elucida as 

deficiências das teorias de legitimidade constitucional e apresenta teoria própria. O  

professor americano  lembra o desacordo que pode surgir por parte daqueles que aplicam a 

Constituição, sejam legisladores, juízes ou administradores públicos no que tange ao que é 

moralmente correto. Em um governo das leis, os cidadãos têm que se submeter às leis e 

atos normativos estabelecidos pelos agentes públicos e devem suportar ou ao menos, 

aceitar,  o uso da força para assegurar cumprimento a tais atos. Nesse sistema legal, é bem 

possível que parte dos cidadãos, apesar de  discordaram ou até considerarem errados certos 

atos,  acabem por agir em conformidade com eles, aceitando-os.  O que está em jogo aqui é 

que esses cidadãos julgam tal sistema legal como digno de respeito. É necessário, então, 

salienta Michelman distinguir entre uma lei injusta e uma lei ilegítima.  A ilegitimidade da 

lei está vinculada a um julgamento de que todo o sistema governamental não é digno de 

respeito. O que estaria por trás  é que os cidadãos  vêem algum valor moral    naquela 

determinada prática  de governo da lei. Qual seria o papel da Constituição nesse contexto?  
                                                 
7 Ibid., p.354. 
8 MICHELMAN,F.I. Is The Constitution a Contract for Legitimacy? 8 Rev.Const. Stud. 101 (2004). 
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Toda Constituição contêm não só preceitos de natureza processual, mas também uma parte 

substantiva e o ato normativo infra-constitucional que for incompatível com tais 

dispositivos é declarado inválido à luz da Constituição.  E o que os cidadãos esperam da 

Constituição é que ela promova um bem político e esse bem seria bem mais do que 

considerarmos o governo como nós os vemos como digno de respeito, mas de que 

consideremos o governo como digno de um acordo público com relação a como ele é visto.  

A Constituição seria o locus do acordo político acerca da legitimidade. Mas se a 

legitimidade é esse  ser digno de respeito, cada pessoa é que deve decidir por si mesmo a 

legitimidade do governo, afirma Michelman. Mas cada pessoa, é claro, espera que as outras 

concordem com seu julgamento, com as razões que apresenta para que os outros aceitam 

aquilo que considera  justo   como uma prática social geral. 

 

  Michelman critica a idéia de um “contratualismo constitucional”.  Nessa 

concepção se equipara o sistema governamental  à Constituição (como ela é aplicada pelas 

regras estabelecidas pela corte constitucional).    A idéia subjacente é de que  se a Corte 

Constitucional  fizer o papel dela e evitar que leis inconstitucionais permaneçam vigentes 

por longo tempo,  os cidadãos poderiam considerar o sistema governamental como digno de 

respeito. As normas constitucionais seriam, então, standards para a legitimidade da atuação 

governamental.  O sistema de normas constitucionais, e sua aplicação pela Corte 

Constitucional,  poderia ser visto  como um contrato entre o povo e o governo: “Um 

sistema governamental cuja performance  seja, com poucas e pequenas exceções, 

reconhecidamente compatível com os preceitos constitucionais não pode ser tão ruim a 

ponto de merecer que se lhe negue  ser digno de respeito ou que se deixe de reconhecer 

legitimidade as leis que ele edita.”  Mas, quais seriam as dificuldades para essa concepção 

contratual da Constituição, na análise de Michelman?   Se a Constituição que tem força e 

torna um sistema governamental digno de respeito  é resultado de construções judiciais e 

aplicações de cláusulas de textura aberta,  as razões apresentadas pela Corte para a 

legitimidade de uma determinada lei, por exemplo, podem não ser consideradas como boas 

por todos.  Será que a concepção de que a correção de uma dada Constituição, que garanta 

por exemplo, direitos como a  vida, a igualdade, a dignidade, devido processo, seria 
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suficiente para  justificar a legitimidade de todo um sistema governamental?  Suspeita o 

professor americano que não: 

Can this work? The obvious worry is that the supposed objective, universal appeal 
of all of those abstract guarantees – life, liberty, equality, etc. – seems destined to 
leave us in the lurch when the moment comes to apply them decisively to questions 
of the validity of major, divisive, reasonably constestable and honestly constested 
public policy measures...9   

  Em assuntos como ação afirmativa, aborto, eutanásia, a pena de morte,  

exercício da liberdade religiosa, as restrições a direitos em nome da segurança, restrições a 

liberdade de expressão, ou ainda restrições a direitos em nome da igualdade econômica,   é 

possível vislumbrar zonas cinzentas em que o desacordo com relação ao que se entende que 

a Constituição permite é gritante e não existiria acordo possível a respeito, enfatiza 

Michelman.  Para que se possa realmente conhecer como uma Constituição é aplicada, não 

basta conhecer os direitos expressos no seu texto: para julgar  se a minha Constituição é 

digna de respeito, no sentido de me levar a julgamentos de legitimidade legal,  seria 

necessária   uma remissão à performance da totalidade do sistema governamental, 

particularmente às interpretações e aplicações constitucionais prevalecentes.  

 

  Distingue Michelman entre duas concepções de legitimidade a partir da 

Constituição: concepções “baseadas em um conteúdo” (content-based) e “independentes do 

conteúdo” (content-independent).  O contratualismo constitucional referido até agora seria 

“baseado em um conteúdo”. Mas, existiriam outras concepções como as “baseadas na 

aceitação”  (acceptance-based) ou “baseadas no autor” (author-based). No primeiro caso, 

um sistema é legítimo simplesmente  porque uma fração dominante da sociedade ou grande 

parte dela a aceita e no segundo, a  constituição seria digna de respeito por conta de seus 

autores.  Por mais que as concepções “independentes do conteúdo”  não agradem  aos 

liberais, que buscariam uma resposta substantiva para questão da legitimidade 

constitucional, não há como ignorar a importância de questões como as da autoria e da 

                                                 
9 Michelman, Frank I., The Constitution as Contract of  Legitimacy, p.28. Para Michelman, a pretensão de 
autores como  K. Gunther e J. Habermas, de separar justificação e aplicação de normas é descabida. A 
respeito,  vide  “The Problem of Constitutional Interpretative Disagreement: can “Discourses of Application”  
help?”, publicado em ABOULAFIA,M. BOOKMAN, M. KEMP, C. Habermas and Pragmatism. London: 
Routledge,2002.  
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aceitação da Constituição subjacentes às outras concepções, lembra o estudioso 

americano.10  

 

  O contratualismo constitucional trata a questão da legitimidade dos atos 

praticados num sistema constitucional de forma dualista, ensina Michelman em 

Constitutional Legitimation for Political Acts11: de uma lado, as regras e princípios 

identificados como constitucionais ( o “contrato” na analogia do contratualismo 

constitucional”) e de outro,  a coleção dos demais atos legais que só seriam dignos de 

respeito se estiverem em conformidade com os primeiros. Para esses outros atos legais ( 

com exceção dos constitucionais), o teste de legitimidade seria a sua constitucionalidade, 

enquanto que para os preceitos constitucionais deve haver uma explicação outra de sua 

legitimidade e a concepção adotada é normalmente “baseada num conteúdo” ( content-

based).  É o conteúdo, a substância da Constituição que propiciaria o acordo do qual adviria 

sua legitimidade (Verifique-se que  teorias procedimentais, como a de Habermas, são 

content-based, já que concebem a legitimidade da Constituição a partir da previsão 

constitucional de mecanismos que dinamizem e ampliem a política de deliberação 

pública12), independente de uma avaliação individual que se faça com relação a tal ato legal 

(avoidance-minded, proceduralist idea). 

 

                         Para Michelman, seria impossível  a conciliação  de uma idéia 

procedimental de legitimidade constitucional dos atos legais com uma concepção “baseada 

no conteúdo” para justificar que determinada Constituição seja digna de respeito(seja 

                                                 
10 A teoria de Michelman não é contratualista constitucional, mas indiscutivelmente content-based. O 
assentimento do povo em relação à Constituição decorre de que as pessoas possam razoavelmente acreditar no 
conteúdo do regime, ainda que esse conteúdo possa variar no tempo e de pessoa para pessoa. 
11 MICHELMAN,F.I. Constitutional Legitimation for Political Acts.  In: The Modern Law Review, vol.66, 
Janeiro 2003, n.1, p.8. 
12 É interessante ver a resposta de Habermas à crítica de Michelman em A Inclusão do Outro. Quando 
Michelman lembra que os mesmos direitos civis previstos na Constituição Americana e na Constituição 
Canadense são aplicados de forma completamente diferente, Habermas responde que,apesar disso, os direitos 
são os mesmos. (HABERMAS, J. A Inclusão do Outro. Tradução de George Sperber e Paulo Astor 
Soethe.São Paulo: Edições Loyola, 2002. p.307.). Para a classificação de Habermas como contratualista 
constitucional, veja-se o artigo “The Problem of Constitutional Interpretive Disagreement: can “Discourses of 
Application” help?” in ABOULAFIA, M. BOOKMAN,M. KEMP.,C.Habermas and Pragmatism. London: 
Routledge, 2002. p.132. 
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legítima).  Assim, a idéia de que uma lei é legítima porque é constitucional e porque a 

Constituição prevê matérias sob as quais há um acordo seria implausível. Para que eu 

pudesse considerar como possível teria que combinar os seguintes elementos: 1) eu teria 

que poder saber definitivamente o conteúdo prescritivo daquilo que regularia a 

Constituição; 2) eu teria que julgar esse conteúdo em conformidade com o que eu entendo 

que a Constituição prescreve; 3) teria que julgar os atos legais como constitucionais, por 

mais avaliações negativas que possa ter de tais atos.  Afirma Michelman que para que a 

combinação acima fosse viável teríamos inicialmente que supor que a Constituição só 

contivesse “regras perfeitas”, conceito que empresta de K. Gunther. “Regras Perfeitas”  são 

aquelas regras que tenham a propriedade da aplicabilidade total e imediata.  Uma 

Constituição completa, composta exclusivamente de “regras perfeitas” é pensável, mas não 

viável. As Constituições da vida real são incompletas, as regras e princípios constitucionais 

são apresentados em termos sempre bastante abstratos. Nesse caso, já no momento de 

definir os conteúdos constitucionais haverá desacordo e é perfeitamente possível que o que 

eu interpreto como constitucional, os outros assim não considerem. Como fundar nesse 

caso a legitimidade dos atos legais na constitucionalidade?  Talvez a solução seja 

justamente  perceber que a legitimidade de uma Constituição vem da forma como ela é 

aplicada, daí porque os atos legais se legitimam a partir da Constituição na medida em que 

esta Constituição é efetivada e aplicada por meio de tais atos legais: 

Constitutional bindingness will never be decidable – as the avoidance-minded Idea 
of constitutional proceduralism requires it to be – on grounds independent of full-
merits evaluations of sundry political acts. To the exact contrary, judgments of 
constitutional bindingness  will be strictly a function of sundry full-merits 
judgments. The constitution, in effect, is sucked into the axiological churn of the 
law in general, the law at large. The constitution becomes as good or bad, as valid 
or invalid, as binding or not- binding, as worthy or unworthy of respect, as the 
entire corpus juris over which in a sense it presides but of which it merely is a 
part.13

 

                                                 
13 MICHELMAN, F.I. Constitutional Legitimation for Politica Acts In: The Modern Law Review. vol.66, 
January 2003, no.1. p.14. 
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  Em outro importante artigo intitulado Morality, Identity and “Constitutional 

Patriotism”14, Michelman acentua que o teste de justificação do contratualismo 

constitucional (nos quais inclui Habermas e Rawls), é o de uma aceitação hipotética de uma 

essência constitucional, como conseqüência de uma certa responsabilidade moral, e não de 

uma aceitação real, contingente daquele conteúdo constitucional considerado como justo. A 

questão  é que tal responsabilidade moral nasceria não de uma abstração jurídica com 

relação a determinados direitos, mas  das próprias práticas políticas democráticas nas quais 

os direitos são discutidos. Nesse contexto de aplicação da Constituição, teríamos o que 

alguns já chamam, lembra o filósofo constitucional, uma “identidade constitucional”, 

constituída a partir do dissenso. A Constituição promoveria  legitimidade e seria digna de 

respeito  desde que seja  um objeto comum de interpretação por diferentes membros da 

comunidade política15. O que daria legitimidade à Constituição, portanto, é a circunstância 

de que os cidadãos possam considerar digno do respeito o sistema constitucional na forma 

como ele é por eles interpretado.  Não há necessidade de um consenso com relação às leis e 

instituições políticas relevantes, mas simplesmente o que asseguraria a legitimidade é que 

cada um viva com  a interpretação que produz da Constituição e das práticas políticas e que 

possa com base nisso aceitar a coerção estatal.    

 

  Gostaríamos de retomar  esse tema da identidade constitucional com a ajuda 

de Jack M. Balkin, que, em artigo sobre a teoria da legitimidade constitucional de 

Michelman,  estabelece algumas considerações acerca da questão dos cidadãos como 

titulares do julgamento de legitimidade constitucional e do feedback entre  as interpretações 

populares e os efeitos institucionais de tais interpretações. Esses julgamentos de 

legitimidade que, no seu dissenso, produzem uma “identidade constitucional” para 

Michelman, teriam alguns pontos relevantes, resume Jack M. Balkin: 1) esses julgamentos 

de legitimidade são fundados numa fé sobre o futuro (que é em parte racional) como em 

uma crença com relação ao atual conteúdo do sistema constitucional/legal; 2) esses 

                                                 
14 MICHELMAN, F.I. Morality, Identity and “Constitutional Patriotism”, publ. Ratio Juris vol.14, no.3, 
Setembro de 2001, p. 253-271. Com relação à resposta de Habermas, veja-se “On Law and Disagreement. 
Some Comments on “Interpretive Pluralism”, publicado na Ratio Juris, vol.16, no.2, Junho 2003. p.187-194. 
15 BALKIN,J.M.  Respect-Worthy: Frank Michelman and The Legitimate Constitution. p.492  In:Tulsa Law 
Review, vol.39, 2004. 
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julgamentos requerem que os membros de uma comunidade política sejam capazes de ver a 

si mesmos como parte de um projeto político que se estende no tempo; 3) os mesmos 

julgamentos não  permanecem sempre os mesmos, pois o futuro é incerto e a natureza do 

sistema constitucional/legal está sempre mudando. J. Balkin endossa essa concepção dos 

julgamentos de legitimidade formulada por Michelman, mas acrescenta que um sistema 

constitucional/legal legítimo requer não somente que o povo assente com o uso da coerção 

para promover o bem comum e a cooperação social, mas também que este assentimento 

também se estenda a uma certa confiança no eventual aprimoramento desse sistema.  Esta 

confiança, salienta Balkin, adviria  de uma identidade comum,  que decorreria de uma 

relação com o passado, uma identificação com aqueles que  vieram antes. Introduz-se a 

importância de  uma “narrativa de um sujeito coletivo, um povo que pretende cumprir 

certos compromissos políticos e morais no tempo histórico”.16  Deste ponto de vista, a 

Constituição não seria tanto um  contrato de legitimidade, mas um projeto de legitimidade, 

acrescenta Balkin: 

The legitimacy of the constitutional/legal  system, in other words, is not simply a 
matter of its current content. It is always imbricated with the past and projected 
toward the future. It is always premised on an interpretation of and selective 
identification with the past, the creation of a transtemporal “us”, whom we revere 
and of whom our present selves are merely the latest installment. Legitimacy is 
shaped and constituted not merely by rational assent but by an affective relation of 
connection to the past, and by an attitude – of hope, optimism, expectation, or 
despair – about the future.17

 

  A divergência de Balkin em relação a Michelman é que o segundo trabalha 

basicamente com indivíduos isolados tendo suas visões separadas sobre o sistema 

constitucional; esses indivíduos também se vêem, porém, como parte de uma comunidade 

política, com um passado, presente e futuro. Se o teste de legitimidade é ato de consciência 

individual, mas esse ato tem que ser considerado coletivamente, pois existiria uma 

interpretação coletiva que também influiria nesse ato de ajuizamento.  Existiria um 

“mecanismo de feedback social”  entre os cidadãos e o sistema governamental que os 

ajudaria a manter um assentimento razoável  com o sistema.  É através de um processo 

democrático de deliberação e crítica a que é submetido o sistema governamental, e é 
                                                 
16 Ibid., p.497. 
17 Ibid.,p.501. 
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indispensável que a participação das pessoas no processo político possa ser efetiva na 

mudança da interpretação da própria Constituição. Se é importante a participação das 

pessoas na sociedade civil organizada e nos partidos políticos, é relevante também que 

existam processos políticos pelos quais o povo  se sinta ouvido e levado em conta pelo 

próprio sistema governamental.  O sistema do judicial review tiraria sua legitimidade desse 

feedback necessário: 

Social movements and political parties, in turn, influence public opinion and shape 
who sits on the judiciary. Shifts in public opinion and  in the ideological character 
of judiciary, in turn, produce changes in constitutional interpretation and 
constitutional doctrine. What gives the system of judicial review its legitimacy, in 
other words, is its responsiviness – over the long run – to society’s competing views 
about what the Constitution means. The dialectic between a central judicial 
authority and popular interpretations of the Constitution  (...) turns out to be 
crucial to the preservation of a legitimate constitutional system.18

 

  Sintentizando, é possível discernir que a legitimidade da atividade de uma 

corte constitucional assenta não só na sua capacidade de se remeter a um passado comum,  

parte da identidade coletiva de um povo, mas também de considerar os julgamentos de 

legitimidade dos cidadãos, institucionalizados ou não,   de forma a que os próprios cidadãos 

se considerem envolvidos com o futuro de todos.  Uma corte constitucional que considere 

essas interpretações estará contribuindo para legitimar todo o sistema governamental, 

inclusive suas leis. A própria consideração com relação à existência de  canais 

institucionalizados existentes que permitem a expressão de meu julgamento de legitimidade  

e de que eventualmente ele possa ser crucial para a vida política é  imprescindível: sem 

sombra de dúvida, a legitimidade de cortes constitucionais deve ser compreendida dessa 

forma.  A teoria de Michelman  acerca da legitimidade constitucional  e da atuação da 

Corte constitucional é, indiscutivelmente,  muito próxima da que seria proposta por uma 

teoria da justiça como julgamento.  

 

3. Desenvolvimento e Direitos Humanos e o Papel da Jurisdição Constitucional. 

   

                                                 
18 Ibid., p.508.  
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  Se partirmos de tal concepção do papel da Jurisdição Constitucional acima 

delineada, sem sombra de dúvida, mais modesto do que aquele vislumbrado por algumas 

teorias que propugnam um intenso e desmesurado ativismo judicial, poderíamos talvez 

delinear um mínimo conteúdo a ser salvaguardado, que estaria justamente na imbricação 

entre democracia e constitucionalismo. Como lembra Cass Sustein, “A deliberative 

democracy, operating under a good constitution, responds to political desagreements not 

simply by majority rule but also by attempting to create institutions that will ensure 

reflection and reason giving.”19   Cuidar-se-ia de garantir o que se identificaria com uma 

“república das razões”. As constituições democráticas seriam bem mais  do que uma “folha 

de papel’, mas um instrumento pragmático, destinado a resolver problemas e fazer a vida 

política trabalhar melhor.20 A jurisdição constitucional, nesse diapasão,  deve estar 

comprometida não, evidentemente, com obstar a democracia, mas com seu incremento e 

com a tarefa de ela se torne mais deliberativa. Um dos papéis da Constituição e também da 

jurisdição constitucional está vinculado à garantia do mínimo grau de deliberação e 

confiança, que deve acompanhar qualquer invasão de direitos. Outro papel importante  está 

vinculado à idéia de igualdade. Com efeito, a idéia de democracia deliberativa traz uma 

moralidade interna, que é incompatível  com a existência de cidadãos de segunda classe. 

Teríamos aí o princípio anti-casta.  Por fim, cumpre frisar que desse ponto de vista, alguma 

atuação na proteção judicial de direitos econômicos e sociais deve existir, já que pessoas 

que vivem em condições precárias e desesperadas não teriam a necessária segurança e 

independência indispensáveis aos seus status de cidadãos21. É interessante vislumbrar que 

esse núcleo mínimo incluir também direitos sociais e econômicos mínimos não significa 

um ativismo judicial por meio do qual a Corte Constitucional venha a substituir o 

legislativo e o executivo no estabelecimento e implementação de políticas públicas. Mas, de 

forma inteligente, o Poder Judiciário pode e deve ser um impulsionador e estimulador de 

políticas públicas visando a efetivação dos direitos sociais e econômicos.22  É interessante 

                                                 
19 SUNSTEIN, C. R. Designing Democracy – What Constitutions Do. p.239.  Oxford: Oxford University 
Press, 2001. 
20 SUNSTEIN, C.R. Designing Democracy – What Constitutions Do. p.240. 
21 SUNSTEIN, C. R. Designing Democracy – What Constitutions Do. p.241/242.   
22 GARGARELLA, R.  “Should Deliberative Democrats Defend the Judicial Enforcement of Social Rights?”. 
In BESSON, S.. MARTÍ, J. L.. Deliberative Democracy and its Discontents.Burlington: Ashgate, 2006. 
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verificar que Michelman, ainda que defenda uma auto-constrição da jurisdição 

constitucional em relação aos direitos sociais e econômicos, defenderá como legítima a 

atuação da Corte da África do Sul nessa seara. 

 

   Lembra-nos Cass Sustein que o auto-governo é parte importante de uma 

democracia, mas não só. Cabe referir a descoberta de Amartya Sen de que grandes fomes 

nunca ocorreram em países com eleições democráticas e imprensa livre. Assim, existe uma 

correlação não só entre direitos políticos e sociais, como entre os direitos e o 

desenvolvimento econômico e social . Para Sen,  o desenvolvimento, na verdade, é um 

processo de expansão das liberdades reais23. A liberdade seria central para o 

desenvolvimento, pois além de ser uma forma de avaliar o  próprio desenvolvimento ( se 

teria havido aumento nas liberdades das pessoas), é também condição que viabiliza o 

próprio desenvolvimento. Na lição do economista ganhador do Prêmio Nobel: 

Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar 
seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos sobretudos 
como beneficiários passivos de engenhosos programas de desenvolvimento. Existe, 
de fato, uma sólida base racional para reconhecermos o papel positivo da condição 
de agente livre e sustentável – e até mesmo o papel positivo da impaciência 
construtiva.24

 
 

                         É possível imaginar, especialmente quando se enfocando sistemas políticos 

de países de economia periféricas que não faria o menor sentido uma postura totalmente 

restritiva no que tange  à implementação de direitos sociais e econômicos. Em tais sistemas 

políticos, os direitos sociais e econômicos que são negados são, muitas vezes, os mínimos 

indispensáveis para que cada cidadão se sinta uma pessoa, com plena capacidade para 

julgar e agir  com relação às próprias instituições políticas e jurídicas. 

   

 

4. Conclusão:  Um Balanço da Atuação do STF no Controle de Constitucionalidade de 

Emendas Constitucionais. 
                                                 
23 SEN, A..Desenvolvimento como Liberdade. p. 188/219.São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
24 SEN, A.Desenvolvimento como Liberdade. p.26. 
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  Feitas tais considerações, é possível retomar o direito constitucional positivo 

brasileiro e a interpretação que lhe tem sido dada  pelo Supremo Tribunal Federal.  Com 

efeito, o art.60,§4o. da Constituição Federal, contém, como se sabe, as chamadas cláusulas 

pétreas, limitações materiais ao poder de reforma constitucional. Foram incluídas nesse 

dispositivo a separação dos poderes, o voto secreto e universal, a federação e os direitos e 

garantias individuais. Certamente,  dentre essas matérias, a mais debatida  na doutrina e que 

tem sido invocada no Supremo Tribunal Federal  é a relativa aos direitos e garantias 

individuais. 

 

  Por tudo o que foi dito, é possível afirmar que a atuação do tribunal 

constitucional, ainda que não precise marcar por um ativismo judicial desenfreado, que 

coloque por terra o princípio democrático, não pode ser também tão auto-contida ao ponto 

de não exercer a sua função de guardião da Contituição em um Estado Democrático de 

Direito. Isso porque,  caberia ao STF não propriamente refletir algum consenso 

constitucional subjacente no Texto Constitucional, mas ser o grande incrementador da 

democracia no sistema político, inclusive considerando os propósitos de uma democracia 

deliberativa.  Em assim sendo, e acatando as sugestões de Cass Sustein, é possível 

identificar algumas questões que são o cerne da conexão entre democracia e 

constitucionalismo, como aquelas atinentes à promoção de um mínimo grau de deliberação 

e confiança ou ainda aquelas relativas à noção de igualdade dos cidadãos. Nessa mesma 

linha, é possível afirmar que uma certa proteção dos direitos sociais e econômicos é 

também indispensável, até para que os propósitos antes enunciados sejam possíveis. 

Evidencia-se aí a conexão existente, não só entre os direitos sociais e econômicos e o 

desenvolvimento, mas também do mesmo desenvolvimento com as liberdades civis e 

políticas. Com efeito, a superação das graves desigualdade sócio-econômicas, indispensável 

para o desenvolvimento brasileiro, supõe um sistema democrático por meio do qual as 

pessoas deixem de ser meras clientes de políticas públicas do Estado, mas cidadãos. 
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  Feitas tais considerações, concluímos que o debate doutrinário atual com 

relação à interpretação extensiva ou restritiva das cláusulas pétreas25, especialmente no que 

tange ao conjunto dos direitos fundamentais (já que o Texto Constitucional no art.60,§4o. 

refere direitos e garantias individuais),  não explicita o que legitima realmente a atuação da 

Jurisdição Constitucional  no controle das emendas constitucionais. Não nos parece que 

uma interpretação extensiva das cláusulas pétreas  sem um outro parâmetro qualquer ( 

apelar nesse diapasão para o núcleo essencial dos direitos fundamentais parece um 

subterfúgio pouco objetivo, considerando que quando se fala em controle de 

constitucionalidade nem sempre estão em jogo exclusivamente direitos fundamentais), seja 

a saída que mais homenageia a Constituição democrática brasileira. Também me parece 

que no afã se criticar essa falta de limites, os constitucionalistas brasileiros (inclusive 

alguns simpatizantes do debate sobre democracia deliberativa), muitas vezes, caminham 

para uma compreensão muito limitada do papel do Supremo Tribunal Federal.  

 

                           Numa apreciação da jurisprudência do STF no que concerne à 

constitucionalidade de emendas constitucionais, vislumbramos uma postura bastante 

cautelosa, com homenagem ao princípio da presunção da constitucionalidade e com adoção 

da interpretação conforme â Constituição. Especialmente nos casos já objeto de declaração 

de inconstitucionalidade pelo STF citados no início desse artigo, vislumbramos que tanto 

no caso do IPMF quanto no da “verticalização”, o que estava em jogo é a segurança no que 

tange ás regras do jogo, o que é indispensável numa ordem democrática. No que tange à 

decisão atinente à licença gestante, o que estava na berlinda era algo ainda mais gritante, a 

vedação à discriminação entre pessoas em função do sexo.   

 

                         Assim, em conclusão, é possível discernir a relevância da jurisdição 

constitucional no que tange ao controle das emendas constitucionais,  sendo relevante um 

aprofundamento teórico com relação à legitimidade dessa atuação, o que se objetivou nas 

linhas anteriores. 

                                                 
25 Para uma síntese, veja-se SARLET, I.W. “A problemática dos fundamentais sociais como limites materiais 
ao poder de reforma da constituição” in SARLET,I.W. (Org.) Direitos Fundamentais Sociais: Estudos de 
Direito Constitucional, Internacional e Comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
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DIREITOS HUMANOS E DEMOCRATIZAÇÃO DA CIDADANIA 

 

Priscila Cavalcante∗

 

RESUMO  

O presente trabalho parte do pressuposto de que a democracia participativa se inicia 

localmente; a partir dos graves problemas sociais cotidianos, ações coletivas são 

organizadas e costuradas pela solidariedade. Reforça-se, então, o princípio democrático, 

resultante do intercâmbio entre o direito e o discurso, que floresce a partir da 

(re)apropriação do espaço público. Neste sentido, estudar-se-á o raciocínio de Habermas 

que vislumbra uma comunidade democrática de falantes fundada na construção de uma 

razão procedimental, auto-crítica e gestante de um poder democrático exercido 

conforme o direito. Impossível pensar democracia sem liberdade e liberdade sem 

democracia, que convergem no agir em conjunto dos sujeitos. Os próprios cidadãos são 

não apenas destinatários, mas autores das decisões políticas e colaboram na construção 

dos princípios comunitários por intermédio da participação efetiva, calcada no respeito e 

no diálogo. Sem estas premissas, não se terá um direito ilegítimo. O procedimento 

democrático, concretizado pela aceitação racional dos membros da comunidade, garante 

a legitimidade do direito, que não deve se desligar da moral co-originária. Neste 

diapasão, busca-se compatibilizar os direitos humanos e a soberania popular, regatando 

os trabalhos teóricos de Kant e Rousseau. Deste processo, resulta a transformação do 

poder comunicativo das arenas dialógicas em poder administrativo que se formaliza em 

processos constitucionais. O princípio democrático, que flui do intercâmbio entre a 

forma jurídica e o princípio do discurso, permite a configuração abstrata de categorias 

de direitos fundamentais que asseguram a autonomia privada e pública dos sujeitos, 

cujos direitos os protegem do arbítrio estatal e os integram à participação na esfera 

pública. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITOS HUMANOS; DEMOCRACIA E CIDADANIA. 
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ABSTRACT 

This paperwork supposes that a participatory democracy starts locally; facing the 

serious current social problems, collective actions are organized and take place though 

the threads of solidarity. The democratic principle is, then, reinforced, as a result of the 

relation between law and discourse, that flourishes through the (re)appropriation of the 

public space. In this sense, Habermas thought will be studied. It encompasses a 

democratic community of speakers through the theoretical construction of a 

procedimental reason, self-critic and carried by a democratic power exercised according 

to the law. Impossible to think democracy without freedom and freedom without 

democracy, which converge in the collective action of the subjects. The citizens 

themselves are not only receptors, but authors of the political decisions and collaborate 

in the construction of the communitarian principles through effective participation, 

based upon respect and dialogue. Without these premises, it would never be a legitimate 

law. The democratic procedure, solidified by the rational acceptation of the community 

members, guarantees the law’s legitimacy, which shall not be disconnected with the co-

originated moral. The text seeks to orchestrate human rights and popular sovereignty, 

going through the theoretical works of Kant and Rousseau. The result of this process is 

the transformation of the communicative power from the dialogical arenas into 

administrative power, which takes a form of constitutional processes. The democratic 

principle, that flows from the relations between the legal form and the discourse 

principle, allows the configuration of abstract categories of fundamental rights, which 

guarantee the private and public autonomy of the subjects, whose rights protect them 

from the state arbiter and integrate them into the public sphere participation. 

 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; DEMOCRACY; CITIZENSHIP. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os direitos humanos não são dados, mas construídos1 no processo histórico em 

constante reconstrução e desconstrução, norteados pelos vetores da justiça e da 

                                                 
1 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. Trad. 
Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos 
humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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amizade.2 A justiça3 confere sentido ao direito, é o seu vetor de orientação; sem ela, o 

direito se fragiliza e sua legitimidade fenece. A amizade4 (philia), baseando-se na lição 

aristotélica como a grande expressão de excelência (areté) moral, contribui com a 

compreensão do agir conjunto. 

O binômio justiça-amizade5 confere sentido ao objetivo da comunidade política, 

atingir e cuidar do bem comum, e permite distinguir entre as diferentes formas de 

constituição política. A verdadeira amizade reside em uma colaboração mútua e 

solidária.  O que não significa ausência de conflitos. Eles existem e existirão, pois deles 

resulta o amadurecimento.  

A proposta aqui seguida é de uma reconstrução cooperativa, fundamentada nos 

direitos humanos e na democratização da cidadania. Baseia-se nas lições de Habermas 

acerca da legitimidade procedimental, não desatrelada do arcabouço moral, e resultante 

da auto-legislação racional de cidadãos autônomos e conscientes.  

Uma legitimidade que exige semelhança entre destinatários e autores das normas 

jurídicas e a soberania popular como repositório do processo democrático de 

legiferação. A efetivação dos direitos humanos transita pelo diálogo democrático e pelo 

fortalecimento da cidadania, entendida como ampliação das possibilidades de escolha 
                                                 
2 “O cristianismo não é apenas uma figura precursora para a autocompreensão normativa da modernidade 
ou um simples catalisador, pois o universalismo igualitário, do qual surgiram as idéias de liberdade e de 
convivência solidária, de conduta de vida autônoma e de emancipação, da moral da consciência 
individual, dos direitos humanos e da democracia, é uma herança imediata da ética da justiça judaica e da 
ética cristã do amor.” (HABERMAS, Jürgen. Era das Transições. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 199, grifo nosso).  
3 “Por isso, o traço indelével de toda justiça é a insatisfação consigo mesma: Justiça significa constante 
revisão da justiça, expectativa de uma melhor justiça. A justiça poder-se-ia dizer, deve existir 
perpetuamente em uma condição de noch nicht geworden, impondo-se padrões mais elevados do que os 
já praticados.” (BAUMAN, Zygmunt. O mal estar da pós modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia 
Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Zahar, p. 66). 
4 Brilhantemente tratada na ética aristotélica. (ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 3. ed. Trad. Mário da 
Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, capítulos VIII e IX). Advertem os autores o 
real sentido do termo em Aristóteles. A amizade não é uma virtude em sentido estrito, pois depende 
também dos outros e a virtude é uma disposição interior e pessoal, adquirida pelo exercício da razão. 
Todavia, na sua forma perfeita, a amizade implica necessariamente a virtude, sendo, portanto, uma 
virtude no sentido amplo, imprescindível ao bem viver. A mais alta expressão da justiça é da natureza da 
amizade. (FOLLON, Jacques; MCEVOY, James. Sagesses de l’amitié. Anthologie de textes 
philosophiques anciens. Frisbourg: Éditions Universitaires de Frisbourg, 1997, p. 100-101). 
5 Estes princípios são bem traduzidos nas seguintes passagens: “Quem há de maltratá-los se vocês forem 
zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão 
felizes” (1 Pedro 3:13-14). “O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu os amei. 
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se 
fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. 
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido” 
(João 15:12-15). (BÍBLIA SAGRADA. Nova Versão Internacional. Trad. Sociedade Bíblica 
Internacional. São Paulo: Vida, p. 864 e 971).
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interpostas por atos de conscientização que engendram responsabilidade.  

 

1 CIDADANIA E PROCESSO DEMOCRÁTICO 

 

Considerando os entraves de comunicação entre os agentes, Habermas 

desenvolveu a teoria da ação comunicativa6, cujo cerne é uma comunicação ideal, sem 

limites, aberta e não violenta na qual prevalece o melhor argumento, possível graças à 

sua racionalidade. Visa, por esta via, uma comunidade democrática de falantes.  

O caminho da sua construção teórica não é uma razão moderna essencialista e 

sim uma razão procedimental, capaz de reconstruir o “emaranhado de discursos 

formadores de opinião e preparadores da decisão, na qual está embutido o poder 

democrático exercitado conforme o direito.”7  

Uma sociedade é livre e democrática quando é capaz de questionar a si mesma. 

Impensável, portanto, democracia sem liberdade e liberdade sem democracia e ambas 

confluem na ação dos sujeitos.8 Os atores, falantes e ouvintes, interpretam as situações 

e harmonizam seus planos através de processos de comunicação. Almejam entender-se 

sobre algo no mundo e, por intermédio da linguagem, planejam e executam ações. Além 

disso, devem atribuir-se reciprocamente a consciência dos seus atos e orientar o seu agir 

por pretensões de validade. Não se descarta a possibilidade de dissenso entre os agentes 

e por isso, se introduz o pano de fundo consensual e leal das argumentações, o mundo 

da vida.  

O lugar teórico do agir comunicativo seria entre o discurso e o mundo da vida.9 

Os sujeitos que exercitam a linguagem intersubjetivamente rompem com o 
                                                 
6 “A razão comunicativa distingue-se da razão prática por não estar adscrita a nenhum ator singular nem a 
um macrossujeito sociopolítico. O que torna a razão comunicativa possível é o medium lingüístico, 
através dos quais as interações se interligam e as formas de vida se estruturam (...) A razão comunicativa 
possibilita, pois, uma orientação na base de pretensões de validade, no entanto, ela mesma não fornece 
nenhum tipo de indicação concreta para o desempenho de tarefas práticas, pois não é informativa nem 
imediatamente prática.” (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 1. 2. 
ed. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 19-21). 
7 Id., p. 21-22. 
8 NOVAES, Adauto. O risco da ilusão. In:________(Org.). O avesso da liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, (p. 7-13), p. 10-11. 
9 O mundo da vida (Lebenswelt) consiste em convicções compartilhadas pelos participantes da 
comunicação. Ele é ao mesmo tempo latente e imperceptível, uma forma condensada de poder e saber. “O 
mundo da vida configura-se como uma rede ramificada de ações comunicativas que se difundem em 
espaços sociais e épocas históricas; e as ações comunicativas, não somente se alimentam das fontes das 
tradições culturais e das ordens legítimas, como também dependem das identidades dos indivíduos 
socializados.” (Habermas, op. cit.,  p. 111). 
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egocentrismo e submetem-se a critérios públicos da racionalidade do entendimento. 

Uma condição indispensável deste diálogo é o compartilhamento do mesmo 

universo lingüístico pela comunidade, em cujo seio se desenvolve um senso de 

responsabilidade. Na medida em que os cidadãos internalizam a comunidade, suas 

relações são governadas por padrões públicos. Deste modo, os próprios cidadãos são 

autores das decisões políticas e não meros destinatários, o que significa que a ação dos 

cidadãos cimenta a construção dos princípios comunitários. 

No sistema jurídico, o locus da integração social é o processo legislativo, e, 

neste, os sujeitos assumem o papel de cidadãos e membros da comunidade, orientados 

não apenas pelo sucesso próprio, mas pela participação.10 Por este prisma, o direito 

moderno resgata o pensamento democrático, em que a pretensão de legitimidade de uma 

ordem jurídica integrada por direitos subjetivos deve ser afirmada pela força social 

integradora da vontade unida e coincidente de todos. 

Configura-se, então, um liame fraternal da comunidade de princípios que exige 

alguns requisitos no relacionamento entre os cidadãos: eles devem vislumbrar as 

obrigações do grupo como especiais e internas; devem aceitá-las como pessoais e 

dirigidas a todos do grupo; devem considerar as obrigações como advindas de uma 

responsabilidade geral de cada um em relação a todo grupo, e, as práticas do grupo 

devem supor igual respeito a todos os membros. Sem respeito e sem diálogo, ter-se-ia 

um direito ilegítimo, baseado na violência, no arbítrio e até mesmo no monólogo 

totalitário. 11

Habermas entende que a legitimidade das regras se mede pelo resgate discursivo 

de sua pretensão de validade normativa e pelo seu surgimento a partir de um processo 

legislativo racional, justificado sob pontos de vista pragmático, ético e moral. Independe 

a legitimidade de uma regra que possibilite a sua imposição. Não é a forma do direito, 

ou algum conteúdo material específico, e sim, a instauração pelo procedimento 

democrático que garante a sua legitimidade, concretizada pela aceitação racional de 
                                                 
10 Habermas comenta que as discussões metodológicas acerca dos fundamentos das ciências humanas 
conduziram a resultados semelhantes. As descrições dos atos, intenções e pensamentos pelos sujeitos são 
essencialmente relevantes à produção da vida social intersubjetiva. Por intermédio desta, transmite-se o 
propósito comunicativo. Destarte, vislumbra-se o entender (Verstehen) não como método especial 
peculiar às ciências humanas, mas como uma condição ontológica da sociedade produzida por seus 
membros. (HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa. 4. ed. Madrid: Santiliana, 2003, p. 
153-154). 
11 CHUEIRI, Vera Karam. Filosofia do Direito e Modernidade. Dworkin e a possibilidade de um discurso 
instituite de direitos. Curitiba: J.M., 1995, p. 127-128. 
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todos os membros da comunidade, em um embate discursivo. Ao mesmo tempo, o 

direito legítimo deve ser compatível com princípios morais da justiça e da solidariedade 

universal (amizade), e com princípios éticos de uma conduta responsável e consciente 

dos indivíduos e da coletividade.12

Baseando-se na esquematização de Dahl, Habermas operacionaliza o processo 

democrático em cinco pontos: (i) a inclusão de todos os envolvidos; (ii) a divisão 

eqüitativa de chances de participação; (iii) o igual direito a voto; (iv) o mesmo direito 

para a escolha de temas; (v) a possibilidade da formação da opinião, a partir de uma 

base ampla de informações transparentes e de bons argumentos.13 Adverte ele, todavia 

que nenhuma sociedade conseguiu preencher todos estes critérios. Neste mister, é 

interessante expor a tentativa de compatilização14 entre os direitos humanos, focalizados 

classicamente em uma moral-cognitiva, e a soberania popular, calcada na ética 

voluntarista.  

Kant e Rousseau construíram suas teorias com o intuito de interligar estes 

conceitos. Na verdade, contudo, acabaram por se distanciar filosoficamente 

enveredando-se por diferentes caminhos, aproximando-se, no caso de Kant, da postura 

liberal dos direitos humanos e, em Rousseau, da concepção republicana de soberania 

popular. Habermas retoma o desafio costurando os dois conceitos. 

Kant acredita que há direitos aos quais os homens não podem renunciar, ainda 

que quisessem e cuja legitimação parte de princípios morais: os direitos humanos 

naturais, que precedem a manifestação de vontade do legislador soberano e a limita. Em 

Rousseau, a vontade soberana é externalizada por intermédio de leis abstratas e gerais 

que refletem o processo de legislação democrática e legitimam o direito a iguais 

liberdades subjetivas. Ressalvou, contudo, a auto-legislação em seu substrato ético, ou 

seja, aplicada a um povo concreto, homogêneo e com semelhante tradição cultural. Em 

Estados com maior população e grandes assimetrias, a coerção estatal seria necessária.15

O atributo lógico-semântico das leis gerais e abstratas, porém, é incapaz de, por 

                                                 
12 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 1. 2. ed. Trad. Flavio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 50, 133 e 172. 
13 Ibid., p. 42-43. 
14  O exercício da soberania popular está atrelado aos direitos dos cidadãos de participarem direta ou 
indiretamente da tomada de decisões coletivas, ou seja, a extensão dos diretos (humanos) políticos. 
(BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 
2007, p. 43). 
15 HABERMAS, op. cit., p. 136-137. 
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si só, lhes conferir legitimidade. Necessário o entendimento das condições pragmáticas 

que, a partir da dialética argumentativa, perpassa o consentimento daqueles afetados 

pela normatização.  

A conexão interna entre direitos humanos e soberania popular situa-se do 

exercício da autonomia política, pelo diálogo de cidadãos, que expressam sua opinião e 

vontade livremente e, por conseguinte, criam suas normas reguladoras. A linguagem 

dos agentes é traduzida no discurso16 comum sempre orientado para o entendimento, em 

que surge a concordância intersubjetiva dos sujeitos, sem a necessidade de coerção. Nos 

discursos se forma a vontade racional. 

A teoria do discurso proposta por Habermas assimila aspectos das posturas 

liberais e republicanas e integra-os, em um procedimento deliberativo de decisão, que 

abre espaço para considerações pragmáticas, compromissos e reflexões sobre a justiça, 

visando resultados racionais e eqüitativos. Por este raciocínio, tanto o respeito aos 

direitos humanos como a eticidade concreta de uma comunidade se unem em regras do 

discurso e nas formas de argumentação, cujo conteúdo normativo provém da 

socialização comunicativa.17  

O poder resultante deste processo perpasse inicialmente por um fluxo 

comunicacional espontâneo de formação da opinião, migrando para decisões 

institucionalizadas e deliberações na esfera legislativa, transformando o poder 

comunicativo, que irrompe das arenas de debate, em um poder administrativo que se 

formaliza em processos constitucionais. 

Regular conflitos e compartilhar fins coletivos, sem o emprego da coerção e da 

violência, demandam uma prática de entendimento comunicativa, a procura de um 

terreno neutro que possibilite o diálogo. Os próprios participantes decidem o que é do 

interesse de todos. Atente-se que disparidades sócio-econômicas e ausência de medidas 

para repará-las podem interferir na igualdade exigida nas deliberações públicas que 
                                                 
16 O princípio democrático resulta da união do princípio do discurso à forma jurídica (estabilizadora dos 
comportamentos sociais). (Ibid., p. 142-146, 158, 201). 
17 Na perspectiva liberal, o processo democrático se realiza exclusivamente na forma de compromissos de 
interesses. As regras para a formação dos compromissos são fundamentadas nos direitos fundamentais 
liberais.  O cerne do liberalismo não se situa na autodeterminação democrática dos agentes deliberativos, 
mas na normatização constitucional e democrática de uma sociedade econômica que deve garantir um 
bem comum apolítico, por intermédio da satisfação das expectativas de felicidade de agentes em 
condições de produzir. A perspectiva republicana enxerga o processo de formação da vontade como um 
auto-entendimento ético-político, cujas questões deliberativas devem perpassar por um consenso entre os 
sujeitos privados. Por este prisma, a democracia refere-se à auto-organização política da sociedade. (Ibid., 
p. 19-20). 
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necessitam de um laço lingüístico acessível comum e o respeito entre a autonomia 

cidadã e a privada.18

Por fim, destaque-se ainda que o direito legítimo é compatível com a coação 

jurídica, desde que esta não destrua os motivos racionais de obediência àquele. A 

legitimidade advém da participação deliberativa livre dos cidadãos que se unem e 

condicionam-se num discurso racional. As falhas do processo são avaliadas com os 

mecanismos de interpretação crítica e a própria natureza discursiva garante as auto-

correções necessárias. Os agentes adotam o meio do direito como regulador da 

convivência harmônica.  

Reitere-se que as leis obrigatórias reforçam as liberdades subjetivas e a 

autonomia política. Destarte, ninguém é realmente livre, enquanto houver um único 

cidadão que não goze da igual liberdade, sob as leis que todos os cidadãos se 

outorgaram mútua e racionalmente. 

 

2 CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Este processo revela o início da constituição democrática. As gerações seguintes 

detêm a liberdade de, através de um processo participativo, reinterpretar e atualizar a 

sua constituição e, por conseguinte, todo o sistema jurídico. Este deve conter direitos 

que os cidadãos se atribuem obrigatória e reciprocamente no regulamento legítimo da 

convivência através do direito positivo.19  

O princípio democrático, resultante do intercâmbio entre a forma jurídica 

estabilizadora e o princípio do discurso, possibilita o delineamento, em abstrato, e de 

forma absoluta, de categorias de direitos, orientadoras do legislador político, que 

                                                 
18 A complementaridade e o respeito a estas formas de autonomia é estranho aos regimes totalitários, que 
não conhecem uma proteção à privacidade através de direitos fundamentais. O sistema totalitário pertence 
ao Estado pan-óptico que controle desenfreadamente a base privada da esfera pública, como os regimes 
nazista da Alemanha e o apartheid na África do Sul. A doutrinação destrói a solidariedade social e a 
racionalidade comunicativa nas esferas privada e pública, formando uma massa de atores isolados e 
alienados entre si. (Id. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 2. 2. ed. Trad. Flavio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 101-102). 
19 O sistema de direito de Habermas apresenta-se como direito positivo, vez que não extrai sua validade 
nem da moral, nem do jusnaturalismo religioso ou racional. (Id. Direito e Democracia: entre faticidade e 
validade, v. 1. 2. ed. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 189). 
Ressalta, porém, que a diferença entre direito e moral “não significa de modo algum que o direito positivo 
não tenha um teor moral”. (Id. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad. Sperber et al. São 
Paulo: Loyola, 2002, p. 234). 
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estruturam o código jurídico e asseguram a autonomia privada (i-iii) dos destinatários e 

pública (iv) dos autores: 

(i) Direitos fundamentais decorrentes do direito à maior medida possível de 

iguais liberdades subjetivas de ação. Os direitos subjetivos devem ser equanimente 

distribuídos e garantir a autonomia privada dos sujeitos; (ii) Direitos fundamentais 

resultantes do status de membro em uma associação voluntária de indivíduos 

pertencentes a sociedades concretas, com espaço restrito de validade e limitadas no 

tempo e no espaço. São direitos à participação no Estado e o pertencimento ao mesmo, 

embora permanecendo o direito de emigrar e imigrar; (iii) Direitos fundamentais que 

decorrem da possibilidade de postulação judicial de direitos, protegendo os sujeitos 

individual e coletivamente. 

Interessante notar que o elenco de direitos fundamentais das constituições 

históricas apresenta um semelhante sistema de direitos, atualizados 

interpretativamente.20 Na constituição brasileira, estes direitos estão dispostos no artigo 

1o, caput e em diversos incisos do artigo 5o. 

Os sujeitos de direito terão sua autonomia assegurada com a aplicação própria 

do princípio do discurso, isto é, da autoria dos direitos a que se submeterão, ao passo em 

que a soberania do povo é traduzida em direitos fundamentais de liberdade. Decorrem 

então, (iv) Direitos fundamentais à participação igual na formação da opinião e da 

vontade a partir das quais estatuem direito legítimo. Neste mister, os direitos políticos 

possibilitam a fundamentação do status de cidadãos livres e iguais; (v) Direitos 

fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, que 

permitem o arcabouço material para o exercício dos demais direitos.21

A garantia da autonomia privada e pública, complementares e co-originárias, 

                                                 
20 Os direitos fundamentais são constitutivos para qualquer associação e refletem a socialização 
horizontal de membros livres e iguais. Acrescente-se que os direitos fundamentais, “enquanto direitos 
positivos, revestem-se de ameaças de sanções, podendo ser usados contra interesses opostos ou 
transgressões de normas. Nesta medida, eles pressupõem o poder de sanção de uma organização, a qual 
dispõe de meios para o emprego legítimo da coerção, a fim de impor o respeito às normas jurídicas. Neste 
ponto surge o Estado, que mantém como reserva o poder militar, a fim de ‘garantir’ seu poder de 
comando.” No mesmo sentido, estes direitos, “criam condições para iguais pretensões à participação em 
processos legislativos democráticos. Estes têm que ser instaurados com o auxílio do poder politicamente 
organizado. Além disso, a formação da vontade política, organizada na forma do legislativo, depende de 
um poder executivo em condições de realizar e implementar os programas acordados.” (Id. Direito e 
Democracia: entre faticidade e validade, v. 1. 2. ed. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003, p. 169-171, grifo nosso).   
21 Ibid., p. 159-160.  
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bem como a compatibilização entre soberania popular e direitos humanos encontra-se 

no centro da tensão entre facticidade e validade, entre legalidade e legitimidade. 

Retomando e esclarecendo alguns conceitos, a autonomia privada significa a 

liberdade negativa de abandonar o espaço público das obrigações recíprocas para uma 

outra esfera de observação e influência recíprocas. Desta forma, podem trocar o enfoque 

performativo pelo cálculo de vantagens e decidir arbitrariamente, tendo em vista que as 

normas jurídicas podem ser seguidas com consciência e discernimento. A liberdade 

negativa, por seu turno, refere-se à liberação das obrigações da liberdade comunicativa, 

entendida como a possibilidade de posicionar-se diante dos argumentos de um opoente 

e das pretensões de validade levantadas, que, por sua vez, necessitam de um 

reconhecimento intersubjetivo.  

Em síntese, considerando que o direito não pode obrigar um emprego 

comunicativo de direitos subjetivos (embora possa facilitá-los), os sujeitos autônomos 

possuem a liberdade de escolha entre: (i) empregar sua livre vontade no que concerne 

aos próprios interesses (enfoque objetivador do arbítrio dos sujeitos estratégicos) e (ii) 

buscar o entendimento acerca da normatização coletiva, em busca do bem comum no 

espaço público (enfoque performativo orientado pelo entendimento). Enfim, fazer ou 

não o uso público de sua liberdade comunicativa.22  

O  núcleo  da   cidadania   habermasiana   é   integrado  pelos   direitos  de  

participação política, defendidos nos intercâmbios da sociedade civil, em uma rede 

espontânea de associações asseguradas por direitos fundamentais, e pela comunicação 

desenvolvida na esfera pública, especialmente por intermédio da mídia.23 A ampliação 

da cidadania decorre inclusive da atuação dos movimentos sociais, como lutas de 

trabalhadores, imigrantes e refugiados, pois se permite a inclusão daqueles alijados da 

sociedade.24  

Alguns pré-requisitos são fundamentais para que cidadãos associados sejam 

capazes de regular democraticamente o seu convívio: um aparelho político competente 
                                                 
22 Ibid., p. 167 e 177. 
23 Em sociedades complexas, a esfera pública é uma espécie de estrutura intermediária entre o setor 
privado e o sistema político. Podem ser episódicas (bares, cafés, encontros na rua), de presença 
organizada (encontros de pais, reuniões de partidos e congressos de igrejas) e abstrata, produzida pela 
mídia (leitores, ouvintes, telespectadores singulares e espalhados). (Ibid., p. 107). 
24 “Os gigantescos deslocamnetos de populações impostos pela guerra, pela opressão política, pela 
miséria econômica e pelo mercado de trabalho internacional mexeram com a composição étnica de quase 
todas as nações desenvolvidas.” (Id. Diagnósticos do Tempo. Seis Ensaios. Trad. Flavio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2005, p. 115). 
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que proporcione a implementação de decisões obrigatórias; uma coletividade de 

cidadãos que participe em processos de formação da opinião e da vontade, visando o 

bem comum, e um contexto sócio econômico em que a administração se organize e 

direcione os seus programas legitimamente. 

Reforça-se a identidade do cidadão, unindo-o a outros em situações semelhantes. 

Disso decorre a maior participação em diversos setores, no parlamento, nas audiências 

públicas, nos movimentos de gênero, classe ou etnia, nas empresas, nas escolas, no 

âmbito cultural e nos tribunais. Isto demonstra dois importantes aspectos da cidadania: 

identidade e inclusão. Destarte, o indivíduo torna-se capaz de influir no seu status e 

transformá-lo democraticamente. 

Atente-se, todavia, para o perigo do paternalismo, pois direitos políticos, civis e 

sociais, em sentido amplo, podem ser concedidos por um Estado Social que age fora do 

perímetro democrático. Ao invés de cidadania tem-se clientelismo. Os clientes são 

engajados na burocracia estatal e ocupam “o papel periférico de meros membros da 

organização.”25  

A liberdade possibilita a escolha racional de um projeto de vida, caracterizado 

pela independência, responsabilidade e livre desenvolvimento da personalidade. As 

liberdades clássicas derivadas do direito privado protegem uma esfera íntima individual 

da pessoa ética. Qualquer medida governamental que a atinja necessita de justificativas 

especialmente relevantes. Ademais, a realização da justiça social no âmbito da liberdade 

demanda condições não discriminatórias para usufrui-las: “para que a liberdade do 

‘poder ter e do poder adquirir’ possa preencher expectativas de justiça, é necessário 

existir uma igualdade do ‘poder jurídico’.”26  

A política, no seio da sociedade ocidental, perdeu sua auto-consciência e 

orientação diante de desafios como: o capitalismo desenfreado e a desigualdade 

econômica, as ondas migratórias, as lutas étnicas, raciais e religiosas e o embate pelo 

poder nas relações internacionais. Isto implica que o sujeito de direito (privado) não 

pode gozar das liberdades subjetivas se não exercer sua autonomia política. Esta, 

contudo, relaciona-se à autoria do direito a que se submetem como destinatários, o que 

                                                 
25 Id. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 1. 2. ed. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 109. 
26 Id. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 2. 2. ed. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 139. 
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confere a interligação entre a autonomia pública e privada. Aqui reside a legitimidade 

da ordem jurídica. 

Superar o paternalismo exige o conhecimento e a reivindicação de direitos 

subjetivos. A mobilização dos interessados depende, todavia, do grau de escolaridade, 

nível sócio-cultural, experiência, idade, etc. Por isso, imprescindível uma política 

compensatória de proteção, capaz de fortalecer a capacidade cognitiva, reflexiva e 

contestatória acerca dos direitos daqueles carentes de proteção. 

A tutela coletiva, que reduz os custos processuais e permite conciliação e 

mediação, pode ser eficaz se engajar os interessados na articulação dos seus próprios 

interesses e não apenas como receptores passivos. Na formação cooperativa da vontade, 

o legislador deve disponibilizar processos e formas de organização que tornem os 

cidadãos aptos a perceber e solucionar conflitos. Uma sociedade justa está calcada na 

dignidade humana emancipadora. 

O modelo liberal entendeu a justiça como uma distribuição igualitária de direitos 

(bens), enquanto o Estado social proclamou a distribuição material dos próprios bens. 

Os direitos, contudo, podem ser gozados apenas quando exercidos. A autonomia 

individual é constituída pelo exercício de direitos legítimos.  

Indo além, a justiça envolve condições institucionais necessárias ao exercício 

das capacidades individuais e coletivas, em uma “esfera pública desconfiada, móvel, 

desperta e informada, que exerce influência no complexo parlamentar e insiste nas 

condições da gênese do direito legítimo.”27

Advém daí  a importância de introduzir elementos plebiscitários na constituição 

(plebiscito, referendo, iniciativa popular) e processos democráticos básicos (formação 

da vontade interpartidária). Note-se que os procedimentos participativos não excluem o 

sistema representativo; ao contrário, o complementam e podem, até mesmo, fortalecer 

suas instituições. 

Logo, surgem cidadãos capazes de escolher as suas prioridades em políticas 

públicas, colaborar com o orçamento, entender a importância de uma carga tributária 

justa na distribuição da solidariedade social e de definir onde, como e quando investir 

os recursos públicos internos ou externos.  

Os recursos são imprescindíveis e, obviamente limitados. Neste ínterim, entra a 

                                                 
27 Ibid., p. 185.  
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escolha, não efetuada por um Estado superior que decide paternalisticamente pelos seus 

eleitores, que depositaram toda confiança em seus representantes; mas, a escolha de 

cidadãos conscientes acerca do caminho percorrido e da dinâmica que não pode 

retroceder. Desta forma, assumirão responsabilidade pelo seu destino. 

O Estado é a instância do poder burocrático que organiza as diversas funções 

legislativa, jurisdicional e administrativa, aplica sanções e executa seus planos. O poder 

político, por ele encarnado, desenvolve-se por intermédio do sistema jurídico 

institucionalizado na estrutura dos direitos humanos.28  

O poder, embora tradicionalmente ligado a formas de dominação e violência, 

como em Weber, possui uma abordagem completamente diversa na leitura arendtiana.29 

A imagem comumente descrita do poder fora muito bem retratada por Orwell, em sua 

obra clássica, 1984,30 em que o Grande Irmão exerce absoluta dominação em todos os 

âmbitos vitais públicos e privados. Um poder que reflete a posição superior de um 

tirano e a obediência cega, absoluta e inquestionável dos súditos. 

Arendt encontrou no agir em conjunto, entre os homens, a sede do poder. A 

condição humana da pluralidade31 corresponde justamente à ação respeitosa dos seres 

enquanto identidades singulares que compartilham um mundo comum, sem coação, e, a 

partir do diálogo, estatuem o direito legítimo. Ricouer, complementando este raciocínio, 

introduz a importância da linguagem e do discurso na conformação da humanidade.32  

                                                 
28 Observe-se a diferenciação semântica, no seio do Estado de direito entre poder comunicativo e poder 
administrativo, duas faces do poder político. O poder administrativo concentra-se no Estado que possui 
autoridade e monopólio dos instrumentos de coerção, além da capacidade de tomar decisões obrigatórias. 
O poder comunicativo, dos agentes plurais que agem em conjunto publicamente, fornece sustentáculo ao 
poder administrativo. Ele surge intersubjetivamente nas relações de comunicação isentas de coerção. 
Significa uma força autorizadora que possibilita a confecção do direito legítimo, a fundação de 
instituições e a proteção da liberdade política. O poder comunicativo, assim, torna-se a fonte geradora do 
poder político, enquanto o poder administrativo traduz o gerenciamento do poder constituído. A 
manutenção legítima do poder, contudo, demanda um constante exercício do poder comunicativo. (Id. 
Direito e Democracia: entre faticidade e validade, v. 1. 2. ed. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 173, 186 e ss). 
29 ARENDT, Hannah. Crises da República. Trad. José Volkmann. São Paulo: Perspectivas, 1999, p. 116-
117. 
30 O poder como fonte de dor e humilhação, que desfaz e recompõe a mente humana, dando-lhe uma nova 
forma. (ORWELL, George. 1984. 9. ed. São Paulo: Nacional, 1976). 
31 “No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha 
com tudo o que vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres 
singulares” (ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Trad. Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2001, p. 189).  
32 “Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou 
de fazer planos para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, 
se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os homens não 
precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam 
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Acompanhando este pensamento, o direito e o poder surgem concomitantemente 

a partir da união pública discursiva. O poder administrativo deve necessariamente ser 

apoiado pelo poder (comunicativo), do contrário, não poderá persistir legitimamente. O 

poder permeia as relações do zoon politikon, mas não há quem o detenha. O potencial 

de poder, sustentado pela comunicação, existe enquanto é realizado, assumindo uma 

feição de processo dialógico, pois baseado em palavras, e pacífico, por bloquear a 

violência; os meios de poder, ao contrário são tangíveis e empregados sempre que 

clamados pelas necessidades. 

No que concerne aos instrumentos de implementação, Habermas avança em 

relação a Arendt na configuração do poder administrativo. O direito é o meio que 

proporciona a transmutação do poder comunicativo em administrativo. Neste quadro, o 

Estado de Direito interconecta o sistema administrativo ao poder comunicativo, 

possibilitando não apenas a instituição do direito, mas a oxigenação comunicativa e a 

permanência legitimamente filtrada do poder social (interesses privilegiados).   

Desta forma, protege-se o sistema jurídico, a autonomia pública e privada dos 

cidadãos, especialmente os canais pelos quais flui a formação da opinião e da vontade, 

com respeito, inclusive, às minorias. O Legislativo deve fiscalizar as contas do 

Executivo e captar as necessidades socialmente sentidas da população com intuito de 

traduzi-las em leis eficazes. Ao Executivo cabe o ônus de efetivá-las com acuidade e 

eficiência. Mencione-se ainda o relevante papel do Ministério Público e dos demais 

atores da sociedade civil. 

A discussão pública integrada por representantes dos diversos setores sociais é 

uma instância dialógica de gestão, avaliação e escolha local. Medidas, como o 

orçamento participativo, se coadunam a esta postura. Não obstante, as lacunas são muito 

mais profundas. 

Belo Horizonte fora uma das primeiras cidades brasileiras a adotar o orçamento 

participativo e audiências públicas para a tomada de decisões conjuntas. Posteriormente, 

o processo abarcou a votação on line. A idéia, embora positiva, revela, na realidade, o 

analfabetismo cibernético, pois nem todos têm acesso a este mecanismo. São avanços 

que demonstram as próprias incongruências do sistema.   

 
                                                                                                                                               
comunicar suas necessidades imediatas e idênticas” (RICOEUR, Paul. Leituras 1 - Em torno ao político. 
São Paulo: Edições Loyola, 1995, p. 45).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No seio da discussão acerca da legitimidade do direito e do respeito às 

autonomias pública e privada, através dos direitos humanos, o presente texto alertou 

para um aspecto específico: o déficit democrático do espaço público, irrompendo a 

necessidade urgente do diálogo plural, o que não implica sucumbir ao desprezo às 

diferenças e sim inclui-las.33   

Em virtude da dificuldade real de reunir fisicamente, em um mesmo espaço 

físico-temporal todos os envolvidos no processo político, a diluição comunicativa em 

associações, conselhos, foros e corporações permite a ligação entre o poder 

administrativo-estatal e a vontade dos cidadãos.34

A criação e elaboração das políticas, contudo, exige liderança, organização e 

respeito aos direitos humanos solidificados constitucionalmente. Consolida-se, assim, o 

princípio democrático, na interconexão entre a forma jurídica e o princípio do discurso, 

que delineia os direitos fundamentais, verdadeiras armas, que asseguram a autonomia 

privada e pública dos sujeitos e os resguardam da conduta estatal arbitrária e os 

integram à esfera pública participativa. 

Os espaços locais e globais devem ser reconstruídos neste sentido. A partir do 

amadurecimento do diálogo nacional e internacional dos diversos agentes, Estados, 

organizações internacionais, organizações não governamentais, empresas privadas e 

cidadãos.  

O resgate da política como esfera da pluralidade e do diálogo. Uma esfera em 

que as identidades podem ser amadurecidas e as experiências compartilhadas. Um 

espaço em que, apesar do tempo e do amor líquido da modernidade, o tempo da justiça, 

na sensibilidade platônica de zelo a res publica, e o tempo da amizade, no valor 

aristotélico a esta virtude, possam ser construídos no agir em conjunto nacional e 

internacional. 
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A VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS: UMA ESTRUTURA 

INVISÍVEL QUE IMPÕE A FRONTEIRA ENTRE A VIDA E MORTE 

 

Rosely Aparecida Stefanes Pacheco∗

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem entre seus objetivos analisar os processos de violência que vêm 

atingindo os povos indígenas no Brasil. Trata-se de uma violência silenciosa, que passa 

a fazer parte do cotidiano dos indígenas e dos não-indígenas, em um país que procura 

desconsiderar a existência das diferenças culturais. O trabalho foi dividido em três 

partes: a primeira aborda a situação histórica imposta aos Guarani em Mato Grosso do 

Sul; a segunda trata da situação atual em que encontram-se esses povos e a terceira  

apresenta algumas análises, sobre as categorias barbárie, genocídio/etnocidio e 

holocausto, abordando que, ao analisar os números de atos de violências praticadas 

contra os povos indígenas, quais sejam o número de homicídios, número de mortes de 

crianças, violência sexual, número de suicídios, entre outros infortúnios, aumentaram na 

última década. Nesse sentido constata-se que as medidas legais adotadas, visando 

assegurar aos povos indígenas uma maior proteção aos seus direitos humanos, 

elaboradas tanto pelo Direito Nacional quanto pelo Direito Internacional não 

produziram os efeitos esperados. A violência contra as “minorias” étnicas é um dos 

mais graves problemas a ser enfrentado pela sociedade contemporânea. É uma forma de 

violência que não obedece  fronteiras, princípios ou leis. É certo que, a presença de 

Foulcault se faz sentir, e, de fato, foi mesmo sob influência da leitura de Vigiar e Punir 

que essa temática “tomou forma”. Enfatiza-se sobre essa obra citada que, conforme 

adverte M. Perrot: é uma obra fascinante, extraordinariamente estimulante para o 

estudioso das ciências sociais, desde que não procure aí o conforto tranqüilizador de 

um esquema. Também, Pierre Bourdieu se faz presente, principalmente quando 

esclarece o conceito de violência simbólica. Evidencia-se que a escolha de um 

determinado povo, no caso o Guarani, se dá como opção teórica e metodológica, tendo 

                                                 
∗ Mestre em História - Universidade Federal de Grosso do Sul. Doutoranda em Direito - Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.  
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em vista que os povos indígenas se diferenciam em muitos aspectos, tornando-se 

“impraticável” falar em povos indígenas de uma maneira genérica. O Direito será 

abordado por meio de uma perspectiva interdisciplinar diante das várias áreas do 

conhecimento, com intuito de que se possa avançar na compreensão dessa temática. 

 

PALAVRAS CHAVES: VIOLÊNCIA; POVOS INDÍGENAS; DIREITOS. 

 

RESUMEN 

Ese trabajo tiene entre sus objectivos analisar las formas de violência que vienen 

sofriendo los pueblos indígenas en Brasil. És una violência silenciosa que hace parte del 

dia a dia de los indígena y no indígenas, en un país que desconsidera la existencia de las 

diferencias culturales. El trabajo fué dividido en tres partes: La primera trata de la 

situación historica impuesta a los pueblos Guarani en Mato Grosso do Sul; la segunda 

aborda la situación actual en que se encuentran esos pueblos; por último apresenta 

algunas análisis de las categorias barbárie, genocídio/etnocídio, holocausto abordando 

que, al analisar los números de violência praticada contra los pueblos indígenas, sea el 

número de asesinatos, número de muertes de niños, violências sexuales, número de 

suicidios, entre otros problemas, que fueram cresciendo en la última década. Así 

contatase que las medidas adoptadas, para garantir una protección de sus derechos 

humanos, elaboradas tanto por el derecho nacional, cuanto por el derecho internacional, 

no producieron los efectos deseados. La violência contra los pueblos  indígenas és un de 

los más graves problemas que la sociedad contemporanea tiene que enfrentar. És una  

violência que no tiene fronteras principios o leyes. Ocurre todos los dias en Brasil y en 

otros paises, aunque existiren muchos mecanismos constitucionales y internacionales de 

protección a los derechos humanos. És cierto que, la presencia de Foucault se hace 

presente en este trabajo.  Fué sobre la influencia de la lectura de Vigiar e Punir que ese 

tema se formou. También se hace presente Pierre Bourdieu, principalmente cuándo 

aclara el concepto de la violência simbólica. La escoja de un dado pueblo ocurre como 

una opción teórica y metodologica, una vez que los pueblos indigenas son diferentes en 

muchos aspectos. Además, no se puede hablar de pueblos indigenas de manera genérica. 

El derecho será abordado por medio de una perspectiva interdisciplinar delante de las 

muchas areas del conocimiento para que se pueda avanzar en esa tematica. 
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PALAVRAS-CLAVE: VIOLÊNCIA; PUEBLOS INDÍGENAS; DERECHOS 

 

 

Introdução 

 

Os povos indígenas no Brasil têm sofrido sistematicamente processos de violências. 

Trata-se de uma violência silenciosa, que passa a fazer parte do cotidiano dos indígenas 

e dos não-indígenas, em um país que procura desconsiderar a existência das diferenças 

culturais. 

A violência contra as chamadas “minorias” étnicas é um dos mais graves problemas a 

ser enfrentado pela sociedade contemporânea. É uma forma de violência que não 

obedece a fronteiras, princípios ou leis. Ocorre diariamente no Brasil e em outros países, 

apesar de existirem inúmeros mecanismos legais de proteção aos direitos humanos1. 

Os atos de violência dentro das sociedades parecem justificar-se diante do aparente 

devir histórico. Inclusive considera-se como “natural” a utilização da violência para 

dominar outras espécies. Nesse sentido, a violência tem sido uma prática que 

vulnerabiliza e põe em perigo todos os seres humanos, ou especificamente grupos 

determinados. 

A violência tem sido um termo reincidente na linguagem (corporal, oral e escrita) dos 

sujeitos, desde as sociedades antigas, e tem gerado uma herança hegemônica na maioria 

das sociedades contemporâneas. Deve-se considerar que a raiz etimológica do termo 

violência nos remete a um conceito de força, porque a violência implica sempre a 

produção de um dano e indica uma forma de exercício de poder. 

A Organização Mundial de Saúde define a violência como: o uso deliberado de força 

física ou de poder, que seja em grau de ameaça ou efetiva, contra a própria pessoa, 

                                                 
1 Apesar da relevância, não discutiremos nesse trabalho a noção de Direitos Humanos. pois se 
compararmos a visão indígenas do ser humano e da humanidade com a visão ocidental dominante sobre 
quem é esse ser humano, compreenderemos o quanto esta última visão é pueril, uma vez que ela encarna 
o conceito de indíviduo como “medida de todas as  coisas”. Ao centrar-se no indivíduo, será difícil de 
servir como base para a unidade da humanidade, considerando a pluralidade. Porém deve-se levar em 
conta que a mesma representou um avanço contra o anseio dos poderosos, que não possuíam limites para 
subjugar indivíduos, povos enações.  
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contra outra pessoa, um grupo ou comunidade. E, que cause ou tenha muitas 

possibilidades de causar lesões, mortes, danos psicológicos, transtornos ou privações. 

A classificação de violência utilizada no Informativo Mundial Sobre a Violência e 

Saúde, divide a violência em três grandes categorias: violência dirigida contra a própria 

pessoa, violência interpessoal e comunitária. Por outra parte existe também a chamada 

violência estrutural, que pode ser definida como aquela encoberta, por tratar-se de um 

tipo de violência do tipo sistêmico. Não provem da ação violenta de um individuo sobre 

outro, mas do resultado de um sistema social que oferece oportunidades desiguais a seus 

membros. O grau de violência estrutural ocorre quando se produzem mortes que são 

evitáveis de acordo com o grau de desenvolvimento alcançado por uma sociedade.  

Para um melhor esclarecimento sobre a maneira que a violência tomou forma no Brasil, 

mais especificamente contra as sociedades indígenas deve-se verificar a maneira como o 

Estado nacional foi ao longo dos séculos construindo espaços para demarcar e 

“confinar” os povos indígenas. 

Mas, em uma tentativa de resistência a esse quadro, nos dias atuais percebe-se, mesmo 

que sutilmente, uma descrença e até mesmo uma certa impaciência para com o 

Ocidente, e isso tem feito com que os indivíduos rejeitem a fé cega nos conceitos de 

progresso e civilização imposto por uma cultura marcada pela hegemonia ocidental e 

pelo iluminismo. 

É certo que, tanto nas academias quanto nos grandes centros urbanos, a figura do 

estranho ou diferente tem se tornado uma presença marcante no cotidiano das pessoas, 

das cidades, das pessoas. Os povos indígenas tornaram-se visíveis. Não é mais possível 

ignorá-los. 

Os Postos Indígenas e o aldeamento compulsório 

 

No “desenvolvimento” do processo de ocupação e colonização, as sociedades indígenas 

foram desconsideradas. A política indigenista foi pensada e efetivada no sentido de 

anulação de todo o sistema cultural, político e jurídico indígena já existente 

(STEFANES PACHECO, 2004).  

O enquadramento do tempo e a ordenação do espaço seguiram uma lógica externamente 

imposta, cujos efeitos ainda podem ser sentidos no período pós-colonial. Não se admitia 

a existência de grupos sociais com identidades e culturas próprias. Nada de específico 
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poderia haver. Todos deveriam, mesmo que forçosamente, assimilar e viver segundo 

uma só identidade genérica, integrados à comunhão nacional, como se toda a diferença 

étnica e cultural deixasse de existir e se transformasse numa única cultura 

homogeneizada. 

Assim, o Estado Brasileiro iniciou para os indígenas do então recém criado Estado de 

Mato Grosso, um processo de aldeamento, “confinamento”, para onde todos os 

indígenas deveriam se dirigir, sem observar seu habitat natural e tampouco sua forma 

de organização social, política e cultural. 

Entrava em cena, para esquadrinhar a sociedade o Instituto o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI). Assim, tanto o SPI, criado em 1910, quanto a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

criada em 1967, no que diz respeito à prática tutelar, enquanto agências de contatos 

interétnicos, têm que ser abordados sob a ótica da implementação do controle social 

exercido pelo Estado brasileiro. Inserindo, desta forma, a política indigenista no quadro de 

exercício de poder, historicamente constituído no processo de expansão e instauração do 

Estado-nação brasileiro.  

Cabia aos agentes dessas agências de contatos, primeiramente ao SPI, impor ordem ao 

caos, disciplinar as relações sociais nos confins do país. Fazia-se necessário impor um 

conjunto de dispositivos governamentais sobre a população, vinculada à rede política 

nacional. Nesta perspectiva de atuação, o próprio órgão - SPI passaria a constituir a 

instância predominante de produção e definição legítima de terras indígenas. 

Tanto a sedentarização do grupo, isto é, a sua fixação em determinados limites eram 

impostos pela agência, bem como a incorporação à sociedade nacional, eram medidas 

adotadas pela política indigenista da época.  

O aldeamento deve ser entendido, a partir de saberes sociais que puderam engendrá-lo 

como prática concreta e que tinham como categoria central o isolamento. Foucault 

alerta que desde o século XVII esta categoria, vinha se constituindo como fundamental 

na reorganização dos espaços. O referido autor cita os exemplos dos antigos modelos de 

lepra (expulsar do convívio social) e da peste (regular as atitudes), gerando um novo 

tipo de poder: o poder disciplinar. É um padrão biopolítico, que isola todas as categorias 

sociais consideradas desviantes ou improdutivas em instituições fechadas - como 

loucos, doentes, crianças, criminosos, mendigos-, espalhando-se por toda a civilização 

ocidental. 
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Segundo o modelo panóptico de FOUCAULT (1996), o poder alicerça-se na vigilância 

contínua de todos os indivíduos. A vigilância contínua é o meio que torna possível o 

pleno controle dos indivíduos. Ela representa um novo ponto de vista do poder, um 

poder que, em vez de punir um indivíduo que pratique qualquer ato ou infração, tem 

suas ações previstas, antevistas pelo sistema. A vigilância permite um controle dos atos 

e do grau de engajamento de cada indivíduo ao sistema de poder instaurado. Antevê e 

determina o que pode e o que não pode o indivíduo fazer. O controle, o monitoramento 

dos indivíduos torna possível também a correção de suas tendências, reorientando-as na 

direção estipulada pelo poder panóptico. 

Corroborando com essa questão, Bourdieu (2005), esclarece o conceito de violência 

simbólica. Para ele a violência simbólica é uma forma de dominação sutil, em que 

através de artifícios discursivos e sociais, impomos nosso modo de ver e agir. Essa 

relação opera de forma a eliminar às resistências e ao fazer o outro aceitar naturalmente 

à imposição. A violência simbólica inclui a dominação entre colonizados e 

colonizadores, homens e mulheres e entre nações. 

O Estado e o controle sobre os povos indígenas 

Pensar como o Estado brasileiro conseguiu implantar esse sistema de controle sobre os 

povos indígenas faz-se necessário argumentar como os indígenas eram percebidos por 

esse Estado e pela sociedade envolvente. Sabe-se que desde as primeiras incursões dos 

europeus entre os indígenas, conforme evidencia-se nos relatos dos viajantes Spix e 

Martius, ao mesmo tempo em que o ambiente natural dos trópicos é eleito como um 

espaço para digressões sentimentais e filosóficas, esse mesmo espaço torna-se palco 

para projeções civilizadoras. Os autores reservavam ao tipo “caucasiano” a 

“perfectibilidade humana”, justificando sua superioridade em relação ao tipo etiópico “e 

o americano”, excluindo-as principalmente o último, da história.  

As noções de civilização e barbárie eram conceitos presentes entre os europeus. Assim, 

ao trabalhar com essas noções tem-se que levar em consideração o que propõe Oliveira, 

à medida que alerta para o fato de que, muitas vezes, os indígenas foram (e são, em 

muitos casos) caracterizados como artefatos do passado, verdadeiros fósseis vivos e que, 

a representação mais comum sobre o índio desloca-o para o passado (1999, p.196). 
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Acresce-se a isso uma idéia que paira no imaginário social, de que estão em constante 

estágio evolutivo da humanidade, caminhando para a integração em uma sociedade mais 

“civilizada”.  

Tanto Spix quanto Martius2 apostavam em uma miscigenação para apurar “as raças”, os 

“tipos”. Entendiam que o europeu, o homem e da raça caucásica – dotado de um 

“desenvolvimento superior dos órgãos e forças intelectuais” - deveria sobrepor-se “de 

modo todo especifico, tanto somática como psiquicamente” ao negro (raça etiópica) e 

ao índio (raça americana). 

Ainda quanto à questão da miscigenação das “raças, até bem pouco tempo, alguns 

intelectuais baseavam seus estudos nesses critérios”. Como exemplo, pode-se citar 

Oliveira Viana e Gilberto Freyre, para quem a construção da nação, era sustentada em 

um discurso, que imaginava o Brasil, diante de constantes “correntes humanas” que por 

aqui transitaram direta ou indiretamente, e que isso consistiria num verdadeiro melting-

pot tropical, erigido sob o sangue de brancos, índios e negros. Ensaiava-se um caráter 

tropical da formação da nacionalidade, ao mesmo tempo em que se apresentava a 

identidade como múltipla e única, dando sentido a tudo aquilo que não pudesse ser 

definido por conceitos. Esses conceitos contribuíram por fundamentar o ideal social 

brasileiro de que existiria uma sociedade homogênea, pautada pelos mesmos 

referenciais, capaz de “assimilar” categorias consideradas como mais “adequadas” aos 

padrões perquiridos pelo ocidente. 

Falar sobre o “outro”, importa considerar, aquele que é definido por um pensamento 

etno e eurocêntrico. Aquele que apreende a identidade, com a busca da maior similitude 

possível, logo, devendo ser idêntica ao mesmo, que se constituiria tão breve em um 

modelo dominante unicamente verdadeiro e válido. A partir daí, criam-se mitos, 

cristalizam-se estereótipos. 

                                                 
2 Spix e Martius foram nomeados pelo rei bávaro para acompanhar no séqüito científico a jovem 
imperatriz, a arquiduquesa austríaca D. Leopoldina que vinha ao Brasil se casar com D. Pedro I. No 
período de 1.817 a 1.820 Dr. Joahann Baptist von Spix (Zoólogo) e Dr. Carl Friedrich Philipp von 
Martius (Médico e Botânico) excursionaram pelo Brasil. Dentre as obras desses pesquisadores, pode-se 
destacar que, com o material recolhido em suas andanças, escreveram o livro "Reise in Brasilien" , 
editado em 1.823 na cidade de Münchem (Alemanha). 
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Ao auto-proclamar-se como um paradigma exemplar, a cultura branco-européia só 

poderia manter com as outras culturas, uma relação de dominação. Daí advém a 

legitimação de atos, tais como expropriação, invasão de territórios, dentre outros, 

desconsiderando os mais elementares direitos humanos dos povos indígenas. 

Breves considerações sobre Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. 

Certo é que, para abordar o tema dos Direitos Humanos, tem-se que a abordar a 

temática da Democracia e da Cidadania, uma vez que um não existe sem o outro. 

Segundo Rouland, a Corte de Estrasburgo assim afirmou: [...] a democracia não 

reconduz à supremacia constante da opinião de uma maioria; ela comanda um 

equilíbrio que assegura às minorias um tratamento justo que evita todo abuso de uma 

posição dominante (ROULAND, 2004, p.606). 

Portanto, a democracia não é uma aritmética: ela se mede antes pelo grau de diversidade 

que se dispõe a reconhecer e é capaz de gerar, pois se o Estado é democrático, ele pode 

ser solicitado a aceitar reconhecer em seu âmbito a pluralidade das culturas e das 

sociedades quando essa existir, bem como a diversidade dos estatutos jurídicos daí 

resultantes. 

Renan 1860, apud Rouland 2004, assim afirmou: Concebo para o futuro uma 

humanidade homogênea, na qual todos os riachos originais se fundirão num grande rio 

e na qual todas as lembranças das diversas origens estarão perdidas. Conforme aponta 

Roulan. Enganar-mos-ia considerando-o rapidamente, pois, O futuro da humanidade 

situa-se exatamente na junção desses afluentes originais: não sem negações ela se 

opera diante de nós, e tomará séculos, sem dúvida. Mas se um universalismo autêntico 

dela nascer, ele se constituirá menos pela negação das diferenças do que pela 

remodelação delas, sem que a unidade signifique a uniformidade. Do mesmo modo é 

provável que se dilua a lembrança exata das origens longínquas. Mas duvidamos da 

homogeneidade do rio daí resultante. Garantiremos antes que aquele, curvado em 

meandros, cheio de imprevistos, será sempre tomado por agitações em que se 

recomporão identidades múltiplas (ROULAND 2004, p. 607). 

O debate em torno da cidadania e democracia apontam para um quadro de total 

desconsideração cultural e legal, para com as populações indígenas surgindo um quadro 
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de destituição e violência, em que é implantado um modelo ocidental de compreender o 

mundo.  

Em grande parte dos Estados brasileiros, medidas paliativas foram tomadas, porém não 

lograram êxito, uma vez que, ainda hoje perduram ações de cunho assistencialista, tais 

como: distribuição de cestas básicas, aposentadorias rurais, serviços de saúde que não 

atendem satisfatoriamente aos anseios indígenas. Assim, com políticas que não tem se 

mostrado eficazes, estas acabam corroborando para o cenário de violência que afeta essa 

parcela significativa da população. 

Os espaços públicos do debate democrático e da cidadania não devem estar subsumidos 

aos imperativos do mercado. Devem ser culturalmente inclusivos, socialmente diversos 

e girar em torno de agendas que incluam os problemas de injustiça cultural e de 

injustiça distributiva da sociedade. 

Hanna Arendt apud Barbero (2006), nos aponta que a cidadania consiste em exercer o 

direito a ter direitos e que os direitos não são concessões do Estado, mas sim conquistas 

sociais. Assim, temos que observar que a cidadania envolve para começar o 

reconhecimento jurídico e prático das liberdades individuais dos cidadãos como direitos 

impostergáveis e inalienáveis. Em primeiro lugar frente ao Estado, pois este, ao 

monopolizar o uso legítimo da violência, é o principal transgressor potencial dos 

direitos fundamentais das pessoas. Em segundo lugar o exercício da cidadania envolve a 

prática dos direitos à participação política, a deliberação comum, a qualidade de vida 

(TUBINO 2004), e, por conseguinte contempla os mais variados direitos humanos. 

Conforme aponta Rabben (2004), o fato de saber que a utilização de termos, como 

liberdade, democracia e direitos humanos são matrizes discursivas cunhadas pela 

hegemonia ocidental e pelo “século das luzes”, não significa que esse não possa ser 

valorizado. Dessa forma, torna-se necessário explicitar, que parte-se da posição de que o 

discurso dos direitos humanos representa um avanço. Segundo a autora, trata-se de 

regular os abusos dos poderosos, no Estado ou fora dele, contra qualquer pessoa ou 

coletividade. É um porto seguro no mar das tempestades impulsionadas pelo ódio, pela 

intolerância, pela discriminação, pela ganância desenfreada, pelo desrespeito à 

diferença, à inviolabilidade dos corpos, das residências e das vidas das pessoas 

(RABBEN, 2004, p.38). 

2745



Breves considerações sobre a situação vivenciada contemporaneamente pelos 

Guarani  

Segundo dados do Relatório 2003-2005, denominado A violência contra os povos 

indígenas no Brasil, publicado em abril de 2006, pelo Conselho Indigenista 

Missionário, a violência para com os povos indígenas no Brasil é alarmante. Os 

números relacionados aos conflitos ligados a direitos territoriais servem de referência, 

além de outras categorias de violência tais como: o elevado número de homicídios, 

tentativas de homicídios, suicídios, além de inúmeros problemas de desnutrição e de 

índices elevados de violência sexual. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou, para o período entre 1994 e 2004, a 

Década Internacional Para os Povos Indígenas do Mundo, tendo como objetivo 

potencializar a política de cooperação internacional entre os Estados Membros, 

ampliando assim as possibilidades de assegurar aos povos indígenas do mundo uma 

maior proteção aos seus direitos humanos. Todavia, analisando os números de violência 

praticada contra os povos indígenas, constata-se que essa medida não surgiu efeito 

contrário, a violência praticada contra os povos indígenas no Brasil aumentou na última 

década. Assim, pode-se concluir que, em relação ao Estado brasileiro, a Declaração da 

ONU não surtiu o efeito desejado3.  

Em outro relatório mais recente do Conselho Indigenista Missionário, apontou-se que, 

em 2004, 19 indígenas foram assassinados. Em 2005, ocorreram 28 registros de 

homicídios de índios. Em 2006, o número é de 20 índios assassinados. E, mais os 

números de 2007 e 2008, até a presente data o número, apontam franco crescimento.  

Há pelo menos duas décadas, a tragédia do povo Guarani- no Estado do Mato Grosso do 

Sul tem sido anunciada, por intelectuais, órgãos não-governamentais, dentre outros 

setores. As projeções de uma grande população em explosão demográfica vivendo em 

pequenas porções de terra apontavam o caminho de um quase silencioso genocídio em 

curso. Aldeados e submetidos a um sistema que se impõe reprimindo violentamente 

qualquer tipo de organização, o povo Guarani-Kaiowá se vê diante de uma série de 

infortúnios, tais quais apresentadas anteriormente. 

                                                 
3 Relatório do CIMI, (Conselho Indigenista Missionário, 2003-2005 
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Em entrevista o antropólogo Levi Marques Pereira, da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD), afirma que a violência entre os Guarani- Kaiowá segue a lógica da 

sociedade que o aprisiona. Sem condições de uma vida equilibrada para todos, à 

sobrevivência é cada um por si. Seguindo essa premissa de PEREIRA, é consenso entre 

antropólogos e historiadores que a desestruturação do modo de vida tradicional acontece 

principalmente pela falta de terra. Quando não há espaço para a vida comunitária 

acontece à fragmentação de uma comunidade, de uma família. Essa fragmentação é a 

individualização de cada membro dessa comunidade, explica o antropólogo. Também a 

professora Guarani-Kaiowá, Teodora de Souza enfatiza: Para a gente é impossível 15 

mil pessoas viverem em comunidade em 3,5 mil hectares, referindo-se aos problemas 

que enfrenta a comunidade que “vive” na aldeia Jaguapirú de Dourados, local em que 

ocorreu mais da metade dos homicídios do ano de 2007. 

Quanto a questão territorial, que constitui-se na principal demanda Guarani, segundo 

levantamento do Ministério Público Federal (MPF) de Dourados, a soma de todas as 

terras ocupadas atualmente pelos Guarani- Kaiowá está em torno de 30,4 mil hectares 

para mais de 47 mil pessoas. Segundo o MPF a falta de terra e de uma política agrícola 

para produção de alimentos têm gerado um quadro de fome que coloca em risco 

principalmente as crianças, o que tem gerado um quadro altíssimo de morte por 

desnutrição. 4  

Além desse problema e dentre tantos outros, os jovens entre 12 e 18 anos são as 

principais vítimas de suicídio que atinge esse povo. A média entre os Guarani- Kaiowá 

é de 100 mortos para cada 100 mil, enquanto a média nacional é de 4,5 mortos para 

cada 100 mil pessoas, conforme dados do Ministério da Saúde.  

Segundo dados desse mesmo órgão, quanto a expectativa de vida entre os Guarani- 

Kaiowá a média é de 45 anos, em contraponto com a expectativa de vida entre os 

brasileiros, que segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), é de 72 anos. 
                                                 
4 Uma prova da fragilidade alimentar dessas comunidades aconteceu em janeiro e fevereiro de 2007, 

quando depois de dois meses de suspensão da entrega de cestas básicas sete crianças morreram de 

subnutrição. Em cinco anos, 80 crianças índias morreram por desnutrição ou causas associadas em MS. 

Segundo dados www.brasildefato.com.br/v01/impresso/jornal.2007-11-28.2935911922/editoria.2007- em 

03/03/2008.  
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Um estudo de caso 

 

Para ilustrar a situação a que estão submetidos os Guarani Kaiowá em Mato Grosso do 

Sul, trazemos a lume um estudo de caso:  

Segundo matéria veicula pelo Jornal Campo Grande News5, de 20 de Fevereiro de 2008, 

vem estampada em primeira página que as tragédias parecem cada vez mais constantes 

nas aldeias de Mato Grosso do Sul. Hoje uma família Guarani sofreu a dor de perder 

de uma só vez pai e filho, ambos por suicídio, na aldeia Potrero Guassú, em Paranhos, 

a 575 quilômetros da capital Campo Grande. Segue a matéria, o adolescente Ronei 

Benite, de 14 anos, chegou em casa, após a escola, determinado a ganhar um caderno. 

O pai, Cecílio Benite, tentou explicar ao filho que no momento não tinha dinheiro para 

a compra, mas que estava disposto a vender um porco para atender a vontade do rapaz. 

Cecílio não teve tempo. Revoltado com a pobreza, Ronei pegou uma espingarda 

pressionou contra a barriga e, com o dedo do pé, atirou. A tragédia começava ali, mas 

ainda teria um desfecho pior. O pai, ao ver o corpo do filho caído no quintal, pegou a 

arma, seguiu para o quarto e também se suicidou, aos 34 anos. A esposa, Plácida 

Benite, acompanhou tudo, ao lado de outros seis filhos, o menor de um ano de idade. 

“Ela não consegue falar nada, só chora, ninguém acredita. Hoje eu vim com ele da 

escola, a gente estava feliz, combinando de jogar bola”, conta o primo de Ronei, 

Robson Pires, de 15 anos. O adolescente estudava na cidade, em uma escola municipal 

de Paranhos. Era um dos orgulhos da aldeia, diz o primo. “O melhor aluno da sala”, 

conta Robson. As duas mortes são agora o 8º e o 9º suicídio de índios guarani neste 

ano em Mato Grosso do Sul. 

 

‘Barbárie’, ‘genocídio’, etnocídio,‘Holocausto’? 

 

O extermínio dos povos indígenas revela uma violência de aspecto silencioso. 

Estigmatizados como selvagens, muitas vezes os índios são assassinados, explorados, 

enganados e perseguidos. É uma violência que esconde o preconceito de um país que 

                                                 
5 http://www.campogrande.news.com.br/canais/view/?canal=8&id=220815, acesso em 20/03/2008. 

2748



não assume sua plurietnicidade e não aceita que as pessoas possam viver com costumes 

e culturas diferenciadas dentro do mesmo país. 

Os meios de comunicação têm utilizado várias palavras para representar as mortes 

aparentemente irracionais de grandes proporções. Têm usado palavras como: 

‘genocídio’, ‘crime hediondo’, ‘holocausto’, ‘massacre’, ‘chacina’, etc. Nesse sentido, 

de forma sucinta apresenta-se algumas noções dessas categorias que na maioria das 

vezes esse é um crime que ocorre longe dos olhos ocidentais.  

A palavra ‘barbárie’ originalmente foi empregada pela mentalidade eurocêntrica, que se 

considerava o exemplo de organização social civilizada. Foi Vico [1638-1744] que 

cunhou de ‘barbárie’ o estado primitivo ou selvagem de indivíduos ou grupos que não 

teriam evoluído rumo ao estado de homem ocidental, civilizado. A barbárie passou a se 

opor ao humanismo, ou seja, é um ato considerado ‘desumano’ porque não respeita os 

valores fundamentais conquistados no campo da ética, do direito, da ciência, da 

democracia pluralista e da própria organização social (ABBAGNANO, 2000). 

O ‘Genocídio’ [do latim genus = família, raça, tronco, do grego genos e caedere- matar, 

cortar] é uma palavra cunhada por Raphael Lemkin em 1944, especificamente para se 

referir à política do governo nazista de extermínio completo dos judeus, ciganos, 

comunistas e homossexuais. Até então, a humanidade não tinha sofrido nada igual. Crê-

se que, nunca um crime como este foi imaginado, racionalmente planejado e executado 

pelo Estado, em proporções gigantescas. O crime de genocídio constituiu uma das 

acusações contra os líderes nazistas no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg em 

1944, e, posteriormente, passou a vigorar na ONU sobre a Prevenção e Punição do 

Crime de Genocídio (UNGC), que entrou em vigor em 1951, mas até hoje raras vezes 

foi aplicado. Lemkin imaginava que a palavra genocídio poderia evocar nas pessoas 

uma atitude de repulsa ao crime de massa e de luta pelos direitos humanos. (DUROZOI, 

G. & ROUSSEL, A. 1993). 

A palavra holocausto [gr. Holókauston], originalmente, significava o "sacrifício em que 

a vítima – um animal - era queimada inteira", tendo assim um sentido de imolação ou 

expiação. No período nazista, entre 1935 e 1945, os judeus se viram diante de um novo 

holocausto, sendo obrigados à perda da cidadania, a trabalhos forçados, a suportarem a 

brutal separação dos membros da família inclusive de crianças, a serem fuzilados em 

massa, a serem transportados pela força para os campos de concentração onde 
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terminavam sendo exterminados coletivamente em câmaras de gás. Segundo alguns 

estudiosos, o emprego da palavra holocausto teve o intuito de significar mais que à 

palavra ‘genocídio’ (Lash, 1990). 

Importante destacar que a intenção principal desse trabalho não é reduzir os conceitos a  

“simples” fatos, pois como adverte Wittgenstein não devemos nos descuidar do uso da 

linguagem, que jamais é neutra, e que pode ser usada para “enfeitiçar” nosso 

entendimento da coisa acontecida. Longe disso, o que se busca neste primeiro momento 

é relembrar o que jamais deve ser esquecido, e denunciar as novas ocorrências. 

 

Breves considerações sobre Genocídio/Etnocídio 

 

Pesquisadores têm-se debruçado sobre esse fenômeno para encontrar uma terminologia 

correta sobre essa categoria. Segundo Canêdo (1999), tratando-se de povos indígenas, o 

mais correto dever-se-ía utilizar o termo de etnocídio.6. 

Assim, para trazer luz sobre a questão do genocídio/etnocídio torna-se importante a 

contribuição da obra de Samantha Power: A Retórica Americana em Questão.  

Segundo a autora, ao contrário do que normalmente se imagina, o genocídio não é 

definido a partir da aniquilação de toda uma população, como no nazismo. Sua marca 

característica é a tentativa de eliminar as características de uma nacionalidade, não 

necessariamente pelo assassinato, mas também pela ação cultural. 

Nessa obra Power (2004) analisa a reação dos Estados Unidos frente aos genocídios 

ocorridos no século XX. Embora o título mencione apenas os Estados Unidos, o 

resultado é um complexo painel, abrangendo os papéis desempenhados por governos, 

imprensa, organizações internacionais, políticos e organizações não-governamentais 

(ONGs) nas questões referentes a genocídio. 

Uma das contribuições é a desmistificação quanto à intervenção das comunidades 

internacionais em casos de genocídio. A autora constata que ao contrário do que é 

prognosticado, a norma é a não-intervenção da comunidade internacional, pelo menos 

                                                 
6 Levando-se em consideração o entendimento de grande parte dos estudiosos desse tema, optou-se pela 
categoria genocídio/etnocídio como eixo de análise do que ocorre com os povos indígenas. 
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até que a força da opinião pública leve os Estados mais poderosos a reagir às crises 

internacionais que envolvem esse tipo de crime. 

Segundo Power (2004), a palavra genocídio foi inventada no fim da Segunda Guerra 

Mundial pelo jurista polonês Raphael Lemkin, um refugiado judeu que conseguiu asilo 

nos EUA. Power narra com simpatia o esforço de Lemkin para criar um termo que desse 

conta do que ocorria na Europa ocupada pelos nazistas, algo que descrevesse “ataques a 

todos os aspectos da nacionalidade – físicos, biológicos, políticos, sociais, culturais, 

econômicos e religiosos” (2004, p. 66). A palavra foi cunhada por Lemkin em um livro 

sobre a legislação racial promulgada nos territórios conquistados por Hitler, livro que 

teve repercussão imediata na imprensa e nos meios diplomáticos. 

Santoro (2005), ao analisar a obra de Power, aduz que, após a guerra, Lemkin tornou-se 

um ativista incansável, na luta para que a Organização das Nações Unidas (ONU) 

elaborasse uma convenção contra o genocídio, que formasse a base legal para futuras 

intervenções. 

A convenção foi aprovada em 1948, mas os EUA não  assinaram, pois além de evitar o 

compromisso de se envolver em guerras, havia o temor de que a convenção pudesse 

aplicar-se aos próprios atos do governo norte-americano contra suas políticas para com 

os índios e negros. O tratado, além de definir genocídio, estipula que a ONU é obrigada 

a agir para impedí-lo. 

Ao final de sua obra, Power mantém-se um tanto cética quanto à idéia de estarmos em 

uma era menos propensa aos genocídios, ressaltando que na década de 1990 já existia 

uma série de fatores que supostamente poderiam impedir esse crime, como a atuação de 

ONGs internacionais de direitos humanos, a difusão de meios de comunicação em 

massa em escala global e mesmo a expansão da democracia para regiões anteriormente 

marcadas por governos autoritários,.7  e mesmo assim, continuaram ocorrer inúmeros 

crimes de genocídio. 

                                                 
7 Não é objeto desse trabalho discutir sobre a criação do TPI, mas é importante enfatizar que as tragédias 
ocorridas na Iugoslávia e Ruanda, uma trágica experiência dos anos 1990 resultou na criação de tribunais 
para lidar com os crimes de genocídio em diversos países. Power analisa o andamento das investigações, 
ressaltando o retorno do interesse pelo trabalho do pioneiro Raphael Lemkin e o destaque obtido pelo 
Tribunal de Haia, encarregado dos julgamentos nos Bálcãs. O réu mais conhecido é o próprio ex-
presidente Milosevic, entregue pela Sérvia após ser retirado do poder por uma insurreição popular. 
Contudo, os tribunais ainda estão longe de se consolidar. Em muitos casos, enfrentam problemas de infra-
estrutura, pouca transparência democrática, dificuldades de comunicação com os países que supostamente 
protegem dentre outros fatores. 
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O crime de genocídio/etnocídio é reprimido tanto no direito nacional quanto 

internacional, porque é, sem dúvida, a maior violação aos direitos humanos. É um crime 

que ataca um direito fundamental de qualquer ser humano: o direito de ser diferente. 

Nesse contexto, professar uma religião diferente, pertencer a uma outra etnia, ou grupo 

nacional, defender idéias políticas contrárias ou ter uma cultura diversa são os motivos 

que podem levar um grupo a querer exterminar outro.  

A Convenção de 9 dezembro de 1948 sobre a “ prevenção e a repressão do crime de 

genocídio ” define-o como um “ conjunto de atos cometidos com a intenção de destruir, 

totalmente ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso ” por causa 

mesmo de sua identidade. Foi para marcar seu caráter inaceitável que ele foi assimilado 

a um crime contra a humanidade e portanto declarado imprescritível 

Pode-se afirmar que no plano internacional, a proteção da pessoa humana contra o crime 

de genocídio ainda está longe de ser perfeita. A exclusão dos grupos políticos e culturais 

é inadmissível. Por exemplo, como não considerar genocídio ou etnocídio como 

queiram conceituar a situação dramática vivida pela maioria dos povos indígenas no 

Brasil? Certo é que, essas situações não podem ser desconsideradas. 

O caso de índios Yanomami 

No Brasil, 22 garimpeiros foram condenados por crime de genocídio contra o povo 

Yanomami de Roraima, no episódio conhecido como Massacre do Haximu onde uma 

aldeia na fronteira com a Venezuela, localizada no interior da Terra Indígena 

Yanomami, foi atacada por um grupo de garimpeiros de ouro brasileiros resultando em 

12 mortes de indígenas alvejados por tiros de espingarda e golpes de facão. Quatro dos 

acusados foram localizados, presos e condenados por genocídio, contrabando e garimpo 

ilegal. Após recursos que tentaram caracterizar as mortes como homicídio, o crime de 

genocídio foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão de 9 de agosto de 

2006, conforme recurso extraordinário nº 351.487-3 - Roraima. 

Esse caso representa um marco para o direito, em que a decisão majoritária do acórdão 

foi no sentido de que o bem jurídico protegido no caso deste crime não ataca somente 
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pessoas humanas- individualmente- mas sim o grupo a que essas pessoas pertencem. 

Portanto se trata da defesa de um bem jurídico coletivo, supra-individual. 

Também traz a lume vários conceitos a respeito do crime de genocídio. Dentre eles 

destaca-se: Canêdo (1999)  

  Não é difícil perceber o crime de genocídio como antagônico à idéia de 

pluralidade e diversidade humana, que, repita-se, devem ser garantidos por um 

Estado Democrático de Direito. Sem embargo é claro, da óbvia constatação de 

que os bens jurídicos vida e integridade física e mental são também afetados por 

este crime (CANÊDO, 1999, p.186). 

Celso Lafer também enfatiza que: 

O genocídio representa um ataque à diversidade humana como tal, isto é, as 

características de status humano, sem o qual as exatas expressões gênero 

humano ou humanidade ficariam sem sentido (LAFER, 1988, p.180). 

 

A relação entre povos indígenas e situações de desvantagens 

Segundo o que fora apresentado anteriormente, o crime de genocídio/etnocídio ocorre 

quando um povo, um grupo apresenta-se em situação de desvantagem. Cidamore, 

Eversole e MacNeish (2006), enfatizam que, uma característica comum entre os povos 

indígenas é a situação de desvantagem que apresentam em relação a outros setores da 

sociedade. Nos mais diversos contextos geográficos é possível observar múltiplos 

fatores que influem na configuração de um padrão que vincula de maneira complexa os 

povos indígenas e pobreza. 

Importa destacar que esse padrão vem sendo construído historicamente e com mais 

força a partir da implantação do Estado Nacional, através de fatores políticos, 

econômicos, sociais, militares que articularam experiências de privações para esses 

povos de privações material, jurídica e simbólica, e de reprodução de relações de 

desvantagens. Isso significa que sempre constituiu-se em uma relação assimétrica de 

poder. 
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Segundo Cidamore, Eversole e MacNeish (2006, p.19), os padrões de desvantagens 

indígenas se observam em países tanto considerados desenvolvidos quanto os que são 

considerados em desenvolvimento. Observa-se que grande parte das explicações para 

entender-se o padrão de desvantagem que sofre o indígena, está relacionado com a 

maneira central com as experiências coloniais e a construção dos Estados. 

Porém, deve-se observar que, paralelamente a essas situações ocorrem resistências e 

mobilizações, que impõe-se, questionando principalmente às categorias, instituições 

construídas ao longo dos séculos para esses povos. Dentre essas categorias, pode-se 

apontar a questão que diz respeito a seus direitos enquanto povos etnicamente 

diferenciados. 

Considerações Finais 

Problematizando o tema em questão, pode-se considerar que a violência cometida 

contra os povos indígenas é um delito grave e que acomete centenas de milhares de 

pessoas em todo o mundo, e que, no Brasil tem apresentado dados alarmantes.  

A potencialidade lesiva da violência é intensa. A escalada progressiva dessa violência 

ocorre muitas vezes silenciosamente vai de um padrão de lesividade menos grave 

(ameaças, lesões corporais leves) para outro altíssimo, às vezes irreparável (homicídio, 

lesões graves, estupro e até mesmo suicídios). 

Para os povos indígenas, os problemas que lhes afligem contemporaneamente, não são 

simplesmente problemas que podem ser resolvidos através de assistencialismo 

praticados pelos organismos de desenvolvimento, ONGS, empresas privadas ou outras 

estratégias governamentais. Segundo CIDAMORE, (2006, p.338), más que la causa de 

la enfermedad, la pobreza en las comunidades indígenas es un síntoma de pérdida 

colonial.  

Certo é que, o colonialismo tentou destruir os anteriores sistemas sociais e de direitos, 

principalmente de propriedade, uma vez que o sistema colonial implantado na América 

Latina almejava comunidades homogêneas e aptas a integrar à sociedade, considerada 

“civilizada”. Acredita-se que, em conseqüência da perda das referidas instituições que 

os povos indígenas se converteram em comunidades empobrecidas suscetíveis de 
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exploração, e em especial suscetíveis de violações de seus mais elementares direitos, 

como exemplo: o direito a vida. 

Porém, mesmo com relações assimétricas de poder, e contrariando toda uma perspectiva 

de extinção destes povos indígenas, os mesmos emergem, enquanto sujeitos políticos, 

em um dos fenômenos mais notáveis e de efeitos que ainda estão por ser contabilizados 

na política da América Latina. 

Em que pese a discussão a respeito da universalidade ou não dos Direitos Humanos, 

entende-se como já explicitado no decorrer do texto que esse significa um avanço, um 

porto seguro, quando se trata de garantir direitos seja individuais ou  coletivos. 

São linhas impostas pelos direitos de respeito absoluto a quem quer que seja e incluem 

um repertório bastante claro  que nunca é demais repetir: o repúdio radical à barbárie, ao 

genocídio, ao etnocídio, à tortura, ao desaparecimento de pessoas, ao racismo, à 

xenofobia, dentre outras violações. Nesse plano, conforme propõe (Fonseca, Cardarello, 

1999, apud Rabben, 2004), os Direitos Humanos continuarão exercendo um papel 

fundamental na defesa de grupos considerados – vulneráveis. 
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O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL E SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO 

POLÍTICO 

 
Rubens Beçak*

 

RESUMO  

Tratar do Tribunal Constitucional como partícipe do processo político demanda, em 

primeiro lugar, tratar da questão do evolver da Teoria da Separação dos Poderes, de seu 

prisma estático para o atual, mais dinâmico.  

Montesquieu formulou “receita de arte política”, sem nunca pretender uma classificação 

científica das funções do Estado. Esta foi tarefa muito mais de responsabilidade de seus 

comentadores.   

Mesmo que se relembre que já fizera a previsão do veto, nem por isso perdeu o castelão 

de la Brède a pecha de advogar a separação exclusiva dos poderes... 

Certamente, isto decorreu também da inclusão deste princípio como “fórmula 

constitucional” em um sem-número de constituições surgidas na leva da “era das 

revoluções”.  

Aqui releva fazer observação acerca da rigidez deste próprio sistema. Se num primeiro 

momento parece de ordem absoluta, i.e., cada Poder desempenha tão-só uma única 

função, logo se evidencia que o preceito absoluto diz respeito à atividade preferencial e 

primeira daquele Poder. 

Isto porque logo fica claro que os poderes estatais exercem funções que, em tese, não 

lhes seriam atinentes, em realidade o fazem como atribuições necessárias à realização 

de suas próprias tarefas. 

Vamos diretamente ao ponto de frisar que a idéia estanque de que os poderes 

desempenham funções meramente adstritas às suas denominações sofreu inegável abalo 
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Ex-Professor dos cursos de graduação em Direito da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, da 
Universidade Paulista – UNIP e da Universidade de Mogi das Cruzes – UMC. 
Ex-Professor do curso de graduação e do programa de Pós-graduação em Direito do Centro Universitário 
Eurípides de Marília – UNIVEM. 
Advogado e consultor em São Paulo. 
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com o advento da teoria dos checks and balances ou seja, a adaptação norte-americana 

da Teoria da Separação dos Poderes de Monstesquieu, à dinâmica necessária à fundação 

da então novel federação estadunidense. 

Observamos, ainda, ao longo da História alguns desenvolvimentos específicos de áreas 

de atuação dos Poderes por sobre os outros Poderes.  

Estes, passam a assumir tarefas que, numa primeira ratio não lhes tinham sido 

destinadas, produzindo uma série de estudos mais ou menos abrangentes, às vezes mais 

focados até mesmo na Ciência Política do que no Direito. 

Deste verdadeiro “entre-cruzar” de funções, decorreram uma série de fenômenos, dentre 

os quais destacamos os (relativamente) novos  “judicialização da Política” e  

“politização da Justica”. 

Focando a análise no primeiro destes fenômenos, já há que se verificar se episódios 

como a atuação recente de nosso S.T.F., por exemplo, na interpretação da denominada 

“cláusula de barreira” ou mesmo da fidelidade partidária, não estariam a exigir  reflexão 

sobre um eventual deslocamento da atividade política para órgãos não escolhidos pelo 

critério democrático tradicional. 

O desequilíbrio hoje é flagrante, gerando preocupações e exigindo este repensar, o qual 

propomos em breve síntese. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES / NÃO-

RIGIDEZ / ATIVIDADE PREFERENCIAL / CHECKS AND BALANCES / 

ATUAÇÃO DOS PODERES SOBRE OUTROS PODERES / “ENTRE-CRUZAR” DE 

FUNÇÕES / "JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA" / REFLEXÕES 

 

ABSTRACT 

To consider the Constitutional Court as a participant of the political process demands, in 

first place, to consider the matter of involving the Theory of Separation of Powers, from 

its static prism to the current, more dynamic.  

Montesquieu formulated the “recipe of the political art”, without ever intending a 

scientific classification of the State’s functions. This was a task much more in the 

responsibility of his commentators.   
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Even if you remember that he had already predicted the veto, not even for this reason 

did de la Brède lose the defect of advocating the exclusive separation of powers... 

Certainly, this happened also in the inclusion of this principle as a “constitutional 

formula” in innumerous constitutions suggested in the midst of the “Era of the 

Revolutions”.  

Here indicates to make an observation about the strictness of this system in itself. If at a 

first glance it seems to be of absolute order, i.e., each Power performs just one unique 

function, soon it becomes clear that the absolute precept is about the preferential and 

first activity of that Power. 

This is because it soon becomes clear that the state powers exercise functions that, in 

thesis, were not relevant to them, in reality they do them as necessary attributions for 

carrying out their own tasks. 

Let’s go straight to the point of stressing that the idea stagnates that the powers perform 

functions merely tied to its denominations suffered undeniable effects with the 

institution of the checks and balances theory, or in other words, the North-American 

adaptation of Monstesquieu’s Theory of the Separation of Powers, to the necessary 

dynamic to the foundation of the then novel United States federation. 

We also observe throughout History some specific developments in the Powers’ 

performance areas over the other Powers.  

These, take on tasks that, in a first ratio had not been designated to them, producing a 

series of more or less comprehensive studies, some times more focused on  Political 

Science than on Law. 

From this true “over-crossing” of functions, a series of phenomena took place, among 

which we point out the (relatively) new “judicialization of Politics” and the 

“politicization of Justice”. 

Focusing on the first of these phenomena, it is already necessary to check if episodes 

such as the recent performance of our S.T.F., for example, in the interpretation of the 

so-called “barrier clause” or even in party fidelity, would not be demanding reflection 

about an eventual shift of political activity to organs not chosen by the traditional 

democratic criteria. 

The imbalance today is in act, generating concerns and demanding this rethinking, 

which we propose in a short synthesis. 
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KEYWORDS: THEORY OF SEPARATION OF POWERS / NON-STRICTNESS / 

PREFERENTIAL ACTIVITY / CHECKS AND BALANCES / PERFORMANCE OF 

THE POWERS OVER OTHER POWERS / “OVER CROSSING” OF FUNCTIONS / 

"JUDICIALIZATION OF POLITICS" / REFLECTIONS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tratar do tema proposto, qual seja a função do Tribunal Constitucional como regulador 

do processo político demanda necessariamente, e em primeiro lugar, tratar da questão 

do evolver da Teoria da Separação dos Poderes, de seu prisma estático – pelo menos na 

maneira como era vista pelos seus primeiros intérpretes – para o atual , mais dinâmico. 

Já tivemos a oportunidade de explorar o tema no nosso A Hipertrofia do Poder 

Executivo,1 onde expusemos demoradamente a evolução da idéia da identificação e 

separação dos poderes desde a Antigüidade até os nosso dias. 

Foi inegavelmente com Montesquieu, no seu famoso Do espírito das leis, que o tema 

adquiriu densidade, determinante na sua divulgação e consagração como postulado 

democrático. No dizer de Pinto Ferreira: “Finalmente aparece o grande mestre da 

doutrina”.2

Montesquieu formulou aquilo que Manoel Gonçalves Ferreira Filho sempre 

acertadamente definiu como “receita de arte política”,3 realçando que o ilustre filósofo 

nunca pretendeu uma classificação científica das funções do Estado.  

Aliás, não custa relembrar, temos dúvidas até se o pensador pensou algo realmente tão 

estático quanto alguns de seus interpretes sugeriram.4 Basta relembrar da previsão da 

figura do veto, real interferência do Poder Executivo no processo legiferante. 

                                                 
1 BEÇAK, Rubens. A Hipertrofia do Executivo Brasileiro: o impacto da Constituição de 1988. São 
Paulo: Própria, 2007. 
2 PINTO FERREIRA. Curso de direito constitucional. 12. ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002., p. 
87. 
3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 
2001., p. 120. 
4 Já dissemos: “Entretanto, ressalte-se que, apesar de sobejo, o que prevaleceu, primeiro na direta 
aplicação das teses de Montesquieu nas constituições liberais então elaboradas e, mais tarde, na copiosa 
doutrina que se formou, foi a idéia dogmática acerca da Teoria da Separação dos Poderes, algo que 
Montesquieu  jamais pretendera.” Cf. BEÇAK, Rubens. A Hipertrofia do Executivo Brasileiro: o impacto 
da Constituição de 1988. São Paulo: Própria, 2007. 
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Nem por isso perdeu o castelão de la Brède a pecha de advogar a separação exclusiva 

dos poderes... 

Certamente, isto decorreu também da inclusão deste princípio como “fórmula 

constitucional” em um sem-número de constituições surgidas na leva da “era das 

revoluções”.5 Uma simples leitura do art. 16 da famosa Declaração de 1789,6 primeiro e 

mais representativo documento dessa época, nos mostra esta utilização. 

Sendo exportada mundo afora, mormente a onda revolucionária citada, vis as 

constituições das ex-colônias britânicas7 e a francesa de 1791,8 auferir-se-á eficácia 

positiva às formulações políticas do Barão. Sua consagração vem com a famosa 

Constituição dos EUA de 1787.9

                                                 
5 Tomamos emprestada a expressão e conceito desenvolvidos por Eric HOBSBAWM, no seu “The Age 
of Revolution”, vindo a luz em 1962. 
6  “(...) 
Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n’a point de constitution. 
 (...).” 
DUVERGER, Maurice. Constitutions et documents politiques. 8ème ed. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1978. (Thémis.)., p. 10. 
7 Especialmente as duas primeiras, Virgínia, em 1776, e Massachusetts, em 1780. 
8  “(...) 
 Titre III 
 Des Pouvoirs Publics 
ARTICLE PREMIER. La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient 
à la Nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice. 
ART. 2. La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. – La 
Constitution française est représentative: les représentants sont le Corps législatif et le Roi. 
ART. 3. Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée Nationale composée de représentants 
temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière 
qui sera déterminée ci-après. 
ART. 4. Le Gouvernement est monarchique: le Pouvoír exécutif est délégué au Roi, pour être exercé sous 
son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. 
 ART. 5. Le Pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.  
 (...)”  
DUVERGER, Maurice. Constitutions et documents politiques. 8ème ed. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1978. (Thémis.)., p. 13. 
9“(...) 
 Article Premier 
 DÉPARTEMENT LÉGISLATIF 
 Section I 
Tous les pouvoirs législatifs accordés par le présent acte seront attribués à un Congrès des Etats-Unis, qui 
se composera d’un Sénat et d’une Chambre des Représentants. 
 (...)” 
DUVERGER, Maurice. Constitutions et documents politiques. 8ème ed. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1978. (Thémis.)., p. 404. 
 Article II 
 DÉPARTEMENT EXÉCUTIF 
 Section I 
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De qualquer forma, o fundamental na teoria montesquiana foi aliar à identificação de 

determinada função estatal, além do seu desempenho por um poder específico do 

Estado, a recomendação de que não fossem atribuídas a mais de um poder cada função 

e, ademais, que esses Poderes desempenhassem suas funções sem imiscuírem-se nas 

esferas alheias. 

E aqui é importante fazer observação acerca da rigidez deste próprio sistema. Se num 

primeiro momento parece de ordem absoluta, i.e., cada Poder desempenha tão-só uma 

única função, logo se evidencia que o preceito absoluto diz respeito à atividade 

preferencial e primeira daquele Poder. 

Sim, porque logo fica claro que os poderes estatais exercem funções que, em tese, não 

lhes seriam atinentes, em realidade o fazem como atribuições necessárias à realização 

de suas próprias tarefas. 10

                                                                                                                                               
Le pouvoir exécutif sera confié à un Président des Etats-Unis d’Amérique. La durée de ses fonctions sera 
de quatre années, ainsi que celle du Vice-Président, et tous deux seront élus de la manière suivante: 
 (...)” 
DUVERGER, Maurice. Constitutions et Documents Politiques. 8ème ed. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1978. (Thémis.)., p. 410. 
 Article III 
 DÉPARTEMENT JUDICIAIRE 
 Section I 
Le Pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu à une Cour Suprême et à telles cours inférieures dont le 
Congrés peut, au fur et à mesure de besoins, ordonner l’établissement; le juges de la Cour Suprême, 
comme ceux de cours inférieures, conserveront leurs charges tant que leur conduite ne donnera lieu à 
aucun reproche, et recevront pour leurs service (...)” 
DUVERGER, Maurice. Constitutions et documents politiques. 8ème ed. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1978. (Thémis.)., p. 412. 
10 Dentre as inúmeras, excelentes e conhecidas referências e exemplificações sobre o fato de o exercício 
de funções secundárias por um Poder não desvirtuar sua função precípua – antes, fornecer subsídios para 
o seu melhor desempenho –, trazemos a de SOUSA, Leomar Barros Amorim de. A produção normativa 
do Poder Executivo. Brasília: Brasília Jurídica, 1999., p. 37-38: 
 “(...) 
Há que entender, portanto, que cada órgão, na sua respectiva área de competência, terá um espaço 
preferencial, prioritário ou prevalente. O órgão do Legislativo, dessa forma, estará sempre vocacionado 
preferencialmente para editar normas jurídicas gerais, mas sem o monopólio ou exclusividade de tal 
tarefa. Assim, encontrar-se-á a permissão, em várias Constituições de Estados modernos, para que o chefe 
do ramo executivo emita decretos gerais com força de lei. O departamento legislativo permanece como 
órgão ordinário de feitura das leis; mas ao Executivo dá-se-lhe uma competência legislativa 
extraordinária. Veja-se o caso dos decretos-leis ou das medidas provisórias que serão mais adiante 
estudadas. São atos legislativos com força de lei adotados pelo chefe do Executivo. 
O Executivo também exerce função legislativa quando participa por meio de veto, no ciclo de formação 
da lei, em ordem a impedi-la de entrar no mundo jurídico; ou quando a sanciona, aprovando-a para que 
tenha validade; ou ainda quando inicia o processo legislativo, encaminhando projeto de lei ao parlamento. 
O Judiciário, por seu turno, algumas vezes atua com atribuições que materialmente muito se assemelham 
à função legislativa. A elaboração dos regimentos internos dos tribunais, autorizada no art. 96 da 
Constituição, ‘dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 
administrativos’, em muito se assemelha à lei; pode afirmar-se que algumas dessas normas interna 
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Assim, os exemplos, tão citados, de o Poder Legislativo assumir funções executivas, 

quando realiza o seu próprio orçamento, ou assumir funções judiciais, quando, em 

determinadas situações, é transformado em câmara de julgamento (o impeachment), não 

lhe tiram o condão de ser, em tarefa primeira, o encarregado da legislação. 

Também o Executivo. Ao reger a administração, por exemplo, pode perfeitamente 

baixar instruções (poder de legislar) ou mesmo quando, onde é possível, exercer o 

contencioso administrativo (julgar), tarefas estas que, mesmo realizadas na sua cepa, 

não lhe subtraem o legado de ser o responsável, primordialmente, pela execução. 

E o Judiciário, da mesma forma. Quando vota o seu orçamento, realiza tarefa executiva. 

Ao sistematizar alguns procedimentos judiciais, exerce inequívoca tarefa legislativa. 

Entretanto, tal como os outros dois poderes, não perde a característica de ter atividade 

preferencial, qual seja, a de julgar. 

Não cansaremos tão dileta e ilustre platéia com uma exposição que certamente é de seu 

conhecimento, mas vamos sim diretamente ao ponto de frisar que a idéia estanque de 

que os poderes desempenham funções meramente adstritas às suas denominações sofreu 

inegável abalo com o advento da teoria dos checks and balances ou seja, como já 

denominamos,11 a adaptação norte-americana da Teoria da Separação dos Poderes de 

Monstesquieu, à dinâmica necessária à fundação da então novel federação 

estadunidense. 

                                                                                                                                               
corporis, quando possuem uma certa generalidade e projetam efeitos externos, em certa medida são 
materialmente leis. 
Não parece difícil sustentar que a Suprema Corte também exerce uma ‘função legislativa’ quando 
proclama a inconstitucionalidade de uma lei, de um decreto-lei ou medida provisória, ou de um decreto 
regulamentar, inclusive pelo atributo do efeito erga omnes que a decisão ostenta. Em tal situação atua o 
Tribunal como ‘legislador’ no sentido negativo, mas nem por isso deixando de inovar a ordem jurídica em 
caráter inaugural, embora de modo ablativo. Igual fenômeno ocorre nos países que adotam o sistema do 
stares decisis – ou, como se está pretendendo introduzir no Brasil, a súmula vinculante –, com validade 
inclusive para a Administração, ficando os tribunais e juízos inferiores obrigados a seguir o precedente. 
E o Legislativo exerce função jurisdicional típica, embora fortemente plasmada pelo componente político, 
quando atua como Tribunal no processo de impeachment para julgamento do Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, com o objetivo de destituí-lo do cargo. Desse modo, em relação ao 
Presidente, entra em cena, no primeiro momento, a Câmara dos Deputados, para autorizar a instauração 
do processo. E, em seguida, o Senado da República, para processar e julgar o feito, sendo dirigido o 
‘Tribunal Político’ (que atua quase sempre no sentido político-partidário, e poucas vezes, ou nenhuma, no 
sentido grego) pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem ainda competência 
constitucional para julgar os magistrados do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República 
e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade (arts. 51, I, e 52, I e II, CF).  
 (...)”  
11 “É esta “revisão” do modelo preexistente que passou a ser conhecida como teoria dos checks and 
balances.” Cf. BEÇAK, Rubens. A Hipertrofia do Executivo Brasileiro: o impacto da Constituição de 
1988. São Paulo: Própria, 2007., p. 31-32. 
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Se a formulação de uma adaptação empírica ao modelo original montesquiano já 

demonstra desde cedo a necessidade de os poderes constituidos trabalharem em 

sintonia, realçando-se o caráter não absoluto da separação, observamos ainda, ao longo 

da História alguns desenvolvimentos específicos de áreas de atuação dos Poderes por 

sobre os outros Poderes.  

Estes, passam a assumir tarefas que, num primeiro recorte não lhes tinham sido 

destinadas, produzindo uma série de estudos mais ou menos abrangentes, às vezes mais 

focados até mesmo na Ciência Política do que no Direito. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTOS EXÓGENOS (E POSTERIORES) À FORMULAÇÃO 

DOS CHECKS AND BALANCES 

 

Assim, observamos, objeto de nosso próprio estudo, já referido, um avançar do Poder 

Executivo na questão da legiferação, assumindo no início, uma  posição tímida e, 

depois, com o passar do tempro, ganhando a linha de frente do processo. 

 

 Como já dissemos: 

 

“O século XX demonstrou que em todos os Estados do mundo, 

qualquer que seja o regime, o Executivo “furtou” do Legislativo 

sua tarefa institucional de origem, qual seja o legislar.”12

 

Veja-se, no Brasil, a questão da legiferação pelo Executivo, notadamente a utilização da 

medida provisória.13

Nos aventuramos a dizer que dificilmente consideramos a possibilidade de reversão 

deste quadro... 

                                                 
12 Cf. BEÇAK, Rubens. A Hipertrofia do Executivo Brasileiro: o impacto da Constituição de 1988. São 
Paulo: Própria, 2007., p. 43. 
13 Cf. levantamento de autores brasileiros que trabalham o tema em BEÇAK, Rubens. A Hipertrofia do 
Executivo Brasileiro: o impacto da Constituição de 1988. São Paulo: Própria, 2007., p. 14. 
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Com relação ao Poder Legislativo, igualmente. De uma posição de ente detentor 

(praticamente monopolista) da atividade legislativa, desenho que lhe foi destinado na 

Teoria da Separação dos Poderes, vai evolver para galgar as raias de verdadeiro poder 

primus inter pares, notadamente com o predomínio da idéia de que seria o poder mais 

próximo da vontade geral, por ser aquele que é composto por representantes do povo. 

Se tal predomínio era sintomático, especialmente por volta do final do século XIX, 

subseqüentemente, é corrente discorrer, passou por imensa perda de poder político, 

vindo a ser esvaziado de um real peso na atividade legiferante, mormente em 

decorrência do processo hipertrófico por que passou o Poder Executivo.14

Mas é sabido também que o Poder Legislativo vai compensar esta perda de peso na 

legiferação, com um aumento significativo de seu poder fiscalizatório. 

Do resgate do impeachment, até há alguns anos visto como mera figura de realce 

histórico (vd. casos nos anos 90 do Brasil, Venezuela, E.U.A., Perú, Equador etc.) até a 

assunção de um papel fiscalizatório político totalmente novo, como a fiscalização do 

processo político, não só pela utilização de mecanismos investigatórios (no Brasil, as 

famosas C.P.I.s), como pelo próprio debate acerca de políticas públicas etc. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho já mostrava no seu Do processo legislativo15 que o 

Poder Legislativo assumiu muito mais o papel passivo, frente à iniciativa cada vez mais 

dinâmica do Poder Executivo, como também, e aqui o mestre lembra Jean de Soto “(...) 

o de refletir sobre a política governamental à luz dos contactos com a opinião pública. 

(...).”16,17

E continua: “Essa tendência, curiosamente, recoloca os Parlamentos em posição 

semelhante à que ocupavam ao surgirem, na Idade Média (...)”.18

                                                 
14 Mas não se esqueça, ainda, da grande perda de prestígio que este Poder passou, notadamente nas 
primeiras décadas do século passado, aliás também uma das causas da hipertrofia executiva... 
15 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2002., p. 131-132. 
16 Jean de Soto apud Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (op. cit, p. 131): La Loi et le règlement dans 
la Constitution du 4 octobre 1958, Revue du Droit et de la Science Politique, Paris, 75 (2): 271, mar./abr. 
1959. 
17 A respeito da tendência crescente do Legislativo no papel fiscalizador, cf., também, CARRION, 
Eduardo K. M. Sistemas de governo e controle do poder. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 
113, p. 5-14, jan./mar. 1992. Também SOARES, Rosinethe Monteiro. Fiscalização e controle do 
Executivo pelo Legislativo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 101,  p. 147-160, jan./mar. 
1989. 
18 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2002., p. 131. 
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Em estudo acerca do papel do Poder Legislativo no século XXI, Caggiano19 tece 

considerações na mesma linha, mostrando a apatia dos legislativos no século XX, exa-

tamente por terem perdido a capacidade de produção legislativa. A autora diz 

claramente: 

“(...) 

A multiplicidade, a celeridade demandada, a especificidade das novas 

exigências da vida na comunidade social, demonstraram a inaptidão 

dos Parlamentos para, por intermédio de legislação própria, oferecer 

solução imediata aos problemas emergentes, impondo-lhes, inclusive, 

o acatamento, das proposituras governamentais. 

(...)” 

 

Isto, é bem verdade, realça o novo caráter de prestígio do Legislativo, com as tarefas de 

controle político, notadamente após a década de 1.990.20,21

É claro que os Legislativos, no geral, continuam a desempenhar importante papel 

legiferante, entretanto se nota que se acentuou o seu papel de agentes fiscalizadores e 

controladores. 

Esta verdadeira “usurpação” de funções originais de um Poder por outro Poder político, 

desfazendo aquela aparência de estaticidade que já citamos, também não passou 

incólume pelo Poder Judiciário. 

Com o desenvolvimento do controle de constitucionalidade, já no início do século XIX, 

com o famoso caso Marbury vs. Madison, vai o Poder Judiciário, no caso  representado 

pela Suprema Corte americana, assumir papel de fiel da balança dos poderes. 

Realmente. Com o desenvolvimento do controle de constitucionalidade, o Poder 

Judiciário vai imbuir-se do papel – mesmo que potencial – de convalidador (ou não ) da 

vontade geral expressa na lei.22

                                                 
19 CAGGIANO, Monica Herman Salem. O Parlamento no cenário político do século XXI. Revista do 
Advogado, São Paulo, n. 73, p. 146-166, nov. 2003. (Estudo de Direito Constitucional em homenagem a 
Celso Ribeiro Bastos)., p. 153-154. (A citação trazida encontra-se na p. 153). 
20 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Op. cit., p. 154. 
21 A autora retoma o tema em Direito parlamentar e direito eleitoral. Apresentação de Cláudio Lembo. 
Barueri: Manole, 2004., p. 30 e ss. (Cf., especialmente, p. 18-20). 
22 Sobre o processo, detalhando a criação, evolução e alcance do controle de constitucionalidade, cf. 
ACOSTA SÁNCHEZ, José. Formación de la Constitución y Jurisdicción Constitucional. Madrid: 
Tecnos, 1998., Cap. IV, especialmente p. 123-126. 
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Este papel resta muito claramente demonstrado nos E.U.A. entre as ultimas décadas do 

século XIX e os anos 30, quando, com a necessidade de aprovação do New Deal de 

Franklin Delano Roosevelt, a eficaz pressão política feita pelo popular Presidente, faz, 

senão reverter, ao menos minudar esta realidade. 

O quadro, além mares, é igualmente sintomático das novas funções assumidas pelo 

Poder Judiciário. na medida em que, com a criação do controle de constitucionalidade 

de matriz abstrata, por Kelsen em 1.920, a idéia de um Tribunal Constitucional como 

regulador da constitucionalidade ficou muito mais evidenciada do que no modelo 

americano. 

Na idéia kelseniana, o Tribunal Constitucional já vêm desenhado objetivamente como o 

garante da Constituição, o que, pensamos, só fez gizar este papel. 

 

 

Adroaldo Leão assevera: 

 

“(...)  

Destoando do modelo americano, propõe Hans Kelsen, novo 

modelo, a cargo de um tribunal político denominado de 

Constitucional, a ser integrado por membros recrutados entre os 

três Poderes: espécie de poder moderador desvinculado do Poder 

Judiciário e do seu tecnicismo jurídico. 

Aquele consagrado pensador, na Áustria, elaborou um projeto de 

Constituição por solicitação do Chanceler Renner, no qual criou o 

referido Tribunal, em 1920, tendo sido o seu primeiro Presidente. 

(...)”23

 

Deste verdadeiro “entre-cruzar” de funções - pelo menos do ponto de vista do recorte 

original da Teoria da Separação dos Poderes - processo o qual procuramos, em 

brevíssima exposição, apontar, decorreram uma série de fenômenos, dentre os quais 

                                                 
23 Cf. LEÃO, Adroaldo. Direito à Jurisdição Constitucional Democrática. Disponível em 
http://www.unifacs.br/revistajuridica/edicao_abril2004/docente/doc03.doc. Acesso em 14 de Janeiro de 
2008., p. 5. 
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destacamos os (relativamente) recentes  “judicialização da Política” e  “politização da 

Justica”. 

 

A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Estes processos têm recebido cada vez mais atenção da doutrina, cabendo-nos uma 

breve consideração a respeito do primeiro deles 

Já em pioneiro estudo, Klaus Schaich, em 1.98224, mostrava que um Tribunal 

Constitucional encarregado permanentemente do controle legislativo, acabará tentendo 

a utilizar no seu exame não só o resultado da lei mas também o exame do processo pelo 

qual ela exurge. 

O autor citado tece considerações oportunas e cautelosas sobre o tema, preocupando-se 

sobretudo com o processo legislativo, advertindo, afinal, que a constância da 

apropriação pelo Tribunal de processo que não lhe caberia na origem, poderia, 

paradoxalmente, conduzir à agudização da eventual falta de responsabilidade do 

legislador. 

Entendemos e partilhamos da angústia do autor, especialmente se considerarmos que o 

processo de deslocamento da atividade legislativa para os Tribunais parece vir se 

acelerando e, sobretudo, configurando processo de latitude mundial, de certa forma 

inexorável. 

Aqui queremos lembrar o magistério de John Ferejohn,25 o qual, estudando o fenômeno 

observa: 

 

“(...) 

Em contrapartida, a aplicação da lei deveria ocorrer nos tribunais. 

A aplicação da lei pode ser controversa, mas espera-se que seja 

tratada primordialmente como um assunto técnico em que o que 

importa é escolher o princípio adequado à resolução do 

contencioso. O dever dos juízes e dos funcionários do Judiciário é 

                                                 
24 Cf. In: FAVOREAU, Louis (et al.). Informe general introductorio. Tribunales constitucionales 
europeos y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1984. 
25FEREJOHN, John. Judicializing Politics, Politicizing Law. Disponível em                                  
http://www.law.duke.edu/jornals/65L.CPFerejohn. Acesso em 17 de Jan. de 2008. 
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fornecer tribunas equitativas e imparciais para que as partes em 

disputa possam resolver seus conflitos de acordo com as normas 

legais pré-existentes e válidas. Os tribunais não são lugares onde se 

formula normas genéricas e prospectivas, tampouco são lugar para 

a atividade política de facções. As duas atividades – a legislativa e 

a judiciária – devem ser conduzidas separadamente, de acordo com 

princípios distintos. 

(...)” 

 

As preocupações do autor são aqui partilhadas, na medida em que observa-se, e o nosso 

foco é o Brasil, um acirramento do fenômeno, com possíveis conseqüências a provocar 

cautela. 

Episódios como as relativamente recentes decisões de nosso S.T.F., no sentido da 

interpretação da denominada “cláusula de barreira” ou mesmo da fidelidade partidária, 

exigem reflexão se não estariamos às portas de um deslocar da atividade política para 

órgãos não escolhidos pelo critério democrático tradicional. 

Não estamos a dizer, por claro, que falte legitimidade à nosso Judiciário.26 É meramente 

um refletir sobre o real valor da democracia enquanto fator necessário ao 

desenvolvimento da atividade política. 

Entendemos que o papel do Judiciário deve ser sim o de colmatar os espaços deixados 

omissos pelo legislador  - por uma série de fatores, é bem verdade – mas talvez, como 

aliás é a reflexão já citada de Klaus Schlaich, seja o caso de o Judiciário, mais 

especificamente o Tribunal Constitucional, remanescer apenas como mediador, 

diriamos regulador do processo.  

                                                 
26 Aliás, muito ao contrário. Lembremos, por oportuno as palavras de Jorge Miranda: “(...) Em estritos 
termos jurídicos, a legitimidade do Tribunal Constitucional não é maior, nem menor do que a dos órgãos 
políticos: advém da Constituição. E, se esta Constituição deriva de um poder constituinte democrático, 
então ela há-de ser, natural e forçosamente, uma legitimidade democrática.” E prossegue, mais adiante: 
“(...) É, justamente, por os juízes constitucionais serem escolhidos por órgãos democraticamente 
legitimados – em coerência, por todos quantos a Constituição preveja, correspondentes ao sistema de 
governo consagrado – que eles podem invalidar actos com a força de lei. É por eles, embora por via 
indirecta, provirem da mesma origem dos titutares de órgãos políticos que por etes conseguem fazer-se 
acatar. (...)”. Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, 
t. 6., p. 117 e p. 121. 
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Tal proceder asseguraria que o processo político como um todo permanecesse adstrito 

aos Poderes democráticamente incumbidos, sem os riscos evidentes de a vontade geral 

vir a ser exercida de outra forma. 

Não se deve deixar de mencionar que observa-se que os próprios Poderes incumbidos 

do processo político tem contribuido para esta situação, na medida em que se observa 

que muitas vezes são estes próprios Poderes, notadamente o Legislativo, que recorrem 

ao S.T.F., buscando respostas políticas deste órgão, em esgotar suas tradicionais formas 

de resolução.27

Este é um dos motivos porque que vêm se avolumando a discussão sobre a necessidade 

de transformação (entendemos, mais do que oportuna) do S.T.F. em Tribunal 

Constitucional exclusivo. 

O desequilíbrio hoje é flagrante, gerando preocupações e exigindo um repensar, 

reflexão que propomos em breve síntese. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo procuramos apontar como desde o início, a Teoria da Separação dos 

Poderes de Montesquieu teve uma  rigidez na fixação das atribuições cabentes a cada  

Poder muito mais fixada pelos comentadores das idéias do Pensador, do que de sua 

própria construção. 

Independentemente desta ponderação inicial, percebemos também como a construção 

do sistema de checks and balances consolidou o entendimento da especialização dos 

poderes em determinadas tarefas, substituindo o entendimento da separação. 

Na seqüência, a própria evolução do Estado vai provocar o surgimento de alguns 

fenômenos históricos, o do primado do Legislativo, na esteira do entendimento de que 

seria o Poder que exprime por excelência a vontade geral, a hipertrofia do Executivo, na 

evolução do conceito de poder de polícia, e finalmente, a preponderância do Judiciário, 

no chamado “governo dos juízes”, nos E.U.A. 

                                                 
27 Episódio sintomático é a interposição do Mandado de Segurança 27097 contra ato do Executivo que 
supostamente não teria observado a Resolução do Senado n. 34/07 que “teria autorizado modificações no 
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a União e 
o estado de Rondônia”. 
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Se estes fenômenos foram examinados rapidamente, concentramo-nos depois no último 

deles, mais especificamente na sua aparição recente, enquanto “judicialização da 

política”. Aí, a nossa análise e conclusão foi no sentido da necessidade de uma reflexão 

mormente o fato de que poderiamos estar presenciando verdadeira “acomodação” dos   

órgãos de representação à situação. 

 

 

REFERÊNCIAS   

 

 

ACOSTA SÁNCHEZ, José. Formación de la Constitución y Jurisdicción 

Constitucional. Madrid: Tecnos, 1998. 

BEÇAK, Rubens. A Hipertrofia do Executivo Brasileiro: o impacto da Constituição de 

1988. São Paulo: Própria, 2007. 

CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. 

Apresentação de Cláudio Lembo. Barueri: Manole, 2004. 

———. O Parlamento no cenário político do século XXI. Revista do Advogado, São 

Paulo, n. 73, p. 146-166, nov. 2003. (Estudo de Direito Constitucional em homenagem a 

Celso Ribeiro Bastos). 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. 

Coimbra: Almedina, [2002?]. 

CARRION, Eduardo K. M. Sistemas de governo e controle do poder. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, n. 113, p. 5-14, jan./mar. 1992. 

DUVERGER, Maurice. Constitutions et documents politiques. 8ème ed. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1978. (Thémis). 

FAVOREAU, Louis (et al.). Informe general introductorio. Tribunales constitucionales 

europeos y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1984. 

FEREJOHN, John. Judicializing Politics, Politicizing Law. Disponível em                             

http://www.law.duke.edu/jornals/65L.CPFerejohn. Acesso em 17 de Jan. de 2008. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São 

Paulo: Saraiva, 2001. 

———. Do processo legislativo. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 
2771



LEÃO, Adroaldo. Direito à Jurisdição Constitucional Democrática. Disponível em 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/edicao_abril2004/docente/doc03.doc                                                  

. Acesso em 14 de Janeiro de 2008. 

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1990, t. 1. 

______. Manual de direito constitucional.. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, t. 6. 

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Barão de la Brède e de. Do espírito das 

leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. São Paulo: 

Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores.) 

PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: 

um contributo para o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 

1989. 

PINTO FERREIRA. Curso de direito constitucional. 12. ed. ampl. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

———. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 5. ed. ampl. e atual. São 

Paulo: RT, 1971, 2 t. 

SOARES, Rosinethe Monteiro. Fiscalização e controle do Executivo pelo Legislativo. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 101, p. 147-160, jan./mar. 1989. 

SOUSA, Leomar Barros Amorim de. A produção normativa do Poder Executivo. 

Brasília: Brasília Jurídica, 1999. 

SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. O tribunal constitucional como poder: uma nova 

teoria da divisão dos poderes. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. 

 
2772



 

EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO NA ORDEM 

ECONÔMICA JURÍDICA BRASILEIRA 

 

Túlio Augusto Tayano Afonso∗

 

RESUMO 

O presente artigo visa efetuar uma abordagem histórica constitucional do trabalho na 

ordem econômica jurídica brasileira. Foi escolhido um critério cronológico para esse 

estudo. Com isso passaremos por todas as constituições brasileiras. Iniciaremos com a 

Constituição de 1824 (do Império), que foi nossa primeira Constituição e a que mais 

tempo permaneceu em vigor: mais de 65 anos. Passaremos a seguir para a Constituição 

de 1891 que foi a primeira Constituição da República. Veremos ainda a Constituição de 

1934, que depois da Constituição de 1988 foi a Constituição que mais marcou o 

assunto, uma vez que foi o primeiro texto constitucional a incorporar os ditos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Também estudaremos a Constituição de 1937, que foi 

quem realmente instituiu o corporativismo em nosso País, passando posteriormente a 

verificar a Constituição de 1946. Em seguida vieram a Constituição de 1967 e sua 

emenda de 1969 que trouxeram algumas modificações no que diz respeito a ordem 

econômica. E por fim, desaguaremos na Constituição de 1988, onde veremos o trabalho 

inserido no art. 170, que é o artigo que rege a ordem jurídica econômica constitucional 

brasileira. Chegaremos ainda a conclusão no sentido de que sempre que tivemos ordem 

econômica, sempre tivemos presente os Direitos Sociais dos Trabalhadores, ou seja, o 

trabalho. O trabalho sempre esteve intimamente ligado com a ordem econômica. A 

Partir da Constituição de 1934 podemos constatar essa ligação em todas as nossas 

Constituições, até mesmo na Constituição de 1988. 
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ABSTRACT 

This article aims to make an historic constitutional work in the economic order of the 

Brazilian legal. He was selected a chronological criterion for the study. With that pass 

by all constitutions Brazil. Let's start with the Constitution of 1824 (the Empire), which 

was our first Constitution and the more time that remained in force: more than 65 years. 

We will follow to the Constitution of 1891 that was the first Constitution of the 

Republic. We will see even the Constitution of 1934, after which the Constitution of 

1988 was the Constitution that more marked the issue since it was the first 

constitutional text to incorporate those rights Economic, Social and Cultural Rights. We 

also examine the Constitution of 1937, which was who really established the 

corporatism in our country, but after checking the Constitution of 1946. Then came the 

Constitution of 1967 and its amendment of 1969 which brought some changes with 

regard to the economic order. And finally, desaguaremos in the Constitution of 1988, 

where we see the work inserted in art. 170, which is the article that governs the legal 

constitutional Brazilian economy. We still conclusion in the sense that when we had 

economic order, we always present the Social Rights of Workers, or the work. The work 

has always been closely linked with the economic order. The Depart of the 1934 

Constitution we see that connection in all our constitutions, even in the Constitution of 

1988. 

 

KEY WORDS: ORDER ECONOMIC, SOCIAL RIGHTS; SOCIAL 

CONSTITUTIONALISM. 

 

INTRODUÇÃO 

Nosso estudo tem como escopo a evolução do trabalho na ordem jurídica 

econômica em nosso País, e demonstrar em qual momento o Constitucionalismo Social 

passa a incidir diretamente em nosso ordenamento e na ordem econômica 

constitucional. Entretanto iremos localizar o comando matriz da ordem econômica e 

verificar a partir de quando o constitucionalismo social passa a inserir nossos textos 

constitucionais. 

Estudaremos em todas as nossas Constituições a ordem econômica em 

paralelo com o trabalho, e faremos a sua evolução constitucional. 
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Daremos enfoque sempre no artigo que é a regra matriz da regência da 

ordem jurídica econômica. Identificaremos em todos os textos, aquele artigo que 

representou o que hoje representa o artigo 170 da Constituição Federal de 1988. 

Com isso constataremos sua evolução no que diz respeito principalmente a 

sua finalidade e seus fundamentos, até chegarmos a Constituição de 1988, onde o artigo 

170 funda a ordem econômica na valorização do trabalho humano. Com isso veremos a 

relação existente do trabalho com a própria ordem econômica. 

Antes de iniciar os estudos devemos fazer uma ressalva no que diz respeito 

aos textos constitucionais citados. Foi utilizado em nosso trabalho a grafia original da 

época em que foram editados os respectivos textos. Com isso, eventuais “erros” de 

grafia nessas citações deverão ser desconsideradas. 

 

1. CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL (de 25 de março de 

1824) 

A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil. Era conhecida 

como a Constituição do Império. Um traço marcante dessa Constituição era a opção 

pelo Estado Confessional. Ao abrirmos o texto Constitucional nos deparamos com o 

seguinte enunciado: “em nome da Santíssima Trindade”. Essa Constituição adotou 

como religião oficial a Católica Apostólica Romana. 

Não podemos deixar de mencionar que essa Constituição durante algum 

tempo açambarcou sobre seu manto a escravidão em nosso país, que perdurou até 1888. 

Uma outra característica dessa Constituição foi a consagração do Poder 

Moderador. A função Moderadora era a “chave de toda a organização política do 

império, foi atribuída, exclusivamente, ao monarca, que interferia no exercício das 

outras1” funções (executiva, legislativa e judiciária). 

Essa Constituição era de cunho eminentemente liberal, e fora influenciada 

pela revolução francesa2 de 1789. Com isso, consagrava amplamente as liberdades, 

                                                 
1 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 370. 
2 A revolução francesa de 1789 tinha como lema a “liberdade, igualdade e fraternidade”. Essa revolução 
consagrou a liberdade em sentido extremo. A liberdade extrema não conseguia garantir a igualdade real, 
mas tão somente uma igualdade ficta, no sentido de que todos eram iguais perante a lei. Essa liberdade 
acabou causando grandes abusos, e possibilitou a subjugação do homem pelo homem em níveis nunca 
imagináveis de indignidade da pessoa humana. 
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como p. ex., o princípio da legalidade, liberdade de expressão, liberdade de religião3, 

inviolabilidade de domicílio, propriedade, entre outros. 

Efetivamente não tivemos nessa Constituição nada que dizia respeito ao 

trabalho e muito menos sobre ordem econômica. Entretanto o texto constitucional 

trouxe duas normas que dizia respeito ao Direito Econômico, mas passava muito longe 

de ser uma ordem econômica. 

A primeira delas, prevista no art. 1794, XXIV dispunha o seguinte: 

“Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, 

uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos 

Cidadãos”. 

A doutrina pátria que trata desse assunto classifica esse dispositivo como 

sendo uma norma de Direito do Trabalho, pois em tese estaria se consagrando a 

liberdade de trabalho. Entretanto, não é esse o sentido real do texto. 

Na verdade esse texto consagrava a livre iniciativa. Não se queria aqui 

proteger o trabalhador, nem a liberdade de trabalho e muito menos a livre escolha do 

trabalho. Basta olharmos a lógica dessa Constituição. Em nenhum momento caminhava 

para esse sentido. O único sentido dessa Constituição era o da consagração das 

liberdades, e no caso a livre iniciativa, que é um traço marcante do Estado Liberal e do 

capitalismo. 

A segunda delas vinha disposta no inciso XXV: “ficam abolidas as 

Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres”. 

Algumas explicações foram proferidas para tentar de explicar esse 

dispositivo. Uma delas vem no sentido de proteção aos trabalhadores dessas 

corporações, que eram explorados a pretexto de estarem “aprendendo” um ofício ou 

uma profissão. Essa Constituição, como vimos, não trazia proteção alguma ao 

trabalhador, e muito menos as normas infraconstitucionais. Por esse motivo não 

corroboramos com essa explicação. 

                                                 
3 Apesar do Estado ser confessional e adotar a religião Católica Apostólica Romana, havia liberdade 
religiosa, onde a todos poderiam professar qualquer fé, mas com algumas ressalvas. 
4 Art. 179 caput: “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por 
base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, 
pela maneira seguinte”. 
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Outra vem no sentido de que o império estava se sentindo ameaçado pelo 

tamanho que estavam tomando tais instituições, e para garantir que não se rebelariam, 

resolveram acabar com elas. 

Ainda existe uma outra explicação, ao nosso ver a mais acertada, levando 

em conta todo o contexto, que prega que foram abolidas as corporações de ofício porque 

estavam monopolizando o mercado, não permitindo assim a entrada de novas pessoas e 

concorrentes nesse mercado. Com a abolição, em tese, todos estariam em pé de 

igualdade na concorrência e poderiam atuar com igualdade perante o mercado. Com 

isso entendemos que esse comando vinha no sentido de garantir a livre concorrência. 

Eis aqui mais uma norma de Direito Econômico. 

 

2. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 

24 de fevereiro de 1891) 

 

Essa foi a primeira Constituição da República, onde estabelecia a forma 

federativa de Estado e a república como forma de governo. Teve forte influência do 

positivismo de Augusto Conte. Era de cunho liberal e individualista. Foi influenciada 

pela Constituição dos Estados Unidos. 

Essa Constituição acabou também com o Estado confessional, ou seja, não 

havia mais religião oficial em nosso País. O Estado passou a ser leigo ou laico5. 

Essa Constituição trouxe um grande rol de liberdades, na mesma esteira da 

Constituição anterior. 

No que diz respeito ao trabalho e a ordem econômica, essa Constituição não 

trouxe nenhuma previsão. O máximo que tivemos nesta Constituição foi tão somente 

uma norma de Direito Econômico fomentando a livre iniciativa. 

Dizia o art. 726, § 24, que “é garantido o livre exercício de qualquer 

profissão moral, intelectual e industrial”. Igualmente a Constituição anterior, essa 

norma não é de Direito do Trabalho, mas sim de Direito Econômico. Esse dispositivo 

não vem no sentido de garantir a liberdade de trabalho, mas sim a livre iniciativa. 

                                                 
5 Foi a chamada Laicização do Estado. 
6 Art. 72, caput: “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes:”. 
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Mesmo tratando de norma de Direito Econômico, estávamos longe de ter uma ordem 

econômica. 

3. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

(DE 16 DE JULHO DE 1934) 

Essa Constituição foi a primeira a incorporar os Direitos Sociais e a ordem 

econômica em nosso País, e assim trazer um rol de Direitos mínimos aos trabalhadores. 

“Com a ruptura da concepção liberal de Estado, esse Texto 

Maior demonstrou grande preocupação e compromisso com a 

questão social, traduzida pelas disparidades existentes entre os 

setores produtivos”7. 

José Francisco Siqueira Neto assim nos ensina: 

“Na concepção liberal, qualquer intervenção estatal no campo 

de atuação das partes, fere frontalmente a liberdade de 

contratação dos indivíduos, restando assim ao Estado o papel 

de espectador, atuando somente para assegurar os efeitos e asa 

conseqüências daquilo livremente estipulado pelas partes. É 

nesse contexto que as relações de trabalho são assimiladas: 

como mais uma forma de contrato. O advento do capitalismo 

decorrente da revolução industrial derrubou inapelavelmente as 

teses liberais e impulsionou a intervenção do Estado nas 

relações de trabalho, criando assim as condições para o 

aparecimento do Direito do Trabalho”. 

Essa Constituição incorporou em nosso ordenamento o Constitucionalismo 

Social8, iniciado com a Constituição do México de 1917, que apesar das modificações 

sofridas ao longo do tempo, continua em vigor até os dias de hoje. 

A Constituição de 1934 foi fortemente influenciada pela Constituição 

Alemã de Weimar de 1919, que foi a segunda Constituição no mundo a trazer em seu 
                                                 
7 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 373. 
8 O Constitucionalismo Social foi um movimento de ordem mundial que tinha como objetivo inserir nos 
textos constitucionais os Direitos Sociais. Buscava-se realmente trazer uma igualdade real para as pessoas 
e vinha no sentido de evitar a subjugação do homem pelos seus semelhantes. As primeiras Constituições a 
trazer um rol de Direitos Sociais foram a Constituição Mexicana 1917 e a Constituição Alemã de Weimar 
de 1919. Apesar da Constituição Mexicana ter sido a primeira, temos como a mais importante o texto de 
Weimar, por ter sido esse texto que realmente difundiu para o mundo a Constitucionalização dos Direitos 
Sociais. Nesse sentido, nossa Constituição de 1934 que trazia os Direitos Sociais, sofreu grande influencia 
do texto alemão. 
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rol os Direitos Sociais. Trouxe ainda uma grande gama de normas de Direito 

Econômico, e com isso podemos afirmar que foi a primeira Constituição brasileira a 

conter a ordem econômica. 

“A Constituição de 1934 foi a primeira das Leis magnas do Brasil a 

instituir expressamente uma ordem econômica, de maneira apartada, em seu título IV, 

arts. 115 a 143, [...].”9

Alias, essa é uma constatação que devemos fazer. Historicamente a ordem 

econômica sempre teve uma relação umbilical com o Constitucionalismo Social e 

conseqüentemente com o trabalho. 

Essas normas eram previstas no Título IV chamado “Da Ordem Econômica 

e Social”. Esse título estava contido no Capítulo II intitulado “Dos Direito e Garantias 

Fundamentais”. Com isso, desde essa época, poderíamos afirmar que o Direito 

Econômico se enquadrava como um dos Direitos Fundamentais. 

É justamente dentro desse capítulo II que veio listado o rol de Direitos 

Sociais, juntamente com as normas de Direito Econômico. 

O artigo 115 inaugurava o título “da ordem econômica e social”. Assim 

dispunha: 

“A ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de 

modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses 

limites, é garantida a liberdade econômica. Parágrafo único - 

Os Poderes Públicos verificarão, periodicamente, o padrão de 

vida nas várias regiões da País”. 

Esse artigo representava o que representa hoje o art. 170 de nossa 

Constituição, ou seja, é o cerne da Constituição Econômica. Estipula os objetivos e 

finalidades da ordem econômica. Iniciava dispondo que a ordem econômica deveria ser 

organizada conforme os princípios da Justiça. A idéia aqui de justiça vem no sentido de 

igualdade, mas seria uma igualdade real advinda dos Direitos Fundamentais de segunda 

geração e não advinda das liberdades, onde a igualdade era ficta. Com isso podemos 

afirmar que a ordem econômica deveria ser organizada conforme os princípios da 

igualdade, ou que, confiram igualdade. 
                                                 
9 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 
2006. p. 197. 
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Reconhecia ainda esse art. 115 as várias necessidades das pessoas ao longo 

de nosso País, reconhecendo que deve se levar em conta as necessidades da vida 

nacional, de modo a possibilitar uma existência digna. Desse modo podemos fazer a 

leitura desse artigo da seguinte maneira: “a ordem econômica deve se pautar por 

princípios que garantam a efetividade da igualdade real, levando-se em conta as 

necessidades locais, de maneira que garanta a todas as pessoas uma existência digna10”. 

 Notem o parágrafo único que fazia surgir uma obrigação para o Estado no 

sentido de verificar se o padrão de vida das pessoas estão condizentes com a existência 

digna. 

No que diz respeito ao trabalho (Direitos Sociais), o art. 120 inaugura em 

nosso ordenamento sua positivação em nível constitucional, dispondo sobre as 

organizações sindicais. 

Nesse sentido, podemos destacar: 

“A primeira Constituição Federal a inserir normas sobre 

Direito do Trabalho foi a de 1934, onde através dos arts. 120 a 

123 regulou os sindicatos e os direitos dos trabalhadores. O art. 

120 reconheceu os sindicatos e associações profissionais de 

conformidade com a lei, incorporando assim os princípios e 

fundamentos já constantes no Decreto-lei n. 19.770/31 sobre a 

matéria (apesar da tentativa frustrada da mencionada lei de 

pluralidade sindical). O art. 121 estabeleceu os critérios gerais 

da lei trabalhista visando a proteção social do trabalhador e os 

interesses econômicos do País, incorporando preceitos relativos 

a direitos sociais de proteção do trabalho em caráter 

individualizado. O art. 122 criou a justiça do trabalho, sem 

contudo, integrá-la à estrutura do Poder Judiciário, e art. 123 

equiparou os profissionais liberais aos trabalhadores para 

todos os efeitos das garantias e dos benefícios da legislação 

social.[...]”11

                                                 
10 Muito se discute o que vem a ser existência digna. Entendemos que a existência digna deve ser o 
mínimo que a pessoa deve ter para viver com dignidade. Escapa da seara física, pois além da dignidade 
física, deve se consagrar a dignidade moral. 
11 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 199. 
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Cabe aqui, destacarmos o art. 12112, que representou à época o que 

representa hoje nosso art. 7º de nossa Constituição. Podemos afirmar que pouca coisa 

mudou dessa época para o que temos hoje no art. 7º da Constituição. Alguns consideram 

esse art. 121 a essência da consagração dos Direitos Sociais nessa Constituição. 

 

4. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 10 de novembro 

de 1937) 

Essa Constituição foi a que instaurou oficialmente o corporativismo13 em 

nosso País. Foi apelidada de Constituição Polaca, “porque Getúlio Vargas, embalado na 

posição universal de descrença da democracia, inspirou-se na Carta ditatorial da 

Polônia, de 1935, editada por Josef Pilsudzki, Ministro da Guerra do Premiê 

Moscicki”.14

                                                 
12 Art 121 da Constituição de 1934: “A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições 
do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses 
econômicos do País. § 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que 
colimem melhorar as condições do trabalhador: a) proibição de diferença de salário para um mesmo 
trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; b) salário mínimo, capaz de 
satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador; c) trabalho 
diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) 
proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias 
insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos; 
f) férias anuais remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa; h) assistência 
médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, 
sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da 
União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 
acidentes de trabalho ou de morte; i) regulamentação do exercício de todas as profissões; j) 
reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho. § 2º - Para o efeito deste artigo, não há distinção 
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual ou técnico, nem entre os profissionais respectivos. § 3º - 
Os serviços de amparo à maternidade e à infância, os referentes ao lar e ao trabalho feminino, assim 
como a fiscalização e a orientação respectivas, serão incumbidos de preferência a mulheres habilitadas. 
§ 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em que se atenderá, quanto possível, 
ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o homem no campo, cuidar da sua educação rural, e 
assegurar ao trabalhador nacional a preferência na colonização e aproveitamento das terras públicas. § 
5º - A União promoverá, em cooperação com os Estados, a organização de colônias agrícolas, para onde 
serão encaminhados os habitantes de zonas empobrecidas, que o desejarem, e os sem trabalho. § 6º - A 
entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições necessárias à garantia da integração 
étnica e capacidade física e civil do imigrante, não podendo, porém, a corrente imigratória de cada país 
exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o número total dos respectivos nacionais fixados no 
Brasil durante os últimos cinqüenta anos. § 7º - É vedada a concentração de imigrantes em qualquer 
ponto do território da União, devendo a lei regular a seleção, localização e assimilação do alienígena. § 
8º - Nos acidentes do trabalho em obras públicas da União, dos Estados e dos Municípios, a indenização 
será feita pela folha de pagamento, dentro de quinze dias depois da sentença, da qual não se admitirá 
recurso ex – offício.” 
13 O Corporativismo tinha como pressuposto o fortalecimento do Estado. Tudo e todos com esse único 
objetivo. Com isso, se negava os conflitos de classes, pois já que todos tinham o mesmo interesse, não 
haveria interesse contraposto e muito menos conflito. 
14 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 373. 
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Aqui, o capítulo que tratava da ordem econômica e dos direitos sociais era 

denominado apenas “da ordem econômica”. Esse capítulo inicia a partir do art. 135. 

O art. 135 era o artigo matriz da regência da ordem econômica. Assim 

preconizava: 

“Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e 

de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, 

funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do 

Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da 

produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e 

introduzir no jogo das competições individuais o pensamento 

dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A 

intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e 

imediata, revestindo a forma do controle, do estimulo ou da 

gestão direta”. 

Esse artigo fugiu de proteger diretamente a pessoa, passando a dar um 

enfoque especial ao próprio Estado, dentro da ótica corporativista.  

Importante destacar o caráter corporativista que aflora desse artigo. Isso fica 

claro quando o artigo limita o poder de criação, de organização e de invenção no bem 

público, que se fundamenta na riqueza e na prosperidade nacional. Notem ainda a 

justificativa da intervenção do Estado, que teria como objetivo evitar ou resolver 

conflitos, e ainda introduzir o pensamento dos interesses da nação. E termina dispondo 

que a intervenção no domínio econômico poderia ser mediata ou imediata, revestida na 

forma de controle ou até mesmo de gestão direta. Resta claro os traços do 

corporativismo neste artigo. 

O próximo artigo (136) dispõe o seguinte: 

“o trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e 

manual tem direito a proteção e solicitude especiais do Estado. 

A todos é garantido o direito de subsistir mediante o seu 

trabalho honesto e este, como meio de subsistência do 

indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado proteger, 

assegurando-lhe condições favoráveis e meios de defesa”. 
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Aqui a Constituição destaca a importância do trabalho, e mais, o classifica 

como um dever social, no sentido de fortalecer o Estado. Mostra ainda que a todos é 

garantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho, e que o Estado possui o dever 

de proteger, possibilitando condições favoráveis e meios de defesa a esse trabalho. Aqui 

temos a primeira exteriorização em nível constitucional do princípio do pleno emprego, 

que mais do que possuir um emprego é garantir sua manutenção com boas condições e 

remuneração correspondente e justa. 

Após esses artigos, no art. 13715, a Constituição lista os Direitos Sociais dos 

Trabalhadores, voltando a trazer normas de Direito Econômico a partir do artigo 140. 

Segundo José Francisco Siqueira Neto16,  

“a Constituição de 1937 resgatou os traços fundamentais do 

marco corporativista, e em conformidade com seus princípios 

reformulou a organização sindical. Como decorrência  desta 

Constituição demarca-se a lei sobre organização sindical 

(1939); a organização da Justiça do Trabalho (1939); e a 

aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

(1943)”. 

                                                 
15 Art 137 da Constituição de 1937: “A legislação do trabalho observará, além de outros, os seguintes 
preceitos: a) os contratos coletivos de trabalho concluídos pelas associações, legalmente reconhecidas, 
de empregadores, trabalhadores, artistas e especialistas, serão aplicados a todos os empregados, 
trabalhadores, artistas e especialistas que elas representam; b) os contratos coletivos de trabalho 
deverão estipular obrigatoriamente a sua duração, a importância e as modalidades do salário, a 
disciplina interior e o horário do trabalho; c) a modalidade do salário será a mais apropriada às 
exigências do operário e da empresa; d) o operário terá direito ao repouso semanal aos domingos e, nos 
limites das exigências técnicas da empresa, aos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição 
local; e) depois de um ano de serviço ininterrupto em uma empresa de trabalho contínuo, o operário terá 
direito a uma licença anual remunerada; f) nas empresas de trabalho continuo, a cessação das relações 
de trabalho, a que o trabalhador não haja dado motivo, e quando a lei não lhe garanta, a estabilidade no 
emprego, cria-lhe o direito a uma indenização proporcional aos anos de serviço; g) nas empresas de 
trabalho continuo, a mudança de proprietário não rescinde o contrato de trabalho, conservando os 
empregados, para com o novo empregador, os direitos que tinham em relação ao antigo; h) salário 
mínimo, capaz de satisfazer, de acordo com as condições de cada região, as necessidades normais do 
trabalho; i) dia de trabalho de oito horas, que poderá sér reduzido, e somente suscetível de aumento nos 
casos previstos em lei; j) o trabalho à noite, a não ser nos casos em que é efetuado periodicamente por 
turnos, será retribuído com remuneração superior à do diurno; k) proibição de trabalho a menores de 
catorze anos; de trabalho noturno a menores de dezesseis, e, em indústrias insalubres, a menores de 
dezoito anos e a mulheres; l) assistência médica e higiênica ao trabalhador e à gestante, assegurado a 
esta, sem prejuízo do salário, um período de repouso antes e depois do parto; m) a instituição de seguros 
de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de acidentes do trabalho; n) as associações de 
trabalhadores têm o dever de prestar aos seus associados auxílio ou assistência, no referente às práticas 
administrativas ou judiciais relativas aos seguros de acidentes do trabalho e aos seguros sociais.” 
16 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 198. 
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E Continua17: 

“A Constituição de 1937, por seu art. 138, declarou livre a 

associação profissional ou sindical, porém somente ao sindicato 

regularmente reconhecido pelo Estado foi atribuída 

representação legal nas negociações coletivas, o direito de 

impor contribuições e a capacidade de exercer as funções 

delegadas do Poder Público. O art. 139 manteve a justiça do 

trabalho com as características da Constituição de 1934 e 

proibiu a greve e lockout, por considerá-los recursos anti-

sociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os 

superiores interesses da produção nacional. O art. 137 

consagrou os princípios mínimos a serem observados pela 

legislação do trabalho [...].” 

 

5. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (de 18 de setembro 

de 1946) 

Nessa Constituição o título que trata da ordem econômica chama-se “da 

ordem econômica e Social”. Os artigos mais importantes para essa ordem econômica 

são os seguintes: 145, 146, 147 e 148.. 

O artigo 145 dispõe que: 

 “a ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da justiça social, conciliando a liberdade de 

iniciativa com a valorização do trabalho humano. Parágrafo 

único - A todos é assegurado trabalho que possibilite existência 

digna. O trabalho é obrigação social”. 

Esse artigo trata da ordem econômica, e determina que deve ser organizada 

conforme os princípios de justiça social18. Aqui vemos claramente a opção do 

                                                 
17 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 199. 
18 Entendemos hoje que o melhor conceito de justiça social seria todo o conjunto disposto no art. 6º da 
Constituição de 1988: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição”. 
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Constituinte da época, que além de consagrar a livre iniciativa, consagrava também a 

valorização do trabalho humano. Essas duas figuras deveriam ser compatíveis entre si. 

O limite dessa livre iniciativa acabava sendo a valorização do trabalho humano. Não se 

justificava a consagração da livre iniciativa se fosse abafada a valorização do trabalho 

humano. 

O parágrafo único acaba por consagrar o pleno emprego, e termina por 

dispor que o trabalho seria uma obrigação social. Mais uma vez a Constituição consagra 

o trabalho como um forte instrumento desenvolvimento do País. 

“Art 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no 

domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou 

atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por 

limite os direitos fundamentais assegurados nesta 

Constituição”. 

Esse artigo consagra a intervenção do Estado no domínio econômico, que 

terá como base o interesse público e como limites os Direitos Fundamentais 

consagrados. Aqui fica claro o princípio da Legalidade, pois esta intervenção só será 

efetivada por Lei Especial. Poderá ainda a União monopolizar determinadas indústrias 

ou atividades, mas sempre respeitando a legalidade. 

O artigo 147 dessa Constituição consagra uma importante limitação ao 

direito de propriedade, onde condiciona o seu uso ao bem-estar social, e ainda 

determina que a Lei poderá propor a justa distribuição da propriedade, dando assim 

igual oportunidade a todos. 

O art. 148 por seu turno, prevê a coibição de qualquer forma de abuso do 

poder econômico, que tenham como finalidade dominar os mercados nacionais, eliminar 

a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. É um importante instrumento de 

intervenção do Estado.  

No que diz respeito ao trabalho, José Francisco Siqueira Neto trata desse 

período pós Constituição de 1946 da seguinte maneira: 

“Iniciado com a promulgação da Constituição de 18 de 

setembro de 1946, caracteriza-se pelo aumento considerável de 

direitos trabalhistas constitucionais em relação às 

Constituições de 1934 e 1937. Dentre esses destacam-se: 
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salário mínimo que deveria atender às necessidades básicas do 

trabalhador e de sua família; participação obrigatória e direta 

dos trabalhadores nos lucros da empresa; repouso semanal 

remunerado, estabilidade, não só nas empresas urbanas como 

também na exploração rural; assistência aos desempregados; 

direito de greve.” 19

[...] 

“A Constituição de 1946 por intermédio de seu art. 158, 

reconheceu o Direito de Greve, cujo exercício seria regulado 

em lei. O art. 159 assegurou a livre associação profissional e 

sindical, sendo reguladas por lei a forma de sua constituição, a 

sua representação legal nas convenções coletivas de trabalho e 

o exercício de funções delegadas pelo Poder Público. O art. 157 

reconheceu as convenções coletivas de trabalho e o art. 123 

incorporou a Justiça do Trabalho na estrutura do poder 

Judiciário.[...]20” 

  

6. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1967 E 

EMENDA DE 1969 

Não entraremos aqui na discussão de que se a Emenda de 1969 foi uma 

emenda ou uma Constituição. 

Aqui, a ordem econômica se iniciava no art. 157 caput, que houve 

significativa alteração em sua redação original, como veremos a seguir. Esse preceito 

foi para o artigo 160 com a emenda de 1969. 

Preconizava esse artigo: “A ordem econômica tem por fim realizar a justiça 

social, com base nos seguintes princípios: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do 

trabalho como condição da dignidade humana; III - função social da propriedade; IV - 

harmonia e solidariedade entre os fatores de produção; V - desenvolvimento 

                                                 
19 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 200. 
20 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 201. 
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econômico; VI - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio 

dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros”. 

A primeira alteração significativa efetuada pela emenda ocorreu no caput, 

que passou a ter a seguinte redação: “Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim 

realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes 

princípios:”. 

Com essa nova redação, se inseriu a ordem social ao lado da ordem 

econômica. Foi modificado também a finalidade da ordem econômica, que antes da 

emenda era “realizar a justiça social”. Após a emenda, a finalidade passou a ser 

“realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social”. 

A segunda modificação ocorreu no inciso IV, que preconizava a “harmonia 

e solidariedade entre os fatores de produção”. Com a nova redação, esse princípio 

passou a consagrar a “harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de 

produção”. Não houve uma mudança substancial, já que a essência do comando 

constitucional continuou a mesma. 

O texto original fazia a previsão como princípio, no inciso V o 

“desenvolvimento econômico”. Esse princípio que consagrava literalmente o direito ao 

desenvolvimento econômico foi suprimido com a emenda de 1969. 

Por sua vez, com a modificação efetuada com a emenda, se inseriu um novo 

princípio no inciso VI. Consagrava a “expansão das oportunidades de emprego 

produtivo”. Esse princípio é muito próximo do que é hoje a busca do pleno emprego. 

Essa “nova” redação é a mais próxima que tivemos do art. 170 de nossa 

Constituição de 1988. 

No que diz respeito ao trabalho, 

“A Constituição de 1967 por seu art. 158, assegurou o direito de 

greve, salvo nos serviços públicos e atividades essenciais 

definidas em lei. No tocante ao reconhecimento das convenções 

coletivas de trabalho e da competência da Justiça do Trabalho, 

foram mantidas as mesmas disposições da Constituição de 

1946, através dos arts. 165, XIV e 142, respectivamente. O art. 

159 também reconheceu os sindicatos ou associação 

profissional, deixando para regulamentação em lei a sua 
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constituição, representação legal nas convenções coletivas de 

trabalho e o exercício de funções delegadas do Poder Público, 

dentre elas, o poder de estabelecer contribuições, e estabeleceu 

a obrigatoriedade do voto nas eleições sindicais.[...]”21  

Já no tocante aos direitos individuais dos trabalhadores, esses vinham 

dispostos no art. 158, e pouca coisa foi modificada no rol da Constituição anterior 

(1946). 

“[...] Em relação aos preceitos da legislação do trabalho e 

previdência social das Constituições anteriores, os mesmos 

foram transformados pelo art. 158 em direito trabalhistas, como 

um referencial mínimo para o legislador ordinário obedecer e 

especificar”.22

A emenda de 1969 não trouxe alterações significativas no que diz respeito 

ao trabalho. José Francis Siqueira Neto constatou que: 

“A emenda Constitucional de 1969 por seu art. 166 manteve 

idênticas disposições sobre as associações profissionais e 

sindicais. O art. 165, XIV e XXI reconheceu as convenções 

coletivas de trabalho e o direito de greve, salvo nos serviços 

públicos e atividades essenciais. O art. 142 manteve a Justiça 

do Trabalho na estrutura do Poder Judiciário e o art. 165 

também ratificou os direitos trabalhistas, previstos no art. 158 

da Constituição anterior, como referencial mínimo para o 

legislador ordinário”.23

 

7. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Chegamos ao cerne de nosso estudo, devido a grande importância da 

Constituição de 1988 que é a nossa Constituição vigente nos dias de hoje. 

                                                 
21 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 202. 
22 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 202. 
23 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e Democracia: apontamentos e pareceres. São 
Paulo: LTr, 1996. p. 202 e 203. 
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Historicamente a ordem econômica sempre veio junto com o trabalho 

(Direitos Sociais) nos textos constitucionais. Como vimos, isso aconteceu a partir de 

1934, onde inclusive tivemos a primeira Constituição a trazer um rol de Direitos 

Sociais, e esse direitos vinham esculpidos dentro do capítulo “da ordem econômica e 

social”. A partir da Constituição de 1988, os Direitos Sociais (trabalho) foram separados 

da ordem econômica. Os Direitos Sociais passaram a figurar dentro do Título II “Dos 

Direitos e garantias Fundamentais”, como sendo o capítulo II desse título, e a ordem 

econômica continuou com seu título agora chamando “Da ordem econômica e 

financeira”. Como pudemos observar os Direitos Sociais foram para o título dos 

Direitos Fundamentais, e a ordem social foi também desmembrada da ordem 

econômica, passando a constituir o título VIII de nossa Constituição “Da ordem social”. 

Com a Constituição de 1988, podemos identificar o trabalho em vários 

dispositivos até culminar na ordem econômica. Para se ter uma idéia da importância do 

trabalho, inicialmente já no preâmbulo24 já se faz menção mesmo que indiretamente ao 

trabalho, e mais, à proteção a esse trabalho, quando prevê que o nosso Estado 

Democrático de Direito é destinado a assegurar o exercício dos Direitos Sociais. 

No que diz respeito a ordem econômica, faremos a analise do caput do 

artigo regente de nossa ordem econômica, a saber o art. 170 de nossa Constituição. 

 Assim dispõe tal artigo: “A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:” 

Com o estudo da redação desse comando constitucional, podemos perceber 

que a ordem econômica se funda “na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa”. Isso quer dizer que somos sim um Estado capitalista25, porém nosso 

                                                 
24 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 
25 “O posicionamento econômico da Constituição é capitalista. A essa conclusão se é  levado pelo 
reconhecimento da legitimidade da apropriação privada dos meio de produção e de seu produto, bem 
como pela declaração do postulado da liberdade e, em especial, da livre iniciativa privada. Este conjunto 
certamente caracteriza o modo de produção capitalista (ou seus elementos essenciais), o que não é 
afastado por poder eventual de interferência  (incluindo a intervenção) econômica atribuído ao Estado, 
nem mesmo por circunstancial exploração direta de atividade de cunho econômico por parte deste, em 
condições consideradas excepcionais”.( TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2006.p. 121.). 
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capitalismo é limitado e tem que ser compatibilizado com a valorização do trabalho 

humano. Não é dado em nome de um pseudo desenvolvimento econômico expor o 

trabalhador as mazelas do desemprego e da exploração pelo capital, ou seja, não será 

tolerado a subjugação do homem pelo próprio homem. O desenvolvimento deve ser 

atingido compatibilizando o trabalho humano com a livre iniciativa. A ordem 

econômica “capitalista” (livre iniciativa) deverá se pautar pela “valorização do trabalho 

humano”. Deve-se valorizar o trabalhador, a pessoa. 

“A Constituição brasileira atual consagra uma economia de 

livre mercado, capitalista. Entretanto, não deixou de consignar 

a Constituição que a ordem Econômica brasileira confere 

prioridade também aos valores do trabalho humano. [...]”.26

 Poderíamos até ir mais longe, pois o texto constitucional primeiro funda a 

ordem econômica na valorização do trabalho humano e tão somente depois na livre 

iniciativa. Com isso poderíamos chegar a conclusão que é mais importante a valorização 

do trabalho humano do que a livre iniciativa. 

Esse dispositivo nos mostra ainda a finalidade da ordem econômica, que é 

“assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. Aqui fica 

demonstrado o caráter finalista da nossa ordem econômica, que é assegurar que todas as 

pessoas tenham uma existência digna. Esse é o objetivo da ordem econômica. Essa 

existência digna deve ser pautada pelos ditames da justiça social. Durante muito tempo 

se discutiu o conceito de justiça social, mas o melhor conceito é aquele que abarco todo 

o art. 6º da Constituição: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos em nosso estudo a evolução histórica constitucional do trabalho e da 

ordem econômica. Constatamos que a ordem econômica surgiu juntamente com os 

Direitos Sociais, que passaram a incorporar os textos constitucionais com o advento do 

Constitucionalismo Social. 
                                                 
26 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 
2006. p. 127. 
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Verificamos nas Constituições de 1934 e seguintes, que a ordem econômica 

sempre teve ligação estreita com os Direitos Sociais (trabalho). Percebemos que o artigo 

regente da ordem econômica de todas essas Constituições, sempre vinha com um 

sentido desenvolvimentista fomentando e protegendo o trabalho. 

Podemos constatar que historicamente o trabalho sempre esteve ao lado da 

ordem econômica, eram tidos quase que como sinônimos, e mesmo hoje, o trabalho 

apesar de não compartilhar mais do mesmo capítulo, ainda guarda uma relação muito 

íntima com a ordem econômica. 

Já na Constituição de 1988, percebemos uma ligação muito mais forte entre o 

trabalho e a ordem econômica, uma vez que expressamente dispõe o art. 170 que a 

ordem econômica antes de se fundar na livre iniciativa, funda-se na valorização do 

trabalho humano. 
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DIMENSÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA REPRESSÃO À 

MACROCRIMINALIDADE ECONÔMICA 

Adriana Maria Gomes de Souza Spengler∗

 

RESUMO 

O presente artigo tem  como objeto de estudo a Macrocriminalidade Econômica e as 

restrições aos direitos e garantias fundamentais no que concerne à investigação criminal. O 

seu objetivo é a reflexão, através da doutrina colacionada, acerca da imperiosa análise do 

Princípio da Proporcionalidade na relativização do direito à intimidade, no momento da 

produção de provas, através da quebra de sigilo bancário e interceptações telefônicas. 

Iniciou-se com as principais características da chamada macrocriminalidade econômica, 

consubstanciada na lesão à bens jurídicos supra individuais, pouca visibilidade dos danos, 

novo modus operandi e conexões com o poder público. Após, discorreu-se acerca do 

princípio da proporcionalidade como mecanismo de aplicação das restrições à Direitos 

Fundamentais no caso concreto, seguindo-se de sua aplicação no Direito punitivo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: BEM JURÍDICO; CRIME; CRIMINALIDADE 

ORGANIZADA; DELITO ECONÔMICO; MACROCRIMINALIDADE ECONÔMICA; 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

ABSTRACT 

This work focuses on economic macrocriminality and restrictions on fundamental rights 

and guarantees, in relation to the criminal investigation. It seeks to offer a reflection, by 
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UNIVALI; Especialista em Direito Penal Empresarial pela UNIVALI. Professora da graduação na UNIVALI 
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means of collated doctrine, about the principle of proportionality on the relativization of 

intimacy fundamental right,  in the taking of evidence, through various types of violation of 

secrecy, and telephone tapping. It begins with a study of the main characteristics of so-

called economic Macrocriminality, consubstantiated in injury to supra-individual judicial 

property, lack of visibility of damages, the new modus operandi, and connections with the 

public authorities. Next, it discourses on the principle of proportionality as a mechanism for 

applying restrictions on fundamental rights in the concrete case, followed by its application 

to punitive law.   

KEY WORDS: JURIDICAL PROPERTY; CRIME; ORGANIZED CRIME; ECONOMIC 

CRIMINAL LAW; ECONOMIC MACROCRIMINALITY ; PRINCIPLE OF 

PROPORTIONALITY 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo específico do presente artigo é demonstrar como a macrocriminalide econômica 

possui peculiaridades que tornam os meios de obtenção de prova disponíveis totalmente 

obsoletos, requerendo uma intervenção cada vez mais direta nas esferas individuais, 

havendo, com isso, a possibilidade das garantias à intimidade e privacidade sofrerem 

restrições. 

O tema é relevante no sentido de pretender proporcionar uma reflexão sobre os aspectos 

legais e doutrinários que gravitam em torno da macrocriminalidade econômica, 

estabelecendo, para tal, uma diferenciação entre essa e a chamada  criminalidade clássica. 

Analisa-se, por fim, em sede de discussão doutrinária acerca da repressão à 

Macrocriminalidade Econômica valendo-se do princípio da proporcionalidade como 

mecanismo ponderador no caso concreto das restrições que ocorrem numa investigação 

criminal. 
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1.1 A EVOLUÇÃO DA CRIMINALIDADE: Criminalidade clássica1 X 

Macrocriminalidade econômica 

Para o presente estudo se faz necessário tecer algumas diferenciações entre a criminalidade 

clássica e a chamada macrocriminalidade, para que não se estabeleçam formas de 

persecução iguais para uma e para outra situação.  

Em princípios do século XX, eminentes criminólogos2 previam o surto de um novo tipo de 

criminalidade, fomentado por uma trama complicada que envolvia o mundo dos negócios, 

fazendo com que a violência cedesse o passo à inteligência e à astúcia. Na medida em que 

aumentou a complexidade dessas relações, cresceu também a área dessa nova forma de 

criminalidade3. 

Esse novo tipo de criminalidade, no entender de Cerqueira4 atingiu seus contornos na 

segunda metade do Séc.XX, pois segundo ele [...] tem por origem as transformações 

tecnológicas e econômicas que a humanidade vem experimentando nas últimas décadas, 

especialmente após o encerramento da 2ª Grande Guerra, além do excepcional incremento 

do comércio entre os países. De tal sorte, torna-se difícil precisar se tais transformações 

econômicas se devem ao progresso tecnológico ou, ao contrário, se são os avanços 

científicos que produzem o progresso econômico, mas é incontestável que, ao longo do 

século XX, esses fatores produziram evoluções comerciais, tanto representados por novos 

instrumentos quanto por novos caminhos para o comércio internacional, que, utilizados 

indevidamente, produziram uma nova criminalidade. Tais são os casos da revolução 

informática e da chamada globalização da economia. Assim, trata-se na nova criminalidade 

de uma espécie de subproduto gerado tanto pela sociedade de massa quanto pelos avanços 

tecnológicos. 

                                            
1  O termo “Criminalidade Clássica” será utilizado neste trabalho quando houver referência aos crimes 
tradicionais e também como sinônimo de “Criminalidade Violenta ou de Sangue” , “Criminalidade 
tradicional”, “Criminalidade de massas” e “ Microcriminalidade”, visto que diversos autores ao tratar da 
criminalidade clássica se utilizam desses termos análogos. 
2  Id.ibidem, p.4. Ainda segundo ele, as previsões de Niceforo e de Ferri se confirmaram, pelo menos 
em parte. 
3  PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito Penal Econômico .p.4. 
4  CERQUEIRA, Átilo Antonio. Direito Penal Garantista & Nova Criminalidade p.53 
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A macrocriminalidade pode ser entendida como a delinqüência em bloco conexo e 

compacto, incluída no contexto social de modo pouco transparente - crime organizado - ou 

sob a rotulagem econômica lícita - crimes do colarinho branco5. 

O que chamamos de macrocriminalidade é primacialmente o crime organizado, à 

semelhança de empresas que, combina pessoas, capitais e tecnologia para a consecução de 

determinados fins, sob a direção de um chefe, que se equipara a um empresário em sentido 

próprio. Aí, não se trata mais de crime episódico, cometido por agentes isolados – ou 

eventualmente ligados -, porém de verdadeiras sociedades delinquenciais, tendo por base 

essencialmente a divisão de trabalho entre os seus integrantes, exatamente como se passa 

nas empresas econômicas legítimas6. 

É possível uma diferenciação doutrinária da criminalidade, em microcriminalidade e 

macrocriminalidade, entendendo-se a primeira como sendo a criminalidade visível, não 

organizada, e que diz respeito aos delitos comuns, que ocorrem diariamente em todas as 

classes sociais, e a segunda espécie como sendo uma criminalidade estruturada e pouco 

transparente (crime organizado, ‘colarinho branco’) 7.  

Conforme Hassemer8, a criminalidade clássica pode  ser definida por assaltos de rua, 

invasões de apartamentos, comércio de drogas, furtos de bicicletas ou delinqüência juvenil. 

Estas manifestações da criminalidade  afetam-nos diariamente, seja como vítimas reais ou 

possíveis. Os efeitos não são apenas físicos e econômicos, mas, sobretudo, atingem nosso 

equilíbrio emocional e nosso senso normativo: trata-se da sensação de desproteção e de 

debilidade diante de ameaças e perigos desconhecidos, que nos leva a duvidar da força do 

Direito. Criminalidade de massas em nosso meio compreende, há muito tempo, 

arrombamento de apartamentos, roubo e outros tipos de violência contra os mais fracos na 

rua, furto de automóveis e bicicletas, e nas grandes cidades o abuso de drogas. 

A criminalidade clássica se caracteriza por se consubstanciar, diariamente, em inúmeras 

                                            
5  FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia integrada, p.430 
6  SILVA, Juary C. A macrocriminalidade, p.45 
7  FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia integrada, p. 429-30. 

8  HASSEMER, Winfried. Segurança Pública no Estado de Direito. p.22. 
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infrações, e praticada por pessoas que via de regra, não guardam nenhum vinculo, ou no 

máximo, estão ligadas por uma associação criminosa consistente em uma quadrilha ou 

bando, ou, então, atreladas por um concurso de pessoas9. 

A microcriminalidade é aquela resultante do clima de adversidade e mesmo violência que 

impregna a desvairada sociedade de consumo, suscitando injustiças sociais e desigualdades 

econômicas, além do taciturno horizonte de niilismo em que a vida perde seu significado 

maior e pouco ou nada representa. Ao contrário da macrocriminalidade, a 

microcriminalidade é sempre mais visível e diz respeito aos delitos corretivos, violentos ou 

não, que, isoladamente, em todas as camadas sociais, acontecem de dia e de noite, durante 

todas as horas (latrocínio, homicídio, lesões corporais, roubo, furto, estupro, ameaça, 

estelionato, calúnia, injúria etc.). Inescondível, contudo, que existe uma significativa 

associação entre microcriminalidade violenta e a miséria socioeconômica, 

consubstanciando um cenário opressor e de verdadeira segregação moral10. 

O ordenamento jurídico brasileiro até pouco tempo não contemplava uma definição para o 

crime organizado, apenas  o art.28811 do Código Penal e indagações acerca da Lei 9.034/95 

davam suporte à doutrina para formular seu conceito, já que referida lei, também, sequer 

trouxe uma definição em seu conteúdo. 

Contudo, com a participação cada vez mais ativa do Brasil  no combate ao crime 

organizado em termos mundiais, é que em 12 de março de 2004, por via do Decreto 

501512 que trata da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado internacional 

                                            
9  LAVORENTI, Wilson; SILVA, José Geraldo da. Crime organizado na atualidade, p. 44. 

10  FERNANDES, Newton e FERNANDES, Valter. Criminologia integrada, p. 430. 

11  Código Penal – Art.288: Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 
cometer crimes: pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. § único: A pena aplica-se em dobro, se a 
quadrilha ou bando é armado. 

12  DECRETO 5015 -CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO 
INTERNACIONAL Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) "Grupo criminoso 
organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando 
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente 
Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício 
material; b) "Infração grave" - ato que constitua infração punível com uma pena de privação de 
liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior;  c) "Grupo estruturado" - 
grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os seus 
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é que foi possível conceituar o que seja “grupo criminoso organizado”, ou seja, “grupo 

estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente 

com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente 

Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou 

outro benefício material”. 

Tal definição demonstra que o benefício econômico é, antes de qualquer outro benefício 

material, o principal alvo dessas organizações.  

Contudo, não basta uma definição legal se não houver mecanismos processuais 

competentes e garantidores dos direitos fundamentais, para apuração dessas condutas.  

Confrontar-se com a macrocriminalidade, principalmente a econômica, embora consiga 

conter até certo ponto os criminosos da chamada criminalidade clássica13:. 

Para Tiedemann14 a dificuldade na elucidação dos crimes econômicos se dá pelos seguintes 

motivos: 

Grande complexidade dos fatos, dificuldades econômicas e jurídicas da matéria, ausência 

                                                                                                                                     
membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que 
não disponha de uma estrutura elaborada; d) "Bens" - os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou 
incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos jurídicos que 
atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos; e) "Produto do crime" - os bens de 
qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime; f) "Bloqueio" ou 
"apreensão" - a proibição temporária de transferir, converter, dispor ou movimentar bens, ou a custódia 
ou controle temporário de bens, por decisão de um tribunal ou de outra autoridade competente; g) 
"Confisco" - a privação com caráter definitivo de bens, por decisão de um tribunal ou outra autoridade 
competente; h) "Infração principal" - qualquer infração de que derive um produto que possa passar a 
constituir objeto de uma infração definida no Artigo 6 da presente Convenção; i) "Entrega vigiada" - a 
técnica que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais 
Estados, os atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades 
competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática; 
j) "Organização regional de integração econômica" - uma organização constituída por Estados 
soberanos de uma região determinada, para a qual estes Estados tenham transferido competências nas 
questões reguladas pela presente Convenção e que tenha sido devidamente mandatada, em conformidade 
com os seus procedimentos internos, para assinar, ratificar, aceitar ou aprovar a Convenção ou a ela 
aderir; as referências aos "Estados Partes" constantes da presente Convenção são aplicáveis a estas 
organizações, nos limites das suas competências.  

 
13  SILVA, Juary C. A macrocriminalidade, p.10. 
 
14  TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de Derecho Penal Económico p.28  
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de peritos apropriados, insuficiência de assistência judicial nas relações internacionais15

A par dos resultados lesivos serem maiores e atingirem um maior número de vítimas, há de 

se reconhecer que os delitos econômicos são de difícil detectação, em face de suas 

características especiais. É a chamada delinqüência invisível e, por isso mesmo, não atrai a 

devida reprovação coletiva. 

Com efeito, a partir do momento em que os criminosos se organizam e tornam-se 

verdadeiros empresários do crime – pois que combinam tecnicamente os fatores de 

produção criminosa (capital, mão-de-obra e Know-How), à semelhança dos empresários em 

sentido próprio, torna-se de fato inadequado perseverar nas concepções clássicas do crime e 

do aparato de repressão, ligadas umbelicalmente à sociedade pré-industrial, ou à industrial 

em seus primórdios16. 

Não resta dúvida de que, em tempos atuais, a criminalidade vem assumindo contorno cada 

vez mais diverso daquele com que se apresentava no passado,  surgindo, ao mesmo tempo, 

uma necessidade de atualização dos aparatos de investigação existentes.  

O aperfeiçoamento dos conhecimentos, todavia, no combate ao crime, é sempre uma 

necessidade imperiosa, em face do aumento da corrupção associada ao tráfico de drogas, 

dos crimes chamados do “colarinho branco”, da sonegação e da fraude fiscal, e do 

surgimento de novas formas do crime organizado17. 

Ambas as formas de criminalidade atualmente coexistem em nossa sociedade, mas é a 

forma “macro” que mais contempla complexidades no âmbito normativo e processual, 

tornando-se, por isso, objeto de muitos estudos. 

A macrocriminalidade, transformou-se na grande preocupação dos estudiosos, de vez que 

                                            
15  No original certifica o autor que “Los procedimientos por delitose económicos chocan 
frecuentemente com obstáculos que a menudo se acumulan y llevan consigo directamente la paralización de 
la administración de justicia. En definitiva, lo que antecede puede formularse en pocas palabras: gran 
complejidad de los hechos, dificultades económicas y jurídicas de la materia, ausencia de expertos 
apropriados, insuficiencia de asistencia judicial en las relaciones internacionales” 
16  SILVA, Juary C. A macrocriminalidade, p. 28. 

17  ROCHA, Luiz Carlos. Investigação policial: teoria e prática. p. 22. 
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atinge bens supra-individuais, com graves prejuízos para a ordem econômico social. Seus 

autores são ‘pessoas da alta’, de prestígio social, influentes, vistas como bem sucedidas nos 

negócios, contando sempre com a conivência das autoridades, assessoramento de 

profissionais competentes, todos os seus atos têm a aparência de legalidade, escapando, por 

isso, da censura do meio a que pertencem e, o que é pior, da punição18. 

Em face do todo exposto, pode-se concluir que parte da criminalidade continua sendo 

praticada de forma tradicional e atacando bens jurídicos individuais. Para essa 

criminalidade, contudo, há formas de atuação relativamente apropriadas, contempladas no 

ordenamento jurídico existente.  

Por outro lado, parte da criminalidade surge de forma diferenciada, atuando de maneira 

organizada, complexa, menos ostensiva, com possibilidade de distanciamento entre vítima 

e autor, aproveitando-se de meios tecnológicos e da globalização, garantindo a sua 

impunidade e aproveitando-se de um ordenamento jurídico que ainda se busca encontrar 

dentro de toda esta complexidade e, com falhas, acaba por flexibilizar determinadas 

garantias constitucionalmente asseguradas para obter êxito na investigação e apuração de 

determinados crimes. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA MACROCRIMINALIDADE 

Percebe-se, até aqui, que a criminalidade econômica passou a figurar como uma 

criminalidade diferenciada e altamente mutável em razão da velocidade com que as 

relações econômicas se transformam, apresentando, por isso, certas peculiaridades  que 

merecem esclarecimentos pontuais. 

A macrocriminalidade, como regra, possui uma organização empresarial, com hierarquia 

estrutural, divisões de funções e sempre direcionadas ao lucro. Elas possuem algo mais do 

que um programa delinqüencial. Consubstanciam-se em um planejamento empresarial 

(custos das atividades e de um pagamento de pessoal, recrutamento de pessoas, etc.) com 

firmas constituídas formalmente ou não. Quanto mais rica e firmemente estruturada a 

                                            
18  BETTI, Francisco de Assis. Aspectos dos crimes contra o sistema financeiro no Brasil, p. 17 
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organização, menores os riscos nas suas atuações19. 

A macrocriminalidade nada mais é do que a delinqüência em bloco conexo e compacto, 

incluída no contexto social de modo pouco transparente (crime organizado) ou sob a 

rotulagem econômica lícita (crime do colarinho banco). Alicerçada na certeza, ou quase 

certeza, da impunidade, a macrocriminalidade visa exclusivamente o lucro. Via de regra, o 

macrocriminoso lucra e fica impune. São dois portanto, os fatores da macrocriminalidade: o 

lucro e a impunidade20. 

Tão real é o fato, que estudiosos do tema chegaram a conceber uma verdadeira economia 

criminal, capaz de movimentar, através de um mercado comum próprio, quantias estimadas 

em cerca de um quarto do dinheiro em circulação no mundo21. 

A macrocriminalidade pode ter atuação regional, nacional e/ou internacional. Cada vez 

mais se organiza de forma empresarial, tornando-se parte da economia formal e, 

dependendo de seu grau de estruturação e desenvolvimento, chega quase a uma amálgama 

com o poder público em razão do seu potencial de corrupção e influência22. 

Sabe-se que o lucro e a impunidade representam dois dos maiores fatores da 

macrocriminalidade. O lucro propriamente dito movimenta a grande criminalidade, vez que 

assemelha-se a um empreendimento econômico. O desiderato primário da 

macrocriminalidade é a obtenção de lucro. Ademais, existe um notável estímulo à 

impunidade dos macrocriminosos e, por isso, este binômio lucro-impunidade, explica a 

ascensão das organizações criminosas em larga escala23. 

Denota-se, pois, do todo exposto, que a macrocriminalidade, pelas características peculiares 

descritas e que serão objeto de detalhamento, somadas a seu poder de corrupção e 

                                            
19  LAVORENTI, Wilson e SILVA, José Geraldo da. Crime organizado na atualidade, p. 19. 

20  FERNANDES, Newton e FERNANDES, Valter. Criminologia integrada, p. 430. 

21  MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. Multinacionais do crime movimentam ¼ do dinheiro do mundo, p. 
30. 

22  LAVORENTI, Wilson e SILVA, José Geraldo da. Crime organizado na atualidade, p. 11. 

23  SILVA, Juary C. A macrocriminalidade, p. 31. 
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interferência estatal, consegue realizar seu programa delinqüencial sob ares de certa  

impunidade. 

Após tais considerações, passa-se ao estudo pormenorizado das principais características da 

macrocriminalidade. 

1.2.1 Pouca visibilidade dos danos causados 

Nos macrocrimes, sobretudo os econômicos, não se tem em conta propriamente a lesão ao 

patrimônio individual que venha a ser atingido. Considera-se, ao contrário, com razão, que 

a ofensa é dirigida, sobretudo, contra a ordem econômica e por tal motivo pode passar 

desapercebida aos olhos de grande parte da população. 

A criminalidade organizada é menos visível que a criminalidade comum. Geralmente, 

possui um programa delinqüencial, dentro de uma hierarquia estrutural, além de organizar-

se como uma societas sceleris. Possui um campo disforme e variado e atua de forma a 

intimidar eventuais testemunhas que possam compor um adminículo probatório, além de 

praticar infrações cujo bem jurídico tutelado é atingido de forma mediata (como nos casos 

de corrupção, crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, etc.) 24. 

Criminologicamente se trata de delitos de difícil detectação por suas características 

especiais, pelo que se denomina a esta modalidade delitual ‘delinqüência invisível’. Os 

casos comprovados e sancionados nesta esfera são escassos e sua propagação ocorre com 

suma facilidade25. 

 Hassemer26 de modo análogo, salienta que a criminalidade organizada é menos visível; é 

um fenômeno cambiante porque segue as tendências dos mercados nacionais ou 

internacionais; compreende uma gama de infrações sem vítimas imediatas ou com vítimas 

difusas, como a lavagem de dinheiro e a corrupção; dispõe de múltiplos meios de disfarce e 

simulação. Propõe-se então usar a expressão ‘criminalidade organizada’ quando o braço 

                                            
24  LAVORENTI, Wilson; SILVA, José Geraldo da. Crime organizado na atualidade, p. 11. 

25  GULLO, Roberto Santiago Ferreira. Direito penal econômico, p. 12. 

26  HASSEMER, Winfried. Três temas de direito penal, p. 66. 
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com o qual pretendemos combater toda e qualquer forma de criminalidade seja tolhido ou 

paralisado: quando Legislativo, Executivo ou Judiciário se tornem extorquíveis ou venais. 

Os danos materiais mais característicos são os financeiros e, pode-se afirmar que são muito 

maiores do que os da delinqüência violenta, superando a totalidade dos causados pelas 

outras formas de delito. Com relação aos danos imateriais, pode-se aferir a perda de 

confiança nas relações comerciais, a deformação do equilíbrio do mercado e o descrédito 

nas políticas econômicas, financeiras e sociais do governo27. 

Por fim, conclui-se através do entendimento de Hassemer28 que de um modo geral, há 

colarinhos brancos, caneta, papel, assinaturas de contratos e, também por isso, os danos 

desse tipo de criminalidade não são visíveis: contratos, pagamentos, cartas, negociações, 

solicitações. E, Finalmente, apresenta três características fundamentais: internacionalidade 

desse tipo de crime, profissionalidade, divisão de trabalho e gente boa, gente com cabeça e 

proteção contra investigação policial. 

Há consenso, portanto, na doutrina, que a pouca visibilidade dos danos faz com que o 

criminoso econômico passe, muitas vezes, incólume aos olhos da população. O que, 

definitivamente, não ocorre com o delinquente tradicional, cujo dano, perceptível, pode 

estigmatizá-lo para sempre. 

1.2.2 Ausência de vítimas individualizadas    

Na macrocriminalidade, sobretudo a econômica, os bens juridicamente tutelados são 

difusos como já esclarecido em item anterior e, sendo assim, não é possível individualizar 

vítimas nesses crimes. 

A primeira e fundamental característica da nova criminalidade e que, portanto, a distingue 

da criminalidade tradicional, é sua capacidade de produzir algo definido pelo neologismo 

                                            
27  BETTI, Francisco de Assis. Aspectos dos crimes contra o sistema financeiro no Brasil. p.18 

28  HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. p. 45. 
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como vitimização difusa29. 

Hassemer30 esclarece sobre a ausência de vítimas individuais ao dizer que esse tipo de 

criminalidade não tem vítimas individuais, ou melhor,  as vítimas individuais só existem de 

forma mediata. Toda criminalidade moderna, de regra, não tem vítimas individualizadas. 

As vítimas são ou o Estado ou comunidades, como o caso da comunidade Européia. 

Se considerarmos os resultados concretos que alcança a macrocriminalidade, percebemos 

que vitimam como verdadeiros genocídios - pois atentam contra a ordem constitucional, 

proporcionando não mais um resultado imediatamente individual, mas sim imediatamente 

supra individual. Além de terem natureza supra individual, atingem de modo certeiro a 

ordem estabelecida na Constituição, o que nos permite concluir, sem qualquer dúvida, que 

este tipo de delito atenta contra o próprio Estado e contra toda a sociedade em proporções 

inimagináveis31. 

. 

 

 

Araújo Júnior32 esclarece sobre a lesão à ordem econômica e não ao patrimônio individual 

nos crimes da macrocriminalidade econômica: 

A essa nova categoria, que no Brasil tem conceito restrito, pertencem os bens jurídicos 

tutelados pelo Direito Penal Econômico e, em especial, os que são violados pelos delitos 

contra o sistema financeiro. Neles, a despeito da lesão ao patrimônio individual que possam 

causar, a tônica da reprovação social está centrada na ameaça ou dano que representam para 

o sistema financeiro, que se caracteriza como um interesse jurídico supra-individual e no 

                                            
29  CERQUEIRA, Átilo Antonio. Direito Penal Garantista & A Nova Criminalidade. p.48 
30  HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal, p. 44. 

31  PINHEIRO JÚNIOR, Gilberto José. Crimes econômicos. As limitações do direito penal, p. 60-61. 

32  ARAÚJO JÚNIOR, João Marcelo. Os crimes contra o Sistema Financeiro no Esboço da Nova Parte 
Especial do Código Penal de 1994. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 3, n.1, p.148-
149, jul/set.1995 
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qual se destacam os seguintes aspectos: a) a organização do mercado; b) a regularidade dos 

seus instrumentos; c) a confiança neles exigida e d) a segurança nos negócios.   

Há consenso entre os doutrinadores  citados, de que na macrocriminalidade, pela 

impossibilidade de individualização de vítimas, assim como pela pouca visualização do 

dano, como visto em item anterior, o efeito causado à ordem econômica muitas vezes pode 

não ser percebido pelo senso comum mas atinge de forma direta o Estado. 

1.2.3 Novo “modus operandi” 

Como traço marcante, a macrocriminalidade, mais especificamente a econômica, agrega 

para a consumação de seus inúmeros ilícitos, condutas que dificultam o rastreamento e a 

conseqüente identificação da autoria e materialidade. 

Algumas práticas ilícitas causadoras de “vitimização” difusa são possibilitadas pelo 

emprego de moderna tecnologia, como é o caso de computadores e da utilização da 

internet, e o de aparelhos de telefonia celular, entre outros novos meios de comunicação33

Os critérios de divisão e delegação do trabalho numa organização empresarial dificultam a 

detectação e prova dos ilícitos penais ali cometidos, favorecendo a impunidade. A pessoa 

jurídica tem, com certeza, a finalidade de realizar atividades lícitas, mas no 

desenvolvimento de suas operações podem estar encobertos comportamentos delitivos. 

Nessas condições, é difícil imputar-se a um alto diretivo um procedimento criminoso 

realizado no seio da organização e executado por empregados34. 

Ademais, quando a organização criminosa é complexa e com características empresariais 

sofisticadas, pode passar a ter uma moldura transnacional, aproveitando-se da globalização 

econômica, social e cultural, que possibilita, inclusive, ajustar-se à diversidade e às 

oportunidades do mercado35. 

Técnicas avançadas de hoje possibilitam a realização de condutas delitivas, mediante o uso 
                                            
33  CERQUEIRA, Átilo Antonio. Direito Penal Garantista & A Nova Criminalidade, p.60 
34  BETTI, Francisco de Assis. Aspectos dos crimes contra o sistema financeiro no Brasil, p. 27. 

35  LAVORENTI, Wilson e SILVA, José Geraldo da. Crime organizado na atualidade, p. 11. 
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de computadores, manipulando dados pessoais, contratos eletrônicos, serviços bancários, 

controles fiscais e aduaneiros, entre outros. Sem esquecer da propagação da telefonia 

celular e do advento da comunicação instantânea em rede, que trouxeram inúmeras 

novidades ao cenário mundial36. 

Ademais, esse novo modus operandi característico da macrocriminalidade econômica, 

resulta numa atividade  fragmentária, distribuída entre diversas pessoas, dificultando ainda 

mais uma investigação, porque, dificilmente, uma única pessoa reunirá todos os 

pressupostos de tipicidade e culpabilidade. 

Assente que a criminalidade hodierna prevalente é a macrocriminalidade, bem como que o 

aparato jurídico-processual que a versa se prende a microcriminalidade, torna-se intuitiva a 

necessidade de criar um Macrodireito Processual Penal adaptando-se à natureza desta nova 

criminalidade. Cuidar-se-á, então, de rejuvenescer não só as leis penais, como também os 

próprios métodos de trabalho dos investigadores, adaptando-os à realidade social criada 

pela criminalidade moderna. 

Dito isto, compreende-se que o Processo Penal, tal como o Direito Penal material, foi 

formulado pressupondo uma situação de criminalidade clássica, já que o seu objetivo é a 

busca de verdade real, mediante a reconstrução37 tanto quanto possível e detalhada do fato 

delituoso. 

1.2.4 Conexões com o Poder Público 

Em alguns casos, a macrocriminalidade procura a simbiose com o Estado e acaba por 

encontrar um reduto no próprio arcabouço estatal, não se tornando um poder paralelo, mas 

                                            
36  PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes. Lavagem de dinheiro: A tipicidade do crime antecedente, 
p.29 
37  Instrui SILVA, Juary C. A macrocriminalidade, p. 25 que: “A atuação concreta do ordenamento penal se 

faz através de um mecanismo burocrático-estatal (Polícia, Ministério Público, Justiça e sistema 
Penitenciário), não coordenado e que não evoluiu o suficiente para contrapor-se ao crime de larga escala. 
A coleta de prova criminal também pressupõe o crime subdesenvolvido, pois à proporção que os 
criminosos tornam-se sofisticados e se organizam, diminui a chance de provar em juízo os crimes”. 
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usufruindo o poder oficial e garantindo, assim, sua impunidade e otimização de trabalho38. 

De acordo com Zaffaroni39, ao que tudo indica a principal fonte do crime organizado é o 

próprio Estado, cujas estruturas acabam por cair, acidentalmente ou não, nas mãos dos 

corruptos, que passam a delas se valer para, de forma esporádica, sistemática ou 

institucionalizada, atender, aderir ou constituir a própria organização criminosa. Assim, a 

macrocriminalidade não objetiva a busca do poder estatal, mas o comprometimento dos 

agentes públicos e infiltração de seus homens, influenciando e, dependendo de sua força e 

desenvolvimento, até determinando postura e conduta oficiais que favoreçam a organização 

que desfrutará, de forma oculta e sub-reptícia, as benesses a serem ofertadas. 

Hassemer40 vai além ao afirmar que a macrocriminalidade não é apenas uma organização 

internacional, mas é em ultima análise a corrupção da legislatura, magistratura, do 

Ministério Público, da política, ou seja, a paralisação estatal ao combate à criminalidade. 

De alguma forma, seja em associações criminosas com grau mais requintado de 

organização, ou naquelas onde exista um nível mais elementar de articulação para o 

desempenho profícuo dessas atividades, sempre haverá uma estratégia minimamente 

estabelecida previamente ou na medida em que as circunstâncias o exigirem, para que seus 

negócios escusos se desenvolvam41. 

Pode-se dizer que, dentro das estratégias, insere-se, como imprescindível ao objeto das 

organizações criminosas, um certo grau de conexão com autoridades e órgãos de vários 

setores do poder público. 

1.3 IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE NA CONTENÇÃO DE EXCESSOS 

                                            
38  LAVORENTI, Wilson; SILVA, José Geraldo da. Crime organizado na atualidade, p. 23. 

39  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Mesa redonda sobre o crime organizado, p. 149. 

40  HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal, p. 42. 

41  GOMES, Abel Fernandes; PRADO, Geraldo; DOUGLAS, William. Crime organizado e suas conexões 
com o poder público: Comentários a Lei n. 9034/95: considerações críticas, p. 7. 
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Através do uso do princípio da proporcionalidade na aplicação ao caso concreto de medidas 

restritivas é que será possível obter, apenas uma flexibilização de uma garantia 

constitucional, e não a sua violação total, sendo, esta última, uma arbitrariedade que 

colocaria em risco o próprio sistema constitucional vigente. 

O princípio da proporcionalidade tem fundamental importância na aferição da 

constitucionalidade de leis interventivas na esfera de liberdade humana, porque o 

legislador, mesmo perseguindo fins estabelecidos na Constituição e agindo por autorização 

desta, poderá editar leis consideradas inconstitucionais, bastando para tanto que intervenha 

no âmbito dos direitos com a adoção de cargas coativas maiores do que as exigíveis à sua 

efetividade. 

Ganha importância ímpar no ordenamento jurídico contemporâneo – e no brasileiro em 

particular -, a necessidade de compreensão e aplicação concreta do chamado princípio da 

proporcionalidade, que tem raízes constitucionais, em todo e qualquer ramo do direito, com 

ênfase no direito punitivo, seja ele penal, administrativo ou de outra natureza. O princípio 

da proporcionalidade é uma exigência substancial do Estado de Direito no sentido de 

exercício moderado de seu poder. Possui como razão maior de existência o provimento de 

espaço legítimo que possibilite e potencie a autonomia individual42.  

 

Sobreleva-se a importância da aplicabilidade de tal princípio, no entanto, põe-se à baila a 

dificuldade de ponderar, de aplicar a norma de forma a equilibrar a “balança”. 

Um direito fundamental pode colidir com bens-jurídicos da comunidade, resultando tensões 

igualmente não-solucionáveis por critérios abstratos e gerais. É o caso, quando a liberdade 

individual colide com a saúde pública ou a segurança nacional. A matéria enseja 

dificuldades de várias ordens. O caráter polissêmico e aberto das normas constitucionais, 

sobretudo em se tratando de direitos fundamentais, muitas vezes já contem em si uma 

                                            
42  LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípios Políticos do Direito Penal. p.281 
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exigência de conformação43. 

O princípio da proporcionalidade permite o sopesamento dos princípios e direitos 

fundamentais, bem como de interesses e bens jurídicos em que se expressam, quando se 

encontram em estado de contradição, solucionando-o de forma que máxime o respeito a 

todos os envolvidos no conflito44. 

Há uma estreita conexão, portanto, entre o princípio da proporcionalidade e as 

características da relatividade e da limitabilidade que marcam os direitos fundamentais. 

São inúmeros os exemplos de situações em que dois ou mais direitos fundamentais, que 

postulam soluções contrárias, competem entre si. É nessa esfera que se torna admissível e, 

mesmo necessária a atribuição de competência do Estado para, tutelando primordialmente o 

interesse público, fazer o devido balizamento da esfera até onde vão interesses particulares 

e comunitários, para o quê, inevitavelmente restringirá direitos fundamentais, visto que não 

podem ser todos, concretamente, atendidos de forma absoluta e concreta. É nessa dimensão 

objetiva que aparecem os princípios da isonomia e da proporcionalidade, como 

engrenagens essenciais na acomodação de diversos interesses em jogo de dada sociedade, e 

porquanto indispensáveis para garantir a preservação dos direitos fundamentais45. 

Bonavides46 descreve o princípio da proporcionalidade como aquele que se caracteriza pelo 

fato de presumir a existência de relação adequada entre um ou vários fins determinados e os 

meios com que são levados a cabo. 

No mesmo sentido assevera Gentz citado por Bonavides47: O princípio da 

proporcionalidade pretende, por conseguinte, instituir a relação entre fim e meio, 

confrontando o fim e o fundamento de uma intervenção com os efeitos desta para que se 

torne possível um controle do excesso. 

                                            
43 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais.p.25 
44  GUERRA Fº, Willis Santiago. Dos princípios constitucionais, p.245 
45  GUERRA Fº, Willis Santiago. Dos princípios constitucionais., p.244 
46  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p.155 
47  BONVAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p.237 
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As restrições que afetem direitos e interesses dos cidadãos só devem ir até onde sejam 

imprescindíveis para assegurar o interesse público, não devendo utilizar-se medidas mais 

gravosas quando outras que o sejam menos forem suficientes para atingir os fins da lei. Em 

sentido amplo, portanto, quer significar o princípio da proporcionalidade a proibição do 

excesso: restrições somente podem ser efetuadas em havendo estrita necessidade para 

preservação de outras posições constitucionalmente protegidas. O Poder Público deve agir 

estritamente na busca do interesse público. A finalidade, e não à vontade, é que preside a 

ação da autoridade pública48. 

 

O princípio da proporcionalidade em sentido amplo é também chamado de princípio da 

proibição do excesso, possuindo como características que o diferenciam da 

proporcionalidade em sentido estrito a exigência da análise da relação de meios e fins. A 

expressão “princípio da proibição do excesso” é aplicável no âmbito do controle legislativo, 

onde “suscita o problema do espaço de decisão dos órgãos legiferantes”, questionando a 

adequação dos atos legislativos aos fins expressos ou implícitos das normas 

constitucionais49

Afirma Canotilho50 que proibir o excesso não é só proibir o arbítrio; é impor, 

positivamente, a exigibilidade, adequação e proporcionalidade dos atos dos poderes 

públicos em relação aos fins que eles perseguem. Trata-se, pois, de um princípio jurídico-

material de justa medida. 

Portanto, o princípio da proporcionalidade faz-se valer através da aplicação equilibrada da 

lei sem que o Estado haja de forma insuficiente, mas, principalmente, sem que o Estado 

haja com rigor excessivo. 

1.4 A DIMENSÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO DIREITO 

PROCESSUAL PENAL NA REPRESSÃO À MACROCRIMINALIDADE 

ECONÔMICA 

                                            
48  SCHAFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições.p.106-107 
49  LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípios Políticos do Direito Penal p.283 
50  CANOTILHO,. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional, p.335 
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Repercute a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade no direito processual penal no 

que tange à repressão à Macrocriminalidade econômica, pois, é ele que legitima no caso 

concreto a intervenção nas esferas da intimidade e privacidade, através de instrumentos 

processuais, buscando a ponderação entre a gravidade do preceito sancionatório , a 

danosidade social do comportamento incriminado e os meios disponíveis para se obter a 

prova. 

É capaz de permitir que, numa investigação criminal, ocorra uma atuação judicial capaz de 

harmonizar interesses individuais e coletivos, protegendo o núcleo dos direitos 

fundamentais. 

A concretização do princípio da proporcionalidade, contudo, sempre carregou consigo a 

dúvida sobre o efetivo desenvolvimento sólido de suas bases na exata medida em que o 

próprio conceito de proporcionalidade em matéria processual penal parece ser 

razoavelmente simbólico, posto que se não estiverem pautados por uma rigorosa noção de 

justiça servirão apenas como disfarce para o arbítrio estatal sempre criticado.  

Cabe destacar que ocorre um confronto direto e, portanto, revestido de muita tensão, por se 

colocar lado a lado dois focos de grande valia para a garantia de um Estado de Direito, de 

um lado estão os princípios garantidores da liberdade e dos direitos fundamentais e de outro 

a coletividade, e nesta seara é que deve se agir o princípio da proporcionalidade, aí sim, 

encontrando grande dificuldade por se tratarem de bens jurídicos de imensa valia a 

sociedade e por serem tais bens essencialmente distintos. 

Não basta que o legislado tenha definido as condutas que colocam em perigo a ordem 

econômica, deverá o aplicador, no caso concreto utilizar-se do princípio da 

proporcionalidade para sopesar a adequada flexibilização de garantias como a intimidade e 

privacidade para obter êxito na elucidação do crime.  

O conflito de interesses que se estabelece no processo penal, é, em regra, entre o interesse 

de punir estatal e os direitos e garantias fundamentais da pessoa. Especificamente em 

matéria de prova, esse é o conflito que se põe em evidência, tendo em vista o próprio 

conceito de prova no processo penal. 
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Para Aranha51, prova origina-se do latim probatio, podendo ser traduzida como 

experimentação, verificação, exame, confirmação, reconhecimento, confronto, etc... dando 

origem ao verbo probare (probo, as, are). 

A expressão prova pode significar o conjunto de atos processuais praticados para averiguar 

a verdade e formar o convencimento do juiz sobre os fatos, o resultado dessa atividade, 

bem como o meio ou instrumento para a formação da convicção do julgador52. 

Sendo a prova o meio pelo qual o julgador se apodera do conhecimento sobre a realidade, 

razão assiste a Gomes Filho53 ao afirmar que a idéia de prova vem freqüentemente 

associada, numa relação funcional, à de verdade. 

De fato. É da concepção que se tem sobre a verdade que se extrai o conceito de prova, seu 

significado para o processo penal e seus limites. 

A prova tem, ainda, uma concepção de garantia frente ao poder estatal, decorrente da 

Constituição Federal de 1988. 

Além de ser uma conseqüência lógica do direito à ampla defesa, previsto no inciso LV 54do 

art.5º, a idéia de prova como garantia do acusado pode ser extraída do inciso LVI do 

referido art.5º da Constituição Federal, o qual estabelece a inadmissibilidade, no processo, 

das provas obtidas por meios ilícitos. 

Esse limite constitucional, além de conferir à atividade probatória realizada no processo um  

conteúdo ético, compatível com o fundamento e o fim do processo penal no Estado 

democrático de direito, consagrou a prova,  como verdadeira garantia do acusado contra o 

arbítrio estatal. 

Vedar a admissão, no processo, de qualquer prova que viole os direitos e garantias 

                                            
51  ARANHA, Adalberto José Q.T. de. Da prova no processo penal. P.5 
52  GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Nulidades no processo penal. p.141-142  
53  GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. p.42 
54  Constituição Federal: Art.5º, inciso LV “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” 
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fundamentais da pessoa é reconhecer o processo penal como um instrumento de proteção 

desses direitos contra a violência do poder punitivo estatal55. 

A produção de uma prova que venha a restringir, por exemplo, o direito à intimidade, como 

ocorre numa interceptação telefônica, deve ser sopesada levando-se em conta a 

proporcionalidade da medida em face da necessidade que o caso concreto demanda. 

Cabe avaliar “se o resultado obtido com a intervenção é proporcional à carga coativa da 

mesma”. O juízo de ponderação entre os pesos dos direitos e bens contrapostos deve ter 

uma medida que permita alcançar a melhor proporção entre os meios e os fins. Em outras 

palavras, “os meios legais restritivos e os fins obtidos devem situar-se numa justa medida, 

impedindo-se a adoção de medidas legais restritivas desproporcionadas, excessivas, em 

relação aos fins obtidos56. 

Sobreleva-se a importância da aplicação do princípio da proporcionalidade, principalmente, 

quando se trata da mitigação dos interesses individuais em prol do interesse coletivo. 

O princípio da proporcionalidade fornece ao juiz um instrumental prático inigualável 

quando se trata de justificar uma excessiva intervenção do legislador na seara dos direitos 

individuais. Com efeito, não se pode olvidar que um tal controle sempre foi intuitivamente 

defendido, mas, quando não se conseguia comprovar a efetiva aniquilação do direito 

fundamental em jogo, invariavelmente se fazia necessário recorrer a considerações 

metajurídicas, como à exigência de moralidade ou justiça, para sustentar a nulidade da lei 

desproporcionada57. 

Vale ressaltar a importância da atuação do princípio da proporcionalidade, também, no 

sentido de que inviável proteger ilimitadamente a liberdade individual em detrimento dos 

direitos da coletividade. A liberdade individual, consoante já assinalou Martin Kriele, não é 

o único bem protegido pelos direitos fundamentais. Medidas adotadas em prol da ordem 

                                            
55  PRADO, Fabiana Lemes Zamalloa. A ponderação de interesses em matéria de prova no processo 
penal. p.37 
56  LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípios Políticos do Direito Penal..p.287 
57  BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais, p.27 
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pública, ainda que restritivas de liberdade, podem reforçar a defesa dos direitos 

fundamentais, desde que necessárias à democracia. Os caminhos da proporcionalidade 

podem fornecer substrato necessário ao equilíbrio entre os direitos individuais atingidos 

pelo Direito Processual Penal e os direitos da comunidade protegidos pelo mesmo 

legislador58. 

Em um Estado de Direito, o legislador não é soberano absoluto, encontrando na 

Constituição os limites de seu agir. O juiz, ao aplicar o princípio constitucional da 

proporcionalidade, nada mais faz do que adequar o agir do legislador aos princípios 

constitucionais, concretizando a subordinação da vontade do legislador aos preceitos 

objetivos da Constituição, o que não traduz uma substituição da vontade do legislador por 

sua vontade59. 

O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado de forma que a intervenção do Estado 

aconteça de maneira apropriada para a consecução do objetivo maior, que é o alcance do 

fim desejado, sem excesso. Além disso, inclusive, servindo de parâmetro para avaliar o 

cabimento de uma medida restritiva de direito. 

Ademais, deve-se verificar, no caso concreto, a gravidade do delito investigado, este é um 

parâmetro importante para a avaliação da proporcionalidade em sentido estrito em relação 

às restrições aos direitos da intimidade e privacidade. 

Sob esse prisma, quanto mais grave a medida restritiva, maior deve ser a gravidade do 

delito em apuração. 

O direito à intimidade integra a categoria dos direitos da personalidade, é essencial, 

inerente a cada pessoa, assim, certamente, essa "restrição" à intimidade das pessoas debilita 

a pretensão de um direito penal garantista60.  

                                            
58  LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípios Políticos do Direito Penal p.286-287 
59  SCHAFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições p.112 
60  Sobre a Teoria do Garantismo Penal vide FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão : teoria do 
garantismo penal. Trad. de Fauzi Hassan Choukr e outros, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 
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Hassemer61  ainda chama a atenção para o fato de que o processo penal está se antecipando 

cada vez mais. Sempre foi necessário a existência de uma suspeita, pelo menos, para se 

poder investigar. Agora já se permite o início de uma investigação mesmo antes de existir 

qualquer suspeita.  

Nesse sentido, é evidente que a consideração sobre essa utilidade e indispensabilidade – 

condições que podem ser resumidas ao conceito de justa causa – devem ser ponderados 

pelo Poder Judiciário, a quem cabe autorizar ou não a medida excepcional. 

CONCLUSÃO 

A macrocriminalidade,  notadamente a que se refere aos crimes que ocorrem nos moldes 

empresariais de cunho econômico, não possui uma perfeita delimitação, de onde começam 

e terminam as ações. Verificou-se que são extremamente planejados, e escapam ao controle 

das organizações voltadas à Segurança Pública. Pode-se dizer até, que a 

macrocriminalidade é uma modalidade invisível de delito, embora quase sempre necessite 

de vários agentes. 

A pesquisa possibilitou detectar que a macrocriminalidade econômica, dotada cada vez 

mais de astúcia, através de conhecimentos tecnológicos de ponta, dificulta em muito uma 

investigação com os instrumentos de provas usuais constantes do Código de Processo 

Penal.  

Destacou-se que, para uma eficaz reprimenda, é necessário, na prática, flexibilizar alguns 

direitos fundamentais constitucionalmente previstos, sem, contudo suprimi-los, visto que, 

sem tal flexibilização, jamais seria possível rastrear e desvendar tais delitos, porque, pode-

se dizer, os agentes guardam consigo, dentro de sua intimidade, as provas do crime 

A solução do conflito entre os direitos fundamentais e a investigação, foi rapidamente 

confiada ao legislador ordinário, tendo em vista a possibilidade de restrição de direitos para 

a reprimenda dos macrocrimes econômicos, dentre outros, acontece que o processo penal 

opõe, constantemente, o interesse da sociedade ao interesse individual do réu e o papel do 
                                            
61  HASSEMER, Winfried. Três temas de Direito Penal .p.92 
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aplicador do direito deve ser justamente o de, nestes casos, encontrar a solução que possa 

preservar ao máximo os direitos fundamentais. É justamente assim que se consegue, por 

meio do direito, produzir justiça. 

Assim, suscintamente, a questão das restrições ao direito de intimidade na investigação a 

macrocriminalidade econômica, na verdade, deve ser observada sob dois aspectos: a) o da 

definição, no caso concreto, de até que ponto o interesse público justifica tal restrição; e b) 

quebrado o sigilo bancário ou interceptadas as conversas telefônicas, há que se resguardar o 

direito insofismável do acusado de que as informações obtidas sejam utilizadas 

exclusivamente no âmbito da investigação policial ou judicial. 
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EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: SISTEMÁTICA DO 

PRECATÓRIO 

 

Caroline Duarte Braga∗

 

 

RESUMO 

 A execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública segue rito 

especial, em homenagem ao regime jurídico de direito público. O principal diferencial 

desta execução está na previsão de tramitação constitucional dos precatórios. O 

precatório alçou status constitucional com a Constituição de 1934. Antes, o pagamento 

das dívidas oriundas de decisões transitadas em julgado era confuso e pouco confiável. 

Não havia a exigência do respeito à ordem cronológica, a vedação de designação de 

casos ou pessoas para pagamento dos débitos, tampouco a figura do seqüestro. 

Entretanto, a despeito da previsão do precatório em sede constitucional ter servido à 

moralização do sistema de pagamento dos débitos da Fazenda Pública, bem como ao 

fortalecimento do Estado de Direito, na medida em que homenageou os princípios 

ético-jurídicos da moralidade, impessoalidade e igualdade, é de suma importância, em 

prestígio à efetividade do processo, lançar um olhar crítico sobre a atual sistemática de 

execução contra a Fazenda Pública, com o fim de formular propostas de modificação 

do sistema. No presente estudo, abordaremos a evolução histórica dos precatórios, seu 

perfil constitucional, para, ao final, propor algumas medidas simples de modificação no 

modo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, na tentativa de conferir 

maior efetividade ao processo.   

PALAVRAS-CHAVES: EXECUÇÃO; FAZENDA PÚBLICA; PRECATÓRIO.  

ABSTRACT  

The execution of an obligation to pay a right amount against the public Treasury 

follows a special rite, praising the juridical public law regime. The main difference in 

such an execution is in the imminence of precatórios (pay orders) be constitutionally 

processed. Precatórios have reached a constitutional status with the Constituition of 
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1934. Previously, the payment of debts from decisions made in judged processes was 

confusing and not so reliable. There was not a demand for either a respect of a 

cronological order, an overruling of case assignments, people to pay the debt, or even 

the arresting macanism. However, despite the imminence of a precatório on a 

constitutional basis, work for moralizing the debt paying system of Public Treasury, as 

well as for strengthening the State of Rights, as it praised the ethic-juridical principles 

of morality, impersonality and equality, it is of vital importance in praising the prestige 

of the process, to cast a critical look over the present execution against the Public 

Treasury system. In this study we will have an approach on the historical evolution of 

precatórios, its constituitional profile to propose, at the end, a few simple measures to 

change the execution mode for the right amount against the public Treasury as an 

attempt to increase the effectiveness of the process. 

 

KEYWORDS:  EXECUTION; PUBLIC TREASURY; PRECATÓRIO. 
 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em princípio pode soar estranho e até incongruente a previsão de uma 

sistemática de execução contra a Fazenda Pública.  

Se o Estado é a própria personificação do poder político e jurídico de uma 

sociedade organizada, então, por que a necessidade de uma execução para que o mesmo 

cumpra o que ficou acertado em uma sentença condenatória? E mais, se o poder 

público está adstrito em toda sua atuação ao princípio da legalidade, e, considerando 

que a sentença transitada em julgado é lei entre as partes, por que o poder público não 

deve cumprir de modo imediato o que ficou definido na sentença, sem necessidade de 

uma fase ou processo de execução? 

A execução tem por fim a concretização material do comando contido no título 

judicial ou da representação do valor de crédito do título extrajudicial. Em outras 

palavras, seu principal objetivo é efetuar a entrega do bem da vida a quem possui o 

direito de recebê-lo. Nesse sentido, prima facie, a previsão de uma execução contra a 

Fazenda Pública desponta como uma garantia para todo aquele que litiga contra o poder 

público, pois retira da órbita de voluntariedade do administrador o cumprimento do 

comando judicial. 
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A previsão de execução contra a Fazenda Pública é antes de tudo uma 

afirmação de que efetivamente vivenciamos um Estado Democrático de Direito, tal 

qual está previsto no art. 1º da C.F., haja vista que também o poder público, assim 

como qualquer cidadão, submete-se ao cumprimento das decisões judiciais.  

Se partíssemos do pressuposto ideal de que o poder público nunca descumpre 

leis e decisões judiciais, poderíamos reputar desnecessária a execução contra a Fazenda 

Pública. Entretanto, não é assim. Nem sempre os agentes que são em última análise a 

própria expressão de vontade do ente público agem como o esperado. 

Assim é que o procedimento contemplado no art. 100 da C.F., bem como as 

disposições do Código de Processo Civil, aplicáveis a execução contra a Fazenda 

Pública, são, antes de tudo, uma garantia individual do cidadão, decorrente da previsão 

constitucional inserta no art. 5º, inciso XXXV da C.F, segunda a qual “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”  

Concluiu Juvêncio Viana que “o preceituado no art. 100, C.F., não se contrapõe 

ao conceito de Estado Democrático de Direito, ao contrário, realiza-o, a partir do 

momento em que, concretizando a garantia da ação, viabiliza o recebimento de quantia 

certa pelo particular resultante de condenação judicial exitosa em face do Estado.”1

Ademais, não se pode negar que a sistemática do precatório é uma forma de 

compatibilizar o cumprimento das decisões judiciais com a previsão orçamentária, 

evitando que haja uma desorganização das finanças do Estado, com conseqüente 

comprometimento de sua atividade administrativa. Além do que, é o modo encontrado 

para assegurar a moralidade, a isonomia, a impessoalidade e a publicidade no 

pagamento dos créditos contra a Fazenda Pública.  

O registro histórico não deixa esquecer que, antes do advento da sistemática dos 

precatórios, o pagamento dos créditos dependia de conchavos políticos e 

apadrinhamentos de toda ordem e “O pagamento ficava sempre na dependência da boa 

vontade do Executivo para efetivá-lo e do Legislativo para abrir o crédito 

correspondente.2” 

Ademais, o princípio da separação de poderes pode ser também invocado como 

fundamento da execução contra a Fazenda Pública. Afinal, o Ordenamento Jurídico 

deve conter mecanismos que possibilitem ao Poder Judiciário concretizar suas decisões, 

seja em face de quem elas sejam proferidas. A previsão de execução contra Fazenda 

                                                 
1 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: Dialética. 1998; p. 56. 
2 Ibidem, p. 62. 
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Pública é também garantia de independência do Poder Judiciário, afinal, proclama o art. 

2º C.F., “São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o 

Executivo e o Judiciário.” 

Porém, há vozes doutrinárias que negam a existência de execução contra a 

Fazenda Pública, haja vista a inaplicabilidade do procedimento tradicional de 

constrição, posterior expropriação e pagamento do credor.  

Mendonça Lima entende que as sentenças condenatórias de obrigação de pagar 

quantia certa proferidas contra a Fazenda Pública são “desnuda de execução”, por 

seguirem procedimento diverso, previsto nos artigos 730 e 731 do CPC. Candido 

Rangel Dinamarco vai mais além, sustentando que todas as condenações contra a 

Fazenda Pública, inclusive as diversas de obrigação de pagar, são “condenações 

aparentes”; não passando de meras declarações3.  

Sem negar existência de execução contra a Fazenda Pública, Costa e Silva 

afirma sua natureza sui generis: “a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

é na verdade uma execução sui generis, eis que se trata de execução despida de 

penhora, que é um dos atos preparatórios da expropriação dos bens do devedor, a tônica 

da execução por quantia certa.”4  

Ousamos, porém, posicionarmos no sentido de que a Fazenda Pública submete-

se ao procedimento de execução, nada obstante o rito aplicado seja diverso do 

ordinário. 

As execuções de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública 

seguem rito especial, em homenagem ao seu regime jurídico de direito público. O 

principal diferencial desta execução está na previsão de tramitação constitucional dos 

precatórios. 

 Quanto às demais execuções de obrigação de fazer, não fazer e dar coisa certa, 

a execução contra a Fazenda Pública em nada se diferencia do regime comum previsto 

para os particulares. Ou seja, existindo sentença transitada em julgado com previsão de 

alguma destas obrigações, a Fazenda Pública é intimada para cumpri-la, não havendo 

oportunidade para oposição de embargos à execução. Qualquer impugnação deve ser 

dar, nos próprios autos, por mera petição, sem formação de processo incidente.     

                                                 
3 COSTA E SILVA, Antônio Carlos. Tratado do Processo de Execução. 1º vol: Da execução Civil dos 
Elementos Básicos do Processo. 1ª ed., São Paulo: Sugestões Literárias S/A; 1976; p. 77/78. 
4 Ibidem, p. 78. 
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Entretanto, face às garantias de inalienabilidade5 e impenhorabilidade dos bens 

públicos, sentença transitada em julgado que condene a Fazenda Pública em uma 

obrigação de pagar quantia certa não goza da executoriedade imediata nos moldes 

preconizados para as execuções civis comuns, haja vista que a Fazenda Pública não é 

intimada para pagar sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

expedição de mandado de penhora e avaliação, mas sim, citada para opor embargos à 

execução.  

Assim, nas execuções de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública mostra-se 

inaplicável o regramento de penhora, expropriação ou adjudicação dos bens públicos. 

Como dito, segue a trilha dos precatórios ou requisição de pequeno valor.  

Em linhas gerais, não havendo oposição de embargos, ou, se houver, após seu 

trânsito em julgado, o juiz da execução requisitará o pagamento por intermédio do 

presidente do Tribunal (art. 730, I, CPC), em seguida, far-se-á o pagamento na ordem 

de apresentação do precatório.  

 
1 Precatório 
 
1.1 Evolução histórica.  

 
Durante as ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas a execução contra a 

Fazenda Pública processava-se da mesma maneira que as execuções civis contra 

particulares, inclusive com a possibilidade de penhora, estando a salvo apenas bens que 

gozavam de impenhorabilidade absoluta, tais como as edificações públicas e seus 

respectivos solos; sendo, porém, penhoráveis seus frutos e rendimentos. 

 Somente no ano de 1851, os bens da Fazenda Pública tornaram-se 

impenhoráveis. Segundo registro de AMÉRCIO SILVA, “o art.14 da instrução de 

10.4.1851, editada pelo Directorio do Juízo Fiscal e Contencioso dos Feitos da 

Fazenda, estabeleceu que ‘em bens da Fazenda Nacional não se faz penhora’”6.    

Neste mesmo período, a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública poderia 

se dar administrativa e judicialmente. “Quando apenas administrativamente cobrada, o 

credor tinha o direito de requerer a liquidação e o pagamento da dívida.”7  No caso de 

                                                 
5 Os bens públicos podem ser alienados quando foram antes desafetados.  
6 SILVA, Américo Luís Martins da. Do precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública. 
3ª ed., Rio de Janeiro: Forense; 2001; p. 43. 
7 Ibidem, p. 41. 
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sentença transitada em julgado, o pagamento era requerido ao Procurador Fiscal que, se 

não tivesse dúvida, expedia precatório à Tesouraria em favor do exeqüente.  

Entretanto, não havia uma ordem de preferência para a efetivação dos 

pagamentos e qualquer autoridade administrativa ordenava a liberação, o que podia ser 

feito pelo Presidente da República, Ministro de Estado, Câmara dos Deputados, Senado 

Federal, ou mesmo pelo Tribunal de Contas.  

A prática da advocacia Administrativa tornava o sistema ainda mais anti-

isonômico. Credores privilegiados que tinham posses para contratar advogados 

influentes recebiam seus créditos em detrimentos de outros que estavam há mais tempo 

aguardando. “O sistema de pagamento da dívida passiva, oriunda da execução das 

sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública, concorria, enormemente, para a 

desmoralização da administração pública no Brasil.”8

A Constituição do império, porém, nada trouxe para modificar a forma de 

execução contra a Fazenda Pública.  

A Constituição de 1891 – primeira Carta Republicana do País – instituiu a 

competência dos Estados para organizar sua própria justiça e para legislar sobre 

processo, o que resultou na paulatina promulgação dos respectivos Códigos de Processo 

Civil, por cada um dos Estados da Federação. O primeiro a promulgar seu próprio 

Código de Processo Civil foi o Estado da Bahia, em 1915; seguido do Estado de Minas 

Gerais, em 1922. Esta medida serviu para pulverizar a forma de pagamento da dívida 

passiva do Poder Público, pois cada Estado passou a adotar procedimento próprio, 

tornando a matéria confusa.9  

  Somente com a promulgação da Constituição de 1934 foi dado o grande passo 

rumo à moralização do sistema de pagamento da dívida passiva. Além de restabelecer a 

unidade processual com a competência da União para legislar sobre processo, pela 

primeira vez conferiu-se status constitucional à sistemática dos precatórios.  

No diploma Constitucional de 34, restou expressamente instituído que os 

pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal deveriam obedecer à ordem de 

apresentação dos precatórios, cabendo inclusive ao Presidente da Corte Suprema, a 

requerimento do credor que alegar preterição do seu direito de preferência, autorizar o 

seqüestro da verba necessária para satisfazer seu direito de crédito. 

                                                 
8 Ibidem, p. 45. 
9 Sobre a execução contra a Fazenda Pública nos Códigos de Processo Civil dos Estados, Cf. Américo 
Luís Martins da Silva. Op cit., p. 47-49. 
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A Introdução da exigência de obediência à ordem de apresentação dos 

precatórios foi, sem dúvida, medida que homenageou os princípios ético-jurídicos da 

moralidade, igualdade e impessoalidade, uma vez que o pagamento dos débitos da 

Fazenda Pública não mais ficaria sujeito a interferências políticas para favorecimento 

de casos e pessoas e perseguições de toda ordem.  

 Referida exigência constitucional que conferiu precedência jurídica ao credor 

do Poder Público com precedência cronológica (prior in tempore, potier in jure)10 teve 

por finalidade: (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a 

inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em 

decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais 

indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou 

preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica.11

Assim, o artigo 182 e seu parágrafo único da Constituição de 16.7.1934 dispôs: 
 
Art. 182 “Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo vedada a designação 
de caso ou pessoas nas verbas legais.”  
Parágrafo único “Estes créditos serão consignados pelo Poder Executivo ao 
Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias ao cofre dos depósitos 
públicos. Cabe ao Presidente da Corte Suprema expedir as ordens de 
pagamento, dentro das forças do depósito, e, a requerimento do credor que 
alegar preterição da sua precedência, autorizar o seqüestro da quantia 
necessária para o satisfazer, depois de ouvido o Procurador-Geral da 
República.”  

 
Bem se vê que também ficou expressamente vedada a designação de casos ou 

pessoas nas verbas legais, prática que era muito comum, quando as próprias autoridades 

liberam verbas para pagamento de pessoas ou casos previamente assinalados.  

No mesmo sentido caminhou a Constituição de 1937 ao tratar dos pagamentos 

devidos pela Fazenda Pública.  

Tanto o dispositivo da Constituição de 1934 como o da de 1937 vinculavam 

somente a Fazenda Pública Federal, continuando Estados e Municípios a efetuarem 

pagamentos das dívidas provenientes de sentenças transitada em julgada dispensados de 

seguirem a ordem de apresentação dos precatórios. Sob a égide do Código de Processo 

Civil de 1939, entretanto, todos os Estados e Municípios passaram a adotar a disciplina 

dos precatórios.  

                                                 
10 STF, RE 188285-9/SP, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, decisão: 28.11.1995, DJ 1, de 1º-3-1996, p. 
5028. In BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, P. 861. 
11 STF, Tribunal Pleno, Rcl-AgR 2.143, rel. Min. Celso de Mello, j. 12.03.2003, DJ 06.06.2003, p. 30. 

  
2826



Observa-se que, em linhas gerais, a execução contra a Fazenda Pública ocorria 

nos mesmos moldes de hoje. “Assim, a Fazenda Pública deveria ser citada para 

embargar a execução no prazo de 5 (cinco) dias, dispensada a penhora, e se os 

embargos não fossem oferecidos naquele prazo ou fossem rejeitados afinal por sentença 

trânsita em julgado, o juiz da execução requisitaria o pagamento ao Presidente do 

Tribunal de justiça ou do Supremo Tribunal Federal, conforme o caso, para que este, 

por sua vez, expedisse a ordem de pagamento pelas importâncias recolhidas ao cofre 

dos depósitos públicos.”12  

A Constituição de 1946 estendeu a observância do precatório e de sua ordem de 

apresentação a todos os entes Federados – União, Estados e Municípios. 

Contudo, aperfeiçoamentos na redação constitucional faziam-se necessários, 

uma vez que “Restava ausente, todavia, dispositivo que ditasse o quantum e quando se 

pagaria o crédito a que a Fazenda foi condenada. À falta de previsão específica, 

administradores inescrupulosos podiam colocar à disposição do Judiciário numerário 

insignificante (ou nenhum), cuidando, tão-somente, para não infringir a ordem de 

precedência dos credores.”13

Com a Constituição de 196714, tornou-se obrigatória à inclusão, no orçamento 

das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos 

constantes de precatórios judiciários, apresentados até primeiro de julho.     

Finalmente chegamos à Constituição Federal de 1988, em cujo artigo 100 está 

tratado o instituto do precatório, com redação originária já bastante alterada pelas 

Emendas Constitucionais nºs 20/98, 30/00 e 37/02.   

 
1.2 Perfil constitucional atual 

 

                                                 
12 SILVA, Américo Luís Martins da. Do precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública. 
Op cit., p.56. 
13 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. Op cit., p. 78 
14 O artigo 112 dizia: “Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude 
de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
extra-orçamentários abertos para esse fim.  E o § 1º. “É obrigatória a inclusão, no orçamento das 
entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de precatórios 
judiciários, apresentados até primeiro de julho.” § 2º “As dotações orçamentárias e os créditos abertos 
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição 
competente. Caberá ao Presidente do Tribunal, que proferir a decisão exeqüenda, determinar o 
pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor preterido no seu 
direito de precedência, ouvido o chefe do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária à 
satisfação do débito.”  
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Com visto, o precatório alçou status constitucional com a Constituição de 1934. 

Antes, o pagamento das dívidas oriundas de decisões transitadas em julgadas era 

confuso e pouco confiável.  

Na legislação infraconstitucional, já se mencionava o termo precatório, 

entretanto o modelo adotado era muito diferente do que temos atualmente. Por isso, em 

referência ao passado, a doutrina menciona que tínhamos um “esboço” ou “rascunho” 

do instituto do precatório. Não havia a exigência do respeito à ordem cronológica, a 

vedação de serem designados casos ou pessoas para pagamento dos débitos, tampouco 

a figura do seqüestro. Por isso, o novo sistema inaugurado com a constituição de 34 foi 

tão festejado pela doutrina.  

Em relação à Constituição de 67, o texto originário da Carta de 88 não 

introduziu grandes modificações. Basicamente, excluiu da ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios os créditos de natureza alimentícia. 

A alteração gerou grande celeuma jurisprudencial acerca da necessidade ou não 

destes créditos submeterem-se ao regime dos precatórios, tudo em razão das linhas 

iniciais do caput do art. 100 que estipulou que “À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, (..) far-se-ão exclusivamente na ordem de apresentação dos precatórios...” 

Contudo, atualmente se encontra pacificado o entendimento de que os créditos 

de natureza alimentar também obedecem à expedição de precatório, entretanto não 

observam à ordem cronológica dos precatórios decorrentes de créditos de natureza 

comum. Nesse sentido, há inclusive dispositivo legal, afirmando que: “É assegurado o 

direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida, 

entre eles, a ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios 

judiciários.” (§ único, art. 6º, lei 9.469/97). 

Ou seja, não obstante os créditos de natureza alimentícia não obedeçam à ordem 

cronológica dos precatórios para pagamento de créditos de natureza comum, 

submetem-se à exigência de expedição de precatório, possuindo “fila” própria.   

O Supremo Tribunal Federal editou, inclusive, a súmula 655 consignando que 

“a exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de 

natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los 

da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de 

outra natureza”. 
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Se a intenção do legislador foi conferir maior agilidade ao pagamento de 

créditos de natureza alimentícia, fazendo-o submeter à ordem cronológica própria, 

diferente da seguida pelos precatórios provenientes de créditos de outra natureza, o que 

se verificou na prática foi que “os precatórios com esse tipo de créditos rapidamente 

empilharam-se insatisfeitos, gerando, é claro, a criação de uma segunda fila de 

precatório – a dos ‘créditos de natureza alimentícia’ – com precedência sobre os 

demais, não ungidos pela benesse constitucional.”15

O § 1º-A do art. 100, por sua vez, consigna que os créditos de natureza 

alimentícia compreendem os salários, vencimentos, proventos, pensões e suas 

complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez 

fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado.  

Há quem entenda que o rol constitucional é apenas exemplificativo podendo 

outros créditos, considerados de natureza alimentícia, gozarem da precedência sobre os 

demais. Segundo Nelson Nery “incluem-se entre esses créditos os decorrentes de: a) 

relações trabalhistas; b) indenização por ato cometido por funcionário ou servidor 

público; c) indenização de férias e licença-prêmio não gozadas; d) cobrança de correção 

monetária de diferenças salariais.”16

Outros, porém, são da opinião de que a relação contida no §1º é taxativa17, por 

se tratar de uma exceção que retira os créditos ali citados da ordem cronológica dos 

precatórios de natureza comum, não sendo possível interpretá-la extensivamente.  

Parece, a despeito das posições divergentes, que o rol é meramente 

exemplificativo, pois a intenção do legislador constituinte derivado foi conferir 

preferência às verbas necessitarium vitae, não sendo coerente pensar que somente a 

algumas destas verbas (no caso as citadas no § 1º) será dispensado tratamento 

privilegiado, enquanto outras, com a mesma natureza de essencialidade, tenham que se 

submeter à ordem dos precatórios decorrentes de créditos comuns. Certamente, um 

crédito de natureza alimentícia não deixa de sê-lo só porque não foi citado como tal 

pelo legislador constituinte.   

                                                 
15 FEDERIGHI, Wanderley José. A Execução Contra a Fazenda Pública. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
37/38. 
16 NERY JR., Nelson. ANDRADE NERY, Rosa Maira de. Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Extravagante. 8ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1137. 
17 Nesse sentido, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 5ª ed., São Paulo: 
Dialética. 2007. 
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Posteriormente, o legislador constituinte derivado, por meio da Emenda 

Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, introduziu uma exceção à expedição 

dos precatórios, ao prever, no parágrafo 3º do art. 100, que o regime do precatório não 

se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a 

Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença 

judicial transitada em julgado.  

Em seguida, a EC nº 30/00 alterou o dispositivo em exame só para incluir a 

Fazenda Pública Distrital, já que a redação anterior fazia referência apenas as Fazendas 

Púbicas Federal, Estadual e Municipal. 

O preceito em tela ficou assim redigido: “§ 3º. O disposto no caput deste artigo, 

relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações 

definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”   

Em linhas gerais, a diferença das requisições de pequeno valor em relação ao 

precatório é que a entidade pública devedora deve disponibilizar a quantia suficiente 

para saldar a dívida, independente de prévia dotação orçamentária. Em outras palavras, 

“O credor da Fazenda, portanto, não precisa esperar a inclusão de verbas destinadas ao 

pagamento de seu crédito no orçamento do ente público, para ver satisfeita sua dívida.” 
18  

Sendo assim, os valores constantes nas requisições de pequeno valor são pagos 

pela entidade pública devedora, em qualquer época do ano, no prazo de 60 dias 

contados do recebimento da requisição.  

No caso das RPVs, portanto, não há aplicação do prazo constitucional para 

pagamento dos precatórios que prevê a obrigatoriedade de inclusão no orçamento das 

entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos 

constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, para pagamento até o 

final do exercício seguinte, ocasião em que terão seus valores atualizados (art. 100,  § 

1º, C.F.) 

Destarte, a lei nº 10.259 de 12 de julho de 2001, em seu § 1º do artigo 17, 

definiu que, para efeito do § 3º do artigo 100 da C.F., as obrigações de pequeno valor 

                                                 
18 FONSECA, Victor. Requisição de pequeno Valor. p. 374. In Execução Civil: Estudos em Homenagem 
ao Professor Humberto Theodoro Júnior. Coord. Ernane Fidélis dos Santos, Luiz Rodrigues Wambier, 
Nelson Nery Jr, et all. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007.  
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teriam o mesmo valor estabelecido para as ações de competência do Juizado Especial 

Federal, ou seja, 60 salários mínimos.19

Desta forma, o pagamento das obrigações de pequeno valor definidas em lei 

como aquelas não excedentes a 60 salários mínimos será realizado independentemente 

da expedição de precatório, em se tratando da Fazenda Pública Federal. No caso da 

Fazenda Pública Estadual e Distrital, o valor estipulado pelo artigo 78 da ADCT, até 

que os respectivos entes federativos o definam, é de 40 salários mínimos. Em se 

tratando da Fazenda Municipal, são obrigações de pequeno valor a dívida passiva com 

montante igual ou inferior a 30 salários mínimos.  

A norma constitucional contida no ato das disposições transitórias tem caráter 

meramente supletivo, de modo que cada ente federado poderá autonomamente definir o 

teto para as obrigações de pequeno valor, o que deverá ser feito de acordo com a 

realidade de suas finanças. 

Em caso de litisconsórcio ativo, questiona-se qual o valor a ser considerado para 

fins de verificação da modalidade de pagamento, se por precatório ou RPV. Afinal, 

deve-se ter em conta o valor global da execução, consistente este no somatório do 

montante dos créditos de cada um dos litisconsortes, ou, a quantia devida para cada um 

destes?  

Se a resposta for pelo valor global da execução, certamente o pagamento deve 

obedecer à expedição de precatório, já que o valor excederá os 60 (sessenta) salários 

mínimos indicados na Lei dos Juizados Especiais Federais. Contudo, se for considerado 

o valor devido para cada credor, parte dos litisconsortes (senão todos) poderá obter o 

recebimento dos seus créditos pela via do RPV. 

Entendemos que o segundo posicionamento, no sentido de considerar o 

montante devido para cada credor, está mais alinhado com os valores perseguidos pela 

Constituição, que, além de albergar a dignidade da pessoa humana como princípio 

central do Estado Democrático de Direito, prevê como direito fundamental a 

efetividade do processo e sua razoável duração.   

                                                 
19 Antes disso, a Lei nº 10.099, de 19.12-00, deu nova redação ao art. 128 da lei nº 8.213/91, que passou 
a vigorar com a seguinte redação: art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a 
concessão de benefícios regulados nesta Lei cujos valores e execução não forem superiores a R$ 
5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) por autor poderão, por opção de cada 
um dos exeqüentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da 
decisão, sem necessidade da expedição de precatório.” Logo quando editado o artigo em alusão ficou 
superada a discussão em torno da aplicabilidade ou não do § 3º doa rt. 100, da C.F., entretanto sua 
incidência era somente relativa as demandas que versavam sobre o reajuste ou a concessão dos 
benefícios da Previdência Social.  
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Não seria razoável pretender que os litisconsortes detentores de créditos 

considerados por lei como de pequeno valor fossem obrigados a aguardar a longa 

tramitação do precatório, quando, pelo valor singular de seu crédito, o pagamento 

poderia seguir via mais simples e ágil, qual seja, a de requisição de pequeno valor.  

Nesta hipótese, plenamente aplicável o art. 257 do Código Civil, segundo o qual 

“Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta 

presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou 

devedores”. Nesta norma de direito material está ínsito o raciocínio de que havendo 

pluralidade de credores, há pluralidade de obrigações divisíveis, de modo que os 

respectivos valores podem ser pleiteados individualmente por cada um dos 

beneficiados.  

Entendimento contrário, só serviria para estimular a pluralidade de execuções, 

atravancando ainda mais o trabalho do Judiciário, pois os litisconsortes facultativos, 

detentores de créditos de pequeno valor, iriam preferir iniciar isoladamente a execução 

de seu respectivo crédito, evitando assim submetê-lo ao valor global da execução.  

A resolução nº 559/2007 do Conselho da Justiça Federal têm entendido que o 

valor da execução, para fins de aplicação do § 3º do art. 100, deve ser aferido por cada 

credor. Referido posicionamento, ao não analisar isoladamente o art. 100 da CF, trouxe 

interpretação sistemática da Constituição, concretizadora do princípio do acesso à 

justiça.  

Não há, outrossim, a incidência da vedação contida no § 4º, do art. 100, o qual 

expressamente veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, para 

que seu pagamento não se faça, em parte, na forma de requisição de pequeno valor, e, 

em parte, mediante expedição de precatório. A melhor exegese deste dispositivo é a de 

que a proibição dirige-se para que um mesmo titular do direito de crédito não receba o 

valor que lhe é devido, parte, em requisição de pequeno valor, e, parte, com expedição 

de precatório.  

Acrescentamos, ainda, que a Emenda Constitucional nº 30/00 acresceu a 

previsão de atualização monetária dos valores do precatório quando do seu pagamento.  

Anteriormente, a atualização se dava na data de apresentação do precatório, 

quando seu efetivo pagamento só ocorria no exercício seguinte. O que ocorria era que 

os precatórios apresentados até 1º de julho eram atualizados para esta data, sendo que o 

seu pagamento só ocorria no exercício seguinte, provocando perdas no valor real do 

crédito. 
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O fato é que se pagavam valores defasados, o que gerava o prolongamento da 

execução com a expedição de precatórios complementares visando a amortização de 

diferenças decorrentes da correção monetária, que, em muitos casos, resultava em 

significativas quantias, principalmente nos anos de inflação galopante20. 

Com a louvável alteração, a atualização monetária dos cálculos passou a ser 

realizada por ocasião do pagamento, não restando diferenças a serem pagas, a título de 

correção monetária.  

Neste diapasão, cumpre lembrar que correção monetária “não é uma pena ou 

mesmo um plus em relação à dívida, mas sim uma atualização, mera busca do valor 

real da condenação para que essa não venha em termos meramente nominais e 

históricos.”21

O índice utilizado, para fins de atualização monetária, segundo a resolução nº 

559, de 26 de junho de 2007, é o índice de preços ao consumidor ampliado –  série 

especial - IPCA-E, divulgado pelo IBGE.   

Em regra, os juros de mora são indevidos, desde que cumprindo o prazo 

constitucional de pagamento dos precatórios. Ou seja, apresentado o precatório até 1º 

de julho, o prazo constitucional de pagamento do precatório estende-se até o final do 

exercício do ano seguinte.  

Somente são devidos juros de mora, se restar configurada a situação de mora, 

devendo incidir a partir do dia seguinte ao término do prazo constitucional. Por 

exemplo, se o precatório foi apresentado até 1º de julho de 2007, o prazo constitucional 

vai até 31 de dezembro de 2008. Neste caso, não havendo pagamento dentro desse 

interstício, a incidência de juros inicia-se em 1º de janeiro de 2009. Antes disso, não há 

atraso no pagamento.  

                                                 
20 Nas palavras de Gustavo Henrique Cantanhêde Morgado: “Acontecia, em tempos de inflação 
descontrolada, com a desvalorização da moeda, que o precatório, apresentado até 1º de junho, quando era 
atualizado, podendo ser pago até o final do ano seguinte, ou seja, até, um ano e meio após ser 
apresentado, não era capaz de satisfazer a obrigação, penalizando, assim, a parte vencedora, que se via 
obrigada a enfretar, reiteradas vezes, a ‘complexa e demorada sistemática dos precatórios’; além de 
onerar o próprio Estado, que se via obrigado a mobilizar todo o gigantesco aparato estatal, quer no 
âmbito do Judiciário, quer no Executivo, para o pagamento das obrigações que, ante a necessidade 
constante de atualizações, acabavam transformando-se em pensões vitalícias, em prejuízos ao erário”. 
Precatório Judicial e Obrigação de Pequeno Valor.  Revista de Direito Público em Destaque. Org. 
Valeschka e Silva Braga. Vol. I, Fortaleza: ANAUNI. 2003. p. 106.  
21 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. Op cit., p. 121. 
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Na linha da Orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal22, o TRF 1º 

Região expediu a súmula 45: “Não é devida a inclusão de juros moratórios em 

precatório complementar, salvo se não foi observado o prazo previsto no art. 100, § 1º 

da Constituição Federal no pagamento do precatório anterior.”  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
 

Como se pôde depreender da análise do regime dos precatórios, no processo de 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, há a contraposição de valores 

ligados à órbita pública e privada.  

De um lado, tem-se o interesse do particular em obter, com a maior brevidade 

possível, o valor do seu crédito. De outro, está presente o interesse público, em 

assegurar disponibilidade orçamentária para viabilizar a continuidade do serviço 

público e investimentos de políticas públicas.  

Em outro plano, tem-se também a questão relativa à efetividade das decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário.  

É cediço o conhecimento de que o processo possui como fim maior a 

pacificação social. Neste contexto, é indubitável concluir que a pacificação dos 

conflitos em tempo razoável contribui para o bem-estar não só das partes litigantes 

como também para o bem-estar geral da sociedade, pois o fortalecimento do Poder 

Judiciário, com o cumprimento em tempo razoável das decisões judiciais, constitui via 

de enriquecimento do valor democrático.  

O rumo do processo atual é pensar no processo de resultados. É a busca da 

efetividade do processo como meio de satisfação dos jurisdicionados. O acesso à justiça 

pressupõe o acesso a uma justiça justa e efetiva, o que passa, por óbvio, pelo modo de 

executar débitos contra a Fazenda Pública.    

Viu-se, outrossim, pelo contexto histórico de criação do regime de precatórios, 

que o tratamento constitucional da matéria, além de moralizar o sistema, serviu como 

fortalecimento do Estado de Direito, na medida em que homenageou os princípios -

éticos jurídicos da moralidade, impessoalidade e igualdade. 

                                                 
22 STF - RE-AgR 475581 / DF, DJ 29-09-2006: “ À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
não cabe falar em incidência de juros de mora no período que vai de 1º de julho até o fim do exercício 
seguinte. Precedente: RE 298.616 (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 03.10.2003).” 
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Neste diapasão, é certo que é, em proteção ao interesse público, que a Fazenda 

Pública tem, entre suas prerrogativas, a impenhorabilidade de bens e a previsão de uma 

execução que não segue os ritos ordinários, com fase de penhora e expropriação. 

Entretanto, justamente por a execução da Fazenda Pública envolver o 

enfretamento constante de valores que gravitam em órbita privada e pública, as normas 

que disciplinam a execução contra o Poder Público devem estar alinhadas com os 

valores albergados pelo sistema constitucional.  

Nesta quadra, a importância teórica da cidadania é de suma importância para 

definirmos que tipo de reforma nosso sistema de execução contra a Fazenda Pública 

precisa. E mais, como podemos, desde logo, independentemente de modificação nos 

textos constitucional e infraconstitucional, interpretar as normas ligadas à sistemática 

de execução contra o Poder Público, com vista a conferir maior efetividade ao 

processo. Nas palavras de Antônio de Pádua Ribeiro23:  
 “Não se pode olvidar que, no regime democrático, a atuação precípua do 
Estado, mediante os seus órgãos, há de visar sempre à afirmação da 
cidadania. De nada adianta conferirem-se direitos aos cidadãos se não lhes 
são dados meios eficazes para a concretização desses direitos.”  

 

Nessa linha de raciocínio, inegável que temos que lançar um olhar crítico 

sobre a atual sistemática de execução contra a Fazenda Pública, para tentarmos 

formular propostas de modificação do sistema.  

 
2.1 Interpretação sistêmica do Art. 730 do CPC.   
 

As execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao rito 

previsto no art. 730 do CPC, de modo que, iniciada a execução do título executivo 

judicial, a Fazenda Pública é citada para, no prazo de 30 dias, embargar à execução. 

Entretanto, cabe-nos questionar se é obrigatória a citação da Fazenda Pública 

para opor embargos, a teor do que estipula o art. 730, quando o ente público concorda 

expressamente com os cálculos da parte autora.  

A jurisprudência já se manifestou no sentido de que “as execuções de sentença 

propostas contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao rito previsto no art. 730 do CPC; o 

juiz não pode, antes de observar esse procedimento, determinar o pagamento da 

                                                 
23 RIBEIRO, Antônio de Pádua. As novas tendências do Direito Processual Civil. in Revista de 
Informação Legislativa do Senado Federal ano 37, nº 145  - janeiro a março de 2000. 
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condenação judicial mediante simples ofício ou intimação.24” Ou mesmo: “É inválida a 

expedição de ofício requisitório, sem prévio requerimento de citação da Fazenda Púbica 

para opor embargos.”25   

Entretanto, ousamos discordar do posicionamento acima para dizer que 

entendemos desnecessária a citação da Fazenda Pública para opor embargos, quando, 

antes, tenha concordado com a conta do exeqüente. Neste sentido, José Augusto 

Delgado pronunciou-se, expressando sua reprovação com tamanha incongruência da lei 

processual:  
 
“Penso que nada é mais absurdo do que a Fazenda Pública concordar com 
os cálculos e dizer que nada tem a impugnar, e o juiz ser obrigado a aceitar 
a Fazenda Pública para embargar, quando a Fazenda Pública já afirmara que 
estava em pleno acordo com os cálculos.  
Embargar o quê se já houve a concordância explícita de um órgão que atua 
e fala com a presunção de legitimidade, com a presunção de confiabilidade, 
com a presunção de segurança, porque até prova em contrário, quando o 
Estado fala, a sua fala está revestida de todas essas características.”26

 
Realmente, embargar o quê, se já houve concordância?! Resta claro que a 

observância irrestrita do artigo 730 CPC põe-se na contramão dos modernos princípios 

do processo civil, principalmente dos que veiculam a instrumentalidade e a efetividade 

do processo. 

A expedição de um mandado de citação é ato processual totalmente inútil no 

caso em que estamos examinando. É pura perda de tempo para o Judiciário e 

principalmente para o credor.  

Neste diapasão, cabível a modificação da Lei Processual para prever, antes da 

citação da Fazenda Pública para opor embargos, um procedimento breve em que o ente 

público executado seria intimado para dizer se concorda ou não com o memorial de 

cálculo apresentado pelo credor. Em caso positivo, seria inaplicável o rito do art. 730, 

devendo o juiz homologar os cálculos e expedir, desde logo, a requisição para 

pagamento.  

No caso de divergência, a Fazenda Pública deveria apresentar seus próprios 

cálculos, se assim for o caso, sendo o exeqüente intimado para se manifestar. Caso este 

                                                 
24 STJ-RT 795/162. In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
Vigor. 37ª ed., São Paulo: Saraiva. 2005, p. 797. 
25 RSTJ 75/259 e STJ-RT 717/282. NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor. p. 798.  
26 DELGADO, José Augusto. Precatório Judicial e Evolução Histórica. Advocacia Administrativa na 
Execução Contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos bens Públicos. Continuidade do Serviço 
Público. In www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol23/artigo05.pdf.  p. 125. Acessado em: 28/10/2007.  
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aquiesça com a conta elaborada pela Fazenda Pública, expede-se a requisição de 

pagamento. Do contrário, persistindo a discordância entre as partes, segue-se o modelo 

tradicional estipulado no art. 730 do CPC, com citação da Fazenda Pública para 

embargar.  

Porém, enquanto a modificação legislativa não vem, cabe aos operadores do 

direito conferir interpretação sistêmica ao artigo 730 do CPC, alinhando-o ao artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da C.F., o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 
2.2 Ampliação da possibilidade de seqüestro.  
 

A regra de pagamento dos precatórios na ordem cronológica de apresentação foi 

inaugurada na Carta de 1934, e, desde então, reproduziu-se em todas as cartas 

constitucional que se seguiram.  

É exigência moralizadora do sistema. Solução encontrada para evitar a prática 

vergonhosa da advocacia administrativa e uma teia de corrupção na Administração 

Pública que, a despeito da existência de débitos mais antigos, fazia pagamentos com 

designação de casos e credores, privilegiando pessoas ricas e com influência política 

que tinham dinheiro para pagar comissões a advogados bem relacionados.  

O parágrafo 2º do artigo 100, da Constituição de 1988, disciplina que, ante a 

verificação de que houve quebra da ordem cronológica de pagamento de precatório, é 

possível a decretação, pelo Presidente do Tribunal, do seqüestro das verbas, desde que 

haja requerimento do credor. O seqüestro, portanto, é medida de caráter executivo que 

se impõem quando há desobediência à ordem cronológica.  

Sua aplicação, entretanto, é limitada, já que o dispositivo constitucional 

expressamente afirma que a medida constritiva se presta exclusivamente ao caso de 

preterição do direito de precedência. Isto significa dizer que não é possível o seqüestro 

para os casos de não pagamento pela não inclusão no orçamento de verba necessária à 

satisfação do débito.  

Atualmente, o inadimplemento da Fazenda Pública pode gerar intervenção da 

União nos Estados ou no Distrito Federal (art. 34, VI), medida que depende de 

requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do 

Tribunal Superior Eleitoral (art. 36, inc, II, C.F.). 
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Destarte, seria bem-vinda modificação constitucional para estender o seqüestro 

também aos casos acima assinalados: não inclusão no orçamento, ou pagamento 

inidôneo, feito em quantia menor do que a fixada no precatório.  

Algumas Cortes do País tentaram conferir interpretação elástica ao texto 

constitucional permitindo a utilização da medida também para as situações de não-

pagamento.  

Ilustra Juvêncio Viana que “A instrução Normativa nº 11/97 do TST, por 

exemplo, em seu artigo III, equiparou as duas situações, estabelecendo que ‘o não 

cumprimento da ordem judicial relativa à inclusão, no respectivo orçamento, pela 

pessoa jurídica de direito público condenada, de verba necessária ao pagamento do 

débito constante de precatório regularmente apresentado até 1º de julho, importará na 

preterição de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição da República e 

autorizará o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a requerimento do credor, 

expedir, após ouvido o Ministério Público, ordem de seqüestro nos limites do valor 

requisitado.”27  

Porém, o Supremo Tribunal Federal pacificou se entendimento no sentido de 

que “vencimento do prazo para pagamento de precatório não se equipara à hipótese de 

preterição de ordem.” 28   

Concordamos com o posicionamento firmado, já que o dispositivo 

Constitucional é claro ao eleger hipótese única de incidência do seqüestro. Seria, 

portanto, necessária e salutar uma Emenda Constitucional modificando o § 2º, do art. 

100, da C.F., para estender a medida constritiva de bens públicos às hipóteses de não 

pagamento ou pagamento a menor.  

 
2.3 Pagamento de verbas aos idosos, maiores de 65 anos, por RPV.  

 
No nosso entender, a Emenda Constitucional nº 20/98 que previu exceção à 

expedição de precatórios para as obrigações definidas em lei como de pequeno valor foi 

tímida, e, por isso mesmo, não se alinhou aos valores protegidos pelo texto 

constitucional. 

Isto porque é a própria constituição que dispõe, no art. 230, que “a família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

                                                 
27 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. Op cit., p. 129. 
28 STF, Pleno, RCL – 1892/RN, Relator Min. Maurício Corrêa. Votação unânime. Julgamento em 
29.11.2001, DJ 01.03.2002. p. 34.  
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participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida.”  

Por sua vez, o artigo 1.211-A do Código de Processo Civil dispensa prioridade 

na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer instância, aos idosos com 

idade igual ou superior a 65 anos. 

Destarte, sendo dever do Estado defender a dignidade e o bem-estar do idoso, 

garantindo-lhe o direito à vida, e, já tendo o mesmo prioridade na tramitação dos 

processos, entendemos que a modificação advinda da EC nº 20/98 não correspondeu 

aos anseios da Constituição Federal, ao não conferir prioridade no pagamento de 

valores devidos ao idoso pelo poder Público. 

 Assim, em consonância com o artigo 203 da C.F. c/c artigo 1.211-A do CPC, 

os créditos, qualquer que seja o valor, devidos a pessoas idosas com mais de 65 anos de 

idade, deveriam ser pagos independentemente da expedição de precatório.  

Caberia a alteração da redação do texto constitucional para constar que os 

créditos devidos ao idoso, com idade igual ou superior a 65 anos, devem ser pagos sem 

expedição de precatório, cabendo o ente público ser intimado para consignar o quantum 

à disposição do Poder Judiciário, no prazo de 60 dias, sob pena de seqüestro da quantia 

necessária à satisfação do crédito.   

 

REFERÊNCIAS 

COSTA E SILVA, Antônio Carlos. Tratado do Processo de Execução. 1º vol: Da 
execução Civil dos Elementos Básicos do Processo. 1ª ed., São Paulo: Sugestões 
Literárias S/A. 1976. 
CUNHA, Leonardo José Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. 5ª ed., São Paulo: 
Dialética. 2007. 
DELGADO, José Augusto. Precatório Judicial e Evolução Histórica. Advocacia 
Administrativa na Execução Contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos bens 
Públicos. Continuidade do Serviço Público. In 
www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol23/artigo05.pdf. Acessado em: 28/10/2007. 
FEDERIGHI, Wanderley José. A Execução Contra a Fazenda Pública. São Paulo: 
Saraiva, 1996. 
FONSECA, Victor. Requisição de pequeno Valor. In Execução Civil. Estudos em 
Homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior. Coord. Ernane Fidélis dos 
Santos, Luiz Rodrigues Wambier, Nelson Nery Jr. Teresa Arruda Alvim Wambier. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2007.  
MORGADO, Gustavo Henrique Cantanhêde. Precatório Judicial e Obrigação de 
Pequeno Valor. Revista: Direito Público em Destaque. Org. Valeschka e Silva Braga. 
Vol. I, Fortaleza: ANAUNI. 2003. 
NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor. 37ª ed., São Paulo: Saraiva. 

  
2839



NERY Jr., Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maira de. Código de Processo Civil 
Comentado e Legislação Extravagante. 8ª ed., rev., ampl. e atual.,  São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004. 
RIBEIRO, Antônio de Pádua. As novas tendências do Direito Processual Civil. in 
Revista de Informação Legislativa do Senado Federal ano 37, nº 145 (janeiro a março 
de 2000) 
SILVA, Américo Luís Martins da. Do precatório-Requisitório na Execução contra a 
Fazenda Pública. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense. 2001. 
VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: 
Dialética. 1998. 

  
2840



  

MECANISMOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DE 

SENTENÇAS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 

 

Vera Lúcia Feil Ponciano∗

Claudia Maria Barbosa∗∗

Cinthia O. de A. Freitas∗∗∗

 

RESUMO 

O presente artigo analisa a necessidade de se garantir a efetividade da execução de 

sentenças através da apresentação de mecanismos que foram desenvolvidos para 

aumentar a efetividade de acordo com a legislação processual civil brasileira. Tal 

preocupação é premente a partir do advento da Constituição Federal de 1988, devido ao 

que se convencionou chamar “explosão de litigiosidade”, a qual contribuiu muito para a 

morosidade da justiça, gerando uma sensação generalizada de “crise” do Poder 

Judiciário. Essa “crise” ensejou a denominada Reforma do Judiciário. Assim, o presente 

artigo analisa os seguintes mecanismos, a saber: penhora on-line (BACEN-JUD); 

requisição on-line de declarações de bens e direitos (Secretaria da Receita Federal do 

Brasil); bloqueio de automóveis e veículos junto ao Departamento de Trânsito do 

Estado. Todos estes mecanismos estão relacionados com a execução de sentenças e 

trazem à discussão o fato do Judiciário continuar com uma demanda excessiva e não 

conseguir dar solução final aos processos em tempo razoável. Pergunta-se, portanto, o 

que é efetividade? O que é um processo efetivo? São os resultados justos e efetivos? 

Sendo assim, o presente artigo é pertinente e faz uma reflexão sobre como os 

mecanismos existentes que podem contribuir com a efetividade da execução de 

sentenças. 
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PALAVRAS CHAVES: PODER JUDICIÁRIO; EFETIVIDADE E GARANTIAS DO 

PROCESSO; MECANISMOS.  

 

ABSTRACT 

This article examines the need to ensure the effectiveness of the enforcement of 

judgments through the presentation of mechanisms that have been developed to increase 

the effectiveness in accordance with Brazilian civil procedural law. This is an important  

aspect since the advent of the Federal Constitution of 1988, which contributed greatly to 

the delay of justice, creating a generalized sense of "crisis" of the Judiciary. This 

"crisis" encouraged the so called Judicial Reform. Thus, this article analyzes some 

mechanisms such as, on-line attachment (BACEN-JUD), on-line statement of assets and 

rights, and car or vehicles blocking. All these mechanisms are related to the execution 

of sentences and corroborate to the discussion the fact of the Judicial continue with an 

excessive demand and not give final solution to processes in reasonable time. Therefore, 

this article is relevant and is a reflection on how the existing mechanisms that may 

contribute to the effectiveness of enforcement of judgements. 

 

KEYWORDS: JUDICIAL POWER; JUDICIAL PROCEEDINGS; EFFECTIVENESS.  

 

INTRODUÇÃO 

Questão que tem preocupado processualistas brasileiros, especialmente após 

o advento da Constituição Federal de 1988, é a efetividade do processo, devido, 

principalmente, ao que se convencionou chamar “explosão de litigiosidade”1, que 

contribuiu muito para a morosidade da justiça, gerando uma sensação generalizada de 

“crise” do Poder Judiciário. Essa “crise” ensejou a denominada Reforma do Judiciário. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 foi a primeira a tratar do assunto, 

trazendo diversas mudanças, com o objetivo de tornar o Poder Judiciário mais 

transparente e a prestação jurisdicional eficaz e célere. Entre elas, podem ser citadas a 

instituição da garantia da razoável duração do processo, a quarentena dos juízes, a 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 92, I-A), a adoção da Súmula 

Vinculante (CF, art. 103-A) e a ampliação da competência da Justiça do Trabalho (art. 

114).  

                                                 
1 De acordo com a pesquisa realizada no Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, o número de 
feitos ajuizados no ano de 2000 foi superior em 135% ao total ajuizado em 1990. 
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Após a EC n° 45/2004 iniciou-se o processo de reforma da legislação 

infraconstitucional, com o objetivo também de encontrar solução para a lentidão do 

sistema judiciário.  Várias alterações foram feitas no Código de Processo Civil, entre 

elas, pelas Leis nºs 1.187/05; 11.232/05; 11.276/06; 11.280/06, 11.382/06; 11.419/06 e 

11.448/07.  

Entretanto, tais reformas não têm sido suficientes para resolver o problema 

da morosidade e, conseqüentemente, garantir a efetividade do processo, pois, apesar das 

várias alterações constitucionais e legais, o Judiciário continua com uma demanda 

excessiva e não consegue dar a solução final ao processo em tempo razoável2. Assim, 

outras medidas, inclusive de iniciativa do próprio Judiciário, podem colaborar para a 

solução dos problemas que geram a propalada crise.  

Desse modo, o objetivo deste trabalho é discutir e analisar a modernização 

do Poder Judiciário, bem como, os mecanismos já existentes destinados à garantia da 

efetividade do processo, sob o foco da execução de sentença3, de acordo com o Código 

de Processo Civil. 

 

1 MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Muito se tem escutado sobre a modernização do Poder Judiciário, o qual sob 

olhar da própria Justiça necessita urgentemente ser atualizado, modificado, enfim, 

modernizado. Esta preocupação é compartilhada com o Ministério da Justiça que 

identifica entre as ações prioritárias da Secretaria de Reforma do Judiciário4: 

• diagnóstico do setor,  

• modernização da gestão do Judiciário e  

• reforma constitucional do Judiciário. 

                                                 
2 No dia 06.11.2007 o site do STJ (www.stj.gov.br) noticiou que aquele tribunal chegou a um milhão de 
recursos especiais. O ministro mais antigo do Tribunal em atividade fez parte da comissão que trabalhou 
junto à Assembléia Constituinte para a criação do STJ. O ministro Nilson Naves afirmou que não se 
esperava que, ao completar 18 anos, o Tribunal já estaria com uma quantidade tão grande de processos. 
Para ele, o alcance de um milhão de recursos especiais é motivo para reflexão. “Esse número mostra o 
prestígio do Poder Judiciário, principalmente do STJ”, analisou o ministro Naves. “Se não fosse assim, as 
pessoas não bateriam às suas portas para a solução dos seus problemas”, afirmou. No entanto, o ministro 
ressaltou que também é uma marca a se lamentar.  
3 Esses mecanismos nem sempre nascem de soluções legislativas, mas do poder criativo e inovador de 
pessoas e órgãos. Após implementados e demonstrada a eficácia deles, acabam sendo acolhidos pela 
legislação. 
4 Verificar site www.justica.gov.br 

2843



  

O documento “Diagnóstico do Poder Judiciário”5 (2004) reflete sobre o 

assunto e adverte: “A constatação de que o Brasil necessita de um Poder Judiciário 

fortalecido e mais eficiente exige que o assunto faça parte das preocupações de um 

governo eleito democraticamente pela população para tratar das questões de interesse do 

país”. A modernização do Judiciário é portanto um imperativo à democratização da 

sociedade.  

A ineficiência da máquina pública colocada a serviço da Justiça traz enormes 

prejuízos ao país: torna a prestação jurisdicional inacessível para grande parte da 

população; transforma a vida daqueles que têm acesso ao Judiciário numa luta sem fim 

pelo reconhecimento de direitos; dificulta o exercício profissional dos advogados, 

membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados públicos e 

serventuários da Justiça; penaliza injustamente os magistrados na sua missão de fazer 

justiça e, ainda, inflaciona o chamado custo Brasil. O mau funcionamento do Poder 

Judiciário interessa aos que se valem de sua ineficiência para não pagar, para não 

cumprir obrigação, para protelar, para ganhar tempo - mas não interessa ao país”. 

Diagnóstico do Ministério de Justiça indica inúmeras medidas voltadas à 

modernização do Judiciário, sem que sejam necessárias alterações legislativas, entre 

elas:  

• Ampliar a eficiência da gestão do sistema judiciário nacional;  

• Apoiar a formulação, instalação e implementação de projetos de 

investimento para modernização da gestão do sistema judiciário;  

• Implementação de novas políticas de gestão e instituição de sistemática 

de planejamento;  

• Revisão de seus processos organizacionais, modernizando a gestão de 

recursos humanos e, especialmente a ampliação do acesso da população aos 

seus serviços e redução da morosidade da atividade jurisdicional.  

Com respeito ao acesso à Justiça, deve-se ressaltar o que menciona o Exmo. 

Juiz Antonio Pessoa Cardoso6, a saber: 

 

“A complicação, a condição econômica e a morosidade, além de outras 

barreiras, são sérios obstáculos ao acesso do cidadão à Justiça.” 

 

                                                 
5 Ministério da Justiça, Diagnóstico do Poder Judiciário, 2004. 91p.  
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E, ainda, que: 

 

“O conceito da expressão acesso à Justiça é bastante amplo, e não se esgota 

na Defensoria Pública ou na gratuidade para peticionar em juízo.” 

 

Além, disto, adverte: 

 

“O processo no direito brasileiro é extremamente lento, caro, complexo e 

exige do cidadão muita paciência, imensos gastos, variadas solenidades e 

elevado talento para ser iniciado e finalizado.”  

 

Dados constantes do documento intitulado “Diagnóstico do Poder 

Judiciário” (2004) informam que em 2004: “Deram entrada ou foram distribuídos, em 

2003, 17,3 milhões de processos e julgados 12,5 milhões, com um índice de julgamento 

de 72% e uma elevação nos estoques de processos de 4,7 milhões. A relação entre o 

número de processos julgados e entrados dá uma indicação da capacidade de cada 

tribunal em absorver a demanda da Justiça. Este índice não mede, no entanto, o tempo 

que cada processo leva em média, desde seu início até sua conclusão”.  

Registra-se, de toda forma, um aumento no número de demandas, e sobre 

esse fenômeno, há inúmeras variáveis que merecem investigação: ao aumento da 

demanda corresponde a ampliação do acesso à justiça? Que tipo de demandante e/ou 

demandado, tem exigido mais atenção do Judiciário? O crescimento do número de 

processos é causa ou conseqüência da crise da Justiça? Essas e outras perguntas são 

necessárias e suas respostas ainda demandam investigações específicas, de natureza 

teórica e empírica.  

Da mesma forma, muito há que ser analisado quando se pensa em 

modernização da Justiça. Os rumos da modernização dependem de que se definam o 

papel do Judiciário na sociedade brasileira, sua função neste processo de consolidação 

do estado democrático de Direito e sua posição em relação aos demais poderes de 

Estado. A despeito disto, parece haver um consenso de que se pode melhorar o 

desempenho do Judiciário alterando rotinas e procedimentos, automatizando processos, 

                                                                                                                                               
6 CARDOSO, A.P., “O Processo nos Autos”, http://www.justicasempapel.com.br 
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capacitando pessoas. Nestes caso a pergunta essencial – o que fazer?  - pode ser 

substituída por outra também necessária – como fazer? 

O “como fazer” inclui reflexões técnicas relacionadas com as áreas de gestão, 

informática, telecomunicações  e recursos humanos. O presente artigo contribui no que 

se refere ao “como fazer”, ou melhor, como já está sendo realizado, através de 

mecanismos já existentes destinados à garantia da efetividade do processo, sob o foco 

da execução de sentença. A discussão do  “como fazer” permeia os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade. 

 

2 EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DO PROCESSO E EXECUÇÃO 

DA SENTENÇA 

A avaliação de processos é necessária para que se possa definir diretrizes, 

corrigir rumos e melhorar o desempenho de qualquer atividade. O procedimento 

avaliatório depende da definição de parâmetros que possam explicitar adequadamente a 

atividade avaliada, cotejando-a com os resultados pretendidos, a fim de estabelecer 

metas para seu funcionamento. A definição de parâmetros para avaliar a atividade do 

Judiciário ainda é um desafio que se impõe, visto que os indicadores existentes são via 

de regras “emprestados” da economia e voltam-se normalmente ao estabelecimento da 

análise custo/benefício em relação a um serviço prestado ou um produto oferecido ao 

mercado. Nesse sentido adverte CLAUDIA BARBOSA (2007, p. 85), que os 

indicadores apropriados para a avaliação do Judiciário ainda precisam ser estabelecidos 

e devem levar em conta premissas distintas da atividade produtiva, tais como: 

confiança, inserção social, pacificação de conflitos, segurança, entre outros.   

Contudo, os desafios impostos à Justiça são prementes e a modernização do 

Judiciário, por meio de ferramentas que tornem possível a adequada prestação 

jurisdicional, não podem desconsiderar os caminhos da eficácia, eficiência e 

efetividade, utilizados no texto para avaliar três ferramentas que possam garantir a 

execução de sentenças judiciais.  

Eficácia é a qualidade ou propriedade de eficaz, que por sua vez é aquele ou 

aquilo que produz o efeito desejado, que dá bom resultado. E, ainda, que eficiência é a 

ação, a força, a virtude de produzir um efeito. 

Assim, os conceitos de eficiência e eficácia devem ser integrados visando 

atender os anseios de desburocratizar o Poder Judiciário, informatizar os procedimentos 

permitindo padronizar os mecanismos e, finalmente, acelerar o atendimento e o alcance 
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dos resultados. Neste sentido, tornar a prestação jurisdicional eficaz e célere passa a ter 

um papel importante como elemento catalisador, pois permite que a tecnologia gere a 

integração necessária entre as pessoas e as organizações, como mostrado na Figura 01. 

 
Figura 01: Sistemas de Informação e sua influência. 

 

Considerando-se o exposto até então, cabe focar o termo efetividade, o qual 

deriva do latim efficere, que significa produzir, realizar, estar ativo de fato. Conforme 

preconiza EGAS MONIZ DE ARAGÃO (1995:127), em relação ao processo, 

efetividade corresponde à "preocupação com a eficácia da lei processual, com sua 

aptidão para gerar os efeitos que dela é normal esperar".  

A questão relativa à efetividade do processo tem suscitado discussões entre 

os processualistas, que passaram a "preocupar-se com um valor fundamental, ínsito à 

tutela dos direitos, qual seja, a imprescindibilidade da efetividade do processo, 

enquanto instrumento de realização da justiça". (TUCCI, 1997:63). 

A efetividade é considerada o maior desígnio do processo moderno, 

conforme lição de  HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (1996): 
 

O processo hoje, não pode ser visto como mero rito ou procedimento. Mas 
igualmente não pode reduzir-se a palco de elucubrações dogmáticas, para 
recreio de pensadores esotéricos. O processo de nosso final de século é 
sobretudo um instrumento de realização efetiva dos direitos subjetivos 
violados ou ameaçados. E de realização pronta, célere e pouco onerosa. 
Enfim, um processo a serviço de metas não apenas legais, mas, também, 
sociais e políticas. Um processo que, além de legal, seja sobretudo um 
instrumento de justiça. Assim, o devido processo legal dos tempos de João 
Sem Terra tornou-se, em nossa época, o processo justo.  
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Com efeito, não basta, ao direito processual, a pureza conceitual de seus 

institutos e de seus remédios, mas sim, deve ser observado o resultado prático que tais 

institutos propiciam a todos aqueles que litigam em juízo. Nesse contexto, CÂNDIDO 

RANGEL DINAMARCO (1996: 309-310) tem enfatizado a necessidade de se 

estabelecer um novo método de pensamento 

O que importa é colocar o processo no seu devido lugar, evitando os males 
do exagerado processualismo (tal é o aspecto negativo do reconhecimento 
do seu caráter instrumental) e ao mesmo tempo cuidar de predispor o 
processo e o seu uso de modo tal que os objetivos sejam convenientemente 
conciliados e realizados tanto quanto possível. O processo há de ser, nesse 
contexto, instrumento eficaz para o acesso à ordem jurídica justa.  

 
Dessa forma, se o processo deve ser instrumento eficaz para o acesso à 

ordem jurídica justa, é preciso definir esta. Conforme ensinamentos de Ada Pelegrini 

Grinover, Cândido Dinamarco, Barbosa Moreira, Sálvio de Figueiredo e Kazuo 

Watanabe, o acesso à justiça não se identifica com a mera possibilidade de ingresso em 

juízo (DINAMARCO, GRINOVER, CINTRA, 2001:43).  

Watanabe, em estudo sobre o Acesso à Justiça e Sociedade Moderna, 

concluiu que o acesso a justiça "é fundamentalmente, direito de acesso à ordem jurídica 

justa", considerando-se como dados elementares do direito à ordem jurídica justa: a) o 

direito à informação; b) adequação entre a ordem jurídica e a realidade sócio-econômica 

do país; c) direito a uma justiça adequadamente organizada e formada por juízes 

inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem 

jurídica justa; d) direito a preordenação dos instrumentos processuais capazes de 

promover a efetiva tutela de direitos; e) direito à remoção de todos os obstáculos que se 

anteponham ao acesso efetivo à justiça com tais características (WATANABE, 

1988:40) 

Com base em tais lições, processo efetivo pode ser considerado aquele em 

que se consegue não apenas reconhecer um direito material, mas também proporcionar 

ao seu titular o exercício desse direito em tempo hábil. Assim, de nada adianta o Poder 

Judiciário dizer com rapidez e justiça a quem pertence um direito, se não conseguir 

transformar tal pronunciamento em um bem da vida. Logo, trazendo a conceituação 

para o campo da execução de sentença, pouco resolve um processo de conhecimento 

efetivo, se a execução da sentença não tiver a mesma característica. 
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Desse modo, a preocupação da doutrina é coerente, pois atualmente não 

basta que o Estado, detentor do monopólio da jurisdição, garanta mecanismos legais e 

constitucionais que possibilitam o ingresso no Judiciário, mas também garanta aos 

litigantes, por meio da atividade jurisdicional, resultados justos e efetivos, inclusive no 

menor tempo possível, tempo este aferido segundo critérios de razoabilidade7. 

Entretanto, há dificuldades no sistema processual e na organização judiciária 

para a satisfação de um crédito exeqüendo, mormente quando se refere a uma obrigação 

de pagar quantia certa. Geralmente a satisfação do crédito é prejudicada pelos 

obstáculos em encontrar bens do devedor que possam ser penhorados.  

Nesse contexto, o Relatório nº 32.789-BR do Banco Mundial (2004:19), 

analisando o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro, no item “Solução de Alguns 

Obstáculos Imediatos Adicionais ao Desempenho”, sugere “Aprimoramentos no 

processo para a execução de decisões judiciais, em especial no caso de dívidas 

particulares e cobrança de impostos”. Enfatiza que a penhora ou a gravação de bens 

parece ser obstáculo nos dois tipos de processos. Assim, propõe, entre outras medidas, 

“a interconexão de registro de imóveis, de modo que os credores não tenham que 

organizar uma caçada virtual para descobrir o paradeiro dos bens do devedor” e “a 

redução das restrições referentes a informações sobre contas bancárias dos 

devedores”. 

Tais recomendações são de fato apropriadas, uma vez que se tratando de 

cobrança de dívida de valor, não basta apenas o autor de uma ação ter seu direito 

reconhecido. É necessário, essencialmente, que o credor receba o valor a que tem direito 

por meio da execução da sentença. Para tanto, alguns mecanismos devem ser adotados, 

com o objetivo de se garantir a efetividade da execução de sentença. No Brasil já foram 

                                                 
7 A exigência de razoável duração do processo foi introduzida na Constituição brasileira pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, cujo inciso LXXVIII do art. 5º assim prevê: “LXXVIII - a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação”. A preocupação com o tempo de duração do processo é mundial. Por 
exemplo, por meio da emenda datada de 23/11/1999, foi incorporada à Constituição italiana, no artigo 
111, a cláusula do giusto processo. As Constituições espanhola de 1978 (art. 24, 2) e portuguesa de 1976 
(art. 20º, 4), acolhem, da mesma forma, o direito à celeridade do processo. Essa garantia é considerada em 
vários países como uma projeção do princípio do devido processo legal, conforme reconhecido 
inicialmente na Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais (Roma, 04 de novembro de 1950). Influenciada pelo pacto europeu, a Convenção 
Americana de Direitos Humanos de 1969, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, da 
qual o Brasil foi signatário, internalizada no direito brasileiro por meio do Decreto nº 678, de 06/11/1992, 
tratou, no art. 8º, do devido processo e da celeridade. 
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implementados alguns mecanismos semelhantes aos recomendados pelo Banco 

Mundial, os quais serão analisados adiante.  

 

3 MECANISMOS PARA AUMENTAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DE 

SENTENÇAS 

  

A seguir são apresentados alguns mecanismos já existentes que contibuem 

para aumentar a efetividade da execução de sentenças de acordo com o Código de 

Processo Civil. Os mecanismos analisados são: penhora em dinheiro on-line, declaração 

de bens e direitos on-line, consulta e bloqueio de veículos automotores, e requisição 

eletrônica de pagamento e saque diretamente no caixa. 

 

3.1 Penhora em dinheiro on-line 
 

A legislação processual civil prevê uma ordem legal para a realização da 

penhora na execução de sentença. O art. 655 do Código de Processo Civil dispõe que a 

penhora deve observar, em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.  

Até o ano de 2001, quando o credor requeria penhora em dinheiro 

depositado em instituição financeira,  era expedido ofício em nome do juiz ao Banco 

Central do Brasil, para que informasse sobre a existência de valores em contas ou 

aplicações financeiras, ou diretamente para a instituição financeira depositária, caso 

conhecidos o número da conta, a agência e o banco depositário. Localizado algum valor 

em depósito ou aplicação financeira, o juiz determinava a expedição de mandado de 

penhora, que era cumprido pelo Oficial de Justiça (meirinho). Assim, a penhora era 

efetuada “na boca do caixa”. Esse trâmite demorava cerca de 60 (sessenta) dias. 

No ano de 2001, com o objetivo de imprimir maior celeridade e efetividade à 

execução, bem como reduzir custos com recursos humanos e materiais no âmbito do 

Judiciário e do Banco Central do Brasil, tendo em vista que eram processados 

manualmente cerca de 600 (seiscentos) ofícios enviados diariamente pelo Poder 

Judiciário ao BACEN, este criou o sistema BACEN-JUD8, também conhecido por 

                                                 
8 O Banco Central é o mantenedor do sistema. É um intermediário entre a autoridade judiciária, emissora 
das ordens, e as instituições financeiras, a quem cabe o atendimento às requisições e ordens transmitidas. 
O Banco Central obriga-se, ainda, a manter o sistema em funcionamento adequado, prestando serviço de 
suporte técnico e operacional, esclarecendo dúvidas, orientando os usuários sobre a utilização dos 
recursos. 
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penhora on line. Em seguida, foi celebrado Convênio entre o Banco Central do Brasil e 

o STJ – Superior Tribunal de Justiça, tendo sido colocado o sistema à disposição do 

Judiciário brasileiro.  

O BACEN – JUD é um sistema eletrônico de relacionamento entre o Poder 

Judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central, que possibilita 

ao juiz encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e 

transferência de valores bloqueados.  

O sistema permite: a) a solicitação de informações de dados protegidos por 

sigilo bancário, envolvendo pessoas físicas e jurídicas clientes do Sistema Financeiro 

Nacional, sobre a existência de contas correntes e aplicações financeiras; b) 

determinações de bloqueio e desbloqueio de contas; c) e comunicações de decretação e 

extinção de falência. Em síntese, as requisições de informações encaminhadas pelo 

BACEN-JUD são destinadas à obtenção das relações de agências e contas em nome de 

envolvidos em processos judiciais, de extratos e dados de saldos ou endereços, com o 

fim de ser encontrado valor para ser penhorado na execução. 

Embora o sistema BACEN – JUD estivesse sendo utilizado desde o ano de 

2001 por alguns tribunais e juízes, somente no ano de 2005 o Código de Processo Civil 

passou a prever a penhora on line. Assim, para possibilitar essa penhora, o art. 655-A do 

CPC (incluído pela Lei nº 11.232/2005) prevê que o juiz, a requerimento do exeqüente, 

deve requisitar à autoridade supervisora do sistema bancário (Banco Central do Brasil), 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em 

nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução. As informações devem ser limitadas à existência ou não de 

depósito ou aplicação até o valor indicado na execução.  

O mesmo Código dispôs que, efetuada a penhora, compete ao executado 

comprovar que as quantias bloqueadas/penhoradas são revestidas de impenhorabilidade: 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 

pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e 

os honorários de profissional liberal. 

O sistema de penhora on line tem as seguintes funcionalidades:  a) inclusão 

das respostas das instituições financeiras, de forma automatizada, às consultas do Poder 
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Judiciário; b) transferência de valores bloqueados para contas judiciais; c) redução do 

prazo de processamento das ordens judiciais, possibilitando maior agilidade no 

processo; d) automação do processo de transferência de valores para conta de depósito 

judicial; e) indicação na tela do sistema da data em que a transferência de valores será 

efetivada, quando da resposta pelas instituições financeiras a uma ordem de 

transferência; f) informação do saldo bloqueado remanescente na resposta das 

instituições financeiras aos bloqueios, para evitar duplicidade de requisições de 

desbloqueios e transferências; g) padronização do processamento das ordens judiciais 

pelas instituições financeiras; h) atualização pelas instituições financeiras da relação de 

contatos de seus representantes com o Poder Judiciário, que poderão ser visualizados 

pelos juízes por meio da própria tela de resposta das ordens judiciais; i) minimização do 

trâmite de papéis (ofícios judiciais); j)  atualização de cadastro das varas/juízos.   

A utilização do sistema garante ao processamento das ordens judiciais: a) 

agilidade: porque as ordens são transmitidas eletronicamente e têm suas respostas 

visíveis para o juízo emissor na manhã do segundo dia útil após seu recebimento pelas 

instituições; b) economia: porque diminui o custo de processamento das ordens e 

solicitações judiciais tanto no âmbito do Judiciário, quanto no Banco Central e nas 

instituições financeiras, e mais a redução do prejuízo das partes com a manutenção por 

longo tempo dos recursos parados; c) segurança: utiliza recursos modernos de segurança 

e criptografia nas transmissões; e elimina riscos de falhas provenientes do 

processamento humano, conferindo campos de digitação e reduzindo os níveis de acesso 

à informação; d) controle: permite ao Judiciário o acompanhamento das respostas às 

ordens e solicitações emitidas. 

O sistema BACEN JUD é de uso exclusivo do Poder Judiciário, mediante 

convênio de tribunal superior com o Banco Central9.  O juiz, devidamente cadastrado 

pelo tribunal a que pertence, acessa a internet, no site http://www.bcb.gov.br, mediante 

senha individual e intransferível, e solicita informações on-line sobre a existência de 

contas correntes e aplicações financeiras de devedores.  

O procedimento é o seguinte: a) inicialmente, é incluída a minuta por um 

funcionário da secretaria ou cartório, sendo preenchidos os campos necessários ao exato 

                                                 
9 Os Tribunais de 2ª instância aderem ao Convênio realizado pelo Tribunal  Superior com o Banco 
Central. 
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cumprimento da decisão judicial10; b) depois de incluída, a minuta é submetida ao 

magistrado, que então a protocoliza, tornando-a ordem judicial com número de 

protocolo. Se isso for feito até às 19 horas, a ordem é remetida no mesmo dia para as 

instituições financeiras. Sendo feito após esse horário, a ordem é remetida no 

movimento do dia útil bancário seguinte; c) as instituições têm até às 23h59min do dia 

útil seguinte para responder à ordem judicial, passando as informações ao Banco 

Central11; d) os computadores do Banco Central consolidam as informações durante a 

madrugada do segundo dia útil, tornando-as disponíveis para os Juízos até as 8 horas da 

manhã do mesmo dia, possibilitando ao magistrado efetuar as ações subseqüentes, 

segundo seu critério; e) tratando-se de pedidos de extratos, os prazos são os mesmos, 

exceto quanto à remessa pelas instituições financeiras, a qual será feita em até 30 dias 

do recebimento da requisição; f) havendo saldo disponível, conforme informado pela 

instituição financeira, o magistrado pode determinar a transferência do valor bloqueado 

ou parte dele para uma agência de um banco depositário, por ele especificado. Será 

aberta uma conta em nome do autor da ação, movimentada sob autorização judicial; g) 

após o recebimento da ordem de transferência, a instituição agenda uma data para 

efetivar o depósito, informando no sistema.  O sistema também mostra uma mensagem 

do banco depositário certificando a efetivação da operação.  

A partir de março de 2008 passou a ser possível a requisição de informações, 

com a consulta da relação de agências e contas bancárias existentes, saldo consolidado, 

endereços e extratos bancários de clientes de instituições financeiras.  

 

3.2 Declaração de bens e direitos on-line  

No Brasil toda pessoa física ou jurídica deve apresentar anualmente a 

Declaração de Imposto de Renda à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em tal 

declaração são discriminados os bens e direitos, que são passíveis de penhora em 

execução. Até o ano de 2006 os juízes requisitavam, via ofício em papel, cópia desse 

tipo de declaração à Receita Federal, mediante requerimento do exeqüente, com o 

objetivo de encontrar bens e direitos passíveis de penhora para satisfação da execução. 

                                                 
10 A minuta é o rascunho da ordem ou requisição e é preparada com a utilização de uma tela, que se 
assemelha a um formulário impresso e contém campos que devem ser preenchidos com os dados 
necessários à formalização da determinação judicial.  
11 A consulta à resposta à ordem judicial permite a visualização das respostas das instituições, bem como 
das “não respostas”.  
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A Secretaria da Receita Federal do Brasil adotou o Certificado Digital para 

que os serviços protegidos por sigilo fiscal também fossem atendidos por meio de sua 

página na Internet, com o objetivo de certificar a autenticidade dos emissores e 

destinatários dos documentos eletrônicos, assegurando sua privacidade e 

inviolabilidade.  

Assim, agora as requisições judiciais são encaminhadas pelo sistema 

INFOJUD (Informações ao Poder Judiciário) e processadas no e-CAC (Centro de 

Atendimento ao Contribuinte Eletrônico) da RFB. O procedimento diminuiu o trâmite 

burocrático. A resposta que levava cerca de 30 dias para chegar até o órgão judiciário, 

agora demora 30 segundos. 

Por meio desse sistema possibilita-se aos magistrados acesso on-line aos 

dados cadastrais e declarações de bens e direitos de pessoas físicas e jurídicas 

executadas em processos judiciais. Com isso, são eliminados os pedidos feitos por meio 

de ofícios pelos magistrados e a transmissão de dados através de correspondências 

impressas.  

O sistema, basicamente, representa a substituição de requisições de tais 

declarações por ofício. Os juízes encaminhavam uma enorme quantidade de pedidos ao 

Delegado da Receita Federal. Isso representava muito trabalho para a SRF e para o 

Judiciário, além de gastos com a operação (papel, impressão, correspondência). Agora, 

com o novo sistema, em vez de encaminhar ofício à SRF, o juiz entra na Internet e 

obtém os dados em 30 segundos.  

A justiça federal do Paraná foi pioneira na utilização do sistema.  Em 

decorrência, o primeiro tribunal a firmar convênio com a Receita Federal foi o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, permitindo que todos os juízes federais e juízes federais 

substitutos das três seções judiciárias (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) 

tivessem acesso ao sistema. Em junho de 2007, a Receita Federal do Brasil (RFB) e o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinaram convênio para acesso ao INFOJUD. 

O sistema é de uso exclusivo aos juízes habilitados no sistema pelo órgão 

judiciário a que pertence, que tenha firmado convênio com a Receita Federal, mediante 

acesso com autenticação por certificação digital no site 

http://www.receita.fazenda.gov.br. O Certificado Digital é um arquivo contido em um 

SmartCard ou Token que identifica o usuário digitalmente.  

A obtenção do Certificado Digital segue regras rígidas de segurança. Após 

apreciação da documentação pelo juiz e coleta da assinatura, a autoridade certificadora 
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no Brasil (AC-JUS da Caixa Econômica Federal) faz a geração do par de chaves 

(pública e privada) e a liberação do Certificado Digital para que seja armazenado no 

SmartCard, cartão com o qual se passa a ter acesso aos dados do INFOJUD. 

Após o juiz acessar o site da Secretaria da Receita Federal e solicitar as 

declarações, os dados são enviados diretamente para a caixa postal do juiz que os 

solicitou, com segurança e confiabilidade, demorando cerca de 30 segundos. O juiz abre 

a caixa postal, imprime a declaração e determina que seja guardada em pasta separada 

na secretaria (cartório) da vara, pois se trata de documento acobertado pelo sigilo fiscal, 

tendo acesso a ele somente as partes. Em seguida, o exeqüente é intimado para se 

manifestar sobre o prosseguimento da execução. Havendo bens descritos na declaração 

que possam ser penhorados, requererá que seja expedido mandado de penhora. 

Verifica-se que esse sistema permite maior efetividade à execução, 

facilitando a pesquisa acerca da existência de bens para fins de penhora. 

 

3.3 Consulta e bloqueio de veículos automotores 

Na execução é comum o exeqüente requerer penhora sobre veículos 

automotores. No banco de dados do Departamento de Trânsito de cada Estado brasileiro 

estão registrados todos os veículos. Assim, em alguns Estados da Federação já está 

funcionando convênio entre o Poder Judiciário e o DETRAN – Departamento de 

Trânsito12, com o objetivo de acesso a determinadas funcionalidades existentes no 

banco de dados desses órgãos, tais como consulta acerca da propriedade de veículos 

automotores, efetivação de bloqueios/restrições etc.  

A consulta ao cadastro de proprietários de veículos registrados pode ser feita 

por funcionários do Poder Judiciário, devidamente autorizados, que possuirão cadastro 

para controle perante o órgão de trânsito estadual. O registro de bloqueio, para fins de 

penhora, e a liberação do veículo por ordem judicial somente podem ser feitas pelos 

juízes. 

O convênio tem como conseqüência prática – e positiva para ambas as 

instituições – evitar o envio de ofícios para a busca de veículos em nome de devedores, 

bem como para registro de restrição, quando já penhorado o bem. Tais providências 

podem ser efetuadas diretamente pelo juiz, economizando tempo e, principalmente, 

possibilitando que a ordem judicial seja cumprida com mais eficiência e eficácia, uma 

                                                 
12 No Estado do Paraná há convênio com a justiça federal e justiça estadual, cujos juízes acessam o site 
http://www.detran.pr.gov.br. 
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vez que é eliminada toda uma rotina burocrática consistente em: expedição de ofício, 

envio pelos Correios, recebimento do ofício pelo DETRAN, encaminhamento pelos 

setores administrativos, cumprimento da determinação pelo Órgão de Trânsito, 

expedição de novo ofício com a resposta ao magistrado, envio dessa resposta pelos 

Correios, recebimento pelo protocolo da Justiça Federal, juntada ao processo e, por fim, 

despacho do juiz. Essa rotina acarreta um atraso processual de cerca de dois meses, o 

que não ocorre mais se utilizado esse sistema. 

Verifica-se que esse sistema permite maior efetividade à execução, 

facilitando a pesquisa acerca da existência de bens para fins de penhora. Esse sistema 

com certeza é um mecanismo que implica mais um avanço no sentido da melhoria da 

prestação jurisdicional, pois vem ao encontro de uma idéia de justiça mais ágil e 

eficiente. 

 

3.4 Requisição eletrônica de pagamento e saque diretamente no caixa 

Na execução de sentença contra a Fazenda Pública, os depósitos dos valores 

destinados aos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor devem ser 

feitos em instituição bancária oficial, em conta remunerada e individualizada para cada 

beneficiário. O levantamento de valores depositados à ordem do juízo e aqueles 

decorrentes de precatório judicial de natureza comum depende de alvará judicial13, a ser 

expedido pelo juiz da causa. Não depende de Alvará judicial os valores pagos por meio 

de requisições de pequeno valor, expedidas pelas Varas Federais e Juizados Especiais 

Federais, e de precatórios de natureza alimentícia autuados nos Tribunais após 1º de 

julho de 2004. 

A Requisição de Pequeno Valor (RPV) é uma requisição de pagamento de 

quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública, que não se submete à sistemática 

de pagamento por precatório. Considera-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) aquela 

relativa a crédito cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a: a) 

sessenta salários-mínimos, se a devedora for a Fazenda Federal; b) quarenta salários-

mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se a devedora for a Fazenda 

Estadual ou a Fazenda Distrital; c) trinta salários-mínimos, ou o valor estipulado pela 

legislação local, se a devedora for a Fazenda Municipal. 

                                                 
13 Ordem do juiz, por escrito, autorizando o portador a retirar o valor depositado em uma conta judicial. 
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Conforme Resolução nº 30, de 11.06.2007, da Presidência do TRF4ªR, as 

requisições de pagamento expedidas pelas Varas Federais e Juizados Especiais Federais 

serão remetidas a este Tribunal por via eletrônica.  A responsabilidade pela transmissão 

eletrônica das requisições de pagamento ao Tribunal é do Juiz Requisitante (de 1º grau). 

Trata-se de um subsistema do Siapro (Sistema de Acompanhamento 

Processual) que possibilita o cadastramento e envio eletrônico, pelas varas federais, 

assim como a recepção, pelo Tribunal Regional Federal, de dados referentes aos pedidos 

de precatórios e requisições de pequeno valor contra a Fazenda Pública Federal. 

Após a transmissão da requisição, o juízo deverá enviar ao Tribunal a via 

impressa pelo sistema, devidamente assinada pelo Juiz Requisitante. Será considerado 

como data de autuação da requisição o dia do efetivo recebimento pelo Tribunal da via 

impressa e devidamente assinada. 

Após o registro das requisições de pagamento no Tribunal, elas recebem um 

número e os dados referentes a estas, tanto as expedidas eletronicamente quanto por 

ofício, estarão disponíveis na internet no sítio http://www.trf4.gov.br para exame e 

acompanhamento dos juízos requisitantes, entidades devedoras, partes beneficiárias e 

seus procuradores. 

Os demonstrativos de pagamento dos precatórios e requisições de pequeno 

valor são enviados eletronicamente às Varas Federais e Juizados Especiais Federais por 

meio do SISCOM – Sistema de Comunicação Eletrônica.  

Efetivado o depósito, a Secretaria de Precatórios do Tribunal comunica a 

disponibilidade ao Juízo da Execução, que dele cientificará as partes. As contas em que 

não houver necessidade de alvará para levantamento estarão disponíveis para saque na 

instituição bancária em 05 (cinco) dias úteis após o envio dos demonstrativos de 

pagamento pelo SISCOM, a contar do primeiro dia útil posterior a este envio.  

Os saques referentes a precatórios de natureza alimentícia e a requisições de 

pequeno valor são feitos independentemente de alvará e são regidos pelas normas 

aplicáveis aos depósitos bancários. Os depósitos relativos a precatórios de natureza 

comum são liberados mediante alvará expedido pelo juiz. Nesse caso, para efetuar o 

saque, o beneficiário deve retirar o alvará e dirigir-se diretamente à instituição bancária 

e apresentar documento de identidade. 

Esse sistema garante maior efetividade à execução de sentença, tendo em 

vista que é dispensado o alvará judicial nas hipóteses supracitadas. E a requisição 

eletrônica permite que o recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública seja 
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mais rápido. A informatização trouxe redução significativa dos custos de expedição e 

processamento das requisições de pagamento, economia de papel e tinta de impressora, 

além de economia de tempo no preenchimento de formulários e reaproveitamento dos 

dados do processo em futuros pedidos. 

 

 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É certo que os desafios do Judiciário na hoje chamada sociedade complexa 

estão a exigir mais do que sua “simples” modernização, mas está é condição necessária, 

embora não suficiente, para a efetividade da Justiça.  

A efetividade do processo tem preocupado os juristas brasileiros. Tratando-

se de cobrança de dívida de valor, não basta apenas o autor de uma ação ter seu direito 

reconhecido. É necessário que o credor receba o valor a que tem direito por meio da 

execução da sentença. Assim, alguns mecanismos devem ser adotados, com o objetivo 

de se garantir a efetividade da execução de sentença. 

Entretanto, há dificuldades no sistema processual para a satisfação de um 

crédito exeqüendo. O Relatório nº 32.789-BR do Banco Mundial sugere alguns 

mecanismos para tornar a execução mais efetiva.   

No Brasil já foram implementados mecanismos semelhantes aos 

recomendados pelo Banco Mundial. A penhora on-line (BACEN-JUD) possibilita que o 

credor tenha satisfeito o seu direito em menos tempo que a penhora comum, via oficial 

de justiça. As requisições via BACENJUD garantem maior efetividade às execuções: 

agilidade, economia, segurança e controle no processamento das ordens judiciais. 

O Sistema de requisição on-line de declarações de bens e direitos junto à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil contribuiu para a efetividade da execução de 

sentença, considerando que os dados são obtidos em 30 (trinta) segundos, o que antes 

demandava no mínimo 30 dias. 

A consulta ao cadastro de proprietários de veículos registrados junto aos 

departamentos de trânsito, o registro de bloqueio, para fins de penhora e a liberação do 

veículo por ordem judicial também contribuiu para a dita efetividade, economizando 

tempo e, principalmente, possibilitando que a ordem judicial seja cumprida com mais 

eficiência e eficácia, uma vez que será eliminada toda uma rotina burocrática. Por sua 

vez, as requisições eletrônicas de pagamento e o saque diretamente na instituição 

financeira (na boca do caixa) também permitem uma maior efetividade da execução.  
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Assim, os mecanismos descritos anteriormente permitem contribuir para a 

efetividade da execução de sentenças, permitindo diminuir o descompasso entre a 

sociedade e Poder Judiciário.   
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O DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS NA 

PERSPECTIVA DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL 

 

Felipe de Souza Costa Cola∗

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer∗∗

 

RESUMO 

O presente artigo aborda o dever de motivação das decisões judiciais na perspectiva da 

garantia constitucional do contraditório substancial. Parte-se do seguinte problema: 

nessa perspectiva, está o juiz obrigado a apreciar todos os argumentos trazidos pelas 

partes? Critica-se a tradicional concepção positivista que negligencia as peculiaridades 

do caso concreto e segundo a qual a aplicação do direito não é mais que a subsunção de 

fatos a normas. Adota-se, ao contrário, um modo de pensar tópico, aqui entendido como 

um modo de pensar no qual se deve partir sempre do problema e do caso concreto em 

busca da melhor solução. Nessa perspectiva, o juiz assume o desafio de encontrar uma 

decisão que seja a mais justa para o caso concreto e, ao mesmo tempo, conforme ao 

Direito. Tal decisão só pode ser encontrada por meio de um processo argumentativo e 

dialético, que, judicialmente, é ensejado pelo exercício do contraditório. Pode-se dizer, 

portanto, que a decisão judicial não é fruto de uma mera subsunção de fatos a normas 

levada a efeito pelo juiz, mas uma construção argumentativa da qual participam todos os 

três principais sujeitos processuais: autor, juiz e réu. O contraditório substancial não 

está limitado ao mero direito, conferido ao réu, de responder à demanda; mais que isso, 

está profundamente relacionado ao princípio democrático e representa a possibilidade 

concreta de participar da construção argumentativa e dialética do provimento 

jurisdicional. Assegura-se, portanto, às partes, a possibilidade de efetivamente 

influenciar na construção desse provimento, o que significa que todos os seus 

argumentos terão de ser considerados pelo juiz ou tribunal. Por outro lado, o dever de 

motivação das decisões judiciais representa uma garantia contra arbitrariedades, uma 

vez que obriga o juiz a explicitar todas as razões que o levaram à decisão proferida. 
                                                 
∗ Mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade Direito de Vitória – FDV, membro do 
Núcleo Temático “Acesso à Justiça na Perspectiva dos Direitos Humanos” da Faculdade de Direito de 
Vitória – FDV e advogado. 
∗∗ Professora universitária, livre-docente em Administração de Serviços de Saúde – UNIRIO e mestranda 
em Direitos e Garantias Fundamentais – FDV. 

2861



  

Sustenta-se, em conclusão, que o juiz está obrigado a se manifestar expressamente sobre 

todos os argumentos trazidos pelas partes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ARGUMENTAÇÃO DIALÉTICA; CONTRADITÓRIO 

SUBSTANCIAL; DEVER DE MOTIVAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The present article concerns the duty of motivation of judicial decisions in the 

perspective of the constitutional guarantee of substantive contradictory. It starts from 

the following problem: in this perspective, is the judge obligated to appreciate all the 

arguments brought by the parties? It is criticized the traditional positivist conception 

that neglects the particularities of the concrete case and according to which law 

application is no more than subsumption of facts to norms. It is adopted, in the opposite 

way, a topical way of thinking, here understood as a way of thinking in which one must 

always start from the problem and from the concrete case in search for the best solution. 

In this perspective, the judge assumes the challenge of finding a decision that is the 

fairest one to the case and, simultaneously, conformable to Law. That decision can only 

be found by means of a dialectic argumentative process, which, judicially, takes place 

with the exercise of the contradictory. It is possible to say, therefore, the judicial 

decision is not the result of mere subsumption of facts to norms carried out by the judge, 

but an argumentative construction of which all the three main components of the 

process – plaintiff, judge and defendant – participate. Substantive contradictory is not 

limited to the mere right, given to the defendant, to answer to the plaintiff`s demand; 

more than that, it is deeply related to the democratic principle and represents the 

concrete possibility to participate of the dialectic argumentative construction of the 

jurisdictional decision. Therefore, it is ensured to the parties the possibility to 

effectively influence in the construction of that decision, which means that all their 

arguments will have to be considered by the judge or the court. On the other hand, the 

duty of motivation of judicial decisions represents a guarantee against arbitrariness, 

since it obligates the judge to clear all the reasons that have taken him to his decision. It 

is asserted, in conclusion, that the judge has the obligation to expressly appreciate each 

and every argument brought in by the parties. 
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KEYWORDS: DIALECTICAL ARGUMENTATION; SUBSTANTIVE 

CONTRADICTORY; DUTY OF MOTIVATION. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Prevalece, hodiernamente, o entendimento de que o juiz ou tribunal, ao 

apreciar um determinado caso concreto, está obrigado a se pronunciar tão-somente 

sobre os pedidos formulados pelas partes, não se exigindo que o órgão jurisdicional 

aprecie, de forma expressa, todos os fundamentos invocados no debate processual1.  

Essa concepção certamente se vincula a uma visão do fenômeno jurídico 

como simples subsunção de fatos a normas. Ora, admitindo-se que a aplicação do 

Direito consista pura e simplesmente em estabelecer-se uma correlação entre um fato e 

uma descrição normativa, realmente não haverá grande importância na apreciação dos 

fundamentos invocados: bastará que o juiz, ante os fatos que lhe são apresentados, 

realize o trabalho de subsunção. Essa parece ser a idéia subjacente a brocardos como da 

mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia. Uma vez que se identificam os fatos – 

pensa-se – basta que sejam subsumidos às normas preexistentes; e essa subsunção não 

há de ser uma tarefa difícil, uma vez que o juiz conhece o Direito.  

Todavia, se a obrigatoriedade de o juiz se pronunciar sobre os fundamentos 

trazidos pelas partes for discutida na perspectiva da garantia constitucional do 

contraditório e à luz de uma concepção que veja no Direito algo mais que uma 

adequação matemática de fatos a tipos normativos, a questão já não será tão simples. 

Pergunta-se, então: à luz do contraditório, tomado em perspectiva substancial, e de uma 

concepção jurídica que enfatize o caráter argumentativo do Direito, está o juiz ou 

tribunal obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes? 

                                                 
1 Esse é o entendimento amplamente majoritário da jurisprudência brasileira. Consultem-se, apenas 
exemplificativamente, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 876528/RS, Relator 
Ministro Luiz Fux, DJ de 03.12.2007, p. 280; AgRg no REsp 919239/RJ, Relator Ministro Francisco 
Falcão, DJ de 03.09.2007, p. 140; REsp 715369/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 
11.06.2007, p. 351; REsp n. 792.497/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 02.05.2006, p. 263; e 
REsp n. 394.768/DF, Relator Ministro José Delgado, DJ de 01/07/2002, p. 247. 
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Pretende-se, aqui, oferecer uma resposta a essa questão, evidentemente, sem a pretensão 

de esgotar o tema.   

 

 

1 MÉTODO SUBSUNTIVO X TÓPICA JURÍDICA 

 

Até o fim da Segunda Guerra Mundial, o positivismo jurídico, que negava a 

existência de qualquer direito natural, aliado ao positivismo filosófico, que repudiava 

qualquer filosofia dos valores, formaram a ideologia democrática dominante no 

Ocidente2. Nesse paradigma, a aplicação do Direito se dava a partir de pura e simples 

subsunção de fatos a normas. Por outro lado, no que se referia à interpretação da lei, 

reconhecia-se certa liberdade ao aplicador do Direito, que poderia optar entre as várias 

possibilidades interpretativas admissíveis. Sobre o positivismo de Kelsen, por exemplo, 

explica Perelman: 

 
(...) De fato, Kelsen reconhece que a indeterminação do âmbito legal no qual 
o juiz exerce sua atividade fornece-lhe a oportunidade não só de deduzir a 
solução concreta a partir da regra geral, mas de proceder livremente a uma 
interpretação da lei, sendo esta resultante de uma escolha exercida por sua 
vontade: o juiz arremata o traçado que a lei lhe apresenta antes de convertê-la 
na maior do silogismo judiciário. Mas, procedendo assim, passando da norma 
geral à decisão judiciária, que constitui uma norma particular, age como 
administrador público encarregado de uma função, que ele exerce da melhor 
forma, levando em conta considerações oportunas3.  

 

Portanto, nesse paradigma, o Direito era aplicado de forma silogística: à 

norma geral contida no ordenamento caberia o lugar da premissa maior; ao fato 

concreto, o da menor; a decisão judicial final, norma concreta, correspondia à conclusão 

do silogismo, resultando da subsunção do fato à norma geral. Porém, ao se conferir à 

norma geral a posição de premissa maior, o juiz realizava uma atividade interpretativa, 

em que, dentre as várias possíveis interpretações de um texto legal, escolhia a que lhe 

parecesse mais adequada.  

Nesse sistema, portanto, o juiz, na aplicação do Direito, rumava da norma ao 

fato: a criação da norma concreta pelo provimento jurisdicional se dava sempre por 

meio de um movimento intelectual em que o julgador, tendo em mente uma norma 
                                                 
2 PERELMAN, C. Lógica Jurídica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 91. 
3 Ibid., p. 93. 
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geral, subsumia a ela os fatos envolvidos no caso concreto. Veja-se, a propósito, a 

seguinte afirmação de Kelsen: 

 
(...) a norma individual criada pela decisão judicial é um estágio de um 
processo que começa com o estabelecimento da primeira constituição, é 
continuado pela legislação e pelo costume, e conduz a decisões judiciais. O 
processo é completado pela execução da sanção individual. (...). O processo 
através do qual o Direito se recria constantemente vai do geral e abstrato ao 
individual e concreto. Trata-se de um processo de individualização e 
concretização constante e crescente (destaques nossos)4. 
 

Esse movimento da norma ao fato e do geral ao particular certamente 

autoriza o entendimento de que havia, no paradigma juspositivista, um primado do 

sistema normativo, em si mesmo considerado, sobre o caso concreto discutido. 

Com o fim da Segunda Grande Guerra, porém, ocasião em que se revelaram 

ao mundo as atrocidades cometidas pelo regime nazista alemão contra os judeus, surgiu 

uma forte preocupação com a justiça da ordem jurídica vigente. Percebeu-se que, em 

um determinado ordenamento, o extermínio em massa de judeus, por exemplo, poderia 

ser perfeitamente lícito sob uma perspectiva estritamente normativa. A partir dessa 

constatação, concluiu-se que o modelo positivista do Direito, ao excluir do sistema 

jurídico sua dimensão valorativa e ao conceber o processo de decisão judicial como 

mera subsunção, poderia conferir legitimidade a descalabros como o triste episódio do 

Holocausto. A discussão sobre as relações entre Justiça e Direito – há tempos 

abandonada pelo positivismo – precisava, portanto, ser retomada e o modelo de 

aplicação do Direito mediante simples subsunção do fato à norma teria de ser 

repensado. 

Nessa esteira, em 1953, foi publicada, na Alemanha, pela primeira vez, a 

obra Topik und Jurisprudenz, de Theodor Viehweg, em que se propunha a aplicação da 

tópica, uma técnica de pensamento orientada para o problema e desenvolvida a partir da 

retórica5, ao Direito. 

O modo de pensar tópico encontra suas origens nos Tópicos de Aristóteles, 

que constituem um tratado dedicado ao estudo da dialética6. A proposta do filósofo 

                                                 
4 KELSEN, H. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 196.  
5 VIEHWEG, T. Tópica e Jurisprudência. Tradução da 5ª ed. alemã, rev. at., de Kelly Susane Alflen da 

Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 16. 
6 ALMADA, G. P. de. Crítica da Razão Dialética em Aristóteles: introdução ao estudo da sua natureza. 

Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. p. 50. 
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grego era a de encontrar uma forma de raciocinar sobre qualquer tema proposto, a partir 

de premissas o mais prováveis possível; a dialética seria, assim, uma arte ou técnica de 

argumentação a partir dessas premissas7. 

E, na argumentação dialética, são utilizados topoi, ou seja pontos de vista 

que, a partir da discussão, possam servir como premissas para uma decisão. O 

significado e a utilização dos tópicos são assim explicados por Ferraz Júnior: 

 
Os conceitos e as proposições básicas dos procedimentos dialéticos, 
estudados na Tópica aristotélica, constituíam não axiomas nem postulados de 
demonstração, mas topoi de argumentação, isto é lugares (comuns), fórmulas, 
variáveis no tempo e no espaço, de reconhecida força persuasiva no 
confronto das opiniões. A tópica, assim, estaria a serviço de ars disputationis, 
caso em que as conclusões a que se chega valem pelo efeito obtido, sendo, 
pois, mais importante, uma bem feita elaboração das premissas (destaques 
originais) 8. 

 

Observe-se que a aplicação da dialética ao Direito não é uma idéia nova. De 

fato, a dialética aristotélica fora absorvida pelos jurisconsultos romanos, que 

rotineiramente a empregavam na solução dos casos jurídicos. Explica Villey que a idéia 

de eqüidade – oriunda da filosofia de Aristóteles –, a confrontação dialética das opiniões 

dos grandes juristas e das escolas de jurisprudência e o uso da casuística eram traços 

marcantes da atividade jurídica em Roma9. Acrescenta, ainda, o mesmo autor: “os 

juristas romanos não temiam tanto se contradizer; eles discutiam, adaptavam as 

soluções às circunstâncias, a arte deles era a busca incessante, tateante do justo”10. 

Utilizava-se, assim, a argumentação dialética na discussão do caso concreto, numa 

atividade que buscava sempre a solução mais justa para o problema discutido. 

É importante sublinhar, aliás, que a dialética aristotélica teve um importante 

papel no pensamento jurídico e filosófico ocidental até a Idade Média. Todavia, a partir 

do racionalismo cartesiano, os esquemas de pensamento oriundos da lógica formal e o 

método matemático passaram a ser privilegiados em detrimento da dialética11. Essa 

preferência por modelos lógico-formais – dentre os quais, destaca-se o silogismo – 
                                                 
7 Ibid., p. 51. 
8 FERRAZ JÚNIOR, T. S. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1994. p. 326.  
9 VILLEY, M. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 72-

73. 
10 Ibid., p. 73. 
11 SOUZA, A. C. de. Contraditório e Revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da  

natureza dialética do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 53-54 
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influenciou diversas correntes do pensamento jurídico moderno e contemporâneo e 

apareceu de forma clara no positivismo. Ainda hoje, é possível identificá-la na idéia de 

“silogismo judiciário”.  

Seja como for, no que se refere à tópica, o mais importante é destacar que 

está orientada fundamentalmente para o problema12, o que significa que sua aplicação 

ao Direito importa em deslocar-se o foco da atenção do sistema para o caso concreto. 

Em comparação ao método positivista, pode-se afirmar que, com o uso da tópica, o 

sentido do movimento intelectual levado a efeito pelo juiz é invertido: já não se parte do 

sistema jurídico em direção aos fatos, mas sim dos fatos em direção às normas, sempre 

em busca da melhor solução, solução essa que será encontrada mediante um processo 

argumentativo, dialético. 

E uma vez que se parte sempre do problema, pode-se dizer que o raciocínio 

tópico tem o sentido de uma busca das premissas que ensejarão a melhor solução para o 

caso concreto. Ou seja: se, no modelo juspositivista, procedia-se de forma lógico-

dedutiva, subsumindo-se fatos a normas à maneira de um silogismo, no raciocínio 

tópico, as premissas são buscadas a partir de uma argumentação dialética sobre o 

problema. Consulte-se, novamente, Ferraz Júnior: 

 
Quando se fala, hoje, em tópica pensa-se, como já dissemos, numa técnica de 
pensamento que se orienta para problemas. (...) Assim, pensar topicamente 
significa manter princípios, conceitos, postulados, com caráter problemático 
no sentido de que jamais perdem sua qualidade de tentativa. (...) Os pontos de 
vista referidos, chamados loci, topoi, lugares comuns, constituem pontos de 
partida de séries argumentativas, em que a razoabilidade das opiniões é 
fortalecida. Como se trata de séries argumentativas, o pensamento tópico não 
pressupõe nem objetiva uma totalidade sistematizada. Parte de 
conhecimentos fragmentários ou de problemas, entendidos como alternativas 
para as quais se buscam soluções. O problema é assumido como um dado, 
como algo que dirige e orienta a argumentação, a qual culmina numa solução 
possível entre outras (destaques originais)13. 

 

Nessa esteira, Viehweg estabelece a seguinte distinção entre o modo de 

pensar tópico e o raciocínio voltado à logicidade formal, característico do positivismo: 

 
(...) É, em realidade, possível de se distinguir uma reflexão que tem em vista 
a busca de material para pensar, de uma outra que é direcionada, ao invés, à 
logicidade. É, igualmente claro, que na prática esta última deve se colocar 

                                                 
12 VIEHWEG, 2008, p. 33. 
13 FERRAZ JÚNIOR, 1994, p. 328. 
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após aquela. Considerada deste modo, a tópica é uma meditação pré-lógica, 
já que, concebida como tarefa, a inventio tem caráter primário; a conclusio, 
ao invés, tem caráter secundário. A tópica deve indicar, propriamente, de que 
modo se encontra a premissa. A lógica aceita a premissa mesma e, elabora-a 
(destaques originais)14. 

 

Em vista de tudo o que se expôs, é possível concluir que o raciocínio tópico 

aplicado ao Direito permite, por meio da argumentação dialética focada no caso 

concreto, a busca pela solução mais justa. Afasta-se, portanto, a esterilidade do método 

subsuntivo para valorizar-se a retórica, a argumentação em torno do caso em exame. E, 

inclusive, ao se buscar a solução mais justa, resgata-se a dimensão valorativa do Direito. 

Convém, aqui, trazer a lume as seguintes palavras de Perelman: 

 
(...) a solução justa da lide não é simplesmente, como afirmaria o positivismo 
jurídico, o fato de ser conforme à lei, isto é, legal. (...) são os juízos de valor, 
relativos ao caráter adequado da decisão, que guiam o juiz em sua busca 
daquilo que, no caso específico, é justo e conforme ao direito, subordinando-
se normalmente esta última preocupação à precedente. Mas esse caráter 
adequado não será determinado segundo critérios subjetivos, ao modo do 
presidente Magnaud15, mas de uma maneira intersubjetiva, na medida em que 
corresponde às preocupações do meio que a deve aceitar.16. 
  

Dessarte, se, por um lado, a tópica permite a busca pela solução justa para o 

caso concreto, não há nisto razão para se supor que a justiça do caso corresponda às 

puras impressões subjetivas do julgador, já que a ele se impõe a tarefa de buscar uma 

solução que, além de moral e socialmente aceitável, se revele conforme ao ordenamento 

jurídico vigente.  Nesse sentido, conclui Perelman que a tarefa que o juiz se impõe é a 

busca de uma síntese que leve em conta, ao mesmo tempo, o valor da solução e sua 

conformidade ao direito17. 

 

E o melhor meio para se encontrar a decisão mais justa para o caso bem 

como para se exercer um adequado controle sobre a possível arbitrariedade do juiz 

                                                 
14 VIEHWEG, 2008, p. 41. 
15 Perelman refere-se aqui ao juiz Paul Magnaud, que presidiu, de 1889 a 1904, o Tribunal de Primeira 
Instância de Château-Thierry, na França e tornou-se célebre, em sua época, pelo fato de, em seus 
julgamentos, pouco se importar com a lei, a doutrina e a jurisprudência, agindo, ao contrário, como se 
fosse a própria encarnação do Direito. Suas decisões, portanto, decorriam de sua pura subjetividade 
(PERELMAN, 2004, p. 97). 
16 Ibid., p. 114. 
17 PERELMAN, 2004, p. 114-115. 
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consubstancia-se no pleno exercício da garantia constitucional do contraditório 

substancial e no dever de motivação das decisões. 

 

 

2 A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO 

SUBSTANCIAL  

 

Como visto acima, o uso da tópica permite a busca pela solução mais justa 

para o caso concreto, mas é necessário que tal decisão se mostre, a um só tempo, moral 

e socialmente aceitável e conforme ao Direito. Para que se atinja essa decisão, na tópica, 

parte-se do problema em busca de premissas. E o caminho que leva a essa decisão é, 

como já visto, a argumentação dialética. 

Pois bem: o diálogo, no processo, se dá a partir do exercício do 

contraditório, o qual, na ordem jurídica brasileira, encontra assento no art. 5º, LV, da 

Constituição18. O princípio do contraditório é assim explicado por Cintra, Grinover e 

Dinamarco: 

 
O princípio do contraditório também indica uma garantia fundamental de 
justiça: absolutamente inseparável da distribuição de justiça organizada, o 
princípio da audiência bilateral encontra expressão no brocardo romano 
aldiatur et altera pars. Ele é tão intimamente ligado ao exercício do poder 
que a doutrina moderna o considera inerente à própria noção de processo. (...) 
O juiz, por força de seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as partes, 
mas eqüidistante delas: ouvindo uma, não pode deixar de ouvir a outra; 
somente assim se dará a ambas a oportunidade de expor suas razões, de 
apresentar suas provas, de influir sobre o convencimento do juiz. Somente 
pela soma das parcialidades das partes (uma representando a tese e a outra, a 
antítese) o juiz pode corporificar a síntese, em um processo dialético. 
(destaques nossos)19. 

  

A explicação acima enfatiza bem o caráter dialético do processo, caráter esse 

que se manifesta por meio do exercício do contraditório. E esse caráter dialético do 

processo se desenvolve mediante a atividade argumentativa. Nesse sentido, explica 

Souza que a integração estrutural dos elementos participativos do processo jurisdicional 

se estabelece mediante uma atividade argumentativa desenvolvida pelas partes (autor e 
                                                 
18 Reza o dispositivo: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são  
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
19 GRINOVER, A. P.; CINTRA, A. C. A.; DINAMARCO, C. R.. Teoria Geral do Processo. 18. ed. rev. 
at. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 55. 
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réu, requerente e requerido), no sentido de perfectibilizarem no espírito do julgador uma 

adesão consciente e segura20. 

Por outro lado, o contraditório está intrinsecamente relacionado ao princípio 

democrático, sediado no art. 1º da Constituição Federal21. É certo que esse princípio 

apresenta diversas manifestações, mas, aqui, interessa destacar o fato de que ele importa 

em uma possibilidade de participação no exercício do poder, por meio de inputs 

democráticos, como observa Canotilho: 

 
(...) o princípio democrático implica democracia participativa, isto é, a 
estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos efectivas possibilidades 
de aprender a democracia, participar dos processos de decisão, exercer 
controlo crítico na divergência de opiniões, produzir inputs democráticos 
(destaques originais)22. 

  

Não há como se negar que o processo judicial está sujeito ao princípio 

democrático. Especificamente no que se refere aos provimentos jurisdicionais, estes, 

como atos estatais que são, obviamente se sujeitam a esse princípio. Por essa razão, os 

provimentos jurisdicionais, que produzirão efeitos sobre as partes no processo, não 

devem ser vistos apenas unilateralmente, como emanações do Estado-juiz; ao revés, sua 

legitimidade deve estar escorada em verdadeiros inputs democráticos, que, no processo, 

decorrem da argumentação deduzida em juízo. E a atividade argumentativa, no 

processo, dá-se por meio do contraditório, de forma dialética.  

Ressalta Souza que o princípio democrático reclama efetiva participação do 

povo, titular da soberania, no exercício do poder, sendo que o contraditório corresponde 

à concretização dessa participação no desenvolvimento da relação jurídica processual23. 

E o contraditório, uma vez que representa uma exteriorização do princípio democrático, 

assegurando a efetiva intervenção dos sujeitos processuais no exercício do poder 

jurisdicional, assume, para o jurisdicionado, um caráter de garantia, sendo essa a razão 

                                                 
20 SOUZA, de, 2003, p. 107. 
21 Preceitua o mencionado dispositivo: “A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito (...)” (destaques nossos).  
22 CANOTILHO, J. J. G.. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1999. p. 282. 
23 SOUZA, 2003, p. 136. 
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para sua inserção, na Carta Magna, entre os direitos e garantias fundamentais, e não no 

capítulo dos princípios fundamentais24. 

Por todo o exposto, verifica-se que o contraditório se reveste de uma 

autêntica função legitimadora da jurisdição estatal: o contraditório democratiza o 

processo e confere legitimidade ao provimento jurisdicional exarado. Mais que uma 

simples possibilidade formal de participação no feito, o contraditório garante ao 

jurisdicionado uma efetiva possibilidade de colaborar na construção argumentativa e 

dialética da solução mais justa a ser dada para o caso concreto. Essa é a razão pela qual 

se enfatiza, aqui, o caráter substancial do contraditório, o que afasta a concepção aqui 

defendida de uma visão puramente formal dessa garantia constitucional. 

O contraditório substancial não se confunde, assim, com a mera 

possibilidade conferida ao réu de apresentar uma resposta25. Em primeiro lugar, porque, 

mais que isso, ele representa a possibilidade efetiva de participação democrática, 

mediante argumentação dialética, no processo de construção do provimento 

jurisdicional. Em segundo lugar, porque, uma vez considerada essa dimensão da 

participação argumentativa e dialética na construção do provimento, todos os três 

principais sujeitos da relação processual – e não apenas o réu – estão sujeitos ao 

contraditório. O contraditório substancial, portanto, garante que todos os argumentos 

suscitados no debate processual serão efetivamente tomados em consideração quando da 

elaboração do provimento final. Nesse sentido, afirma Souza: 

 
O contraditório é a garantia de que todas as argumentações externadas pelas 
partes serão inseridas no processo e, acima de tudo, serão motivo de análise e 
de convencimento pelo julgador, permitindo que no processo se desenvolvam 
fato, valor e norma, na sua dinamicidade estrutural, visando sempre à 
concretização de um ordenamento jurídico mais consubstanciado com a 
realidade axiológica inserta em uma determinada comunidade26. 

 

 

                                                 
24 SOUZA, 2003, p. 137. 
25 Theodoro Júnior, por exemplo, parece seguir esse entendimento, uma vez que explica o contraditório 
nos seguintes termos: “(...) o principal consectário do tratamento igualitário das partes se realiza através 
do contraditório, que consiste na possibilidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, 
garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso do processo. Não há 
privilégios de qualquer sorte” (THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 24).  
26 SOUZA, 2003, p. 107. 
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3 O DEVER DE MOTIVAÇÃO E A COMPLETUDE ARGUMENTATIVA 

DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS 

 

Como corolário do princípio democrático e do contraditório substancial, 

surge o dever de motivação das decisões judiciais, inserto no art. 93, IX, da 

Constituição Federal27: as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, 

devendo o juiz ou tribunal explicitar, de forma clara e expressa, as razões de seu 

convencimento.  

Explica Zaneti Júnior que, na perspectiva de uma concepção democrática da 

atividade jurisdicional, o correto exercício do Poder Judiciário depende de se permitir a 

controlabilidade externa e difusa sobre a justiça e a legalidade de suas decisões, o que só 

ocorre se obedecido, em sua fórmula mínima, o princípio da motivação28. 

Com efeito, o dever de motivação representa para o cidadão a possibilidade 

de exercer um efetivo controle sobre a atividade jurisdicional, verificando quais os 

fundamentos utilizados pelo julgador na elaboração final da decisão. Por isso mesmo, o 

dever de motivação vem atender a uma exigência de segurança jurídica, impedindo-se 

que os provimentos jurisdicionais sejam fruto de mero arbítrio do juiz. Assim, se, por 

um lado, o contraditório substancial permite a construção democrática, argumentativa e 

dialética da solução mais justa para o caso concreto, o dever de motivação obriga o juiz 

a explicitar as razões de seu convencimento, de modo a vedar-lhe o arbítrio. Destarte, 

contraditório e dever de motivação se complementam mutuamente, permitindo o 

simultâneo atendimento às exigências da decisão mais justa para o caso e da segurança 

jurídica. Assim, a um só tempo, poderá a decisão ser justa e conforme ao direito, o que 

foi destacado anteriormente como necessário (item “1” supra). 

Surge, aqui, uma importantíssima conclusão: se, por um lado, o 

contraditório substancial confere às partes o direito de participar argumentativa e 

dialeticamente da construção do provimento final, de modo que os argumentos por elas 

apresentados sejam efetivamente levados em consideração pelo órgão jurisdicional, e, 

por outro, está esse órgão obrigado a explicitar os fundamentos que formaram seu 

                                                 
27Reza o referido dispositivo que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e 
fundamentadas todas as decisões (...)” (destaques nossos). 
28 ZANETI JÚNIOR, H. Processo Constitucional: o modelo constitucional do processo civil brasileiro.  

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 183. 

2872



  

convencimento, então, necessariamente, deverá o juiz ou tribunal manifestar-se 

expressamente sobre cada um dos fundamentos elencados pelas partes no processo. 

Dessarte, revela-se manifestamente inconstitucional o entendimento 

majoritário esposado pelos tribunais brasileiros quando afirmam que o órgão 

jurisdicional não está obrigado a se pronunciar sobre os fundamentos apresentados. Esse 

entendimento contradiz, a um só tempo, os seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º 

(princípio democrático), art. 5º, LV (garantia do contraditório substancial) e art. 93, IX 

(dever de motivação das decisões judiciais). 

Ora, esse entendimento dos tribunais pátrios somente se justificaria dentro 

do modelo positivista, em que a aplicação do direito decorre de mero procedimento 

intelectual subsuntivo. Mas, uma vez superada essa concepção absolutamente arcaica e 

concebendo-se o processo na perspectiva de sua natureza dialética e argumentativa, bem 

como sob a luz do princípio democrático e do contraditório substancial, conclui-se que 

essa posição de nossos tribunais é manifestamente insustentável.  

Como se pode perceber, a concepção aqui esposada vem relativizar os 

tradicionais brocardos da mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia, uma vez que, no 

processo, o jus não é um dado pronto e acabado, ao qual simplesmente é subsumido o 

factum; ao contrário, o jus, aqui entendido como a solução mais justa conforme ao 

direito para o caso concreto é construído dialeticamente em contraditório, devendo o 

órgão jurisdicional apreciar expressamente cada um dos fundamentos alegados pelas 

partes.  

É flagrantemente inconstitucional, portanto, a decisão judicial que deixa de 

apreciar fundamentos alegados pelas partes. Ocorre que, segundo aqui se entende, 

exige-se das decisões judiciais, em decorrência dos preceitos constitucionais citados, o 

atendimento ao requisito a que Spadoni denominou completude justificatória – e que 

aqui se prefere chamar de completude argumentativa –, requisito esse assim explicado: 

 
Devem ser justificadas todas as “escolhas” que conduziram o juiz a uma 
determinada solução das questões que lhe foram apresentadas. Assim, não 
pode o magistrado limitar-se a afirmar a aplicabilidade ou não de 
determinada norma ao caso concreto, ou, simplesmente, asseverar que tais ou 
quais fatos suscitados pelas partes são falsos ou verdadeiros, foram ou não 
provados, sem que demonstre as razões pelas quais assim entendeu. Não 
pode o magistrado invocar, simplesmente – e como é bastante comum, 
entendimento sedimentado nos tribunais, ou mesmo súmula, ainda que 
vinculante – (sic), e aplicá-lo ao caso que julga, sem que antes diga o porquê 
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do não-acolhimento dos argumentos relacionados pelas partes e o porquê da 
aplicabilidade da jurisprudência invocada ao caso concreto. No dizer de 
Miguel Reale, é “a razão dessa opção que constitui propriamente o 
fundamento do decidido”. Deve a decisão revelar todo o contexto de sua 
justificação. Em tal contexto revelado devem estar presentes, 
necessariamente, o enfrentamento e a decisão de todas as questões fáticas e 
jurídicas suscitadas pelas partes e que são relevantes para aferir a correção do 
julgamento. Ainda, e considerando que o juiz, no direito brasileiro, pode 
proferir decisão com base em argumentos jurídicos diferentes daqueles 
constantes nas defesas das partes, deve ele também demonstrar o porquê do 
afastamento destes fundamentos invocados e o porquê da aplicação de outro 
distinto dos que lhe foram apresentados (destaques originais)29-30. 

 

 O órgão jurisdicional, portanto, deve explicitar todo o contexto de sua 

decisão, sendo que, nessa explicitação, devem, necessariamente, ser apreciados todos os 

fundamentos trazidos pelas partes ao processo, para que a decisão seja dotada de 

completude argumentativa. Prefere-se, aqui, falar em completude argumentativa do 

provimento judicial, e não em completude justificatória: quer-se, com isso, enfatizar o 

aspecto argumentativo e dialético do processo e que abrange o próprio provimento 

jurisdicional. Ocorre que, uma vez que os três principais sujeitos processuais estão 

inseridos numa relação dialética, a própria decisão judicial – e não apenas as 

manifestações das partes – apresenta um caráter argumentativo e dialógico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo de aplicação do Direito baseado na pura e simples subsunção de 

fatos a normas, à maneira de um silogismo já não se mostra adequado nos tempos 

atuais, em que o Direito é pensado, sobretudo, à luz do caso concreto. Nessa esteira, 

adotou-se, no presente trabalho, a tópica jurídica, que parte sempre do problema 

concreto rumo à solução mais justa para o problema nele contido. Essa melhor solução é 

                                                 
29  SPADONI, J. F. A Função Constitucional dos Embargos de Declaração. In: NERY JÚNIOR, N. 

WAMBIER, T. A. A. (Coords.). Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros 
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 8. p. 238.  

30  Faz-se aqui, porém, uma ressalva, uma vez que o autor entende possível a decisão com base em 
fundamentos distintos dos invocados pelas partes: ora, se o contraditório substancial importa em 
efetiva possibilidade de participação dialética dos três sujeitos principais do processo – autor, Estado-
juiz e réu – na construção do provimento final, parece mais adequado concluir que o juiz, ao constatar 
a possibilidade de julgar conforme fundamento diverso daqueles que estão sendo discutidos, deve 
abrir às partes a possibilidade de exercício do contraditório também quanto a esse novo fundamento, 
para, somente então, proferir sua decisão. O tema, porém, merece um estudo mais aprofundado, que 
foge aos escopos deste artigo. 
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sempre encontrada a partir de um processo argumentativo e dialético, que, no processo, 

ocorre por meio do contraditório. 

O contraditório, portanto, não pode ser visto numa perspectiva puramente 

formal, como significando apenas a possibilidade de o réu responder à demanda. Ao 

contrário, o contraditório deve ser visto em seu aspecto substancial, de forma 

intrinsecamente ligada ao princípio democrático, de modo a garantir às partes o direito 

de efetivamente colaborar na construção do provimento jurisdicional. E, como corolário 

do princípio democrático e do contraditório substancial, tem-se o dever de motivação 

das decisões judiciais, que possibilita o atendimento simultâneo às exigências da 

decisão mais justa e da segurança jurídica. 

A partir dessas constatações, não é difícil se verificar que, se, por um lado, é 

garantida às partes a possibilidade de participar, de forma argumentativa e dialética, da 

construção do provimento jurisdicional, de modo que a argumentação apresentada 

efetivamente influa na decisão a ser proferida e, por outro, se o órgão jurisdicional tem o 

dever de explicitar todas as razões que motivaram sua decisão, este está obrigado a 

apreciar expressamente todos os fundamentos trazidos pelas partes. Se não atendida 

essa exigência – aqui denominada completude argumentativa dos provimentos 

jurisdicionais – a decisão proferida será inevitavelmente inconstitucional, por violação 

do princípio democrático (art. 1º da Carta Magna), do contraditório substancial (art. 5º, 

LV, da Constituição) e do dever de motivação (art. 93, IX, da Lei Maior). 

Espera-se que este trabalho seja recebido como uma provocação à reflexão 

sobre o tema proposto e, quiçá, como chamamento a uma valorização da democracia e 

do contraditório substancial nos estudos e na prática do Direito no Brasil. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMADA, Gonçalo Portocarrero de. Crítica da Razão Dialética em Aristóteles: 
introdução ao estudo da sua natureza. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 3. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. 
 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, 
decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

2875



  

 
GRINOVER, A. P.; CINTRA, A. C. A.; DINAMARCO, C. R.. Teoria Geral do 
Processo. 18. ed. rev. at. São Paulo: Malheiros, 2002. 
 
KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 
 
PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
SOUZA, Artur César de. Contraditório e Revelia: perspectiva crítica dos efeitos da 
revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. 
 
SPADONI, Joaquim Felipe. A Função Constitucional dos Embargos de Declaração. In: 
NERY JÚNIOR, Nelson. WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coords.). Aspectos 
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às 
Decisões Judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 8. p. 231-257. 
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. 
 
VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Tradução da 5ª ed. alemã, rev. at., de 
Kelly Susane Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. 
 
VILLEY, Michel. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 
 
ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo Constitucional: o modelo constitucional do 
processo civil brasileiro.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

2876



PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NO PROCESSO PENAL: 

 UMA ANÁLISE DA REFORMA DO CPP A PARTIR DA COMPREENSÃO DO 

MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO, A DISCUSSÃO A RESPEITO 

DAS GARANTIAS DO ACUSADO VERSUS EFICIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO  
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RESUMO 

O presente trabalho pretende apresentar as propostas de modificação dos artigos 155 e 

156, I, do Código de Processo Penal, apresentadas no projeto de Lei n.o 4207/2001, e 

discutir a respeito da cognição sobre a produção de prova antecipada, prova essa 

produzida na fase de investigação criminal como medida cautelar, e sua utilização no 

processo penal, analisando a questão a partir da critica à discricionariedade do juiz e 

estabelecendo uma interpretação a partir da compreensão do modelo constitucional de 

processo. Assim, o tema da produção antecipada de provas, será analisado tomando 

como marco a compreensão do processo como garantia no Estado Democrático de 

Direito, definido a partir do paradigma procedimentalista. Pretende-se, apropriando das 

discussões sobre a discricionariedade do juiz ocorridas na teoria do direito, apresentar a 

preocupação em se discutir eficiência da investigação e redução de garantias do 

acusado, como parâmetro para a fundamentação da decisão sobre antecipação de 

provas. Neste sentido, conclui o trabalho pela demonstração da necessidade de respeito 

ao modelo constitucional de processo, compreendido a partir da existência de uma base 

principiológica uníssona, constituída pelos princípios do contraditório, ampla defesa, 

fundamentação das decisões e terceiro imparcial, para impedir que a decisão da 

produção antecipada de provas se funde no subjetivismo do juiz sustentado por 

argumentos pragmáticos ou políticos. 
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PALAVRAS CHAVES:  ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, PROCESSO 

PENAL, INVESTIGAÇAO CRIMINAL, DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, 

PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVAS 

 

ABSTRACT 

This work intends to present proposals of modification in the articles 155  

and 156, I, of the Criminal Procedure Code, presented in the project of Law  

4207/2001, and to discuss about the cognition on the production of evidence  

produced during preliminaries to trial, which were produced in the phase of  

criminal inquiry as writ of prevention, and its use in the criminal  

proceeding, analyzing the question from critics to the discretionary  

of the judge and establishing an interpretation from the understanding of  

the constitutional model of process. Thus, the subject of the anticipated  

discovery, will be analyzed taking as landmark the understanding of the  

process as guarantee in the Estate of Law, defined from the  

procedural paradigm. It is intended, appropriating the quarrels on  

the discretionary of the judge occurred in the theory of law, to  

present the concern in real efficiency of the inquiry and reduction of  

guarantees of the defendant, as parameter for the recital of the decision on  

anticipation of evidence. In this direction, we will conclude the work by  

demonstrating the necessity of respect to the constitutional model of  

process, considering the existence of an constitutional principle base,  

consisting of the principles of the contradictory, legal defense, recital of  

the decisions and third impartial one, to hinder that the decision of the  

anticipated discovery establishes in the subjectivism of the judge  

supported by pragmatic or politics arguments. 

 

KEY WORDS: STATE OF LAW, CRIMINAL PROCEEDING, CRIMINAL  

INVESTIGATION, DISCRETIONARY OF THE JUDGE, ANTICIPATED 

PRODUCTION OF EVIDENCE 
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INTRODUÇÃO 

O movimento de reforma da legislação processual possui no Brasil contornos 

próprios, criticáveis por sua ausência de coesão em relação à legislação já expressa nos 

códigos de processo civil e processo penal, em virtude da opção legislativa de uma 

reforma parcial. Também, pode ser criticada em razão da perspectiva de uma reforma 

que se sustente exclusivamente no interesse de garantir celeridade e eficiência ao direito 

processual, no sentido de possibilitar o acesso a uma ordem jurídica justa, como se 

verifica, de forma clara, no movimento de reforma do processo civil. 

Na esteira da reforma do processo civil, o Código de Processo Penal, que já teve 

importantes propostas de reforma total, vem passando por um período de reformas 

pontuais, que vem se delongando desde 2001, iniciado pelo Poder Executivo a partir dos 

projetos de lei números 4.203, 4.204, 4.205, 4.206, 4.207, 4.208, 4.209, todos de 2001. 

Assim, dentre as preocupações com uma reforma parcial do Código de Processo 

Penal está, justamente, a de não se conseguir retirar a forte influência inquisitorial e 

fascista do decreto-lei 3.689/41, e a de compatibilizar o texto reformado com as 

garantias do processo penal definidas no texto da Constituição da República de 1988, a 

partir da adoção pelo texto constitucional do paradigma do Estado Democrático de 

Direito. 

É com base nesse panorama que se pretende refletir sobre uma das mudanças do 

movimento de reforma do processo penal, que se encontra em regime de tramitação de 

urgência na Câmara dos Deputados, pretendendo uma reflexão sob o marco 

procedimentalista do Estado Democrático de Direito, que define o processo como uma 

garantia constitutiva de direitos fundamentais. 

O tema especifico é a produção de provas determinadas pelo juiz de forma 

antecipada, como medida cautelar preparatória ao processo penal. A partir do tema, 

pretende-se discutir as implicações da referida decisão em relação à discricionariedade 

judicial e ao pragmatismo das decisões, que gravitaram entre o respeito às garantais do 

acusado e dos investigados e a eficiência e limites da investigação preliminar do 

inquérito policial. Assim, apropriando-se de criticas à discricionariedade do juiz, seja 

pela teoria do “Direito como integridade” de Dworkin ou pela legitimidade das decisões 

garantida pela fundamentação racional com a participação dos afetados, proposição 
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habermasiana, pretende-se formular uma proposição limitadora da discricionariedade 

para a fundamentação da decisão de produção de prova antecipada a partir de critérios 

de necessidade, adequação e proporcionalidade. 

Tal proposição de limitar a discricionariedade passa, no presente estudo, pela 

compreensão do modelo constitucional de processo, visto como uma base 

principiológica uníssona, definida a partir da co-dependência entre os princípios do 

contraditório, ampla defesa, fundamentação das decisões e imparcialidade do órgão 

decisório. Com base nesta compreensão, no sentido de construir uma argumentação, 

fundada na participação dos afetados, que garanta a racionalidade das decisões, a partir 

de uma coerência normativa do discurso de aplicação que volta sua analise ao caso 

concreto, pretende-se afastar a discricionariedade judicial, impondo limites ao 

subjetivismo do julgador. 

 

1 – A PRODUÇAO DE PROVAS ANTECIPADAS E A REFORMA DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL 

É patente a dificuldade de concretização dos direitos e garantias fundamentais 

definidos pela Constituição da República/1988 quando se analisa as bases do Código de 

Processo Penal brasileiro. 

A crítica à influência inquisitorial do Código de Processo Penal brasileiro 

(COUTINHO, 2001) é parte desta grande discussão. Pode-se detectar contornos 

inquisitórias no processo penal brasileiro seja pela simbiose entre o papel de acusador e 

julgador, como a prevalência de um órgão julgador que supre as deficiências e atropelos 

processuais do órgão de acusação, mas também o controla e intervém em sua 

autonomia, ou seja, o juiz é gestor da prova (COUTINHO, 2001) e ao mesmo tempo 

aquele que “diz o direito no caso concreto”.  

Como assevera Coutinho em relação à dificuldade de compatibilizar o texto do 

Código de Processo Penal às normas constitucionais garantidoras 
 

A questão é tentar quase o impossível: compatibilizar a Constituição da 
República, que impõe um Sistema Acusatório, com o Direito Processual 
Penal brasileiro atual e sua maior referência legislativa, o CPP de 41, cópia 
malfeita do Codice Rocco de 30, da Itália, marcado pelo princípio inquisitivo 
nas duas fases da persecutio criminis, logo, um processo penal regido pelo 
Sistema Inquisitório. Por evidente que não inventei isto; os fundamentos 
estão em Cordero, Pisapia, dentre outros e servem para poder ler o processo 
penal brasileiro e seu desvario persecutório. Ora, hoje ninguém mais com 
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algum conhecimento duvida que um sistema processual se define pela 
gestão da prova e a quem ela cabe (v. art. 156 e 502, CPP), embora não se 
descarte ser importante ao sumiço do actus trium personarum (Bulgaro) o 
fato de terem consumido a separação entre acusador-julgador. (COUTINHO, 
2007) 
 

A referida influência dificulta, sobremaneira, a implementação integral do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, como se verifica até hoje no procedimento 

para decretação e manutenção de prisões processuais, sem a previsão sequer de 

contraditório via direito ao recurso. 

Nesse sentido, por mais que a reforma do Código de Processo seja, portanto 

louvada e mais que necessária, o anteprojeto de Código de Processo Penal de Helio 

Tornaghi era de 1963, sendo a atual opção política de produzir uma reforma pontual no 

referido diploma processual, até certo ponto, pouco comprometida com o 

contemporâneo debate acadêmico e com a participação da comunidade cientifica. 

Assim, dispensa-se a discussão justamente dos necessários ajustes da “reforma”1, quais 

sejam,  as teorias do processo de matiz democrática e a preocupação com o papel do 

juiz no processo e o respeito às garantias constitucionais. 

No sentido do tema proposto para análise no presente estudo, pretende-se 

discutir as disposições a respeito do papel do juiz na produção das provas, 

especialmente das provas antecipadas. 

Na formulação original do Código de Processo Penal os artigos 155, 156 e 157, 

dispõem respectivamente, acerca das restrições à produção de provas quanto ao estado 

de pessoas pelo juiz, da distribuição do ônus da prova, no sentido de que a prova da 

alegação incumbirá a parte que alegou, mas autoriza o juiz a determinar de oficio a 

produção de provas para dirimir ponto relevante, e por fim, que a formulação do juízo 

de convicção será feita pela livre apreciação das provas. 

A redação proposta pelo Projeto de Lei n.o 4.205 de 2001, estabelece algumas 

importantes modificações, mas também mantém parte do texto original do Código que 

vem sendo questionado, em razão da interpretação adequado à Constituição e à sua base 

de princípios. 

                                                 
1 Tome como exemplo a norma do Regimento Interno do Congresso nacional que prevê a adequação dos 
projetos de Código que a mais de três legislaturas encontram-se em tramitação a necessária adequação ao 
texto constitucional em vigor, com sua profusão de emendas. 
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O projeto define a livre apreciação da prova como critério de análise da prova 

(proposta de nova redação do art. 1552), mas produzida em contraditório judicial, não 

podendo o juiz fundar a decisão em provas colhidas no inquérito policial. 

Tal proposta, vista pontualmente, é uma importante reformulação, pois coloca a 

garantia do contraditório como base para a cognição do juiz sobre as provas produzidas 

no processo. E mais, impede que a prova produzida do inquérito, que é uma prova 

unilateral, produzida pelos órgãos de persecução penal, sem contraditório, seja usada no 

processo penal. 

Contudo, a proposta de redação do artigo 1563, continua a prever que a alegação 

incumbira à parte que a fizer, ou seja, quem alega deve provar, interpretação inadequada 

da disposição constitucional da presunção de inocência. Ou seja, pelo principio da 

presunção de inocência não cabe a defesa provar a inocência do acusado, mas sim a 

acusação provar todos os elementos constitutivos do delito.  De modo que, ausente as 

provas para condenação, a única solução possível é a absolvição por insuficiência de 

provas. Assim, a proposta manteve a formulação original para o ônus da prova das 

partes, exigindo a sua adequação aos princípios próprios do processo penal, definido na 

Constituição da República, como é o caso do princípio da presunção de inocência. 

Ademais, a proposta do artigo 156, abre espaço para o juiz decidir sobre a 

produção de provas antecipadas, produzidas, portanto, na fase do inquérito, quando 

forem urgentes e relevantes, tomando como critério a necessidade, adequação e 

proporcionalidade. Tal proposição precisa obrigatoriamente passar por uma 

interpretação constitucionalmente adequada, sob pena de ser uma base para a 

discricionariedade do juiz, se não for observado o modelo constitucional de processo, 

que garante a conformação das normas processuais aos princípios do contraditório, 

ampla defesa, fundamentação das decisões e garantia do terceiro imparcial. 

                                                 
22 “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. 
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições à prova 
estabelecidas na lei civil.” (BRASIL, CAMARA DOS DEPUTADOS, 2001) 
3 “Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz: 
I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes 
e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; 
II - determinar, de ofício, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências 
para dirimir dúvida sobre ponto relevante.” (BRASIL, CAMARA DOS DEPUTADOS,  2001) 
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É justamente a reflexão sobre os impactos e aberturas interpretativas da referida 

reforma que disciplina os critérios para fundamentar a decisão do juiz que determina a 

produção antecipada de provas na fase do inquérito policial, que é o tema central do 

presente estudo. 

 

CAPITULO 02 – A ABERTURA À DISCRICIONARIEDADE: Uma crítica ao 

Pragmatismo 

As alterações propostas pelo projeto de Lei n.o 4207/2001 evidenciam um 

avanço quanto a atuação do juiz na produção de provas, mas continuam a exigir uma 

interpretação constitucionalmente adequada, a fim de se observar as garantias do 

cidadão previstas na Constituição da República/88. Como já evidenciado, há uma 

contribuição na nova redação do art. 155 do CPP, que reafirma a garantia do livre 

convencimento motivado, mas que exige, fundamentalmente, o pleno exercício do 

principio do contraditório, além da proibição, direcionada ao juiz, de fundamentar suas 

decisões em elementos obtidos na investigação criminal, fase esta que, apesar das 

críticas, dispensa a participação das partes e possui conteúdo eminentemente 

inquisitório. 

Embora reconhecidas suas beneficies, o projeto traz algumas disposições de 

roupagem garantista4, que, em verdade, nos remontam à indesejada tradição da 

discricionariedade oriunda do positivismo jurídico. O art. 156, em seu inciso “I”, ao 

permitir que o juiz, utilizando-se de um juízo de proporcionalidade e adequação, possa, 

antes mesmo de iniciada a ação penal, ordenar a produção de provas, sem ouvir as 

partes afetadas por esta decisão, abre larga margem ao subjetivismo do julgador. Daí, 

pode vir o contra-argumento de que estas provas só seriam produzidas se 

demonstrassem ser urgentes e relevantes; entretanto, o problema reside justamente neste 

ponto, pois, afinal, as provas devem ser urgentes e relevantes na perspectiva de quem? 

Como se garantir a legitimidade e racionalidade do provimento jurisdicional, afastando 

de sua construção aqueles que serão por ele diretamente afetados? Estas e outras críticas 

                                                 
4 O garantismo, que tem como marco a obra do italiano Luigi Ferrajoli. Como assevera o autor: 
“entendido como fonte jurídica de legitimação, o principio da legalidade representa um postulado jurídico 
do juspositivismo no qual se baseia a função garantista do direito contra o arbítrio (2002, p. 697). Assim, 
a base do garantismo, que não é uma teoria apenas para o direito penal, mas uma teoria geral do direito, é 
de conteúdo fortemente positivista, limitador de uma interpretação fundada em princípios jurídicos, 
distintos dos fundamentos axiológicos. 
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referentes à necessidade do contraditório no exercício da função jurisdicional e a sua co-

relação com a fundamentação das decisões serão alvo do próximo capítulo. 

Por hora, pretende-se demonstrar como a abertura da textura da linguagem 

disposta na expressão “observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da 

medida” presente no inciso “I” do art. 156 do projeto de Lei n.o 4207/2001, abre ao juiz 

um horizonte discricionário, onde ele pode se valer de argumentos metajurídicos na 

fundamentação da decisão, eis que neste solipsismo judicial não há limites, senão o 

próprio subjetivismo do julgador, para avaliar o que é o adequado e o que é o 

proporcional. Estes argumentos caracterizam um verdadeiro paternalismo exercido 

pelos juízes, como se eles fossem os guardiães da sociedade, eis que apregoam a 

utilização, pelo respectivo julgador, de argumentos estranhos ao Direito, em prol da 

correção prática dos erros perpetrados por outras esferas estatais. Em outros termos, na 

perspectiva instrumentalista do processo, os juízes devem fundamentar suas decisões 

em argumentos jurídicos e metajurídicos para concretizar a almejada justiça social, 

sendo, portanto, o processo interpretado como mero instrumento à disposição do Estado 

para a efetivação da paz social (DINAMARCO, 1998, p. 159-167). 

Na perspectiva da Teoria do Direito, na esteira do pensamento do filósofo do 

Direito, o americano Ronald Dworkin, estes argumentos que buscam justificar uma 

decisão demonstrando que ela favorece uma meta coletiva para a inteireza do corpo 

social, que visam a implementação de políticas públicas5, são chamados de “argumentos 

de política”.  Já aqueles argumentos que justificam uma decisão buscando demonstrar 

que ela respeita ou assegura algum direito individual ou de um grupo são denominados 

“argumentos de princípio” (DWORKIN, 2002, p. 36). Esta conceituação é 

imprescindível para desenvolver a crítica formulada por Dworkin ao pragmatismo, 

sendo tal discussão completamente aplicável à fundamentação da decisão que concede 

uma medida de produção de prova antecipada, sob um argumento de política criminal, 

em detrimento de garantias constitucionais. 

O pragmatismo, afirma que as pessoas a nada têm direito senão a uma decisão 

judicial, que, ao final se coloque como a melhor para a comunidade como um todo, sem 

                                                 
5 Dworkin faz uma distinção entre política e diretrizes políticas. Por política (“politcs”) entende o autor as 
relações entre os cidadãos de uma comunidade política que se reconhecem como parceiros no direito. Já 
diretrizes políticas (“policies”) significa programas políticos criados para o alcance de determinada meta, 
meta esta que envolve uma ponderação de custos e benefícios no seio da comunidade, visando produzir 
um benefício global. 
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considerar as decisões do passado – os precedentes do direito norte-americano – e nem 

mesmo os princípios estruturantes daquela sociedade. O pragmatismo sugere que às 

vezes os juízes devem agir “como se” as pessoas tivessem algum direito, eis que, em 

longo prazo, tal postura beneficiará a sociedade. A utilização dos direitos nesta 

perspectiva serve de estratégia ao pragmatismo, pois faz com que as pessoas creiam que 

seus direitos são realmente considerados. Nestes termos, afirma Dworkin: 

 
“o Pragmatismo não exclui nenhuma teoria sobre o que torna uma 
comunidade melhor. Mas também não leva a sério as pretensões 
juridicamente tuteladas. Rejeita tudo aquilo que outras concepções do direito 
aceitam: que as pessoas podem claramente ter direitos, que prevalecem sobre 
aquilo que, de outra forma, asseguraria o melhor futuro à sociedade. Segundo 
o Pragmatismo, aquilo que chamamos de direitos atribuídos a uma pessoa são 
apenas os auxiliares do melhor futuro: são instrumentos que construímos para 
esse fim, e não possuem força ou fundamento independentes. (DWORKIN, 
2003, p. 195).  

 

Assim, percebe-se que o pragmatismo exige que os juízes pensem de modo 

instrumental sobre as melhores regras para o futuro, nas circunstâncias dadas, sem 

nenhuma obrigatoriedade de respeitar ou de manter a coerência de princípio com 

decisões anteriores ou com normas que proponham uma saída diversa daquela indicada 

pelo objetivo coletivo, definidos como diretrizes políticas. Neste contexto, diante de um 

caso concreto que envolva a produção antecipada de provas, o juiz, para atingir a 

finalidade de uma política criminal estatal, a saber, garantir a eficiência da persecução 

penal, desrespeita direitos e garantias dos cidadãos sob o argumento de que tal postura 

se dá em razão de um fim maior, qual seja, fazer o melhor possível para a comunidade 

como um todo. Situações como esta ocorre alhures nos Tribunais pátrios, como se afere 

na leitura do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo dos autos 

do HC n.o 82.354-8. Trata-se de writt impetrado no STF em face de decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou segurança ao remédio 

constitucional, que possuía como objeto o requerimento de vista de inquérito policial 

em trâmite perante o Departamento de Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR). Tanto o 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto o STJ indeferiram o pleito de vista dos 

autos com base em argumentos política, que se manifestam no confronto entre garantias 

do cidadão versus interesses públicos - leia-se, finalidades coletivas - conforme se 

demonstra em trechos extraídos do voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence: 
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2. O acórdão da instância de origem – o TRF de Porto Alegre – está resumido 
nesta ementa – f. 98: 
“MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO. ART. 
20 – CPP. ACESSO AO ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB (LEI No 
8.906/94). 
1 – Sendo o inquérito policial um dos poucos poderes de autodefesa do 
próprio Estado no combate ao crime, deve ser assegurado no transcurso do 
procedimento investigatório o sigilo necessário à elucidação dos fatos (art. 20 
– CPP). Nesse escopo, a regra insculpida no inc. XIV do artigo 7º da Lei n.o 
8.906/94 (Estatuto da advocacia) que permite o acesso amplo e irrestrito do 
advogado aos autos do inquérito policial, deve ser interpretada levando em 
consideração a supremacia do interesse público sobre o privado, devendo ser 
restringida a publicidade nos casos em que o sigilo das investigações seja 
imprescindível para a apuração do ilícito penal e sua autoria, sob pena do 
procedimento investigatório tornar-se inócuo, em flagrante desatenção aos 
interesses da segurança social. 
2 – Se nos processos judiciais ou administrativos sob o regime de segredo de 
justiça o próprio Estatuto da Ordem estabelece restrições ao princípio da 
publicidade (art. 7º, §1º) com muito mais razão deve ocorrer na fase 
apuratória em que se colhem os primeiros elementos a respeito da infração 
penal e sua autoria, mormente nos tempos atuais onde se expande a 
macrocriminalidade (tráfico ilícito de entorpecentes, crimes contra o sistema 
financeiro nacional, lavagem de ativos provenientes de crimes, etc.) onde, em 
muitos casos, o sigilo nas investigações ;e vital para o esclarecimento dos 
fatos.” 
3. Na mesma área de ponderação entre o interesse estatal no sigilo das 
investigações policiais, de um lado, e, de outro, a garantia da ampla defesa 
dos direitos do indiciado e as prerrogativas profissionais da advocacia, 
situou-se a discussão do recurso ordinário, ao qual – contra dois votos 
vencidos – a Segunda Turma do STJ negou provimento. (...) 
06. Como informações, remeteu-me cópia de acórdão do STJ, assim 
resumindo na ementa da il. Ministra Eliana Calmon – RMS 12516: 
“ADMINISTRATIVO – INVESTIGAÇÕES POLICIAIS SIGILOSAS – 
CF/88, ART. 5º, LX E ESTATUTO DA OAB, LEI 8.906/94. 
1. O art. 20 do CPP, ao permitir sigilo nas investigações não vulnera o 
estatuto da OAB, ou infringe a Constituição Federal. 
2. Em nome do interesse público, podem as investigações policiais 
revestirem-se de caráter sigiloso, quando não atingirem o direito subjetivo do 
investigado. 
3. Somente em relação às autoridades judiciárias e ao Ministério Público é 
que inexiste sigilo. 
4. Em sendo sigilosas as investigações, ainda não transformadas em 
inquérito, pode a autoridade policial recusar pedido de vista do advogado. 
5. Recurso ordinário improvido.” (BRASIL, STF, 2004, p. 36). 
 

O Ministério Público Federal, em seu parecer, também se posiciona acerca do 

confronto entre garantias individuais e objetivos coletivos, conforme disserta o Ministro 

relator Sepúlveda Pertence: 
 

10. Ad cautelam, requeri se pronunciasse o Ministério Público Federal sobre 
o mérito da pretensão.(...) 
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12. O parecer apela ao princípio da proporcionalidade ou ao uso da 
razoabilidade para, ao final da ponderação entre os interesses em confronto 
asseverar: 
“E o ponto de equilíbrio está em assentar-se que;(...) 
5º) A interpretação aqui elaborada dos incisos XIV e XV do artigo 7º, do 
Estatuto do Advogado não é restritiva, mas compreensiva, porque obediente 
ao princípio da proporcionalidade no embate jurídico, sob o prisma 
processual penal, entre a pessoa e a sociedade.” (BRASIL, STF, 2004, p. 37-
39). 
 

No julgamento de mérito do habeas corpus, o STF, utilizando-se, na perspectiva 

de Dworkin, de uma interpretação construtiva do direito, a partir dos princípios 

estruturantes de uma autêntica comunidade de princípios6, concedeu a ordem, 

reconhecendo ao advogado o direito de acesso aos autos como corolário dos direitos 

fundamentais do indiciado. 
 

2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado – interessado primário 
no procedimento administrativo do inquérito policial –, é corolário e 
instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, 
explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, 
XIV), da qual – ao contrário do que antes previu as hipóteses assemelhadas – 
não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do 
preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual 
conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer 
impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. (BRASIL, 2004, p. 
29-30) 

  

Como se percebe, todas as decisões anteriores à do STF, bem como o parecer do 

Ministério Público Federal, fizeram um juízo de proporcionalidade tendo de um lado os 

direitos do cidadão, no caso do indiciado, e por outro a eficiência das investigações que, 

naquele caso específico, representam os interesses do Estado. Nesta relação os direitos 

são vistos como bens negociáveis, eis que podem ser afastados em prol de medidas que 

tragam benfeitorias ao corpo social. Cattoni de Oliveira bem disserta sobre a posição de 

Dworkin frente a concorrência entre direitos e programas políticos, ao asseverar 
 

que um direito não pode ser compreendido como um bem, mas como algo 
que é devido e não como algo que seja meramente atrativo. Bens e interesses, 

                                                 
6 HABERMAS, em análise de Dworkin, explicita a comunidade de princípio como “uma comunidade, na 
qual os parceiros associados do direito se reconhecem reciprocamente como livres e iguais” 
(HABERMAS, 1994, p. 267); o próprio Dworkin disserta sobre o tema afirmando que “os membros de 
uma sociedade de princípio admitem que seus direitos e deveres políticos não se esgotam nas decisões 
particulares tomadas por suas instituições políticas, mas dependem, em termos mais gerais, do sistema de 
princípios que essas decisões pressupõem e endossam. Assim cada membro aceita que os outros têm 
direitos, e que ele tem deveres que decorrem desse sistema, ainda que estes nunca tenham sido 
formalmente identificados ou declarados.” (DWORKIN, 2003, p. 250) 
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assim como valores, podem ter negociada a sua “aplicação”, são algo que se 
pode ou não optar, já que se estará tratando de preferências otimizáveis. Já 
direitos não. Tão logo os direitos sejam compreendidos como bens ou 
valores, eles terão que competir no mesmo nível que esses pela prioridade no 
caso individual. Essa é uma das razões pelas quais, como lembra Habermas, 
Ronaldo Dworkin haver concebido os direitos como “trunfos” que podem ser 
usados nos discursos jurídicos contra os argumentos de políticas. (CATTONI 
DE OLIVEIRA, 2004, p. 68) 

 

Como dito, os direitos individuais, para Dworkin, servem como trunfos diante 

das argumentações que pretendem se fundar em objetivos coletivos.  Neste sentido, uma 

concepção principiológica do direito, demanda do Poder Judiciário, não no sentido de se 

dar curso a concepções particulares do juiz, a respeito do que ele consideraria 

pragmática ou eticamente preferível, mas sim no sentido de se garantir os direitos 

fundamentais dos cidadãos. As pessoas não possuem somente os direitos dispostos na 

legislação aprovada pelo legislador político, mas sim a uma extensão coerente e fundada 

em princípios, das decisões políticas do passado, mesmo quando os juízes divergem 

profundamente sobre seu significado (DWORKIN, 2003, p. 164). 

Neste ponto, insere-se o entendimento de Dworkin acerca do conceito de 

Direito. Para ele, o Direito deve ser entendido como integridade (“Law as Integrity”), 

ou seja, homens livres e iguais dão-se normas para regular suas vidas em sociedade. A 

teoria do “Direito como integridade” visa garantir tanto a coerência normativa da 

decisão ao sistema jurídico, quanto a sua adequabilidade ao caso concreto. “Segundo o 

Direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se 

derivam dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal” (DWORKIN, 

2003, p. 272). Estas proposições jurídicas são, para Cattoni de Oliveira, 
 

opiniões interpretativas, que, por isso, devem ser reconstruídas 
procedimentalmente no presente, voltando-se tanto para o passado (não 
tomado como dado, mas reflexivamente) quanto para o futuro (como 
abertura, como possibilidade, mas também como respeito à futuras gerações). 
O “Direito como integridade” exige que os juízes ao decidirem um caso 
tomem aquele não como uma série isolada de decisões do passado, mas como 
um todo. (CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, p. 323) 

 

Isso não quer dizer que o passado institucional seja um todo coerente, de modo 

que as decisões do passado sejam a mesma decisão que deva ser aplicada hoje. Este 

passado institucional deve ser reconstruído reflexivamente como uma possibilidade de 

abertura para o presente e para o futuro. 
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O “Direito como integridade” se sustenta a partir de um sistema de princípios, 

que confere legitimidade às decisões das instituições políticas, estando, dentre elas, os 

tribunais. E, portanto, é justamente esta base legitimadora que vincula o direito 

afastando a possibilidade do juiz utilizar de seu subjetivismo no ato decisório. Desse 

modo, encontramos, então, a razão pela qual os princípios compõem a noção de Direito, 

vinculando os juízes, e ficando, assim, rechaçada a discricionariedade do juiz em 

moldes positivistas. 

A interpretação construtiva, que é aquela que melhor desenvolve o princípio da 

integridade do Direito, é proposta por Dworkin como sendo a interpretação que trata o 

sistema de normas como se este expressasse e respeitasse um conjunto coerente de 

princípios e, com esse fim, que interpretem essas normas de modo a descobrir normas 

implícitas entre e sob as normas explícitas (DWORKIN, 2003, p. 261). Ensina 

Habermas que a interpretação construtiva de Dworkin deve  
 

chegar a uma decisão válida na medida em que compensa a indeterminação 
do Direito apoiando sua decisão na reconstrução que faz da ordem jurídica, 
de modo que o Direito vigente possa ser justificado a partir de uma série 
ordenada de princípios. Esta tarefa, que cabe a todo juiz (de qualquer 
instância), implica que ele deve decidir um caso concreto tendo em mira “o 
Direito em conjunto” (através dos princípios), o que nada mais é do que sua 
obrigação prévia frente à Constituição. (HABERMAS, 2003, p. 286). 

 

Neste contexto, conclui-se que a decisão que ordene a produção de provas com 

base em critérios de adequação e de proporcionalidade deve ser interpretada diante das 

características do caso concreto, sob argumentos de princípio que justifiquem a 

aplicação da medida, em respeito a um conceito de “Direito com integridade”, o qual 

garante a coerência principiológica de todo o sistema de normas e não estabelecendo um 

critério de ponderação que sopesa e hierarquiza os direitos. Desse modo, se preserva as 

garantias constitucionais do cidadão, bem como coaduna as inovações legislativas em 

matéria processual penal com uma interpretação constitucionalmente adequada. 

 

CAPÍTULO 4 – LIMITES CONSTITUCIONAIS À PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS NO PROCESSO PENAL: por uma interpretação 

constitucionalmente adequada 

Retomando a critica já apresentada no capítulo precedente, ao risco do 

subjetivismo do juiz frente à possibilidade de uma decisão discricionária a respeito da 
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produção antecipada de provas, em razão da abertura expressa no critério de 

necessidade, adequação e proporcionalidade, que podem propiciar a ponderação como 

solução entre o respeito da garantias constitucionais e o cumprimento políticas 

criminais, busca-se, na presente seção, definir os limites constitucionais para atuação do 

juiz. 

Ou seja, não se pode, sob o critério de necessidade, adequação ou 

proporcionalidade, impedir o exercício das garantias constitucionais do acusado e do 

investigado, excluindo, desse modo, o princípio do contraditório e da ampla defesa na 

produção de provas antecipadas, determinadas antes mesmo do oferecimento da 

denúncia. Essa argumentação definitivamente não prospera ante a disposição do próprio 

projeto de reforma, que prevê, para a nova redação do artigo 155, que a decisão deve se 

fundar na produção de provas produzida pelo contraditório judicial. Logo, mesmo ainda 

não iniciado o processo penal, deve-se garantir o respeito ao modelo constitucional do 

processo. 

Nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu a assistência 

do advogado, em voto do Ministro César Peluso, no HC 88190-4, do Rio de Janeiro, em 

procedimento investigatório prévio presidido pelo Ministério Público, ante a 

definitividade de provas produzidas nestes procedimentos investigatórios.  

 

Se o sigilo, previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, serve à 
investigação do fato aparentemente criminoso e, ao mesmo tempo, 
tende a prevenir o sensacionalismo e a preservar a intimidade, a vida 
privada, a imagem e honra das pessoas envolvidas na apuração, e não 
menos certo que não pode ser oposto ao indiciado, ou suspeito, nem 
ao defensor, sobretudo no que se refere aos atos instrutórios. 
A juntada de documentos é, ninguém duvida, ato instrutório 
definitivo, de inegável importância, que pode ser praticado já na fase 
preparatória da persecutio criminis. Juntado, o documento submete-se 
ao principio da comunhão da prova. 
É este cunho de definitividade inerente a certos atos que exige 
garantia ao exercício do direito de defesa já na fase preliminar da 
persecução penal: “diante da prática de atos de instrução de caráter 
definitivo, que não mais se repetem, deve-se reconhecer a 
possibilidade de exercício do direito de defesa no inquérito policial” 
(STF, 2006, p 6-8). 

 

Assim, como a prova já possui caráter de definitividade antes mesmo de iniciado 

o processo penal, deve garantir todos os meios de efetivação do contraditório e da ampla 

defesa, dentre eles a garantia da assistência de advogado. Mas a perspectiva de 
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contraditório que aqui se defende é uma apropriação do conceito fornecido por Fazzalari 

(1992), que o define como a garantia de simétrica participação do afetados pelo 

provimento. Pretendendo reconstruir esta perspectiva, a partir do paradigma 

procedimentalista, pode-se sustentar que o contraditório é o espaço argumentativo, 

garantido aos afetados, na construção participada a decisão (BARROS, 2006).   

Assim, o espectro de aplicação do contraditório em procedimentos jurisdicionais 

ou administrativos, não pode se dar no sentido de ação e reação, mas sim no sentido de 

garantia de participação dos afetados em iguais medidas na construção do provimento. 

Já nos advertia Aroldo Plínio Gonçalves que o contraditório não pode ser entendido 

como “o dizer e o contradizer sobre a matéria controvertida” (GONÇALVES, 1992, p. 

127), isto pode até ser o conteúdo do contraditório em algumas estruturas 

procedimentais, mas não é esta a sua abrangência, pois até mesmo quando se decide a 

respeito de uma nulidade processual, ou seja, do respeito aos princípios processuais, 

deve-se oportunizar aos afetados a possibilidade de argumentar a respeito da norma 

adequada ao caso concreto, discutindo-se qual a norma processual é a adequada naquela 

situação fática.  

Ou ainda, pode-se recordar a distinção pretendida por Andolina e Vignera entre 

o contraditório estático, demonstrável pela regra do “audiatur et altera pars”, e o 

contraditório dinâmico, entendido como participação, como possibilidade da parte 

influir ativamente da construção da decisão. (ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 172) 

Assim, não só o contraditório, visto como o espaço argumentativo para 

construção participada da decisão pelos afetados pelo provimento, mas também a ampla 

argumentação, a existência de um terceiro imparcial e a fundamentação das decisões, 

configuram, todos, a base para uma compreensão constitucionalmente adequada do 

processo. Tais princípios são vistos como co-dependentes no sentido que, apesar de 

cada um possuir seu espectro de atuação visto isoladamente, os referidos princípios 

formam uma base uníssona indissociável, na qual a observância a um princípio é 

condição para o respeito dos demais. 

Deste modo, a fundamentação da decisão é indissociável do contraditório, visto 

que garantir a participação dos afetados na construção do provimento, base da 

compreensão do contraditório, só será plenamente garantida se a referida decisão 

apresentar em sua fundamentação a argumentação dos respectivos afetados, que podem, 
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justamente pela fundamentação, fiscalizar o respeito ao contraditório e garantir a 

aceitabilidade racional da decisão. 

Desta feita, é fácil compreender a co-dependência do contraditório com a 

necessidade da fundamentação das decisões e suas implicações para a proposta de 

compreensão de uma teoria geral do processo, vista a partir de um modelo 

constitucional de processo. Pois, ao se exigir que a construção da decisão respeite o 

contraditório e a fundamentação, não mais se permite que o provimento seja um ato 

isolado de inteligência do terceiro imparcial, o juiz na perspectiva do processo 

jurisdicional.  

À co-dependência entre fundamentação das decisões e contraditório se conjuga, 

também, à necessidade de garantir a ampla argumentação, vista aqui como uma 

proposta de releitura do princípio da ampla defesa (PELLEGRINI, CARVALHO, 

GUIMARÃES, 2005), com suas limitações fundadas nas heranças pandectista da actio, 

que vêem a ação como mero direito de formular uma demanda.  

A ampla argumentação como garantia das partes, e não como um direito 

subjetivo do autor, compreende a necessidade de se garantir o tempo do processo para 

que o esforço re-construtivo dos argumentos do discurso dialético das partes possa ser 

apropriado, de modo que todas as possibilidades de argumentação sejam perquiridas. 

Como salienta Günter, na defesa de uma teoria da argumentação jurídica, deve-se 

pretender a reconstrução da situação através da sua descrição de forma completa para 

que se garanta a argumentação e aplicação das diversas normas prima facie aplicáveis. 

(GÜNTHER, 1995, p. 301) 

Pela interpretação que se pretende dar ao modelo constitucional de processo, fica 

fácil aqui redefinir a própria compreensão do papel do terceiro imparcial, que não se 

discute em termos de neutralidade7 ou mesmo das implicações de suas escolhas pessoais 

de vida na formação do seu convencimento ou na dicção do direito, pois, pela 

perspectiva proposta, o terceiro não é o único e valoroso intérprete do direito. No caso, a 

imparcialidade se garante pela exigência do esforço argumentativo das partes, que será a 

base para se construir a decisão presente na fundamentação. 

                                                 
7 No sentido da neutralidade defende Coutinho: “Exige-se não mais a neutralidade, mas a clara assunção 
de uma postura ideológica, Isto é, que sejam retiradas as máscaras hipócritas dos discursos neutrais, o que 
começa pelo domínio da dogmática, apreendida e construída na base de transdisciplinariedade. 
(COUTINHO, 2001, p. 48) 
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Portanto, é garantindo o modelo constitucional de processo, na busca de uma 

interpretação adequada, que impeça o subjetivismo do juiz para decidir sobre a 

antecipação das provas, que se propõe a solução para a questão formulada. 

Logo, a relação entre estes princípios, base do modelo constitucional de 

processo, é vista, em sentido de garantir argumentativamente a aplicação das normas 

jurídicas para que a decisão seja produto de um esforço re-construtivo do caso concreto 

pelas partes afetadas.   

Vislumbra-se, aqui, os limites da fundamentação jurisdicional para impedir o 

subjetivismo do juiz e sua parcialidade, eis que, embora seja ele um humano com suas 

convicções e história de vida, a limitação se dá justamente no impedimento de uma 

fundamentação que extrapole os argumentos jurídicos e na obrigatoriedade de se 

construir a decisão com a argumentação participada das partes, que, como partes 

contraditoras, possam discutir a questão do caso concreto, de modo que a decisão 

racional se garanta em termos de coerência normativa, a partir da definição do 

argumento mais adequado ao caso concreto. Assim, se pode garantir que um juiz, 

mesmo com suas convicções, não apresente um juízo axiológico, no sentido de que 

todos os cidadãos comunguem da mesma concepção de vida, ou que os valores ali 

expostos na sentença vinculem normativamente todos os demais sujeitos do processo. 

Assim, para a garantia do modelo constitucional do processo na produção de 

provas antecipadas ao processo penal, deve levar em conta a garantia do contraditório 

na presente perspectiva apresentada. Assim, por mais que os argumentos de urgência e 

relevância possam justificar decisões as decisões, o conteúdo do que é urgente ou 

relevante, deve ser construído argumentativamente, isto quer dizer, garantir a 

participação das partes afetadas na referida decisão.  

Logo, mesmo que se defenda que determinadas provas seja antecipadas, dentre 

elas, por exemplo, pode se tomar a intercepção telefônica, não se pode mais impedir que 

as partes tenham conhecimento da prova depois que ela foi realizada, (registro da 

gravação e possível degravação).  

Pode-se inclusive questionar a legalidade da decisão que antecipa a prova e não 

ficar demonstrado, no caso concreto, que seu caráter de urgência e relevância foram 

realmente observados, sendo tal prova, desse modo, considerada ilícita, nos termos da 

nova redação do artigo 157, eis que feriu princípios constitucionais.  
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Observa-se, assim, a ampliação do conceito de contraditório, visto que urgência 

e relevância conjugada com necessidade, adequação e proporcionalidade, deve, 

obrigatoriamente, ser argumentativamente demonstrados, garantindo-se não só a 

participação do autor da ação penal, como também dos investigados, possíveis acusados 

em processo penal, seja mediante contraditório prévio ou postergado, nesse último caso, 

através do direito constitucional ao recurso, no caso da reforma, o recurso cabível seria 

de agravo de instrumento, com base no inciso VI, do artigo 583 da redação proposta no 

projeto de lei 4.206 de 2001. 

 

CONCLUSÃO  

Logo, a grande preocupação é de não se manter as características inquisitórias, 

que dá aos juízes o poder de gerir a prova no processo penal e no inquérito e que, 

também, não limita o subjetivismo do juiz, exigindo, assim, que se decida 

fundamentadamente e garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Em outras 

palavras, que se garanta a interpretação com base no modelo constitucional de processo. 

Neste sentido, o presente artigo pretendeu demonstrar que as alterações da 

reforma, não podem simplesmente serem vista de forma descontextualizada, que é 

sempre o grande perigo das reformas pontuais, principalmente em razão do Código que 

se pretende reformar ter suas matrizes na inquisitoriedade do processo penal italiano dos 

tempos do Código Rocco. 

Para estabelecer a crítica à abertura ao subjetivismo do juiz na redação proposta 

no projeto de reforma ao CPP, em seu artigo 156, I, buscou-se demonstrar como os 

direitos são compreendidos como “trunfos”, segundo Dworkin, e a crítica ao 

decisionismo, que se sustenta em argumentos de política criminal. 

Tal preocupação de evitar que se limite a aplicação dos princípios 

constitucionais do processo foi demonstrada a partir de casos submetidos à decisão do 

STF, que pretendia impedir o direito a assistência do advogado e o direito de defesa do 

investigado em nome da eficiência do inquérito policial ou outro procedimento 

investigatório.  

Assim, os limites a produção antecipada de provas pelo juiz no processo penal 

deve passar obrigatoriamente pela adequação ao modelo constitucional de processo, 

visto como uma base principiológica uníssona e garantidora de direitos.  
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A GARANTIA DA PUBLICIDADE DO PROCESSO E A DIVULGAÇÃO DE 

ATOS PROCESSUAIS PELA MÍDIA: LIMITES E PRECAUÇÕES 

ATINENTES AO PROCESSO CIVIL 

 

Helena Najjar Abdo∗

 

RESUMO 

Trata-se de artigo no qual a autora propõe a análise de um novo aspecto da garantia da 

publicidade do processo, qual seja, a sua realização pelos meios de comunicação social 

(conhecida por publicidade mediata do processo).  

A introdução do artigo é dedicada ao exame do significado da garantia da publicidade, 

seus aspectos interno e externo, bem como as hipóteses de segredo de justiça. 

Na seqüência, a autora trata dos conceitos de publicidade “imediata” e “mediata” e das 

funções principais dessa garantia, consistentes em (i) evitar juízos secretos, arbitrários e 

parciais, com o fim de preservar o devido processo legal e (ii) conceder acesso ao 

público de modo a permitir a fiscalização do exercício da atividade jurisdicional. 

Nessa medida, restou devidamente reconhecida a importância da mídia na consecução 

dessa segunda função da garantia da publicidade, sobretudo por aproximar o público do 

Poder Judiciário. Destacou-se, porém, a necessidade de impor limites e tomar 

precauções, tendo em vista as freqüentes distorções decorrentes de abusos e desvios na 

divulgação de atos processuais pelos meios de comunicação de massa.  

Para evitar tais distorções, sugeriu-se a adoção de uma série de medidas que, juntas, 

formam a base da chamada regra da objetividade. Dentre tais medidas, destacam-se: 

(i) a seleção dos atos processuais que devem ser objeto de publicidade mediata em 

consonância com o interesse público, (ii) o estrito respeito ao dever de veracidade da 

informação, e (iii) a abstenção de formulação de juízos de valor ou utilização de 

quaisquer outros elementos subjetivos na divulgação de atos processuais. 

                                                 
* Helena Najjar Abdo é Doutora e Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e 

especialista em Direito Processual Civil Italiano pela Università degli Studi di Firenze, Itália. É autora 
do livro O Abuso do Processo, publicado pela Editora Revista dos Tribunais, além de diversas outras 
obras coletivas e artigos jurídicos. É, também, professora e palestrante em Direito Processual Civil e de 
Direito do Consumidor, em nível de graduação e pós-graduação, em instituições de ensino no Brasil. É 
membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e sócia de Marcato Advogados. 
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Nas considerações finais, a autora propõe a regulamentação futura da matéria, de modo 

a tornar obrigatória a adoção da regra da objetividade, especificamente no que tange à 

publicidade do processo realizada pelos meios de comunicação social. 

PALAVRAS CHAVES: PROCESSO CIVIL; GARANTIA DA PUBLICIDADE; 

MÍDIA; PUBLICIDADE MEDIATA; OBJETIVIDADE; JUÍZOS PARALELOS; 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

 

ABSTRACT 

In this paper, the author proposes the analysis of a new aspect of the right of publicity of 

judicial processes, i.e., the publicity made through the media (known as “indirect 

publicity” of the judicial process). 

The introduction is dedicated to the study of the meaning of the constitutional right to 

publicity, its internal and external aspects, as well as the cases of non-disclosure.  

Next, the author deals with the concepts of “direct” and “indirect” publicity and the 

main purposes of this procedural right, which encompass (i) the avoidance of secret and 

arbitrary judgments, in order to preserve the due process of law and (ii) a “right of way” 

to the general public who will control the exercise of the jurisdictional activity. 

The importance of the role of the media and their influence over the public opinion has 

been duly recognized. However, the need to establish limitations and take precautions is 

pointed out, in view of the frequent distortions that may occur because of abuses and 

deviations in the divulgence of proceedings by the media. 

In order to avoid such distortions, the author suggests adopting a number of measures 

which, altogether, form the basis of the so-called rule of objectivity. Amongst such 

measures, the following stand out: (i) a choice of proceedings that are to be the subject 

of indirect publicity in accordance with public interest, (ii) strict respect to the duty of 

truthful information and (iii) avoidance of personal judgments or use of subjective 

notions in divulging proceedings. 
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In her final considerations, the author proposes the regulation of the subject matter in 

such a way that the adoption of the objectivity rule becomes compulsory, in particular in 

relation to the publicity of judicial processes by the media. 

KEYWORDS: CIVIL PROCEDURE; CONSTITUTIONAL RIGHT OF PUBLICITY; 

MEDIA; INDIRECT PUBLICITY; OBJECTIVITY; TRIAL BY MEDIA; DUE 

PROCESS OF LAW. 

 

INTRODUÇÃO 

A garantia da publicidade dos atos processuais está prevista na Constituição 

da República, em seus artigos 5º, LX e 93, IX, que estabelecem, 

respectivamente: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” e “todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação”. 

Tamanha é a importância da publicidade que o ordenamento brasileiro 

considera nulos os atos realizados sem a observância dessa garantia processual, fora 

das hipóteses de sigilo legalmente permitidas (Constituição da República, art. 93, IX e 

Código de Processo Civil, art. 155). 

Como conquista do pensamento liberal, a publicidade dos atos processuais 

tem sido considerada, hoje em dia, parte integrante da garantia constitucional do direito 

à informação (DINAMARCO, 2005, p. 234 e GARCÍA; VIJANDE, 1996, p. 12). Em 

outras palavras, o princípio da publicidade do processo está relacionado ao direito de 

acesso às fontes de informação (Constituição, artigo 5º, XIV), as quais, no âmbito do 

processo, estão representadas pelos atos processuais, sejam estes escritos ou orais. 

A publicidade do processo surgiu, pois, como exigência natural do Estado 

liberal, cujas bases consistiam, sobretudo, na vedação a julgamentos arbitrários e 

secretos, bem como na possibilidade de participação de todos os cidadãos nos assuntos 

públicos. 
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Trata-se de garantia consagrada nos ordenamentos jurídicos de diversos 

países e em importantes tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção 

Européia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (1950), que a elevou à categoria de direito fundamental1.  

Existem dois modos de se compreender a publicidade do processo: a 

admissão dos terceiros (ou seja, do público) para assistir as atividades processuais e a 

necessidade de que toda a atividade processual seja realizada na presença de ambas as 

partes (CHIOVENDA, 1965, p. 88). 

De fato, a garantia da publicidade dirige-se tanto aos sujeitos processuais, 

quanto a terceiros, de modo que, como dito, a inobservância dessa garantia acarreta 

nulidade do ato processual em questão. 

Com apoio nessa distinção quanto ao destinatário da garantia, a doutrina 

costuma dividir a publicidade dos atos processuais em duas categorias: a da 

publicidade interna, ou seja, aquela dirigida às partes e seus procuradores, e a da 

publicidade externa, destinada a terceiros alheios à relação jurídica processual. 

No que tange à publicidade interna, não há dúvidas de que ele deve ser o 

mais amplo possível, até mesmo para assegurar a efetividade da garantia do 

contraditório (Constituição, art. 5º, LV), uma vez que, como esclarece a melhor 

doutrina, a legítima participação e possibilidade de reação das partes do processo estão 

condicionadas obviamente, à ciência dos atos que lhes dizem respeito (DINAMARCO, 

2005, p. 234).  

Não se pode conceber, por exemplo, que a rejeição de determinada defesa 

processual deduzida por uma das partes (tal como a alegação de ilegitimidade passiva, 

por exemplo), não seja levada ao conhecimento daquele que deduziu tal defesa, de 

modo que este possa tomar as providências cabíveis no sentido de reagir contra tal ato, 

recorrendo da mencionada decisão, por exemplo. 

                                                 
1 Referido diploma prevê em seu artigo 6º, alínea 1, que “qualquer pessoa tem direito a que a sua causa 

seja examinada, eqüitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e 
imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida 
contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à 
imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da 
ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de 
menores ou a proteção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada 
estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser 
prejudicial para os interesses da justiça”. 
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Como se vê, a publicidade em relação às partes e seus procuradores é 

questão pacífica, que não desperta grandes discussões, até porque já está abarcada pela 

garantia do contraditório. 

Todavia, a situação fica mais complexa quando se trata da publicidade dos 

atos processuais conferida ao público em geral.  

Como o próprio nome sugere, essa publicidade geral está ligada à 

possibilidade de terceiros – assim entendidos, no dizer de CARNELUTTI, como todos 

aqueles que não ocupam uma posição particular no processo – estarem fisicamente 

presentes nos locais em que se celebram os atos processuais (1955, p. 4). 

A finalidade da publicidade conferida a terceiros não está relacionada ao 

respeito à garantia do contraditório, mas, como se verá adiante, tem por objetivo 

primordial o de permitir o controle dos atos do Poder Judiciário, um dos braços do 

Estado, pelo cidadão comum. 

O acesso de terceiros aos atos processuais é limitado, em alguns casos, pela 

própria lei, tal como ocorre nos feitos que tramitam sob o chamado segredo de justiça. 

Com efeito, o Código de Processo Civil brasileiro contém normas próprias para 

disciplinar a situação: o artigo 155 dispõe que os atos processuais são públicos, 

correndo, todavia, em segredo de justiça aqueles processos em que o exigir o interesse 

público (inciso I) ou disserem respeito a casamento, filiação, separação de cônjuges, 

conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores (inciso II). O artigo 444 

do mesmo diploma prevê, também, a publicidade das audiências, excetuando as 

hipóteses do artigo 155 acima referido. Normas de conteúdo análogo também são 

encontradas no Código de Processo Penal (artigos 20 e 792, caput e § 1º) e na 

Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 770).  

Evidentemente, a razão de ser desses dispositivos funda-se na prevalência 

da preservação do interesse público sobre a publicidade geral, bem como no resguardo 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes envolvidas no 

processo (Constituição da República, art. 5º, X)2. 

                                                 
2 Embora muito importante, a questão do conflito entre a publicidade dos atos processuais pela mídia e a 

preservação da intimidade das partes não será objeto de análise pelo presente artigo. A uma, porque 
esse ponto é mais afeito ao processo penal e a investigação aqui promovida diz respeito 
primordialmente ao processo civil. A duas, porque o tema já foi abordado pela doutrina em diversas 
outras oportunidades (vide, exemplificativamente, BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de 
expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente 
adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Privado, v. 18:105-143, abril-junho 
2004; CALMON DE PASSOS, J. J. A imprensa, a proteção da intimidade e o processo penal. Revista 
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Não faz sentido, por exemplo, levar a público toda e intimidade de um casal 

que enfrenta uma separação litigiosa e/ou disputa a guarda dos filhos. Esse tipo de 

demanda tem, geralmente, interesse somente para as partes do processo ou, ainda que 

assim não seja, eventual interesse de terceiros fica suplantado pela necessidade de 

preservar a intimidade dos envolvidos. 

Como exemplos de interesse público apto a justificar o curso do processo 

sob segredo de justiça, costuma-se citar os casos que envolvem questões de Estado, de 

natureza estratégica, demandas cuja publicidade possa comprometer a segurança 

nacional e a manutenção da ordem pública, casos relacionados a inventos (propriedade 

industrial) etc. (GOMES DA CRUZ, 1980, p. 158).  

 

1. PUBLICIDADE IMEDIATA E PUBLICIDADE MEDIATA 

As considerações do item anterior – tanto no que tange ao acesso conferido 

às partes e a seus procuradores, quanto àquele outorgado a terceiros – dizem respeito, 

primordialmente, ao aspecto imediato da publicidade, ou seja, aquele que se 

desenvolve mediante a presença física dos eventualmente interessados. Trata-se da 

chamada publicidade imediata (também denominada de publicidade direta ou 

processual), a qual se contrapõe à publicidade mediata (também conhecida por 

publicidade indireta ou extraprocessual). 

No dizer de CARNELUTTI, a publicidade imediata traduz-se na possibilidade 

conferida ao público de acessar o local em que se realizam os atos processuais e, com 

isso, ver e ouvir tudo aquilo que ali se diz ou se faz. Essa publicidade é 

necessariamente limitada a uma centena de pessoas, que constitui o público máximo 

que pode comparecer pessoalmente a salas de audiências, sessões de 

julgamento etc. (CARNELUTTI, 1955, p. 4).  

Ao lado da publicidade imediata, existe a publicidade mediata, ou seja, 

aquela que não pressupõe o contato direto da pessoa interessada com os atos do 

                                                                                                                                               
Forense, v. 324:61-67, out-dez. 1993; ANDRADE, Manuel da Costa. Liberdade de imprensa e tutela 
penal da privacidade: a experiência portuguesa. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 
ano 5, v. 20:25-57, out-dez. 1997; CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida 
privada e intimidade, em colisão com outros direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; RAHAL, 
Flávia. A publicidade no processo penal brasileiro: confronto com o direito à intimidade. Dissertação 
de mestrado não publicada, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo: 2000, entre 
outros). 
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processo, mas se realiza por algum modo intermediário, tal como um informe ou uma 

certidão dos autos. 

À medida que a sociedade de massa foi se desenvolvendo, o contato direto e 

pessoal dos interessados com os atos processuais foi se tornando cada vez mais raro e 

menos importante, pois, como leciona BARBOSA MOREIRA, são relativamente 

poucas as pessoas que costumam assistir às audiências e sessões de tribunais ou que se 

interessam pela leitura dos autos (1980, pp. 16-17). 

Paralelamente, junto com o avanço dos meios de comunicação, alguns atos 

processuais realizados em processos considerados “relevantes” passaram a ser objeto 

de publicidade mediata, com a respectiva divulgação pela mídia. 

É mais comum que se realize a publicidade mediata de processos de 

natureza criminal, mas, já há algum tempo, o processo civil também vem ganhando 

espaço no noticiário da mídia. Com efeito, processos que envolvem “celebridades” e 

aqueles que discutem algum tipo de interesse coletivo, tal como questões relativas à 

defesa do consumidor ou do meio-ambiente, têm recebido massiva cobertura dos meios 

de comunicação de massa.  

Embora a doutrina não se aprofunde muito acerca dessa questão, pode-se 

dizer, com certa margem de segurança, que a publicidade mediata, ou seja, a 

publicidade levada a cabo pelos meios de comunicação social, também seria parte 

integrante da garantia geral de publicidade dos atos processuais3, desde que tal 

divulgação se dê dentro de determinados limites e de acordo com as próprias 

finalidades da garantia geral da publicidade, como se verá na seqüência. 

 

                                                 
3 De fato, pouquíssimos foram os autores que se preocuparam em estudar de forma analítica essa 

intrincada matéria. A maioria das obras disponíveis simplesmente parte da premissa de que a 
publicidade mediata integraria a garantia ora examinada, sem discorrer sobre o assunto ou fundamentar 
a afirmação. Tive a oportunidade de me dedicar ao assunto de forma mais aprofundada em minha tese 
de doutoramento, defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(Observância da regra da objetividade na publicidade do processo realizada pelos meios de 
comunicação social, tese de doutoramento inédita, elaborada sob a orientação de Cândido Rangel 
Dinamarco, principalmente pp. 79-83). Ali concluí que, de fato, a atividade dos meios de comunicação 
atende – ou pode vir a atender, dentro de determinadas circunstâncias – a uma das funções da garantia 
da publicidade, que é a de servir como instrumento de fiscalização dos atos do Poder Judiciário, 
conforme será visto mais adiante no presente artigo. Com base nesse fundamento, pode-se afirmar que 
a publicidade mediata dos atos processuais pode, sim, ser considerada como parte integrante da 
garantia geral da publicidade, prevista na Constituição da República, em seu artigo 93, IX. 
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2. AS FUNÇÕES DA GARANTIA DA PUBLICIDADE 

Entender as funções da garantia da publicidade é tarefa indispensável para 

que seja possível compreender qual a sua importância para o ordenamento jurídico e, 

também, quais os limites que cercam tal garantia, em especial quando os atos 

processuais ganham publicidade em decorrência de sua divulgação pela mídia. 

A primeira lição que se deve ter em mente é a de que a publicidade do 

processo não é uma garantia que se exaure em si mesma: trata-se, na verdade, de uma 

garantia instrumental ou de segundo grau, isto é, uma garantia posta a serviço de outras 

garantias. 

Pode-se afirmar que são duas as principais funções costumeiramente 

atribuídas à publicidade dos atos processuais: (i) a de proteger as partes contra juízos 

arbitrários e secretos (como parte integrante da garantia do devido processo legal) e 

(ii) a de possibilitar a participação e o controle públicos sobre o exercício da atividade 

jurisdicional. 

A primeira dessas funções, consoante lição de MAURO CAPPELLETTI, 

consiste em pôr o indivíduo a salvo de procedimentos e julgamentos parciais, 

arbitrários, secretos e inquisitoriais (1969, p. 28).  

Em outras palavras, o primeiro escopo da publicidade é o de resguardar o 

jurisdicionado de toda sorte de abusos perpetrados no exercício da função jurisdicional, 

tais como a parcialidade dos juízos, a corrupção, a utilização da tortura como meio de 

prova, a exigência de pagamento de custas em valores exagerados, a proposital demora 

no cumprimento de atos processuais, a duração propositalmente excessiva do 

processo etc. 

A idéia que se firmou na origem é a de que, ao julgar às claras, o magistrado 

tende a ater-se exclusivamente a critérios jurídicos, despindo-se de qualquer influência 

espúria e mantendo a sua independência. 

Não é por outro motivo que a garantia da publicidade integra a cláusula do 

due process of law, prevista no ordenamento brasileiro no artigo 5º, inciso LIV da 

Constituição da República. A cláusula do devido processo legal impede que o 

indivíduo veja-se privado da liberdade ou de seus bens, sejam eles de que natureza 

forem, sem a garantia que pressupõe a tramitação de um processo desenvolvido sob os 

contornos da lei, dentre os quais se encontra o princípio da publicidade. 
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A obra do autor tcheco FRANZ KAFKA, intitulada O Processo, é muito 

ilustrativa dessa situação. Ali se narra o desenrolar de um processo em que nenhuma 

garantia é respeitada e no qual o réu, o protagonista Josef K., vê-se sozinho e 

desesperado ao tentar defender-se de imputação cujo teor desconhece completamente, 

feita num processo sigiloso e fechado. 

Como se vê, esse primeiro propósito da garantia da publicidade aproveita 

principalmente às partes, verdadeiras interessadas no desenvolvimento de um processo 

justo, mediante um procedimento legítimo, imparcial e conforme o devido processo 

legal. 

Além dessa primeira função, a garantia da publicidade justifica-se pela 

necessidade de se conferir ao público a possibilidade de participar da administração 

da justiça e, de certo modo, também de controlá-la. 

No ordenamento brasileiro, esse segundo escopo da garantia da publicidade 

dos atos processuais afina-se com o disposto no caput do artigo 37 da Constituição, 

que impõe a publicidade aos atos da administração pública. Sendo a atividade 

jurisdicional também uma expressão do poder estatal, é mister que se realize sob os 

olhos do público.  

Em realidade, o que a publicidade processual tem condições de oferecer não 

é, exatamente, a participação concreta e genuína do público na administração da 

justiça, mas apenas o exercício de uma espécie de vigilância crítica. 

O segundo escopo da garantia da publicidade consiste, pois, em servir de 

instrumento de fiscalização popular sobre o exercício da função jurisdicional. 

Com efeito, a publicidade de uma decisão interlocutória concedendo ou 

denegando a antecipação de efeitos da tutela em demanda que verse, por exemplo, 

sobre atos de improbidade administrativa, permite ao cidadão não apenas tomar 

conhecimento de como vem sendo exercida a função jurisdicional em assuntos de 

interesse público, mas também fiscalizar a atuação de agentes da administração 

pública, muitas vezes eleitos pelo voto popular. 

Em suma, a garantia da publicidade dos atos processuais tem dois escopos 

fundamentais, que são os de (i) proteger as partes contra juízos arbitrários, parciais e 

secretos (função que integra a garantia do devido processo legal) e (ii) servir de 

instrumento de fiscalização do exercício da atividade jurisdicional. 
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3. EFEITOS DA PUBLICIDADE DO PROCESSO REALIZADA PELA MÍDIA E 

LIMITES À SUA REALIZAÇÃO 

Cumpre, neste momento, ressaltar o papel desempenhado pela publicidade 

mediata (ou seja, aquela realizada pelos meios de comunicação social) na 

concretização dos escopos da garantia da publicidade examinados no item precedente. 

Entende-se que esse ponto merece atenção porque a divulgação dos atos e 

acontecimentos processuais pelos meios de comunicação alarga, em grande medida, o 

significado original previsto para o princípio da publicidade. 

Com efeito, a divulgação dos atos processuais pelos meios de comunicação 

social potencializa os efeitos da publicidade, uma vez que amplia consideravelmente o 

conhecimento dos atos processuais, atingindo um número indeterminado de pessoas. 

Além disso, em não havendo contato direto do destinatário da informação 

com o ato processual, a narrativa acaba sendo entremeada pela perspectiva subjetiva do 

narrador4, que, no mais das vezes, é um profissional da comunicação, leigo em matéria 

de direito e de processo. 

A conjugação dessas idéias não deixa dúvidas de que a importância da 

publicidade mediata do processo diz respeito muito mais à consecução da segunda 

finalidade da garantia geral da publicidade, consistente em permitir o controle popular 

do exercício da jurisdição. 

Tem relevância, pois, a atuação dos meios de comunicação para que se 

permita um maior acesso popular às informações acerca de processos de interesse 

público, ou seja, aqueles que, de algum modo, tenham relevância para a sociedade.  

Nos dias de hoje, os meios de comunicação social são a única ferramenta 

capaz de fazer chegar determinada informação a um grande número de pessoas. É por 

tal motivo que se diz que a mídia desempenha algumas funções consideradas essenciais 

para o funcionamento da sociedade, sendo que a principal delas é a de informar.  

Todavia, ao lado dessa função principal de informar, costumam ser 

elencadas uma série de outras funções derivadas, tais como a de entreter, educar, 

difundir a cultura, fiscalizar a atuação dos órgãos públicos e de seus servidores, 

estimular o debate popular sobre determinados assuntos relevantes para a sociedade, 

subsidiar o público para a realização de suas escolhas, entre outras. 
                                                 
4 Nas palavras de CARNELUTTI (1955, p. 5), “la cronaca giudiziaria (...) pone tra il processo ed il 

pubblico il diaframma del cronista.”. 
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Desse modo, verifica-se que a realização publicidade mediata do processo 

encaixa-se dentro das funções dos meios de comunicação social, uma vez que serve 

para proporcionar ao público em geral a oportunidade de fiscalizar o exercício da 

atividade jurisdicional por um dos poderes do Estado, que é o Judiciário. 

Isso não quer dizer, todavia, que a publicidade mediata pode ser ilimitada e 

descontrolada. Com efeito, há que se tomar toda a cautela em relação aos desvios 

ocasionados pela exacerbação da publicidade mediata dos atos processuais, os quais, 

em vez de contribuir para o alcance dos escopos naturais dessa garantia, podem gerar 

efeitos processuais diametralmente opostos. 

Um exemplo dessa situação, ocorrido no Brasil, foi a cobertura dada pela 

mídia ao inquérito policial e ao subseqüente processo penal para apuração de 

responsabilidade no desabamento do Edifício Palace II, erguido pela construtora do ex-

deputado Sergio Naya.  

Nesse caso, a conduta da maior parte dos meios de comunicação de massa 

divorciou-se completamente da realidade dos autos, fato que foi reconhecido pela 

própria sentença absolutória proferida no processo penal em questão5, a qual afirmou 

que a divulgação dada às conclusões da prova pericial foi absolutamente falseada e 

distorcida, tendo sido divulgado, em cadeia nacional de televisão, que havia sido 

utilizada “areia da praia” para a construção do edifício, quando, na verdade, essa 

questão jamais fora levantada no processo6. 

O reconhecimento da importância da publicidade mediata dos atos 

processuais enobrece, por um lado, essa função dos meios de comunicação de massa e, 
                                                 
5 Tal sentença foi proferida pelo juiz Heraldo Saturnino de Oliveira, da 33ª Vara Criminal da Comarca do 

Rio de Janeiro, nos autos n. 1998.001.184167-8. Para uma análise do caso, cfr. MARCOLINI, Rogério. 
O caso Naya e a independência do Judiciário, p. 546. A sentença foi submetida a recurso de apelação e 
parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (autos n. 2001.050.04549 – 5ª 
Câmara Criminal). O acórdão do TJ-RJ também foi, por sua vez, objeto de recurso de embargos 
infringentes e de nulidade, os quais foram providos para tornar a absolver os réus (autos 
n. 2005.054.00045 – 7ª Câmara Criminal). Posteriormente, foram interpostos recursos especiais e 
extraordinários, os quais não foram admitidos, bem como agravos destinados ao Superior Tribunal de 
Justiça, que também não surtiram efeito. 

6 Uma das passagens de referida decisão está assim redigida: “a divulgação do laudo foi falseada e 
distorcida. O ‘Jornal Nacional’, principal informativo da televisão, noticiou de forma desleal – mais 
com seus espectadores do que com os envolvidos – as conclusões da prova técnica, fazendo crer que no 
laudo existia o que ali não se continha, que os peritos tinham concluído de uma forma, quando, na 
realidade, suas conclusões eram outras. Havia divergências entre os experts oficiais e os professores 
que, a convite do Instituto Nacional de Tecnologia, acompanharam e participaram dos exames. Mas 
isso sequer foi mencionado. Tratava-se de matéria técnica, de assimilação mais difícil, de divulgação 
mais árida. Optou-se pela simples e escancarada distorção. Frases foram destacadas e, para dar 
credibilidade à indignação estudada do narrador ou narradora, mostradas em close-up sem qualquer 
menção ao texto que lhe dava sentido.” 
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por outro, também a delimita, na medida em que destaca o seu papel sobejamente 

informativo, em contraposição à função de julgar, que pertence exclusivamente ao 

Poder Judiciário.  

No exercício da publicidade mediata, os órgãos de mídia desempenham a 

tarefa de intermediar a divulgação acerca das ocorrências relativas a processos 

considerados relevantes para a sociedade como um todo, mas nunca a de tomar para si 

o exercício da função jurisdicional ou, ainda, a de alterar a verdade, divulgando para o 

público informações distorcidas e que não refletem a realidade do processo.  

O que se deve ter em mente é que a publicidade mediata nada mais é senão 

um desdobramento, uma modalidade da garantia geral da publicidade dos atos 

processuais. Sendo assim, é natural o entendimento de que ela não pode desbordar das 

finalidades da própria garantia constitucional da publicidade, as quais devem ser 

respeitadas para que se evite a desinformação, a informação equivocada e a violação às 

regras da imparcialidade e da independência do órgão jurisdicional, pressupostos 

necessários ao desenvolvimento de um processo livre de vícios e em consonância com 

o devido processo legal.  

 

4. A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA REGRA DA OBJETIVIDADE 

Para evitar distorções e preservar o devido processo legal, a publicidade do 

processo, quando realizada pelos meios de comunicação social, deve sujeitar-se à 

observância da regra da objetividade7.  

A objetividade pode ser definida como a qualidade, o caráter ou a condição 

do que é objetivo, que dá uma representação fiel de um objeto. Em outras palavras, a 

objetividade também pode corresponder à imparcialidade, à isenção, à ausência de 

preferências, sentimentos, opiniões pessoais, interesses e preconceitos8. 

Para que uma mensagem seja considerada objetiva, ela tem de ser, em 

primeiro lugar, verídica. Além disso, precisa respeitar alguns elementos, tais como a 

eqüidistância, a isenção, a imparcialidade, a clareza e a “verificabilidade” ou 

                                                 
7 A observância da regra da objetividade vem preconizada, de maneira mais ou menos uniforme, em 

diversos diplomas éticos, não se restringindo apenas ao campo da publicidade mediata de atos 
processuais. Exemplos desses textos normativos são, dentre muitos outros, os Princípios Internacionais 
de Ética Profissional no Jornalismo (da Unesco), a Declaração de Princípios sobre a Conduta dos 
Jornalistas da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), o Código Latino-Americano de Ética 
Jornalística e, no Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, entre outros. 

8 Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, verbetes “objetividade” e “objetivo”. 
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“checabilidade” – do inglês, “checkability”, ou seja, possibilidade de verificação das 

referências e fontes citadas ou consultadas (McQUAIL, 1992, p. 197). 

Ao realizar a publicidade mediata de atos processuais, o profissional da 

comunicação deve preocupar-se com a preservação da objetividade e, sobretudo, do 

sentido verdadeiro dos acontecimentos. Também deve impedir que a omissão e a 

conseqüente incompletude do relato acarretem juízos equivocados e prejuízo à 

formação da opinião pública livre. 

Todavia, mais do que uma característica da própria mensagem, a 

objetividade é, também, um verdadeiro método de trabalho. Consiste em uma postura a 

ser adotada pelo emissor da mensagem, de se despojar, na máxima medida possível, de 

elementos subjetivos, a fim de transmitir ou comunicar o fato tal como ele se apresenta 

na realidade, sem juízos de valor ou distorções subjetivas. 

Em suma, algumas medidas coerentes com a objetividade (tais como a 

seleção do que deve ser divulgado com base no interesse público, a redação imparcial, 

a ausência de qualificativos exagerados, a atribuição das informações às fontes, a 

comprovação das afirmações realizadas, a abstenção de manifestação opinativa em 

matéria técnica, sem que se tenha qualificação para tanto, o respeito ao contraditório 

mediante a apresentação dos diversos ângulos, teses e partes em conflito etc.) são 

salutares e contribuem para a resolução dos principais problemas enfrentados na 

efetivação da publicidade mediata dos atos processuais. 

A própria Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) protege a apenas a divulgação 

objetiva de atos judiciais, como se pode inferir dos termos utilizados nos incisos IV e V 

do artigo 279. 

Assim, eventuais críticas ou mesmo opiniões favoráveis dirigidas a atos 

processuais (judiciais ou não) hão de ser formuladas por pessoas especializadas e 

gabaritadas a tanto e não de maneira atécnica, baseada em opiniões pessoais, posições 

ideológicas, interesses de qualquer ordem ou no senso comum. 

É de se lembrar que a publicidade mediata do processo tem papel relevante 

na construção da imagem do Poder Judiciário perante a opinião pública. A ausência de 

objetividade contribui negativamente para a construção da imagem do Poder Judiciário, 
                                                 
9 Com efeito, o referido artigo de lei exclui da esfera de incidência do abuso de direito a mera 

reprodução, notícia, crônica, resenha ou divulgação dos atos (orais ou escritos) praticados pelos 
sujeitos processuais (incluindo, portanto, os atos do Estado-juiz) ou pelos procuradores das partes em 
juízo. Não há aqui a menção às palavras “crítica” ou “comentário”, por exemplo, as quais poderiam 
sugerir uma atuação dos meios de comunicação fora do âmbito estritamente objetivo. 
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principalmente quanto à justiça de suas decisões. Daí porque a crítica voltada aos atos 

processuais das partes ou do próprio órgão jurisdicional ganha dimensão exacerbada, 

sem que seja possível separar o que constitui verdadeiramente o fato, daquilo que é 

mera opinião sobre o fato. 

Nesse sentido, cumpre repelir os juízos paralelos que, muitas vezes, a mídia 

estabelece ao realizar a publicidade mediata de processos judiciais, inclusive no âmbito 

civil. Nesses juízos paralelos, não é observada a objetividade, incorrendo-se em 

precipitação na divulgação de informações não confirmadas, consulta a um número 

limitado de fontes, descompromisso com a veracidade da informação e com a 

linguagem técnica, manifestação da opinião em lugar da exposição de fatos etc. Tais 

atitudes projetam efeitos deletérios para o processo e são absolutamente prejudiciais ao 

devido processo legal. 

Como se não bastasse, a imparcialidade e independência judiciais podem 

ver-se ameaçadas pela publicidade mediata, se esta for realizada sem a observância da 

objetividade. Para que se crie um ambiente adequado à manutenção da imparcialidade 

e da independência judiciais, é necessário reconhecer que o exercício da liberdade de 

comunicação e do direito à informação não pode revestir-se de um caráter absoluto, 

devendo ser limitado quando oferecer qualquer ameaça a essas garantias, sobretudo 

quando pretenda condicionar a atividade jurisdicional em nome do que pareça mais 

acertado aos “formadores” da opinião pública.  

Em suma, a objetividade também serve de escudo protetor do livre 

convencimento (motivado) do juiz, pois, ao mesmo tempo em que assegura que a 

publicidade mediata se realize de forma correta, previne a formação de idéias 

preconcebidas e condicionamentos externos de qualquer natureza, tanto por parte do 

público (opinião pública), quanto por parte do próprio magistrado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A publicidade dos atos processuais, prevista nos artigos 5º, LX e 93, IX da 

Constituição da República, é não só um princípio do ordenamento jurídico brasileiro, 

mas também uma verdadeira garantia processual, cuja inobservância gera nulidade do 

processo ou do ato processual realizado. 
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Quanto à presença física ou não do destinatário da publicidade, esta se 

subdivide em duas categorias: publicidade imediata e publicidade mediata.  

Publicidade imediata é aquela que se desenvolve mediante a presença física 

ou contato direto dos eventualmente interessados no ato processual, enquanto que a 

publicidade mediata é aquela realizada por intermédio de algum outro “meio”, sendo 

mais comum, nos dias atuais, que seja realizada pelos meios de comunicação social. 

Duas são as principais funções da garantia da publicidade: (i) a de proteger 

as partes contra juízos arbitrários e secretos (como parte integrante da garantia do 

devido processo legal) e (ii) a de possibilitar a fiscalização do público sobre o exercício 

da atividade jurisdicional. 

A publicidade mediata – realizada pela mídia – também pode ser 

considerada parte integrante da garantia geral de publicidade dos atos processuais, 

desde que seja realizada dentro de determinados limites e de acordo com as próprias 

finalidades da garantia geral da publicidade, acima enunciadas. 

Com efeito, a importância da publicidade mediata do processo diz respeito à 

consecução da segunda função da garantia geral da publicidade, consistente em permitir 

o controle popular do exercício da jurisdição. 

Todavia, há que se tomar toda a cautela em relação aos desvios ocasionados 

pela exacerbação da publicidade mediata dos atos processuais, os quais, em vez de 

contribuir para o alcance dos escopos naturais dessa garantia, podem gerar efeitos 

processuais diametralmente opostos.  

Nesse sentido, preconiza-se a adoção da regra da objetividade como limite e 

precaução para a divulgação de atos processuais pela mídia. 

A principal justificativa que sustenta a necessidade de observância à regra 

da objetividade é a preservação do devido processo legal. A cláusula do due process of 

law funciona como limite à publicidade, ao não admitir que esta – especialmente a 

publicidade mediata – seja realizada de modo contrário ao perfil de justiça e eqüidade 

que deve pautar o processo. 

No exercício da publicidade do processo, os órgãos de mídia devem ater-se 

à tarefa de intermediar a divulgação acerca das ocorrências relativas a processos 

considerados relevantes para a sociedade como um todo, mas nunca a de tomar para si 

o exercício da função jurisdicional ou, ainda, a de alterar a verdade, divulgando para o 

público informações distorcidas e que não reflitam a realidade dos autos.  
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Os elementos que compõem a regra da objetividade aplicada à publicidade 

do processo civil, tais como a separação entre fato e opinião, o atendimento ao 

interesse público na seleção da notícia, a estrita observância ao dever de veracidade e a 

abstenção da promoção de juízos paralelos, dentre outros, são medidas importantes 

para a salvaguarda de uma série de garantias processuais, conforme acima se 

examinou. 

Enfim, espera-se que a proposta aqui formulada sirva de inspiração para 

que, de lege ferenda, se regulamente a adoção da regra da objetividade, 

especificamente no que tange à publicidade mediata do processo. Trata-se de medida 

útil e necessária para que a liberdade de comunicação, a publicidade processual e o 

devido processo legal expressem, no futuro, valores convergentes e não mais 

conflitantes. 
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A EFETIVIDADE DO PROCESSO E A CELERIDADE DO PROCEDIMENTO 

EM DETRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 

CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA ISONOMIA: 

O MITO DA URGENCIALIDADE 
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RESUMO 

A efetividade do processo e a celeridade do procedimento são preocupações constantes 

dos juristas e especialmente do legislador infraconstitucional reformista, desde as 

modificações normativas instituídas pela Lei nº 8.592/94 até as atuais. Todavia, em 

função da aplicação indiscriminada de tais institutos, os escassos estudos científicos 

demonstram que os princípios autocríticos-discursivos do processo podem vir a ser 

substituídos por uma efetividade e celeridade ditadas pelo Estado-Juiz, por meio de uma 

jurisdição protetora e garantista da aplicação dos conteúdos da lei, à margem dos 

destinatários da norma. Dessa forma, para desmistificar essa idéia de que a denominada 

“efetividade do processo com celeridade em sua tramitação” está vinculada a uma 

urgencialidade na prestação jurisdicional, busca-se ressemantizar os institutos jurídicos 

do processo, da jurisdição, da efetividade (como um princípio característico da 

jurisdição), da legitimidade das decisões judiciais e do princípio do devido processo 

legal, indispensáveis à compreensão do Estado de Direito Democrático na pós-

modernidade. Conclui-se que, em uma cognição plenária, a integral aplicação dos 

princípios autocrítico-discursivos da processualidade democrática, isto é, o 

contraditório, a ampla defesa e a isonomia, é a única técnica jurídico-processual capaz 

de permitir que as questões de fato e de direito controvertidas em Juízo sejam 

efetivamente definidas, porquanto é impossível afastar a estrutura normativa 
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procedimental do modelo constitucional de processo que lhe deve ser inerente, evitando, 

ainda, a prática viciada que produz lentidão na prestação jurisdicional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: TEORIA NEO-INSTITUCIONALISTA DO PROCESSO; 

EFETIVIDADE DO PROCESSO; CELERIDADE DO PROCEDIMENTO; 

COMPATIBILIZACÃO; PRINCÍPIOS AUTO-CRÍTICOS DISCURSIVOS DO 

PROCESSO. 

 

RESUMEN 

La eficiencia del proceso y la celeridad del procedimiento son preocupaciones de los 

juristas y especialmente del legislador federal reformista, que empezaron con las 

modificaciones creadas por la Ley nº 8.592/94 hasta las actuales. Sin embargo, en 

función de la aplicación de tales institutos, los escasos estudios académicos demuestran 

que los principios crítico-discursivos del proceso pueden ser substituidos por una 

efectividad y celeridad falladas por el Estado-Juez, a través de una jurisdicción 

protectora y aseguradora de la aplicación de los contenidos de la ley, en perjuicio de los 

destinatarios de la norma. De esa forma, para acabar con la leyenda de la denominada 

“eficiencia del proceso con celeridad en su tramitación”, vinculada a la urgencia en la 

prestación jurisdiccional, se busca re-significar los institutos procesales de la 

jurisdicción, de la efectividad (como un principio característico de la jurisdicción), de la 

legitimidad de las resoluciones judiciales y del principio del necesario proceso legal, 

indispensables a la comprensión del Estado de Derecho Democrático en la pós-

modernidad. Como conclusión, en una actividad cognitiva plena, la aplicación integral 

de los principios crítico-discursivos del proceso democrático, esto es, el contradictorio, 

la amplia defensa y la igualdad, es la única técnica jurídico-procesal apta a permitir que 

las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas en la demanda sean definidas, ya 

que es imposible alejar la estructura normativa del procedimiento del modelo 

constitucional de proceso, que le es intrínseco, evitando, aún, la práctica viciada que 

genera lentitud en la prestación jurisdiccional. 
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PALABRAS-CLAVE: TEORÍA NEO-INSTITUCIONAL DEL PROCESO; 

EFICIENCIA DEL PROCESO; CELERIDAD DEL PROCEDIMIENTO; 

COMPATIBILIDAD; PRINCIPIOS CRÍTICOS-DISCURSIVOS DEL PROCESO. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O dilema da “inefetividade” da Justiça, ou mais tecnicamente da jurisdição, há 

muito vem assolando o Estado-Juiz no exercício de sua função (aplicação cogente do 

ordenamento jurídico), bem como os jurisdicionados que estão ávidos por uma 

“prestação jurisdicional” justa e célere, em nome da tão aclamada pacificação social. 

Por vezes, coloca-se a culpa pelas mazelas e pelo descrédito decorrentes da prestação 

jurisdicional na instituição jurídica do processo. Tal instituto jurídico deveria ser visto 

sob a ótica de garantia de implementação de direitos fundamentais aos cidadãos e não 

como simples instrumento de resolução dos conflitos, com aplicação de justiça pelo 

“Poder Judiciário”1. De forma que o processo não é o único responsável pela satisfação 

dos direitos materiais e instrumentais controvertidos em Juízo. 

A idéia de que o processo seja moroso em virtude da lei e de que não propicia, 

no tempo (cronológico) devido, uma eficaz fruição do bem da vida pretendido pelos 

litigantes em Juízo, levou o legislador reformista a aprovar a Emenda Constitucional nº 

45/04 e diversas leis infraconstitucionais2, visando constitucionalizar a necessidade de 

razoabilidade na duração do processo com celeridade em sua tramitação. 

A fórmula mítica encontrada para maquiar a solução desse problema foi dotar o 

representante do Estado-“Poder Judiciário” (o magistrado) de poderes na aplicação do 

Direito. Desse modo, o seu livre convencimento motivado é suficiente para fundamentar 

e legitimar as suas decisões à margem dos destinatários normativos, que simplesmente 

com ela aquiescem, sem que lhes seja ofertada a oportunidade de influir de forma 

                                                 
1 A utilização dessa expressão vem sendo criticada porque o poder emana do povo e só em seu nome 
poderá ser exercido, sendo que a denominação mais correta (porque isenta de subjetivismo) seria função 
ou atividade jurisdicional, cuja finalidade é a aplicação imperativa do ordenamento jurídico na reação 
contra o ilícito. 
2 Desde 1994, com a introdução no ordenamento jurídico da Lei nº 8.952, passando pela Emenda 
Constitucional nº 45/04, especialmente com as últimas reformas processuais introduzidas no ordenamento 
jurídico pelas Leis nº 11.187/05, 11.232/05, 11.276/06, 11.277/06, 11.280/06, 11.341/06 e 11.382/06, 
dentre outras. 
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dialógica, isonômica e irrestrita na sua construção, ou seja, de forma compartilhada com 

o primeiro. 

Para desmistificar essa idéia de que a denominada “efetividade do processo com 

celeridade em sua tramitação” está vinculada a uma urgencialidade na prestação 

jurisdicional3, busca-se ressemantizar os institutos jurídicos do processo, da jurisdição, 

da efetividade (como um princípio característico da jurisdição), da legitimidade das 

decisões judiciais e do princípio do devido processo legal, indispensáveis à 

compreensão do Estado de Direito Democrático na pós-modernidade. 

Como marco teórico adotou-se a teoria neo-institucionalista do processo criada 

pelo Prof. Dr. Rosemiro Pereira Leal, em que o processo é “uma instituição 

constitucionalizada4”, asseguradora de um “espaço jurídico procedimental de 

reconstrução da legalidade posta em balizamentos constitucionais democráticos que 

propicia ao povo a fiscalização incessante e irrestrita dos processos de criação e 

aplicação da normatividade5”. Trata-se de um trabalho dogmático, isto é, teórico 

documental, em que são analisados as teorias e os conceitos doutrinários da matéria 

abordada, mais precisamente jurídico-propositivo, pois questiona a legislação vigente e 

aponta as suas falhas. 

Neste enfoque, questiona se a efetividade e a celeridade podem ser aplicadas de 

forma indistinta ao processo, sem compatibilizá-las com os demais direito-garantias 

fundamentais que consubstanciam o princípio do devido processo legal, constante na 

Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu art. 5º, inciso LIV. 

 

1. A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS-INSTITUTIVOS 

DO PROCESSO NA APLICAÇÃO DO DIREITO COMO REQUISITOS DA 

PROCEDIMENTALIDADE DEMOCRÁTICA 

 

                                                 
3 A urgencialidade é revelada pelo incremento dos poderes de atuação do Juízo, numa concepção 
salvadora e justiceira de que esse seria o método mais eficiente para solucionar os litígios na comunidade 
jurídica. 
4 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 181. 
5 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 181. 
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O processo, na pós-modernidade6, se estrutura pela principiologia 

constitucionalmente instituída do contraditório7, da ampla defesa8 e da isonomia9, que 

atuam como direito-garantias às partes de que a judicação10 será exercida de forma 

legítima e válida. A produção da lei, pelo devido processo legislativo, não é capaz, por 

si só, de lhe conferir legitimidade, que somente será alcançada pelo povo por meio da 

“formalização de um discurso procedimentalizado dos argumentos numa condição ideal 

de fala, com vistas à obtenção de uma decisão compartilhada e legítima”11. Daí a 

importância de se aplicar à procedimentalidade democrática os princípios institutivos do 

processo, a partir da necessária distinção entre o processo12 e o procedimento13, 

institutos jurídicos cuja distinção não é feita pela escola paulista de processo, em que o 

o procedimento é “o meio extrínseco pelo qual se instaura, desenvolve e termina o 

processo; é a manifestação extrínseca deste, a sua realidade fenomenológica14”. 

Assim, não é qualquer procedimento (considerado como uma mera seqüência 

ordenada de atos procedimentais) que se encaminha pelo processo, para que seja 

                                                 
6 A pós-modernidade caracteriza-se, em substituição à modernidade fundada numa razão 
prescritiva/instrumental, “por um direito que não se contenta com pretensões de validade em bases 
meramente estratégicas de preservação de uma paz sistêmica, em que os destinatários das normas não são 
clientes passivos da legalidade produzida, é que se realizaria a legitimidade do direito mediante a 
estruturação procedimental criadora de situações jurídicas pelo devido processo legislativo”, também 
sujeitas à fiscalização pelo devido processo legal (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da 
decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 28). 
7 “O princípio do contraditório é referente lógico-jurídico do processo constitucionalizado, traduzindo em 
seus conteúdos, pela dialeticidade necessária entre interlocutores que se postam em defesa ou disputa de 
direitos alegados, podendo até mesmo, exercerem a liberdade de nada dizerem (silêncio), embora tendo o 
direito garantia de se manifestarem”. Nesse enfoque, é inadmissível o contraditório postecipado ou 
postergado, segundo LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6. ed. São Paulo: IOB 
Thomson, 2006, p. 110. 
8 “O princípio da ampla defesa é coextenso ao do contraditório e da isonomia, porque a amplitude de 
defesa se faz nos limites temporais do procedimento em contraditório, pelos meios e elementos totais de 
alegações e provas no tempo processual oportunizado na lei” (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do 
processo. 6. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 111). 
9 “O princípio da isonomia é referente lógico-jurídico indispensável do procedimento em contraditório 
(processo), uma vez que a liberdade de contradizer no processo equivale à igualdade temporal de dizer e 
contradizer para a construção, entre partes, da estrutura procedimental” (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria 
geral do processo. 6. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 111). 
10 Entenda-se como ato de decisão egresso do conteúdo da lei. 
11 MADEIRA, Dhenis Cruz. Da impossibilidade de supressão dos princípios institutivos do processo. In: 
TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Constituição, direito e processo. Curitiba: Juruá, 2007. p. 123-
143, p. 128. 
12 O processo na teoria neo-institucionalista deve ser compreendido como uma instituição 
constitucionalizada, apta a reger o procedimento em contraditório, em isonomia e em ampla defesa. 
13 O procedimento “é uma estrutura técnica de atos jurídicos praticados por sujeitos de direitos, que se 
configura pela seqüência obediente à conexão de normas preexistentes no ordenamento jurídico 
indicativos do modelo de procedimento” (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6. ed. São 
Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 107). 
14 LEAL, Rosemerio. Teoria geral do processo. 6. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 106. 
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alcançado o provimento final (sentença), mas somente aquele procedimento 

democrático que permite aos destinatários normativos a fiscalização ampla e irrestrita, 

através de uma participação dialógica na preparação dos provimentos (todas as decisões 

exaradas no curso do procedimento até a sentença). 

Decerto, “pode-se dizer que a atividade cognitivo-processual (análise dos 

instrumentos de prova e argumentos) não pode sofrer nenhuma restrição quanto aos 

princípios institutivos do processo15”, sob conseqüência de “anulação do provimento 

exarado, porquanto ilegítimo e inconstitucional16”. 

 

2. ANÁLISE DAS TEORIAS ACERCA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO: 

IDENTIFICAÇÃO DE APORTES PARA A RECONSTRUÇÃO DESSE 

PRINCÍPIO NO PARADIGMA DEMOCRÁTICO 

 

Para se esclarecer o conceito de efetividade do processo na pós-modernidade, 

faz-se necessário um estudo prévio e crítico das teorias sobre ela, até então formuladas, 

para a ressemantização desse princípio no paradigma democrático17. 

Dinamarco (2003) foi um dos responsáveis pela criação da teoria da 

instrumentalidade e assevera que ela é o caminho para o “aprimoramento do sistema 

processual e premissa indispensável nos estudos e propostas pela efetividade do 

processo18”. Nessa concepção, o processo é visto como o instrumento de realização do 

direito material, para a resolução dos conflitos entre os litigantes, por meio da tutela da 

                                                 
15 MADEIRA, Dhenis Cruz. Da impossibilidade de supressão dos princípios institutivos do processo. In: 
TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Constituição, direito e processo. Curitiba: Juruá, 2007. p. 123-
143, p. 134. 
16 MADEIRA, Dhenis Cruz. Da impossibilidade de supressão dos princípios institutivos do processo. In: 
TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Constituição, direito e processo. Curitiba: Juruá, 2007. p. 123-
143, p. 134. 
17 “O conceito paradigmático de Estado Democrático de Direito é o de instituição jurídico-espacial 
condicionante de permanente legitimação processual de validade do ordenamento jurídico por um povo 
ativo na realização da integração social” (MOREIRA, Luiz. A fundamentação do direito em 
Habermas. 3. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, prefácio da 2. ed). E isso somente seria possível 
através da adoção da teoria neo-institucionalista do processo, em que este seja visto como uma 
“instituição constitucionalizada de controle e regência popular soberana e legitimante dos procedimentos 
como estruturas técnicas de argumentos jurídicos assegurados, numa progressiva relação espácio-
temporal, de criação, recriação (transformação), extinção, fiscalização, aplicação (decisão) e realização 
(execução) de direitos, segundo os princípios do contraditório, isonomia e ampla defesa” (LEAL, 
Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 179). 
18 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 25. 
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pretensão da parte pela jurisdição. Aplicou-se a teleologia19 ao processo e à jurisdição, 

como mecanismo de atingir os escopos metajurídicos desses institutos. Aferiu-se, então, 

o grau de utilidade do sistema processual e combateu-se o positivismo jurídico, que se 

preocupava apenas com o resultado do processo, ou seja, a atuação da vontade do 

direito substancial que regulamenta o caso concreto. 

No plano social, a jurisdição tem a missão de pacificação de conflitos pelo 

critério de justiça das decisões, de modo que os jurisdicionados aquiesçam com aquelas 

que lhes forem favoráveis ou não, sem o oferecimento de qualquer resistência. Trata-se 

do resgate da teoria da legitimidade do direito de Niklas Luhman, em que o “o 

provimento é ato estatal unilateral, cujos efeitos jurídicos operam sem a necessidade da 

aquiescência de outra pessoa pública ou daquele a quem se dirige o ato”20. A decisão 

judicial, nessa hipótese, somente se reputaria justa e legítima e, portanto, democrática, 

diante da aceitação geral do exercício de poder pelo julgador sobre o jurisdicionado. 

Adepto à essa teoria, Dinamarco (2003) preleciona que, basta educar os cidadãos 

acerca de seus direitos e obrigações, para que o “Poder Judiciário”21, no plano político, 

como órgão de positivação do poder estatal, torne-se o depositário da confiança plena de 

que a massa de conflituosidade será resolvida pelo processo, com rapidez22 e 

eficiência23. Sobre a “efetividade do processo”24, assevera Dinamarco (2003): 

 
Por sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo 
cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o 

                                                 
19 A teleologia está ligada à idéia de finalidade, ou seja, não importa o meio pelo qual se chegue a um 
resultado, pois o meio se torna legítimo na medida do alcance da finalidade para a qual se destina. Assim, 
“o raciocínio teleológico há de incluir então, necessariamente, a fixação dos escopos do processo, ou seja, 
dos propósitos norteadores da sua instituição e das condutas dos agentes estatais que o utilizam” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 149). 
20 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 161. 
21 Destaca-se a observação apresentada anteriormente. 
22 Rápida ou célere, na escola paulista de processo, é a decisão judicial que tem por finalidade a 
composição do litígio no menor tempo (cronológico) possível, em nome da pacificação com justiça 
social. 
23 “Para que o processo cumpra com eficácia o fim social para o qual foi concebido (satisfação do 
interesse das partes com pacificação social), propiciando não só a satisfação jurídica, mas também 
efetividade, é preciso que se desenvolva em um período razoável” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 
O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações indevidas e o julgamento antecipado da 
lide. Revista de Processo, São Paulo, v. 31, nº 141, p. 103-136, nov. 2006, p. 108). 
24 Ao longo desta parte, a expressão foi colocada entre aspas porque o processo entendido como uma 
instituição constitucionalizada e garantidora da implementação de direitos fundamentais, tal como 
preleciona a teoria neo-institucionalista do processo, aqui adotada como marco teórico, nunca poderia ser 
célere ou efetivo, nos moldes em que menciona Dinamarco (2003). 
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exercício e respeito e canal de participação dos indivíduos nos destinos da 
sociedade e assegurar-lhes a liberdade25. 

 

A seu turno, Zavascki (2005) menciona que: 

 
O direito fundamental à efetividade do processo – que se denomina também 
genericamente, de acesso à justiça, o direito à ordem jurídica justa – 
compreende em suma, não apenas o direito de provocar a atuação do Estado, 
mas também e principalmente o de obter, em prazo adequado, uma decisão 
justa e com potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos26. 

 

A finalidade da jurisdição27, tão aclamada pelos adeptos da escola paulista de 

processo28, foi inspirada nos modelos de Estado Liberal e Social (Walfare State)29, 

antigos paradigmas jurídicos do Estado de Direito Democrático, que não se amoldam à 

pós-modernidade. 

Marinoni (2007), apesar de também ser filiado à escola paulista de processo, 

avançou em seu pensamento ao admitir, em recente obra, que “a participação social não 

pode caracterizar a atividade jurisdicional porque é preciso verificar a legitimidade do 

poder de resolução dos conflitos e das decisões destinadas a regulá-los” 30. Do contrário, 

“estaríamos aceitando que qualquer poder instituído, mesmo que atuando de forma 

ilegítima e de modo contrário aos princípios materiais de justiça, exerce jurisdição31”. 

Apesar de continuar colocando a justiça na resolução dos conflitos como uma 

“conseqüência da existência de um poder do Estado-Juiz exercido sobre os seus 

                                                 
25 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 332. 
26 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 65. 
27 Isto é, a de eliminação do litígio com justiça nas decisões judiciais, de modo a se atingir a paz social. 
28 A escola paulista de processo inspirou-se na teoria da relação jurídica criada por Oscar Von Bülow 
(1968), segundo a qual a relação jurídica de direito processual é triangular, formada pelo juiz no ápice do 
triângulo, ditando a relação jurídica a ser estabelecida entre as partes (autor e réu) que, por sua vez, estão 
conectadas por meio de vínculos de subordinação, em que o autor tem o direito de exigir do réu, que é 
tratado como o delinqüente do processo, alguma conduta prescrita no ordenamento jurídico. 
29 Este modelo de Estado surgiu no séc. XX, no qual se adotava uma visão nitidamente clientelista do 
jurisdicionado, que cobrava, pelo exercício da jurisdição, do Estado-Juiz (paternalista) a prestação 
jurisdicional (proteção) do direito material, em curto espaço de tempo (cronológico), até o final do 
procedimento, com a prolação do ato final (sentença), para se obter uma justiça com pacificação social do 
conflito. A forma deveria ser célere, posto que uma justiça tardia equivaleria à denegação de justiça. 
30 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. v. 1, p. 113. 
31 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. v. 1, p. 113. 

2922



 

subordinados”32, reconhece que é indispensável esclarecer qual é a origem ou o 

fundamento dessa legitimidade do “Estado-Juiz”, em exercer a função jurisdicional, sob 

conseqüência de se estar legitimando, de forma velada, a tirania e o abuso de poder, o 

que, dito de outro modo, significa instituir um modelo de “Estado pseudo-

democrático”33. Nessa concepção de democracia às avessas, o equívoco é supor que “ao 

se atribuir ao Poder Judiciário a qualidade racional-instrumental de assegurar o primado 

da Lei e do Direito para preservar a sociedade, o juiz seria o dador de justiça e 

liberdade34”. 

Dessa forma, o magistrado, na aplicação do direito, vale-se de “ideários 

axiológicos (bom senso, prudente arbítrio, relação adequada, boa fé, justa causa, dentre 

outros)”35, para definir, segundo os seus juízos de convicção, quais serão as aspirações 

sociais tuteladas e reveladas pelas decisões judiciais, sem garantir aos seus destinatários, 

qualquer forma de participação na preparação das decisões para a resolução do conflito. 

Daí, conclui-se que os escopos metajurídicos ou pré-jurídicos foram agregados 

ao processo e à jurisdição, cuja finalidade é veicular ideologias, na medida em que seus 

objetivos foram erigidos à margem do ordenamento jurídico, conforme adverte 

Gonçalves (1992): 

 
Os fins metajurídicos do processo não possuem critérios objetivos de aferição 
no Direito Processual Civil. Se o exercício da função jurisdicional se 
manifesta sob a disciplina do ordenamento jurídico, e nos limites por ele 
definidos, qualquer fim do processo só pode ser jurídico36. 

 

No mesmo sentido, Leal (2002): 

 
A ideologia, como linguagem estratégica da preservação do estado Liberal e 
do Estado do bem-estar social, reclama uma técnica de conjectura tópico-
retórica (baseada em pontos de vista, opiniões correntes, costumes, lugares 

                                                 
32 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. v. 1, p. 113. 
33 O conceito de democracia, em Dinamarco (2003), ainda é o de democracia representativa, em que “a 
participação do povo no processo legislativo se dá através de representantes e a legitimidade desse 
processo (não jurisdicional), se dá pela norma positivada”. No processo jurisdicional, “o processo é o 
microcosmos democrático do Estado-de-direito, com as conotações da igualdade, liberdade e participação 
(contraditório)”, mas a partir de uma conotação axiológica do valor justiça (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.85 e 26). 
34 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 112. 
35 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 113. 
36 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, 
p. 195. 
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comum), em que se utiliza de uma linguagem estratégica pela preservação de 
uma racionalidade conforme fins em critérios de uma verdade consensual 
(jurisprudencializada) entre intérpretes especialistas interessados em salvar 
suas decisões de um possível desagrado social37. 

 

Em 1994, com a vigência da Lei nº 8.95238, introduziram-se as cognominadas 

tutelas de urgência39, sob os fundamentos de dano iminente e perigo de demora, 

somados à idéia latente de conferir agilidade à exaração das decisões no curso do 

procedimento. Diante do velho dilema do qual já falava Carnelutti40, entre a segurança 

jurídica propiciada por uma cognição plena e exauriente, característica da cognição 

pautada em um direito democrático, e a celeridade “do processo”, se optou por essa 

última, sob o argumento de que: “a segurança, sem dúvida é indispensável, mas em 

benefício da rapidez, das decisões, da prioridade que deve ser data à celeridade dos 

processos, nada impede que algumas garantias sejam arranhadas”41. 

Com efeito, percebe-se que essa interpretação do instituto jurídico da celeridade 

dos procedimentos é tópico-retórica, porque visa garantir a atuação de uma razão 

instrumental, fundada na adequação dos meios (técnica jurídico-processual dos 

procedimentos) aos fins (escopos jurídicos e metajurídicos da jurisdição e do processo). 

Em crítica veemente à interpretação dada por essa corrente doutrinária sobre a relação 

do processo com o tempo, destaca Tavares (2006), mencionando Dinamarco (2003): 

 
Para quem o tempo seria um fator de corrosão de direitos e um dos males do 
retardamento do reconhecimento e da satisfação desses mesmos direitos. Mas 
o tempo não pode ser responsabilizado pela demora na fruição do direito 

                                                 
37 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 52-53. 
38 BRASIL. Lei nº 8.952, de 13 dez. 1994. Altera dispositivos do Código de Processo Civil sobre o 
processo de conhecimento e o processo cautelar. Diário Oficial, Brasília, 14 dez. 1995. 
39 Mais especificamente em relação à antecipação da tutela legal, que foi concebida para que os efeitos da 
sentença pudessem ser antecipados, mas sem conceder a oitiva da parte contrária, que também vai sofrer 
os efeitos da decisão e não pôde participar de sua construção. Fala-se do contraditório exercido de forma 
postecipada (posterior à prolação da decisão judicial), em que apenas com a interposição do recurso 
cabível contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela legal é que se poderá dizer que os destinatários 
normativos influenciaram na tentativa de reforma da decisão prolatada. 
40 CARNELUTTI apud GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela 
jurisdicional sem dilações indevidas e o julgamento antecipado da lide. Revista de Processo, São Paulo, 
v. 31, nº 141, p. 103-136, nov. 2006, p. 106. 
41 Essa idéia ainda está sendo disseminada no meio acadêmico, especialmente pela magistratura paulista, 
conforme assevera GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional 
sem dilações indevidas e o julgamento antecipado da lide. Revista de Processo, São Paulo, v. 31, nº 141, 
p. 103-136, nov. 2006, p. 108. 
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pelos litigantes em Juízo porque ele é um fenômeno da natureza, que 
simplesmente flui42. 

 

Mas essa idéia de redução do tempo da “prestação da tutela dos direitos”, em 

nome de uma jurisdição efetiva, continuou sendo difundida, tanto que, em 31/12/2004, 

introduziu-se, com a Emenda Constitucional nº 45, o inciso LXXVIII, ao art. 5º, CR/88, 

que assegura a todos os litigantes, no âmbito judicial ou administrativo, a garantia da 

razoável duração do “processo” e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Os juristas filiados à escola paulista de processo conferem a tal princípio uma 

interpretação canhestra, influenciados pelas ondas renovatórias para melhorar o acesso à 

justiça de Cappelletti43 e pela instrumentalidade do processo de Dinamarco (2003), ao 

continuarem reafirmando que o processo deve estar a serviço da jurisdição, para que se 

possa alcançar a pretensa celeridade na prestação da tutela do direito, a saber: 

 
Já se destacou que a garantia apenas formal não assegura acesso à justiça e, 
desde o início do séc. XX, em especial, foi acrescida a preocupação com o 
acesso efetivo. De nada adianta ir à Juízo, se não há uma resposta do Poder 
Judiciário em tempo hábil e capaz de realizar os objetivos da jurisdição. Há 
obstáculos que devem ser rompidos e um deles é o da demora da prestação 
jurisdicional44. 

 

Até admitem que as demais garantias decorrentes do devido processo legal (a 

ampla defesa, o contraditório e a isonomia) devem ser asseguradas aos litigantes em 

Juízo, mas a aplicação daquele princípio deve ser realizada de forma imperativa, ou 

seja, deve-se primar pela agilidade no exercício da função jurisdicional a todo custo, 

porque o objetivo em foco é a satisfação do direito material tutelado pela lei, com a 

sumarização da cognição, que deve ser realizada com o menor dispêndio econômico 

para as partes e em curto espaço de tempo. Essa seria a fórmula mágica para que a 

justiça e a pacificação social sejam alcançadas na resolução dos litígios. 

                                                 
42 TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. In: GALUPPO, Marcelo Campos (Org.). O Brasil 
que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 
2006, p. 217. 
43 CAPPELLETI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução e revisão Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 31-73. 
44 MAGALHÃES, Ana Luíza de Carvalho; CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. Efetividade da prestação 
jurisdicional: o inciso LXXVIII, do Art. 5º da Constituição Federal inserido pela EC 45/2004. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 31, nº 138, p. 79-111, ago. 2006, p. 85. 
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Com essa finalidade, também foram introduzidas no ordenamento jurídico as 

Leis nº 9.099/9545 e 10.259/0146, que instituíram os Juizados Especiais Estaduais e 

Federais. Tais Juízos foram criados para “aproximar e distribuir a justiça às camadas 

menos favorecidas, que por receio, ignorância, descrédito, ou simplesmente falta de 

orientação, estavam à mercê da atividade jurisdicional do Estado em seus moldes 

tradicionais47”. Para se atingir essa democratização no “livre acesso ao Judiciário”, os 

referidos diplomas legais instituíram os princípios informativos da oralidade, da 

simplicidade, da economia processual e da celeridade, dispensando a participação do 

advogado em alguns dos procedimentos regulamentados pelas referidas leis federais48 e 

cerceando parcialmente o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição. A última 

afirmativa se deve ao óbice criado ao jurisdicionado na interposição dos recursos de 

agravos, retidos ou de instrumentos contra as decisões interlocutórias49, e dos recursos 

especiais. 

A dispensa do advogado por meio da permissibilidade do jus postulandi nesses 

verdadeiros "ritos" (e não procedimentos processualizados, na concepção democrática), 

constitui uma afronta às partes, que terão alijados os direitos à ampla defesa, à isonomia 

e ao contraditório, o que as impede de participar de forma compartilhada na construção 

das decisões judiciais. Essa questão também é nítida no sistema recursal prescrito pelas 

citadas legislações, que em nome da agilização dos procedimentos suprime a garantia de 

acesso ao duplo grau de jurisdição em alguns casos, como salientado anteriormente. 

Sintetiza-se, então, que o ponto vulnerável de todas essas propostas em torno da 

sumarização da cognição para se chegar ao provimento final (sentença ou acórdão) é 

que elas estão voltadas para uma celeridade do procedimento e uma efetividade do 

processo, como únicos requisitos para se alcançar uma decisão justa. Percebe-se, assim, 

que há uma troca falaciosa e mítica dos princípios institutivos do processo (que, por sua 

vez, informam um princípio maior, o do devido processo legal), pelos princípios 
                                                 
45 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 set. 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá 
outras providências. Diário Oficial, Brasília, 27 set. 1995. 
46 BRASIL. Lei nº 10.259, de 12 jul. 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais no âmbito da Justiça Federal. Diário Oficial, Brasília, 13 jul. 2001. 
47 SALOMÃO, Rafael Silveira. Juizados Especiais. Boletim Jurídico, ano V, nº 261, abr. 2005. 
Disponível em: < http://www.boletimjurídico.com.br>. Acesso em: 14 mar. 2008. 
48 A participação do advogado pode ser dispensada na primeira instância dos Juizados Especiais Federais, 
em qualquer causa, e nos Estaduais, quando o valor da demanda não ultrapassar a quantia de 20 salários 
mínimos. Destaca-se que em grau de recurso os advogados sempre deverão intervir como mandatários das 
partes. 
49 Ressalva ao recurso previsto no art. 5º, da Lei nº 10.259/01. 
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informativos (do processo e dos Juizados Especiais), tese que definitivamente não 

coaduna com um Direito que se pretende democrático. Nesse sentido também afirmou 

Canotilho, citado por Sousa (2007), a saber: 

 
[...] a exigência de um processo sem dilações indevidas, ou seja, de uma 
proteção judicial em tempo adequado, não significa necessariamente ‘justiça 
acelerada’. A ‘aceleração’ da proteção jurídica que se traduza em diminuição 
de garantias processuais e materiais (prazos de recurso, supressão de instancias 
excessiva), pode conduzir a uma justiça pronta, mas materialmente injusta 
[...]50. 

 

3. A EFETIVIDADE DO PROCESSO E A CELERIDADE DO 

PROCEDIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Dito isso, percebe-se que o conceito de “efetividade do processo”, tal como vem 

sendo divulgado pela maioria dos juristas brasileiros, não tem como fundamento o 

ganho de legitimidade nas decisões judiciais, mas sim o ganho de utilidade dessas 

decisões, que está voltado para o alcance de escopos metajurídicos (da jurisdição e do 

processo). Nessa acepção, o tempo é considerado o inimigo do processo e ao juiz, que 

representa a “figura central do processo”, cabe “entregar a prestação jurisdicional”, de 

forma mais rápida possível para que haja efetividade no combate ao direito lesado ou 

ameaçado dos litigantes em Juízo (art. 5º, inciso XXXV, CR/8851). 

Dessa forma, a função do “Poder Judiciário”, não pode ser outra senão a de 

“dador de justiça”, conforme já ressaltado, por meio de uma “jurisdição relâmpago”, em 

que o importante é “a perenização do fetiche da justiça rápida, cuja velocidade pode ser 

aumentada pela supressão do processo e, até mesmo do procedimento, com a altaneira 

supremacia da jurisdição”52. 

                                                 
50 CANOTILHO apud SOUSA, Michele Faria de. O Procedimento dos juizados especiais cíveis e 
efetividade do processo. In: TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de tutela. Curitiba: Juruá, 
2007. p. 155-166, p. 164. 
51 Art. 5º, inciso XXXV, CR/88: “A lei na excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário 
Oficial, Brasília, 05 out. 1988. 
52 LEAL, Rosemiro Pereira. A Judiciarização do processo nas últimas reformas do CPC brasileiro. In: 
DIAS, Ronaldo Brêtas; NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coords.). Processo civil reformado. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p. 253-270, p. 259. 
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Observe-se, ainda, que escola paulista de processo também não faz a necessária 

distinção entre processo e procedimento53, que ganhou relevância a partir dos estudos de 

Fazzalari54, para saber a qual deles é aplicável o princípio da efetividade. 

A efetividade no sentido de se conferir uma razoável “duração ao processo com 

a celeridade em sua tramitação”, não pode ser atribuída ao processo, porque em direito 

democrático, este passou a ser conceituado como uma instituição constitucionalizada, 

apta a reger o procedimento, em contraditório, ampla defesa e isonomia, para viabilizar 

a implementação de direitos fundamentais. Nessa concepção, somente se poderá falar 

em efetividade do processo, “para garantir a observância a direitos e garantias 

processuais”55. Por conseguinte, a efetividade na fruição do bem da vida pretendido 

pelos litigantes em Juízo é obtida a partir da efetividade do processo, que é a própria lei 

atuando segundo o princípio do devido processo legal. Assim, a interpretação 

tradicional que vem sendo dada ao princípio da “razoável duração do processo” (art. 5º, 

inciso LXXVIII, CR/88) padece de técnica, pois não se pode caracterizá-lo em relação 

ao processo, conforme adverte Tavares: 

 
A razoável duração indica tramitação ou prática de atos delimitada por 
marcos temporais com começo e fim, mas essa trilha procedimental deve ser 
percorrida regularmente (que é a melhor definição técnica para o termo 
razoável, também ligada à racionalidade procedimental)56. 

 

A celeridade, igualmente, também deve ser considerada um atributo dos 

procedimentos administrativos e judiciais e somente poderá ser alcançada, “conjugando-

                                                 
53 “O procedimento é, nesse quadro, apenas o meio extrínseco pelo qual se instaura, desenvolve-se e 
termina o processo; é a manifestação extrínseca deste, a sua realidade fenomenológica perceptível. A 
noção de processo é essencialmente teleológica, porque ele se caracteriza por sua finalidade de exercício 
do poder (no caso, jurisdicional). A noção de procedimento é puramente formal, não passando da 
coordenação de atos que se sucedem. Conclui-se, portanto, que o procedimento (aspecto formal do 
processo) é o meio pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da ordem legal do processo” (CINTRA, 
Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral 
do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p 277). 
54 “Processo é espécie do gênero procedimento (estrutura técnico jurídica do processo) e dele se distingue 
pela presença do atendimento do direito ao contraditório entre as partes, exercido em simétrica paridade 
de armas no procedimento” (LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6. ed. São Paulo: IOB 
Thomson, 2006, p. 96-97). 
55 LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada: temática processual e 
reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 65. 
56 TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. In: GALUPPO, Marcelo Campos (Org.). O Brasil 
que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 
2006. p. 215-225, p. 219. 
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se o tempo e o espaço procedimental”57, ou seja, “o espaço procedimental é construído 

pelo tempo (prazo) das articulações na forma legal”58, mas com a preservação do espaço 

dialógico para que os sujeitos processuais possam articular e comprovar as suas 

alegações, respeitado o instituto jurídico da preclusão59. 

Tendo o princípio da razoável “duração do processo” sido erigido ao patamar de 

direito-garantia fundamental, ele não pode ser aplicado de forma preponderante e em 

detrimento dos demais princípios constitucionais que também consubstanciam o devido 

processo legal60. 

Adverte Leal (2002) que a legitimidade nas decisões judiciais na concepção da 

escola paulista de processo não decorre da aplicação do princípio do devido processo 

legal, que se consubstancia na incidência dos princípios autocríticos-discursivos do 

contraditório, da ampla defesa e da isonomia na estrutura normativa procedimental. 

Trata-se de “um meio (modo, método) relacional de produzir justiça em escopos 

magistrais, que advém de uma carga de valores sociais e não jurídicos”61. 

Assim, o procedimento62 não pode ser outro senão o que institucionalize a 

vontade democrática do povo, de forma tal que seja regido pelos princípios autocríticos-

discursivos do processo, para combater o exercício de uma jurisdição solipsista em que 

a tutela, ao invés de ser pautada no “manejo da cognição e da atuação de direitos ao bel-
                                                 
57 TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. In: GALUPPO, Marcelo Campos (Org.). O Brasil 
que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 
2006. p. 215-225, p. 220. 
58 LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada: temática processual e 
reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 52. 
59 Destaca-se que preclusão é a perda do direito de praticar determinado ato processual, subdividindo-se 
em temporal, lógica, consumativa e pro-judicato. 
60 “O devido processo legal desponta como um bloco de várias garantias fundamentais ostentadas pelas 
partes litigantes contra o Estado, quais sejam, o acesso à jurisdição, prestada dentro de um tempo útil ou 
lapso temporal razoável, do juízo natural, do contraditório, da plenitude de defesa, com todos os meios e 
recursos a ela inerentes, da fundamentação das decisões judiciais, de um processo sem dilações 
indevidas” (LIMA, Juliano Vitor. Do princípio do devido processo legal. In: TAVARES, Fernando Horta 
(Coord.). Constituição, direito e processo. Curitiba: Juruá, 2007. p. 241-254, p. 250). No mesmo 
sentido, “a jurisdição somente pode ser desenvolvida ou prestada por meio de processo instaurado e 
desenvolvido em foram obediente aos princípios e regras constitucionais, ente os quais avultam o juízo 
natural, a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela (defesa) inerentes, o contraditório e a 
fundamentação dos pronunciamentos judiciais com base no ordenamento jurídico vigente” (DIAS, 
Ronaldo Brêtas de Carvalho. As Reformas do código de processo civil e o processo constitucional. In: 
DIAS, Ronaldo Brêtas; NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coords.). Processo civil reformado. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p. 217-252, p. 225). 
61 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 128. 
62 “Atividade preparatória de um determinado ato estatal, regulada por uma estrutura normativa, composta 
por uma seqüência de normas, de atos e posições subjetivas, que se desenvolvem em uma dinâmica 
bastante específica, na preparação de um provimento” (GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica 
processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 102). 
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prazer da jurisdição, de forma autocrática”63, deve ter como fundamento a aplicação dos 

conteúdos da lei. A idéia de jurisdição centrada na figura do magistrado (onipotente e 

infalível) colide frontalmente com a idéia de participação democrática dos cidadãos por 

meio da igualdade de argumentação para a formação das decisões judiciais, quando da 

aplicação do Direito. Esclareça-se que, na pós-modernidade, “o povo é uma instância 

global de atribuição de legitimidade democrática”64, posto que tem o dever de exercer 

de forma ampla e incessante a fiscalidade na aplicação do ordenamento jurídico. Por 

isso, se faz necessário ressemantizar a significação tradicional dada à cognição, para que 

ela seja entendida como uma: 

 
Atividade de esclarecimento de todos os sujeitos do processo das 
circunstâncias que envolvam a lide deduzida nos autos, através de uma 
atividade de apresentação de provas e alegações, inclusive, quanto à 
interpretação da lei, baseadas na racionalidade, que certamente não é a razão 
prescritiva/instrumental tão divulgada pelos instrumentalistas mas a razão 
discursiva, tal como propugna Habermas, porque somente dessa forma se 
atingirá um consenso entre os indivíduos65. 

 

Nota-se, então, que o problema da cognominada “morosidade da Justiça” não 

está no processo e tampouco na aplicação dos conteúdos da lei aos procedimentos 

normativos, mas sim, na forma de realização dos atos procedimentais pela jurisdição, 

em face da não eliminação de etapas mortas na prática desses atos: 

 
O que deve ser combatida é a demora exagerada ou excessivamente longa da 
atividade jurisdicional, a fim de que as partes recebam pronunciamento 
decisório conclusivo em prazo razoável, evitando-se dilações indevidas no 
processo (leia-se procedimento), resultantes dos períodos prolongados em 
que não são praticados atos no processo ou o são fora da previsão legal do 
tempo em que devem ser realizados, em desobediência aos prazos previstos 
no próprio Código e impostos ao Estado, ao prestar o serviço público 
jurisdicional que monopoliza66. 

 

                                                 
63 LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização Inconstitucional da Coisa Julgada: temática processual e 
reflexões jurídicas. Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 66. 
64 MÜLLER, Friedich. Quem é o povo?: a questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 2003, p. 60. 
65 REIS, Francis Vanine de Andrade. Técnicas diferenciadas de sumarização da cognição exauriente: 
procedimento monitório, providências preliminares e julgamento “antecipado”. In: TAVARES, Fernando 
Horta (Coord.). Urgências de tutela. Curitiba: Juruá, 2007. p. 119-139, p. 121. 
66 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. As Reformas do código de processo civil e o processo 
constitucional. In: DIAS, Ronaldo Brêtas; NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coords.). Processo civil 
reformado. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 217-252, p. 220. 
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Tal medida inclui, também, a exclusão do sistema processual dos denominados 

prazos impróprios (para os juizes e os auxiliares do juízo), bem como os prazos 

privilegiados concedidos à Fazenda Pública. Além disso, não se pode desconsiderar o 

problema da ineficiência da atividade jurisdicional, diante da insuficiência “de número 

satisfatório de juízes para atendimento à demanda judicial”67, de funcionários públicos 

com capacidade técnica para tanto, bem como da escassez de recursos financeiros para 

estruturar a máquina judiciária. Todavia, a principal questão da crise que afeta o “Poder 

Judiciário”e que ainda não foi percebida: 

 
É a necessidade de legitimidade das decisões que deveria ser uma preocupação 
constante, não mais podendo tais decisões (judiciais) se prenderem a uma 
racionalidade instrumental, voltada para aspectos meramente de eficiência. 
Todavia, tal questão parece ter ficado em segundo plano nas continuações das 
propostas de reformas para a solução da "crise do Judiciário", porque ela é 
interpretada como um risco de dissenso que deve ser eliminado a todo custo 
para que se possa (r)estabelecer o primado da "segurança jurídica" (aqui 
entendida como previsibilidade)68. 

 

Verifica-se, assim, que a efetividade do processo deve ser compreendida como 

um atributo da lei que se encaminha pelos princípios institutivos do processo, para que 

os procedimentos sejam concebidos como uma técnica jurídico-processual propiciadora 

da mais democrática forma de conferir efetividade (aplicação) ao Direito, conforme 

adverte Casagrande, citando Sarlet (2006): 

 
Desse modo, pode-se sustentar que, em um Estado de Direito Democrático, 
a teoria da efetividade encaminha a teoria da implementação dos direitos 
fundamentais (vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre 
outros), e é pelo processo que se assegura a concretização e a conservação 
dos direitos fundamentais que compõem o devido processo constitucional69. 

                                                 
67 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. As Reformas do código de processo civil e o processo 
constitucional. In: DIAS, Ronaldo Brêtas; NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coords.). Processo civil 
reformado. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 217-252, p. 220. 
68 PEDRON, Flávio Quinaud. Um olhar reconstrutivo da modernidade e da crise do Judiciário: a 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das considerações acima expostas, conclui-se primeiramente que a 

efetividade (que se distingue de celeridade) está a exigir dos operadores de direito uma 

ressignificação do paradigma democrático. A cognição não pode ser sumarizada com a 

eliminação da estrutura espácio-temporal que exige a procedimentalidade democrática, 

de forma que sejam alijados os referidos princípios autocrítico-discusrivos, impeditivos 

da construção ideal de um espaço de fala dos destinatários normativos para a obtenção 

de “legitimidade decisória” na construção participada das decisões judiciais. 

Esses princípios (celeridade e efetividade), embora não sejam institutivos do 

processo, foram inseridos em um bloco de garantidas do cidadão contra o exercício 

abusivo da função jurisdicional pelo Estado-Juiz, qual seja, o princípio do devido 

processo legal. Portanto, a aplicabilidade deles não pode preponderar sobre os 

princípios autocrítico-discursivos da processualidade democrática, isto é, o 

contraditório, a ampla defesa e a isonomia, sob conseqüência de se estar legitimando o 

mito da urgenciliadade na aplicação dos conteúdos da lei por uma jurisdição relâmpago 

e salvadora da comunidade jurídica. Em uma cognição plenária, essa é a única técnica 

jurídico-processual capaz de permitir que as questões de fato e de direito controvertidas 

em Juízo sejam efetivamente definidas, porquanto é impossível afastar a estrutura 

normativa procedimental do modelo constitucional de processo que lhe deve ser 

inerente. 

Esse é a mais grave desatenção do legislador reformista que também está 

inebriado pelo fetiche da urgencialidade, causado pela fórmula mágica da celeridade e 

efetividade no processo, sem se preocupar com o aprimoramento da técnica jurídico-

processual que possibilite a aplicação dos conteúdos da lei de forma racional, 

democrática e legítima. 
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ASSÉDIO PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Jeane Sales Alves∗

 

RESUMO 

Objetiva-se no presente artigo analisar o assédio processual, enquanto espécie de 

assédio moral, instituto jurídico que vem ganhando espaço paulatinamente na 

jurisprudência e doutrina trabalhista. O assédio processual pode ser conceituado como a 

atuação desproporcional da parte que por meio do abuso do direito de defesa (art. 197, 

CC), da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 600, CPC), da 

inobservância dos deveres das partes, especialmente no que se refere à lealdade e a boa-

fé (arts.14 a 18, CPC), proporciona excessiva demora na prestação jurisdicional com o 

fim de desestimular a contraparte a prosseguir com o feito, fazê-la desacreditar no 

judiciário, forçá-la a celebrar acordo prejudicial aos seus direitos, fazendo com que esta 

suporte sozinha os efeitos do tempo no processo. Ele pode ser aferido quando a 

dimensão da violência empregada, a duração da conduta reprovável, o objetivo e a 

aptidão dos atos praticados – elementos caracterizadores do assédio moral que podem 

ser utilizados para reconhecimento do assédio processual - forem considerados pelo 

magistrado como tendentes a retardar o regular andamento processual e causar à 

contraparte sofrimento, humilhação, angústia com a eternização da demanda e 

desestímulo no prosseguimento do feito. Esta espécie de assédio não atinge apenas a 

parte contrária, mas também o Poder Judiciário. Distingue-se da litigância de má-fé 

porque, diferentemente desta, a condenação não pode ser aplicada ex officio, depende de 

inúmeras condutas e não de apenas uma isolada, não existe limite para a condenação e 

pode ser reconhecido nos autos do processo em que se deu a conduta ilícita ou em ação 

autônoma. O dever de indenizar encontra-se insculpido no art. 927 do Código Civil, que 

impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. Afastar o 

assédio processual em função de não existir norma jurídica específica sobre o instituto é 

ater-se ao termo jurídico, sem analisar que o assédio processual nada mais é do que uma 

modalidade de assédio moral efetivado no curso de uma relação processual. A Carta 
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Magna, com a Emenda Constitucional n° 45/2004, positivou entre os direitos e garantias 

fundamentais o princípio da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII). Por conta 

disso, juízes e Tribunais devem empreender esforços para efetivá-lo, o que pode ser 

feito por meio da condenação em litigância de má-fé e assédio processual da parte que, 

na relação jurídica processual, abusa do direito de defesa, descumpre os deveres que 

lhes competem e pratica atos atentatórios à dignidade da jurisdição. Na colisão entre os 

princípios do contraditório e da ampla defesa e o princípio da razoável duração do 

processo, ao magistrado caberá avaliar, no caso concreto, qual desses princípios deve 

prevalecer. Sob a alegação de estar velando pela celeridade não pode o juiz ser 

arbitrário, mas também não lhe compete sobrelevar em qualquer situação os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, como vem acontecendo nos Tribunais trabalhistas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ASSÉDIO MORAL; ASSÉDIO PROCESSUAL; JUSTIÇA 

DO TRABALHO; RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO; PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO; PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA; LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

 

 

ABSTRACT 

The present article main´s objective is to analyse the processual harassment as a species 

of moral harassment, juridic institute that has been progressivily winning space in  

work´s jurisprudence and doctrine. Processual harassment can be defined as the 

desproporcional acting from the part that through the abuse of the right to defend 

yourself (art. 297, CC), from the practice of acts wich attempts against justice´s dignity 

(art. 600, CPC), from the inobservance of parties duties, specialy in what concerns ti 

lealty and good faith (arts. 14 a 18, CPC), provides an excessive delay in the 

jurisdictional prestation, in order to desestimulate the another part to go ahead with the 

process, makes her stop trusting in the judiary, force her to celebrate  a prejudicial deal 

to her rights, making her suport alone the effect of time in the process. It can be 

mesured when the dimension of the violence spent, the disapproved conduct’s duration, 

the objective and ability from the condemnated acts- elements that caracterizes moral 

harassment, wich can be used to recognize the processual harassment- if considerated 

by the judge as tended to delay the regullar processual movment and if it causes 
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suffering, humiliation and anguish to the another part, with the action’s eternization and 

desestimulation in the process’  continuity. This species of harassment doesn,t reach 

only the another part , but also,  the Judicial Power.  Distinguishies itself from bad faith 

litigance because, diferently of that, the punishment can’t be aplicated “ex officio”, 

depends on several behaviors and not only an isolated one, there is no limit to the 

condemnation and it can be recognized inside the process where the ilegal conduct 

ocurred or in a new action. The duty to indenizate is inserted in the article 927 from the 

Civil Code, wich imposes the obligation to reparate to the one that, for an ilegal act, 

causes damage to someone. To push away processual harasssment, because there isn’t 

an especif juridc law about the institute is to hold to the juridic term, without analysing 

that processual harassment is nothing more than than a modality of moral harassment, 

realized in the course of a processual relationship. The federal Constituition, with 

constitucional emendment nº 45/2004, positiveted betwen the fundamental rights and 

guarantees, the reasonable duration process’s principle (art. 5º, LXVIII). Because of 

that,  judges and courts must work hard to efectivate it, what can be  done through 

condenation in bad faith litigation and processual harassment of the part that, in the 

processual relationship, abuses of the right to defend yourself, desobeys your duties and 

practice acts that attempts against jurisdictional dignity. In the colision betwen 

contraditory an wide defense principles and reasonable process’ duration principle, the 

judge will be responsable for avaliating, in the concrete case, wich of these principles 

must prevail. Under the alegation of taking care of pocessual celerity, the judge can´t be 

arbitrarious, but he can´t also rise, in any situation, the contraditory and wide defense 

principles, as has been happening in work´s courts.   

 

KEYWORDS: MORAL HARASSMENT; PROCESSUAL HARASSMENT; 

WORK`S OF JUSTICE; REASONABLE PROCESS’ DURATION PRINCIPLE; 

CONTRADITORY PRINCIPLE; WIDE DEFENSE PRINCIPLE; BAD FAITH 

LITIGANCE. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O presente estudo foi desenvolvido a partir da inquietação comum ao estudioso 

do direito que, diante dos enfrentamentos colocados pela práxis, se vê tentado a pensar 

o ordenamento jurídico, principalmente no que se refere aos seus valores norteadores, 

para encontrar a solução condizente com seus princípios e fundamentos. 

A morosidade da justiça, embora muitos se esqueçam, foi uma conquista da 

democracia, haja vista que um processo rápido, para sê-lo, certamente estará violando a 

ampla defesa e o contraditório necessários ao esclarecimento da lide. Mas quão lento 

um processo pode ser? O trâmite excessivamente distendido também é capaz de violar 

garantias e direitos, impedindo muitas vezes o acesso ao bem da vida sob contenda. 

Não foram outras as razões de ser do inciso LXXVII do art. 5°, introduzido na 

Carta Magna pela Emenda Constitucional n° 45/2004, que assegura a todos, no âmbito 

judicial e administrativo a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. Buscou-se inserir na Constituição Federal o direito 

fundamental à razoável duração do processo, em reforço ao trabalho empreendido pelo 

legislador ordinário que constantemente reforma a legislação processual para tornar o 

processo mais célere, e porque não dizer, mais efetivo e justo. 

Diante deste direito fundamental, não é possível que o judiciário, na tarefa que 

lhe foi confiada pelo legislador constituinte de aplicar o direito ao caso concreto, não 

utilize os meios colocados a sua disposição para impedir as flagrantes tentativas de 

violação a este direito pelos sujeitos de determinada relação processual. É o juiz, como 

responsável pela condução do processo, o principal concretizador deste direito, na 

medida em que lhe cabe aplicar as sanções aplicáveis à espécie: litigância de má-fé e 

assédio processual. 

A multa por assédio processual tem sido aplicada por juízes trabalhistas na 

hipótese de abuso de direito de defesa, reiteradas tentativas de tumulto processual, 

recusa a cumprimento de acordo e decisão judicial, quando resta configurado que tais 

condutas ensejaram a ocorrência de assédio moral contra a parte contrária. Não sendo 

necessário que esta última requeira a aplicação da multa compensatória, podendo ela ser 

aplicada de ofício pelo magistrado. 

Pode-se questionar sobre a violação do direito ao contraditório e à ampla 

defesa. Mas, deve-se lembrar que a colisão de princípios fundamentais é algo recorrente 

e que se resolve caso a caso, não podendo, assim, o direito à razoável duração do 
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processo sempre ser considerado inferior aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 

Os contornos, fundamentos e hipóteses de cabimento do assédio processual, 

tudo com base no que a jurisprudência e a doutrina têm desenvolvido, é o que se passa a 

analisar. 

 

1 O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

 

O direito fundamental à razoável duração do processo, denominado por Didier 

(2006, p. 55) de direito fundamental a um processo sem dilações indevidas, foi inserido 

na Norma Fundamental, em 2004, através da Emenda Constitucional n°45.  

Muitos criticaram a redação do inciso correspondente, por não delimitar ou 

estabelecer critérios objetivos para se identificar o que seria uma razoável duração.  

No entanto, não merece reparos o dispositivo constitucional, haja vista que não 

é possível ao constituinte reformador estabelecer critério aplicável a todos os processos, 

sejam eles cíveis, criminais ou trabalhistas.  

Cabe ao juiz, no caso concreto, dar efetividade a esse dispositivo 

constitucional, buscando dirigir o processo de forma a impedir subterfúgios dilatórios 

manejados pelas partes. 

Razoável duração do processo é um conceito indeterminado, que possibilita a 

atualização pela jurisprudência sem necessidade de nova reforma constitucional. O 

legislador ordinário utilizou do mesmo artifício no texto do Código Civil de 2002, a 

exemplo o art. 927, parágrafo único. 

É preciso ressaltar que, não obstante a positivação somente em 2004 do direito 

fundamental à razoável duração do processo, Beber (1997, p. 452), ainda no século 

passado, ao estudar os princípios aplicáveis ao processo do trabalho, já elencava o 

princípio da celeridade entre eles, lembrando que, apesar de não constar expressamente 

no Código de Processo Civil nem na Consolidação das Leis do Trabalho, o princípio em 

questão se fazia presente tanto no processo civil como no processo trabalhista, em 

decorrência do ordenamento jurídico. 
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Cumpre salientar, outrossim, que a preocupação com a duração do processo 

trabalhista fez com que os elaboradores da Consolidação das Leis do Trabalho 

inserissem em seu texto o art. 765, que confere aos Juízos e Tribunais ampla liberdade 

na direção do processo e o dever de velar pelo andamento rápido das causas, podendo 

determinar qualquer diligência necessária ao seu esclarecimento. 

Com a positivação do princípio da razoável duração do processo, emerge uma 

tarefa um pouco espinhosa para os magistrados, qual seja ponderar a aplicação deste 

princípio com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como 

do princípio do devido processo legal, todos de base constitucional.  

Na tentativa de tornar o processo mais célere, não pode o magistrado 

menoscabar estes princípios, sob pena de tornar-se arbitrário. Mas também não poderá 

diminuir o primeiro para sobrelevar os demais, o que poderá conduzir à prolação de 

sentenças inúteis e incapazes de proporcionar a tão almejada paz social, principal 

objetivo do judiciário. 

Grau (2002, p. 42) ao tratar da oposição e contradição de princípios ajuda a 

solucionar essa suposta colisão de princípios ao dispor que “o que o juiz deve apurar é 

qual dos dois princípios assume, no caso concreto, importância mais significativa em 

relação aos dados da realidade”. 

Observa-se, no entanto, que os tribunais trabalhistas ainda sentem dificuldade 

em aplicar o princípio da razoável duração do processo. No mais das vezes prevalecem 

os princípios do contraditório e da ampla defesa, em detrimento daquele.  

Como se pode observar pelo Acórdão n° 20050907616, prolatado, em 

12/12/2005, pela 9° Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em 

sede de Recurso Ordinário interposto da sentença ref. ao Proc. 2784.2004, da 63ª Vara 

do Trabalho de São Paulo: 
 

[....] Não bastassem os argumentos já externados, o simples 

exercício do direito de petição, bem como a utilização de todos 

os meios recursais e processuais previstos na legislação, nem de 

longe se apresentam como ato ilícito causador de dano ensejador 

de reparação, mas ao contrário, encontram respaldo na 

Constituição Federal. 
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É certo que a legislação processual recursal clama por 

modificações. Contudo, não se pode imputar conduta culposa ou 

dolosa à parte que se utiliza das medidas processuais previstas 

na legislação ainda em vigor. 

 

 Data maxima venia, utilizar medidas processuais previstas na legislação não é 

o mesmo que abusar do direito de defesa, o que pode ensejar, tanto condenação em 

litigância de má-fé, possibilidade expressamente contida no Código de Processo Civil 

art.17, como aplicação de multa em decorrência de assédio processual, de acordo com 

os fundamentos que se passa a expor. 

 

2 ASSÉDIO PROCESSUAL 

 

O assédio moral, gerador de pedidos constantes de indenização na esfera 

trabalhista, ocorre no curso da relação de trabalho. Entretanto, o obreiro, geralmente o 

reclamante da ação trabalhista, não está isento de ser assediado após o término do 

contrato de trabalho. O assédio pode resultar da relação de natureza processual onde se 

pleiteia créditos trabalhistas. 

Enquanto o assédio moral tem por fim principal tornar a relação de direito 

material insuportável, ocasionando a rescisão do contrato de trabalho, ou mesmo, 

humilhar, desqualificar, submeter o trabalhador a situações vexatórias perante os 

colegas de trabalho, o assédio processual, por sua vez, visa, primordialmente, impedir o 

trâmite regular da reclamação trabalhista, desestimulando o trabalhador a prosseguir 

com a ação, fazendo-o desacreditar na realização da justiça, e, muitas vezes, forçando-o 

a celebrar acordos flagrantemente prejudiciais aos seus direitos, mesmo após a sua 

certificação no processo de conhecimento, pois, mesmo na execução é possível 

obstaculizar a prestação jurisdicional. 

Os elementos caracterizadores do assédio processual podem ser equiparados 

aos do assédio moral.  

A dimensão da violência empregada pode ser aferida a partir dos muitos meios 

protelatórios empregados pela parte assediadora para impedir a regular marcha 

processual. São exemplos os inúmeros embargos de declaração opostos, alegações 
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infundadas de nulidade, recursos manifestamente inaptos, incidentes processuais na fase 

de execução, nomeação à penhora de bens inexistentes. Ou seja, não se questionam 

teses jurídicas – pois é sabido que os tribunais não são unânimes em muitas matérias – 

não se busca provar direitos, mas, essencialmente, impedir a prestação jurisdicional 

célere e fazer a parte contrária desistir da ação ou desacreditar que um dia terá acesso ao 

bem sob litígio. 

A duração dos ataques é um dos elementos mais importantes na caracterização 

do assédio processual. Assim como no assédio moral, onde a conduta não pode ser 

isolada, o assédio de cunho processual, para restar configurado, precisa considerar o 

tempo ganho com os incidentes processuais e recursos interpostos pela parte que os 

manejou. É muito comum a eternização do processo trabalhista, em que ações tramitam 

por décadas, muitas vezes discutindo matérias atinentes à execução, ou seja, quando o 

magistrado já exauriu a cognição. 

Digno de nota destacar que, em sendo hipótese de assédio processual, a parte 

assediada é quem suporta todo o ônus da demora na prestação jurisdicional. Paroski 

(2008, p. 42), ao considerar os efeitos do tempo no processo afirma que sendo o tempo a 

dimensão fundamental da vida humana e se o bem perseguido no processo interfere na 

felicidade daquele que o reivindica, seria certo que a demora do processo geraria, no 

mínimo, infelicidade pessoal e angústia e reduziria a expectativa de uma vida mais feliz. 

O objetivo almejado pela parte assediadora é causar desestímulo no outro 

litigante, fazendo com que este passe a desacreditar na efetiva prestação jurisdicional, 

que descuide da causa por não vislumbrar a possibilidade de sucesso face às investidas 

processuais protelatórias, e, algumas vezes, compeli-lo a celebrar acordos prejudiciais 

aos seus créditos. 

A potencialidade dos atos praticados deve ser aferida em cada caso. Os meios 

processuais protelatórios devem ser capazes de produzir o retardamento do curso 

regular do processo, impedindo o acesso da parte adversa ao bem da vida, fazendo com 

que esta suporte individualmente, o ônus do tempo do processo. Note-se que no 

processo do trabalho, a execução provisória só vai até a penhora. Ou seja, caso a parte 

tivesse acesso aos seus créditos ainda na execução provisória, como é hoje na execução 

civil, não teria os atos praticados a potencialidade lesiva necessária à configuração do 

assédio processual. 
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Em síntese, o assédio processual pode ser medido quando a dimensão da 

violência empregada, a duração da conduta reprovável, o objetivo e a aptidão dos atos 

praticados forem considerados pelo magistrado como tendentes a retardar o andamento 

processual, com o principal fim de impedir a prestação jurisdicional tempestiva e, em 

conseqüência, fazer a parte adversa desacreditar no judiciário como o poder responsável 

pela solução dos conflitos sociais. 

Insta pontuar que enquanto no assédio moral atinge-se apenas o trabalhador, 

quando observado nas relações de trabalho, no assédio processual, os sujeitos passivos 

de tal conduta são o próprio Poder Judiciário e a contraparte, geralmente o trabalhador. 

O questionamento que pode ser feito é como condenar alguém ao pagamento 

de indenização por praticar assédio processual quando esta apenas utilizou dos 

instrumentos disponíveis na legislação para fazer prevalecer o seu direito. 

Deve-se, neste ponto, além do que já foi exposto no escólio do presente 

trabalho – quando se discutiu o conflito entre o princípio da razoável duração do 

processo e os princípios do contraditório e da ampla defesa – trazer a lume a regra 

consubstanciada no art. 187 do Código Civil de 2002, que reza que comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 

seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Colhe-se, por oportuno, o entendimento de que a parte, ao exceder os limites 

considerados razoáveis no exercício do direito de defesa, estará cometendo ato ilícito, 

plenamente apto a caracterizar assédio processual. 

Observa-se, no entanto, que os Tribunais trabalhistas, diante de sentenças de 

magistrados que condenaram o litigante a pagar indenização decorrente de assédio 

processual, entenderam por bem reformar a decisão de primeiro grau, sob a alegação de 

que não se pode condenar alguém a pagar multa por ter exercido o direito de defesa.1

O Código de Processo Civil, conforme observa Diniz (2004, p. 560), assim 

como o Código Civil, também tratou de rechaçar o abuso de direito no processo, como 

se depreende da análise dos artigos 14 a 18, ao impor às partes que procedam com 

                                                 
1 Foram encontrados na jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas cinco acórdãos - AP -
00280.2007.007.23.00-0, AP - 00369.2007.051.23.00-4, RO -00179.2007.007.23.00-9, RS 
00029.2007.007.23.00-5 e RO – 02784200406302004, que discutiam condenação por assédio processual, 
todos eles reformam as decisões de primeiro grau para retirar a multa aplicada.  
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lealdade e boa-fé, sob pena de responderem pelos prejuízos que causarem à contraparte 

por litigar de má-fé. 

A discussão em torno do assédio processual surgiu especialmente a partir da 

sentença prolatada pela Juíza Mylene Pereira Ramos, da 63ª Vara do Trabalho de São 

Paulo, nos autos da Ação de Danos Morais nº 2784/2004, em 08.04.2005, onde os 

contornos da matéria são claramente definidos, cujo trecho transcreve-se: 
 

[...] Praticou a ré “assédio processual”, uma das muitas classes 

em que se pode dividir o assédio moral. Denomino assédio 

processual a procrastinação por uma das partes no andamento de 

processo, em qualquer uma de suas fases, negando-se a cumprir 

decisões judiciais, amparando-se ou não em norma processual, 

para interpor recursos, agravos, embargos, requerimentos de 

provas, petições despropositadas, procedendo de modo 

temerário e provocando incidentes manifestamente infundados, 

tudo objetivando obstaculizar a entrega da prestação 

jurisdicional à parte contrária. 

A ré ao negar-se a cumprir o acordo judicial que celebrou com o 

autor, por mais de quinze anos, interpondo toda sorte de 

medidas processuais de modo temerário, e provocando 

incidentes desprovidos de fundamento, na tentativa de postergar 

ou impedir o andamento do feito, praticou autêntico “assédio 

processual” contra o autor e o Poder Judiciário.2

 

A doutrina, a partir de então, buscou definir o que seria o assédio processual e 

qual a sua natureza jurídica.  

Paroski (2008, p. 41) definiu assédio processual como sendo um conjunto de 

atos que teriam por escopo retardar a prestação jurisdicional, causando desestímulo ao 

adversário da demanda, por este se sentir impotente e humilhado, reduzindo suas 

expectativas quanto ao resultado justo da solução a ser ministrada ao conflito, ensejando 

                                                 
2 Cumpre esclarecer que a sentença em análise foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região por meio do Acórdão n.20050907616, cuja parte principal transcreveu-se em linhas acima.  
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ao assediador vantagens processuais indevidas, podendo inclusive repercutir em ganhos 

de natureza patrimonial. 

Paim e Hillesheim (2006, 1114) formularam um conceito bem semelhante ao 

anterior ao considerar o assédio processual como um conjunto de práticas reprováveis 

de uma das partes do processo observadas ao longo do seu desenrolar, que 

aterrorizando, desgastando, desestimulando e humilhando a parte adversa, visam 

tumultuar e protelar o feito. Práticas essas que, segundo eles, visam obter vantagens de 

ordem processual. 

A partir das conceituações acima expendidas, pode-se considerar o assédio 

processual como a atuação desproporcional da parte, que por meio do abuso do direito 

de defesa (art. 197 do Código Civil), da prática de atos atentatórios à dignidade da 

justiça (art. 600 do Código de Processo Civil), da inobservância dos deveres das partes, 

especialmente no que se refere à lealdade e a boa-fé (arts.14 a 18, CPC), proporciona 

excessiva demora na prestação jurisdicional com o fito de desestimular a contraparte a 

prosseguir com o feito, fazê-la desacreditar no judiciário, forçá-la a celebrar acordo 

prejudicial aos seus direitos, fazendo com que esta suporte sozinha os efeitos do tempo 

no processo. 

O assédio processual deve ser combatido especialmente porque desconsidera o 

princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal). 

Mas, como distinguir assédio processual de litigância de má-fé? Não poderia 

este primeiro ser contemplado na multa concernente ao segundo instituto? É sobre o que 

se passa a discorrer. 

 

3 ASSÉDIO PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

 

As condutas que podem dar ensejo a condenação por litigância de má-fé foram 

muito bem delimitadas pelo legislador no art. 17 do Código de Processo Civil.  

Encontram-se ainda disciplinados no Código de Ritos os valores da multa a ser 

aplicada, que não poderá ser excedente a 1% (um por cento), e da indenização, que não 

poderá ser superior a 20% (vinte por cento), ambos calculados sobre o valor da causa 

(art. 18, caput e parágrafo segundo). 
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Aquele que litiga de má-fé pratica dano processual. O dano é sempre uma 

conduta isolada. A parte, por exemplo, que interpõe embargos de declaração com intuito 

meramente protelatório, estará litigando de má-fé. 

O assédio processual, entretanto, para restar configurado necessita que tenham 

sido praticadas inúmeras condutas, podendo elas ser enquadradas entre os casos de 

litigância de má-fé (art. 17, CPC), referir-se a atos do executado atentatórios à dignidade 

da Justiça (art. 600, CPC), ou ainda estar relacionadas à inobservância dos deveres das 

partes (art.14, CPC).  

Na diferenciação também é essencial analisar o tempo ganho pela parte com os 

artifícios dilatórios manejados no curso do processo. Para caracterização do assédio 

processual é preciso verificar qual moroso se tornou o processo em conseqüência dos 

instrumentos processuais utilizados para retardar o andamento do feito trabalhista. 

Outro elemento importante na distinção é a indenização cabível. Enquanto na 

litigância de má-fé a indenização não pode ser superior a 20% (vinte por cento), 

segundo limite estabelecido pelo art. 18, parágrafo segundo do Código de Processo 

Civil, na indenização por assédio processual, assim como ocorre naquela decorrente de 

assédio moral, o juiz estabelecerá de acordo com o caso concreto, com base na 

repercussão dos efeitos processuais na vida particular da contraparte, no sofrimento 

causado, no tempo em que tramitou a causa, no patrimônio do assediador, bem como na 

intensidade do dolo.  

Pode acontecer de a causa se postergar no tempo por conta de discussão de 

cunho jurídico em que não há consenso na jurisprudência e na doutrina, neste caso, a 

parte não poderá ser apenada por defender a tese jurídica que entende aplicável por 

meio do manejo de todos os recursos disponíveis na legislação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O dever de indenizar encontra-se insculpido no art. 927 do Código Civil, que 

impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. 

O assédio processual, enquanto ato ilícito que é, por violar o princípio da 

razoável duração do processo, os deveres das partes no curso da relação processual e 

abusar do direito de defesa, não pode ser desconsiderado pela ciência jurídica, e muito 
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menos pelos magistrados, a quem cabe velar pelo respeito às normas jurídicas e 

concretizar o princípio referido. 

A conduta ilícita em questão não apenas viola o dever de lealdade e boa-fé que 

deve ser observado na relação de natureza processual instaurada com a lide. Ela ataca 

igualmente os princípios da probidade e boa-fé que os contratantes são obrigados a 

guardar tanto na conclusão como na execução dos contratos em geral (art. 422, CC-02). 

Afastar o assédio processual em função de não existir norma jurídica específica 

sobre o instituto é ater-se ao termo jurídico, sem analisar que o assédio processual nada 

mais é do que uma modalidade de assédio moral efetivado no curso de uma relação 

processual. 

Alguns autores, como Paroski (2008, p. 43), Paim e Hillesheim (2006, p. 

1116), defendem que a condenação por assédio processual pode ser decretada ex officio, 

o primeiro por considerar que a imposição da obrigação de reparar os danos causados 

pelo assediador tem por escopo preservar e defender o exercício da jurisdição e a 

autoridade que deve ser decretada às decisões judiciais, e os outros por conta do 

manifesto interesse público na moralização do processo judicial.  Não obstante a 

exegese doutrinária, não se pode concordar com tal entendimento. 

A legislação não autoriza a atuação ex officio na condenação em assédio moral. 

Logo, por similaridade, como defender que o juiz pode condenar, de ofício, a indenizar 

por assédio processual? Já que a indenização é destinada à parte contrária, esta deve 

tomar a iniciativa e requerer a condenação do litigante assediador. 

Pode-se questionar o fato de que a condenação por litigância de má-fé pode ser 

de ofício. Mas, neste caso, o Código de Ritos expressamente autoriza o juiz a agir 

independentemente de requerimento (art.18). 

Defende-se, no entanto, que o juiz pode alertar a parte, que manifestamente 

busca a procrastinação do feito, sobre a possibilidade de declaração de assédio 

processual por obstaculizar a prestação jurisdicional tempestiva, cabendo ao magistrado, 

em razão disso, na função que lhe compete de impulsionar o feito, aplicar sanções de 

natureza processual, como, por exemplo, indeferimento de provas desnecessárias.  

A reparação poderá ser requerida no próprio processo em que se deu a conduta 

ilícita, ou mesmo em processo autônomo quando já concluído o processo em que foi 

realizado o assédio. Sendo o primeiro processo trabalhista, a ação de reparação deve ser 
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ajuizada na Justiça do Trabalho, por ser esta competente para julgar as ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho (art.114, 

inciso VI, CF/88). 

Com a positivação do princípio da razoável duração do processo entre os 

direitos e garantias fundamentais, o constituinte reformador estabeleceu o dever de 

todos de trabalhar em prol de sua efetivação.  

Os legisladores constantemente reformam a legislação processual, 

especialmente no que concerne a admissibilidade de recursos, para tornar o processo 

mais célere.  A eternização das demandas impede a pacificação social, fim primeiro da 

criação de um poder para solucionar os conflitos dos particulares.  

Aos magistrados cabe a tarefa de compatibilizar o novo princípio com os 

demais existentes. Não é mais possível sob o fundamento de respeito aos princípios da 

ampla defesa e do contraditório, afastar condenação por litigância de má-fé e assédio 

processual quando presentes os seus pressupostos, e caracterizado o abuso do direito de 

defesa, a litigância de má-fé e os atos atentatórios à dignidade da Justiça. 

O assédio processual surge em boa hora na jurisprudência e doutrina 

trabalhistas, quando urge dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo. 

Figura como um instrumento de grande utilidade para moralizar o Judiciário, dar-lhe 

maior credibilidade face aos cidadãos, e para fazer com que cumpra com sua principal 

missão: pacificar com justiça. Pois, a justiça vítima da demora processual, em grande 

parte, deixa de ser útil para a parte que tem razão. 
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RESUMO 

 

No presente trabalho procurar-se-á demonstrar que está ocorrendo verdadeira 

transformação no papel constitucional do STF, abordando-se que a superação da crise do 

judiciário passa pela ampliação do sistema de manutenção e de vinculação de suas decisões 

colegiadas. 
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ABSTRACT 

 

In the present study, it will be demonstrated that is running a truth transformation in the 

constitutional responsibility of Supreme Federal Court. This transformation sustains that 

the overcome of the jurisdictional crisis pass for the growth of the maintenance and 

entailment system of its collegiate decisions. 

 

KEYWORDS: SUPREME FEDERAL COURT – JURISDICTIONAL CRISIS – 

SYSTEM OF COLLEGIATE DECISIONS - TRANSFORMATION IN THE 

CONSTITUTIONAL OF SUPREME. 

 

                                            
∗ Doutor e mestre e em direito (UFPA), Procurador do Estado do Pará, professor titular da Universidade da Amazônia, do 
Centro Universitário do Estado do Pará e da Faculdade Ideal. E-mail: jhmouta@yahoo.com.br. 

2950



 
 

 
I- Introdução 

 
 
Tema que sempre provocou grandes discussões entre os operadores do direito diz respeito a 
chamada “crise do judiciário”, inclusive dos Tribunais Superiores. Nas últimas décadas, 
novos institutos foram criados, e outros aperfeiçoados, visando a diminuição do tempo de 
duração da litispendência e do número de processos em tramitação em graus excepcionais. 
A excessiva demora processual é de responsabilidade ampla, e atinge a efetividade e o 
próprio direito fundamental a tutela jurisdicional, sendo muitas vezes simpática a um dos 
litigantes, razão pela qual as penalidades constantes no ordenamento jurídico para repelir 
condutas protelatórias devem ser cuidadosamente aplicadas. 
Nos últimos anos, várias institutos foram estabelecidos com o objeto de proporcionar maior 
efetividade e brevidade à prestação da tutela jurisdicional, tentando diminuir o tempo do 
processo1-2 e, quem sabe, mitigar os males naturais decorrentes da duração excessiva3: a) 
ampliação dos poderes dos relatores (art. 557 e 527 do CPC); b) implantação de Súmula 
Vinculante e de Súmula impeditiva de processamento de recurso4; c) Súmula de Tribunal 
Superior e jurisprudência do plenário do STF impeditivas de reexame necessário (art. 475, 
§3°, do CPC)5; d) a possibilidade de julgamento super-antecipado das causas repetidas (art. 
285-A, do CPC)6; e) distribuição imediata dos processos; f) deslocamento da competência 

                                            
1 Outros institutos advindos da EC 45 também tiveram por enfoque a melhoria da prestação jurisdicional em nível 
recursal, como a alteração da competência para o STJ apreciar violação entre lei federal e ato de governo local, deixando 
para o STF apenas a competência recursal para análise de violação de lei federal em decorrência de lei local o que, em 
última análise, perpassa pela análise de preceitos constitucionais (arts. 105, III, b c/c art. 102, III, d da CF/88). 
2 A demora ocorre também na tramitação e julgamento dos recursos, muitos dos quais claramente protelatórios. Aliás, no 
que respeita ao assunto, vale transcrever as palavras de José Rogério Cruz e Tucci, em obra específica sobre as influências 
do tempo no processo: “Aduza-se: é normal aguardar-se mais de 2 anos pelo exame, no juízo a quo, da admissibilidade do 
recurso especial ou extraordinário? É normal esperar por mais de 4 anos, após encerrada a instrução, a prolação de 
sentença num determinado processo em curso perante a Justiça Federal? É normal a publicação de um acórdão do 
Supremo mais de 3 anos depois do julgamento? É normal etc., etc., etc.?! A resposta, em senso negativo, para todas estas 
indagações, é elementar (...)”.Tempo e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 105. 
3 Barbosa Moreira, em artigo publicado em 2001 já chamava atenção para os vários mitos envolvendo o futuro da justiça, 
dentre os quais estava (e ainda está nos dias atuais) a rapidez acima de tudo. De acordo com suas lições: “O submito 
número 2 é a idéia de que todos os jurisdicionados clamam, em quaisquer circunstâncias, pela solução rápida dos litígios. 
Idéia ingênua: basta alguma experiência da vida forense para mostrar que, na maioria dos casos, o grande desejo de pelo 
menos um dos litigantes é o de que o feito se prolongue tanto quanto possível. Ajunto que os respectivos advogados nem 
sempre resistem à tentação de usar todos os meios ao seu alcance, lícitos ou ilícitos que sejam, para procrastinar o 
desfecho do processo: os autos retirados deixam de voltar a cartório no prazo legal, criam-se incidentes infundados, 
apresentam-se documentos fora da oportunidade própria, interpõem-se recursos, cabíveis ou incabíveis, contra todas as 
decisões desfavoráveis, por menos razão que se tenha para impugná-las, e assim por diante. É verdade que o Código de 
Processo Civil prevê sanções para uma séria de comportamentos irregulares, mas, por vários motivos, elas permanecem 
quase letra-morta no texto legal, ou, mesmo aplicadas, não se revelam capazes de coibir totalmente a chicana”. 
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos, O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de Processo n. 102. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. p. 230). 
4 Recomenda-se a leitura dos seguintes ensaios, especialmente desenvolvidos para estes assuntos: ARAÚJO, Jose 
Henrique Mouta . Processos repetitivos e os poderes do Magistrados diante da Lei n 11.277/06. Observação e críticas. 
Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, v. 37, n. 8, p. 69-79, 2006 e  ARAUJO, Jose Henrique Mouta . Súmula 
impeditiva de recursos. Uma visão sobre o atual quadro processual brasileiro. Revista Dialética de Direito Processual, 
São Paulo, v. 39, p. 86-92, 2006.   
5 Mister observar que, mesmo não sumulada, a jurisprudência do plenário do STF acaba sendo “vinculante” para os casos 
repetidos, que não estarão sujeitos ao reexame necessário, o que configura um aspecto de vinculação dos precedentes da 
Corte. 
6 In casu, os precedentes internos de improcedência podem ser vinculantes para o próprio juiz, desde mantenha seu 
posicionamento. Trata-se, portanto, de técnica de antecipação da resolução da lide com implementação de precedente 
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de alguns feitos para a Justiça Militar e Trabalhista; g) criação de novo requisito de 
admissibilidade para o recurso extraordinário – a repercussão geral. 
A preocupação quanto ao tempo do processo é relevante também em virtude de provocar 
responsabilidade civil do Estado. Esta, prevista genericamente no art. 37, § 6º, da CF7, não 
envolve somente os atos administrativos, mas também os judiciais, por erro ou mesmo 
intempestividade da tutela jurisdicional.8 Logo, a demora excessiva, enseja discussão 
acerca da responsabilidade do próprio ente público. 
Estas preocupações apontam, ademais, para a ampliação da verticalização das decisões do 
STF. Ao consagrar a repercussão geral, objetivou a Emenda Constitucional n. 45/2004 e 
posteriormente a Lei 11.418/06, a criação (ou o restabelecimento)9 de um filtro restritivo de 
acesso ao STF. A mesma EC consagrou no texto constitucional a Súmula Vinculante, 
posteriormente regulamentado pela Lei 11.417/2006.  
Analisando os dois institutos (RG e ESV) é razoável concluir que a pretensão do 
constituinte reformador foi ampliar o conceito de manutenção e verticalização dos 
precedentes do Supremo, mantendo-os com clara vinculação aos demais órgãos do 
Judiciário. 
A vinculação vertical, bem a propósito, encontra amparo em outros institutos que serão 
tratados neste ensaio, a saber: a repercussão geral por amostragem e com efeitos erga 
omnes, cabimento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado que contraria 
interpretação constitucional do STF e não apenas em caso de violação a disposição literal 
de lei (art. 485, V, do CPC), além da possibilidade de apresentação de reclamação 
constitucional em caso de não atendimento de decisão proferida em controle difuso de 
constitucionalidade. 
Vejamos os argumentos que demonstram a ampliação do sistema de vinculação de 
precedentes do STF. 
 
 

                                                                                                                                     
vinculante. Sobre o assunto, apontando a interpretação do dispositivo e as críticas necessárias, ver ARAÚJO, José 
Henrique Mouta. Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 11.277/06. Observações e críticas. 
Revista Dialética de Direito Processual n. 37, São Paulo : Revista dos Tribunais, abril/2006, pp. 69-79 e também DIAS, 
Jean Carlos. A introdução da sentença-tipo no sistema processual civil brasileiro – Lei 11.277. Revista Dialética de 
Direito Processual n. 37, São Paulo : Revista dos Tribunais, abril/2006, pp. 63-68. 
7 Há precedentes na jurisprudência indicando a existência de responsabilidade civil do Estado por atraso na prestação 
jurisdicional. Em doutrina, indicam-se os seguintes trabalhos: ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa julgada progressiva 
e resolução parcial de mérito. Estudos em Homenagem ao professor Arruda Alvim. Curitiba: Juruá, 2007, VARGAS, 
Jorge de Oliveira. A responsabilidade civil do estado pela demora na prestação da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
1999 e JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação jurisdicional. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. 

8 “A demora na prestação jurisdicional, que viola o dispositivo constitucional que assegura a duração razoável do 
processo, poderá ensejar pedido de reparação de dano, caso essa delonga provoque dano irreparável ao particular”. 
(SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. O prazo razoável para a duração dos processos e a responsabilidade do 
estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional. In Reforma do Judiciário. Teresa Arruda Alvim Wambier et al 
(Org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 48). 
9 Apesar da proximidade, a repercussão geral não se confunde com a argüição de relevância anteriormente existente. Esta 
também constituiu um filtro de acesso, mas com características diferentes do instituto consagrado pela EC 45. Sobre o 
assunto, ver MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2007, pp. 30 e 31 e ARAÚJO, José Henrique Mouta. A eficácia da decisão envolvendo a 
repercussão geral e os novos poderes dos relatores e dos tribunais locais. Revista de Processo n. 152, São Paulo : Revista 
dos Tribunais, outubro/2007, pp. 180-194. 
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II- A repercussão geral e a objetivação do recurso extraordinário: 
vinculação total e eficácia vertical. 

 
 
Como primeiro indicativo da ampliação do sistema de manutenção dos precedentes do 
STF, cumpre analisar a repercussão geral, sua aplicabilidade erga omnes e com vinculação 
vertical. 
Os recursos excepcionais (RE e REsp, bem como o RR trabalhista), por força da cognição 
restrita (recursos de estrito direito) caracterizaram-se pela presença de requisitos de 
admissibilidade diferenciados, normalmente ligado às preliminares recursais10. Estes 
requisitos, em regra, têm apreciação bifásica, primeiramente pelo tribunal local (art. 542, 
§1º, do CPC) e, em seguida, pelo Tribunal Superior, em dois momentos (pelo Relator – art. 
557 e pelo Colegiado). 
Contudo, quando o assunto é a repercussão geral como requisito de admissibilidade 
diferenciada, esta afirmação deve ser revisitada, bem como deve ser reinterpretado o poder 
do relator previsto no art. 557 do CPC.  
A EC 45 e a Lei 11.418 procuraram estabelecer filtro de acesso cuja análise é exclusiva do 
STF, com competência para vinculação às causas repetidas a interpretação constitucional 
necessária para o caso concreto11. Apesar de ser feita análise em caso concreto, a 
transcendência  e a eficácia da decisão atingirão, como conseqüência pan-processual, as 
causas constitucionais posteriores, espraiando-se a interpretação aos demais órgãos do 
Poder Judiciário. 
Destarte, o recurso extraordinário paradigma goza de presunção de repercussão geral, que 
apenas pode ser derrubada, com eficácia erga omnes, com voto contrário de 2/3 dos 
Ministros do Supremo.  Trata-se de requisito de admissibilidade diferenciado, ligado a 
transcendência da matéria12, cuja apreciação não pode ocorrer, pelo menos no primeiro 
recurso (na primeira análise da questão constitucional), no tribunal local e nem pelo Relator 
do STF13-14. 
                                            
10 “O juízo de admissibilidade dos recursos antecede lógica e cronologicamente o exame do mérito. É formado de 
questões prévias. Estas questões são aquelas que devem ser examinadas necessariamente antes do mérito do recurso, pois 
que lhe são antecedentes”. NERY JR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6ª edição. São Paulo : RT, 2004, p. 252. 
11 A CLT também menciona a necessidade de demonstração da transcendência como requisito para interposição do 
Recurso de Revista (art. 896-A). 
12 Comentando o art. 543-A, §1º, asseveram Marinoni e Mitidiero: “ressai, de pronto, na redação do dispositivo, a 
utilização de conceitos jurídicos indeterminados, o que aponta imediatamente para a caracterização da relevância e 
tanscendência da questão debatida como algo a ser aquilatado em concreto, nesse ou a partir desse ou daquele caso 
apresentado ao Supremo Tribunal Federal”. MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no 
recurso extraordinário. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007. 
13 É interessante observar a utilização, pelo art. 102, §3º, da CF/88, da palavra Tribunal, com T maiúsculo, demonstrando 
que está se referindo ao Tribunal Excelso. Logo, a condição de admissibilidade envolvendo a repercussão geral é 
exclusiva do colegiado máximo do STF. No mesmo sentido, entendem Élvio Ferreira Sartório e Flávio Cheim Jorge que: 
“houve por bem o legislador em dizer que o Tribunal (com letra maiúscula) competente só pode recursar a causa por 
ausência da repercussão geral por meio a manifestação de dois terços de seus membros. A letra maiúscula de Tribunal 
sugere que o Tribunal competente é o STF, uma vez que na sistemática da Constituição Federal de 1988 a palavra tribunal 
(com letra minúscula), em regra, é utilizada para designar os tribunais em geral (ou os ordinários) e, em letra maiúscula, 
para designar os tribunais superiores”. O recurso extraordinário e a demonstração da repercussão geral. Reforma do 
judiciário. Teresa Aruda Alvim Wambier, Luiz Rodrigues Wambier, Luiz Manoel Gomes Jr., Octavio Campos Fischer e 
William Santos Ferreira (coords). São Paulo : Revista dos Tribunais, 2005, p. 186. 
14 O § 4º do art. 543-A do CPC deixa claro que a dispensa de remessa do assunto para o plenário apenas ocorrerá se a 
turma decidir pela existência da repercussão geral. Se a interpretação for em sentido contrário, deverá o assunto ser 
apreciado pelo Plenário do STF. Logo, a Turma apenas pode declarar a presença da repercussão, configurando-se um 
requisito de admissibilidade de sua competência apenas no aspecto positivo. 
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Segundo informações divulgadas no site consultor jurídico, em 2007 o número de 
processos que chegaram no STF foi 119.957, contra 127.540 em 2006. Portanto, este 
requisito diferenciado já está alcançando um dos efeitos esperados: diminuição do número 
de RE no âmbito daquela Corte e, em conseqüência, maior celeridade e efetividade à 
prestação jurisdicional15-16. 
 
Pela análise sistemática do art. 543-A, do CPC, é possível afirmar que a repercussão geral é 
requisito de admissibilidade prévio aos demais requisitos de admissibilidade recursal17. 
Haverá, portanto, dois momentos de admissibilidade: o prévio invertido (ligado a 
transcendência)18, a ser feito pelo Colegiado e, com a decretação positiva, o segundo, feito 
para análise monocrática do Relator. 
Bem a propósito, vale aduzir que a análise da transcendência da matéria constitucional está 
ligada ao novo papel das decisões oriundas do STF e a própria objetivação de seus 
julgamentos, como instrumentos voltados a diminuição do tempo de duração dos processos  
e a ampliação do caráter vinculante de suas interpretações constitucionais. 
De outra banda, a RG também é utilizada como estímulo ao cumprimento de Súmula 
Vinculante. Esses dois instrumentos de vinculação vertical e de eficácia erga omnes atuam 
em claro processo de auto-estimulação: quando a decisão recorrida por recurso 
extraordinário desatender Súmula Vinculante, necessariamente há repercussão geral. 
A transcendência do recurso extraordinário, in casu, é instrumento de garantia de 
atendimento a Súmula Vinculante. Pelo caminho que está sendo traçado, provavelmente 
esse sistema de auto-estimulação também atingirá a própria jurisprudência do STF ainda 
não sumulada, garantindo a presença de repercussão geral quando ocorrer desatendimento a 
qualquer decisão colegiada da Corte Constitucional19. 
Não se deve esquecer que está ocorrendo verdadeira reengenharia do papel constitucional 
do STF, eis que sua interpretação constitucional deve ser atendida pelos demais Órgãos do 
Poder Judiciário, bem como sua atuação em matéria recursal excepcional está restrita às 
causas com repercussão geral, incluídas aquelas que desatendem Súmula Vinculante20. 

                                            
15 Novos tempos. Repercussão geral já produz efeitos nos trabalhos do STF. Escrita por Maria Fernanda Erdelyi e 
publicada em 23.12.07. Disponível em http://conjur.estadao.com.br/static/text/62525,1. Acesso em 21.03.08. 
16 Em outra notícia, assinada por Priscyla Costa, o site consultor jurídico indica que “em 74% dos casos (29 recursos), os 
ministros entenderam que o tema merece atenção do tribunal - ou seja, o interesse da matéria transcende o interesse das 
partes. Somente 26% dos recursos (nove casos) receberam a negativa dos ministros”.  Relevância suprema. STF devolve 
só 26% dos recursos por falta de repercussão geral. Disponível em http://conjur.estadao.com.br/static/text/64452,1. 
Acesso em 22.03.08. 
17 Arruda Alvim, quanto ao assunto, assevera que “É ato prévio extrínseco à possibilidade mesma da admissão 
jurisdicional do recurso extraordinário, mas essencial, que se coloca como conditio sine qua non, para se poder vir a 
admitir, propriamente, ou para proferir a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário”. A EC n. 45 e o instituto da 
repercussão geral. Reforma do judiciário. Teresa Arruda Alvim Wambier, Luiz Rodrigues Wambier, Luiz Manoel Gomes 
Jr., Octavio Campos Fischer e William Santos Ferreira (coords). São Paulo : Revista dos Tribunais, 2005, p. 75. 
18 Com possibilidade de derrubar a presunção existente em favor do recorrente, cuja decisão terá eficácia vertical. 
19 O STF está discutindo se a repercussão geral se aplica à jurisprudência e aos recursos extraordinários que discutem 
matérias já pacificadas. In casu, a proposta seria de que a Presidência levaria o RE, sem ser distribuído, ao Pleno, para que 
este reafirme a jurisprudência ou, se for o caso, a reveja. Sobre o assunto, ver, no site consultor jurídico, a notícia 
intitulada Suprema relevância. STF discute se aplica repercussão geral à jurisprudência. Disponível em 
http://conjur.estadao.com.br/static/text/64694,1. Acesso em 22.03.08. 
20 A implementação da súmula vinculante, apesar do aspecto positivo, provoca alguns questionamentos importantes, 
ligados ao poder de criação dos demais magistrados e o risco de engessamento do precedente. Sobre o assunto, ver 
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Reflexões envolvendo a implantação da súmula vinculante decorrente da Emenda 
Constitucional n. 45. Revista Dialética de Direito Processual n. 26, São Paulo : Dialética, 2005, pp. 64-73.  
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Nesse sentido, Lei 11.418/06 e o RISTF estabeleceram novos poderes para o Relator, para 
o Presidente do Tribunal21 e para o próprio tribunal local. Fala-se em ampliação dos 
poderes para as causas repetidas cuja questão constitucional já tenha sido apreciada no 
recurso paradigma. 
É interessante observar que a sistemática de apreciação da inexistência de repercussão geral 
é colegiada tão-somente para o recurso paradigma. Há eficácia vinculante à negativa de 
repercussão para os recursos posteriores com a mesma questão constitucional. 
Trata-se, vale repisar, de eficácia pan-processual à rejeição da repercussão geral, 
demonstrando que o controle realizado em determinado caso concreto terá eficácia 
vinculante22. Acredita-se que, em futuro próximo, aqui estará um forte instrumento de 
diminuição do número de recursos idênticos em tramitação junto ao Pretório Excelso, o que 
inclusive já está indicado na notícia citada anteriormente. 
No próprio site do STF já há ícone indicando quais matérias já apreciadas possuem 
repercussão geral, inclusive com indicação do recurso em que o requisito foi discutido, para 
ciência de toda coletividade e aplicação pelos demais Órgãos do Poder Judiciário23. 
Essa possibilidade de ampliação da decisão do RE para casos similares pode ser indicada 
como claro instrumento de objetivação do recurso extraordinário, tendo em vista que o 
recurso tende a controlar a ordem constitucional objetiva e não somente o caso concreto 
que está em julgamento24. Portanto, nessa reengenharia, está sendo remodelado o papel do 
recurso extraordinário como instrumento de controle da ordem constitucional objetiva25. 
Este raciocínio também se aplica às hipóteses de recursos extraordinários em que a 
repercussão geral é feita por amostragem, considerando a extensão e vinculação da 
interpretação constitucional aos casos repetidos.  
Pela nova redação do art. 543-B, do CPC, existindo multiplicidade de recursos 
(extraordinários)26 discutindo a mesma questão constitucional, é possível o seguinte 
                                            
21 Em relação a este, o novo art. 327 do RISTF assegura-lhe os seguintes poderes: i) não receber recurso que faltar a 
demonstração fundada de repercussão geral; ii) também negar recebimento aos recursos cuja matéria carecer de 
repercussão geral, segundo precedente do próprio Tribunal, excetuando-se casos de revisão da tese. 
22 “O não-reconhecimento da repercussão geral de determinada questão tem efeito pan-processual, no sentido de que se 
espraia para além do processo em que fora acerada a existência de relevância e transcendência da controvérsia levada ao 
Supremo Tribunal Federal. O efeito pragmático oriundo desse não-reconhecimento está em que outros recursos fundados 
em idêntica matéria não serão conhecidos liminarmente, estando o Supremo Tribunal Federal autorizado a negar-lhes 
seguimento de plano (art. 543-A, §5.°, do CPC). Há evidente vinculação horizontal na espécie”. MARINONI, Luiz 
Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 52. 
23 Para verificação dos assuntos que possuem ou não repercussão geral, ver 
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudenciaRepercussaoGeral/listarRepercussao.asp?tipo=S. Acesso em 26.03.08. 
24 Sobre a objetivação, o Min. Gilmar Mendes assim se manifestou, no julgamento do RE 388.830-7/RJ (J. em, 14.02.06, 
DJ de10.03.2006): “a proposta aqui desenvolvida parece consultar a tendência de não-estrita subjetivação ou de maior 
objetivação do recurso extraordinário, que deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das 
partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva”. Ainda no tema, ver a MC 
no RE nº 376.852/SC.  
25No julgamento do RE-AgR 475812 / SP (Rel. Min. Eros Grau, j. em 13.06.2006 – 2ª T – DJ de 04.08.2006, pp. 00073), 
o STF bem demonstrou o “novo” papel do STF. Esta é a ementa da decisão: “Agravo regimental no Recurso 
Extraordinário. Contribuição social. Alteração. Base de cálculo. Lei n. 9.718/98. Violação do artigo 239 da Constituição 
do Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, a respeito da tendência de não-estrita subjetivação ou de maior 
objetivação do recurso extraordinário, que ele deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das 
partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva. Precedentes. Agravo 
regimental a que se nega provimento”. 
26 Acredita-se que apenas poderá haver o sobrestamento dos recursos extraordinários em tramitação ainda no grau 
originário. A razão é simples: como a repercussão geral funciona como filtro de acesso ao STF, esta restrição não pode ser 
ampliada para alcançar, v.g., a apelação, tendo em vista que é recurso de cognição ampla e com possibilidade de ampla 
discussão das questões resolvidas ou não em 1º grau. No que respeita a apelação, as restrições cognitivas estão previstas 
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procedimento: i) o tribunal local pode selecionar dois ou mais recursos que identifiquem a 
controvérsia e encaminhá-los ao STF; ii) no Tribunal Excelso, segue-se o procedimento já 
indicado para verificação da existência ou não da RG; iii) nesse ínterim, os recursos 
(extraordinários) repetidos ficam sobrestados no tribunal local até apreciação da 
repercussão geral a ser feita no(s) recurso(s) encaminhado(s) ao STF; iv) se a decretação for 
positiva quanto ao requisito, os recursos sobrestados terão seguimento ao STF, estando 
sujeitos, quem sabe, ao juízo de admissibilidade negativo pelo próprio Relator (art. 542, 
§1º, do CPC – exceto no que respeita a analise da repercussão geral – que já foi feita no 
recurso precedente)27; v) se o Tribunal Excepcional decretar a inexistência de RG, 
automaticamente os recursos que estavam sobrestados não serão admitidos – decisão a ser 
feita no âmbito do próprio tribunal local28; vi) caso o(s) recurso(s) encaminhado(s) seja(m) 
julgado(s) em seu mérito, os extraordinários pendentes podem ter a seguinte solução junto 
ao tribunal local: a) possibilidade de retratação, adaptando a decisão recorrida à 
interpretação vinculante do STF; b) caso seja mantido o posicionamento local e admitido o 
recurso, o STF poderá cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação 
firmada no recurso paradigma. 
Realmente, visando a manutenção do posicionamento meritório ocorrido no recurso 
paradigma e sua vinculação aos recursos sobrestados, a alteração ocorrida no CPC admite 
que os tribunais possam exercer o juízo de retratação em relação às decisões colegiadas 
anteriormente prolatadas, reformando ou mesmo declarando prejudicados os recursos que 
estavam sobrestados. Verifica-se clara objetivação dos recursos extraordinários indicativos 
da controvérsia e vinculação vertical da interpretação da Corte Constitucional. 
Em última análise, prega-se o atendimento às decisões do STF acima de tudo. Há, de um 
lado, a possibilidade de repercussão geral por amostragem e, de outro, o permissivo de 
readaptação do julgado local para atendimento aos preceitos do Pretório Excelso. 
Aliás, aqui há mais um instrumento de eficácia vinculante, ao lado da Súmula e da 
repercussão geral negada (art. 543-A, §5º, do CPC): a decisão do mérito do recurso 
paradigma, tendo em vista que os poderes do Ministro Relator englobam a cassação ou a 
reforma do acórdão contrário à orientação firmada29. 

                                                                                                                                     
nos arts. 515 e 516 do CPC, não havendo a necessidade de demonstração da repercussão geral para garantir o julgamento 
do mérito recursal. Portanto, apenas os recursos extraordinários já interpostos envolvendo matéria constitucional repetida 
ainda em trâmite no tribunal a quo é que poderão ser sobrestados até o posicionamento final do STF em relação aos 
recursos paradigmas encaminhados. 
27 Enquanto não ocorrer revisão da tese consagrada no julgamento do recurso paradigma. 
28 Possível é observar, aqui, a clara invasão do STF no juízo de admissibilidade que sequer foi feito pelo tribunal local, eis 
que os recursos que ficaram sobrestados ainda estavam pendentes dessa apreciação. Contudo, a partir do momento que, 
por amostragem, o Tribunal conclui que a questão constitucional tratada não tem repercussão geral, automaticamente 
amplia a eficácia de tal decisão aos recursos sobrestados, independente de interpretação em sentido contrário da 
Presidência do tribunal local. Em última análise, o art. 543-B §2º do CPC, acaba por mitigar o juízo de admissibilidade 
previsto no art. 542, §1º, do CPC. Há, portanto, eficácia vinculante da decisão que reconheceu, por amostragem, a 
inexistência de repercussão geral, em claro processo de objetivação do referido recurso extraordinário. 
29 Ainda segundo a notícia escrita por Maria Fernanda Erdelyi intitulada Novos tempos. Repercussão geral já produz 
efeitos nos trabalhos do STF e publicada no site consultor jurídico em 23.12.07, “Quando o STF declara a existência da 
repercussão geral em um determinado tema, os tribunais locais (estaduais e federais) suspendem o envio de recursos 
semelhantes até que o Plenário julgue o caso, diminuindo assim o fluxo de processos. Depois do julgamento definitivo 
no Supremo, o resultado deve ser aplicado aos demais processos de idêntica matéria pelas instâncias inferiores. Todas 
essas práticas e regras, que prometem mudar o perfil da mais alta corte de Justiça do país, estão previstas na Lei 11.418, 
que regulamentou a repercussão impondo alterações ao Código de Processo Civil, bem como no regimento interno do 
Supremo”. Disponível em http://conjur.estadao.com.br/static/text/62525,1. Acesso em 21.03.08. 
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Com essas recentes modificações no objetivo do recurso extraordinário, não há grandes 
diferenças entre o caráter vinculante das decisões em controle concentrado e mesmo difuso 
de constitucionalidade. Em uma só frase: as decisões em recurso extraordinário também 
tendem a ter caráter vinculante, quer pela análise da RG quer pelo julgamento do mérito 
recursal. 
Aliás, visando sedimentar ainda mais estas conclusões indicativas do caráter vinculante de 
qualquer precedente do STF, necessário enfrentar o problema ligado ao cabimento de 
reclamação constitucional para salvaguardar decisão prolatada em controle difuso de 
constitucionalidade, senão vejamos: 
 

III- Eficácia vinculante a qualquer decisão do STF – tendência de ampliação 
do cabimento de reclamação – eficácia erga omnes no controle difuso de 
constitucionalidade 

 
Além dos aspectos ligados à repercussão geral, cuja decisão que apreciar a transcendência 
será vinculante, deve-se analisar a eficácia das decisões do STF em casos individualizados, 
em que o controle de constitucionalidade ocorre de forma difusa. In casu e a priori, a 
decisão será eficaz apenas em relação às partes e intra muros30. 
Já em relação ao controle concentrado de constitucionalidade, as decisões da Corte devem 
ter eficácia erga omnes, ex vi do art. 102, parágrafo 2º, da CF/88. Nesses casos, cabível é a 
reclamação constitucional, visando resguardar a competência da Corte (RISTF, arts. 156 e 
seguintes)31. 
Contudo, como se pretende demonstrar neste ensaio, está sendo revisitado o efeito e a 
verticalização das decisões do STF no exercício de interpretação e aplicação da norma 
matriz, inclusive atingindo e aproximando os instrumentos de controle difuso e concentrado 
de constitucionalidade32. 
A bem da verdade, juntamente com o momento de ampliação do objeto do recurso 
extraordinário, está sendo reapreciado o papel e o móvel da reclamação constitucional, 
especialmente no que respeita a manutenção das decisões tomadas em controle difuso de 
constitucionalidade, sendo prescindível a aplicação do procedimento previsto no art. 52, X, 
da CF/88. 
Na RCL 4335, o STF (Rel. Min. Gilmar Mendes)33, está analisando o cabimento deste  
instrumento de preservação de competência e vinculação vertical de decisão proferida em 
                                            
30 De acordo com as lições de José Levi Mello do Amaral Júnior, “a decisão plenária não se equipara plenamente às 
decisões tomadas no controle em abstrato de constitucionalidade dado não surtir típico efeito erga omnes de, por exemplo, 
uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, por outro lado, fica muito longe de restringir-se ao caso concreto que lhe 
deu ensejo, porquanto dela emana – em razão de normas legais e regimentais – eficácia vinculante intra muros, isto é, 
vincula os colegiados fracionários do tribunal que dirimiu  o incidente, valendo para todos os casos concretos 
subseqüentes que envolvam a mesma quaestio iuris constitucional”. Incidente de argüição de inconstitucionalidade. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 47, nota 21. 
31 Tem-se admitido, inclusive, a apresentação de reclamação constitucional visando garantir a obediência às decisões, 
finais ou liminares, proferidas em ADIN e ADC. Sobre o assunto, com maior fôlego e citando precedentes, dentre os quais 
as RCL 777 e 2256-1, ver DIDIER JÚNIOR, Fredie. Transformações do recurso extraordinário. Processo e constituição 
– estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. Luiz Fux, Nelson Nery Jr e Teresa Arruda Alvim 
Wambier (coords). São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006, p. 985. 
32 Sobre o tema, vide MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 2ª edição, São Paulo : Saraiva, 1998. 
33 O julgamento desta RCL ainda não foi concluído, segundo informações obtidas no site do STF em 22.03.08. Último 
andamento: dia 27.04.07 – decisão publicada (ata n. 13, de 19.04.07). Em 19.04.07 foi esta a movimentação: “Ricardo 
Lewandowski. Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau, que julgava procedente a reclamação, 
acompanhando o Relator; do voto do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence, julgando-a improcedente, mas concedendo 
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determinado caso concreto. Acaso o voto do Relator seja confirmado pelos Ministros que 
ainda não se manifestaram estar-se-á com o caminho aberto para o cabimento de 
reclamação contra qualquer decisão que contrarie interpretação do Tribunal, provocando 
imediata reinterpretação de vários institutos constitucionais34.  
Nesta RCL enfrenta-se possível violação a decisão proferida pelo STF no HC 82.959, cujo 
móvel foi a possibilidade de progressão de regime em casos envolvendo crimes hediondos. 
No julgamento do HC, por seis votos a cinco, reconheceu o Tribunal, no caso concreto, a 
inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei 8.072/1990, que vedava a 
progressão de regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos. 
Apesar da individualidade da decisão (julgamento por maioria apertada), foi apresentada 
Reclamação, por meio da qual a Defensoria Pública da União do Acre afirmou que a Vara 
de Execuções Penais não atendeu ao decidido no citado HC. 
O Ministro Gilmar Mendes, relator da RCL 4335, deferiu medida liminar, para afastar a 
vedação legal de progressão de regime, cabendo ao juiz de primeiro grau avaliar no caso 
concreto os requisitos para gozo do referido benefício. De acordo com sua interpretação35: 
“a não publicação pelo Senado de resolução que nos termos do artigo 52, X, da 
Constituição Federal, suspenderia a execução da Lei declarada inconstitucional pelo 
Supremo não terá o condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia 
jurídica”. Em seguida, explicou que “o Senado não terá a faculdade de publicar ou não a 
decisão, uma vez que não se cuida de uma decisão substantiva, mas de simples dever de 
publicação, tal como reconhecido a outros órgãos políticos em alguns sistemas 
constitucionais”. E conclui: “essa solução resolve, a meu ver, de forma superior uma das 
tormentosas questões da nossa jurisdição constitucional. Superam-se assim também as 
incongruências cada vez mais marcantes entre a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e a orientação dominante na legislação processual, de um lado e de outro, a visão 
doutrinária ortodoxa e, permitamos dizer, ultrapassada do disposto no artigo 52, X”. 

Ainda segundo seu entendimento: “diante desse entendimento, à recusa do juiz de Direito 
da Vara de Execuções da Comarca de Rio Branco (AC) em conceder o benefício da 
progressão de regime nos casos de crimes hediondos, que há, portanto, desrespeito à 
eficácia da decisão do Supremo, eu julgo procedente a Reclamação para cassar essas 
decisões e determinar que seja aplicada a decisão proferida pelo Supremo”. 

                                                                                                                                     
habeas corpus de ofício para que o juiz examine os demais requisitos para deferimento da progressão, e do voto do Senhor 
Ministro Joaquim Barbosa, que não conhecia da reclamação, mas igualmente concedia o habeas corpus, pediu vista dos 
autos o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a 
Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 19.04.2007”. 
34 Segundo Lênio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e Martonio Mont’Alverne Barreto Lima, o 
julgamento desta RCL pode indicar uma nova concepção, não somente do controle da constitucionalidade no Brasil, mas 
também de poder constituinte, equilíbrio entre os poderes e do próprio sistema federativo. De acordo com suas lições: “a 
questão está ancorada em dois pontos: primeiro, o caminho para a decisão que equipara os efeitos do controle difuso aos 
do controle concentrado, que só pode ser feito a partir do que — nos votos — foi denominado de “mutação 
constitucional”, que consistiu, na verdade, não a atribuição de uma nova norma a um texto Sinngebung, mas, sim a 
substituição de um texto por outro texto (construído pelo Supremo Tribunal Federal); o segundo ponto é saber se é 
possível atribuir efeito erga omnes e vinculante às decisões emanadas do controle difuso, dispensando-se a participação 
do Senado Federal ou transformando-o em uma espécie de diário oficial do STF em tais questões”. Mutações na corte. A 
nova perspectiva do STF sobre controle difuso. Disponível em http://conjur.estadao.com.br/static/text/58199,1. Acesso 
em 22.03.07. 
35 Extraído do site do STF - notícia intitulada Interrompida análise de RCL contra decisões que vedavam a progressão de 
regime em crimes hediondos, de 01.02.07 (20:08h). Disponível em 
http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=68955&caixaBusca=N. Acesso em 22.03.08. 
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Portanto, é fácil observar a tendência estabelecida neste julgamento de ampliar a eficácia 
vertical da decisão do STF em controle difuso de constitucionalidade, e de apontar como 
desnecessária a providência do art. 52, X, da CF/8836. Em última análise, estar-se-á 
aproximando os controles difuso e concentrado de constitucionalidade e colocando mais 
um alicerce nesse processo de vinculação vertical dos precedentes do STF (sumulados ou 
não)37-38.  
Por outro lado, existem recentes interpretações contrárias a verticalização das decisões 
plenárias da Corte. No julgamento da RCL 2138, o Colegiado do STF analisou a 
aplicabilidade da Lei de improbidade aos agentes públicos (Lei 8.429/92), consagrando 
(por seis votos a cinco), que Ministros de Estado devem ser processados com base na Lei 
de Crimes de Responsabilidade e não pela Lei de Improbidade.  
Este julgado, proferido em caso concreto, provocou apresentação de reclamações onde os 
demandantes pleitearam a extensão da interpretação nele contida aos seus respectivos 
feitos. Contudo, nas RCL 5.389, 5.391, 5.939 e 5.378 o posicionamento foi no sentido de 
que o julgamento da RCL sobre a lei de Improbidade teria eficácia apenas para aquele caso, 
não atingindo as demais hipóteses concretas39. 
Há, portanto, aspecto a ser dirimido pelo próprio STF: será que o entendimento 
prevalecente será pela aplicação ou não do efeito vinculante às decisões em controle difuso 
de constitucionalidade, com possibilidade de manejo de RCL para garantir a manutenção e 
eficácia vertical de qualquer julgamento colegiado da Corte? 
Não se deve esquecer, como citado anteriormente, que existem outros instrumentos de 
manutenção e verticalização das decisões do STF, a saber: jurisprudência, Súmula, Súmula 
Vinculante, Súmula e jurisprudência impeditivas de reexame necessário, repercussão geral 
                                            
36 Sobre a possibilidade de RCL em controle difuso, vale citar Fredie Didier Júnior: “Tudo isso leva-nos a admitir a 
ampliação do cabimento da reclamação constitucional, para abranger os casos de desobediência a decisões tomadas pelo 
Pleno do STF em controle difuso de constitucionalidade, independentemente da existência de enunciado sumular de 
eficácia vinculante. É certo, porém, que não há previsão expressa neste sentido (fala-se de reclamação por desrespeito a 
“súmula” vinculante e a decisão em ação de controle concentrado de constitucionalidade). Mas a nova feição que vem 
assumindo o controle difuso de constitucionalidade, quando feito pelo STF, permite que se faça essa interpretação 
extensiva, até mesmo como forma de evitar decisões contraditórias e acelerar o julgamento das demandas”. 
Transformações do recurso extraordinário. Processo e constituição – estudos em homenagem ao professor José Carlos 
Barbosa Moreira. Luiz Fux, Nelson Nery Jr e Teresa Arruda Alvim Wambier (coords). São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2006, p. 986. 
37 Marinoni e Mitidiero também apontam que: “perante o Pleno do Supremo Tribunal Federal são praticamente idênticos 
os procedimentos para a declaração de inconstitucionalidade nos modelos concreto e abstrato. A partir da noção de 
processo de caráter objetivo – que abrange ambos os modelos – não existe qualquer razão plausível para se atribuir efeito 
vinculante a um modelo e não ao outro”. MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no 
recurso extraordinário. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007. 
38 Não é intenção deste ensaio apresentar os aspectos positivos e negativos de tal decisão, mas sim a tendência de 
vinculação dos precedentes do STF. Acerca de tais aspectos, ver artigo escrito por Lênio Luiz Streck, Marcelo Andrade 
Cattoni de Oliveira e Martonio Mont’Alverne Barreto Lima intitulado  Mutações na corte. A nova perspectiva do STF 
sobre controle difuso. Disponível em http://conjur.estadao.com.br/static/text/58199,1. Acesso em 22.03.07. Uma 
passagem deste ensaio merece transcrição: “parece que a diferença está na concepção do que seja vigência e eficácia 
(validade). Decidir — como quer, a partir de sofisticado raciocínio, o ministro. Gilmar Mendes — que qualquer decisão 
do Supremo Tribunal em controle difuso gera os mesmos efeitos que uma proferida em controle concentrado (abstrato) 
é, além de tudo, tomar uma decisão que contraria a própria Constituição. Lembremos, por exemplo, uma decisão 
apertada de 6 a 5, ainda não amadurecida. Ora, uma decisão que não reúne sequer o quorum para fazer uma súmula 
não pode ser igual a uma súmula (que tem efeito vinculante — e, aqui, registre-se, falar em “equiparar” o controle 
difuso ao controle concentrado nada mais é do que falar em efeito vinculante). E súmula não é igual a controle 
concentrado”. 

39 Segundo  notícia intitulada caso a caso, publicada em 24.07.07, disponível em 
http://conjur.estadao.com.br/static/text/57847,1. Acesso em 20.03.08. 
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e objetivação do recurso extraordinário. Portanto, o posicionamento adotado na RCL 4335 
é absolutamente razoável e está em consonância com o processo de reengenharia apontado. 
De mais a mais, no item a seguir será apresentada outra tendência de manutenção das 
decisões do STF, desta feita ligada ao cabimento de rescisória em caso de decisão trânsita 
em julgado violadora de interpretação constitucional. 
 

IV- Cabimento de rescisória contra decisão que violou interpretação 
constitucional do STF. Ampliação do sistema de atendimento e caráter 
vinculante às suas decisões 

 
Este momento de reengenharia do papel do STF rediscute o cabimento de ação rescisória 
como instrumento de desconstituição de julgados que não atendem à interpretação 
constitucional do STF. 
Inicialmente, vale indicar que a Súmula 343 do STF consagra que “não cabe ação rescisória 
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em 
texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 
De fato, a rescisória não é substitutiva de recurso especial, em que a divergência de 
interpretação pode ser um de seus fundamentos (art. 105, III, c, da CF/88). Dissenso na 
jurisprudência interpretativa da legislação infraconstitucional não significa violação a 
disposição literal de lei, como prega o art. 485, IV, do CPC. 
Por outro lado, julgados do próprio STF indicam a inaplicabilidade desta Súmula aos casos 
de interpretação constitucional.  Vejamos um julgado de 1983: “Ação rescisória. Acidente 
do trabalho. Trabalhador rural. Ofensa ao art. 165, parágrafo único, da Constituição 
Federal. Súmula 343 (inaplicabilidade). A atribuição ou extensão de benefício 
previdenciário a categoria não contemplada no sistema próprio implica ofensa ao art. 165, 
parágrafo único, da Constituição Federal, dada a inexistência da correspondente fonte de 
custeio. A súmula n. 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais, não, porém, de texto constitucional. Recurso extraordinário 
conhecido e provido” (RE 101114 / SP - Relator Min. Rafael Mayer – J. em 12/12/1983 – 
1ª T - DJ 10-02-1984  pp-01020- Ement. 01323-03  PP-00575 - RTJ   00108-03 pp-
01369)40. 
Ora, é fato que a última palavra em relação a interpretação constitucional é do STF. 
Portanto, razoável é defender o cabimento de rescisória para discutir violação a 
interpretação constitucional do próprio Tribunal Excelso, o que também ratifica o processo 
de sedimentação da eficácia vertical e erga omnes de suas decisões, em caráter difuso, 
concentrado, sumuladas ou não. 

Neste processo de reengenharia, as decisões plenárias do STF podem ser consideradas com 
o mesmo grau de abstração e aplicabilidade erga omnes da própria lei, ampliando-se a 
literalidade da previsão contida no art. 485, IV do CPC. Portanto, se de um lado há 
tendência (como indicado nos itens anteriores) de verticalização de qualquer decisão do 
STF, de outro há a necessidade de se repensar o papel da rescisória, como instrumento de 
controle e de desconstituição da coisa julgada contrária à sua interpretação constitucional. 

                                            
40 Ainda nesse sentido, vale fazer a leitura de dois julgamentos com relatoria do Min. Sidney Sanches, a saber: RE 
103880/SP (DJ 22-02-1985  pp-01595   Ement -01367-03 pp-0062) e RE 105205 /SP  (DJ 09-10-1987  pp-21779  Ement -
01477-02 PP-00405). 
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O cerco contra o descumprimento de decisões da Suprema Corte está se fechando. Aliás, a 
manutenção de interpretações divergentes pelos demais Órgãos do Judiciário cria 
instabilidade ao sistema, dificultando o acesso à justiça com a ampliação da duração da 
litispendência e, em última análise, devem ser evitadas. 

No julgamento do AgReg no RE 328.812-1, manteve-se o entendimento de que é incabível 
a citada Súmula em caso de interpretação constitucional. Esta é a ementa do acórdão: 
“Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Ação Rescisória. Matéria constitucional. 
Inaplicabilidade da Súmula 343. 3. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias 
divergentes da interpretação constitucional revela-se afrontosa à força normativa da 
Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 4. Ação 
Rescisória fundamentada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A indicação expressa 
do dispositivo constitucional é de todo dispensável, diante da clara invocação do princípio 
constitucional do direito adquirido. 5. Agravo regimental provido. Recurso extraordinário 
conhecido e provido para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória” (RE-AgR 328812 
/ AM  Relator  Min. Gilmar Mendes  -J em 10/12/2002 – 2º T - DJ 11-04-2003 PP-00042 
EMENT VOL-02106-04 PP-00877)41. 

Em seu voto, mais uma vez o Min. Gilmar Mendes deixa claro que : “ora, se ao Supremo 
Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a 
sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em 
decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à sua decisão. Não se pode diminuir a 
eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal com a manutenção de decisões 
divergentes. Assim, se somente por meio de controle difuso de constitucionalidade, 
portanto, anos após as questões terem sido decididas pelos Tribunais ordinários, é que o 
Supremo Tribunal Federal veio a apreciá-las, é a ação rescisória, com fundamento em 
violação de literal disposição de lei, instrumento adequado para a superação de decisão 
divergente”42. 

A Súmula 343 do STF não encontra assento em matéria constitucional, especialmente 
quando se trata de interpretação constitucional deste próprio Tribunal. Logo, ocorrendo 
violação ao entendimento da Corte, é razoável defender o cabimento de rescisória, 
independentemente da existência de eventual “controvérsia de interpretação” nos demais 
tribunais nacionais. 

                                            
41 Na sessão realizada em 06.03.08 o STF apreciou e rejeitou embargos declaratórios opostos no RE 328.812, ratificando o 
posicionamento firmado quanto a inaplicabilidade da Súmula 343 em caso de interpretação constitucional. 
42 Sobre a Súmula 343 do STF, entendeu o Relator que: “a aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional revela-se 
afrontosa não só à força normativa da Constituição, mas também ao princípio da máxima efetividade da norma 
constitucional. Admitir a aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria de interpretação constitucional 
significa fortalecer as decisões das instâncias ordinárias em detrimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Tal 
prática afigura-se tanto mais grave se considerar que no nosso sistema geral de controle de constitucionalidade a voz do 
STF somente será ouvida após anos de tramitação das questões em duas instâncias ordinárias. Privilegiar a interpretação 
controvertida, para a mantença de julgado desenvolvido contra a orientação desta Corte, significa afronta a efetividade da 
Constituição”. 
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Sendo o STF o Tribunal competente para interpretar a Constituição em grau máximo, dele é 
a melhor interpretação43. Logo, a negativa de atendimento à sua decisão deve ser rechaçada, 
tendo em vista que, como já mencionado, fragiliza o sistema e dificulta o acesso à justiça e  
a efetiva prestação da tutela jurisdicional sem dilações indevidas. 

Por fim, percebe-se que a tendência atual caminha em uma só direção: na manutenção e 
verticalização das decisões plenárias do STF. São novos tempos voltados para as causas 
constitucionais repetidas e para a solução da crise de tempestividade da tutela jurisdicional. 

 

Conclusões: 

 

Ante o exposto, conclui-se aduzindo que a solução para a crise de tempestividade da tutela 
jurisdicional passa pela necessidade de repensar o papel da jurisprudência e, em especial, 
dos precedentes do STF. 

As reformas ocorridas na Constituição e na legislação infraconstitucional demonstram 
necessidade de repensar o papel dos precedentes jurisdicionais oriundos do Pretório 
Excelso. Súmula Vinculante, Súmula impeditiva de recurso e de reexame necessário, 
jurisprudência impeditiva de reexame necessário, repercussão geral, objetivação do recurso 
extraordinário e ampliação do cabimento de rescisória são institutos de manutenção dos 
precedentes para as causas constitucionais repetidas e evitam divergência de 
posicionamento pelos demais tribunais nacionais. 

A ampliação do caráter vinculante das decisões plenárias, aliada a possibilidade de 
apresentação de reclamação constitucional na hipótese de controle difuso de 
constitucionalidade, conduzem à conclusão de que as decisões Plenárias, proferidas em 
abstrato ou em concreto, devem ser atendidas e cumpridas. 

Esse sistema de manutenção das decisões do STF está sendo ampliado também com o 
objetivo de fechar o cerco da divergência da jurisprudência constitucional, abreviando-se, 
com isso, o tempo de duração do processo. 

Acredita-se que a manutenção das decisões plenárias do STF seja instrumento de 
aprimoramento na prestação da tutela jurisdicional, e deve ser prestigiado pelos operadores 
do direito. 

 

 

                                            
43 A melhor interpretação constitucional a ser seguida, portanto, é a advinda do STF. Nesse sentido, ver ZAVASCKI, 
Teori Albino. Ação rescisória em matéria constitucional. Revista de direito Renovar, n. 27, São Paulo : Renovar, set-
dez/2003, pp. 153-174. 
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RESUMO 

O presente artigo pretende demonstrar a necessidade de fomento a pesquisas referentes 

ao processo coletivo, visto que este instrumento efetivo de implantação de direitos 

fundamentais é pouco utilizado na prática pelos juristas. A inadequada utilização de 

institutos de caráter privatístico e individual quando do trato de matéria referente à 

coletividade, que afronta o princípio da efetividade e o conceito de cidadania na 

processualística democrática, dificulta ainda mais a utilização do processo coletivo, que 

não é construído sob a perspectiva democrática. A principal questão que se discute é a 

limitação da participação no processo coletivo a representantes adequados, eleitos pela 

legislação brasileira. A limitação da participação parece ter como finalidade conferir 

celeridade aos procedimentos jurisdicionais, em que um elevado número de interessados 

estão envolvidos. Contudo, esta limitação, constitui, na realidade, uma ficção jurídica, 

que afasta os interessados/afetados da construção participada do pronunciamento 

jurisdicional final em desobediência aos princípios e garantias fundamentais, 

mostrando-se incompatível com a Constitucionalidade Democrática Brasileira. Tendo 

em vista o desenvolvimento da ciência processual, que alterou a sistemática do conceito 

de legitimado, bem como, o de parte, do pedido (de quem pede) para o provimento (dos 

afetados pelo provimento), demonstrar-se-á que a participação das partes (afetados pelo 
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provimento) em todo o desenvolvimento do procedimento se faz essencial para 

assegurar as garantias constitucionais e a efetividade do processo coletivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO COLETIVO; CIDADANIA; LEGITIMAÇÃO; 

AÇÃO TEMÁTICA; EFETIVIDADE. 

 

ABSTRACT  

The present article intends to demonstrate the necessity of promotion of the research 

referring to the collective process, since this effective instrument of implantation of 

basic rights little is used in the practical one for the jurist. The inadequate use of 

justinian codes of private and individual character when of the treatment of referring 

substance to the collective, that confronts the principle of the effectiveness and the 

concept of citizenship in the democratic process, makes still more difficult the use of the 

collective process, that is not constructed under the democratic perspective. The main 

question that if argues is the limitation of the participation in the collective process to 

the adjusted representatives, elect for the Brazilian legislation. The limitation of the 

participation seems to have as purpose to confer rapidity to the jurisdictional 

procedures, where one raised number of interested parties is involved. However, this 

limitation, that constitute, in the reality, a legal fiction, move away interested people 

from the participated construction of the final jurisdictional uprising in disobedience to 

the principles and the basic guarantees, revealing incompatible with the Brasilian 

Democratic Constitutionality. In view of the development of the procedural science, that 

modified the systematics of the concept of legitimated, as well as, of part, the order (of 

who it asks for) for the decisions (of the affected ones for the decisions), one will 

demonstrate that the participation of the parts (affected for the decisions) in all the 

development of the procedure makes essential to assure the constitutional guarantees 

and the effectiveness of the collective process. 

 

KEYWORDS: PROCESSO COLETIVO – COLLECTIVE PROCESS; CIDADANIA 

– CITIZENSHIP; LEGITIMAÇÃO – LEGITIMATION; AÇÃO TEMÁTICA – 

THEMATIC ACTION; EFETIVIDADE – EFFECTIVENESS. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho possui por escopo a realização de uma análise crítica da utilização 

de conceitos que há muito precisam ser revisitados pelos juristas. Devido à utilização de 

conceitos e institutos do procedimento individual aos procedimentos coletivos, nos 

quais os afetados por um pronunciamento jurisdicional são difusos, indeterminados ou 

indetermináveis, o processo coletivo não atinge a efetividade esperada.  

A proteção a direitos que envolvam um número indeterminado e, na maioria das 

vezes, indeterminável de interessados, tais como a qualidade de vida, as relações 

consumeristas e o meio ambiente passam a integrar a legislação de vários países como 

Itália e Brasil, conforme citado por Cappelletti1 na denominada “segunda onda 

renovatória” do direito processual por meio de procedimentos que visam à tutela dos 

denominados direitos coletivos. 

A Revolução Industrial do século XVIII e a Revolução Tecnológica do século 

XX representam os fatores históricos que conduziram ao desenvolvimento de tutelas 

jurisdicionais que visam à defesa de interessados coletivos pelas Constituições 

Brasileiras e pela legislação infraconstitucional.  

Para viabilizar a procedimentalização das demandas coletivas, a legislação 

brasileira invoca procedimentos que excluem os legitimados naturais da ação, ou seja, 

os afetados pelo provimento2, da construção participada do pronunciamento final, por 

meio da eleição de representantes adequados, tais como denotam as prescrições contidas 

no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, na Lei de Ação Civil Pública e nas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

A eleição de representantes adequados tem origem no Ordenamento Jurídico 

Italiano que, para conferir celeridade limita a participação dos indivíduos no processo. 

A “individualização” do processo coletivo, de origem italiana e utilizada no 

processo coletivo Brasileiro, no intuito de conferir celeridade e ao que hoje vem sendo 

denominado de “efetividade”, afasta os afetados pela decisão jurisdicional da 

construção da mesma, obrigando a coletividade a conviver com decisões que não são 

                                                 
1 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Antônio Fabris Editor, 1998. 
2 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 
2006. 
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produto de sua atividade argumentativa, infringindo disposição da Constituição 

Brasileira de 1988 que afirma que todo poder emana do povo3. 

A opção feita pelo legislador ao limitar a legitimação para instauração de 

procedimentos que envolvam um número indeterminado ou indeterminável de 

indivíduos a “representantes adequados” parece demonstrar uma visão da ciência 

processual contrária ao modelo constitucional do processo4, por excluir o indivíduo que 

é tocado por um fato ou situação jurídica da participação, durante todo o procedimento, 

da construção da decisão, que produzirá efeitos em sua esfera de interesses. 

 O processo (espécie do gênero procedimento5), em consonância com os 

princípios e garantias constitucionais, é o único procedimento apto a legitimar o 

pronunciamento jurisdicional no Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, a legitimação para agir, no processo coletivo, concebida sob a 

perspectiva democrática, não deve partir da idéia de exclusão dos afetados pela decisão, 

e sim, de inclusão de maneira indistinta desses afetados, fazendo com que o processo 

seja uma instituição6 hábil para realizar a contínua construção do Estado Democrático 

de Direito.  

 Para efetuarmos a análise da efetividade do processo coletivo partir-se-á dos 

conceitos de legitimação para agir e de cidadania. 

 O conceito de cidadania baseado nos ensinamentos de José Alfredo de Oliveira 

Baracho e de Rosemiro Pereira Leal demonstra que “não há cidadãos sem democracia 

ou democracia sem cidadãos”7 e o indivíduo, cidadão, neste contexto, se apresenta 

como construtor e reconstrutor do Ordenamento Jurídico por meio da irrestrita 

condução ao devido processo constitucional.8  

                                                 
3 BRASIL; OLIVEIRA, Juarez de. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988. (Legislação brasileira) 
4 ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giuseppe. I fondamenti constituzionali della giustizia civile: il modello 
constituzionale Del processo civile italiano. 2. ed. Torino: G.Giappichelli Editore, 1997. 
5 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 
2006. 
6 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. ed. 6. são Paulo: Thomson-
IOB, 2005. 
7 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Cidadania: a plenitude da cidadania e as 
garantias constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 
8 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002. 
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 Quanto ao princípio da efetividade, será adotado, para efeitos deste artigo, o 

conceito do professor Rosemiro Pereira Leal que a define como a possibilidade de 

ganho de legitimidade pelo devido processo. 9

 No intuito de ampliar os estudos quanto aos referidos institutos, a opção pelo 

processo coletivo justifica-se por serem tais institutos pouco pesquisados na esfera 

processual coletiva, em virtude, principalmente, da dificuldade de inclusão da 

participação dos inúmeros envolvidos em um procedimento.  

 A dificuldade de conceituação dos denominados interesses ou direitos difusos 

pela doutrina demonstra a necessidade de ampliação do estudo do processo coletivo. 

Até o presente momento, referida dificuldade vem sendo mascarada pela utilização de 

“intérpretes-especializados” (representantes adequados) conforme preconizado pelos 

defensores da Teoria Instrumentalista do Processo. 10

 Como meio de inclusão da participação dos interessados na demanda coletiva 

será apontada a proposta das ações coletivas como ações temáticas11, que amplia a 

legitimação para agir, transformando-se, portanto, meros procedimentos (forma 

assumida pelas ações coletivas atualmente) em processos. 

 
  

1 A CIÊNCIA DO PROCESSO COLETIVO 

 
 

 

No Ordenamento Jurídico Brasileiro, construído nas bases principiológicas do 

Estado Democrático de Direito, não há a possibilidade de se manter institutos com 

assento em um modelo de Estado Social. 

O embaraço conceitual criado ao se distinguir o direito coletivo do direito 

individual compromete a pesquisa jurídica com prejuízo à construção do Estado 

Democrático de Direito, que possui suas bases teóricas na razão discursiva e não mais 

                                                 
9 Segundo os entendimentos de Rosemiro Pereira Leal, a efetividade é o ganho de legitimidade pelo 
sistema pelo devido processo, e, a legitimidade é a possibilidade do destinatário da norma se tornar co-
autor do sistema. 
10 Para Cândido Rangel Dinamarco, um dos principais defensores da escola Instrumentalista de Processo, 
em, A instrumentalidade do processo. Ed. 12. São Paulo: Malheiros, 2005, o processualista moderno 
mudou sua concepção acerca do processo, colocando-o como instituto a serviço da população na busca 
por resultados jurídicos-substanciais convergentes ao bem comum de todos. Para este jurista a jurisdição e 
o processo são instrumentos que tem por finalidade realizar valores sociais e políticos da nação. 
11 MACIEL JUNIOR. Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: as ações coletivas como ações 
temáticas. São Paulo: LTR, 2006. 
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na filosofia do sujeito voltada à reprodução do mundo da vida por decisões centradas na 

tradição e autoridade.12

As bases teóricas utilizadas para construção do procedimento individual, 

consideradas, atualmente, ultrapassadas, tendo em vista a constante necessidade de 

revisitação dos conteúdos dos conceitos, são utilizadas para a construção do 

procedimento coletivo. Denota-se, portanto, que as maiores dificuldades enfrentadas 

pelo processo coletivo se referem ao pouco cientificismo com que é tratado. 

Quanto à dificuldade de estudo do processo coletivo, Fazzalari, ao se referir aos 

chamados “interesses difusos” afirma que: 

 
a tutela do meio ambiente, do consumidor, da paisagem, ou àquela do 
interesse à formação põe-se, justamente, o problema de definir 
juridicamente os “interesses coletivos” que lhe são inerentes e quais os 
deveres correlatos e de estabelecer como tais “interesses” podem ser 
satisfeitos ou defendidos em sede jurisdicional.13  

 

E prossegue: 
 No atual arranjo dos nossos processos jurisdicionais civis há, de fato, 
contra as tentativas de introduzir a tutela de um “interesse coletivo” 
como tal, insolúveis problemas: em matéria de pressuposto da 
“medida jurisdicional”, de legitimação para agir, bem como de 
eficácia da sentença. 14

 

O estudo do processo individual brasileiro, com intuito de alcançar escopos 

metajurídicos, conforme defendido por Cândido Rangel Dinamarco15 encontra-se 

superado. 

O número indeterminado ou indeterminável de interessados envolvidos em uma 

demanda coletiva e a necessidade da construção participada da decisão segundo os 

fundamentos do Estado Democrático de Direito refletem a premência de se repensar as 

especificidades do processo coletivo, que deve se fundar no discurso jurídico 

problematizante e não em uma isonomia mítica.  

Nesse sentido, são precípuas as lições de Rosemiro Pereira Leal: 

                                                 
12 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002.   
13 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 
2006. 
14 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 
2006. 
15 GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
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Atualmente a existência de teorias concludentes e doutrinas se 
empenham na edição, dissertação, interpretação e sistematização das 
leis, atos e decisões jurisdicionais absolutamente desinteressados em 
questionar as realidades jurídicas e as implicações socioeconômicas da 
normatividade vigente. 16

 

Na mesma linha de raciocínio, aduz que: 
 

A Ciência Jurídica como conquista teórica pós-moderna da 
humanidade, e bases de múltiplos sistemas de explicação do direito, 
equivale a uma permanente conspiração da consciência dos povos 
contra o absolutismo das idéias jurídicas formadas e teorias destituídas 
de historicidade e privilégios dominantes pelo eufemismo da 
igualdade formal de direitos e defesa gráfica dos direitos humanos. 17

 

A lesão e a ameaça a bens importantes para a vida em sociedade, tais como o 

meio ambiente, o patrimônio artístico, histórico e paisagístico, provoca em cada um dos 

lesados ou ameaçados o interesse em solucionar os problemas que envolvem referidos 

bens, vistos que os mesmos se consideram individualmente afetados. 

Na medida em que a lei exerce a tutela destes bens que, em caso de violação, 

produzem conseqüências sobre um grupo de pessoas indeterminadas, deve, também, 

permitir que cada um desses indivíduos afetados possa, pessoalmente, desde que 

representado por pessoa habilitada, pleitear a proteção às possíveis lesões dos referidos 

bens. 

Se o acesso à Jurisdição é amplo e irrestrito, segundo preleciona o direito de 

ação previsto no artigo 5°, inciso XXXV da CR⁄8818, torna-se essencial a utilização do 

processo na criação e reconstrução permanente de institutos jurídicos. 

Assim, denota-se que somente a ampliação da legitimação para a propositura de 

demandas coletivas, ressaltando o direito de participação dos interessados (afetados pelo 

provimento) em todo o procedimento, estaria de acordo com a teoria do direito de ação 

encampada pela Constituição Brasileira, que prevê o acesso incondicionado à 

Jurisdição.  

                                                 
16 LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005. 
17 LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005. 
18 BRASIL; OLIVEIRA, Juarez de. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988. (Legislação brasileira) 
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Ao estabelecer a inafastabilidade de apreciação pelo Judiciário de lesão ou 

ameaça a direito (art. 5°, inciso XXXV da CR⁄88) não restringiu o constituinte referido 

direito apenas às ofensas individuais, mas também às ofensas coletivas, ambas 

constitucionalmente asseguradas. Referida previsão reflete a inviabilidade de se afastar 

da discursividade procedimental os interessados nos processos coletivos, visto que a 

legitimação para agir nas ações coletivas atuais que se concentram em entes 

intermediários – Ministério Público, Sindicatos, Associações e Partidos Políticos, anula 

a possibilidade de participação dos reais interessados, que serão os afetados pelo 

provimento. 

 Para que as decisões proferidas nos processos coletivos sejam legítimas, torna-se 

necessário que os órgãos jurisdicionais atuem segundo os princípios concretizadores do 

Estado Democrático de Direito, em respeito ao devido processo constitucional, que 

proporcionará uma ordenação dialógica em contraditório realizada entre os destinatários 

da decisão. Desse modo, deve ser propiciada uma fiscalidade participativa19 constante 

em todo o procedimento de formação da decisão, iniciando-se pela ampliação da 

legitimação para agir nas ações coletivas, concretizando, assim, a implementação dos 

direitos fundamentais pelas garantias constitucionais do Modelo Constitucional do 

Processo20. 

 

2 A CIDADANIA 

 
O procedimento de alienação (representação dos indivíduos por uma assembléia 

de especialistas) conforme preconizado por Hans Kelsen não pode ser adotado a fim de 

afastar a participação dos indivíduos na construção de suas realidades. A cidadania 

democrática se funda em uma legitimação fiscalizatória do sistema jurídico-político 

extensiva a todos indistintamente, não se permitindo o exercício de funções por 

onipotência baseadas em um pensamento axiologizado e sim, pela argumentação 

processualizada.21

                                                 
19 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Volume I e II. ed. 2. 
Tradução Flávio Beno Siebeneich. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
20 ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giuseppe. I fondamenti constituzionali della giustizia civile: il modello 
constituzionale Del processo civile italiano. 2. ed. Torino: G.Giappichelli Editore, 1997. 
21 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002. 
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O pensamento, baseado em bases axiológicas, na esfera do processo coletivo, 

conduz à utilização de conceitos como “vontade geral”, “vontade coletiva”, “interesse 

público” por parte de um número reduzido de indivíduos (representantes adequados), 

que, com sua visão “privilegiada” definem o “bem comum”, em detrimento de uma 

conceituação participada. A simples eleição de representantes adequados pela legislação 

brasileira não pressupõe que estes representantes detenham o “poder” de estabelecer o 

que constitui a “vontade coletiva”. 

A legitimação extraordinária, no intuito de conferir celeridade ao procedimento, 

limita a participação dos interessados na construção e fiscalização do sistema, 

afastando-os do debate democrático e, principalmente, da possibilidade de autoproteção 

em face de decisões arbitrárias. 

A cidadania, concebida no Estado Democrático de Direito como a legitimação 

de todos os indivíduos para participar na constante construção e reconstrução do 

Ordenamento Jurídico, encaminha as bases para a legitimação para agir no processo 

coletivo.  

 

3 A LEGITIMAÇÃO 

 

 Um dos objetivos primordiais do desenvolvimento do presente tópico é 

demonstrar que as decisões supostamente tomadas em nome do povo devem, realmente, 

ser construídas com a participação dos cidadãos, sob pena de ofensa ao artigo 1º da 

Constituição da República do Brasil de 1988. 

 A legitimação extraordinária como forma de estreitamento de acesso à jurisdição 

e limitação do espaço argumentativo do contraditório e da ampla defesa no curso do 

“processo”, acarreta a supressão de garantias fundamentais, e desconfigura o processo 

para mero procedimento. 

 O processo há de ser visto como instituição reguladora dos procedimentos de 

construção da norma seja no nível abstrato (lei), seja no nível concreto (decisão 

jurisdicional). A inserção dos destinatários das leis e das decisões na construção das 

mesmas confere ao processo e à respectiva decisão, a legitimidade. Assim, o processo 

passa a ser o elemento essencial na democracia, visto que se confere ao afetado pela 

decisão, a possibilidade de ser autor da mesma.  
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O descumprimento do texto constitucional, visto como ato de cumplicidade 

hermenêutica do Judiciário e do Executivo, ao restringir a possibilidade de participação 

dos interessados (legitimados originais) no processo coletivo, obsta a operacionalidade 

do sistema democrático.  

 Estabelecer que apenas alguns órgãos possuam a legitimação para agir nesses 

casos constitui afronta ao Estado Democrático de Direito e aos demais princípios 

constitucionais. 

Destaca-se que no caso da tutela dos interessados coletivos, ocorre, geralmente, 

deliberação prévia por parte dos interessados, objetivando formar uma “vontade 

coletiva”. O “órgão” que legalmente possui legitimação para agir (associações e 

sindicatos), analisa e interpreta o interesse daqueles integrantes do grupo ou classe, 

para, em momento posterior, explicitar o ato volitivo da maior parte de seus integrantes. 

Contudo, mesmo que o Estado constitua órgãos com legitimação para agir na defesa dos 

direitos coletivos, como no caso do Ministério Público, nada poderá obstar a 

legitimação concorrente daquele que é diretamente afetado pelo ato ou fato. 

A imposição de limites à legitimação para agir retira do indivíduo a 

possibilidade de atuar em defesa de seu interesse, impedindo-o, consequentemente, de 

exercer a fiscalização sobre os atos dos agentes públicos. 

Nas demandas coletivas, pela possibilidade de o próprio Estado ser um dos 

afetados, torna-se de fundamental importância que os interesses políticos não se 

sobreponham aos individuais, e a única possibilidade de exercer esse controle, é conferir 

a cada interessado, a possibilidade de participação na demanda. 

Sob o argumento de que a limitação da legitimação para agir viabiliza a tutela 

dos direitos coletivos e confere celeridade procedimental, os agentes políticos 

encaminham projetos de lei conferindo a legitimação somente a entes intermediários22, 

excluindo o indivíduo da possibilidade de demandar para a tutela de seu próprio 

interesse. Obviamente, os argumentos utilizados para justificar essa posição são 

extraídos do direito processual civil individual. Os juristas chegam a afirmar que a 

viabilidade da demanda coletiva estaria comprometida se a legitimação fosse estendida 

a todos os indivíduos, tendo em vista que o sujeito da ação não poderia ser identificado.  

                                                 
22 TEIXEIRA, Renato Patrício. Legitimação para agir no processo coletivo. 2006. Tese (Doutorado) – 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito. 
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A imposição de limites à legitimação para agir retira do indivíduo a 

possibilidade de atuar em defesa de seu interesse, impedindo-o, consequentemente, de 

exercer a fiscalização sobre os atos do agente público, que não possui “poderes” e sim 

exercem a função jurisdicional no limite estabelecido pela lei, construída segundo o 

devido processo constitucional. 

Na medida em que cada um dos interessados sofrerá os efeitos do 

pronunciamento jurisdicional, nada mais correto que possam eles, independentemente 

de estarem organizados, concorrerem para a formação da decisão. No Estado 

Democrático de Direito não se permite que o juiz seja, solitariamente, o decisor que 

dará ao fato natureza individual ou coletiva. O pronunciamento jurisdicional hábil a 

incidir sobre a esfera dos bens de número indeterminado ou indeterminável de pessoas 

deverá ser construído pelos interessados, de forma participativa e isonômica, conforme 

assegura a Constituição Brasileira. 

Ressalta-se que a determinação da natureza coletiva ou individual da demanda 

somente pode ser definida pela análise do fato, do bem da vida, com a observância do 

devido processo constitucional, no próprio processo coletivo jurisdicional. 

Por todos os argumentos expostos, observa-se que a “legitimação extraordinária” 

conferida às associações, sindicatos, e órgãos públicos não se insere no viés 

democrático, desenvolvendo-se em confronto com os princípios constitucionais do 

processo (contraditório, isonomia e ampla defesa), razão pela qual, não pode a mesma 

subsistir no Estado Brasileiro que adota como modelo estatal, o Estado Democrático de 

Direito. 

  

4 AS AÇÕES COLETIVAS COMO AÇÕES TEMÁTICAS 

 

Como meio de viabilizar a procedimentalização do processo coletivo, que 

envolve um número indeterminado ou indeterminável de interessados, bem como, de 

sua inserção como estrutura da constitucionalidade democrática, o professor Vicente de 

Paula Maciel Junior23 propõe o estudo das ações coletivas como ações temáticas.  

A proposta das ações coletivas como ações temáticas visa instaurar um 

procedimento participativo na defesa de interesses difusos e possui como ponto de 
                                                 
23 MACIEL JUNIOR. Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: as ações coletivas como ações 
“temáticas”. São Paulo: LTR, 2006 
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partida um bem, fato, ou direito que afeta um número indeterminado ou indeterminável 

de pessoas, os denominados “interessados difusos”. 

Segundo a linha de pesquisa objetivista rejeitada por Vigoriti24 e acatada por 

Vicente de Paula Maciel Júnior25, para construção da estrutura procedimental com 

fundamentos na processualidade democrática, a definição dos direitos difusos seria feita 

a partir do bem envolvido, sendo os legitimados para a demanda coletiva todos aqueles 

que direta ou indiretamente seriam afetados pela situação jurídica que atinge o 

determinado bem. 

Para o jurista italiano, a explicação do fenômeno coletivo deverá ser feita a partir 

do entendimento da existência de uma renúncia por parte dos legitimados naturais em 

face de suas vontades individuais, para que em seu lugar surja uma vontade coletiva e 

única que terá como conseqüência a atribuição da legitimação para agir a um ente que 

irá exercer a representação de todos os interessados, vinculando a todos. 

A justificativa de Vigoriti26 para se afastar da linha de pesquisa objetivista e 

adotar a linha de pesquisa subjetivista é a inviabilidade de uma ação coletiva com a 

participação de todos aqueles que são atingidos por um ato ou fato, o que parece 

coadunar com a visão dos processualistas brasileiros seguidores da Escola 

Instrumentalista do Processo27. 

Contudo, as ações temáticas, que configuram uma estrutura normativa que se 

rege pelos princípios e regras constitucionais, ressaltando o caráter participativo, 

afastando as distorções entre as ações individuais e as ações coletivas, garantindo, desse 

modo, o ingresso dos interessados difusos (afetados pela decisão) na construção da 

decisão, adota, justamente, a linha objetivista. 

Somente a título de elucidação, destaca-se que a ação temática recebe essa 

denominação porque visa à discussão de “temas”, atos ou fatos que afetam os 

interessados difusos, por meio da construção de um mérito participativo. Nesse sentido, 

Vicente de Paula Maciel Júnior destaca: 
                                                 
24 VIGORITTI, Vicenzo. Interessi collettivi e processo – la legitimazione ad agire. Milano: Giufrfrè, 
1979. 
25 MACIEL JUNIOR. Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: as ações coletivas como ações 
“temáticas”.São Paulo: LTR, 2006 
26 VIGORITTI, Vicenzo. Interessi collettivi e processo – la legitimazione ad agire. Milano: Giufrfrè, 
1979. 
27 GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo. Direito 
Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. 

2976



 
(...) Isso significa que as ações coletivas que tratem de interesses 
difusos devem ser “ações temáticas”, no sentido de que elas 
devem propor questões para discussão em um processo judicial 
onde os diversos interessados tenham seus interesses 
representados através de temas objeto de discussão como mérito 
da ação proposta. 28

 
O procedimento sugerido na ação temática é um método organizado que se 

funda sobre um conhecimento científico correspondente e se insere na processualidade 

democrática, como técnica que se mostra adequada ao processo constitucional.  

Nesse sentido, supera-se o conceito de processo como relação de caráter 

privatístico e autoritário, que afasta os interessados do procedimento, e possibilita-se 

que, a partir da análise do fato, bem ou direito lesado que afetam um número 

indeterminado ou indeterminável de pessoas, se identifiquem os interessados na ação 

coletiva (afetados pela decisão), os legitimados ao processo, que serão abrangidos por 

seus efeitos e que atuarão na construção do pronunciamento jurisdicional. 

 Verifica-se, portanto, que por meio de uma procedimentalidade participativa 

(ações temáticas) faculta-se a inclusão de todos os interessados na construção conjunta 

de suas realidades, em consonância com o fundamento da legitimidade, estruturante do 

Estado Democrático de Direito, que se explicita na possibilidade do destinatário da 

norma se tornar co-autor do sistema a que é submetido, ou seja, na possibilidade dos 

destinatários dos efeitos da decisão participarem de sua construção. 

 Evidencia-se, por conseguinte, que a ação temática absorve completamente os 

conceitos de cidadania e legitimação para agir sob a ótica do Estado Democrático de 

Direito. 

 

5 EFETIVIDADE E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

 

Na contemporaneidade, uma das maiores preocupações dos juristas vem sendo a 

efetividade do processo. No Brasil, após a edição da Emenda Constitucional n° 45, que 

acrescentou o inciso LXXVIII ao artigo 5° da Constituição, os debates acerca da 

suposta “razoável duração” do processo parecem ser intermináveis. 

                                                 
28 MACIEL JUNIOR. Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: as ações coletivas como ações 
“temáticas”.São Paulo: LTR, 2006. 
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 Obviamente, um dos pressupostos para a efetividade do processo constitui a 

razoável duração do mesmo e tal pressuposto já podia ser inferido na principiologia 

normativa da Constituição Brasileira mesmo antes de ter sido positivado. Contudo, 

como a mentalidade dos juristas brasileiros ainda é extremamente positivista e 

positivadora, a inserção do inciso LXXVIII ao artigo 5° da CR⁄88 traz à tona essa 

discussão antiga, que deve, contudo, ser reavaliada sob diferentes perspectivas. 

 Questionamentos essenciais para apontar uma possível solução para o referido 

debate parecem ser esquecidos, ou, sequer, cogitados. Tais questionamentos começam 

pelos seguintes: A efetividade pode ser vista como sinônimo de celeridade? Qual é a 

racionalidade que é utilizada sob a perspectiva de uma razoável duração? Se a 

efetividade for considerada sinônimo da celeridade, podem as garantias constitucionais 

ser suprimidas em nome de uma “rápida solução do processo?” 

 Indubitavelmente, há outras diversas questões que devem ser analisadas, 

contudo, traçaremos as linhas fundamentais dos questionamentos ora expostos, a fim de 

demonstrar que o problema da efetividade vem sendo trabalhado sobre bases 

equivocadas, apontando a ação temática como uma boa alternativa para a conciliação da 

efetividade com as garantias constitucionais. 

 A indistinção entre efetividade e celeridade parecer ser o ponto fundamental da 

questão. A celeridade, concebida como a rápida solução não pode ser equiparada, muito 

menos, confundida, com a efetividade. A efetividade, no contexto do Estado 

Democrático de Direito só pode ser concebida “pelos condicionamentos de garantias de 

direitos fundamentais na construção dos procedimentos”. 29 Assim, a efetividade é 

concebida, justamente, como o atendimento do devido processo legal (contraditório, 

ampla defesa e isonomia) durante todo o iter procedimental do processo. 

 Demonstrada a impossibilidade de equiparação dos termos celeridade e 

efetividade, passamos ao segundo questionamento. Partindo do pressuposto de que todo 

o Ordenamento Jurídico Brasileiro está condicionado aos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, a racionalidade que encaminha a “razoável duração” só pode 

ser a legitimidade (fundamento primordial do referido modelo estatal). A “razoável 

duração”, portanto, deve ser concebida como a duração que permite a ampla 

                                                 
29 LEAL, Rosemiro Pereira. Verossimilhança e Inequivocidade na Tutela Antecipada em Processo Civil. 
Revista da Faculdade de Direito da PUC-Minas, Belo Horizonte, v.2, n.3-4, 1999. p. 232. 
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participação dos destinatários da decisão na sua construção. Sob essa perspectiva, de 

fato, o processo somente será efetivo se for observada a “razoável duração”. 

 O terceiro questionamento resta prejudicado, tendo em vista a resposta negativa 

dada ao primeiro. Porém, uma observação acerca desta questão deve ser realizada: no 

Estado Democrático de Direito, sob hipótese alguma, as garantias processuais 

constitucionais podem ser suprimidas em nome da celeridade. 

 Superadas as questões colocadas e evidenciada a relação existente entre 

efetividade processual e garantias constitucionais (não há efetividade processual sem a 

observância das garantias constitucionais), passamos a demonstrar que a ação temática é 

uma possibilidade a ser considerada para que ocorra a efetividade do processo coletivo. 

 Concebida como uma ação que detém uma ampla esfera de participação, a ação 

temática, ao ampliar o rol dos legitimados para a propositura de ações que atinjam um 

bem que afete um número indeterminado ou indeterminável de interessados, se afigura 

como um instrumento extremamente democrático.  

 Possibilitada a participação de cada um dos interessados (afetados pela decisão) 

durante todo o procedimento, em contraditório, de forma ampla e isonômica, a ação 

temática assegura a observação das garantias processuais constitucionais, do devido 

processo legal e, conseqüentemente, da efetividade do processo. 

 Ademais, ressalta-se que a ação temática “é a proposta de uma nova relação em 

que se reconhece o processo coletivo como um mecanismo moderno e fundamental de 

controle pelos interessados, dos atos que possam afetar diretamente a vida de todos nós” 
30, razão pela qual, deve ser a mesma considerada como uma das possibilidades mais 

adequadas para assegurar a efetividade do processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista todas as considerações tecidas no desenvolvimento do presente 

artigo, conclui-se que o instituto da cidadania constitui o conteúdo normativo que 

encaminha as bases da legitimação para agir no processo coletivo. 

Nesse sentido, demonstrou-se que a adoção da legitimação extraordinária pela 

legislação brasileira afigura-se completamente inadequada na perspectiva do 
                                                 
30 MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. Teoria das Ações Coletivas: As Ações Coletivas como Ações 
Temáticas. São Paulo: LTr, 2006. p. 189. 
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Constitucionalismo Democrático Brasileiro. A exclusão dos legitimados originais da 

participação na construção da decisão no processo coletivo se contrapõe aos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito e, portanto, não pode subsistir. 

No intuito de adequar o modelo de processo coletivo atualmente utilizado no 

Brasil, que se sustenta em narrativas eminentemente individualistas, e utiliza a 

legitimação extraordinária como um mecanismo para conferir celeridade ao 

procedimento, a ação temática propõe a ampliação da participação dos afetados pela 

decisão (interessados) na construção da mesma, adotando o conceito de legitimação 

para agir encaminhado pela cidadania, em consonância, portanto, com a legitimidade 

democrática. 

Assim, por meio da ação temática permite-se a participação de todos os 

interessados em todas as fases do procedimento, em contraditório, de forma ampla e 

isonômica, fazendo coexistir as garantias processuais constitucionais e a efetividade do 

processo coletivo.       
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O DEVIDO PROCESSO LEGAL À LUZ DE UMA HERMENÊUTICA 

CONSTITUCIONAL PROSPECTIVA 

 

Leonardo Costa de Paula∗

 

RESUMO 

O trabalho destaca a necessidade de aplicação efetiva no processo penal da 

hermenêutica constitucional prospectiva do livro de Rubens Casara1, em detrimento da 

hermenêutica constitucional retrospectiva, principalmente no tratamento do princípio do 

devido processo legal, partindo do pressuposto de que o Estado Democrático de Direito 

é o patamar mínimo para que haja a possibilidade de discussão do tema.  

Incidentalmente se tratou da Teoria do Garantismo Penal, de Luigi Ferrajoli2, 

juntamente com a idéia do tratamento do menor mal pelo Direito Penal mínimo o que 

possibilita o equilíbrio desses institutos que fundamentam a idéia de um devido 

processo penal efetivo.  Nessa perspectiva de análise, defende-se, então, que não se dê 

mais valor às normas inferiores (hermenêutica retrospectiva) que, por força da teoria da 

recepção não podem valer no sistema processual penal pátrio, sendo possível que 

somente seja utilizada a interpretação prospectiva, que tende a adequar a legislação aos 

ditames constitucionais para haver a efetivação do devido processo penal constitucional, 

não havendo soluções pré-concebidas com mero suporte na jurisprudência majoritária.  

Nesse sentido, analisou-se o princípio chave, à luz dos princípios da legalidade, ampla 

defesa, presunção de inocência e por fim o da igualdade, apesar do princípio foco se 

vincular a diversos outros, que por força da pontualidade do tema não tiveram o devido 

tratamento. 

 

PALAVRAS CHAVES: DEVIDO PROCESSO LEGAL; HERMENÊUTICA 

CONSTITUCIONAL PROSPECTIVA; GARANTISMO PENAL. 
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RESUMEN 

El estudio destaca la necesidad de la aplicación efectiva, en el proceso penal, de la 

hermenéutica constitucional prospectiva del libro de Rubens Casara3 en detrimento de la 

hermenéutica constitucional retrospectiva, principalmente al tratar con el princípio del 

debido proceso legal y a partir del presupuesto que el Estado Democrático de Derecho 

es el patamar mínimo para que exista la posibilidad de discusión sobre este tema.  

Incidetemente tratar de la teoria del Garantismo Penal, de Luigi Ferrajoli4,  en conjunto 

con la idea del tratamiento menos aflictivo de que habla el Derecho Penal mínimo, 

posibilita el equilíbrio destos institutos que fundamentan la idea de un debido proceso 

penal efectivo.  En esa perspectiva de análisis, se defiende, entonces, que no se de más 

valor a las normas inferiores (hermenêutica retrospectiva) que, debido a la teoria de la 

recepción, no pueden tener validez en el sistema procesual patrio, siendo posible que 

solamente sea utilizada la interpretación prospectiva, que tiende a adecuar la legislación 

a los mandamientos constitucionales para que ocurra la efectivación del devido proceso 

penal constitucional sin soluciones preconcebidas con mero soporte en la jurisprudência 

mayoritaria.  En ese sentido, se analizó el princípio clave em conformidad a los 

princípios de la ampla defensa, legalidad, presunción de inocencia y, por fin, el de la 

igualdad, aún que el princípio clave se vincule a diversos otros que, en razón de la 

pontualidad del tema, no tubieron el devido tratamiento. 

 

PALAVRAS CLAVE: DEBIDO PROCESO LEGAL; HERMENÉUTICA 

CONSTITUCIONAL PROSPECTIVA; GARANTISMO PENAL. 
 

INTRODUÇÃO 

O devido processo legal se insere na malha principiológica 

constitucional, sendo reconhecido como meta-regra do Estado Democrático de Direito, 

ma vez que impõe ao Estado, ao longo da prestação jurisdicional, o dever de cumprir as 

regras estabelecidas pelo ordenamento jurídico, sendo um limite ao exercício do próprio 

poder punitivo. 

                                                 
3 CASARA, op. cit. 
4 FERRAJOLI, op. cit. 
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No entanto, este princípio necessita de toda uma estrutura principiológica 

capaz de lhe assegurar eficácia, sendo certo que a ampla defesa seria identificada como 

princípio assegurador da mencionada eficácia. 

Nessa perspectiva analítica, cumpre trazer a lume um conjunto de 

garantias processuais, que coligadas a idéia de Estado Democrático Social de direitos 

funda a Teoria do Garantismo Penal, incidentalmente aqui tratado, tal como formulada 

por Luigi Ferrajoli5, que poderão proteger o indivíduo do abuso estatal. 

Por conta da hermenêutica constitucional prospectiva, que nos remete 

para além da Teoria Pura do Direito de Kelsen6, efetiva-se a Constituição frente a todas 

as demais normas, impondo os imperativos constitucionais como base das 

fundamentações judiciais. 

A hermenêutica, por si só não permitiria que esses abusos fossem 

impedidos, tendo sido destacada a contribuição do ilustre professor Rubens Casara7 com 

a interpretação prospectiva da Constituição.  Tal entendimento é a base conceitual do 

presente estudo. 

Analisa-se, ainda, o princípio em tela com o escopo dos princípios da 

legalidade, princípio da ampla defesa, do princípio da inocência e igualdade, trazendo 

em seguida as conclusões finais do estudo. 

 

1 O ESTADO DEMOCRÁTICO E SOCIAL DE DIREITO 

De acordo com J. Gomes Canotilho8 Estado Constitucional moderno não 

se limita tão somenta a um Estado de direitos, “Ele tem de estruturar-se como Estado de 

direito democrático, isto é, como uma ordem de domínio legitimada pelo povo”. E 

conclui “A articulação do ‘direito’ e do ‘poder’ no Estado constitucional significa 

assim, que o poder do Estado deve organizar-se a se exercer em termos democráticos”. 

Com tais formulações, as concepções tradicionais de Estado, apoiadas 

anteriormente no princípio da autoridade, passam a sofrer mudança.  Estado 

                                                 
5 FERRAJOLI, op. cit., p. 28-29. 
6 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
7 CASARA, Rubens op. cit, p. 100. 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, 
p. 98. 
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democrático de direito implica, pois, a limitação da autoridade pela liberdade da 

sociedade, sendo este equilíbrio definido pela lei9. 

Cabe à lei, portanto, o equilíbrio entre o cidadão e os possíveis abusos 

estatais, entre o Estado soberano e o súdito, que até então era apenas objeto estatal, deve 

agora ser tratado como cidadão e portador de direitos e garantias.  

Acerca do equilíbrio se preocupa a teoria do Garantismo Penal, criada 

por Luigi Ferrajoli10, esta traz em seu bojo a idéia de assegurar proteção àquele que se 

encontre em situação de debilidade. Nesse sentido, todo aquele que se encontrar em 

situação de inferioridade deverá ter assegurada a máxima garantia, prevista em sede 

constitucional. 

O Garantismo penal não se preocupa com o mero legalismo, formalismo 

ou processualismo; antes disso, cuida de tutelar os direitos fundamentais da vida, 

liberdades pessoais, civis e políticas, na senda dos direitos individuais e coletivos. Mas, 

principalmente na tutela dos direitos fundamentais.11

Dessa forma, no processo penal deve estar presente a idéia de 

racionalidade, de modo que o processo possibilite ao debilitado o mínimo sofrimento 

possível, seja a vítima de um delito, seja o acusado no curso do processo penal.  Com 

base nessa premissa, criam-se leis, orientadas à máxima tutela dos direitos e, na 

falibilidade do juízo e da legislação, tem a intenção de tolher o poder punitivo, evitando 

qualquer tipo de violência arbitrária12. 

Observa-se que, para a tutela do cidadão, em conformidade com a própria 

finalidade da existência do Estado, é de imensurável obrigatoriedade a adoção do 

garantismo penal para um adequado tratamento penal. 

Não se pode confundir o Direito Penal mínimo com a mínima punição ou 

aplicação mínima da pena, eis que se trata de forma de atuar do magistrado que não 

poderá atentar à dignidade da pessoa humana: o réu.  Aceitar o contrário implica colocar 

o Estado em relação ao réu na mesma posição do agente delitivo, quando da prática do 

delito. 

                                                 
9 ZAGREBELSKY, Gustavo.  El derecho dúctil. 7ª ed. Madrid: Trotta, 2007, p. 22-24. 
10 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit., 
11 idem, ibidem, p. 28-29. 
12 CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 84. 

2986



  

A pena, dentro desse escopo garantista, é tida como o mal menor, sendo 

menos aviltante e menos arbitrária, já que a vítima, realizando essa resposta penal, o 

faria de modo desproporcional. 

Em outras palavras, a pena é definida como o menor dos males, uma vez 

que a permissão ao tratamento arbitrário para a persecução daquele que delinqüiu 

poderia culminar em uma anarquia punitiva.  Por esta razão, a persecução penal deve ser 

regrada dentro dos ditames constitucionais.13

O modelo garantista sozinho não poderia se fazer suficiente, eis que 

demanda “uma reestruturação do sistema penal, de forma que a legalidade processual 

não mais potencialize a seletividade ou propicie o surgimento das cifras ocultas”.14  

Cumpre ressaltar que o processo penal é uma resposta à exigência de 

racionalidade para efetivar o direito material, “portanto, só se justifica enquanto garantia 

da razão”, conforme esclarece Casara15. 

Note-se que a garantia maximizada e o do direito penal em sua menor 

amplitude, será efetivado através do magistrado, que deverá aplicar todas as garantias 

previstas no rol do artigo 5º da Carta Magna e as demais garantias individuais erigidas 

ao status de norma constitucional, tal qual o Pacto de San Jose da Costa Rica e, ainda, 

os que se encontram presentes na legislação infraconstitucional. 

 

2 O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL  

A idéia de termos um processo que seja determinado previamente em lei, 

vem junto com a idéia de constituição, com isso, a primeira positivação nesse sentido 

foi a Magna Charta Libertathum, assinada por João Sem Terra em 1215. 16

Nela, se fez presente a conhecida cláusla law of the land¸ ou seja, para 

que houvesse uma limitação dos meios de vida, liberdades, banimento ou até o exílio 

seria necessário que a própria lei da terra assim o definisse.17

                                                 
13 FERRAJOLI, op. cit., p. 335-336. 
14 CASARA, Rubens op.cit., p. 100. 
15 Idem, ibidem, p. 100. 
16 MARTEL, Letícia de Campos Velho. Devido processo legal substantivo: razão abstrata, função e 
características de aplicabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 6. 
17 SUANNES, Adalto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 101. 
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Inicialmente o devido processo legal procedimental não dizia respeito à 

preocupação com o ato em si, mas simplesmente cuidava de verificar se ele se adequava 

à situação fática. 

Em seguida, verifica-se a evolução para o devido processo legal 

substancial, que passou a preocupar-se com muito mais do que somente com o 

procedimento. 

O devido processo legal tornou-se então uma condição a ser preenchida 

nas privações dos direitos de vida, liberdade e propriedade, aplicável em caso de 

privação, condicionando essas restrições.  Onde houver constrição de direitos, ali estará 

presente o aludido princípio, de maneira que o mesmo proteja o cidadão contra ataques 

estatais. 18

Além de depender intrinsecamente do princípio da ampla defesa, o 

princípio do devido processo legal, está indiscutivelmente atrelado ao sistema 

acusatório.  Dessa forma, ele não está só presente no inciso LIV do artigo 5º, da 

Constituição, mas também deve ser analisado sob o aspecto do artigo 129, I, o qual 

define o princípio acusatório como regra, de acordo com Afrânio Silva Jardim19. 

Complementando a malha principiológica em que está inserido o devido 

processo legal, Marco Aurélio Ferreira20 complementa que o vínculo do devido 

processo legal se dá nas seguintes garantias: de acesso à justiça penal, juiz natural, em 

matéria penal, tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal, plenitude de 

defesa do indiciado, réu, ou condenado, publicidade dos atos processuais, motivação 

dos atos decisórios penais, fixação de prazo razoável de duração de processo e 

legalidade da execução penal. 

Dessa forma, o devido processo legal faz conexão com o sistema 

acusatório e sua principiologia básica e, ainda, com o Estado Democrático de Direitos. 

Sem essa base imprescindível de princípios, não se pode vislumbrar um 

Estado Democrático de Direitos efetivo, mitigado em relação ao cidadão, em relação à 

pessoa humana.   

                                                 
18 MARTEL, op.cit., p. 298-300. 
19 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 318. 
20 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. Devido processo legal: um estudo comparado. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004, p. 60-61. 
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Não se pode ignorar que o Estado soberano, aquele que detém o poder de 

polícia, poderá, por uma linha muito tênue, deixar de ser uma democracia, para se tornar 

um Estado Ditatorial. 

 

3 A EFETIVIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

Apesar de imaginarmos as arbitrariedades que sofreram os acusados 

antes da cláusula do devido processo legal, através das ordálias, podemos nos recorrer a 

exemplos bem próximos de nossa história da força cruel e desumana que o Estado pode 

manifestar na esfera penal. 

Para entender esse movimento social e cultural, cumpre recordar que, 

inicialmente, a origem do Código de Processo Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de 

outubro de 1941, criado em pleno governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas, o 

ditador que em 1937 deu o golpe outorgando uma Constituição que lhe conferia poderes 

totais dentro do Brasil. 

Note-se que o Código de Processo Penal que acabara de entrar em vigor, 

e está até hoje em vigência, teve origem em um Estado totalitário, o qual ignorava 

qualquer possibilidade de o cidadão ser tratado como sujeito de direitos. 

A origem desse Código de Processo Penal, como se pode notar da 

simples leitura de sua Exposição de Motivos, é ainda do Código de Rocco, em vigor na 

Itália fascista. 

Esse código “foi elaborado por uma comissão majoritariamente formada 

por juristas afeitos ao direito material, o que explica, em grande parte, os casuísmos e o 

enfoque teórico desassociado da (então) moderna dogmática processual”, de acordo 

com Rubens Casara21. 

Dado o apanhado histórico e teórico, verifica-se a estrutura processual 

em vigor no Brasil e parte-se para a análise da fonte de interpretação legal e sua 

adequação ao Estado Democrático de Direito, o que permite abarcar a questão da 

efetividade do princípio do devido processo legal. 

 

 

 

                                                 
21 CASARA, op. cit., p. 52. 
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3.1 A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL RETROSPECTIVA 

O Direito não se vincula somente a leis, mas é efetivamente ditado pela 

sua interpretação, pela hermenêutica realizada pelos magistrados mais especificamente 

quando do dizer o direito.  

A hermenêutica retrospectiva tem sua base em momentos e modelos 

ultrapassados, quando o intérprete vincula-se a contexto histórico anterior, admitindo-se 

apenas interpretações conservadoras, na esteira da jurisprudência dominante.  A quebra 

deste modelo faz surgir uma jurisprudência reacionária “constatável em qualquer 

repertório jurisprudencial” 22. 

Dessa forma, como analisado, quando se fundamenta uma interpretação 

que remonta ao momento da criação da lei ou tão-somente à vontade do legislador, no 

nosso caso, o Código de Processo Penal será visto com o pensamento e a ideologia 

carregados quando da sua edição em 1941.  Ora, vive-se outro momento histórico, a 

antítese daquele em que se fundam os princípios do Estado Novo de Getúlio. 

Permitindo uma interpretação retrospectiva em toda a esfera processual 

penal, que é o ramo que instrumentaliza e efetiva o controle social do Direito Penal, 

tem-se decisões e arbítrios oriundas do Código de Rocco. 

Fica claro que esse tipo de interpretação legal deve ser rechaçado da 

esfera judicial, pois que o Direito está em profunda evolução. Assim como a sociedade, 

as relações sociais mudam conforme o passar do tempo e, apesar de o direito já 

demonstrar atraso nessa evolução e adequação, permitir a interpretação retrospectiva é 

agravar a defasagem existente entre a realidade na qual se encontra a sociedade e a 

adequação que o direito deve fazer. 

 

3.2 A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL PROSPECTIVA 

Pensar em utilizar-se da interpretação retrospectiva para decidir é 

reproduzir as mazelas que existiam em outro contexto histórico, com outro tipo de 

Estado vigente, e, no caso do Código de Processo Penal, remonta a uma série de 

arbitrariedades trazidas em um Estado arbitrário e autocrático. 

Não se pode permitir que aconteça tal inversão jurídica, uma vez que 

estamos agora inseridos em um Estado Democrático de Direito, com uma Constituição 

                                                 
22 CASARA, op. cit., p. 110-111. 
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Cidadã que enumera um extenso e mínimo rol de garantias que não podem ser 

ignoradas, quando da aplicação da lei ao caso concreto. 

Inclusive, o processo penal em si, não pode ser visto somente como 

aplicação da lei ao caso concreto, tal como acontece no processo civil.  Por conta dos 

mesmos princípios, como o da presunção de inocência tratado acima, entende-se que o 

processo penal, na verdade, deverá ser o locus ideal para aplicação de direitos e 

garantias ao acusado que se incluir no pólo passivo da relação jurídico-processual. 

Não se pode nem pensar em analisar o processo penal sem a análise 

integral de toda a Carta Magna, que determina quais os ditames mínimos para aquele 

Estado. 

Segundo Casara23, “em apertada síntese, a Constituição da República 

deve ser a pré-compreensão valorativa que aproxima “dever ser” e o estado de coisas (o 

ser). Necessita-se, portanto, de um normativismo realista e crítico” 

Temos a presença, diversas vezes, de um Direito Penal Máximo, em que 

o Estado repressor e autoritário não ajusta o Código de Processo Penal à Constituição 

Federal, mitigando os direitos e garantias fundamentais, fulcro do presente Estado 

democrático de direitos no qual vivemos.  Ignora-se o preceito fundamental, que 

permitiria a pré-compreensão do sistema jurídico. 

Para tanto, é necessário que se deixe de utilizar a lei na sua densidade 

atual e se passe a aplicá-las de acordo com os princípios, matrizes determinados na 

norma fundamental que indicarão a opção a ser tomada, a decisão.  Nesse sentido, toda 

decisão que não se amparar nas diretrizes determinadas pela Carta Fundamental 

padecerá do vício de inconstitucionalidade. 

Não haverá premissas absolutas, soluções pré-existentes, prontas e 

acabadas (diferentemente das decisões oriundas de hermenêutica retrospectiva) e o 

seguimento de decisões anteriores não mais poderá ser aceito, tal qual decisões de 

órgãos de instância superior. 
 

3.3 EFETIVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS DECISÕES JUDICIAIS   

Com o advento da Constituição da República Federativa de 1988, todo o 

ordenamento jurídico é modificado e seu pressuposto de validade parte da nova Carta 

                                                 
23 CASARA, op. cit., p. 115-116. 
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Política, o que requer a adequação das normas existentes ao novo sistema jurídico, que 

ao serem incompatíveis, não são recepcionadas pela nova Constituição da República, 

sendo, portanto, revogadas. 

Nesse sentido, todas as normas que antes carregavam em seu bojo o 

caráter autoritário são plenamente imprestáveis e não podem, em qualquer hipótese, ser 

recepcionadas pela novel ordem jurídica. 

É essa idéia que deve preconizar o processo penal brasileiro.  Não se 

pode deixar imperar as arbitrariedades decorrentes de momentos em que o governo era 

autoritário. 

O Devido Processo Legal, princípio indispensável ao Estado 

Democrático de Direito, é norma fundamental e de seguimento obrigatório.  Somente se 

pode permitir um processo democrático, se o mesmo tiver como fulcro o princípio em 

tela.  No artigo 5º. Inciso LVI da norma fundamental se tem a imperatividade do aludido 

princípio e, sem ele, o processo é plenamente nulo, e se quer é tido como existente no 

direito pátrio. 

Analisando ainda a lógica constitucional, não se pode ignorar o artigo 

129, I CRFB que define o sistema processual presente no nosso ordenamento jurídico, 

que é o sistema acusatório em seu viés puro.  Nesse sentido, o próprio devido processo 

legal está inserido na idéia do sistema acusatório, não só sendo efetivado o princípio do 

devido processo legal tão-somente com a fundamentação de uma cláusula pétrea, mas 

também com a própria adoção do sistema acusatório realizado pelos legisladores 

quando da promulgação da atual constituição. 

O devido processo legal é a possibilidade de se efetivar o princípio da 

igualdade, verdadeira equiparação processual para um processo penal justo e digno. 

Ademais existe um rol extenso de princípios que tem a correlação imediata com o 

princípio analisado, já que este é a garantia de que haverá uma procedimentalização 

regulada por lei que será seguida e, ainda, que o Estado se prontifique a ir além da 

procedimentalização, já que, no Brasil, a utilização desse princípio se dá na forma 

substancial. 

Assim, na substância deste princípio, temos a proteção irrefutável de 

todos os princípios e garantias ao indiciado, acusado ou condenado.  Destarte, não se 
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admite em um Estado Democrático a agressão a qualquer princípio sem que haja a 

violação ao próprio devido processo legal. 

Há intrínseca relação entre o Estado Democrático de Direito e a 

Constituição Cidadã, não se podendo, em qualquer hipótese, deixar de assegurar 

legítimo estado de direitos.  

 

3.4 DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Princípio da legalidade carrega em seu bojo dois vieses principais: o 

primeiro, material, pressupõe que a existência do crime pressupõe que o mesmo esteja 

definido em lei anterior; o segundo é processual, que traz o entendimento de 

procedimentalização para o ius perseqüendi. 

Acerca da questão material do princípio da legalidade, o que se deve 

acrescentar é que a lei anterior só pode ser aplicada quando beneficiar o réu, logo após 

ao momento da publicação, indo mais além, chegando a retroagir ao réu beneficiando-o, 

se inclusive tiver sido condenado. 24

Acerca do viés processual do princípio da legalidade, que é o foco do 

presente trabalho, afirma-se que o ius persequendi deve realizar-se através dos atos 

ordenados pela lei, ou seja, pela procedimentalização do processo definido em lei. 

Nesse passo, é indispensável ao Estado seguir os ditames procedimentais 

determinados por ele próprio, quando da efetivação do processo, uma vez que quem 

define o procedimento, está imediatamente obrigado a segui-lo.  Nesse caso, não 

interessa se esse não seguimento da procedimentalização trouxe ou não prejuízo ao réu, 

até porque, dependendo da inversão de atos processuais, de oitiva, ordem de 

reperguntas, ou qualquer outra possível inversão, não há o que se falar em possível 

prejuízo ou não, a não ser que o réu tenha sido absolvido. 

Assim, pensando-se em condenação e havendo alguma espécie de não 

seguimento à procedimentalização definida em lei, estamos diante de agressão direta ao 

devido processo legal, fato que deve ser rechaçado pelo processo penal com bases 

democráticas, em um Estado de Direito. 

 

                                                 
24 GRECCO, Rogério. Direito penal do equilíbrio: uma visão minimalista do direito penal. 2ª ed. Niterói: 
Impetus, 2006, p. 143 a 144. 

2993



  

3.5 DEVIDO PROCESSO LEGAL E A AMPLA DEFESA 

A ampla defesa pressupõe diversas garantias e princípios, com uma 

relação de reciprocidade imensa, pois a legalidade de um procedimento de cunho 

persecutório penal estatal depende da mais ampla defesa possível. 

Ademais, não se pode ignorar que sua participação na persecução penal, 

por um viés, atua ao lado de todas as demais garantias e, no outro, atua acima deles 

permitindo que essas garantias tenham vigência efetiva25: 

Dessa forma, observa-se que é a garantia do direito da plenitude de 

defesa que sustenta o cidadão frente ao possível arbítrio estatal.  Este princípio suprime 

e mitiga o poder do Estado, pois, dentro da persecução penal, deve permitir que o réu 

possa resistir ao ius puniendi de maneira suficiente; daí decorre a inviolabilidade da 

defesa. 

O sentido e o alcance do devido processo legal devem ser defendidos 

pelo Estado na sua forma substancial.  A Constituição não taxou as garantias que lhe são 

inerentes, justamente para que os exegetas o façam, sendo o papel do julgador 

reavaliado, uma vez que a sociedade não mais precisa de “um Judiciário envolvido em 

mistérios, em corporativismos, em opacidade e ineficiência. (...) Ou o Judiciário se 

capacita disso ou não terá razão alguma para existir como Poder.” 26

É necessário, portanto, a releitura de ambos os princípios, para que, nos 

incluamos em uma instrumentalidade garantista e, quando isso ocorrer, poder-se-á dizer 

que estamos efetivamente em um Estado Democrático social de direitos. 

 

3.6 DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA 

Dentro da instrumentalidade garantista e de uma hermenêutica 

prospectiva, um dos princípios derivados e conexos ao do Devido Processo Legal, sem 

dúvida alguma, é o da presunção de inocência.  

Tal princípio encontra-se positivado em nossa norma fundamental no 

artigo 5º, inciso LVII.  O mesmo carrega diversos sentidos, seja na limitação do poder 

de legislar do legislador, não permitindo a edição de normas que tratem o cidadão como 

se culpado fosse, ou seja, na questão do efetivo tratamento realizado pelo magistrado 

                                                 
25 BONATO, Gilson. Devido processo legal e garantias processuais penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 161. 
26 idem, ibidem, p. 176. 
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que tendesse a tratá-lo como culpado, antes de sentença penal condenatória transitada 

em julgado. 

O último denota que, ao réu, não cabe prova de sua inocência, mas, ao 

contrário, é preciso que o membro ministerial consiga trazer ao processo a suposta 

verdade processual de que aquele réu é o culpado. 

Toda a malha principiológica existente na teoria garantista se 

interconecta.  Mas, mais importante que isso, não se pode permitir qualquer tipo de 

tratamento aviltante ao réu, haja vista que se deve vislumbrá-lo como inocente. 

Produzir a prova, não compete ao réu do processo penal, o ônus será 

sempre da acusação, assim como qualquer determinação ou medida que recaia no réu 

um reconhecimento de culpabilidade, antes de trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória27. 

O vínculo indiscutível com o devido processo legal ocorre na medida em 

que qualquer tratamento, legislação ou medida que viole o devido processo legal no 

sentido de tratar o réu diferentemente do que a condição de inocência é plenamente 

inconstitucional. 

 

3.7 DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

Não é adequado tratar do Devido Processo Legal, ou processo penal 

democrático, sem vislumbrar o processo um locus ideal, no qual não só há a 

possibilidade de contraditar alegação da parte contrária, mas também que essas partes 

disputem com o mesmo poder de argumentação. 

Quando se quebra o princípio da igualdade, essa deve ser verificada na 

prática; mesmo que a lei regule igualdade das partes, nunca teremos igualdade real.  As 

condições sócio-econômicas e culturais dos diferentes acusados podem repercutir de um 

modo muito relevante na posição real, mas nunca teremos todos em condições de 

igualdade.28

Não basta a mera possibilidade de contraditar e que seja dada relevância 

ao que foi contraditado, mas é efetivamente necessário que seja permitida ao acusado ter 

uma defesa capacitada para tanto.  A igualdade que se perquire às partes se traduz nas 

                                                 
27 BONATO, op. cit., p. 127. 
28 AROCA, Juan Montero. Principios del proceso penal – uma explicación basada en la razón. Valencia: 
Tirant to blanch, 1997,  p. 147. 
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possibilidades que as mesmas necessitam para que seus direitos sejam manifestados, 

mesmo que não idênticos, já que a prática da acusação e da defesa são completamente 

distintas, mas cabendo ao legislador a preconização deste princípio quando da edição 

das normas29. 

Dessa forma, como explanado no Capítulo 1, tem-se que a teoria 

garantista impõe que o Estado, na função de perseguir o mais fraco, o débil, por força, 

deverá fazê-lo quando estritamente necessário, possibilitando as garantias processuais 

máximas. 

Nessa esteira, verifica-se que o débil, depois do cometimento do delito, é 

o acusado, e este, por força do princípio do favor rei, deverá ser tratado com a máxima 

possibilidade de se defender para poder equiparar-se à acusação, ficando claro que, 

apesar da insignificância do réu frente ao poder estatal no ius puniendi, primeiramente a 

Constituição e, em seguida, a legislação infraconstitucional deverão colocar o réu em 

situação de paridade de armas, já que o mesmo é o hipossuficiente nesta relação. 

Destarte, apesar da existência de ampla malha principiológica a tratar, 

entrelaçada com o próprio devido processo legal, por força do objetivo do estudo, o 

presente trabalho se ateve aos princípios abordados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um Estado Constitucional que privilegia direitos e garantias do cidadão 

denomina-se Estado Democrático de Direito; entretanto, caso tais direitos não estejam 

incluídos na efetiva atuação dos poderes do Estado, este Estado poderá ser considerado 

autoritário. 

Depois da derrocada dos governos autoritários e da crescente 

conscientização a respeito dos direitos do homem e do cidadão, não se pode deixar de 

evitar os arbítrios estatais.  A interpretação admissível no ordenamento jurídico pátrio 

somente pode ser a hermenêutica constitucional prospectiva, na qual verifica-se que não 

se pode deixar de efetivar o devido processo legal. 

À luz dessa hermenêutica constitucional, não há processo justo, sem o 

devido processo legal, imprescindível para que haja uma real limitação do poder de 

                                                 
29 BONATO, op. cit., p. 153. 
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persecução penal, embasado nos princípios aludidos, entre diversos outros que por força 

da pontualidade do tema não nos coube tratar. 

Assim, afirma-se a hipótese inicial, que defende que, para a existência de 

um efetivo e justo processo, não se pode deixar de vislumbrá-lo dentro de um processo 

penal democrático, que respeita o cidadão, protegendo-o em face do possível arbítrio 

estatal.  

Só é possível uma condenação válida, quando houver um processo que 

respeite o devido processo legal (penal), nos moldes de uma Hermenêutica 

Constitucional Prospectiva, indispensável à manutenção do tratamento digno do réu. 

 

REFERÊNCIAS 

AROCA, Juan Montero. Principios del proceso penal – uma explicación basada en la 

razón. Valencia: Tirant to blanch, 1997. 

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Disponível em <http://www.dhnet.org.br 

/dados/livros/memoria/mundo/beccaria.html> Acesso em 02 de abril de 2008. 

BONATO, Gilson. Devido processo legal e garantias processuais penais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7ª ed. Coimbra: Edições 

Almedina, 2003. 

CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

CASARA, Rubens R. R. Interpretação retrospectiva: sociedade brasileira e processo 

penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. 6ª ed. Madrid: Trotta, 2005. 

FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. Devido processo legal: um estudo comparado. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

GRECCO, Rogério. Direito penal do equilíbrio: uma visão minimalista do direito 

penal. 2ª ed. Niterói: Impetus, 2006. 

JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

MARTEL, Letícia de Campos Velho. Devido processo legal substantivo: razão 

abstrata, função e características de aplicabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

2997



  

SUANNES, Adalto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. 

ZAGREBELSKY, Gustavo.  El derecho dúctil. 7ª ed. Madrid: Trotta, 2007. 

2998



PROPORCIONALIDADE E FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS DE URGÊNCIA 

 

Marcel Moraes Mota∗

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar a aplicação do procedimento da proporcionalidade 

com referência ao problema da fungibilidade das tutelas de urgência. A importância 

desta pesquisa se justifica, porque há necessidade de controlar a racionalidade das 

decisões jurisdicionais e, além disso, é necessário compreender corretamente as 

condições que regem a concessão dos provimentos de urgência, em virtude do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva. A fim de que seja alcançado o objetivo 

proposto, é necessário seguir uma concepção constitucionalmente adequada do 

processo, que seja capaz de apreender convenientemente a função realizada pela 

ponderação, como procedimento de argumentação jurídica. Convém deixar claro que a 

tutela antecipada e a tutela cautelar não se confundem, embora sejam semelhantes. O 

traço básico que permite distinguir as formas de tutelas jurisdicionais diferenciadas 

consiste no caráter satisfativo da tutela antecipada, já que a tutela cautelar é somente 

assecuratória. Todavia, existem muitas situações, nas quais não é fácil saber a forma de 

tutela jurisdicional devida, se cautelar ou antecipada. Segundo o princípio da 

fungibilidade, o juiz pode receber como antecipatório o pedido chamado de cautelar, 

como pode fazer o contrário, se são observados os pressupostos devidos. O princípio da 

formalidade do processo e o princípio da tutela jurisdicional efetiva são as normas 

jurídicas fundamentais que devem ser ponderadas, para que se justifique, ou não, a 

aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência.        

 

PALAVRAS-CHAVE: PROPORCIONALIDADE; PROVIMENTOS DE 

URGÊNCIA; TUTELA ANTECIPADA; TUTELA CAUTELAR.   
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Questo articolo ha l’obiettivo di analizzare l’applicazione del procedimento della 

proporzionalità con riferimento al problema della fungibilità delle tutele d’urgenza. 

L’importanza di questa ricerca si giustifica, perché c’è bisogno di controllare la 

razionalità delle decisioni giurisdizionali  e, oltre a ciò, bisogna comprendere 

correttamente le condizioni che reggono la concessione dei provvedimenti d’urgenza, in 

virtù del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effetiva. Affinchè sia raggiunto 

l’obbietivo proposto, è necessario seguire una concezione costituzionalmente adatta del 

processo, che sia capace di apprendere ammodo la funzione realizzata dalla 

ponderazione, come procedimento di argumentazione giuridica. Conviene lasciare 

chiaro che la tutela anticipatoria e la tutela cautelare non si confondono, nonostante che 

siano somiglianti. Il rigo basico che permette di distinguire le forme di tutele 

giurisdizionali differenziati consiste nel carattere soddisfativo della tutela anticipatoria, 

giacchè la tutela cautelare è pure assicuratoria.  Tuttavia, esistono molte situazione, 

nelle quali non è facile sapere la forma de tutela giurisdizionale dovuta, se cautelare o 

anticipatoria. Secondo il principio della fungibilità, il giudice può ricevere come 

anticipatorio la domanda chiamata de cautelare, come può fare lo contrario, se sono 

osservati i pressuposti dovuti. Il principio della formalità del processo e il principio 

della tutela giurisdizionale effetiva sono le norme giuridiche fondamentali che debbono 

essere ponderate, affinchè si giustifiche, o no, l’applicazione del principio della 

fungibilità delle tutele d’urgenza.  

 

PAROLE CHIAVE: PROPORZIONALITÀ; PROVEDDIMENTI D’URGENZA; 

TUTELA ANTICIPATORIA; TUTELA CAUTELARE.  

 

1 Introdução  

Este artigo tem por objetivo analisar a aplicação do procedimento da 

proporcionalidade no problema relativo à fungibilidade das tutelas de urgência, o que se 

afigura de importância manifesta, tendo em vista a necessidade de controle racional das 

decisões jurisdicionais e a indispensabilidade do correto entendimento acercas das 

tutelas de urgência, tendo em vista o direito fundamental à tutela jurisdicional efetliva.  
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De início, cumpre recorrer a uma breve diferenciação entre posturas legalistas e 

constitucionalistas, a fim de que se exponha o pensamento básico que norteará a 

argumentação desenvolvida neste trabalho.  

Em seguida, cumpre analisar as semelhanças e dessemelhanças entre tutela 

cautelar e tutela antecipada, como forma de introduzir a discussão relativa à 

fungibilidade das tutelas de urgência.  

Posteriormente, cuida-se de examinar a aplicação dos mandados da 

proporcionalidade na interpretação do §7º do art. 273 do CPC.  

Ao final, enumeram-se conclusões, que resumem os resultados obtidos no curso 

desta investigação.  

2 Direito constitucional e direito ordinário  

A relação entre direito constitucional e direito ordinário, nos ordenamentos que 

possuem Constituição rígida, é definida pela superioridade hierárquica das normas 

constitucionais em relação às normas do direito ordinário.  

Todavia, a interpretação dessa relação de superioridade é motivo de divergência 

entre legalistas e constitucionalistas.1  

Para o jurista de formação legalista, a Constituição é vislumbrada sobretudo como 

fundamento de validade formal do ordenamento jurídico, de modo que restaria 

amplíssima margem de ação para o legislador na definição do conteúdo do direito 

ordinário, cuja aplicação se caracterizaria fundamentalmente pela operação de 

subsunção, que envolve somente regras jurídicas.  

Na perspectiva dos constitucionalistas, deve-se interpretar todo o direito ordinário, 

ou direito infraconstitucional, a partir da Constituição, fundamento de validade formal e 

material do ordenamento jurídico. Ademais, reconhece-se, no sistema jurídico, a 

existência de normas estrutura de princípios, muitos deles de hierarquia constitucional, 

de modo que a aplicação do direito ordinário pode exigir a realização de ponderações, a 

justificar a aplicação do procedimento da proporcionalidade no controle jurisdicional de 

constitucionalidade das normas elaboradas pelo legislador ordinário.  

                                                 
1 A respeito, v. ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Tradução de Jorge M. Seña. 2. ed., 
Barcelona: Gedisa, 2004. p. 159-161.  
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Afigura-se indispensável a uma interpretação constitucionalmente adequada do 

processo o reconhecimento da pertinência dos mandados da proporcionalidade na 

solução de problemas da dogmática jurídica processual civil, que não se deixem 

resolver adequadamente por simples subsunções, a exemplo do que ocorre 

relativamente ao problema da fungibilidade das tutelas de urgência.  

3 Tutela antecipada e tutela cautelar 

As tutelas antecipada e cautelar, como formas de tutela jurisdicional 

diferenciadas, apresentam certas semelhanças, as quais, contudo, não vão a ponto de 

permitir a indiferença entre as tutelas antecipada e cautelar, sobretudo quando se tem 

presente a dogmática jurídica nacional.  

As dificuldades teóricas e práticas relativas à distinção entre os provimentos 

cautelares e antecipatórios em situação de perigo acabaram por forjar o princípio da 

fungibilidade das tutelas de urgência, que motivou a inclusão do §7º no art. 273 do 

CPC. O controle de racionalidade da decisão jurisdicional que promove a fungibilidade 

das tutelas de urgência exige a aplicação dos mandados da proporcionalidade. Ademais, 

a relação entre proporcionalidade e fungibilidade das tutelas de urgência serve para 

elucidar determinadas situações de fungibilidade, em relação às quais a interpretação 

literal do enunciado normativo do mencionado §7º é absolutamente insuficiente.  

3.1 Semelhanças entre a tutela antecipada e a tutela cautelar 

Tanto a tutela antecipada como a tutela cautelar possuem fundamento 

constitucional, são decorrentes da cláusula da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

integrando o direito fundamental como um todo à tutela jurisdicional efetiva.2

São formas de tutela jurisdicional diferenciadas, na medida em que são 

provisórias, podendo ser concedidas liminarmente, com base em cognição sumária. 

Como regulam de forma não definitiva a situação jurídica das partes em conflito, podem 

ser revogadas, uma vez que desapareçam as circunstâncias autorizadoras de sua 

concessão, por isso mesmo não faria nem sentido cogitar acerca da possibilidade de 

serem acompanhadas pela eficácia da coisa julgada material.  
                                                 
2 O conceito de direito fundamental como um todo pressupõe uma série de posições jurídicas que se 
combinam, segundo relações de precisão, de meio/fim e de ponderação, ver ALEXY, Robert. Theorie der 
Grundrechte. Baden-Baden: Suhrkamp, 1994. p. 226.  
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Não é correto, contudo, afirmar que toda forma de tutela jurisdicional antecipada é 

resultado de cognição judicial sumária, haja vista a possibilidade de concessão de tutela 

antecipada com base em cognição exauriente, nos termos do art. 273, §6º, do CPC. 

Pense-se, ainda, na possibilidade de concessão da antecipação da tutela na sentença.3   

Observa-se ainda que a tutela cautelar e a tutela antecipada baseada em fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação pertencem ao gênero das tutelas de 

urgência,4 que se destinam a evitar que o tempo necessário à marcha do processo torne 

inefetiva a tutela jurisdicional dos direitos.  

Para cumprir sua função de zelar pela utilidade das decisões de mérito finais,5 o 

órgão jurisdicional recorre aos provimentos de urgência, seja de natureza antecipatória 

ou cautelar. Em se tratando de providências antecipatórias urgentes, a fruição imediata 

da tutela final perseguida revela-se indispensável para a situação jurídica do autor, bem 

como para a presteza do resultado do processo. No caso das tutelas cautelares, tenciona-

se garantir a utilidade, v.g., da futura e eventual tutela jurisdicional de mérito. 

É óbvio que, sendo justificável a concessão de um provimento jurisdicional 

urgente, o não deferimento de uma providência dessa natureza importará o desempenho 

de uma atividade jurisdicional que, ao final, muito provavelmente, será inútil para parte 

que tenha razão, pois já se haverá consumado um dano irreparável ou de difícil 

reparação ao direito cuja tutela deveria ter sido adiantada, ou assegurada. Seria o caso, 

por exemplo, da não concessão de um arresto, quando devido, o que acabaria por 

frustrar a tutela jurisdicional executiva e, dessa forma, causaria dano injusto à esfera 

patrimonial do titular do direito de crédito. Outro exemplo seria rejeitar, de forma 

                                                 
3 LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 89-
92; BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada. 2. ed. São Paulo: Saraiva , 2007. p. 80 e ss.; ALVIM, 
Luciana Gontijo Carreira. Tutela antecipada na sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 122 e ss.  
4 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
102-103, indica como  tutelas de urgência: “a) medidas a que, por assim dizer, podemos chamar 
‘puramente’ cautelares, como as de produção antecipada de prova; b) medidas incluídas no elenco legal 
das cautelares, mas produtoras de efeitos antecipados suscetíveis de cessação: v.g., a concessão de 
alimentos a título provisório; c) medidas também incluídas no elenco legal das cautelares, mas produtoras 
de efeitos antecipados definitivos; por exemplo: a demolição de prédio em ruína iminente, para resguardar 
a segurança pública (Código de Processo Civil, art. 888, nº VIII); d) medidas antecipatórias fundadas no 
art. 273, ou em regra especial inserta em lei extravagante, e desprovidas de índole cautelar: v.g., a imissão 
do expropriante na posse do bem objeto de desapropriação (Dec.-lei nº 3.365, art. 15)”. 
5 VERDE, Filippo. I provvedimenti di urgenza. Padova: CEDAM, 2005. p. 3, não se pode prescindir de 
um instrumento processual (provimento de urgência) que “assegure em caso de urgência a utilidade da 
decisão futura na sentença de mérito”. Traduziu-se. No original: “assicuri in casi di urgenza la utilità 
della decisione futura nel giudizio di merito”.  

 
3003



injustificada, o pedido do autor no sentido de proibir o réu de publicar certas imagens, 

extremamente prejudiciais à honra daquele, em revista de grande circulação.  

Está claro que a tutela cautelar é uma forma de tutela jurisdicional urgente, uma 

vez que sua concessão pressupõe o preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora, todavia a variedade das formas de antecipação da tutela impede a 

inclusão da espécie “tutela antecipada” na classe das tutelas urgentes, porquanto 

somente a tutela antecipada contra o perigo de dano é urgente.6 Independem do 

periculum in mora as formas de antecipação da tutela previstas no inciso II e no §6º do 

art. 273 do CPC. 

Assim, um traço comum, que permitiria a classificação das tutelas antecipada e 

cautelar em uma mesma categoria, seria o da provisoriedade, critério meramente formal, 

de natureza processual, que não informa a função de cada uma dessas tutelas com 

respeito à situação jurídica substancial deduzida em juízo. 

Porém, convém ressaltar que o sentido de provisoriedade não é mesmo nas tutelas 

antecipadas e nas tutelas cautelares. A provisoriedade na tutela antecipada, além de 

significar que pode ser modificada ou revogada sempre que houver razões que o 

justifiquem, traduz a idéia de que pode, ou não, ocorrer a confirmação da antecipação da 

tutela pelo provimento jurisdicional final. Por sua vez, a tutela cautelar é essencialmente 

temporária, não tem, de forma alguma, a pretensão de converter-se em definitiva, já que 

é instrumental em relação à tutela de conhecimento ou de execução.7  

Portanto, além da natureza jusfundamental, a semelhança básica entre as tutelas 

antecipada e cautelar está no fato de serem tutelas destituídas de definitividade no plano 

jurídico.  

                                                 
6 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 9. ed. São Paulo: RT, 2006. p. 53-54, “não é 
correto pensar que a urgência é a nota caracterizadora da tutela antecipatória, ou melhor, que a tutela de 
urgência é o gênero do qual constituem espécies a tutela antecipatória e a cautelar. É que aí faltaria lugar 
para a tutela antecipatória fundada em abuso de direito de defesa”.  
7 MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: RT, 2002. p. 204, “A 
provisoriedade nos procedimentos sumários não-cautelares diz respeito à formação do procedimento que 
não é dotado de absoluta certeza, mas de probabilidade de que ao final seja confirmado aquilo que se 
havia como provável. Todavia, há um risco de tal confirmação não ocorrer e nesse ponto reside a 
utilização da denominação de provisório. Nessa hipótese, o procedimento aspira tornar-se definitivo. Nas 
cautelares, ao contrário, não há possibilidade de definitividade da medida, pois é emanada no aguardo de 
um procedimento definitivo. A natureza é provisória, nasce sem pretensão de tornar-se definitiva, 
independe da cognição do procedimento, ser menos pleno que o ordinário, pois a provisoriedade reside 
em sua finalidade, no seu objeto”. 
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3.2 Distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar 

Em que pesem as semelhanças apontadas, os institutos da tutela antecipada e da 

tutela cautelar apresentam contornos diferenciados, a serem expostos por exigência de 

clareza derivada da dimensão analítica da dogmática jurídica processual, como também 

pela circunstância de acarretarem efeitos práticos distintos, na perspectiva do direito 

material discutido em juízo.  

A diferença fundamental, com o auxílio da qual se distingue teoricamente a tutela 

antecipada da tutela cautelar, reside no atributo da satisfatividade, presente na tutela 

antecipada, ausente na tutela cautelar, que tem função meramente assecuratória. 

Ao requerer, por exemplo, na petição inicial, um provimento jurisdicional de 

natureza antecipatória, o autor visa a obter uma decisão, revestida de provisoriedade, 

que lhe permita, desde logo, usufruir os efeitos que, nos moldes do vetusto 

procedimento ordinário, só lhe poderiam ser franqueados pela sentença de mérito.  

A seu turno, a tutela cautelar refere-se ao direito material apenas de forma 

indireta, na medida em que tem por escopo somente assegurar a eficácia e utilidade da 

tutela jurisdicional cognitiva, ou executiva, dita principal. Não apresenta, portanto, a 

tutela cautelar função satisfativa, no sentido de permitir a imediata fruição de um bem 

da vida. 

Afirma-se, então, que a tutela antecipada tem “eficácia satisfativa”8, “nada tem a 

ver com a tutela cautelar [...], por estar além do assegurar”9, corresponde a “medida para 

propiciar a própria satisfação do direito afirmado”10, que “adianta a própria pretensão 

substancial”11, “implica o adiantamento de efeitos, embora de forma provisória e 

limitada, da tutela de mérito que se demanda”12, destina-se “a fornecer ao sujeito aquilo 

mesmo que ele pretende obter ao fim, ou seja, a coisa ou situação da vida pleiteada”13, 

                                                 
8 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 18.  
9 MARINONI, Luiz Guilherme, ob. cit., 2006. p. 131. 
10 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 5. ed. São Paulo: Saraiva , 2007. p. 49. 
11 ALVIM, José Eduardo Carreira. Tutela antecipada. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 33.  
12 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da fazenda pública. São Paulo: 
Dialética, 2003. p. 109.  
13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 63.  
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consiste em “providência jurisdicional que, antecipada, coincide, total ou parcialmente, 

com os efeitos que, a final, busca-se com a sentença”14.  

Dessa forma, o que singulariza o provimento jurisdicional antecipatório, 

diferenciando-o das providências meramente acautelatórias, é a propriedade, ínsita a sua 

denominação, de permitir ao requerente a satisfação adiantada da tutela que busca ver 

prestada, ao final, de forma definitiva.  

De fato, não é a capacidade de promover a satisfação imediata de qualquer 

requerimento que teria o condão de qualificar uma tutela jurisdicional como sendo 

revestida de caráter antecipado.  

Se o requerente pretende, v.g., por meio de ação cautelar de arresto, que bens do 

devedor sejam preservados, a fim de que se garanta a viabilidade de uma eventual 

execução que sobre eles recaia, a concessão da medida cautelar típica de arresto satisfaz 

o requerimento do credor de providência acautelatória, mas nem por isso, como é óbvio, 

a medida é antecipatória. No exemplo apontado, o provimento jurisdicional deferido se 

limita a assegurar a possibilidade de realização efetiva do direito de crédito. Situação 

bastante diversa ocorreria na hipótese de autor pedir, v.g., antes da sentença, o 

adiantamento do efeito executivo sobre o patrimônio do réu, para, com o crédito 

antecipado, custear procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção de sua 

vida.  

No caso da tutela cautelar, o interesse do requerente se volta para uma providência 

jurisdicional que se mostre adequada para garantir a efetividade de outra atividade 

desenvolvida no âmbito da jurisdição, denominada “principal”. Assim, o arresto dos 

bens, quando devido, é medida indispensável para que seja preservada a utilidade de 

uma futura execução. Logo, a tutela cautelar pressupõe outra base procedimental, em 

curso, ou a ser instaurada em momento posterior. Portanto, do ponto de vista processual, 

a tutela cautelar se caracteriza por ser instrumental em relação a outro processo. Na 

perspectiva do direito material, a tutela cautelar se apresenta como forma de tutela 

destinada a assegurar a possibilidade de realização efetiva de um direito.  

O provimento jurisdicional antecipatório adianta ao requerente efeitos da tutela 

final pretendida. O pedido de tutela antecipada não se faz através de procedimento 
                                                 
14 BUENO, Cassio Scarpinella, ob. cit., 2007. p. 30.  
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próprio, como deve ocorrer, pelo menos em regra, no caso das tutelas cautelares. Ao 

antecipar, em caráter provisório, os efeitos da tutela final, a técnica antecipatória vai 

além da função meramente acautelatória, de sorte que a satisfação decorrente do 

provimento jurisdicional antecipatório, em sede teórica, não se deve confundir com a 

satisfação de medida meramente assecuratória. 

Compreender o processo na perspectiva do direito material significa interpretar os 

institutos processuais sob o prisma da tutela dos direitos. As normas processuais têm 

por finalidade permitir ao titular de um direito a satisfação das utilidades que esse 

direito lhe enseja. Logo, seguindo-se a perspectiva apontada, o importante é assegurar a 

tutela efetiva dos direitos, o que implica a necessidade de salvaguardar a utilidade dos 

resultados do processo. São importantes os resultados do processo, não por razões 

endoprocessuais, mas porque devem ser observados os escopos processuais, dentre os 

quais se destaca, quando da análise da tutela antecipada, o escopo de ensejar ao litigante 

que possua razão, através de provimento jurisdicional provisório, a possibilidade de 

desfrutar, parcial ou totalmente, dos benefícios que sua posição jurídica lhe permite.  

Logo, dizer que um provimento sumário antecipatório é cautelar, só porque 

também assegura a utilidade do resultado da decisão definitiva, acaba por emprestar 

conotação excessivamente ampla ao termo “cautelar”, além do que, de certa forma, 

obscurece a inegável importância das decisões provisórias que antecipam a tutela, as 

quais, em alguns casos, podem ser necessárias até mesmo para a proteção do direito 

fundamental à vida, situação em que seriam mais importantes do que um sem-número 

de decisões definitivas corriqueiras. De acordo com essa concepção lata sobre o que 

signifique uma tutela cautelar, parece que o mais importante não é propriamente a tutela 

efetiva dos direitos, mas garantir que a decisão definitiva seja útil, o que é de se rejeitar, 

dada a manifesta inversão da realidade. Ora, a decisão definitiva deve ser útil, porque, 

como técnica processual, consiste em meio para a prestação da tutela jurisdicional de 

um direito, não porque tenha qualquer importância em si mesma, haja vista sua natureza 

instrumental.  

Embora não se possa negar que a linguagem permita o uso amplo da expressão 

“tutela cautelar”, para nela compreender provimentos antecipatórios e meramente 

conservativos ou assecuratórios, é salutar discutir, nos limites da dogmática jurídica 
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nacional, qual seria o uso mais apropriado, útil e coerente dos termos “tutela cautelar” e 

“tutela antecipada”. Conforme se vem tentando firmar pela argumentação, não se 

afigura como a melhor solução não fazer a diferenciação entre tutela antecipada e tutela 

cautelar, ou considerar a tutela antecipada como espécie do gênero cautelar. Essa 

argumentação só tem a se reforçar, quando se leva em consideração o direito positivo 

brasileiro. 

Se o ordenamento jurídico brasileiro não dispusesse de previsão normativa 

explícita para a antecipação da tutela, poder-se-ia cogitar, tendo em vista a necessidade 

de conferir tutela jurisdicional efetiva aos direitos, do uso antecipatório da tutela 

cautelar, que se daria através de medidas cautelares atípicas, como ocorreu no direito 

italiano, através de interpretação sistemática do enunciado art. 700 do CPC peninsular,15 

de acordo com a qual seria possível conceder provimentos antecipatórios, com base na 

atipicidade dos provimentos de urgência.  

Ocorre que, desde a reforma da legislação processual civil de 1994, que o CPC 

brasileiro conta com dispositivo expresso, o art. 273, que autoriza a concessão de 

provimentos antecipatórios, de modo que desde então a possibilidade de antecipação da 

tutela não se restringe a alguns procedimentos especiais, ou ao uso deturpado das ações 

cautelares, utilizadas com função antecipatória, à falta de previsão genérica expressa 

sobre a possibilidade de serem deferidas providências jurisdicionais antecipatórias.  

Os conceitos elaborados pela dogmática jurídica não podem ignorar a dimensão 

empírica, da qual faz parte o direito positivo. Se no direito processual civil nacional a 

tutela cautelar tem fundamento em dispositivo autônomo em relação à tutela cautelar, 

certamente se verifica razão importante para a distinção entre essas formas de tutela. 

Logo, no direito brasileiro, a tutela antecipada não é espécie de tutela cautelar. 

Diferencia-se desta, por antecipar, total ou parcialmente, os efeitos do provimento final 

pretendido. A tutela cautelar se limita a garantir a viabilidade da realização efetiva do 

direito, via de regra em outro processo.  

4 Proporcionalidade e fungibilidade das tutelas antecipada e cautelar 

                                                 
15 TOMMASEO, Ferruccio. I provvedimenti d’urgenza: strutura e limiti della tutela anticipatoria. Padova: 
CEDAM, 2003. p. 55.  
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Verifica-se, na prática forense, que nem sempre a distinção entre a tutela 

antecipada e tutela cautelar se apresenta de forma clara. Há situações em que juristas 

bem preparados podem divergir sinceramente sobre se determinado provimento 

jurisdicional antecipa os efeitos da decisão de mérito final, ou assume função 

meramente acautelatória.  

A possibilidade de confusão se apresenta em relação às tutelas de urgência, uma 

vez que os pressupostos da tutela cautelar e da tutela antecipada em situação de perigo 

têm alguma semelhança. Com respeito às técnicas antecipatórias fundadas em abuso do 

direito de defesa, ou no caráter incontroverso de um dos pedidos cumulados, ou de 

parcela deles, não se observa a confusão em relação às cautelares, na medida em que 

não se destinam à prestação de tutela urgente, não pressupõe fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Observa-se que o deferimento de medida cautelar se 

condiciona ao preenchimento dos requisitos da aparência do bom direito e do perigo na 

demora. A concessão de provimento antecipatório contra o perigo, do mesmo modo que 

ocorre em relação aos provimentos cautelares, se baseia em juízo de verossimilhança, 

porém se trata de juízo de semelhança, em geral, mais forte que o fumus boni iuris da 

tutela cautelar.16 Dessa forma, a diferença quanto aos pressupostos da tutela cautelar e 

da tutela antecipada em situação de perigo não é estrondosa. A distinção entre aparência 

do bom do direito requerida pela tutela cautelar e o juízo de verossimilhança da 

pretensão do autor é apenas de grau, sujeitando-se às variações dos casos concretos.   

Exemplo revelador do quanto pode ser difícil, na prática, diferenciar a tutela 

antecipada da tutela cautelar se vislumbra nos casos de sustação de protesto, em razão 

da nulidade do título.  

De um lado,17 afirma-se que a sustação do protesto tem natureza cautelar, 

porquanto a mera sustação não antecipa o efeito principal do pronunciamento de mérito 

ambicionado, consistente na declaração de nulidade. Em sentido contrário,18 argumenta-

se que a sustação do protesto, por consistir em adiantamento de um dos efeitos da 

sentença de mérito, possui natureza antecipatória.  

                                                 
16 Pode haver casos, nos quais o juízo de verossimilhança para a concessão de medida cautelar seja mais 
forte do que o necessário para a concessão de uma medida antecipatória, porquanto o grau exigido de 
verossimilhança depende do peso relativo dos princípios envolvidos.  
17 Compartilha dessa idéia, entre outros, BUENO, Cassio Scarpinella, ob. cit., 2007. p. 30.  
18 Assim parece a LOPES, João Batista, ob. cit., 2007. p. 179.  
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O problema, realmente, não é de solução evidente, de modo que o desacordo entre 

os autores é de todo compreensível. Saber, na situação apontada, se a providência tem 

perfil antecipatório ou acautelatório depende de uma tomada de posição relativa aos 

efeitos que são adiantados pela técnica antecipatória. Não se afigura de bom alvitre 

defender que, havendo qualquer efeito do provimento de urgência coincidente com um 

dos efeitos da sentença de mérito, configurar-se-á providência antecipatória, haja vista a 

circunstância de a sentença não possuir apenas um efeito, mas diversos efeitos, dentre 

quais um sobrelevará. Pode-se argumentar, então, que, como não basta a coincidência 

em relação a quaisquer efeitos da sentença mérito, deve-se observar se se verifica a 

correspondência entre o efeito do provimento provisório com o efeito primordial da 

referida sentença. Nesse caso, a sustação do protesto consubstanciaria mera cautela.  

Se a parte precisa de medida de urgência de natureza conservativa, deve, em 

princípio, propor ação cautelar, em caráter incidental, ou como ação preparatória. Por 

sua vez, o requerimento de antecipação de tutela pode ocorrer, v.g., na petição inicial, 

no agravo de instrumento, já que, em se tratando da técnica processual antecipatória, 

não se observa autonomia procedimental. 

 Ora, ainda em referência ao caso da sustação do protesto, se se formulasse pedido 

de antecipação de tutela, entendendo o juiz que a situação na verdade exige a 

propositura de ação cautelar, correria a parte o sério risco de não ver atendida sua 

necessidade de tutela de urgência, pela simples formalidade de não ter escolhido fazer 

uma petição inicial de ação cautelar, em vez petição inicial de ação de conhecimento.  

O indeferimento do provimento de urgência, por haver a parte feito pedido de 

tutela antecipada em vez de tutela cautelar, ou por haver feito pedido de tutela cautelar 

em vez de tutela antecipada, privilegia a formalidade do processo, que é projeção do 

devido processo legal formal e na situação aventada se faz acompanhar pelo princípio 

dispositivo, em detrimento da tutela jurisdiciona efetiva, em cujo favor, no caso em tela, 

também milita o princípio da economia processual.  

Diz-se que a formalidade do processo é derivada da dimensão formal do devido 

processo legal, uma vez que esta se caracteriza por prescrever a observância à forma 

legal previamente estabelecida, o que conduz ao atendimento do princípio da segurança 

jurídica. Admitindo-se que a forma legal prevista pelo sistema processual para o 
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requerimento de uma sustação de protesto é uma ação cautelar, o pedido de sustação de 

protesto como providência antecipatória viola a prévia determinação legal do modo 

como os atos processuais devem ser exercidos. A não concessão da tutela de urgência, 

em razão de o requerente haver trocado a ação cautelar pelo pedido antecipatório, 

homenageia ainda o princípio dispositivo, pois a aceitação da fungibilidade, na espécie, 

implicaria a existência de tutela jurisdicional cautelar, desacompanha de processo 

cautelar instaurado pela parte, de modo que o órgão jurisdicional determinaria medida 

que, do ponto de vista exclusivamente formal, não lhe foi pedida.19  

A fungibilidade entre as tutelas cautelar e antecipada contempla, ao lado do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, o princípio da economia processual, 

porquanto o indeferimento de requerimento de tutela de urgência, por causa de 

desatendimento de formalidade processual, conduz o requerente a formular novo pedido 

de providência urgente, através da prática de outro ato processual, tendo em vista que o 

ato postulatório de tutela de urgência inicialmente realizado, por haver sido praticado 

em desatenção à formalidade processual, não foi julgado em condições de ser 

aproveitado no processo. Como a parte é levada a praticar dois atos processuais, a fim 

de que possa alcançar resultado que a partir de apenas um ato processual poderia ser 

atingido, verifica-se, à primeira vista, violação do direito fundamental à razoável 

duração do processo,20 que também serve de fundamento para o princípio da economia 

dos atos processuais.  

É acertado dizer que a formalidade do processo não pode prevalecer, a ponto de 

fulminar o direito fundamental prima facie à tutela jurisdicional efetiva, o que 

significaria a real possibilidade de privilegiar, em numerosos casos, a parte que não tem 

razão.21 Deve-se lançar mão, portanto, de procedimento jurídico-argumentativo capaz 

de conciliar os padrões jurídicos em conflito, a permitir que seja alcançada uma solução 

                                                 
19 Sobre a relação entre princípio dispositivo e fungibilidade das tutelas de urgência, v. MESQUITA, 
Eduardo Melo de. O princípio da proporcionalidade e as tutelas de urgência. Curitiba: Juruá, 2007. p. 
156-157. 
20 Conforme o art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, “a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação”. 
21 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 101, “O culto à forma favorece aquele que pretende valer-se do processo para obter 
resultados que o direito material não lhe concede”. 
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equilibrada.22 Cumpre averiguar, diante das circunstâncias do caso concreto, se é 

proporcional deixar de conferir tutela jurisdicional efetiva ao requerente que, conforme 

juízo de cognição sumária, tenha razão, dando-se preferência ao aspecto formal do 

devido processo legal.23  

Esse controle de proporcionalidade deve ser realizado pelo órgão jurisdicional, 

tendo em vista a própria estrutura do ordenamento jurídico,24 de sorte que, como é claro, 

não é necessário que um dispositivo do CPC venha a autorizá-lo a fazer algo que ele já 

está obrigado a fazer. Como o exercício da jurisdição não pode ser realizado de forma 

arbitrária, a decisão segundo a qual um pedido de antecipação de tutela, em vez da 

formalmente devida ação cautelar, deve ser aceito, em respeito ao direito fundamental à 

tutela jurisdicional efetiva, deve ser fundamentada através de discurso jurídico racional, 

balizado pelo procedimento da proporcionalidade.  

Portanto, o acréscimo do §7º ao art. 273 do Código de Processo Civil, de acordo 

com o qual “se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de 

natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a 

medida cautelar em caráter incidental ao processo ajuizado”, tem apenas a função de 

facilitar a argumentação necessária para sustentar a aplicação da fungibilidade entre 

tutela cautelar e tutela antecipada.  

Em muitos casos, a simples remissão ao mencionado dispositivo legal, havendo 

sido comprovado que a medida pleiteada em caráter antecipatório preenche os requisitos 

da medida cautelar, será suficiente para que se admita a prevalência do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Entretanto, a mera interpretação literal do 

enunciado normativo, em uma série de outros casos, revelar-se-á absolutamente 

insuficiente para o deslinde da colisão entre os padrões principiológicos do devido 

processo formal e daquele referente ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

Nesses casos, o recurso ao procedimento da proporcionalidade se mostra não apenas 

útil, mas necessário, como condição de racionalidade da argumentação judicial.  

                                                 
22 Sobre a estrutura procedimental da proporcionalidade, v. MOTA, Marcel Moraes. Pós-positivismo e 
restrições de direitos fundamentais. Fortaleza: OMNI, 2006. p. 115 e ss.  
23 Sobre o problema da fungibilidade das tutelas de urgência, v. BONICIO, Marcelo José Magalhães. 
Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo 
civil e controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006. p. 95.  
24 ALEXY, Robert, ob. cit., 2004. p. 172 e ss.  
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A interpretação literal da disposição legal que tornou explícito o princípio da 

fungibilidade das tutelas de urgência conduz o intérprete a perplexidades. De acordo 

com uma interpretação estreita do referido dispositivo, a fungibilidade só seria 

admissível se o autor formulasse pedido antecipatório em vez do cautelar, de modo que, 

se a situação contrária ocorresse, pedido cautelar no lugar do antecipatório, não se 

aplicaria o princípio da fungibilidade. Outra possibilidade seria entender que apenas 

diante de situações extraordinárias seria correto admitir a fungibilidade recíproca das 

tutelas antecipadas e cautelar.25

Em verdade, o entendimento restritivo da fungibilidade permitida pelo art. 273, 

§7º, não deve ser prestigiado. A fungibilidade das tutelas de urgência há de ser 

recíproca,26 pois assim o exige a visão constitucional do processo, a partir da qual se 

fundamenta a idéia de que as técnicas processuais devem ser utilizadas como 

instrumentos para a tutela dos direitos. Portanto, se o autor, a título de providência 

cautelar, requerer antecipação de tutela, deverá o juiz, presentes os respectivos 

pressupostos, conceder o provimento antecipatório.  

Isso não quer dizer que tanto faz ao autor requerer tutela antecipada em situação 

de perigo ou tutela cautelar, porque ambas são espécies do gênero tutela de urgência. O 

princípio da fungibilidade das tutelas de urgência pressupõe a dificuldade plausível na 

identificação da forma de tutela de urgência apropriada às circunstâncias fáticas e 

jurídicas, deduzidas pelo autor em juízo. Logo, o princípio da fungibilidade não se 

coaduna com o erro grosseiro, com a confusão inescusável entre providências 

meramente assecuratórias e antecipatórias.27 Se assim não fosse, a formalidade do 

processo, ampara pela dimensão formal do devido processo legal, restaria totalmente 

desprestigiada. 

Ademais, não se pode cogitar acerca da indiferença, ou plena conversibilidade, 

das tutelas cautelar e antecipada contra o perigo, haja vista possuírem pressupostos 

distintos, posto que sejam semelhantes. O pressuposto comum às tutelas de urgência é o 

periculum in mora. A distinção entre o fumus boni iuris exigível para o deferimento de 

medida cautelar e prova inequívoca da verossimilhança que condiciona as providências 

                                                 
25 VIANA, Juvêncio Vasconcelos, ob. cit., 2003. p. 113. 
26 DINAMARCO, Cândido Rangel, ob. cit., 2007. p. 70-71. 
27 MARINONI, Luiz Guilherme, ob. cit., 2006. p. 162.  
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antecipatórias é apenas de grau, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto. Distinguem-se, então, os provimentos de urgência, tendo em vista a 

circunstância de a decisão deferitória de tutela cautelar assumir caráter meramente 

conservativo, ao passo que o provimento concessivo de medida antecipatória confere ao 

requerente o adiantamento, parcial ou total, dos efeitos do provimento jurisdicional 

final. Uma vez dissolvidas por completo as fronteiras entre tutela antecipada em 

situação de perigo e tutela cautelar, ignorada a freqüente diferença de grau entre a 

aparência do bom direito exigida pelas cautelares e o juízo de probabilidade pressuposto 

pelas medidas antecipatórias, o mandado da tutela jurisdicional efetiva, em confronto 

com a formalidade processual, converter-se-ia em mandado de maximização das 

possibilidades fáticas, situação em que a proporcionalidade em sentido estrito28 não teria 

qualquer aplicação, já que as possibilidades jurídicas não seriam reduzidas pelo 

formalismo inerente ao devido processo legal procedimental. Não é essa solução que, do 

ponto de vista constitucional, deve prevalecer.  

A indagação acerca da admissão da fungibilidade entre tutela antecipada e tutela 

cautelar, nos casos mais difíceis, que se não deixam resolver pela interpretação literal do 

§7º do art. 273, do CPC, envolve a restrição mútua entre os princípios da tutela 

jurisdicional efetiva e do devido processo legal formal. Verifica-se, portanto, que a 

questão se resolve mediante a aplicação dos testes da proporcionalidade.  

Dessa forma, a fungibilidade das tutelas de urgência será admitida, sempre que 

importar restrição adequada, necessária e proporcional à formalidade processual, que 

emana do devido processo legal formal.  

A decisão jurisdicional que releva o erro formal do requerimento de tutela de 

urgência feito pelo autor, para recebê-lo a título da tutela de urgência consentânea ao 

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, será sempre adequada, na medida em 

que se configure como providência idônea ao cumprimento do referido direito à tutela 

efetiva. Dessa forma, o provimento jurisdicional que promove a fungibilidade só não 

será adequado, quando o pedido de tutela de urgência houver sido realizado 

                                                 
28 Com relação à proporcionalidade em sentido estrito, ou mandado da proporcionalidade (Gebot der 
Proportionalität), v. CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismässigkeit. Baden-Baden: Nomos, 
2001. p. 140 e ss. Como observa ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. de Luís Afonso 
Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 131 e ss., a proporcionalidade em sentido estrito se 
deixa traduzir por uma fórmula peso.  
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corretamente, quando o autor houver escolhido o tipo de tutela de urgência idôneo à 

situação jurídica posta em juízo.  

O mandado da necessidade, no que se refere à colisão de princípios a ser 

enfrentada argumentativamente pelo provimento jurisdicional que admite a 

fungibilidade das tutelas de urgência, determina que a decisão atributiva de 

fungibilidade deve ser indispensável ao atendimento do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, apresentando-se como o meio mais suave de restrição ao princípio 

formal do processo.  

Ora, se o provimento jurisdicional atributivo de fungibilidade é adequado, será 

também necessário, pois o juiz não poderá adotar outro meio menos gravoso para a 

eficácia do devido processo legal formal e ao mesmo tempo conforme ao direito 

fundamental à tutela efetiva. Ou o órgão jurisdicional entende que a fungibilidade deve 

ser admitida, ou não. Nas situações em que decisão recebe o requerimento de tutela 

cautelar rotulado de pedido de tutela antecipada, é salutar que o órgão jurisdicional 

adote providência no sentido de conferir a maior eficácia possível ao devido processo 

legal formal, consistente em determinar que o autor emende sua petição inicial, para a 

propositura da ação de conhecimento apropriada.29  

Se a decisão atributiva de fungibilidade é necessária, deverá ainda ser 

proporcional em sentido estrito, para que passe pelo teste procedimental da 

proporcionalidade, de modo a ser considerada devida do ponto de vista constitucional.  

O mandado da proporcionalidade em sentido estrito, que encerra o princípio da 

proporcionalidade, prescreve que seja realizada uma ponderação entre os padrões 

jurídicos conflitantes. Assim, no exame da proporcionalidade da decisão que promove a 

conversão do pedido de tutela cautelar em antecipada, ou vice-versa, preenchidos os 

respectivos pressupostos, devem-se ponderar os padrões da tutela jurisdicional efetiva e 

da formalidade processual.  

Compreender o processo na perspectiva do direito material induz à valorização do 

princípio constitucional da tutela jurisdicional efetiva. Por sua vez, a formalidade do 

processo se reconduz ao princípio do devido processo legal formal, ao princípio 

dispositivo e ao princípio da segurança jurídica. Através da utilização do mandado da 
                                                 
29 LOPES, João Batista, ob. cit., 2007. p. 180. 
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ponderação, em diversos casos envolvendo o exame da admissibilidade da fungibilidade 

das tutelas de urgência, é possível alcançar o equilíbrio entre os padrões jurídicos 

contrapostos pertinentes.30  

O provimento atributivo de fungibilidade ao pedido de tutela de urgência 

formalmente equivocado será proporcional, de acordo com o mandado da ponderação, 

se a importância do cumprimento do princípio da tutela jurisdicional efetiva for maior 

do que o prejuízo sofrido pela formalidade processual.  

Abstratamente, não se pode estabelecer que sempre um princípio prevalecerá 

sobre outro, pois princípios são normas que cujas possibilidades jurídicas são limitadas, 

embora devam ser otimizadas. A depender das circunstâncias do caso concreto, posto 

que seja algo menos freqüente, o princípio da formalidade do processo pode ser mais 

importante do que o princípio material referente à tutela jurisdicional efetiva.  

É o que ocorre quando o requerente se equivoca de modo grosseiro em relação ao 

provimento de urgência que deve pleitear. O princípio da fungibilidade das tutelas de 

urgência não se presta a acobertar o erro inescusável. Se o autor pudesse pleitear o 

provimento de urgência que bem entendesse, pouco importando se no caso a distinção 

entre tutela cautelar e tutela antecipada é da mais cristalina evidência, não faria mais 

sentido afirmar a validade do princípio relativo à formalidade processual, no que diz 

respeito à diferenciação procedimental entre a tutela de urgência meramente 

assecuratória e a tutela antecipada em situação de perigo. A completa indiferença entre 

as espécies de tutela de urgência não é admissível, levando-se em consideração, entre 

outros aspectos, a dimensão empírica da dogmática jurídica nacional.  

Pode-se afirmar, porém, que, no mais das vezes, o padrão jurídico relativo à 

formalidade processual cederá lugar em face do princípio jusfundamental da tutela 

jurisdicional efetiva. Se o autor se equivoca, de modo compreensível, na identificação 

do provimento de urgência a ser aplicado ao problema posto em juízo, por haver 

dúvidas na doutrina ou na jurisprudência sobre se a situação jurídica em questão exige 

cautela ou medida antecipatória, seria odioso submeter seu direito ao risco de danos 
                                                 
30 Relativamente ao equilíbrio entre princípios formais e materiais, é oportuna a observação de 
BEDAQUE, José Roberto dos Santos, ob. cit., 2006. p. 102, segundo a qual “É preciso, pois, harmonizar 
esses interesses conflitantes. Não abandonemos o formalismo processual, porque útil à obtenção de 
determinados objetivos. Mas não o transformemos no fim último do processo, pois, se o fizermos, 
estaremos encobrindo a injustiça com uma capa de legalidade”.  

 
3016



graves ou de difícil reparação, frustrando-lhe o direito fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva, em razão de deslize formal, que não teria havido, não fosse a justificável 

dificuldade prática da identificar, na espécie, a forma de tutela jurisdicional de urgência 

a ser requerida.  

5 Conclusões  

1. A aplicação dos mandados da proporcionalidade na solução de questões do direito 

processual civil decorre de uma visão constitucionalmente adequada do processo. 

2. A tutela antecipada e a tutela cautelar, apesar das semelhanças que possuem, não se 

confundem. O traço básico distintivo consiste na satisfatividade, no adiantamento de 

efeitos do provimento final de mérito, presente na tutela antecipada, ausente na tutela 

cautelar, que tem função meramente assecuratória.  

3. O princípio da fungibilidade das tutelas de urgência pressupõe a aplicação da 

proporcionalidade. Busca-se o equilíbrio entre os princípios da tutela jurisdicional 

efetiva e do devido processo legal formal.  

4. A interpretação literal do §7º do art. 273 é absolutamente insuficiente para a 

compreensão da fungibilidade das tutelas de urgência, o que só se alcança tendo 

presente o procedimento da proporcionalidade.  

5. De acordo com o princípio da fungibilidade, o órgão jurisdicional tanto pode receber 

como antecipatório pedido rotulado de cautelar, como pode receber como cautelar 

pedido rotulado de antecipatório, desde que preenchidos os respectivos pressupostos.  

6. A fungibilidade das tutelas de urgência será admissível sempre que importar em 

restrição adequada, necessária e proporcional à formalidade do processo, em benefício 

do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.  
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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar um tema interessante e ao mesmo tempo tormentoso na 

doutrina e jurisprudência. A recorribilidade das decisões dos presidentes ou relatores em 

Mandados de Segurança de competência originária de Tribunal. 

É comum encontrar em doutrina e em jurisprudência o entendimento de que a decisão que 

concede ou denega liminar em mandado de segurança é irrecorrível. O foco do estudo serão 

as decisões exaradas monocraticamente em sede de mandado de segurança de competência 

originária, não obstante, as razões que fundamentam os diversos entendimentos, em primeiro 

grau, acerca da recorribilidade das interlocutórias, também serão investigados, no intuito de 

uma perspectiva mais aprofundada sobre o tema. 

A lei especial do mandado de segurança, 1.533/51, é silente quanto à possibilidade de 

interposição de agravo de decisões interlocutórias no bojo do writ.  

A vexata quaestio que gravita em torno dessa matéria consiste na averiguação da 

possibilidade de interposição de agravo interno/regimental1 da decisão liminar do relator no 

bojo do mandamus impetrado originariamente perante o Tribunal, já que a lei especial não 

prevê esse meio de impugnação. 

Trabalhar-se-á o tema através de uma abordagem pretoriana. Analisar-se-á o tratamento dado 

pela jurisprudência tendo-se como principal perspectiva a súmula 622 do STF e a recente 

decisão da Corte Especial (pleno) do STJ sobre o assunto, a ser visto, pormenorizadamente, a 

seguir. 

 

                                                 
∗ Advogado; Titular da cadeira de Tutela Cautelar na Faculdade PIO XII -ES; Mestrando em Direito Processual 
Civil pela UFES. 
∗∗ Mestranda em Direito Processual Civil pela UFES. 
 
1Agravo interno, para os fins deste estudo, será sinônimo do agravo regimental e dos agravos de cinco dias 
previstos no CPC. 
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PALAVRAS-CHAVES: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL COLEGIALIDADE. 

MANDADO DE SEGURANÇA. 

 

ABSTRACT 

This study seeks to examine a subject interesting while tormentoso in doctrine and 

jurisprudence. The recorribilidade the decisions of the presidents or rapporteurs on Nalogi 

security of competence originating in Court.  

It is common to find in doctrine and in jurisprudence the understanding that the order 

granting or denega point in order security is appeal. The focus of the study will be the 

decisions monocraticamente entered in the warrant security of original jurisdiction, however, 

the reasons the various understandings, in the first grade, about recorribilidade of 

interlocutórias, will also be investigated in order to a more depth on the subject.  

A special law of the warrant of security, 1.533/51, it is silent on the possibility of bringing in 

further interlocutórias of decisions in the midst of the writ.  

The vexata quaestio that gravita around this issue is to investigate the possibility of bringing 

in further internal / regimental the decision point of the rapporteur in the midst of mandamus 

impetrado originally before the Court, because the law does not provide that special way of 

rebuttal.  

Work will be the theme through a pretoriana approach. Review will be the treatment given by 

the law itself as having the main perspective summary of the 622 STF and the recent decision 

of the Special Court (full) of the STJ on the subject, to be seen in detail below 

  

KEYWORDS: PRINCIPLE CONSTITUTIONAL COLEGIALIDADE; WRIT OF 
MANDAMUS. 
 

I - INTRODUÇÃO 

 

O autor do anteprojeto do CPC/73, Alfredo Buzaid, sustentava que o 

mecanismo da Lei n° 1533/51 não contemplava qualquer meio de impugnação da decisão 

interlocutória em sede de mandado de segurança, independentemente se de competência 

originária2. Veja que o CPC/73 poderia ter incluído entre os procedimentos especiais do seu 

                                                 
2BUZAID, Alfredo. Do mandado de segurança, V.I, São Paulo, Saraiva, 1989.pg. 66 
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Livro IV o mandado de segurança, mas não o fez, o qual, portanto, continuou a ser regulado 

pela legislação especial. 

O professor Buzaid ao examinar a questão e em sintonia com a opinião dos 

processualistas josé de moura Rocha e J. M. Sidou, escreveu:  

 
“...não estava certamente na intenção da lei prodigalizar recursos no mandado de 
segurança. As decisões interlocutórias, não impugnáveis por meio de recursos 
adequado previsto na lei, não operam preclusão e, portanto, podem ser examinadas 
quando os autos subirem ao Tribunal por apelação da parte vencida. Não se 
compadece com a índole do mandado de segurança o agravo de instrumento de 
decisão interlocutória. Aliás assim já decidiu o Tribunal Federal de Recursos: 
Não se conhece, por incabível de agravo de instrumento interposto em processo de 
mandado de segurança, com fundamento no art. 522 do CPC, da decisão que ordena 
imediato cumprimento da sentença concessiva do writ. Em processos, os recursos 
cabíveis em primeira instancia, apenas os dos arts. 8°, parágrafo único e 12 da lei 
n.° 1.555/51 (Do mandado de segurança, pp. 261 262)”3

 

Nesse mesmo sentido, o notável Hely Lopes Meirelles4, basicamente, 

homologando o argumento de que a Lei nº 1.533/51, propositadamente, não previu a hipótese 

de cabimento de agravo contra decisão que aprecia pedido de liminar. Para o autor, a 

sumariedade do rito do mandado de segurança não condiz com a possibilidade de 

interposição de recurso contra decisão interlocutória, tanto de juiz de primeiro como de 

segundo grau. 

O respeitado J.M. Othon Sidou escreveu que a liminar tem natureza de 

despacho5 e é medida administrativa de juízo, de natureza semidiscricional, não se 

condicionando a requerimento da parte; só sendo tomada no exclusivo intuito de garantir a 

inteireza da sentença, sendo, por isso, irrecorrível.6

O professor baiano Eduardo Sodré, em recente artigo, segue no mesmo 

sentido, pela irrecorribilidade das liminares, restringindo, contudo, às hipóteses de liminares 

em sede de competência originária do Tribunal.7  

Esses pensamentos encontram pleno respaldo na natureza do instituto. O 

mandado de segurança surgiu com a Constituição de 1934 em seu artigo 113, número 33, e 

                                                 
3 Ibid. pg. 98 
4MEIRELLES, Hely Lopes . Mandado de segurança e ação popular, 9ª ed. São Paulo, Ed. RT, 1983.pg. 81. 
5 Entendemos que a liminar em Mandado de Segurança não tem natureza jurídica fixa, depende do caso 
concreto, podendo ser de natureza cautelar ou antecipatória. Nesse sentido, v. SCARPINELLA Bueno. Liminar 
em mandado de segurança: um tema com variações. 2.ed. SP. RT. 1999. 
6 SIDOU, J.M. Othon. Habeas Corpus, mandado de segurança, ação popular – As garantias ativas dos direitos 
coletivos. Rio de Janeiro, Forense, 1983, pg. 121. 
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veio para substituir a prática de se utilizar o habeas corpus para quaisquer situações órfãs de 

pronta proteção. Acolheu-se na CF/34 a sugestão de criação de um procedimento 

sumaríssimo, para proteção de direito incontestável, ameaçado ou violado por ato 

manifestamente ilegal do Poder Executivo.8  As características da celeridade e da urgência 

remanescem até os dias de hoje, posto que inerentes ao instituto. 

Dessa forma, perfeitamente plausível o entendimento contrário à permissão de 

recursos a decisões interlocutórias. Tal expediente pode transtornar o rito célere e ágil do 

writ, conspirando contra suas diretrizes constitucionais. 

Interessante ressaltar que até a vigência da lei 1.533 de 1951 o mandamus era 

regulado exclusivamente pelo CPC de 1939 e, desde aquela época, pré-lei especial, já havia 

uma grande preocupação em se adequar o rito procedimental à urgência da tutela.     

Transcreve-se, pelo seu valor histórico, interessante trecho de voto proferido, 

na década de trinta do século passado, pelo culto Ivair Nogueira Itagiba do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, que, utilizando-se de hermenéutica teleológica, apropriou o rito do 

CPC às necessidades peculiares do mandamus: 
“No que respeita ao recurso cabível da decisão final no mandado de segurança, o 
Código de Processo Civil9 é omisso. Será por acaso o de apelação? O Código de 
Processo Civil, no artigo 820, reza que, salvante disposição em contrário, das 
decisões definitivas da primeira instância caberá apelação. Se este fosse o recurso 
aplicável às sentenças proferidas em mandado de segurança, a sua decisão 
competiria às Câmaras ou Turmas em que se divide o Tribunal. 
A apelação, recurso de lento processo, teria a desvirtude de estorvar a solução 
pronta do mandado de segurança, medida afeiçoada pela rigidez e urgência ao 
habeas corpus. É longo o prazo do processo e julgamento da apelação. Começa 
por dilatar-se nos quinze dias da interposição. Aperta-se um pouco nos dez dias 
concedidos as razões do apelado. Abre-se em dois decêndios, destinado um à 
remessa dos autos ao Tribunal, reservado o outro ao preparo do recurso. Escôa-
se, consumindo mais alguns dias entre a distribuição e a conclusão ao relator. Em 
poder dêste prolonga-se por trinta dias protraídos ao dôbro se houver justo 
motivo. Estira-se pelo termo de vinte dias em mãos do revisor. Estende-se ainda 
pelo tempo necessário à remessa dos autos à Mesa, à inclusão do recurso em 
pauta, ao seu julgamento à lavratura do acórdão. 
Recurso que tanto espaça a decisão da causa contrasta de todo o ponto com a 
natureza expedida do mandado de segurança, que na primeira e na segunda 

                                                                                                                                                        
7 SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança. in Ações Constitucionais. Organizador, Fredie Didier Jr. – 
Salvador: JusPodivm, 2006. pg. 88. 
8 Sugestão de João Mangabeira à Comissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 1934; que após 
emendas de Temístocles Cavalcanti, Carlos Maximiliano e outros deu origem ao art. 113, nº 33 da CF/34. 
Conferir o professor emérito da UFMG, BARBI, Celso Agícola. Do Mandado de Segurança. Ed. Forense, 
1998. 
9 CPC/39. Ainda não havia sido editada a lei especial 1533/51. Em regra, no CPC/39, sentenças definitivas 
(mérito) davam ensejo à apelação; já as meramente terminativas desafiavam o agravo de petição cujo o prazo 
era de cinco dias; admitia juízo de retratação; não tinha efeito suspensivo e tinha tramitação mais célere no 
âmbito dos tribunais.   
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instância é processado e julgado sem delongas. Umas das poucas de vezes se há 
invocado a norma do artigo 15, 1º, letra a da lei de Organização Judiciária do 
Estado, que dá competência às Câmaras para julgar os recurso cíveis em geral. 
Êste texto entra no assunto em debate como Pilatos no Credo. Pois não foi 
revogado explicita ou implicitamente o artigo 11 da Lei nº 191 de 16 de janeiro de 
1036 que instituiu com o rito de agravo o recurso ordinário da decisão concessiva 
ou denegatória do mandado. Ainda que se admita a revogação dessa norma, pode 
ela ser invocada como elemento subsidiário como sucede com a lei de Luvas nas 
renovações de locação para fins comerciais ou industriais. 
Cabe ao Tribunal Pleno processar e julgar os pedidos originários, e preparar e 
decidir recursos ordinários sôbre mandado de segurança. Decorre a competência 
do artigo 14 do Regimento Interno, que não contraria nenhum preceito legal. Esta 
é a orientação do Supremo Tribunal Federal. O recurso de mandado de segurança 
é ali processado como agravo, e julgado pelo Tribunal Pleno.” 10  

 

Posteriormente, a lei 1533/51 convalidou esse entendimento e, em seu artigo 

12, passou a prever o agravo de petição como recurso cabível da sentença do writ, 

independentemente do seu conteúdo.  

Em função do advento do CPC de 1973, a lei 6.014/73 alterou o referido artigo 

12 da lei especial para prever a apelação como recurso cabível da sentença, remanescendo, 

contudo, a lacunosidade no que concerne à recorribilidade de decisões interlocutórias. 

Situação que, culminada com a celeridade e urgência inerentes do instituto, justifica, ainda 

hoje, a posição dos que defendem a irrecorribilidade dessas decisões, posição esta que 

denomina-se, para os fins deste artigo, de posição clássica. 

 

II – POSIÇÃO DO STJ PARA DECISÕES DE 1° GRAU 

 

Antes da previsão de qualquer recurso com efeito suspensivo de liminares, era 

comum a impetração de writ contra ato de juiz que decidisse liminar no âmbito de outro 

mandamus. 

No entanto, com o incremento da possibilidade de efeito suspensivo ao agravo 

de instrumento (lei 9139/95), a hipótese de writ como sucedâneo de recurso sem efeito 

suspensivo perdeu utilidade. 

A lei 9139/95 que modificou os artigos 527, II e 588 do CPC alterou o 

panorama11.  

                                                 
10 ITAGIBA, Nogueira Ivair. O Pensamento Político Universal e a Constituição Brasileira (1946). Gráfica 
Tupy Ltda, 1947.  
11 Muitos, em função da expressão “suspender o cumprimento da decisão” contida no artigo 558 do CPC 
entendem que o agravo só caberia da decisão concessiva de liminar, sendo que nas denegatórias, seria 
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O Colendo  Superior Tribunal de Justiça, em função da lei supra citada, 

modificou seu entendimento para entender ser possível, em primeiro grau, a interposição de 

agravo de instrumento12. Ou seja, como o agravo agregou a possibilidade de ter efeito 

suspensivo, não haveria mais interesse para a utilização do remédio constitucional, nesse 

sentido o enunciado da súmula de n° 267 do STF13. 

Destarte, analisando minuciosamente a jurisprudência do STJ, percebe-se que 

a principal justificativa (a mais recorrente) das turmas a possibilitar a utilização do agravo de 

instrumento em sede de Mandado de segurança decorreu da ‘nova’ sistemática introduzida 

pela lei 9.139/95.14   

Veja que a justificativa corrente no STJ para a possibilidade de recurso de 

liminar de writ não ataca o principal argumento da ‘posição clássica’, qual seja, a ausência 

proposital de previsão legal de agravo de instrumento na legislação especial do rito. 

O único argumento específico a refutar esse argumento foi da lavra do 

eminente Ministro Luiz Fux. Nas palavras do ministro, “...subtrair a possibilidade de 

interpor agravo de instrumento contra a decisão que concede ou denega a liminar em 

mandado de segurança, ressoa incompatível com os cânones da ampla defesa e do devido 

processo legal de previsão jusconstitucional." (REsp 438915 / MG Relator Ministro LUIZ 

FUX DJ 17.02.2003.) Ressalte-se que a posição restringe-se apenas aos processos em 

primeiro grau de jurisdição. 

O argumento do ministro para a possibilidade de interposição de agravo da 

decisão de juiz de primeiro grau estaria na ampla defesa e no devido processo legal. Data 

vênia, não há qualquer violação a esses pilares constitucionais quando da previsão, ou 

melhor, da ausência de previsão da possibilidade de se recorrer de liminares. Nesse sentido, o 

procedimento na Justiça do Trabalho. 

De modo que é legítimo concluir que a Colenda Corte seguiu a linha 

doutrinária que propugna pela aplicação subsidiária do CPC à lei especial 1533/51, que seria 

                                                                                                                                                        
necessário novo MS. Não obstante, prevalece, majoritariamente, a interpretação teleológica do artigo, 
entendendo-se cabível para ambas hipóteses. 
12 Apenas para demonstrar a confusão que se faz acerca do assunto, a 5ª Turma do STJ entendeu, em 2003, 
pelo não cabimento de agravo de instrumento em MS impetrados perante o 1º grau de jurisdição, REsp 
421.289/MG, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 8-3-2004. Não obstante, esse não é o entendimento predominante 
no STJ, conforme informativo 0234. 
13 Súmula 267 – Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 
14 Cita-se alguns arestos nesse sentido,  RESP 556238-SP; RESP 258131-SP; RESP 438915. 
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omissa,15bastando o surgimento da possibilidade de recurso com efeito suspensivo de 

liminares para se possibilitar a extensão analógica desta hipótese para o rito do writ. Antes da 

lei 9.139/95, o agravo não era cabível porque não permitia a suspensão da liminar, não sendo 

portanto, adequado ao rito16. Antes da supra dita lei, o agravo de instrumento só podia ser 

interposto, no mandado de segurança, contra decisão que deixasse de receber a apelação; 

entendia-se que implicaria em atrasar o procedimento, sabido que o tempo de formação do 

agravo, ainda que observados rigorosamente todos os prazos processuais, era inconciliável 

com a presteza que o artigo 17 da lei n. 1.533, de 1951, recomendada para o julgamento do 

mandado de segurança17. 

Nesse ponto, cabe ao intérprete aferir se está diante de uma omissão ou de um 

silêncio eloqüente. Se diante de uma omissão, caberá atividade interpretativa no sentido de 

integrar o CPC, se diante de um silêncio eloqüente, não há qualquer espaço para atividade 

interpretativa. Nesses casos, o silêncio da norma deve ser interpretada como uma 

manifestação no sentido de que ela não deve ser aplicada a outros casos que não os previstos 

expressamente, pois, nas palavras do Ministro Moreira Alves, “só se aplica a analogia quando 

na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam ‘silêncio eloqüente' (beredtes 

schweigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única a que se aplica 

                                                 
15 Muitos doutrinadores, com os quais concorda-se, ao fundamentar pela possibilidade de agravo de decisões 
liminares em MS, utilizam do argumento fortíssimo de que por força dos § § 5º e 6º do art. 4º da Lei n.8437/92 
aplicáveis ao MS, mercê do § 2º do art. 4º da lei 4348/64 há expressa admissibilidade dessa modalidade recursal 
contra decisões liminares. Não obstante, não se analisará esse argumento nessa altura do artigo, já que são 
modificações introduzidas em 2001 pela Medida Provisória 2.180-35 e as decisões do STJ sobre o assunto 
foram forjadas antes da referida reforma legislativa.  
16nesse sentido, transcrevo julgamentos proferidos antes da vigência da lei 9.139/95:

01-processual civil. mandado de segurança. agravo de instrumento. incabimento. o mandado de segurança 
rege-se por lei especial, cujo procedimento e célere, não se compadecendo com o agravo de instrumento 
manifestado contra as decisões interlocutórias. em princípio as questões apreciadas, através de despachos 
intercalados, na ação de segurança não precluem, podendo ser desafiadas, sem qualquer prejuízo as partes, 
oportunamente, pela via da apelação, sem gravame a celeridade, que e apanagio do "writ of mandamus". os 
recursos interponíveis no ambito da segurança são aqueles consignados na lei (lei n. 1.533, arts. 8. e 12). 
recurso improvido. decisão por maioria de votos. REsp 60926 / SP 
02-processual civil. mandado de segurança contra decisão denegatoria de liminar em outra segurança. 
impossibilidade. em principio, descabe mandado de segurança contra decisão denegatoria de liminar, em 
outra segurança. a admissão teria o inconveniente de gerar uma cadeia sucessiva de mandados de 
segurança, ate que um juiz ou tribunal conceda a liminar pretendida. os recursos cabiveis, no processo do 
mandado de segurança, são os previstos em lei (artigos 8. e 12 da lei nr. 1.533/51), sendo a sua feição de 
procedimento célere incompatível com o agravo de instrumento. e que, as decisões interlocutórias (não 
impugnáveis pelos recursos adequados) não operam preclusão, e, por isso mesmo, devem ser reexaminadas 
quando os autos subirem ao tribunal competente por força de apelação da parte vencida. recurso a que se 
nega provimento. decisão por maioria de votos REsp 68345 / SP 
17Nesse exato sentido, ver RMS 6510 / MG. 
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o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia” (excerto do voto 

proferido no julgamento, pela 1ª Turma do STF, do RE 130.552). 

Com efeito, para o STJ, trata-se de uma simples omissão da Lei nº 1.533. Há, 

para o Superior Tribunal, uma lacuna na lei especial que somente pôde ser devidamente 

integrada com a Lei 9139/95 que instituiu o agravo de instrumento com efeito suspensivo. 

O STJ, de forma acertada, aplicou o CPC subsidiariamente nos processos de 

primeiro grau já que fonte comum a qualquer lei especial, ainda que ausente de qualquer 

disposição expressa nesse sentido, desde que compatível com o rito. 

Com base no aludido, pode-se fixar a primeira premissa acerca do assunto, a 

Lei 1.533/51 apresenta uma lacuna técnica quanto à recorribilidade das intelocutórias em 

sede de primeiro grau; sendo que desde a lei 9.139 de 1995, tal lacuna pode ser preenchida 

através do Código de Processo Civil. 

Conquanto o dito, em sede de segundo grau a situação toma contornos 

diferentes. As peculiaridades que envolvem o assunto em sede de tribunais tornam o tema 

bastante delicado. Para uma conclusão coerente, mister que se analise o âmago do problema, 

para tanto, utilizar-se-á como parâmetro o obiter dictum18 das decisões dos tribunais 

superiores. 

 

IV - Decisões liminares exaradas por relator, em sede de Tribunal 

 

Já se identificou que a lei especial do Mandado de Segurança apresenta uma 

lacuna técnica quanto à recorribilidade de decisões interlocutórias. De tal forma que caberá 

ao magistrado integrar, preencher esta lacuna, através do ordenamento jurídico; desde que tal 

integração não comprometa a celeridade do rito especial. 

E em sede de segundo grau? 

Não há no CPC, qualquer previsão de recurso da decisão do relator que decide 

liminar em ação de competência originária, ficando a dúvida se se aplicaria o Regimento 

Interno dos Tribunais, que prevê agravo interno das liminares do relator ou a aplicação 

                                                 
18Obiter dictum significa o fundamento da decisão, que não integra o dispositivo da decisão, nem se sujeita ao 
efeito vinculante. A distinção entre "ratio decidendi" e "obter dictum", tendo em vista a necessidade ou a 
imprescindibilidade dos argumentos para formação da decisão obtida. (Cf. sobre o assunto, Winfried Schlüter, 
Das Obiter Dictum, Munique, 1973, p. 77 s). Embora possa haver controvérsias sobre a distinção entre "ratio 
decidendi" e "obter dictum", é certo que um critério menos impreciso indica que integra a "ratio decidendi" 
premissa que não possa ser eliminada sem afetar o próprio conteúdo da decisão (Cf. Schlüter, op. cit., p 85). 
Transcrições extraída do Informativo STF n. 294 – Dez/2002. 
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forçada do CPC, através de uma interpretação sistemática e ampliativa do art. 557 § 1° do 

Código Processual ou, finalmente, considerar a decisão simplesmente irrecorrível.  

Importante comentar que a aplicação subsidiária do CPC em sede de tribunal 

sempre foi possível, desde que compatível com o rito. Daí porque os tribunais superiores 

afastam a possibilidade de embargos infringentes em sede de mandado de segurança, já que 

tal recurso não se coaduna com o princípio da celeridade exigido pela ação mandamental.19,20

A Lei 1.533 só regula o mandado de segurança impetrado em primeiro grau de 

jurisdição, não obstante reconheça a possibilidade de a ação ser proposta diretamente em 

segundo grau (art. 14). Daí o art. 12, caput, referir-se apenas à sentença e a recurso de 

apelação. Em se tratando de mandado de segurança impetrado diretamente nos tribunais, a 

Carta Magna prevê meios próprios de impugnação das decisões finais dos órgãos colegiados, 

cabendo recurso ordinário nos casos previstos nos art. 102, II, a, e 105, II, b da CF/88, ou, se 

for o caso, recurso extraordinário ou especial. 

Dessa forma, diante desta lacuna, afinal, como preenchê-la? No próximo 

tópico analisar-se-á como os tribunais superiores tratam da matéria. 

 

III – POSIÇÃO DO STF E DO STJ 

 

O STF entende que sequer há de se falar em lacuna técnica da lei especial em 

segundo grau; construiu um entendimento de que a lei especial proibiu recurso de 

interlocutória em sede de tribunal. Ou seja, para o Supremo não cabe agravo regimental de 

decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança, nestes termos, 

o enunciado de sua súmula de nº 62221. 

O Supremo afasta a possibilidade de integração da Lei especial do writ pelo 

Regimento Interno, e como possui lei regulamentando o procedimento no seu Tribunal, lei 

                                                 
19Nesse sentido, súmulas 169 do STJ e 597 do STF. 
20 Cabe registrar opinião radicalmente contrária do mestre Theotonio Negrão, para quem, em hipótese alguma, 
caberia aplicação subsidiária do CPC “de acordo com os artigos 19 e 20 da , o Código de Processo Civil não é 
supletivo da LMS. Por isso: não cabe assistência em mandado de segurança; não são admissíveis embargos 
infringentes (súmula 597); não se admite habilitação de herdeiros; não cabe agravo de instrumento, salvo no 
caso expresso do art. 13, no do art. 8° e no de denegação de apelação contra a sentença proferida no mandado 
de segurança; não cabe agravo retido. (Código e Processo Civil e Legislação Processual em Vigor “ 22ª ed.p. 
1.076) 
21 Essa súmula é eminentemente processual e não trata de reserva de competência do STF, não cabendo, 
portanto, reclamação para garantir sua aplicação em outros tribunais. Nesse sentido Rcl-AgR 5082 / DF. 
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8032/90, afasta a possibilidade de qualquer integração, até mesmo com outra norma de 

mesma hierarquia. 

O mandamus por ter um rito especifico e célere não comportaria incidentes 

que lhe retirem a feição de remédio constitucional pronto rápido e eficaz. 

Seria possível dizer que para o Supremo, a lei especial do mandamus apresenta 

um silêncio eloqüente, seguindo a corrente da posição clássica. 

O STJ por sua vez, em sua 1ª Seção firmou jurisprudência no sentido de que 

cabe agravo regimental da decisão do relator. Um dos argumentos suscitados é o art. 258, 

caput do seu próprio Regimento Interno que prevê o cabimento do dito recurso de qualquer 

decisão do relator que cause dano a direito da parte, sem qualquer exceção ou ressalva com 

relação ao MS. 

Por outro lado, a 3ª Seção do STJ (que reúne a 5ª e 6ª Turmas) invoca a súmula 

622 do STF, negando cabimento do regimental nas hipóteses de writ impetrado 

originariamente em Tribunal. 

Por fim, até 2006, a Corte Especial (pleno) do STJ entendia pelo sentido da 

súmula do STF22.  

Não obstante, esse confuso panorama no STJ, recentemente a Corte Especial 

mudou seu posicionamento no sentido de afastar o entendimento esposado pela súmula do 

STF. A ministra Eliana Calmon em lúcido voto, no qual foi acompanhada, entendeu pelo 

cabimento de agravo regimental de decisão do relator. Transcreve-se trechos de seu voto: 

 
A partir da visão ontológica do funcionamento dos Tribunais, tem-se como regra as 
decisões colegiadas. Entretanto, pela necessidade de dar-se maior velocidade na 
tramitação dos feitos, estabelecem os regimentos internos poderes para os relatores 
agirem isoladamente. O relator age, então, como delegado do colegiado. 
Quando a parte não se conforma com o ato isolado do relator, não se pode furtar 
dela a oportunidade de chegar ao juiz natural, o colegiado. Se assim não for, estar-
se-á dando ao delegado poderes absolutos, tornando irrecorrível o seu agir, 
omitindo-se o colegiado de julgar. Também não socorre o entendimento do não-
cabimento de agravo regimental em mandado de segurança por falta de previsão 
expressa na lei disciplinadora da ação mandamental. E isto porque durante anos 
discutiu a doutrina o não-cabimento de agravo de instrumento em mandado de 
segurança pela mesma razão - falta de previsão na lei especial - para depois 
concluir que se aplicava subsidiariamente nas ações de rito especial o CPC, quando 
não houvesse incompatibilidade com as regras especiais. 
Ademais, a tese não vingou porque, no auge da discussão, os adeptos da aplicação 
da lei especial somente foram surpreendidos com a previsão expressa contida no § 

                                                 
22AgRg na Rcl 1975 / RJ de 10.04.2006
 

 

3028



6º do artigo 4º da Lei 8.437/92, que admitiu a interposição de agravo de 
instrumento das decisões liminares concedidas nas ações movidas contra o Poder 
Público e seus agentes, sem prejuízo da suspensão da segurança. 
A partir daí pacificou-se o entendimento que, mutatis mutandis, pode ser aplicado 
ao agravo regimental. Com essas considerações, peço vênia ao relator para 
discordar do seu voto e conhecer do recurso interposto. AgRg no MANDADO DE 
SEGURANÇA Nº 11.961 - DF (2006/0126469-0) 

 

Portanto, em sede de competência originária, o pleno do Superior Tribunal 

fixou o entendimento, com o qual concorda-se, contrário à súmula 622 do STF. Sendo 

necessário, contudo, fixar uma restrição quanto aos fundamentos exposados pelo voto 

condutor da ilustre ministra. 

O argumento que vem sendo utilizado como o responsável pelo fim da 

celeuma é o de que, atualmente, a edição da Medida Provisória n° 2.180-35 de 200123, que 

alterou os § § 5º e 6º do art. 4º da Lei n.8437/92 aplicáveis ao MS, mercê do § 2º do art. 4º da 

lei 4348/64, passou, por conseguinte, a prever, expressamente, a admissibilidade dessa 

modalidade recursal em face de decisões liminares do relator no bojo do mandamus. 

Ou seja, a partir de 2001, em decorrência das leis 8437/92 e 4348/64, 

autorizou-se o agravo de instrumento das decisões interlocutórias em sede de mandado de 

segurança. E, como uma grande parte da doutrina entende que o agravo interno seria uma 

espécie do gênero agravo, ao prever uma das espécies, no caso, o agravo de instrumento, 

estaria prevendo, na verdade, a modalidade recursal agravo. 

Para essa corrente, trata-se de um ponto final na discussão acerca da 

possibilidade de agravo das decisões do relator em sede de mandado de segurança. 

No entanto, como se verá de forma mais detalhada em tópico seguinte, 

perfilhamos da corrente doutrinária para a qual o agravo interno não é recurso; é um meio de 

integração de decisão, podendo ser previsto pelo Regimento Interno do Tribunal ou por lei 

federal. Assim, o agravo linear, interno dos Tribunais, não tem a natureza ontológica de 

recurso, não podendo, portanto, ser espécie do gênero agravo e, consequentemente, não 

                                                 
23 Na verdade essas alterações surgiram ainda no ano de 2000, por Medidas Provisórias que vieram sendo 
reeditadas com números diferentes (não se sabe a razão oficial dessas mudanças de numeração), até, após 35 
reedições, seu congelamento, em 2001, sob o n° 2180-35. A EC 32/01, em seu art. 2°, transformou essas 
medidas provisórias em permanentes, estabilizadas até ulterior deliberação legislativa. 

Interessante que o prof. Scarpinella Bueno aduz que as novidades introduzidas na Lei 8437/92 não afetavam o 
mandado de segurança, daí a razão para a edição de uma MP especifica no ano de 2000 cujo o único propósito 
fora estender ao MS as novidades da lei 8437. A MP 2180-35/01 apenas conservou esses dispositivos, na forma 
em que foram criados.� 
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estaria incluído na previsão do agravo de instrumento da lei 8437/92, aplicável ao mandado 

de segurança. 

Assim, remanesce para nós, a lacuna legislativa acerca da possibilidade de 

aviamento de agravo interno de decisão monocrática de relator ou presidente de Tribunal, em 

sede de mandado de segurança. Já que, repita-se, o agravo interno não estaria englobado na 

previsão dos § § 5° e 6° do art. 4° da lei 8437/92.  

Reservou-se, para os próximos tópicos, a análise dos principais argumentos 

jurisprudenciais acerca da possibilidade de aviamento de agravo interno das decisões 

monocráticas em sede, de mandado de segurança, de competência originaria de Tribunal. 

São fartos os fundamentos utilizados pelos tribunais superiores a legitimar o 

agravo interno em sede de mandamus, principalmente antes da Medida Provisória n° 2.180-

35 de 2001.  

Veja que o estudo desses argumentos se justifica não só porque não 

coadunamos com a corrente que enxerga na Medida Provisória 2.180-35 a solução definitiva 

desta problemática, mas, principalmente, porque é preciso perquirir o âmago desta solução, 

tendo em vista que, antes mesmo da referida medida provisória, já se vinha permitindo o 

aviamento destes agravos internos. Quais, indaga-se, desses argumentos, utilizados pelos 

Tribunais para permitir o agravo interno, seriam legítimos?  

Apresentar-se-á, a seguir, o que entendemos ser a justificativa - mor, principal 

da possibilidade de agravo interno das decisões de relatores, afastando de uma só vez os 

argumentos impróprios e as dúvidas sobre a admissibilidade deste agravo linear. 

 

IV -  DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COLEGIALIDADE DAS DECISÕES 

DO TRIBUNAL. 

 

O STJ quando instado a manifestar-se acerca da possibilidade de agravos 

internos de decisões do relator em sede de recursos, ainda que não previstos, proferiu votos 

no sentido de que o art. 39 da Lei nº 8.038/9024, que disciplina o cabimento do agravo interno 

contra decisão singular proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

                                                 
24Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, 
caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias. 
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Tribunal Federal, deve ser aplicado, por analogia, aos demais tribunais pátrios, ainda que 

inexista previsão no Regimento Interno do Tribunal de Segundo grau de jurisdição.25

Trata-se de uma maneira encontrada pelo Superior  Tribunal de Justiça para 

materializar o princípio constitucional da colegialidade das decisões, pelo qual toda questão 

submetida a tais órgãos do Poder Judiciário devem ser passíveis de análise pelo colegiado. 

Isto significa que, ainda que sejam admitidas as decisões singulares ou monocráticas, a serem 

proferidas exclusivamente pelo relator, as partes têm o direito assegurado de que terão a 

possibilidade de levar a questão à Câmara ou Turma, mediante interposição de agravo no 

próprio Tribunal. 

Parte da doutrina compartilha desse entendimento, conforme se pode verificar 

das palavras de EDUARDO TALAMIN, para quem “em qualquer caso, a atuação isolada do 

integrante do tribunal submete-se a uma condicionante para que seja compatível com a 

Constituição. Terá de existir – sob pena de inconstitucionalidade – mecanismo que permita a 

conferência , por parte do órgão colegiado, do correio desempenho da atividade delegada. As 

partes necessariamente terão de dispor de um instrumento que lhes permita levar as decisões 

individuais do relator ao órgão colegiado. Essa é a forma de verificar se o relator 

correspondeu, na prática do ato que lhe foi delegado, ao pretendido pelo órgão colegiado.”26

Para essa corrente, o § único do artigo 527 cuja nova redação foi trazida pela 

Lei 11.187/05, é inconstitucional. Ao dispor que as decisões proferidas singularmente pelo 

relator do agravo de instrumento que converterem tal recurso em agravo retido, ou que 

atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou conceder a antecipação da tutela 

recursal, somente poderão ser reformadas no momento em que for julgado o agravo, salvo 

nos casos em que o relator reconsiderar tal decisão, vedou expressamente a interposição do 

agravo interno contra tais decisões, prática que era comum e permitida até a entrada em vigor 

da Lei 11.187/05. 

A norma do artigo 527, parágrafo único, do CPC, impede que as partes 

busquem a reforma de decisão singular do relator pelo respectivo colegiado. E, por isso, tal 

vedação é inconstitucional, uma vez que atribui ao relator do caso poderes absolutos. 

                                                 
25AgRg no AG n. 556508/TO 

26Decisões individualmente Proferidas por Integrantes dos Tribunais: Legitimidade e Controle (Agravo 
Interno)”, in NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; Aspectos Polêmicos e Atuais dos 
Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 10.352/2001; São Paulo : RT, 2002, p.181 
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Para alguns doutrinadores, a inconstitucionalidade decorre do princípio do 

duplo grau de jurisdição que seria um princípio constitucional a significar a possibilidade de 

os Tribunais reexaminarem as decisões proferidas pelos juízes inferiores. 

Para o professor Cássio S. Bueno27, seguidor da corrente que enxerga uma 

constitucionalidade no princípio do duplo grau de jurisdição, todas as interlocutórias são 

recorríveis28 e, no âmbito dos Tribunais, todas interlocutórias proferidas monocraticamente 

são contrastáveis pelo colegiado, sendo, portanto, inconstitucional o parágrafo único do art. 

527 do CPC. 

 Contudo, entendemos que a inconstitucionalidade do supra-citado dispositivo 

decorre do principio do juiz natural da causa. Dessa forma, o princípio da colegialidade das 

decisões nada mais é do que uma faceta do princípio do juiz natural. O Tribunal é o juiz 

natural da causa, muitas das vezes, conquanto a decisão definitiva remanesça da competência 

de um colegiado, situações concretas que demandassem uma reação imediata do Judiciário, 

através do relator, significariam, na prática, a delegação absoluta da competência 

constitucional do Tribunal para o relator, já que o efeito normal do tempo do processo seria, 

deveras, deletério para o direito material deduzido em juízo.  

Como dito anteriormente, as tutelas de urgência, na grande maioria das vezes, 

são responsáveis pela verdadeira e efetiva tutela do direito material. A possibilidade de um 

relator, através de uma decisão monocrática, decidir sem que haja a possibilidade de recurso, 

significaria a retirada da competência constitucional do Tribunal (colegiado) de exercer 

jurisdição naquele determinado caso concreto. Pois, por mais que caiba ao colegiado a 

decisão definitiva, a mesma poderá não ter o efeito desejado pela parte em função dos efeitos 

nocivos do tempo. 

Assim, o cabimento de agravo das decisões monocráticas do relator ou 

presidente de Tribunal é uma decorrência do princípio da colegialidade das decisões ou do 

juiz natural da causa.  

Uma demonstração bastante interessante da incorporação deste princípio nos 

tribunais superiores foi o cancelamento das súmulas 506 e 217 do STF e STJ, 

respectivamente. Demonstrar-se-á que, a despeito da regulação legal do agravo interno pela 

                                                 
27 SCARPINELLA BUENO, Cássio. A nova etapa da Reforma do Código de Processo Civil: comentários 
sistemáticos ás leis n. 11.187, de 2005 e 11.232 de 2005. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 2006.v.1, pg. 88. 
28 Seria um principio constitucional apenas para o processo civil, já que o autor coloca em outro patamar o 
processo do trabalho, o rito dos juizados, lei de execução fiscal, procedimentos que prevêem decisões 
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lei 8437/92 não ter sido estendida ao rito do mandado de segurança pela Medida Provisória 

2.180-35, o principio da colegialidade das decisões transmudou essa realidade, não havendo, 

hoje, de se falar em decisão monocrática irrecorrível em sede de tribunais. 

 

IV.1 - O CANCELAMENTO DAS SÚMULAS 506 DO STF E 217 DO STJ E O 

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE DAS DECISÕES. 

 

Os enunciados das súmulas 506 e 217 do STF e STJ, respectivamente, 

expressavam a irrecorribilidade das decisões liminares dos presidentes destes Tribunais que 

negavam o pedido de suspensão da liminar em mandado de segurança. Cabendo agravo 

interno apenas das decisões que deferiam a suspensão de segurança. 

A Medida Provisória n° 2.180-35/01 acrescentou o §1° ao art.4° da Lei 

4348/64 prevendo um ‘novo’ pedido de suspensão de segurança, cabível justamente nas 

hipóteses, dantes irrecorríveis, aludidas acima, de indeferimento do primeiro pedido de 

suspensão. 

Antes do novo pedido de suspensão, era bastante difícil para o Poder Publico 

contrastar a decisão do Presidente que negava o primeiro pedido de suspensão de segurança. 

Isso ocorria porque o art. 4° da lei 4348/64 só previa o agravo interno das decisões 

presidenciais que suspendessem a execução das liminares concedidas; não prevendo qualquer 

meio de impugnação das decisões que negassem o pedido de suspensão.29

Com o novo pedido de suspensão de segurança uma situação bastante inusitada 

surgiu, a possibilidade inédita de se chegar aos Tribunais Superiores recorrendo-se de uma 

decisão monocrática que negou o primeiro pedido de suspensão; já que não cabe agravo 

interno dessas decisões em sede de mandado de segurança. 

Para as ações cautelares (regidas pela lei 8437/92) e os pedidos de antecipação 

de tutela formulados contra o Poder Público (regido pela lei 9494/97) há o expresso 

reconhecimento do cabimento de agravo do ato presidencial que nega o pedido de suspensão 

de segurança. 

                                                                                                                                                        
interlocutórias irrecorríveis. 
 
29 O agravo interno previsto no §3° do art. 4° da lei 8437/92 não é aplicável ao rito do mandado de segurança. 
Isto decorre do fato de que o §2° do art. 4° da lei 4348/64 não ter incluído o referido § 3° no âmbito de 
incidência de seu procedimento. Conclui-se  que este agravo não se aplica ao mandado de segurança porque 
ausente qualquer remissão expressa 
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Dessa forma, apenas em sede de mandado de segurança, haveria a 

possibilidade de se chegar aos tribunais superiores através de uma decisão monocrática (a 

que nega o pedido de suspensão), já que em qualquer outra situação, concedendo ou negando 

medida cautelar (8437/92) ou antecipação de tutela (9494/97), caberá agravo interno; sendo 

imprescindível para o ‘novo’ pedido de suspensão criado pelo §4° do art. 4° da Lei 8437/92 

que haja o esgotamento das vias ordinárias, ou seja, o agravo interno, em qualquer hipótese, é 

imprescindível caso se pretenda utilizar do novo pedido de segurança.  

Essa situação sofreu uma importante alteração com o cancelamento das 

súmulas 506 e 217 do STF e STJ respectivamente.  

Trata-se da manifestação concreta do princípio da colegialidade das decisões, 

já que ilide-se a possibilidade da irrecorribilidade das decisões monocráticas em sede de 

Tribunal ou a possibilidade de uma decisão monocrática representar o entendimento final do 

Tribunal. O novo pedido de suspensão de segurança só caberá do acórdão do Tribunal, da 

decisão colegiada. 

 Conquanto, através da análise da legislação pertinente, a única conclusão que 

se possa chegar, seja pela irrecorribilidade da decisão monocrática que denegue o pedido de 

suspensão de liminar exarada em sede de mandado de segurança, o princípio constitucional 

da colegialidade (juiz natural) demanda uma interpretação contra legem nesse caso; a 

permitir o agravo interno também dessas decisões. 

O professor Cássio S. Bueno expõe de forma bastante interessante esta 

situação: 
“...supondo que o art. 4°, caput, da lei 4.348/64 diz menos do que o sistema 
processual civil atualmente vigente quer que ele diga, isto é, que cabe agravo 
interno tanto da decisão que negar o pedido de suspensão, há, ainda, espaço para 
prevalecimento das conclusões que ocupam, para os fins de exposição o item 
precedente? É dizer: se é indeferido pedido de suspensão do Poder Público pelo 
Presidente do Tribunal de segundo grau de jurisdição, é dado a ele, desde logo, 
requerer ‘nova’ suspensão (o pedido de suspensa da não suspensão) perante o 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou, ao 
contrário – a partir da nova diretriz jurisprudencial daqueles Tribunais Superiores -, 
faz-se mister que, antes do novo requerimento, seja interposto um agravo interno, a 
exemplo do sistema do art. 4° da lei n.° 8437/92? 
Penso que, à luz da nova diretriz jurisprudencial inaugurada com a revogação das 
referidas súmulas, a única resposta correta a estas questões é no sentido de que o 
agravo interno faz-se necessário, não só porque sua prévia interposição é a única 
forma de garantir a ‘paridade de sistemas’ tão enaltecida nos julgamentos que 
levaram ao cancelamento das súmulas 506 e 217, mas também porque esta solução 
é a que melhor se afina ao entendimento, daqueles mesmos Tribunais, de que sua 
função revisora pressupõe o ‘esgotamento das vias ordinárias’, isto é, a necessidade 
de interposição e julgamento prévio de todos os recursos perante os Tribunais de 
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segundo grau de jurisdição que tenham aptidão para manter ou reformar a decisão a 
ser impugnada perante os Tribunais Superiores.” (grifos nossos)30

 

V - CONCLUSÃO 

 

Para o desiderato de abordar de forma mais completa o tema, procedeu-se uma 

análise pormenorizada do tratamento pretoriano, especificamente do STJ e do STF, sem, 

contudo, deixar de abordar os principais posicionamentos doutrinários acerca do assunto. 

  Nesse propósito, passa-se a fixar, de forma sucinta, as principais conclusões 

do estudo. 

O mandamus tem procedimento próprio e só admite recursos e incidentes que 

se adaptem ao seu perfil constitucional, o que não significa ser incabível a aplicação 

subsidiária do CPC. É cabível, desde que respeite essa premissa, a de o mandado de 

segurança tem rito especifico e célere, não comportando incidentes que lhe retirem a feição 

de remédio constitucional pronto, rápido e eficaz. 

A posição clássica, para a qual a lacunosidade da lei especial em relação à 

recorribilidade de interlocutórias no bojo do writ teria sido proposital, em função da 

celeridade do rito, não encontra, atualmente, sustentabilidade. Tal proposição justifica-se em 

face das sucessivas reformas legais que alteraram o panorama legal de forma a adequar e/ou 

prever expressamente recursos dessas decisões, sem, contudo, afetar a celeridade e 

especialidades constitucionais do rito. 

De modo que, tanto em sede de competência originária, quanto em 1° grau, há 

possibilidade de agravo31 da decisão liminar. Sendo que em 1° grau, tal possibilidade surgiu 

em 1995, com a lei n.°9.139 que introduziu circunstanciais alterações no agravo de 

instrumento. Essas alterações adequaram o recurso ao rito célere do mandado de segurança. 

Em sede de Tribunais, discordamos do argumento, bastante difundido, de que 

somente a partir de 2001, com a edição da Medida Provisória n° 2.180-35, teria sido 

admissível o agravo interno das decisões liminares. 

A supra-mencionada Medida Provisória alterou os § § 5º e 6º do art. 4º da Lei 

n.8437/92 aplicáveis ao MS, mercê do § 2º do art. 4º da Lei 4348/64, passando a prever, 

                                                 
30 SCARPINELLA BUENO, Cássio. O Poder Público em juízo. 4. ed. rev. atual. e ampl. – SP: Saraiva, 2008, 
pg. 124. 
31 Deve-se registrar a opinião do especialista no assunto, o Professor Dr. Marcelo Abelha Rodrigues, no sentido 
de que o agravo regimental seria espécie do gênero agravo, sendo que processado nos tribunais. in Mandado de 
Segurança – Liminar – recorribilidade. In RP 78/251 et seq. 
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expressamente, a admissibilidade do agravo de instrumento das decisões interlocutórias em 

sede de mandado de segurança. A premissa indispensável, para a lógica desse argumento, é a 

de que o agravo interno é espécie do gênero agravo, tendo natureza ontológica de recurso. 

Premissa esta, que discordamos. 

O agravo interno não é recurso. Trata-se de um meio de integração de decisão, 

matéria procedimental, que pode ser tratado tanto pelo CPC, quanto pelo Regimento Interno 

de forma autônoma e específica. 

O Regimento Interno tem força de lei, é uma norma originária, e pode revogar 

o CPC. As normas do Código de Processo Civil têm a mesma hierarquia das normas previstas 

no Regimento Interno. A prevalência de uma ou de outro dependerá apenas da matéria 

regulada. 

Portanto, caso o Regimento Interno de um determinado Tribunal preveja 

agravo interno de todas as decisões do relator e ou presidente, sua admissibilidade será 

imperiosa, ainda que em sede de mandado de segurança. Não obstante, nos casos em que o 

Regimento Interno especifique as hipóteses de cabimento do agravo interno, como o faz o 

CPC, em seu §1° do art. 557, entendemos atécnico, data vênia, o argumento de que seria 

possível, através de uma interpretação sistemática, ampliar hipóteses de incidência. 

Tal fundamento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, já que 

banaliza as hipóteses de cabimento do agravo regimental taxativamente previstas no Código, 

além de fazer tábula rasa das diferentes situações de competência delegada, pelo Tribunal, ao 

relator. 

Na verdade, acreditamos que o principal fundamento a legitimar a impugnação 

de todas as decisões liminares em sede de Tribunal, inclusive no bojo do mandado de 

segurança, advém do princípio da colegialidade das decisões.   

Trata-se de uma faceta do princípio do juiz natural da causa; o Tribunal (leia-

se um colegiado) é o juiz natural da causa, muitas das vezes, conquanto a decisão definitiva 

remanesça da competência de um colegiado, situações concretas que demandem uma reação 

imediata do Judiciário, através do relator, significariam, na prática, a delegação absoluta da 

competência constitucional do Tribunal para o relator. 

As tutelas de urgência, na grande maioria das vezes, são responsáveis pela 

verdadeira e efetiva tutela do direito material. A possibilidade de um relator, através de uma 

decisão monocrática, decidir, sem que haja a possibilidade de contraste, significaria a retirada 

da competência constitucional do Tribunal (colegiado) de exercer jurisdição naquele 
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determinado caso concreto. Pois, por mais que caiba ao colegiado a decisão definitiva, a 

mesma poderá não ter o efeito desejado pela parte em função dos efeitos deletérios do tempo. 

Uma demonstração concreta pelos tribunais superiores da aplicação do 

princípio constitucional da colegialidade das decisões foi o cancelamento das súmulas 506 e 

217 do STF e STJ, respectivamente. Conquanto a legislação pertinente não permita concluir 

pela possibilidade de se recorrer da decisão monocrática que denegue o pedido de suspensão 

de liminar exarada em sede de mandado de segurança, o principio constitucional da 

colegialidade (juiz natural) demanda uma interpretação contra legem nesse caso; a permitir o 

agravo interno também dessas decisões, daí o cancelamento das supra aludidas súmulas.32
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RESUMO 

Muitas foram as reformas verificadas no Código de Processo Civil, com o intuito de conferir 

maior agilidade ao trâmite processual, atribuindo, em conseqüência, maior efetividade na 

concessão do provimento jurisdicional.  

Neste contexto foi promulgada a Lei 11.277 de 07 de junho de 2006, que introduziu no 

Código de Ritos o artigo 285-A e seus parágrafos, que permite ao julgador de Primeira 

Instância, julgar desde logo a demanda, se esta for improcedente e houver outros casos 

idênticos a respeito no juízo, sem que para tanto seja necessária a determinação de citação da 

parte contrária.  

Trata-se de inovação legislativa polêmica, assim como se verificou com a inserção no 

ordenamento do jurídico da súmula vinculante e da súmula impeditiva de recurso, sendo alvo 

de várias críticas. A mais intensa delas é justamente a ausência de citação, que importaria em 

violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, 

entretanto, é justamente o fato de não ser necessário o cumprimento do procedimento citatório 

que permite maior agilidade ao feito.  

Deste modo, foi feita uma análise das principais características da nova regra, especialmente 

os requisitos exigidos para sua aplicação, bem como de alguns problemas que daí podem 

decorrer, valendo-se, para tanto, da doutrina e da jurisprudência existente a respeito, ainda 

pouco significante, em decorrência do pouco tempo de vigência da norma.  
                                                           
* Advogada, Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Puc-Campinas; Mestre em Direito Processual 
Civil pela UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba/SP. 
**Advogada, Mestre em Direito Civil pela UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba/SP, Coordenadora 
da Escola Superior de Advocacia da 20ª SubSecção de Jaú/SP. 
*** Advogada, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e mestranda em Direito 
Processual civil pela Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. 
**** Advogado, Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Puc-Campinas; Professor da Universidade 
Paulista (UNIP) em Campinas/SP. 
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EFETIVIDADE. 

 

ABSTRACT 

A lot of reforms have been made in the civil process, in order to attribute more effectiveness 

to the jurisdictional provision, nowadays characterized by the slow developments.  

Due to that, it was announced the Law nº 11.277, from February, 2006, which introduced to 

the Code of Civil Procedure the clause 285-A and its paragraphs. These rules allow the judge 

to give the resolution of disputes, if it is unfounded and there are other cases like that in the 

same court, without ordering the summons.  

This modification is being provoking a lot of criticism, as well as it happened to the binding 

decision and the abridgment of law which can prevent the interposition of the appeal. The 

strongest of the aspersions are due to the lack of summons, that would break the adversary 

system and the legal defense, acclimated in the Federal Constitution. On the other hand, it is 

exactly the lack of summons that would speeds process.  

Therefore, it was made a study of the its main characteristics, specially the requirement to its 

application, as well as the doubts that it can provoke, using the doctrine about it and the courts 

decisions, although there is still a few cases about it.  

 

KEYWORDS:  PROCESS, GUARANTEE, SUMMONS, COURTS DECISIONS, 

EFFECTIVENESS. 

 

INTRODUÇÃO 

Como é cediço, o Poder Judiciário, do qual se socorre a sociedade para dirimir 

conflitos, buscando a preservação de direitos, tem se mostrado inoperante no atendimento 

deste anseio social, de sorte que vem sendo motivo de descontentamento dos jurisdicionados1, 

sendo notório o clamor por um processo mais eficaz. 

                                                                                                                                                                                     
 
1 Pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública-DATAUnB (Universidade de Brasília), para 
construção do Sistema Integrado de Informações do Poder Judiciário, em 2005, noticia que 83,9% dos 
entrevistados concordam que o sistema judiciário tem problemas e precisa ser reformulado, p. 22. 
Especificamente dentre aqueles que tiveram experiência com a justiça, 93,5% têm a mesma opinião, p. 35. 
Interessante notar, contudo, que, dentre os três poderes, o Judiciário é o que apresenta maior índice de confiança, 
que, numa escala de 0 a 10, representa 4,7. p. 26. Disponível em www.cedes.iuperj.br. No mesmo sentido, 
pesquisa realizada por esta Universidade, em 2004, cujos resultados informam que apenas 23,4% das pessoas 
acreditam que o Judiciário atende bem às necessidades do povo brasileiro. (disponível em www.stf.gov.br, link 
“A Justiça em Números”, relatório UnB). 
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É de rigor, não obstante, observar que, naturalmente, muitos são os problemas 

apresentados pelo Poder Judiciário, sendo certo, contudo, que a ausência de tempestividade na 

concessão do provimento jurisdicional é um dos mais graves deles e a causadora das mais 

vigorosas insatisfações2. 

 Com o escopo de, ao menos, amenizar esta realidade, diversas têm sido as recentes 

reformas processuais, cujos resultados, justamente em decorrência do pouco tempo em vigor 

das novas regras, ainda são desconhecidos, especificamente no que concerne à celeridade.  

 Dentre estas alterações, está a trazida pela Lei 11.277 de 08 de fevereiro de 2006, que 

instituiu o que se convencionou chamar “súmula da vara”, com a introdução do artigo 285-A 

no Código de Processo Civil, objeto de nosso estudo.  

Trata-se, portanto, de instituto recente no ordenamento jurídico pátrio, que reclama 

preocupação dos operadores do direito, em virtude dos efeitos que dele podem advir, 

principalmente no que concerne às garantias que norteiam o processo civil. Também por 

consistir em novidade para os juristas, sua aplicação igualmente gera muitas dúvidas, algumas 

delas abordadas a seguir.    

  

1 CARACTERÍSTICAS 

 Desde logo, interessante observar que, assim como se verificou com a súmula 

impeditiva de recurso, prevista pelo artigo 518, § 1º do Código de Processo Civil, alterado 

pela Lei 11.276/06, e a súmula vinculante, inserida na Constituição Federal pela Emenda nº 

45/04, também esta alteração no CPC denota a intenção do legislador em valorizar a 

uniformização da jurisprudência, cuja ausência efetivamente parece colaborar com a repetição 

de lides idênticas, além de trazer outras conseqüências, que não seriam debatidas por 

escaparem do tema a que nos propomos, prolongando inutilmente o feito.  

 O artigo 285-A e seus respectivos parágrafos foram introduzidos no Código de Ritos 

pela Lei 11.277, de 07 de fevereiro de 2006, decorrente do “Pacto de Estado em Favor de um 

Judiciário mais Rápido e Republicano”, firmado pelos três poderes em 15/12/04, do qual 

advieram várias outras.  

Neste esteio, a lei referida tem origem em projeto de lei apresentado pelo Poder 

Executivo e o dispositivo acrescentado permite o julgamento de plano da lide, antes mesmo 

que se dê a citação do réu, desde que presentes determinados requisitos.  

                                                           
2 Ainda de acordo com a mesma pesquisa, dentre aqueles que consideram inútil a utilização da via judicial para 
solução de conflitos, a demora foi apontada como a maior causa, p. 27.  
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É regra que, além de conferir celeridade, visto que grande etapa simplesmente deixará 

de ser executada, pretende evitar a interposição de lides repetitivas, cujo entendimento já se 

encontra pacificado em determinado juízo.  

Frise-se que outras alterações processuais, como a súmula impeditiva de recurso, à 

qual fizemos breve menção na introdução, buscam evitar a excessiva e desmedida 

apresentação de recursos. No caso deste dispositivo, dá-se um passo além, ou seja, coibi-se a 

propositura da própria ação.  

Por conta disso, os juristas costumam mencionar que, com seu advento, se está a criar 

verdadeira súmula do juízo ou da vara. Assim sendo, é regra que pretende unificar a 

jurisprudência, evitando, em consequência, a interposição de demandas cujo resultado já é 

conhecido, responsável pela maior parte da carga de processos existentes no Supremo 

Tribunal Federal3.  

É dispositivo inserido no capítulo que trata da petição inicial, mais precisamente na 

Seção I, Dos Requisitos da Petição Inicial, estando topologicamente situado logo após o artigo 

que versa sobre o recebimento da vestibular pelo magistrado, após a verificação de seus 

requisitos, e a determinação de citação. Assim, é possível concluir que, para incidência do 

teor do art. 285-A, ocorrera o recebimento da exordial. 

 Deste modo, recebida a inicial, por força deste comando legal, é lícito ao magistrado, 

se a matéria em debate for exclusivamente de direito4 e já houver pronunciamento de 

improcedência no juízo, em casos idênticos, sentenciar de plano, sem a oitiva da parte 

contrária. A este respeito, merece ser transcrita a elucidativa lição de Misael Montenegro 

Filho5: 

 

(...) segundo a inovação legislativa, o magistrado pode proferir 
sentença logo após o recebimento da petição inicial, evitando o 
prolongamento de processo que seria possivelmente desatado da 
mesma forma, se todas as etapas fossem percorridas (etapa ou fase 

                                                           
3 De acordo com o Diagnóstico do Poder Judiciário, elaborado pelo Ministério da Justiça, a União, em sentido 
lato sensu, é responsável por 65% dos processos existentes no STF, no período compreendido entre 1999 e 2003, 
sendo que a maior parte versa sobre questões repetitivas. (Diagnóstico, p. 52, disponível em www.mj.gov.br). A 
repetitividade das causas é problema antigo em nossos tribunais. Em 14/12/1994, dos julgamentos proferidos 
pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 70% versavam sobre lides idênticas, muitas vezes com 
entendimento pacificado a respeito pelos tribunais superiores. Para maiores detalhes, vide “Os precedentes no 
direito brasileiro”, in RT 716/24.  
4 Caso a matéria em debate envolva também questão de fato, não será lícita a utilização deste dispositivo. Neste 
sentido, Ap. Cív. 7.111.185-4, 11ª Câm. Dir. Priv. do TJSP, de 11/01/07. Consulta no site em 02/08/07.  
5 Primeiras Impressões a respeito do artigo 285-A - A criação do processo entre o autor e o magistrado. 
Revista do Advogado. Ano XXVI, nº 85, maio de 2006. Associação dos Advogados de São Paulo. Este 
doutrinador sustenta inclusive a possibilidade de aplicação deste dispositivo aos casos de competência originária 
dos tribunais, embora não exista previsão expressa para isso, por conta da sua finalidade, p. 194.  
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postulatória; etapa ou fase de defesa; etapa ou fase instrutória; etapa 
ou fase decisória). 

  

 Assevera-se, portanto, que se trata de julgamento de mérito da questão, para negar o 

pedido formulado pelo autor, que versa sobre questão exclusivamente de direito, não havendo, 

assim, necessidade de instrução, nos termos do artigo 330, inciso I. Seria, assim, hipótese de 

julgamento antecipado da lide.  

 A questão, contudo, suscita várias dúvidas e críticas, a seguir verificadas. 

 

2 A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

O mais forte dos ataques à nova regra reside na solução da questão posta em juízo sem 

que tenha se dado a citação do litigante demandado, o que não se justificaria nem mesmo pelo 

fato de a lide ser julgada improcedente, ou seja, favoravelmente ao réu.  

Esta posição se funda na necessidade de formação completa do processo, se presentes 

seus pressupostos de desenvolvimento válido, dentre os quais a citação, a teor do disposto 

pelo artigo 214 do Código Processual Civil, bem como as condições da ação, para que seja 

apresentado resultado de mérito para a lide6. Imperiosa, deste modo, a participação dos três 

sujeitos do processo, quais sejam, magistrado, autor e réu. Em virtude da ausência de 

participação do réu, chega-se a fazer alusão a este artigo como o “processo entre autor e juiz”.  

Deste modo, de acordo com este raciocínio, não é possível o desenvolvimento válido 

do processo, com julgamento de mérito, sem que se tivesse operado a citação. Ademais, a não 

comunicação da lide ao demandado violaria o contraditório e a ampla defesa, princípios 

constitucionais consagrados.  

Não se deve olvidar, contudo, que a dificuldade em se concretizar a citação também 

gera morosidade processual, especialmente quando isso é causado pelo próprio requerido, 

que, com má-fé, se vale de meios ardis para evitar a formação da relação processual, o que 

não pode ser ignorado. Frise-se que não se trata de rechaçar garantias constitucionais para 

conferir celeridade ao trâmite processual, porquanto o demandado não terá prejuízo algum 

visto que a demanda contra ele proposta foi decidida em seu favor.  

Indaga-se: o que justificaria todo esse procedimento se, ao final, será negada razão ao 

Autor?  

                                                           
6 MONTENEGRO FILHO, Misael. Op. cit. p. 191.  
 

3043



  
 

Em tendo sido a lide julgada favoravelmente ao demandado, ou seja, improcedente, 

não há necessidade alguma de defesa, pois a convicção do julgador se encontra formada neste 

sentido, sendo certo que a apresentação de contestação apenas o reforçaria.  

Da mesma forma, desnecessária a formação do contraditório, vez que a demanda 

proposta fatalmente será improcedente.  

Ademais, a possibilidade de julgamento sem a citação do réu é prevista pela norma 

processual civil nas situações elencadas pelo artigo 295, que prevê hipóteses de indeferimento 

da inicial. Nestes casos, contudo, em caso de interposição de recurso de apelação, não há 

previsão legal (e, em verdade, necessidade) para intimação do requerido para responder ao 

recurso, conforme artigo 296. Entretanto, nesta possibilidade, em regra, não há julgamento do 

mérito, mas sim extinção do processo por ausência de alguma das condições da ação7. 

Todavia, não se deve olvidar que uma das hipóteses de não recebimento da inicial é a 

verificação da decadência ou da prescrição, quando ocorrerá o encerramento do processo com 

julgamento de mérito (artigo 295, inciso IV, c/c artigo 269, inciso IV do CPC)8. 

Neste diapasão, a ausência de citação não tem o condão de caracterizar desrespeito aos 

princípios suscitados, sendo certo que não é causado qualquer prejuízo ao requerido.  

 

3 A CONSTITUCIONALIDADE 

Questiona-se a constitucionalidade do dispositivo ora em comento, a qual é alvo de 

uma ação declaratória de inconstitucionalidade (ADIn 3695), proposta perante o STF pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, legitimado para tanto, nos termos do 

artigo 103, inciso VII, da Carta Magna, em 29/03/06, da qual é relator o Ministro Cezar 

Peluso. Ainda não foi proferido julgamento a respeito, estando o processo concluso com o 

relator desde 27/07/06, após terem sido apresentadas as informações pelos demandados, bem 

como ter ingressado nos autos, na qualidade de “amicus curiae” o Instituto Brasileiro de 

Direito Processual (IBDP)9. 

 A instituição sustenta que se trata da criação de verdadeira “súmula vinculante de 

primeiro grau”, que impede o curso do processo, violando os princípios da igualdade, da 

segurança, do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal10.  

A segurança jurídica estaria violada na medida em que a aplicação do dispositivo está 

sujeita apenas à existência de decisão anterior no mesmo sentido, da qual não têm 

                                                           
7 Id. 
8 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante em vigor. p. 718. 
9 Consulta no site do STF em 17/06/07. 
10 Conforme notícia extraída do site da OAB, www.oab.org.br, consulta realizada no dia 10/06/07.  
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conhecimento as partes do processo então proposto. Já a quebra a igualdade se dá pelo fato de 

o processo ser abreviado ou não, dependendo do magistrado que o conduzirá.  

Alguns doutrinadores parecem também entender pela inconstitucionalidade do 

dispositivo, em virtude do desrespeito às garantias mencionadas. Tereza Alvim11 sustenta que 

se trata de “uma demonstração eloqüente e lamentável da tentativa de resolver os grandes 

problemas estruturais do País (inclusive do processo) pela via da negativa de fruição de 

garantias constitucionais.” Da mesma opinião revela-se Dierle José Coelho Nunes12, para 

quem o dispositivo carece de técnica processual, visto desconsiderar o modelo constitucional 

de processo.  

Ada Pelegrini Grinover não vislumbra a alegada inconstitucionalidade, bem como 

Nelson Nery Júnior, que sustenta a aplicação do dispositivo em caso de improcedência para 

defender sua posição13.   

Apesar disso, enquanto pendente de julgamento a ação proposta, está em pleno vigor a 

nova regra, sendo certo, contudo, que se trata de recentíssima inovação, motivo pelo qual a 

jurisprudência ainda não teve a oportunidade de colaborar com esclarecimentos a respeito.  

 

4 RECURSO E RECONSIDERAÇÃO 

Face à decisão proferida nos termos deste dispositivo, pertinente o recurso de 

apelação, sendo lícito ao magistrado, nos termos do parágrafo 1º da mesma regra, reconsiderar 

o julgado, para determinar o prosseguimento do feito, com a citação do réu, o que deve ser 

feito no prazo de cinco dias. Ressalva-se que se trata de prazo impróprio, não sujeito à 

preclusão, o que é natural considerando a realidade de trabalho dos nossos magistrados. 

Situação similar é verificada no artigo 296, que autoriza o juiz, em 48 horas, a alterar a 

decisão que indeferiu a inicial, quando contra ela é interposta apelação. 

Interessante notar, contudo, que, em regra, a reforma da sentença somente é permitida 

ao tribunal ou, ainda em Primeira Instância, em caso de erros materiais ou de cálculo ou no 

julgamento de embargos de declaração, opostos com caráter infringente14, conforme preceitua 

o artigo 463 do CPC. Portanto, as hipóteses previstas pelos artigos 296 e 285-A são exceções 

                                                           
11 Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil, II. p. 63. 
12 Comentários acerca da súmula impeditiva de recurso (Lei 11.276/2006) e do julgamento liminar de 
ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição e do direito constitucional ao recurso 
(contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e pragmáticos. Revista de Processo nº 137. p. 183. 
13 Conforme veiculado pelo site www.juspodivm.com.br, notícia consultada em 01/08/07.  
14 A boa técnica processual determina que, se os embargos são apresentados com caráter infringente, deve ser 
ouvida a parte contrária, para preservação do contraditório e ampla defesa (STF-Pleno, RE 250.396-7-RJ, rel. 
Ministro Marco Aurélio, j. 14.12.99, deram provimento, v.u., DJU 12.5.00, p. 29, nota 6 ao art. 536, NEGRÃO, 
Theotônio, Op. cit.), embora esta não seja a regra na apreciação desta peça.  
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e, caso verificada a retratação, o recurso interposto não será encaminhado ao tribunal e o 

processo terá seu seguimento normal em primeira instância.  

Caso mantida a sentença, o § 2º determina a citação do réu para responder ao recurso 

interposto15. A doutrina crítica o termo empregado – citação – afirmando que a citação 

somente é possível após o recebimento da inicial16. Assim, não poderia ser citado para 

responder o recurso de apelação, sendo que o mais correto seria que fosse intimado para tanto, 

o que, porém, seria impróprio, haja vista que o requerido sequer tem conhecimento da 

demanda.  

Com efeito, a aplicação do dispositivo, no caso de interposição de recurso de apelação, 

pode trazer complicações para os juristas, a começar pelo fato de se verificar a citação do réu 

para responder ao recurso, sem ter sido comunicado da demanda.  

Entretanto, é de rigor se notar que as hipóteses de incidência do comando legal estão 

restritas a casos idênticos, que versem sobre matéria exclusiva de direito, e que evitará toda a 

movimentação do Judiciário em vão, visto que, assim como a inicial interposta é exatamente a 

mesma, a contestação certamente o será e a sentença também.  

Deste modo, desnecessária a expedição de mandado de citação, movimentação do 

oficial para levá-la a efeito e todos os demais atos que deveriam ser praticados, visto que o 

resultado da demanda é conhecido de antemão.  

É de se observar ainda que, a incidência do artigo 285-A pode advir de entendimento 

consolidado em súmula, vinculante ou não, o que, em havendo a apresentação de impugnação, 

poderá resultar na aplicação dos artigos 518, § 1º ou 557, ambos do CPC, dispositivos que 

igualmente foram inseridos no ordenamento pátrio para conferir maior celeridade e evitar a 

interposição de recursos meramente protelatórios e desnecessários, visto que o entendimento 

final e consolidado pelos tribunais superiores já é conhecido.   

De qualquer forma, a regra em estudo é extremamente recente e ainda não houve 

tempo para que se formasse uma jurisprudência acerca do tema, que em muito poderia ajudar 

na elucidação de determinadas questões que parecem relevantes quando se concebe a 

aplicação prática da regra.  

 

5 ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

                                                           
15 Tereza Alvim Wambier afirma a inaplicabilidade do art. 296 na hipótese do art. 285-A. Op. cit. p. 64. 
16 MONTENEGRO FILHO, Misael. Op. cit. p. 193.  
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Problema que se levanta concerne à condenação do autor nos encargos decorrentes da 

sucumbência, diante da improcedência da medida que propôs.   

Considerando-se que sequer houve a citação da parte contrária, que, portanto, não 

ingressou nos autos, motivo pelo qual deixou de ter qualquer despesa, tanto com custas do 

processo, não tendo advogado constituído na causa, descabida eventual condenação neste 

sentido.  

Assim sendo, o recebimento de verba sucumbencial consistiria até mesmo em 

enriquecimento ilícito da parte demandada.  

 

6 RECONVENÇÃO 

Dúvida também pode surgir com relação ao direito do demandado em reconvir, 

possibilidade prevista pelo artigo 315 do CPC, que consiste em um “modo de exercício do 

direito de ação, sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro do processo já 

iniciado”17.  

Contudo, diante da inexistência de citação, não há possibilidade de interposição de 

reconvenção, o que, todavia, não impede o réu desta medida de ingressar com ação própria, 

postulando o direito que seria deduzido naquela peça.  

Assim, em que pese não ser lícita reconvenção nesta hipótese, não se verifica qualquer 

prejuízo ao demandado.  

 

7 O § 6° DO ARTIGO 219 DO CPC 

 Sustenta-se ainda a aplicabilidade do disposto pelo parágrafo 6º do artigo 219 do 

Código de Processo Civil, por analogia, caso, após a incidência do artigo 285-A, o autor optar 

por não interpor o recurso competente. Deste modo, o réu deverá ser comunicado do 

julgamento da demanda (e da lide propriamente, haja vista que dela, ao menos formalmente, 

ainda não tinha conhecimento) pelo escrivão, após o trânsito em julgado18. 

Este entendimento nos parece razoável visto que pertinente o conhecimento da lide 

proposta por aquele que foi processado e, ao final, “vencedor”.  

 

8 DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO 

                                                           
17 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante em vigor. p. 733, 
nota 1.  
18 Tereza Arruda Alvim Wambier. Ibd. p. 65. 
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 Questiona-se ainda se há necessidade de que o julgado precedente tenha transitado em 

julgado. O dispositivo em comento não traz esta determinação ou esclarecimento, sendo 

manifestamente omisso a respeito disto. 

Sem embargo, parece de melhor técnica processual e também de modo a prestigiar a 

segurança jurídica, que tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Isto porque, se o 

entendimento esposado em primeira instância contar com um histórico de reformas, deve o 

julgador ter consciência de que se trata de posição superada, inclusive considerando que deve 

seguir a orientação dos julgados dos tribunais superiores, colaborando para a uniformização 

de jurisprudência, cuja ausência, conforme exposto anteriormente, gera grande quantidade de 

recursos, um dos pontos que contribuem para a atual morosidade processual.  

Portanto, “deve o juiz optar por evitar a reprodução de sentenças que adotem 

orientação contrária àquela exarada por órgão jurisdicional hierarquicamente superior, em 

especial pelo STF e pelo STJ”19.  

É de rigor se observar ainda que o dispositivo legal faz menção a “outros casos 

idênticos”, o que nos permite concluir que um único caso de decisão naquele sentido não 

serve de base para a incidência do artigo em comento. Deste modo, nos parece que seja 

necessário que tenha sido proferida mais de uma decisão esposando o mesmo entendimento, 

as quais deverão ter transitado em julgado, até para que se evite a reincidência de decisões 

posteriormente reformadas pelos tribunais, o que surtiria o efeito inverso ao pretendido com a 

regra, no que tange à uniformização da jurisprudência.  

Barbosa Moreira20 entende que, em verdade, se trata de um estímulo à preguiça e ao 

comodismo do magistrado, visto que não se trata de jurisprudência propriamente dita, mas 

sim de um único precedente do próprio juízo, que lhe possibilitará se livrar do processo.  

A necessidade de mais de uma decisão neste sentido, confirmada pelo tribunal poderia 

evitar esta prática. Caberá ainda ao julgador ter consciência de que não deve insistir em 

manter posição isolada, especialmente para dela se valer do artigo 285-A, visto que 

inevitavelmente haverá a interposição de recurso pelo interessado, que buscará a reforma da 

decisão nas cortes superiores, o que evidentemente desnatura o intuito do dispositivo.   

Igualmente não é esclarecido pela novel norma se o precedente deve ter transitado em 

julgado, ainda que sem a interposição de recurso, ou se há necessidade de confirmação do 

julgado pelo tribunal.  

                                                           
19 A mesma autora coloca, às p. 67, que o entendimento do juiz de primeiro grau e dos tribunais superiores a 
respeito do mesmo tema é “pressuposto fundamental para incidência do art. 285-A”. Op. cit. p. 66. 
20 Súmula, Jurisprudência. Precedente: uma escalada e seus riscos. p. 15.  
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Sem embargo, solução adequada para este ponto de omissão da letra da lei, parece ser 

justamente a consciência e o bom senso do julgador.  

Assim, se em determinados casos, a parte optou por não recorrer, tendo transitado em 

julgado a decisão de primeira instância, não deverá o magistrado valer-se deste dispositivo, 

se, em outros casos idênticos, esta decisão acabou por ser reformada pelo tribunal.  

Contudo, se existirem vários julgados no mesmo sentido, transitados em julgado, sem 

a manifestação do tribunal, não se vislumbra qualquer impedimento para a aplicação da nova 

regra.  

 

9 CASOS IDÊNTICOS 

É importante também asseverar que a regra menciona a expressão ‘casos idênticos’ 

que não deve ser confundida com ‘ações idênticas’21. 

As ações idênticas encontram previsão na norma legal, precisamente no artigo 301, § 

2º do diploma processual civil, o que importaria em litispendência ou coisa julgada, casos de 

extinção do processo por força do comando legal contido no artigo 267, inciso V, da mesma 

norma. 

De outra banda, a expressão utilizada pelo dispositivo em estudo não está definida em 

lei, cabendo à doutrina apresentar um conceito para tanto, de sorte a, ao menos tentar, orientar 

os operadores do direito. Assim, podem ser considerados “aqueles em que se repitam as 

mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, que em nada se difiram em uma e outra ação”22.  

A mesma jurista ressalva não se tratar meramente de mesmo pedido e causa de pedir, 

devendo o demandante ter apresentado os mesmos fundamentos que nos casos anteriores para 

sustentar seu pedido, o que deverá ser evidente. Assim sendo, em tendo sido suscitado novo 

embasamento, vedado ao magistrado se utilizar da regra, que o autoriza a “proferir decisão 

reproduzindo a anteriormente prolatada”23. Misael Montenegro dos Santos24, contudo, afirma 

que, havendo vários pedidos formulados numa mesma demanda, e apenas um deles se 

encaixar na regra do artigo 285-A, este poderia ser a ele aplicável, o que nos parece razoável.  

                                                           
21 A confusão, contudo, ocorre não raras vezes. A este respeito, escreveu José Marcelo Vigliar, fazendo 
referência a esta expressão como se se tratasse de ações idênticas, criticando o termo utilizado pelo legislador. 
(www.ultimainstancia.com.br, “Casos idênticos” no novo artigo 285-A”, consulta realizada em 31/07/07).  
22 Tereza Arruda Alvim Wambier. Ibd. p. 68.  
23 Extraído do projeto de lei que instituiu o artigo, disponível em www.direitoprocessual.org.br, o que evidencia 
que a sentença será literalmente copiada, motivo pelo qual os argumentos apresentados devem ser exatamente os 
mesmos do casos anteriores. 
24 Op. cit. p. 194. 
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Dierle dos Santos Coelho25 sustenta que caberá ainda ao magistrado, para valer-se do 

artigo 285-A, demonstrar analiticamente os elementos que permitem concluir pela identidade 

de casos, a justificar a aplicação do dispositivo. Na sua opinião, esta prática poderia surtir o 

efeito contrário do pretendido pela nova regra, visto que o julgador poderia ter mais trabalho 

para assim proceder, gerando maior atraso ao processo do que se optasse por determinar a 

citação e formar o contraditório para proferir julgamento antecipado da lide. Deste modo, 

entende que seria mais razoável a utilização do julgamento antecipado da lide, que se dá após 

a formação do contraditório26.  

Entretanto, considerando a realidade da justiça, especialmente no Estado de São Paulo, 

conhecido pela lentidão na concessão do provimento final, a determinação e realização da 

citação, que, como exposto, pode em muito prolongar o feito, a apresentação de contestação 

ou mesmo o transcurso do prazo para tanto em branco, certamente demandaria muito tempo, 

ainda que se proferisse julgamento antecipado da lide, o que, a nosso ver, não se justifica, 

posto já se saber que o resultado será negativo ao autor. Além disso, tendo em vista a 

familiaridade do magistrado com a questão, não lhe será difícil demonstrar a identidade de 

ações, se efetivamente assim o forem.  

Exemplos destes casos idênticos, recentemente verificados, foram as inúmeras ações 

propostas em face da Telefônica S/A, em todo o país. Como é cediço, eram demandas 

absolutamente similares, com os mesmos fundamentos, às quais eram apresentadas as mesmas 

peças contestatórias, tendo superlotado, em especial, os Juizados Cíveis. Assevera-se que, em 

um primeiro momento, foram proferidas decisões em diferentes sentidos a respeito, não 

concedendo a alguns o cancelamento da assinatura básica e a devolução dos valores e a outros 

sim, fato que estimulou a distribuição de novas medidas. Esta realidade deixou evidente a 

necessidade de uniformização jurisprudencial de sorte a preservar o princípio da isonomia.  

Entretanto, passaram a ser julgadas, em maioria, improcedentes. Neste esteio, o 

magistrado recebia a inicial trazendo pleito que já sabia improcedente, porém, era obrigado a 

determinar a citação, receber a contestação e proferir o julgamento, idêntico a tantos outros. 

Certamente a utilização da nova regra em muito poderia ter acelerado o andamento daquelas 

                                                           
25 Ibd. p. 184. Em julgamento proferido pelo TJSP, nos autos da Apelação Cível 7.109.476-9, da qual foi Relator 
Luiz Sabbato, de 06/12/06, foi dado provimento ao recurso, para decretar a nulidade da sentença fundamentada 
neste dispositivo por ter deixado “de fazer referência e de reproduzir julgado no mesmo sentido sobre idêntica 
matéria, bem como não determina a citação da parte contrária para responder e acompanhar o recurso”. 
Disponível no sítio do Tribunal. Consulta de 02/08/07.  
26 Do mesmo sentir é Tereza Arruda Alvim. Op. cit. p. 71. 
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ações, coibindo a propositura de tantas outras, às quais, por fim, foi igualmente negada a 

procedência27.  

Portanto, inegável que se trata de mecanismo colocado à disposição dos julgadores, 

lhes possibilitando a rápida solução dos litígios repetitivos, prestigiando a celeridade 

processual – princípio constitucional.  

Ademais, inevitavelmente será gerada maior uniformização jurisprudencial, 

diminuindo a possibilidade de interposição de recursos protelatórios e de demandas fadadas 

ao insucesso. Destarte, apenas antecipa o resultado da demanda, evitando a prática de vários 

atos que, ao final, se revelam inúteis.  

Não obstante, nunca é demais reiterar que a regra em comento é extremamente 

recente, sendo necessária ainda a manifestação dos Tribunais acerca das várias questões que 

dela podem decorrer, de modo a aprimorá-la, permitindo que atinja seu nobre objetivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista as reflexões realizadas, tem-se que o novo dispositivo, embora em um 

primeiro momento pareça extremamente inovador, em verdade, revela-se possibilidade de 

julgamento de mérito, antecipado da lide, hipótese já prevista pelo Código Processual, no 

artigo 330.  

A ausência da citação revela-se alvo das críticas mais fervorosas, visto que violaria o 

princípio da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais do processo. 

Entretanto, a lide será julgada justamente em favor daquele que, em tese, teve essas garantias 

violadas. Portanto, não haveria qualquer prejuízo neste sentido para o demandado, que, na 

realidade, é o vencedor da demanda.  

De outra parte, indubitavelmente, a novel regra colabora em muito para a 

uniformização jurisprudencial, cuja ausência também provoca a propositura de lides idênticas, 

que poderiam ter soluções diversas. Contribuirá ainda para a redução das lides repetitivas, que 

geram despesas com a prática de vários atos processuais, independentemente dos quais a 

decisão final será a mesma proferida em outros casos idênticos.  

                                                           
27 Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram localizadas ementas que, 
valendo-se do disposto no artigo 285-A, combinado com o parágrafo 3º do artigo 515, alteraram as sentenças que 
julgaram extintas sem julgamento de mérito estas lides, apenas para serem improcedentes: Ap. Cív. 1.048.021-
0/2, 36ª Câm. Dir. Priv., 20/07/06; Ap. Cív. s/ Rev. 965.061-0/0, 27ª Câm. Dir. Priv., 01/08/06 e Ap. Cív. 
1.006.045-0/4, 30ª Câm. D. Priv., 08/11/06. Oportuno mencionar que Misael Montenegro Filho sustenta a 
ampliação deste dispositivo, para que dele possam se utilizar os tribunais. Op. cit. p. 194.  
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Evidentemente que isto será vantajoso para as partes, que deixarão de litigar por 

período tão longo, e, especialmente, para aquele que tem razão.  

Assim sendo, o dispositivo ao menos tenta propiciar maior presteza ao provimento 

jurisdicional, o que será auxiliado com a diminuição da propositura de lides repetitivas, 

fadadas ao insucesso.  

É de se ressaltar ainda que a norma não pode ser aplicada indiscriminadamente, ao bel 

prazer do julgador. Sua incidência é restrita, devendo ser obedecidos os requisitos prescritos 

no artigo 285-A, sendo certo, reitera-se, que não serão violadas garantias do processo.  

Apesar destas considerações, não se deve acreditar cegamente que esta medida, 

simplesmente por estar em pleno vigor, será hábil, por si só, a radicalmente modificar o atual 

panorama do Poder Judiciário.  

 É fato que o novo dispositivo é extremamente recente e sua aplicação prática ainda 

não permite muitas conclusões acerca de sua colaboração para a efetividade jurisdicional, o 

que, contudo, não impede que determinados problemas ou imprecisões a eles concernentes 

sejam percebidos, conforme expusemos. Certamente, a manifestação da jurisprudência acerca 

de questões de ordem processual irá ajudar a sanar as dúvidas decorrentes da prática.  

 Nestas condições, temos uma visão positiva da regra inserida pela Lei 11.277/06, cuja 

aplicação bem sucedida, contudo, dependerá em muito do bom senso do julgador, que terá em 

mãos ferramenta poderosa para contribuir com a efetividade e tempestividade do provimento 

jurisdicional.  
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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PARA MITIGAR A  

IMPENHORABILIDADE DOS BENS DE FAMILIA  
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RESUMO 

O processo civil brasileiro contempla a execução de título judicial e extrajudicial. A 

penhora, tida como ato de apreensão de bens com a finalidade executiva e que dá início 

ao conjunto de medidas tendentes à expropriação de bens do devedor para o pagamento 

do credor, é impedida de ser feita em alguns casos previstos em lei. A Lei nº 8.009, de 

26 de setembro de 1.990, contém casos de impenhorabilidade de bens considerados 

como de família. Buscou-se com a lei garantir a dignidade do devedor, sob argumento 

de que ele não pode sofrer redução exagerada em sua condição de vida. Porém, as 

dívidas de devedores com situação econômica similar ou inferior aos credores devem 

ser adimplidas considerando que a dignidade do credor também está em jogo, mormente 

quando este pode ser levado à condição de necessitado. O princípio da 

proporcionalidade tem sido utilizado para dirimir os conflitos entre direitos 

fundamentais, e no caso em que a dignidade do credor entra em conflito com a 

dignidade do devedor, o princípio da honestidade surge a favor do credor, permitindo a 

penhora de bens de família. Eis um caso em que um direito fundamental é aniquilado 

em toda sua inteireza, assim como ocorre com a legítima defesa.        

  

PALAVRAS CHAVES: IMPENHORABILIDADE. DEVEDOR. CREDOR. 
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DIGNIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFLITO. FUNDAMENTAIS. BENS. 

FAMÍLIA. 

 

RIASSUNTO 

Il processo civile brasiliano contempla l’esecuzione del titolo giudiziale e 

extragiudiziale. La pignorazione, che consiste nel sequestro di beni a fine esecutivo e 

che inizia la pratica di misure per l’espropriazione dei averi del debitore per il 

pagamento del creditore, è impedita, in alcuni casi, dalla legge. La leggi n. 8.009, di 26 

settembre 1.990, contiene casi di impignorabilità di beni considerati di famiglia. Questa 

legge tiene come finalità la garanzia della dignità del debitore, per motivo di che lo 

stesso non può soffrire una grande riduzione della sua condizione di vita. Però, i debiti 

dei debitori in situazione economica somigliante od inferiore dei creditori devono essere 

adimpiti di accordo con la dignità del creditore, soprattutto quando lui è bisognoso. Il 

principio della proporzionalità è utilizzato per risolvere i conflitti tra i diritti 

fondamentali, e quando la dignità del creditore entra in conflitto con la dignità del 

debitore, sorge il principio dell’onestà a favore del creditore, permettendo la 

pignorazioni dei beni di famiglia. In questo caso, um diritto fondamentale è annullato 

per intero, così come succede con la legittima difesa. 

 

PAROLE CHIAVI: IMPIGNORABILITÀ. DEBITORE. CREDITORE. DIGNITÀ. 

PROPORZIONE. CONFLITTO. FONDAMENTALI. BENI. FAMIGLIA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por escopo perquirir sobre a efetividade do binômio 

necessidade-possibilidade quando da execução de títulos executivos judiciais e 

extrajudiciais no âmbito da competência do Juizado Especial Cível. Muitos credores 

que ingressam com reclamações formais cobrando pequenos valores têm sofrível 

condição econômica, que os coloca em referência patrimonial similar ou menor aos seus 

respectivos devedores.  
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Ditos credores se mostram frustrados quando ocorre a extinção do processo 

executivo por ausência de bens penhoráveis do devedor.1 Nestes casos, que deve é 

beneficiado, pois se aproveita injustamente. Isto leva à necessidade de repensar o caráter 

de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da família, uma vez que a 

eqüidade é busca permanente no rito do Juizado Especial Cível em conformidade com 

imperativo disposto no art. 6º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1.995.2

Busca-se oportunizar uma maior satisfação dos créditos dos pequenos 

credores de bens e serviços que procuram o Judiciário movidos pela inércia ou má fé 

dos inadimplentes. O Juizado Especial é, quase sempre, a última esperança de pessoas 

pouco aquinhoadas para receberem seus créditos. A justiça como valor enseja a 

permissão de se discutir tanto sobre a proteção do devedor em sua dignidade, como o 

ônus que leva o credor a ter que suportar prejuízos a lhe causarem necessidades vitais. 

A busca da efetividade do processo de execução, com aplicação prática da 

eqüidade, tem a pretensão de conduzir à credibilidade da Justiça junto à sociedade. 

Almejando adotar um sistema capitalista ideologicamente mitigado, a Constituição 

Federal de 1.988 prevê a função social da propriedade no inc. XXIII do art. 5º. No 

entanto, adotou também a garantia do direito de propriedade no inc. XXII do mesmo 

artigo. 

 

A IMPENHORABILIDADE  

 

O conceito de penhora é bem delineado por Aurélio Buarque de Holanda 

                                                 
1Pela redação do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/95, não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será extinto. 
2O art. 6º da Lei nº 9.099, de 1.995, preconiza a regra seguinte: o Juiz adotará em cada caso a decisão 
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 
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Ferreira,3 como sendo “a apreensão judicial de bens, valores, bens, direitos, etc., 

pertencente ao devedor executado, em quantidade bastante para garantir a execução.” 

Vicente Greco Filho,4 por sua vez, entende ser a penhora “ato de apreensão de bens com 

a finalidade executiva e que dá início ao conjunto de medidas tendentes à expropriação 

de bens do devedor para o pagamento do credor.” A impenhorabilidade é condição de 

impedimento da realização da penhora. 

A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1.990, dispõe sobre a impenhorabilidade 

do bem de família. A expressa regra do art. 1º admite:  

 
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos 
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 
hipóteses previstas nesta lei.  
 
Parágrafo único - A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se 
assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e 
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que 
guarnecem a casa, desde que quitados. 

 
 

Assim, vê-se que a lei fez uso do termo qualquer tipo de dívida permitindo a 

interpretação literal para excluir toda e qualquer possibilidade de penhora de bem de 

família com a ressalva de exceções previstas em norma legal.  

A Constituição Federal, no entanto, não contemplou previsão sobre a 

impenhorabilidade do bem de família. O único dispositivo inserido nela que garante 

impedimento à penhora diz respeito à pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família, e possível somente para pagamento de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento.5

  

A IMPENHORABILIDADE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA   

 
                                                 
3Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0, 3. edição, 1. impressão da Editora Positivo, revista e 
atualizada do Aurélio Século XXI, o Dicionário da Língua Portuguesa, contendo 435 mil verbetes, 
locuções e definições. 
4GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. São Paulo: Saraiva, 1.985, p. 75.    
5Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXVI. 
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O Supremo Tribunal Federal, analisando o Recurso Extraordinário nº 

179.768 no ano de 1.996, por sua Segunda Turma,6 decidiu pela possibilidade da 

aplicação da Lei nº 8.009, de 1.990, no caso em que foi suscitada a impenhorabilidade 

do imóvel residencial de casal ou de entidade familiar. O aresto concluiu pela 

aplicabilidade da Lei referida aos processos de execução pendentes, mesmo quando a 

penhora tivesse ocorrido antes da vigência da norma, ficando assegurada a inocorrência 

de ofensa a jurídico perfeito ou a direito adquirido. Com tal conclusão, o STF acolheu a 

tese da constitucionalidade da Lei nº 8.009/90.   

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradas vezes quanto à 

incidência da impenhorabilidade sobre bens móveis que compõem a residência de quem 

sofre processo de execução cível – ou do próprio imóvel classificando-o como bem de 

família. Alguns exemplos podem ser extraídos: aparelhos de ar-condicionado;7 imóvel 

que serve de residência para pessoa solteira;8 a antena parabólica e aparelho de som9; o 

prédio habitado pela mãe e pela avó do proprietário, cujas dimensões são insuficientes 

para também abrigar sua pequena família – devedor, a mulher e os filhos –, que reside 

em imóvel alugado.10

Em sentido oposto, decidiu o Superior Tribunal que podem ser penhorados 

por não estarem abrigados pela impenhorabilidade: piano de parede e esteira elétrica11; 

garagem com matrícula própria no Registro de Imóveis12; imóvel que serve de moradia 

a irmão e cunhada13; videocassete14. Essa permissão ocorre porque, pelo art. 2º da lei nº 

                                                 
6BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 179.768. Relator: Min. CARLOS 
VELLOSO – Segunda Turma. Recorrente: Banco do Estado do Paraná S/A. Recorrido: Deciola Ribeiro 
Costa e outro. Brasília, 28.06.1996. Disponível em: < www.stf.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008. 
7BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 836.576. Relator: Min. Luiz Fux.– Primeira 
Turma. Brasília, 03.12.2007. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.   
8BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 412.536. Relator: Ari Pargendler – Terceira 
Turma. Brasília, 16.06.2003. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.  
9BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 402.896. Relator: Min. Barros Monteiro – 
Quarta Turma. Brasília, 26.08.2002. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.  
10BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 186.210. Relator: Ari Pargendler – Terceira 
Turma. Brasília, 15.10.2001. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.  
11BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 371.344. Relator: Ministro Franciulli Netto 
– Segunda Turma. Brasília, 22.09.2003. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.    
12BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 453.085. 
Relator: Ari Pargendler – Terceira Turma. Brasília, 16.12.2002. Disponível em: < www.stj.gov.br >. 
Acesso em: 17 março 2008.  
13BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 418.383. Relator: Min. Barros Monteiro – 
Quarta Turma. Brasília, 02.09.2002. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.  
14BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 402.896. Relator: Min. Barros Monteiro – 
Quarta Turma. Brasília, 26.08.2002. Disponível em: < www.stj.gov.br >. Acesso em: 17 março 2008.  
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8.009, excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e 

adornos suntuosos, cabendo ao Judiciário, em cada caso, identificar cada item a ser 

declarado impenhorável, vez que a regra é a penhorabilidade. 

 

DIREITO FUNDAMENTAL DO DEVEDOR 

 

O fundamento mor da impenhorabilidade do bem de família é garantir a 

dignidade do devedor e de sua família. Ou seja, almeja-se não retirar deles o mínimo 

necessário a uma existência humana digna – a própria convivência em sociedade. Mas 

essa dignidade não pode ser garantida com valores contrários aos acolhidos pela 

sociedade. Bem observou Paulo Freire:  
 

Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da 
eqüidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com 
o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver 
plenamente nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o 
que dizemos e o que fazemos.(...) Desrespeitando os fracos, enganando os 
incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o 
negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a serem justos e amorosos 
com a vida e com os outros. 15

  
  

 A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CREDOR  

 

A equivalência econômica entre credor e seu respectivo devedor desvela a 

necessidade de que o juiz tenha em mente a tarefa de examinar peculiaridades de cada 

caso levado à apreciação do Judiciário, quando se faz premente a penhora de bem de 

pequeno valor. Analogicamente, tem-se o mesmo entendimento para fixação de 

alimentos necessários a qualquer pessoa que deles carece, vez que o Código Civil 

brasileiro salienta – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 –, no art. 1.694, § 1º, 

prudência para observância da eqüidade, dizendo que os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 

A falta de bens à penhora pode dar azo à má-fé do devedor, pois, este, ciente 

de que a lei impede a constrição dos bens que guarnecem a residência, pode ver nisso 

                                                 
15FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: 
Editora Parma Ltda, 2000. 
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permissão para ludibriar o credor. Mas, se isto é possível, como pode o Judiciário dar 

abrigo à desonestidade, considerando que esta representa a antítese de um dos mais 

sólidos valores da nossa sociedade?  

Uma dificuldade encontrada pelo juiz reside na análise da situação 

econômica do credor e do devedor quando imprescindível para inferir pela aplicação da 

eqüidade. No entanto, quase sempre as partes se conhecem – pois o litígio versa sobre 

transação comercial mantida entre eles – e a aproximação em audiência, muitas das 

vezes, viabiliza acordos até sobre bens de primeira necessidade e disponíveis, possível  

quando há verdadeira intenção do devedor em quitar suas obrigações contratuais. 

Há, desta feita, um conflito de direitos: de um lado o devedor tem a seu 

favor uma lei – a Lei nº 8.009, de 1.990 – que visa à proteção da sua dignidade; de 

outro, o credor que, de situação econômica igual ou inferior ao devedor, sofre com a 

falta do recebimento de seu crédito, o que compromete, igualmente, sua dignidade e seu 

direito patrimonial. Tais direitos são fundamentais, por evidência. 

Este conflito deve ser resolvido através do princípio da proporcionalidade. 

Valeschka e Silva Braga16 faz referência ao que disse Ulpiano, quando “propalava a 

máxima de que deveria ser dado a cada um aquilo que era seu e apenas aquilo que lhe 

cabia, não sendo sensato esperar que alguém suportasse mais do que é necessário para a 

obtenção do seu direito”. Assim, é de se dizer que se torna fácil inferir que a 

proporcionalidade sempre formulará a noção de relação entre coisas ou idéias. Ou seja, 

deve haver comparação entre dois corpos ou assertivas para que se chegue à conclusão 

que um deve ser considerado mais que outro, guardadas as diferenças entres eles, ou 

para que seja dado equilíbrio aos dois, quando iguais, evitando excessos desmedidos. 

Assim, tem a proporcionalidade um sentido de relação entre duas grandezas 

que devem ser comparáveis, a permitir uma noção inevitável de equilíbrio. 

O professor Paulo Bonavides cita a posição do jurista Pierre Müller, quando 

este participou de assembléia da União Suíça de Juristas no ano de 1978. No evento 

asseverou que, em sentido amplo, o princípio da proporcionalidade seria regra 

fundamental a ser empregada pelos que exercem e pelos que padecem o poder. E numa 

dimensão mais estreita, o princípio se caracterizaria pelo fato de presumir a existência 

de relação adequada entre um ou vários fins determinados e os meios com que são 
                                                 
16BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da Proporcionalidade & da Razoabilidade. Curitiba: Juruá 
Editora, 2004, p. 70.   
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levados a cabo.17

Lembra ainda o professor Bonavides que Müller defendia que, na última 

acepção, há sempre violação do princípio da proporcionalidade quando, havendo 

arbítrio, os meios destinados a realizar um fim não seriam por si mesmos apropriados. 

Dita violação também ocorreria quando a desproporção entre meios e fins fosse 

manifesta. 

Assim, teria o princípio da proporcionalidade – também já chamado de 

mandamento da proibição do excesso – a meta de limitar excessos através da análise do 

resultado da conexão entre meio e fim e a efetividade de uma ação, com a busca da 

exata medida, necessária e adequada a cada caso.  

A jurisprudência alemã foi que melhor traçou o perfil moderno de princípio 

da proporcionalidade – de solucionadora de tensões entre princípios –, inclusive 

objetivando a limitação dos atos do Poder Público, identificando subdivisões para 

chamá-los subprincípios, termo aceito por grande parte da doutrina: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação – também chamada idoneidade – tem por fim o exame do grau 

de eficácia do meio escolhido e sua instrumentalidade para atingir o fim desejado. 

Examinam-se os vários meios disponíveis para escolher o mais seguro (critério 

qualitativo), o melhor e o mais intenso (critério quantitativo) para atingir o fim.  É, 

portanto, verdadeira relação de causalidade – com toque de prudência – entre o meio e o 

escopo almejado.  

A necessidade – também tida como exigibilidade – é a escolha do meio 

menos gravoso para o atingimento do fim desejado. Há, assim, possibilidade de 

perquirir uma escolha do meio que cause menor prejuízo, devendo ele prevalecer. E em 

caso de não haver como atingir o fim almejado sem violar qualquer direito – por ser a 

violação irresistível –, deve-se ao menos fazê-lo de modo menos perceptível ao menor 

número de pessoas, durante o menor lapso de tempo possível, em circunscrição 

delimitada ao máximo. Em se tratando de colisão de bens, escolher-se-á, para dirimir o 

conflito, o meio que menos represente a invasão aos direitos individuais, ou a menor 

agressividade – dentre os meios disponíveis – aos bens e valores constitucionalmente 

protegidos.   
                                                 
17MÜLLER, Pierre, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, v. 97, 1978, apud BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. 13. ed., revista e atualizada (2ª tiragem). São Paulo: Malheiros, 2003, p. 393.   
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A proporcionalidade em sentido estrito vem garantir a otimização do 

benefício com o mínimo de limitação. Cria-se, de fato, uma verdadeira relação de 

vantagens e desvantagens, em que se busca o máximo das primeiras com o mínimo das 

últimas. Mas, por prudência, somente será possível admitir o encargo se as vantagens 

superarem as desvantagens. 

A divisão de norma jurídica em princípios e regras alterou decisivamente o 

tratamento dado à Constituição, pois antes, quando do fortalecimento do positivismo, 

somente se tinham olhos para a legalidade, em que as regras existiam absolutas. Com os 

princípios, a Constituição assumiu lugar de destaque e os princípios passaram a atuar 

como normas que fundamentam as regras.  

Tal fator é percebido diante da equivocada visão que alguns operadores do 

Direito ainda mantêm quando dão preferência à aplicação dos Códigos e das Leis aos 

casos concretos, sem a preocupação de consulta interpretativa aos preceitos contidos na 

Constituição. É herança do positivismo.  

Entretanto, ainda hoje persiste o entendimento de que o eventual conflito 

entre regras é resolvido pelo critério da validade, em que uma delas perde por ser 

declarada inválida. O conflito entre princípios é resolvido de forma diferente. J.J. 

Gomes Canotilho expõe sobre ponderação e peso quando leciona sobre a colisão dos 

princípios:  
 
A pretensão de validade absoluta de certos princípios com sacrifício de outros 
originaria a criação de princípios reciprocamente incompatíveis, com a 
conseqüente destruição da tendencial unidade axiológico-normativa da lei 
fundamental. Daí o reconhecimento de momentos de tensão ou antagonismo 
entre os vários princípios e a necessidade [...] de aceitar que os princípios não 
obedecem, em caso de conflito, a uma “lógica do tudo ou nada”, antes podem 
ser objecto de ponderação e concordância prática, consoante o seu “peso” e 
as circunstâncias do caso.18

 

 Ou seja, o conflito entre princípios é dirimido pelo exercício da ponderação 

de bens – e conseqüente sopesamento –, também chamado balancing, em que devem 

aquilatar-se interesses. Os princípios possuem dimensão distinta das regras – a 

dimensão do peso ou importância. Para Ronald Dworkin:  

 
                                                 
18CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional: e Teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra – 
Portugal: edições Almedina, 2000, p. 1.182.  
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Quando os princípios se intercruzam [...], aquele que vai resolver o conflito 
tem de levar em conta a força relativa de cada um. Esta não pode ser, por 
certo, uma mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio 
ou uma política particular é mais importante que outra freqüentemente será 
objeto de controvérsia.19

 
 

Não sendo dirimidos os conflitos no jogo do “tudo ou nada” – como é feito 

com as regras, em que a validade de uma significa a invalidade de outra, e uma seria 

excluída de forma absoluta para que a outra tivesse a força exclusiva de norma válida –, 

os princípios são sopesados20 para o fim de que seja minimizada a aplicação de um para 

a garantia da máxima aplicação do outro. Ou seja, um dos princípios deve ser retraído 

para que o outro seja conseqüentemente maximizado – aplicado em toda sua plenitude –

,21 o que faz surgir a necessidade de socorro ao princípio da proporcionalidade, por isto 

chamado também de princípio de otimização.  

Robert Alexy22, fazendo referência às ponderações do Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, formulou a chamada lei da ponderação, que bem 

reflete o espírito do uso dos princípios, valendo para quaisquer tipos, cujo teor 

concebido como a tônica do que se apresenta como inversamente proporcional, em fácil 

tradução: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los 

principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del outro.” 23

Mas para evitar que, na solução do conflito, um dos princípios possa sofrer 

um completo esvaziamento – ou aniquilamento –, cabe ao intérprete procurar garantir o 

mínimo de integridade para o chamado núcleo essencial, como se os princípios tivessem 

uma parte essencial intocável, conteúdo necessariamente mínimo insuscetível de 

violação.24  

                                                 
19DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério, tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins. 
Fontes, 2002. 
20Por opção terminológica, optou-se por fazer uso do termo sopesar com o fim de encontrar, ou 
identificar, a diferença entre os pesos de cada interesse ou direito fundamental – como, e. g.,  se faz, em 
uma comparação simétrica, com uso de uma balança mecânica, comumente usada para aferir a diferença 
entre o peso de uma laranja e uma maça.   
21BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da Proporcionalidade & da Razoabilidade. Curitiba: Juruá 
Editora, 2004, p. 138.  
22ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 161.     
23Raquel Stumm fez a tradução desta forma: “Quanto maior é o grau da não-satisfação ou afetação de um 
princípio, tanto maior tem que ser a importância da satisfação do outro”. STUMM, Raquel Denize. 
Princípio da proporcionalidade do direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1995, p. 81.     
24BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da Proporcionalidade & da Razoabilidade. Curitiba: Juruá 
Editora, 2004, p. 141.  
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Valeschka e Silva Braga salienta que existem duas teorias sobre a existência 

do núcleo essencial: as teorias absolutas, que entendem se o núcleo essencial sua 

essência intocável, ou seja, seu conteúdo mínimo, em geral, intocável; e as teorias 

relativas, que defendem a restrição apenas quando imprescindível à efetivação de 

direitos e valores tidos como mais importantes. Mas, ela entende que mesmo com a 

restrição, o núcleo essencial seria sempre protegido, em qualquer hipótese.  

 

POSSIBILIDADE DE ANIQUILAMENTO DE UM PRINCÍPIO 

FUNDAMENTAL  

O caso em que a dignidade do devedor entra em choque com a dignidade do 

credor somente pode ser resolvido invocando outro princípio, consubstanciado em 

importante valor da nossa sociedade: o da honestidade. Isto é necessário porque entre a 

dignidade de duas pessoas, que se põem em conflito, há que se encontrar novo item – 

também extraordinariamente relevante – que autorize o afastamento de um deles. Toma-

se por induvidoso que a sociedade brasileira, em franca e reconhecida maioria, não 

tolera a desonestidade. E a honestidade leva necessariamente ao valor justiça. 

Considerar a impenhorabilidade dos bens do devedor sem possibilidade de 

ressalva é petrificar um direito fundamental, tornando-o absoluto, ponto inadmitido 

pela doutrina dos direitos fundamentais quando considera que nem a vida é direito 

absoluto. 

Sobre isto, é de se inferir que, eventualmente, pode-se perquirir sobre a 

possibilidade de que um direito fundamental seja totalmente aniquilado.  Esta 

constatação é tida no exemplo da legítima defesa, em que duas vidas estão em jogo e 

uma delas é encerrada por alguém que adota a atitude defensiva inevitável, 

necessariamente com observância da moderação. A morte de quem estava agredindo foi 

a medida necessária e adequada para evitar a morte de outro, que apenas se defendeu.25  

A análise da verificação da necessidade e da adequação é exigência da 

compleição da defesa legítima, pois somente ela se dará quando os meios empregados 
                                                 
25A análise da atitude defensiva é feita sempre no processo penal, podendo o juiz absolver liminarmente 
quando patente a verificação dos requisitos do instituto ou quando confirmada pelo Conselho de sentença 
formado pelos jurados escolhido no julgamento.  
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para autodefesa forem imprescindíveis e moderados. A ausência de imprescindibilidade 

é causa de descaracterização do instituto, enquanto a falta de moderação revela 

inadequação, podendo o agente responder pelo excesso.  

  

CONCLUSÃO 

 

Impende asseverar, para concluir, que a busca da dignidade do devedor não 

pode custar a falta de dignidade do credor. Há que se buscar o exato equilíbrio, 

traduzido na eqüidade e na proporcionalidade, limitando assim, eventuais excessos. 

Essa eqüidade, aqui almejada, traz intrínseca o sentido mais puro de justiça.  

A impenhorabilidade de bens do devedor desonesto representa a atitude de  

prestigiar quem erra, cometendo, por isso, dois equívocos: um deles está 

consubstanciado na punição do credor, em geral, agente de boa fé; o outro se refere ao 

injusto benefício ao devedor, quase sempre, agente de má fé.  

Por outro lado, a Justiça ganha credibilidade junto à sociedade quando 

consegue a efetivação da execução – um dos seus instrumentos de atuação e afirmação 

–, pois o que ora é defendido possibilita a entrega de uma prestação jurisdicional mais 

eficaz. Para o credor, a satisfação do crédito é o fim último do Judiciário no processo 

executivo, representando o exercício da justiça verdadeira. 

Assim sendo, resta empreender a mitigação da lei da impenhorabilidade do 

bem de família como forma de resguardar os interesses dos credores da má-fé de alguns 

devedores, quando estes deixam de pagar suas contas amparados pelos excessivos 

benefícios conferidos pela Lei nº 8.009, de 1.990.  

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 

humana insertos na Constituição de 1.988 é uma das metas fundamentais do nosso 

sistema de garantias dos direitos fundamentais. Com isto, busca-se assegurar o máximo 

da efetivação da justiça, almejando-se que pequenos credores não sejam submetidos a 

vexames gerados por lei que favoreça a desonestidade do devedor. 

Não é incomum observarmos falência do credor quando ocorre considerável 

quadro de inadimplência, situação que gera desassossego, intranqüilidade e desespero, 

mormente naqueles que não têm outra fonte de renda para o sustento próprio e de sua 

família. E onde impera condição de miserabilidade ressai o justificável apego às 
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pequenas coisas, às pequenas dívidas, aos pequenos serviços. Quase sempre a vida das 

pessoas mais pobres tem parâmetros referenciados na extrema dificuldade de percepção 

de bens materiais, mormente em país onde o salário mínimo beira à insignificância 

quando usado para aquisição de alimentos e vestuário. 

É pelo princípio da proporcionalidade que se busca evitar absurdos. Neste 

caso, é inconcebível admitir que o credor seja levado à falta de dignidade quando o 

devedor não paga. Assim, a inconstitucionalidade da Lei nº 8.009 deve ser declarada 

pelo juiz sempre que a alegada impenhorabilidade de bem de família pode levar o 

credor e sua família à indignidade, permitindo a penhora de bem do devedor que 

guarnece a residência. 

 Portanto, a impenhorabilidade de bens de família não pode subsistir diante 

da pretensão de salvaguardar a dignidade do devedor. O credor de pouca condição 

econômica também pode sofrer abalo em sua dignidade quando é atingido pelo fracasso 

da execução civil na hipótese em que o devedor somente tem bens definidos como de 

família. Assim, a penhora dos bens de família deve ser permitida, reafirmando-se, com 

isso, a inexistência de direito fundamental absoluto.  
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OS ASSENTOS NO DIREITO PORTUGUÊS E AS SÚMULAS NO DIREITO 

BRASILEIRO: EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMOBILIDADE 

 

Osly da Silva Ferreira Neto∗

 

RESUMO 

Este trabalho tem início com um estudo sobre o surgimento dos Assentos da Casa da 

Suplicação no Direito Português e termina com uma análise da adoção das súmulas 

vinculantes no ordenamento brasileiro. Em Portugal, os assentos surgiram em virtude de 

uma forte preocupação com a segurança jurídica, pois a existência de muitas decisões 

díspares inquietava a sociedade lusitana àquela época. No Brasil, as súmulas surgiram 

como mecanismo de aceleração do processo de julgamento das causas nos Tribunais 

Superiores. Tanto as súmulas como os assentos possuíam sistemática semelhante, pois 

ambas as técnicas configuravam a condensação da ratio decidendi da jurisprudência 

uniforme de um Tribunal Superior, influindo direta e indiretamente na conduta dos 

jurisdicionados. Recentemente, dois fatos chamaram atenção: os assentos foram julgados 

inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional Português e, no Brasil, foram adotadas as 

súmulas vinculantes, enunciados de observação obrigatória pelo Poder Judiciário e pela 

Administração Pública. Após analisar com maior profundidade aspectos inerentes a cada 

um dos institutos, chega-se à conclusão de que o principal fator pelo qual os assentos foram 

extirpados do ordenamento lusitano não está presente no instituto das súmulas vinculantes, 

qual seja: os assentos não podiam ser extintos ou alterados, ao passo que existe previsão 

constitucional sobre a possibilidade de a Corte Suprema alterar as súmulas vinculantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMPARADO; HISTÓRIA; ASSENTOS; DIREITO 

PORTUGUÊS; SÚMULAS; SÚMULAS VINCULANTES; 

INCONSTITUCIONALIDADE. 
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ABSTRACT 

 

This paper begins with a study about the commencement of the “Assentos da Casa da 

Suplicação” in portuguese law and ends with an analysis upon the adoption of the 

“Súmulas Vinculantes” in Brazil. In Portugal, the “assentos” aroused by reason of  a strong 

concern with juridical security, because the existence of a large quantity of disparate 

decisions was disturbing the portuguese society by that time. In Brasil, the “súmulas” 

appeared like a mechanism to accelerate the judging process of the cases on Superior 

Courts. Both “súmulas” and “assentos” had a resembling systematics because they were 

technics that condensed the ratio decidendi of judgments from Superior Courts, influencing 

directly and indirectly upon the behavior of the citizens. Recently, two facts were 

highlighted: the “assentos” were declared unconstitutional by the portuguese Supreme 

Court and, in Brazil, they adopted the “súmulas vinculantes”, utterances from the Supreme 

Court that must be accomplished by the Judges and the public administration. After a more 

profund  analysis of inherent aspects about each of the institutes, there is the conclusion that 

the principal factor that justify the exclusion of the “assentos” from portuguese law is not 

present on the “súmulas vinculantes”. The reported factor consist in that the “assentos” 

could not be changed or extinguished. In Brazil, there is a explicit precept in the 

Constitution that affirm the possibility of the Supreme Court to change or extinguish the 

“súmulas vinculantes”. 

 

KEY-WORDS: COMPARATIVE LAW; HISTORY; ASSENTOS; PORTUGUESE 

LAW; SÚMULAS; SÚMULAS VINCULANTES; UNCONSTITUTIONALITY 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este artigo tem por limite a análise do desenvolvimento histórico dos assentos no 

direito português e das súmulas no direito brasileiro: embora cada instituto tenha suas 

peculiaridades, ambos podem ser resumidos como enunciados prescritivos gerais e 

abstratos emitidos por Tribunais Superiores. 

O objetivo principal da pesquisa é examinar o julgamento da inconstitucionalidade 

dos assentos no ordenamento jurídico lusitano e identificar se a característica que lhes 
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rendeu tal pecha está presente nas chamadas súmulas vinculantes, recentemente 

introduzidas no Direito brasileiro. 

 

1. OS ASSENTOS E SUA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS. 

 

No século XVI, o Direito português passou por uma difícil etapa: tentava-se 

conciliar a aplicação do direito comum1 com as prescrições contidas nas leis nacionais. 

Como noticia MÔNICA SIFUENTES, naquela época, a legislação editada pelo Rei possuía 

caráter pontual, objetivando esclarecer ou contrariar as regras do direito justinianeu, 

principalmente no âmbito do direito privado – em outras palavras, o direito comum era a 

regra, ao passo que a legislação nacional constituía as exceções.2

Obviamente, tal situação criou um ambiente jurisprudencial muito instável, pelo 

que, com o escopo de dar cabo à insegurança jurídica que assolava o Reino, criaram-se os 

“assentos” da Casa da Suplicação, que consistiam em deliberações daquele órgão sobre 

questões problemáticas do ordenamento português. 

Os assentos da Casa da Suplicação, órgão que funcionava como Corte Superior de 

Portugal, eram escritas no chamado Livro da Relação e possuíam caráter fortemente 

vinculador, pois os juízes ou desembargadores que decidissem em desconformidade com 

aqueles preceitos poderiam ser suspensos, como estava expressamente previsto nas 

Ordenações Manuelinas3: 

 
O QUINTO LIVRO DAS ORDENAÇÕES 

                                                 
1 “A doutrina jurídica dos séculos XV, XVI e XVII tem recebido designações muito variadas – «bartolismo», 
«escolástica jurídica», «mos italicus» etc.; mas a sua designação mais correcta é a de «direito comum» por se 
revelar menos unilateral do que qualquer das anteriores e por nos dar, desde logo, esta idéia: a de que ela 
apresenta como característica primeira a unidade – (i) quer enquanto unifica as várias fontes do direito 
(direito justinianeu [...], direito canónico [...] e direitos locais; (ii) quer enquanto constitui um objecto único 
(ou comum) de todo o discurso jurídico europeu; (iii) quer ainda enquanto «trata» este objecto segundo 
métodos e estilos de raciocinar comuns; (iv) forjados num ensino universitário do direito que era idêntico por 
toda a Europa; e (v) vulgarizados por uma literatura escrita numa língua então universal – o latim”. 
HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio. 3. ed. Portugal: Fórum da 
História, 2003. p. 89. 
2 SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante: um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 188. 
3 Quem traz essa informação é ROBERTO ROSAS. ‘Jurisprudência. Uniformização. Súmula’. In: Direito 
processual (inovações e perspectivas): estudos em homenagem ao Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 388. 
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[...] 
 
TITULO LVIII 
 
Dos Deſembarguadores, e Julgadores, que nom guardam as Ordenações, ou as 
interpretam. E que tomam conhecimento dos feitos que nom lhe pertencem. 
 
[...] 
 
I E ASSI Auemos por bem, que quando os Deſembarguadores, que forem no 
depaſcho d’alguũ feito, todos ou alguũ delles teuerem alguũa duuida em alguũa 
Noſſa Ordenaçam do entendimento della, vam com a dita duuida ao Regedor; o 
qual na Meſa grande com os Deſembarguadores que lhe bem parecer a 
determinará, e ſegundo o que hi for determinado ſe poerá a ſentença. E ſe na dita 
Meſa foram iſſo meſmo em duuida, que ao Regedor pareça que he bem de No-lo 
fazer ſaber, pera a Nós loguo determinarmos, No-lo fará ſaber, pêra Nós niſſo 
Prouermos. E os que em outra maneira interpretarem Noſſas Ordenações, ou derem 
ſentenças em alguũ feito, tendo alguũ delles duuida no entendimento da dita 
Ordenaçam, ſem hirem ao Regedor como dito he, ſeram ſuſpenſos atee noſſa Merce. 
E a determinaçam que ſobre o entendimento da dita Ordenaçam ſe tomar, mandará 
o Regedor eſcrever no liurinho pera deſpois nom viir em duuida.4

 

Tal sistemática também perdurou durante a vigência das Ordenações Filipinas, foi 

confirmada pela Lei de 18 de Agosto de 1769, denominada Lei da Boa Razão, sendo, então, 

extinta em 1822, por deliberação tomada pelos próprios membros da Mesa Grande da 

Relação, órgão da Casa da Suplicação que efetivamente proferia os assentos.5

Essas disposições sobre os assentos também vigoraram no Brasil, tanto durante o 

período da colonização, como após a proclamação da independência, como leciona 

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO: 

 
Visto que o Brasil Colônia estava integrado ao Reino Unido de Portugal e 
Algarves, compreende-se que, mesmo proclamada nossa independência política 
(1822), aqui continuassem a projetar efeitos as Ordenações Filipinas e, juntamente 
com elas, os Assentos da Casa da Suplicação, conforme aliás o autorizava um 
Decreto de 20.10.1823; e isso sem embargo de que a sobrevinda Constituição do 
Império (1824) não fizesse referência expressa às ordenações, nem aos Assentos da 
Casa da Suplicação. Estes últimos viriam a ser recepcionados formalmente no 
direito pátrio pelo Decreto Legislativo 2.684, de 30.10.1875, o qual, sobre dar força 
de lei, no Brasil, àqueles Assentos da Casa da Suplicação (art. 1°), autorizava o 
Superior Tribunal de Justiça a levá-los na devida conta, ‘para inteligência das leis 
civis, comerciais e criminais, quando na execução delas ocorrerem dúvidas 
manifestadas por julgamentos divergentes havidos no mesmo Tribunal, Relações e 
Juízos de primeira instância nas causas que cabem na sua alçada’. Tais assentos, 

                                                 
4 Cf. http://www.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p195.htm, acessado em 1.9.2007. 
5 SIFUENTES; 2005, p. 189-191. 
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assim incorporados ao direito pátrio, se tinham por ‘obrigatórios provisoriamente, 
até que derrogados pelo Poder Legislativo’.6-7

 

Nesse ponto da história brasileira, os assentos deixaram de fazer parte do 

ordenamento jurídico para nunca mais retornarem. Não obstante, a história de Portugal 

seguiu outro rumo: no ano de 1832, a Casa da Suplicação foi substituída pelo Supremo 

Tribunal de Justiça e, após novos problemas com a segurança jurídica em virtude do 

heterogêneo entendimento jurisprudencial daquela Corte Suprema, na primeira metade do 

século XX, sistemática similar à dos assentos foi estabelecida.8

Em 1926, a Ditadura Militar confiou a JOSÉ ALBERTO DOS REIS a tarefa de 

reestruturar o Direito Processual Civil Português, o que culminou com a edição do Decreto 

n° 12.523/1926, que previa em seu art. 66 um sistema de recurso inominado cuja hipótese 

de cabimento era a existência de soluções contraditórias sobre a mesma questão de direito 

por parte do Supremo – a competência para o julgamento desse recurso era do Tribunal 

Pleno e a ratio decidendi9 ali pacificada possuía força obrigatória em face do próprio 

Supremo e dos órgãos jurisdicionais inferiores.10

A fim de conciliar dois grandes perigos, quais sejam, o da imobilização e o da 

instabilidade da jurisprudência, ALBERTO DOS REIS teve o esmero de destacar em seu 

trabalho que aquelas decisões, denominadas “acórdãos proferidos em tribunal pleno” – não 

mais “assentos” – eram plenamente reversíveis. 

É importante destacar que apesar da nomenclatura não estar prevista na nova 

legislação, o Supremo Tribunal de Justiça passou a nomear aqueles “acórdãos proferidos 

em tribunal pleno” como “assentos”, tendo sido o primeiro deles publicado em 1927. Tal 

denominação não ficou imune às críticas em virtude da diferente sistemática atribuída aos 

                                                 
6 Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. p. 212. 
7 No mesmo sentido: SIFUENTES; 2005, p. 227-228. 
8 Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
9 “A ratio decidendi, como já observado, constitui a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso 
concreto (rule of law). É essa regra de direito (e, jamais, de fato) que vincula os julgamentos futuros inter 
alia. Sob o aspecto analítico, três são os elementos a integram: a) a indicação dos fatos relevantes (statement 
of material facts); b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal reasoning); e c) o juízo decisório 
(judgement). [...]. A submissão ao precedente, comumente referida pela expressão stare decisis, indica o 
dever jurídico de conformar-se às rationes dos precedentes (stare rationibus decidendi)”. CRUZ E TUCCI, 
José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004. p. 175. 
10 Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
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antigos assentos da Casa da Suplicação e a, então nova, sistemática de uniformização 

jurisprudencial: 

 
Certas veleidades legislativas de pequena parte da nossa jurisprudência influiram, 
sem dúvida nenhuma, no espírito do ilustre Conselheiro do Supremo Tribunal de 
Justiça, que propôs se desse a denominação de assentos aos acórdãos proferidos 
pelo tribunal pleno nos termos do novo texto do art. 1176 do Código de Processo 
Civil. Foi a designação, condescendente ou distraidamente, aceita pelos seus 
ilustres colegas, e assim tem vingado um pseudo-sistema, que ou desnatura 
completamente o alcance dos antigos assentos da Casa da Suplicação, ou pelo 
contrário, desvirtua de todo o significado dos acórdãos do tribunal pleno. Os velhos 
assentos eram interpretação autêntica, legislativa, e tinham, como tais, força de lei. 
Lavravam-se para o caso, depois, ‘não vir em dúvida’ (Ord. Fil., I, Tit. 3, § 5º; Ord. 
Man., I. V., Tit. 58, § 1º). Não julgavam ‘o direito das partes no particular de cada 
uma delas, mas, sim, a inteligência geral e perpétua de Lei em comum benefício’ 
(Lei de 18 de Agosto de 1769, § 2º). ‘Constituiam leis inalteráveis para sempre se 
observarem como tais debaixo das penas ... estabelecidas, (citada lei, § 4º). Seriam 
observados como leis (§5º). Os acórdãos do tribunal pleno, nos termos do citado 
art. 1176, não têm força de lei, não são de modo nenhum interpretação autêntica ou 
legislativa. A diferença entre estes acórdãos e os velhos assentos, é portanto, 
capital; confundi-los é desconhecer de todo em todo o papel da Casa da 
Suplicação.11

 

É certo que, apesar das críticas, o Supremo Tribunal de Justiça continuou a proferir 

assentos e essa sistemática, acrescida de algumas reformas, transitou quase integralmente 

para o Código de Processo Civil Português de 1939, que, cedendo ao costume 

jurisprudencial, passou novamente a adotar a terminologia “assentos”. 

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1961, vigente em Portugal até hoje, 

relativamente ao recurso para o Tribunal Pleno e à uniformização da jurisprudência, 

manteve o sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 1939, todavia, com uma 

brusca mudança: a faculdade concedida ao Supremo Tribunal de Justiça de alterar as 

prescrições fixadas em seus assentos foi eliminada. 

Deve-se destacar ainda que, em 1966, em razão da promulgação do Código Civil, os 

enunciados contidos nos assentos passaram a ter expressamente força obrigatória e geral: 

“Art. 2°. Nos casos declarados na lei, podem os tribunais fixar por meio de assentos, 

doutrina com força obrigatória e geral”. 

                                                 
11 FERNANDO MARTINS DE CARVALHO, citado no Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, 
Rel. Cons. Monteiro Diniz. 
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Ocorre que em 1993, conforme se percebe na leitura do Acórdão n° 810/93 do 

Tribunal Constitucional, esse dispositivo foi tido por inconstitucional em face do art. 115°, 

n°s 1 e 5, da Constituição Federal, que dispunha o seguinte: 

 
Art. 115°. 1. São actos legislativos as leis, os decretos-leis e os decretos legislativos 
regionais. [...] 5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou 
conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, interpretar, 
integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus preceitos.12

 

Como ratio decidendi daquele julgamento a Corte Suprema trouxe à tona o 

fundamento de que apenas o caráter imutável dos assentos e sua eficácia jurídica universal 

conflitavam com o artigo 115°, n°s 1 e 2, da Constituição, sendo possível (e útil) 

manutenção dos assentos, desde que eles fossem admitidos dentro da sistemática do Código 

de Processo Civil de 1939, como se percebe no excerto do voto do CONSELHEIRO 

MONTEIRO DINIZ, transcrito abaixo: 

 
[...] o Código de Processo Civil de 1961 suprimiu a possibilidade de modificação 
dos assentos, constante do artigo 769º do Código de 1939, possibilidade essa já 
contemplada no artigo 66º do Decreto nº 12.353 que, por seu turno, recebera 
inspiração no Decreto nº 4620. A consagração de um tal sistema, rígido e imutável, 
para além de anquilosar e impedir a evolução da jurisprudência, necessariamente 
ditada pelo devir do direito e da sua adequada realização histórico-concreta, 
contraria manifestamente o sentido mais autêntico da função jurisprudencial. Ora, 
tanto a eficácia jurídica universal atribuída à doutrina dos assentos, como o seu 
carácter de imutabilidade, não só se apresentam como atributos anómalos 
relativamente à forma inicial da sua instituição em 1939, mas também se 
configuram como formas de caracterização inadequada de um instituto que visa a 
unidade do direito e a segurança da ordem jurídica. E parece poder afirmar-se que, 
desprovida desta caracterização, isto é, sem força vinculativa geral e sujeita, em 
princípio, à contradita das partes e à modificação pelo próprio tribunal dela 
emitente, aquela doutrina perderá a natureza de acto normativo de interpretação e 
integração autêntica da lei. Desde que a doutrina estabelecida no assento apenas 
obrigue os juízes e os tribunais dependentes e hierarquicamente subordinados 
àquele que o tenha emitido, e não já os tribunais das outras ordens nem a 
comunidade em geral, deixa de dispôr de força obrigatória geral o que representa, 
no entendimento de Marcello Caetano, a perda automática do valor que é próprio 
dos actos legislativos (cfr. ob. loc. cit.). Com efeito, desde que o Supremo Tribunal 
de Justiça, na sequência de recurso interposto pelas partes, disponha de 
competência para proceder à revisibilidade dos assentos - e não cabe a este 
Tribunal pronunciar-se sobre os pressupostos e a amplitude do esquema processual 
a seguir em ordem à concretização desse objectivo - a eficácia interna dos assentos, 
restringindo-se ao plano específico dos tribunais integrados na ordem dos tribunais 
judiciais de que o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão superior da respectiva 
hierarquia, perderá o carácter normativo para se situar no plano da mera eficácia 

                                                 
12 O acórdão em questão foi responsável pelo controle de constitucionalidade concreto do art. 2° do Código de 
Civil, tendo efeitos inter partes apenas. 
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jurisdicional e revestir a natureza de simples "jurisprudência qualificada". E assim 
sendo, a norma do artigo 2º do Código Civil, entendida como significando que os 
tribunais podem fixar, por meio de assentos "doutrina obrigatória para os tribunais 
integrados na ordem do tribunal emitente, susceptível de por este vir a ser alterada", 
deixará de conflituar com a norma do artigo 115º, nº 5 da Constituição.13

 

Com o intuito de se reformar Código de Processo Civil, introduzir alterações ao 

Código Civil e à Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, o Decreto-Lei nº 329-A/95, que 

entrou em vigor em 15.9.1996, dispunha que, a partir de sua vigência, o artigo 2º do Código 

Civil – que tratava expressamente da força geral e obrigatória dos assentos – seria 

revogada, pondo-se um ponto final ao instituto no direito português. 

Não obstante, em 28.5.1996, aproximadamente quatro meses antes da vigência da 

mencionada lei, o art. 2° do Código Civil foi declarado parcialmente inconstitucional pelo 

Acórdão n° 743/96 do Tribunal Constitucional.14

Tal julgamento teve por base os mesmos fundamentos do Acórdão n° 810/93, 

valendo ser destacado o entendimento de que a própria força persuasiva dos julgados do 

Supremo Tribunal de Justiça seria suficiente para garantir a unidade da jurisprudência em 

Portugal: 

 
[...] aditando-se ao Código de Processo Civil os artigos 732º-A e 732º-B, nos quais 
se instituiu um sistema de julgamento ampliado de revista, ponderando-se que a 
usual autoridade e força persuasiva da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, 
obtida no julgamento ampliado de revista – e equivalente, na prática, à conferida 
aos actuais acórdãos das secções reunidas –, será perfeitamente suficiente para 
assegurar, em termos satisfatórios, a desejável unidade da jurisprudência, sem 
produzir o enquistamento ou cristalização das posições tomadas pelo Supremo.15

 

Pelos fatos narrados acima, é possível perceber claramente que os legisladores e 

jurisprudentes lusitanos sempre tiveram uma forte preocupação em relação à segurança 

jurídica, sendo os assentos um reflexo de tal ansiedade. 

É importante destacar que o motivo fundamental para o julgamento da 

inconstitucionalidade (parcial) dos assentos foi a característica de imutabilidade, trazida 

pela sistemática do Código de Processo Civil de 1961, sendo que o próprio Supremo 

                                                 
13 Cf. Acórdão 810/93, Tribunal Constitucional, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
14 “Nestes termos, decide-se declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, da norma do artigo 
2º do Código Civil, na parte em que atribui aos tribunais competência para fixar doutrina com força 
obrigatória geral, por violação do disposto no artigo 115º, nº 5, da Constituição”. 
15 Cf. Acórdão 743/96, Tribunal Constitucional, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
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Tribunal de Justiça destacou naquele julgamento a utilidade da sistemática criada pelo 

Código de Processo Civil de 1939. 

Resta, portanto, analisar o processo histórico em que se desenvolveram as súmulas 

no direito brasileiro, para que seja possível identificar eventuais diferenças e semelhanças 

entre esse instituto e os assentos no Direito português. 

 

2. O DESENVOLVIMENTO DO PODER SUMULAR E AS CHAMADAS 

“SÚMULAS VINCULANTES” NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

No Brasil, sistemática semelhante – mas não equivalente – à dos assentos do Direito 

lusitano foi adotada. Isso ocorreu com a criação das “súmulas vinculantes”, ato que refletiu 

um processo histórico de constante ampliação do uso dos enunciados sumulares no Direito 

brasileiro, bem como foi o resultado de uma campanha política que empunhava a bandeira 

da “reforma do Poder Judiciário”. 

As súmulas surgiram no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1963, como 

tentativa de solução para o excesso de demandas repetitivas que atulhavam os escaninhos 

do Supremo Tribunal Federal.16 Como o poder de criação de súmulas foi introduzido por 

emenda ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sua utilização ficou restrita 

àquele órgão jurisdicional, que obteve grande êxito no que diz respeito à velocidade no 

julgamento dos processos. 

O sucesso na utilização das súmulas foi tão grande que, em 1973, com a publicação 

do atual Código de Processo Civil, foi criado o incidente de uniformização jurisprudencial, 

onde se autorizou qualquer Tribunal do País a criar súmulas de sua jurisprudência: 
 

Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que 
integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na 
uniformização da jurisprudência. 
Parágrafo único.  Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão 
oficial das súmulas de jurisprudência predominante. 

 

                                                 
16 “Sufocado pelo acúmulo de processos pendentes de julgamento, a imensa maioria versando sobre questões 
idênticas, o Supremo Tribunal Federal, após alteração em seu regimento (sessão de 30.08.1963) e enorme 
trabalho da Comissão de Jurisprudência composta pelos Ministros Gonçalvez de Oliveira, Pedro Chaves e 
Victor Nunes Leal, este último seu relator e grande mentor, em sessão de 13.12.1963, decidiu publicar 
oficialmente, pela primeira vez, a Súmula da sua Jurisprudência, para vigorar a partir de 01.03.1964”. 
SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006. p. 253. 
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A ampliação do uso das súmulas gerou fortes críticas por parte de alguns juristas, 

como as de ALFREDO AUGUSTO BECKER, no sentido de que elas mecanizavam o processo 

de julgamento, contaminando o bom desenvolvimento das relações entre o Estado-juiz e 

seus jurisdicionados: 
 

[...] a Súmula do Supremo Tribunal Federal substituiu as fundamentações 
doutrinárias. Substituiu até mesmo a citação dos textos legais aplicáveis ao caso. 
Por sua vez, o próprio texto da Súmula é substituído por um Signo: a cifra 
aritmética. Para que sejam conhecidos e obedecidos os efeitos jurídicos 
numerosíssimos e particularíssimos da legislação que impõe a disciplina jurídica à 
conduta dos indivíduos que integram um Estado, é indispensável que a regra 
jurídica continue a ter a formulação em texto escrito, isto é, a sua estrutura deverá 
ser enunciada por linguagem que formule uma específica estrutura lógica e não por 
linguagem que enuncie simples afirmações dogmáticas e, muito menos, por 
imagens ou signos ou números. [...]. Ora, quando para a apreensão (ou transmissão) 
das idéias se elimina a fase intermediária da reflexão pelo raciocínio e se utiliza o 
mecanismo psíquico da ligação direta: sensação-ação, o indivíduo humano [...] 
perde a oportunidade de aperfeiçoar o instrumental jurídico e substituir o que se 
tornou obsoleto (ou prejudicial). Perde a humanidade. Coisifica-se.17-18

 

Apesar das duras críticas, a tendência de ampliação do uso dos verbetes sumulares 

manteve-se forte, sendo importante frisar que o ordenamento pátrio passou a incorporar 

uma série de “facilidades” no que diz respeito aos julgamentos cuja fundamentação fosse 

baseada em súmula. 

Foram exemplos dessa tendência: i) no âmbito dos Tribunais Superiores, a criação 

da possibilidade de o relator negar seguimento a recurso que contrariasse súmula do 

respectivo Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990); ii) a posterior generalização de tal 

sistemática para o âmbito de todos Tribunais, bem como a criação da possibilidade de o 

relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores19; e iii) a 

                                                 
17 Carnaval tributário. São Paulo: Saraiva, 1989. 74-76. 
18 Atualmente, podemos citar LÊNIO LUIZ STRECK como forte opositor das súmulas (principalmente das 
vinculantes): “Pretender reproduzir um sentido de um texto é seqüestrar a ação do tempo e da história. Trata-
se, pois, de uma cronofobia. E, como veremos, as súmulas são típicas manifestações de uma cronofobia do 
direito. [...] as súmulas vinculantes [...] nada mais são do que produto do ‘uso reificante da linguagem 
jurídica. No imaginário proporcionado pela insitucionalização das súmulas, os juristas criam (inventam) o 
‘mundo jurídico’, isto porque a crença nas palavras (portanto, nos verbetes sumulares) mantém a ilusão de 
que estas são parte integrante (imanência) das coisas a conhecer, ou, pelo menos, com isto pode-se ‘postular’ 
a ‘adequação’ dos conceitos ao real”. ‘Súmulas vinculantes: em busca de algumas projeções hermenêuticas’. 
Jurisdição e direitos fundamentais: anuário 2004/2005. Coord. Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Escola 
Superior da Magistratura: Livraria do Advogado, 2006. p. 112-119 passim. 
19 Tais alterações foram introduzidas co a publicação da Lei n° 9.756/1998, que alterou os dispositivos do 
próprio Código de Processo Civil: “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
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dispensa de se fazer referência a outros precedentes no mesmo sentido, mediante a citação 

da súmula pelo número correspondente (art. 102, § 4°, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal e art. 124 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). 

Não obstante o sucesso prático obtido mediante a aplicação das súmulas, tanto no 

sentido de otimizar o processo de apreciação dos recursos, como no sentido de condensar a 

ratio decidendi dos julgamentos reiterados, grande volume de processos continuou a 

abarrotar os Tribunais20, pelo que, parte da comunidade jurídica deu início a novas 

discussões em prol da celeridade processual, desta vez, levantando a bandeira da chamada 

“súmula vinculante”. 

Dentre os defensores da adoção das “súmulas vinculantes” se encontravam nomes 

como o de ROBERTO ROSAS, quem buscava argumentos, além da necessidade de rapidez no 

julgamento dos recursos, nos princípios da segurança jurídica e da igualdade de todos 

perante o ordenamento jurídico: 
 

O homem do povo não concebe duas decisões antagônicas resolvendo a mesma 
tese, o mesmo princípio, o mesmo fato. Por isso, José Alberto dos Reis dissera: que 
adianta a lei ser igual para todos se for aplicada de modo diferente a casos 
análogos? Antes a jurisprudência errada, mas uniforme, do que a jurisprudência 
incerta. Diante de jurisprudência uniforme cada um sabe com o que pode contar; 
perante a jurisprudência incerta, ninguém está seguro do seu direito.21-22

 

                                                                                                                                                     
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. § 1°-A Se a decisão recorrida 
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. 
20 Uma das causas da existência de demandas repetitivas é muito bem identificada por CÂNDIDO RANGEL 
DINAMARCO: “Não são sequer necessárias muitas estatísticas para confirmar que o maior alimentador dos 
acervos judiciários de casos pendentes é o próprio Estado (Estado, em seus diversos níveis federativos). O 
Supremo Tribunal Federal não se cansa de pronunciar a inconstitucionalidade de uma série de exações fiscais 
da União, mas ela persevera em continuar a exigir, a demandar, a resistir, a recorrer até a última instância. 
Comportamento análogo tem a Fazenda do Estado de São Paulo, seja em temas tributários decididos e 
assentados, seja no tocante a pretensão de seus servidores. Assim também procede a Previdência Social. E os 
tribunais são chamados a repetir-se em julgados e mais julgados, mesmo muito tempo depois de estar 
pacificada ou mesmo uniformizada sua jurisprudência”. “Decisões vinculantes”. In: Revista de Processo n° 
100, ano 25, outubro/dezembro, 2003, p. 168-169. 
21 ROSAS; 2003, p. 387. 
22 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, também defensor das súmulas vinculantes, noticiou que o Ministro 
Sepúlveda Pertence possuiu papel de extrema importância nesse processo: “Quando o Min. José Paulo 
Sepúlveda Pertence, então na Presidência do Supremo Tribunal Federal, ergueu a bandeira das decisões 
vinculantes dos tribunais superiores da União, não faltaram, todavia, vozes divergentes a sustentar a 
inconveniência da proposta, seja em face do princípio político da separação dos Poderes do Estado, seja do 
postulado da independência dos juízes ou da efetividade do contraditório. Mas a angustiosa realidade do 
Poder Judiciário brasileiro, sobrecarregado e moroso, exige solução liberta de preconceitos políticos ou 
jurídicos radicalizadores dessas conquistas liberais”. DINAMARCO; 2003, p. 166-167. 
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Com o apoio de uma forte campanha política voltada à “reforma do Poder 

Judiciário”, tais discussões culminaram com a edição da Emenda Constitucional n° 45/2004 

e da Lei n° 11.417/2006, que institucionalizaram por fim as “súmulas vinculantes”.23

Em resumo, tais reformas autorizaram o Supremo Tribunal Federal a criar súmulas 

com efeitos vinculadores cujo conteúdo deve representar a ratio decidendi de seus 

reiterados julgados sobre matérias de cariz constitucional – a edição de tais súmulas pode 

dar-se ex officio o ou a requerimento dos legitimados a propor ação direta de 

inconstitucionalidade.24

O texto constitucional atribuiu competência expressa à Corte Suprema para criar 

enunciados prescritivos, cujo descumprimento ou cumprimento indevido, por parte do 

Poder Judiciário ou da Administração Pública, pode ser atacado mediante uma ação 

específica chamada reclamação – sendo provida a reclamação, o Supremo Tribunal Federal 

deverá determinar que se profira nova decisão, “com ou sem a aplicação da súmula 

conforme o caso”. 

Eis, portanto, uma breve notícia histórica acerca das súmulas no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo importante destacar que uma das principais motivações para sua 

criação e a difusão de seu uso foi a preocupação com celeridade no julgamento dos 

processos mediante sua aplicação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
23 Vale destacar que tal movimentação politico-legislativa não esteve imune a críticas, como a formulada por 
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM: “Não bastasse, o açodamento com que se tentou livrar o Poder Judiciário da 
‘multiplicação de processos sobre questão idêntica’, acabou-se por criar a ilusão de que a súmula vinculadora 
resolveria a crise no Poder Judiciário. Aqui, novamente, o imediatismo foi a tônica das alterações legislativas. 
Buscou-se solucionar a ‘crise’ do Poder Judiciário, com a feitura de uma Emenda Constitucional cujo objetivo 
principal seria a vedação da multiplicação de processos idênticos. Porém, basta simples leitura dos 
enunciados-enunciados da Emenda Constitucional para se verificar, ironicamente, a multiplicação de processo 
diretamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal [...]”. In: “Função das súmulas e critérios para aferir sua 
validade, vigência e aplicabilidade”. Interpretação e Estado de Direito. Coord. Eurico Marcos Diniz de Santi. 
São Paulo: Noeses, 2006. p. 853. 
24 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
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Como se percebe, a segunda fase dos assentos no direito português se assemelha à 

sistemática introduzida pela adoção das súmulas vinculantes no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois ambas representam(avam) a condensação da ratio decidendi da 

jurisprudência uniforme de um Tribunal Superior.25-26

Trata-se obviamente de sistemática distinta da regra do stare decisis et non quieta 

movere27, adotada pelos sistemas do common law: nesse sistema o precedente judicial é, de 

per si, apto a criar normas gerais e abstratas, ao passo que, nos sistemas do civil law, a 

generalidade e abstração apenas é atingida mediante a reiteração da mesma ratio decidendi 

no julgamento dos Tribunais Superiores e a edição de um documento normativo que 

identifique a ocorrência desse fenômeno.28

                                                 
25 “O Tribunal Constitucional, sem nunca haver considerado expressamente o tema da validade constitucional 
do instituto em apreço, e embora com o único fito de avaliar da sua adequação ao conceito de norma, como 
pressuposto de sujeição a um juízo de constitucionalidade, teve ensejo de definir que ‘a fixação de doutrina 
com força obrigatória geral operada através dos assentos, traduz a existência de uma norma jurídica com 
eficácia erga omnes, em termos de, quanto a ela, ser possível o accionamento do processo de fiscalização 
abstracta sucessiva de constitucionalidade" (cfr. Acórdãos nºs 8/87 e 359/91, Diário da República, I série, de, 
respectivamente, 9 de Fevereiro de 1987 e 15 de Outubro de 1991)”. Acórdão n° 810/93, Tribunal 
Constitucional, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
26 No direito brasileiro, ANDRÉ RAMOS TAVARES identifica no instituto da “súmula vinculante” as mesmas 
características: “Compreende-se, no presente estudo, que a súmula vinculante seja – ou pretenda ser – uma 
espécie de ponte entre decisões (especialmente de controle de constitucionalidade ou interpretativas) 
proferidas numa dimensão concreta e uma decisão (sumulada) proferida com caráter geral (abstrato). Cf. 
Nova lei da súmula vinculante: estudos e comentários à Lei 11.417, de 19.12.2006. São Paulo: Método, 2007. 
p. 13. 
27 “A moderna teoria do stare decisis (da expressão latina: stare decisis et non quieta movere = mantenha-se a 
decisão e não se moleste o que foi decidido) informada pelo princípio do precedente vertical com força 
obrigatória externa para todas as cortes inferiores, veio inicialmente cogitada em prestigiada doutrina de um 
dos maiores juristas ingleses de todos os tempos, Sir Baron Parke J., que, por certo, inspirado na velha lição 
de Blackstone, escreveu: ‘O nosso sistema de Common Law consiste na aplicação, a novos episódios, de 
regras legais derivadas de princípios jurídicos e de precedentes judiciais; e, com escopo de conservar a 
uniformidade, consistência e certeza, devemos aplicar tais regras, desde que não se afigurem ilógicas e 
inconvenientes, a todos os casos que surgirem; e não dispomos da liberdade de rejeitá-las e de desprezar a 
analogia nos casos em que ainda não foram aplicadas, ainda que entendamos que as referidas regras não 
sejam tão razoáveis como gostaríamos que fossem. Parece-me de grande importância ter presente esse 
princípio de julgamento, não meramente para a solução de um caso particular, mas para o interesse do direito 
como ciência’.”. CRUZ E TUCCI; 2004, p. 160. 
28 É o que preleciona HANS KELSEN: “A função criadora de Direito dos tribunais é especialmente manifesta 
quando a decisão judicial tem o caráter de um precedente, ou seja, quando a decisão judicial cria uma norma 
geral. Onde os tribunais estão autorizados não apenas a aplicar Direito substantivo preexistente em suas 
decisões, mas também a criar Direito novo para casos concretos, existe uma compreensível tendência de se 
dar a essas decisões judiciais o caráter de precedentes. Dentro de tal sistema jurídico, os tribunais são órgãos 
legislativos exatamente no mesmo sentido em que o órgão é chamado legislativo no sentido mais restrito e 
comum do termo. Os tribunais são criadores de normas jurídicas gerais. Falamos aqui de normas gerais que se 
originam numa decisão isolada de um tribunal. Esse tipo de criação de Direito deve ser claramente distinguido 
da criação de normas gerais através da prática permanente dos tribunais, i.e., através do costume”. Teoria 
Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 216-217. 
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Com base no caminho histórico e nas idiossincrasias realçadas no decorrer deste 

artigo, não se pode deixar de observar que entre tais institutos há consideráveis 

divergências. 

Primeiramente, os assentos (aqueles julgados inconstitucionais pelo Tribunal 

Constitucional de Portugal) não podiam ser extintos ou alterados, ao passo que, no Brasil, 

existe previsão constitucional sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal alterar 

ou modificar as súmulas vinculantes. 

Em segundo lugar, as matérias sobre as quais poderiam versar os assentos eram 

muito mais amplas do que as matérias sobre as quais podem versar as súmulas vinculantes, 

pois, enquanto que para a edição daquelas bastava a jurisprudência divergente nos 

Tribunais Superiores, para a edição destas é preciso que a matéria tenha cariz 

constitucional. 

Por fim, o recurso inominado que provocava a edição dos assentos possuía hipótese 

de cabimento diante de julgamentos contraditórios da Corte Superior, ao passo que as 

súmulas vinculantes têm como causa de edição a existência de julgamentos reiterados no 

Supremo Tribunal Federal, sendo que a Corte Suprema pode provocar sua edição de 

ofício.29

Por tais motivos, não se deve cometer o erro de concluir que as súmulas vinculantes 

nasceram mortas em virtude de o ordenamento jurídico que as “idealizou” – o português – 

as ter julgado inconstitucional. 

Afirma-se isso, pois tais institutos possuem tantas semelhanças quanto diferenças, 

sendo importante destacar ainda que uma das principais características que ensejaram o 

julgamento da inconstitucionalidade parcial dos assentos pelo Tribunal Constitucional não 

está presente na sistemática das súmulas vinculantes, qual seja, a da imutabilidade do 

enunciado prescritivo. 
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TUTELA DIFERENCIADA E ESPECIALIZAÇÃO PROCEDIMENTAL, SOB O 

PRISMA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO

 

      Ricardo Adriano Massara Brasileiro∗

 

RESUMO 

A função instrumental do processo é hoje um consenso entre os processualistas. No 

entanto, é ela uma redescoberta mais ou menos recente, porquanto, por muitos anos, os 

autores envidaram seus esforços na edificação de uma ciência processual autônoma, que 

quiseram desvencilhar do direito material, ao qual o processo estava tradicional e 

indissociavelmente ligado, se o compreendendo como uma sua mera faceta, transmutada 

para a batalha judicial. Consciente do novo contexto, o presente trabalho busca justificar 

a tutela jurisdicional diferenciada e os procedimentos especiais sob a ótica da 

instrumentalidade, ou seja, sob a ótica da efetividade do processo, sob a ótica da 

adequação da estrutura procedimental e do sequenciamento dos atos processuais ao 

melhor atendimento dos mais diversos direitos materiais existentes. O estudo ressalta os 

comprometimentos ideológicos da idéia de generalidade e universalização ritual do 

procedimento ordinário com os anseios de certeza e segurança jurídica da nascente 

sociedade burguesa e correspectivo Estado liberal, que retiraram dos juízes parcela 

substancial do seu imperium, muitas vezes o impedindo de executar os próprios 

julgados e de conferir tutela interdital, com juízos de verossimilhança, somente mantido 

para hipóteses de proteção dos interesses mais caros à então sociedade industrial 

patrimonialista. Diz de uma tendência à proliferação dos procedimentos diferenciados e 

termina com uma exortação à doutrina processual à apreciação dos múltiplos 

procedimentos especiais, cujo regramento vem de antes das recentes alterações ao rito 

ordinário, a fim de verificar se suas disposições são ainda compatíveis com o propósito 

de melhor atendimento do direito material, ou se este último direito seria melhor 

satisfeito pela utilização do rito ordinário reformado. 
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PALAVRAS CHAVES: TUTELA DIFERENCIADA – ESPECIALIZAÇÃO 

PROCEDIMENTAL – EFETIVIDADE 

 

ABSTRACT 

The process instrumental function is a consensus among the studious today. 

Nevertheless, it is a more or less recent rediscovery, because, for many years, the 

authors directed their efforts on the construction of an autonomous procedural science, 

that they wished to separate from the substantial law, to which the process was 

traditional and indivisibly linked, being understood as one of its faces, transformed to 

the judicial battle. Aware of the new context, the present work seeks to justify the 

jurisdictional differenced protection and the special procedures under the view of the 

instrumentality, i.e., under the view of procedural effectiveness, under the view of the 

harmonization of the procedural structure and of the succession of procedural acts to a 

better attendance of the most different rights. The study stands out the ideological 

compromises of the idea of a general and universal procedure with the longing of 

certainty and juridical security of the emerging bourgeois society and correspondent 

liberal State, that retrieved of the judges substantial part of their imperium, many times 

impeding him to enforce his own judgments and to confer interdictory tutelage, with 

verisimilitude judgments, only maintained to protect the highly esteemed interests of the 

industrial and patrimonial society of that time. It says of the tendency of the 

proliferation of differenced procedures and ends whit an exhortation to the doctrine to 

revalue the multiple especial procedures, whose rules comes from before the recent 

modifications of the ordinary procedure, in order to verify if its dispositions are still 

compatible whit the goal of better attendance of substantial law, or if the latter would be 

better satisfied by the use of the reformed ordinary procedure. 

 

KEYWORDS: TUTELA DIFERENCIADA; DIFFERENCED TUTELAGE – 

ESPECIALIZAÇÃO PROCEDIMENTAL; PROCEDURAL ESPECIALIZATION – 

EFETIVIDADE; EFECTIVENESS 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como propósito a análise da tutela jurisdicional 

diferenciada e dos procedimentos especiais sob a ótica da instrumentalidade e da 
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efetividade do processo, ressaltando a necessidade de adequação da estrutura 

procedimental e do sequenciamento de atos processuais ao específico direito material 

que o processo se presta a tutelar. 

 

PREOCUPAÇÕES EM TORNO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO 

Construído o cabedal teórico-conceitual e operativo da ciência processual pela 

obra dos autores da dita fase de autonomização da ciência processual, enveredam-se 

agora os processualistas justamente pelo caminho reverso, pretendendo ressaltar os 

liames entre processo e direito material, havendo como principal foco de preocupações 

metodológicas a instrumentalidade do processo, com o propósito de atribuição de 

efetividade e presteza à atuação do direito material. E isso o fazem, em geral, embalados 

pelo princípio chiovendiano de que “o processo deve dar, quanto for possível 

praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha 

direito de conseguir”.1 E essa orientação a principal bandeira da recente e ainda em 

curso reforma do Código de Processo Civil. 

                                                           
1 CHIOVENDA. De la acción nacida del contrato preliminar. In: Ensayos de derecho 

procesal civil. v. I. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EJEA/Bosch, 1949, 

p. 214, item 3; Instituições de direito processual civil. v. I. Trad. J. Guimarães 

Menegale (da 2a. ed. italiana). São Paulo: Saraiva, 1942, p. 84, item 12. Sobre a 

temática do parágrafo: na vasta obra de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA: 

Tendências contemporâneas do direito processual civil. In: Temas de direito processual. 

Terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 7/8, item 2; Duas gerações de 

processualistas brasileiros. In: Temas de direito processual. Quinta série. São Paulo: 

Saraiva, 1994, p. 243/249; Saudação a Ada Pellegrini Grinover. In: Temas de direito 

processual. Sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 321; Sobre o ser a efetividade uma 

constante em recentes congressos internacionais, desse mesmo autor: O processo civil 

hoje: um congresso da associação internacional de direito processual. In: Temas de 

direito processual. Quinta série, cit., p. 237 e Os novos rumos do processo civil 

brasileiro. In: Temas de direito processual. Sexta série, cit., p. 78, nota 14. Confira-se, 

também, para a generalidade do tema do parágrafo: DINAMARCO. A 

instrumentalidade do processo. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994, passim e em especial 

p. 17/24, item 1; BEDAQUE. José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência 

do direito material sobre o processo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 42, item 14. 
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 Nessa global perspectiva, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, há mais de 

vinte e cinco anos, versou sobre a então já notória e preocupante questão da efetividade 

processual, enunciando proposições que ao seu autorizado juízo poderiam configurar a 

“problemática essencial da ‘efetividade”, estando dentre elas, para além do postulado 

chiovendiano, a idéia de que “a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela 

adequados, na medida do possível, a todos os direitos (e outras posições jurídicas de 

vantagem) contemplados no ordenamento, quer resultem de expressa previsão 

normativa, quer se possam inferir do sistema”. Explicitando essa sua proposição, o 

processualista propôs uma “releitura” do art. 75 do Código Civil então vigente (“A todo 

direito corresponde uma ação que o assegura”), pretendendo “extrair da antiga partitura 

sonoridades modernas”, tendentes a uma ampliação das “categorias ‘acionáveis”, que 

pudessem ser geradas, “ao menos em linha de princípio”, por “quaisquer normas 

preceptivas ou proibitivas”, incluídas aqui aquelas “normas constitucioinais, 

permanentemente ameaçadas em seu alcance prático pela propensão conformista de 

alguns comentadores a rotulá-las, com demasiada facilidade, de ‘programáticas”2. 

                                                           
2 Notas sobre o problema da “efetividade” do processo. In: Temas de direito processual. 

Terceira série, cit., p. 27 e 32/33, itens 1 e 4; são as demais proposições: “b) esses 

instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em princípio, sejam quais 

forem os supostos titulares dos direitos (e das outras posições jurídicas de vantagem) de 

cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive quando indeterminado ou 

indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos; c) impende assegurar condições 

propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes, a fim de que o 

convencimento do julgador corresponda, tanto quanto puder, à realidade; d) em toda a 

extensão da possibilidade prática, o resultado do processo á de ser tal que assegure à 

parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento 

[e aqui o postulado chiovendiano]; e) cumpre que se possa atingir semelhante resultado 

com o mínimo dispêndio de tempo e energias” (colchetes introduzidos), p. 27/28, item 

1. Tais proposições as manteve o autor em mais atual artigo: Efetividade do processo e 

técnica processual. In: Temas de direito processual. Sexta série, cit., p. 17/18, item 1. 

Esse programa da efetividade processual levantado pelo processualista, parece estar 

sendo em vasta escala contemplado pelo legislador. A propósito, do mesmo autor: Os 
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EFETIVIDADE DO PROCESSO NA DIFERENCIAÇÃO DA TUTELA E NA 

ESPECIALIZAÇÃO PROCEDIMENTAL 

Tal “releitura” também se pode fazer e tem sido feita num sentido de necessária 

plasticidade e adequação procedimental, sentido este não expressamente previsto pelo 

ilustre processualista neste seu estudo histórico, mas pelo próprio também 

posteriormente sustentado, com os dizeres de que:  

 

“Seria de presumir-se evidentíssimo para todos que a função instrumental do 

processo implica, por força, adaptação do instrumento às variáveis 

circunstâncias do meio em que ele é posto a funcionar”; e ainda “O remédio tem 

de ajustar-se às particularidades características da enfermidade. Não há, nem 

pode haver, receita que se mostre igualmente adequada ao tratamento eficaz de 

toda e qualquer situação litigiosa. A falsa crença, explicita ou implícita, em 

semelhante possibilidade foi um subproduto indesejável da excessiva ênfase que 

certa corrente de pensamento pretendeu dar à idéia da autonomia do direito 

processual, como se a preocupação – em si, legítima e necessária – de distingui-

lo do direito material houvesse de traduzir-se em soberana indiferença do 

processo às peculiaridades da matéria sobre que verse”.3

                                                                                                                                                                          
novos rumos do processo civil brasileiro. In: Temas de direito processual, Sexta série, 

cit., passim. 
3 Miradas sobre o processo civil contemporâneo. In: Temas de direito processual. Sexta 

série, cit., p. 55/56, item 4; anteriormente mesmo à exposição do programa da 

efetividade, BARBOSA MOREIRA já se pronunciara criticamente acerca da 

generalização do esquema “processo de condenação (normalmente de rito ordinário) + 

execução forçada” ao trato das diversas situações litigiosas, exigindo “formas 

procedimentais particularmente simples e expeditas” para a concreção da “tutela 

preventiva”, a que se realiza antes da consumação da lesão: Tutela sancionatória e tutela 

preventiva, texto de setembro de 1978, reproduzido nos Temas de direito processual. 

Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 22 e 25, itens 2 e 4; outrossim em O novo 

processo civil brasileiro o autor menciona determinados tipos de pedidos que reclamam, 

“por necessidade intrínseca, rito especial”, v. g., o pedido de inventário e partilha: 17 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 17, 1a parte, cap. I, § 1o, V, 2, c. Sobre o tema confira-
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 De facto, nenhuma novidade parece conter tal noção, dado que é ela própria que, 

como princípio, desde sempre pretendeu informar a variabilidade e especialização 

procedimentais. Esse, aliás, o principal móvel da genérica conformação dos 

procedimentos especiais, de jurisdição contenciosa ou voluntária, assentados no CPC ou 

em legislação extravagante, que até mesmo recebem, com bastante impropriedade, o 

próprio nome do abstrato direito material cuja mais pressurosa atuação determinou-lhes 

as peculiaridades: v. g., ação (rectius procedimento) de alimentos, de consignação em 

pagamento, possessória, de despejo etc. Curiosamente, também não é incomum se 

verificar nos respectivos regramentos, mesmo quando veiculados no CPC, verdadeiras 

normas substanciais (v. g., entre muitos, o depósito extrajudicial dos §§ do art. 890 do 

CPC e as normas dos artigos 10/20 da L. 6.515/77). Nesses especiais procedimentos, o 

específico espectro de atuação reduz-se a específicas modalidades de pretensões, cuja 

dedução na petição inicial constitui específico pressuposto de seguimento 

procedimental, diversamente do que ocorre no procedimento ordinário, que é o 

procedimento em realidade comum à absoluta maioria das pretensões dedutíveis. 

Também nesses procedimentos revelam-se, entre outras técnicas de especialização 

procedimental, a utilização de modalidades diferenciadas de cognição sumária, bem 

como, não raro, encontram-se mesclados atos ou grupamentos de atos de cognição, 

execução e cautelares, tudo com o especial propósito de melhor atendimento ao 

específico direito material e ao específico valor neste mesmo direito consubstanciado.4 

                                                                                                                                                                          
se, com proveito: ANDREA PROTO PISANI. Lezioni di diritto processuale civile. 3 

ed. Napoli: Jovene, 1999, p. 6, 33, 53/54, introdução, item 2.2 e capítulo primeiro, 

passim e em especial itens 1 e 16; a outra obra desse autor remete o processualista 

carioca nos dois primeiros trabalhos mencionados nesta nota. 
4 Acerca do precípuo propósito informador da especialização procedimental: 

ALBERTO DOS REIS, José. Processo ordinário e sumário. v. I. 2 ed. Coimbra: 

Coimbra editora, 1928, p. 57/58, item 15; LOPES DA COSTA. Manual elementar de 

direito processual civil. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 310, item 515, 

expressamente mencionando a função instrumental do processo; Para considerações 

históricas sobre a tutela diferenciada: NORONHA, Carlos Silveira. Apontamentos 

históricos da tutela diferenciada. In: CRUZ E TUCCI. Coord.). Processo civil: evolução, 

20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 57/75. Sobre o ser o procedimento 
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ordinário o verdadeiro procedimento comum, incluindo o sumário entre os especiais: 

BARBOSA MOREIRA. O novo processo civil brasileiro. 17 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1995, p. 4, 1a parte, introdução, 2; do mesmo autor: O procedimento ordinário. 

In: Estudos sobre o novo código de processo civil. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1974, p. 

101. Acerca das diversas possíveis técnicas de cognição empregadas: BAPTISTA DA 

SILVA. Curso de processo civil. v. 1. 5 ed. São Paulo: RT, 2000, cap. 5, passim; 

KASUO WATANABE. Da cognição no processo civil. 2 ed. São Paulo: Central de 

Publicações Jurídicas: CBEPEJ, 1999, cap. 5/6. Sobre a mescla de atos de diversas 

índoles nos procedimentos especiais: THEODORO JÚNIOR. Curso de direito 

processual civil, v. III, 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 6, item 1.195 – também 

neste item a descrição de técnicas de especialização procedimental - em suas 

adjacências, o trato da generalidade da temática no parágrafo abordada; FREDERICO 

MARQUES, José. Instituições de direito processual civil. V. III. Rio de Janeiro: 

Forense, 1959, p. 12/13, item 554, versando também sobre a sumarização – a propósito 

da mescla de atos estes dois últimos autores somente de forma expressa tratam do 

amálgama conhecimento/execução; sobre a mescla também de medidas cautelares: 

COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. Comentários ao código de processo civil. V. 

XI, tomo I. São Paulo: RT, 1977, p. 6 – aqui também acerca da existência de específicos 

pressupostos (p. 7/8); sobre a mescla de providências das três naturezas, com 

exemplificações: MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 7 ed. São 

Paulo: Malheiros, 1995, p. 42/43, item 16.8 - nos itens 15/16 a generalidade das 

questões do parágrafo acima; GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil 

brasileiro. V. 3. 13 ed. São Paulo: Saraiva: 1999, p. 201, item 51, 2 e 4 – no mesmo 

local a informação, sem exemplificação, da continência de normas materiais 

heterotópicas no corpo do CPC, em resultado da influência do direito material sobre a 

conformação desses procedimentos. Sobre a temática em geral, mencionando tornarem 

tais procedimentos “mais aparente a relação direito-processo”, com remetimento a 

ampla bibliografia: CELSO NEVES: Estrutura fundamental do processo civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1995, cap. VI/VII; para este autor, a tônica é “a disciplina do 

procedimento [...] dominada pela necessidade de adequação do rito à res in iudicium 

deducenda”, p. 295, item 41. 
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De resto, claríssima a questão na diversidade ritual do processo de execução, em que “a 

cada espécie de prestação corresponde um tipo de procedimento”.5

 

Aliás, foi a própria consciência dessa função que desempenha a idéia de 

adequação instrumental do processo, que observa fatores de índole subjetiva, objetiva e 

teleológica, o que conduziu GALENO LACERDA, mais além, a erigi-la em verdadeiro 

“princípio unitário e básico, a justificar, mesmo, a autonomia científica de uma teoria 

geral do processo”. Este autor, com propriedade, com esta aproximação, corrige a 

desvirtuação professada por BENTHAM, consistente na oposição do direito processual 

ao direito material por uma sua suposta natureza adjetiva, aduzindo corretamente que “a 

antítese não é direito material – direito formal e sim, direito material – direito 

instrumental”.6

                                                           
5 BARBOSA MOREIRA. O novo processo civil brasileiro, cit., p. 228, 2a parte, 

introdução, 4; do mesmo autor, aplicando o princípio chiovendiano às diversas espécies 

de execução: o relatório regional latino-americano apresentado no colóquio da 

Associação Internacional de Direito Processual, realizado em Lund (Suécia), em 1985: 

Tendências na execução de sentenças e ordens judiciais. In: Temas de direito 

processual. Quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 215/241. No mesmo sentido: 

invocando expressamente a instrumentalidade e supinando a “verdadeiro mote, ou 

slogan, entre os processualistas modernos” a referida asserção chiovendiana: 

DINAMARCO. Execução civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 314/320, itens 

192, 194/195. 
6 Comentários ao código de processo civil. v. VIII, tomo I. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1994, p. 18/19, item 7. Também sobre o “princípio da adaptabilidade do 

procedimento às exigências da causa” ou princípio da “elasticidade processual”: 

DINAMARCO. A instrumentalidade do processo, cit, p. 290/291, item 36.2; 

BEDAQUE. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo, cit., p 

51/54, itens 17/18; CALAMANDREI. Instituciones de derecho procesal civil. v I. Trad. 

(da 2. Ed. italiana) Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: EJEA, 1973, p. 378/380, § 

53, de quem extraídas as expressões entre aspas: nesta obra, contudo, assumem os 

princípios uma configuração diversa da de especialização ou diferenciação 

procedimental abstrata para o atendimento do abstrato direito material, restando mais 

propriamente como a possibilidade de escolha inicial pela parte do procedimento 
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SENTIDO HISTÓRICO-IDEOLÓGICO DA UNIFORMIDADE 

PROCEDIMENTAL 

A questão, todavia, é que, como pouco acima mencionado, o propósito de 

autonomização e construção teórica da ciência processual, surgida da identificação e do 

estudo da abstrata noção de relação processual, trouxe consigo, desde os primórdios, em 

reação ao então arcaico, tradicional e não unitário estudo das pedestres e múltiplas 

formas procedimentais, a idéia de uniformização e generalidade ritual. Isso, consoante o 

escólio de OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, que perquire o “sentido ideológico” de 

toda a situação, entre outras razões, atendeu principalmente aos anseios de certeza e 

segurança jurídica da nascente sociedade burguesa e correspectivo Estado liberal: 

através dum esquema de “universalização do procedimento ordinário”, por sua 

costumeira pureza e plenariedade cognitiva, alcançava-se a integral composição do 

litígio e a almejada certeza jurídica, outrossim obtida pela pregação do mister de 

aterem-se os juízes à pronúncia (declaração) dos dizeres legais e pela espoliação destes 

de substancial parte de seu imperium: muitas vezes do poder de executar os próprios 

julgados, transferido à Administração, e do poder de conferimento de tutela interdital, 

com juízos de verossimilhança. Quanto aos procedimentos especiais, em regra de 

cognição sumária (menos extensa ou menos profunda), procedimentos mais expeditos e 

                                                                                                                                                                          
concreto mais adequado à causa e como “poder dado ao juiz ou às partes de seguir, no 

curso do procedimento eleito, o itinerário que melhor corresponda às dificuldades e ao 

ritmo da causa”, ou seja, trata-se de uma possibilidade de adaptação à causa única e 

concreta posta diante das partes e do juiz, e não de uma especialização procedimental no 

plano normativo, porquanto, como se sabe: “em relação a um mesmo procedimento, 

cada processo concreto adquire sua própria feição, forma-se em sua especificidade, 

distinta de todos os outros processos da mesma espécie. A comparação entre duas 

demandas da mesma natureza mostra que, em uma, a instrução pode se alongar mais, os 

meios de prova podem ser diferentes, os fatos a serem provados podem ser diversos, a 

argumentação das partes pode se ater a questões diferenciadas e a própria atuação das 

partes se faz em graus distintos. [...] Por isso, por mais semelhantes que sejam os 

processos, cada um é único, embora haja um modelo legal a ser seguido [...]”: 

GONÇALVES. Aroldo Plínio. Nulidades no processo. Rio de Janeiro: Aide, 1993, p. 

101/102, item 18 (colchetes introduzidos). 
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onde mais acentuado o imperium judicial, estes mais diretamente se reservaram à 

proteção dos mais caros interesses à então sociedade industrial patrimonialista – ou aos 

estratos sociais mais poderosos: tendeu-se, v. g., à manutenção das ações cambiais e 

possessórias.7

 

Em sentido próximo quanto ao último aspecto, concernente à evidenciação dos 

valores “mais dignos” de maior eficácia na atuação processual, JOSÉ CARLOS 

BARBOSA MOREIRA, versando sobre a tutela preventiva, havendo já criticado 

generalização do esquema “processo de condenação (normalmente de rito ordinário) + 

execução forçada”8 ao trato das diversas situações litigiosas, constata o melhor 

aparelhamento instrumental do atual ordenamento jurídico destinado à tutela antes dos 

bens do que das pessoas, por ser o mesmo mais bem dotado a evitar a lesão ao 

patrimônio, v. g., pelo interdito proibitório e a nunciação de obra nova, do que para 

evitar, v. g., dano aos direitos de personalidade; tudo isso contrariamente à orientação 

reinol das Ordenações Filipinas, que fazia “possível ao ameaçado pedir ao juiz que o 

segurasse ‘a ele e as suas cousas’: a pessoa antes dos bens, em seqüência 

filosoficamente irrepreensível”, mas numa inversão de não se espantar “numa 

civilização mais voltada para o ter que para o ser” (GABRIEL MARCEL).9  

 

TENDÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO 

Hoje porém, conforme também já ressaltado, tornando ao processualista gaúcho,  

 

“a maior novidade científica, no campo do processo civil, passou a ser, 

justamente, a busca de formas especiais de tutela jurisdicional indicadas pelos 

processualistas como espécies de ‘tutela diferenciada’, que outra coisa não é 

senão a REDESCOBERTA tardia de que a todo direito corresponde, ou deve 

                                                           
7 Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2 ed. São Paulo: RT, 1997, 

passim e em especial p. 161/164, cap. 14, a/c; Curso de processo civil, p. 113/120, item 

5.2. 
8 Esquema este só recentemente superado pela genérica transformação da dualidade 

processo de conhecimento/processo de execução em fases de um só procedimento. 
9 Tutela sancionatória e tutela preventiva, cit., p. 22/23 e 29, itens 2, 4 e 9; as expressões 

entre aspas são do próprio processualista. 
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corresponder, uma ação (adequada) que efetivamente o ‘assegure’, 

proclamando-se, mais uma vez, a função eminentemente ‘instrumental’ do 

processo.” 

[...] 

“Segundo se diz, se a função do processo há de ser verdadeiramente 

instrumental, deverá ele ser concebido e organizado de tal modo que as 

pretensões de direito material encontrem, no plano jurisdicional, formas 

adequadas, capazes de assegurar-lhes realização específica, evitando-se, quanto 

possível, que os direito subjetivos primeiro sejam violados para, só então, 

merecer tratamento jurisdicional, concedendo-se a seu titular, às mais das vezes, 

um precário e aleatório sucedâneo indenizatório.” 10

 

Daí acenar esse mesmo autor para uma tendência de superação do procedimento 

ordinário, “exacerbadamente moroso e complicado, a ponto de tornar-se inadequado ao 

nosso tempo e às novas exigências decorrentes de uma sociedade urbana de massa”, 

tarjando-o de “instrumento processual de índole conservadora”, por preservar o status 

quo anterior à demanda por todo o tempo de sua tramitação. Consoante esse autor, a 

mera “inserção de uma decisão liminar transformaria, por si só, o procedimento de 

ordinário em especial”, o que, segundo o mesmo, o legislador pretendeu evitar de 

realizar ao determinar que, na tutela antecipada do art. 273, o que se antecipa são os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, e não a própria tutela, como se “decidir 

provisoriamente, ou emitir julgamentos provisórios”, fosse “o mesmo que nada decidir e 

nada julgar”.11

                                                           
10 BAPTISTA DA SILVA. Curso de processo civil, cit., p. 117, item 5.2 e p. 125, item 

5.3 (termo em maísculas destacado). Sobre a tutela preventiva, na literatura recente, são 

de importância os estudos de LUIZ GUILHERME MARINONI, entre eles: Tutela 

inibitória: a tutela de prevenção do ilícito. In: Revista de direito processual civil. v. 2. 

Curitiba: Genesis, 1996. 
11 Curso de processo civil, cit., p. 120/121, item 5.3 e p. 139, item 5.7.2, b. É de se 

lamentar, no entanto, a tradicional resistência de nossos juízes na concessão de 

provimentos liminares e antecipatórios, além do assolamento dos procedimentos 

especiais pela excessiva morosidade do Judiciário, tudo isso que só faz ressaltar o hiato 

que separa, como diz BARBOSA MOREIRA, “o nível da ciência e aquele da prática do 

3093



 

JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA, contudo, parece não crer na 

especialização do procedimento ordinário, mas sim num novo tipo de ordinariedade, 

porquanto após ressaltar que “os adiantamentos, em atendimento imediato da inicial 

(liminares, de possessórias, de mandados de segurança, de embargos de terceiros, de 

nunciações de obra nova etc.)”, possíveis nos procedimentos especiais, resultam de 

“peculiaridades intrínsecas ao direito material”, assina que  

 

“O instituto da antecipação de tutela [...], em que também ocorre o atendimento 

imediato da inicial, pertence, entretanto, ao procedimento ordinário, cuja 

generalidade não distingue o direito material. E a ordinariedade não deve ser 

variada conforme o direito material, sob pena de ruir o sistema, em retorno 

pretoriano à multitudinária variedade de procedimentos”.12

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pontuadas, no entanto, as múltiplas inovações que se inseriram no procedimento 

ordinário, todas elas tendentes a uma maior efetividade processual, fica em aberto a 

tarefa doutrinária de apreciação dos múltiplos procedimentos especiais, cujo regramento 

vem de antes das alterações, a fim de verificar se suas disposições são ainda 

compatíveis com o propósito de melhor atendimento do direito material, ou se este 

último direito seria melhor satisfeito pela utilização do rito ordinário reformado. 

 

Quanto ao último aspecto, é de utilidade a conhecida a tese de PONTES DE 

MIRANDA, largamente perfilhada pela doutrina, do princípio da preferibilidade do rito 

                                                                                                                                                                          
foro”, o que, ainda com o autor, não parece que seja uma vergonha tão-só dos países 

latino-americanos: Evoluzione della scienza processuale latino-americana in mezzo 

secolo. In: Temas de direito processual. Sétima série. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 154, 

item 6. 
12 A nova ordinariedade: execução para a cognição. In: FIÚZA et al. (Coord.). Temas 

atuais de direito processual civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 165, item 6. 
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ordinário, segundo a qual os procedimentos especiais, em sentido lato, dão-se em 

benefício dos autores, que aos mesmos poderiam livremente renunciar.13
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O PROJETO CIDADANIA ATIVA- UM DESAFIO EDUCACIONAL 

Bruna Souza Paula∗

RESUMO  

Este artigo traz algumas considerações e reflexões acerca do Projeto Cidadania Ativa do 

Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza. O que 

se pretende com este artigo, em sentido amplo, é analisar o projeto como uma nova 

forma de ensino jurídico, no sentido disponibilizar oportunidades para que o aluno 

expanda seus conhecimentos e desenvolva seu espírito cívico. Pretende, ainda, trazer 

algumas considerações acerca do ensino jurídico brasileiro, um breve histórico até a sua 

situação atual. Ressaltando o caráter eminentemente social do curso de direito como 

instrumento modificador da sociedade já que constitui o único curso superior que tem 

nas mãos um dos Poderes da Republica, o Judiciário. O que se pretende, em sentido 

estrito, é demonstrar como o Projeto Cidadania Ativa se propõe desenvolver um 

processo de ensino de maior eficácia, condizente aos novos tempos, capaz de 

desenvolver condições de humanização. Considerando, que será na sua formação que o 

profissional de direito deverá desenvolver um sentimento de participação ativa, 

condizente com seu papel na sociedade. Desta feita, Projeto Cidadania Ativa possui um 

papel de fundamental importância na construção dos bacharéis de Direto já que as 

Faculdades de Direito devem proporcionar atividades complementares que permitam a 

interdisciplinaridade do ensino jurídico proporcionando ao aluno uma formação de 

profissional cidadão.  

PALAVRAS CHAVES: CIDADANIA; ENSINO JURÍDICO; PROJETO 

CIDADANIA ATIVA. 

ABSTRACT 

This article offers some observations and reflections about the Projeto Cidadania Ativa 

of the Course of Law of the Center of Legal Sciences of the Universidade de Fortaleza. 

                                                 
∗ Advogada; Cursando Especialização em Direito Processual: Grandes Transformações; Orientadora do 
Projeto Cidadania Ativa 
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What intends with this article, in the broad sense, is to examine the project as a new 

form of legal education, in order to provide opportunities that the student expand their 

knowledge and develop their civic spirit. Pretends, also, to bring some considerations 

about the brazilian legal teaching, a brief history until their current situation. The 

eminently social character of the course of law as an instrument modifier of the society 

since it is the only university that has one of the powers of the Republic in this hands, 

the Judiciary. What pretends, in the strict sense, is to demonstrate how the Projeto 

Cidadania Ativa proposes to develop a process of education, greater efficiency, agrees 

to new times, capable of developing conditions of humanization. Whereas, that will be 

in their training that the professional of law should develop a sense of active 

participation, consistent with their role in society. This time, Projeto Cidadania Ativa 

has a role of fundamental importance in the construction of graduated of Law to the 

Faculties of Law should provide complementary activities to the interdisciplinary 

teaching of legal providing the student a formation of professional citizen. 

KEYWORDS: CITIZENSHIP; LEGAL EDUCATION; PROJETO CIDADANIA 

ATIVA. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma visão sem ação é um sonho. Ação sem visão é 
passatempo. Mas se aliamos nossas visões a ações 

faremos diferença no universo. 

Mário Quintana 

O Projeto Cidadania Ativa, conhecido por PCA, compõe o Curso de Direito do 

Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza e realiza suas atividades por 

meio de 31 programas. Cada programa conta com professores orientadores e alunos, 

voluntários interessados em exercitar sua cidadania e conscientizar a comunidade.  

Ressalte-se que em alguns programas do PCA, conta-se com o apoio dos 

advogados auxiliares do Escritório de Prática Jurídica, jovens profissionais que já tem 

despertado espírito cívico, inclusive foram de advogados auxiliares que vieram os 

primeiros colaboradores do PCA.     
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É cediço que, o ensino jurídico brasileiro é caracterizado por faculdades e cursos 

de Direito estagnados e muitas vezes retrógrados, tendo em vista que mantém a mesma 

finalidade de quando foram criados a época do Estado Nacional, apenas com novas 

formas, qual seja: “um ensino voltado à formação de uma ideologia de sustentação 

política e a formação de técnicos para ocuparem a burocracia estatal” (RODRIGUES, 

1998, p.11). 

Essa posição apesar de aparentemente pretender cumprir a missão a que se propõe 

o curso como fonte material do Direito, produzindo o senso comum, esquece da função 

política do Curso de Direito. Ao adotar essa linha reproduz a sociedade autoritária e o 

estado burocrático, caminhando na contramão da sua finalidade social, já que a força 

conservadora serve de entrave à construção de uma verdadeira sociedade democrática. 

O projeto objetiva desenvolver nos alunos participantes uma visão de comunidade 

e de direito mais ampla do que aquela adquirida nos bancos universitários e poderão 

aplicar suas experiências nas atividades profissionais que exercerem depois de 

formados.  

1 PERCEPÇÕES INICIAIS ACERCA DO PROJETO CIDADANIA ATIVA 

No Brasil contamos com aproximadamente 1046 cursos de Direito. Constata-se 

que o ensino jurídico brasileiro é marcado pela ampliação do número de cursos de 

Direito e grande quantidade de formandos que são colocados no mercado de trabalho, 

acarretando banalização e descredibilidade dos cursos jurídicos.   

Busca-se assim, um processo de ensino de maior eficácia condizente aos novos 

tempos, capaz de desenvolver condições de humanização. O pensamento que não se 

deve preponderar é o do curso restrito ao ensino de leis, pois o código comentado é 

apenas um momento e não o principal. 

Ademais, como nos diz o Professor Antônio Carlos Wolkmer, ao prefaciar a obra 

de Alexandre César (2002, p.9): 

Em tempos de desumanização individualista neoliberal e dos excludentes 
processos de globalização, a luta pelo reconhecimento, garantia e 
efetivação dos direitos dos cidadãos torna-se hoje, uma das condições 
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fundamentais para o exercício de uma verdadeira cidadania no espaço de 
um Estado Democrático de Direitos. (grifo nosso) 

Nesse contexto, surge o Projeto Cidadania Ativa componente do Núcleo de 

Estágio, Monografia e Atividades Complementares do Curso de Direito em 2001, hoje, 

Centro de Ciências Jurídicas, com o objetivo de propiciar um maior suporte na 

formação acadêmica de seus discentes e de levar cidadania às comunidades periféricas 

de Fortaleza, com atuação direta em grandes bairros como Dendê, Luciano Cavalcante, 

Messejana, Parangaba, Pirambú, Mucuripe e João XXIII. 

Suas atividades são voltadas para a conscientização de direitos nas comunidades, 

na execução de projetos especiais e na implementação de políticas públicas para 

governos e instituições não governamentais.  

Desenvolve-se por meio de 31 programas, que abrange as mais diversas áreas, 

como: Educação Jurídica Comunitária, Porta de Entrada, Educação em Direitos 

Humanos, Gestão Ambiental, Delegacia é Nossa, Serviço de Solução Extrajudicial de 

Disputa – SESED, Direito e Comunicação para as Comunidades, Planejamento 

Familiar, Trabalho e Sociedade, Educação Jurídica para a Infância e Juventude, Inserção 

Social do Idoso, para citar apenas alguns. 

Ressaltemos que, os programas são desenvolvidos por professores e alunos 

voluntários que doam seu tempo em prol de algo maior, ou o que Sherer-Warren (1999, 

p. 65) denomina de: “compromisso com o coletivo”.  

O professor Francisco Otávio de Miranda Bezerra, Diretor do Centro de Ciências 

Jurídicas da Universidade de Fortaleza, no prefácio do livro Estudos sobre a efetivação 

do Direito na atualidade (2003, p. 5), nos diz que os voluntários do projeto estão: 

“imbuídos do mesmo sentimento – o de solidariedade”, acrescenta ainda que: 

As atividades no núcleo superam o objetivo de ensino de qualidade, vez que 
conduz pautado num comportamento humanitário, estimulando a luta pelos 
direitos, por meio da conscientização da cidadania e da democratização do 
acesso a justiça. 

O Curso de Direito da Universidade de Fortaleza desenvolve esse projeto social 

visando atender a demanda social, pois reflete o desejo da comunidade, cuja atuação 
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preliminar se deu na comunidade do Dendê, a partir de uma dialética nesse tecido social 

(HOLANDA, 2004, p.22). 

Entretanto, o desenvolvimento de suas atividades não atinge só, as comunidades 

beneficiadas, atinge a sociedade como um todo, pois, as pessoas alcançadas pelo projeto 

irão repassar seus conhecimentos à sua comunidade, como multiplicadores de 

cidadania, e adquirirão postura ativa de cidadão, pois possuirão o conhecimento e 

interferirão em sua realidade como um agente modificador, buscando uma sociedade 

melhor.  

2 ENSINO JURÍDICO NO BRASIL - CONCEPÇÃO GERAL  

É importante destacar que, as Faculdades de Direito surgiram através de uma Lei 

Imperial em 11 de agosto de 1827, inicialmente em Olinda e em São Paulo, para suprir 

as necessidades do Império, como forma de consolidação da independência do Estado. 

Em agosto deste ano completam 180 anos e há com aproximadamente, como dito 

anteriormente, 1046 cursos de Direito, de acordo com notícia veiculada em primeiro de 

junho de 2007 no site Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Os cursos jurídicos foram criados seguindo a linha de Coimbra, em Portugal, 

inclusive adotando os manuais utilizados pela Universidade portuguesa. De acordo com 

Rodrigues (1998, p. 35) tinha duas funções básicas: “1. sistematizar a ideologia político-

jurídica do liberalismo, com finalidade de promover a integração ideologia do Estado 

Nacional projetado pelas elites; 2. a formação da burocracia encarregada de 

operacionalizar esta ideologia, para a gestão do Estado Nacional”. 

Dessa forma, Bastos (1978 apud FARIA, 1984, p. 158) ao falar do início dos 

cursos de direito afirma que: “a organização de cursos jurídicos muito mais voltados 

para atender aos interesses do Estado do que às expectativas judiciais da sociedade [...] 

sua finalidade básica não era formar advogados, mas, isto sim, atender às prioridades 

burocráticas do Estado”. 
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O formalismo impregnado na formação dos advogados, ligados à normas e 

doutrinas, atrapalham, pois não basta conhecer os tempos e modos processuais, para 

Aguiar (1991, p. 86): 

É necessário que haja carne no esqueleto, mas ela não existe, pois é 
fenomenal, fática e concreta e por isso não jurídica [...] esse purismo, que é 
fruto da comodidade, estiola o Direito, tirando dele o que lhe é essencial: a 
luta, os poderes, as transformações, as conquistas, os avanços, as perdas e, 
acima de tudo, o que é fundamental: o ser humano concreto e seus direitos. 
(grifo nosso) 

A ciência jurídica estudada das faculdades de Direito tem um caráter 

eminentemente social como analisa Benjamim de Oliveira Filho (1967 apud 

JOAQUIM, 2006, on-line): 

A ciência jurídica é eminentemente social, pois o fenômeno jurídico se 
desenvolve na sociedade, tendo como condição de existência a vida social, 
que, por seu turno, não subsistiria, nem atingiria seus fins, sem o 
estabelecimento de normas de conduta, formadas em seu seio, dentre as quais 
sobrelevam as normas jurídicas, disciplinando a vida de relação entre os 
homens. 

O sociólogo jurídico Faria (1984, p. 159-160), analisando o papel ideológico das 

faculdades de Direito no contexto político, social e econômico, chega à duas funções 

básicas de desempenho, uma à nível cultural-ideológico: “as faculdades atuam como as 

principais instituições responsáveis pela sistematização da ideologia político-jurídica, o 

liberalismo, cuja finalidade é promover a integração ideológica do Estado moderno 

projetado pelas elites dominantes”. 

A outra função, anteriormente citada, refere-se, nas palavras do autor, a 

operacionalização desta ideologia que: “se revela na formação dos quadros para gestão 

do Estado Nacional” (FARIA, 1984, p.60). Caracterizando uma mistura de liberalismo 

com autoritarismo governamental, mero discurso ideológico provindo do modelo 

francês, mas que não foi concretizado a altura deste. 

De acordo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

(2000, p. 12-13):  

O curso de Direito se constitui no único curso superior que prepara, com 
exclusividade, os recursos humanos que compõem um dos Poderes da 
República: o Judiciário; alem disso, preparam também todas dos outros 
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profissionais envolvidos com a administração da Justiça: Advogados 
(públicos e privados), Promotores de Justiça e Delegados de Polícia. (grifo 
nosso) 

Uma pena que ainda se tenha uma visão tão restrita de um curso que tem tanto 

para oferecer e, mais que qualquer outro, tem condições de tornar o mundo melhor e 

mais justo. Ressalte-se que, nenhum outro curso possui o poder, ou pelo menos, um dos 

poderes do Estado em suas mãos. 

Em resposta a esse anseio, os cursos jurídicos passaram por reformulação 

curricular através das diretrizes traçadas pela Portaria/MEC/SESU nº 1886, de 30 de 

dezembro de 1994, que operou uma micro-revolucão, pois estabeleceu um novo modelo 

pedagógico, uma nova compreensão entre ensino e aprendizagem nos cursos jurídicos, 

necessitando estabelecer uma interação entre a teoria e prática. 

A portaria estabelece como pontos básicos: a) carga horária: 3300h; b) tempo: 5 a 

8 anos; c)curso de Direito dever’a abranger as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; d)institui as atividades complementares. Tem como conteúdo mínimo a 

seguinte distribuição curricular: disciplinas fundamentais: Introdução a Ciência do 

Direito, Filosofia Geral e Jurídica, Ética Geral e profissional, Sociologia Geral e 

Jurídica, Economia e Ciência Política; disciplinas profissionalizantes; Direito 

Constitucional, Civil, Administrativo, Tributário, Penal, Processo Civil e Penal, 

Trabalho, Comercial e Internacional. 

3 PROJETO CIDADANIA ATIVA – UMA PROPOSTA EDUCACIONAL 

Apesar da mudança de currículos já ter acontecido como reação à sociedade, a 

situação dos cursos ainda não está como esperado, resultado da não escolha de critérios 

claros para sua direção e por objetivar uma mera modificação de rótulo sem avanços 

significativos.  

De certo que, para uma real melhora, necessitaria de mudança na 

interdisciplinaridade; criticidade, ou seja, atitude de duvidar e procurar o melhor meio 

epistêmico e conceitual para dar conta de determinado problema ou fenômeno; e 

regionalização dos cursos com currículos situados e condizentes com as respectivas 

regiões onde se encontram como a Amazônica (AGUIAR, 1991, p. 88-89). 
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Uma pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil veiculada, em 1º de 

junho de 2007, pelo seu site, contabilizadou que são disponibilizadas 194.689 vagas 

anulamente nos 1046 cursos em todo o país, no Estado do Ceará são 17 cursos de 

Direito e 2.755 vagas disponíveis, o Estado de São Paulo oferece o maio número de 

cursos, num total de 255, com 48.745 vagas abertas todo ano. 

O presidente nacional da OAB, César Brito (2007, on-line), diante dessa avaliação 

feita pela Comissão Nacional de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB que 

destacou o baixo índice de aprovação no Exame da ordem, exame que permite o 

bacharel em direito exercer a profissão de advocacia, na média nacional, está abaixo de 

20% atualmente, o presidente conclui que a melhoria da qualidade dos cursos de Direito 

é: “uma questão de cidadania”. 

Desta feita, os cursos na tentativa de desenvolver um processo de ensino de maior 

eficácia, condizente aos novos tempos, capaz de desenvolver condições de 

humanização, passam pelo que comumente é chamado de ‘crise do ensino jurídico’. 

Rubens Aprobato Machado (2003 apud DIAS, 2004, on-line), ex-presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil, nos anos entre 2001 e 2004, acerca da crise do ensino 

jurídico declarou que: 

Não há dúvida que o ensino jurídico no Brasil atravessa uma crise, que atinge 
a própria identidade e legitimidade dos operadores do direito. É inegável que 
a situação crítica em que se encontra o ensino jurídico, causa primeira e 
elementar, dentre outras, do descrédito da justiça como instituição, e do 
desapreço social em que são tidos os profissionais do direito. (...) Milhares de 
bacharéis que concluíram seus cursos, com muitos sacrifícios pessoais, 
gastos, tempo e inúmeros outros problemas, têm, a final, um diploma de 
nenhuma valia. Não conseguem ser aprovados no Exame de Ordem (exame 
de simples suficiência); não conseguem ser aprovados nos concursos 
públicos para a magistratura, para o ministério público, para outras carreiras 
jurídicas. Não se tornam advogados, juízes, promotores, defensores, 
procuradores, delegados.

As preocupações dos estudiosos da área, acerca do ensino, não é objetivo do 

nosso estudo, mas as propostas, em especial a da formulação do currículo, na tentativa 

de tornar o curso mais próximo da realidade, isto sim interessa nosso estudo. 

A Universidade possui uma função social, desta feita, ao desempenhar um papel 

crítico, questionando os valores da sociedade e propondo a mudança deste como forma 
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de superar os conflitos entre classes. A transformações pelo qual a sociedade passa 

incluem-se no papel social da Universidade, ou pelo menos deveria estar presente 

(FARIA, 1984, p.171). 

O Conselho Federal da OAB (2000, p.10) ao realizar um balanço do ensino 

jurídico com o propósito de ensinar direito o Direito, diz que: “a faculdade de Direito 

não é só para se aprender o que está nos livros e sim o que está na vida [...] se não 

soubermos o sentido da nossa vida e do nosso curso, desperdiçaremos nossas energias 

em vão ou a esmo”.  

Desta forma, o isolamento das Faculdades de Direito, desinteressadas com a 

realidade nacional por estarem fechadas em si mesmas, poderia ser superado por 

trabalhos de extensão e pelas práticas participativas.  

Bizawu (2004, on-line) completa que: “cabe a qualquer faculdade de Direito a 

missão de transmitir o saber e de formar profissionais voltados para a busca da justiça e 

o acontecimento do direito, especialmente na valorização da pessoa humana como ser 

de direito, deveres e obrigações”. 

Como afirmam Borges e Ferreira (2004, p.11): “é na busca da realização das 

Atividades Complementares que os alunos perceberão, aos poucos, a amplitude de suas 

próprias possibilidades para alem do currículo formal do curso”. Desta forma, as 

Faculdades de Direito devem proporcionar atividades complementares que permitam a 

interdisciplinaridade do ensino jurídico proporcionando o aluno uma formação de um 

profissional cidadão.  

Concordamos com Litwin (1997 apud  BORGES; FERREIRA, 2004, p. 10), 

quando diz:  

Se reconhecemos que os estudantes diferem na maneira como tem acesso ao 
conhecimento em termos de interesse e estilos, deveremos nos preocupar por 
criar portas de entrada diferentes que iniciem o processo de conhecimento. 
Howard Gardner nota que podemos pensar no conhecimento como uma peça 
à que se pode entrar em diferentes portas. 

Nesse contexto, surge o Projeto Cidadania Ativa componente do Núcleo de 

Estágio, Monografia e Atividades Complementares do Curso de Direito em 2001, hoje, 
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Centro de Ciências Jurídicas, com o objetivo de propiciar um maior suporte na 

formação acadêmica de seus discentes e de levar cidadania às comunidades periféricas 

de Fortaleza, com atuação direta em grandes bairros como Dendê, Luciano Cavalcante, 

Messejana, Parangaba, Pirambú, Mucuripe e João XXIII.  

Tal opção acadêmica cumpre o disposto na Portaria/MEC/SESU nº 1886, de 30 de 

dezembro de 1994, estabelecendo dimensões para além do formalmente definido no 

referido diploma legal. 

Cumpre o projeto uma maior eficácia na formação de bacharéis buscando como 

concluem Borges e Ferreira (2004, p. 10): “A formação de pessoas reflexivas, criticas, 

participativas e conscientes de seus direitos e deveres depende das práticas vividas no 

cotidiano [...] faz-se necessário abrir, cada vez mais, espaços intencionais de reflexão, 

de criação, de descoberta e de transgressão”. 

Como adverte Dalmo Dallari (1984, p.96): “O homem consciente luta pela 

participação política e trabalha para despertar novas consciências, pois o aumento do 

numero de participantes será a grande forca, capaz de eliminar as injustiças e restaura a 

dignidade humana.” 

São as experiências multidisciplinares organizadas pelos estudantes de Direito, à 

margem das direções de suas universidades e inconformados com a disparidade de 

grandeza entre os direitos reais e aqueles, por assim dizer, ensinados em sala de aula, 

que criarão situações reflexíveis e políticas para a transformação da mentalidade 

(AGUIAR, 1991, p. 90-91). 

O Projeto Cidadania Ativa busca através de suas atividades criar multiplicadores 

de cidadania, pois, as pessoas alcançadas pelo projeto iram repassar seus conhecimentos 

à sua comunidade, e esta adquirirá postura ativa de cidadão, pois possuirá o 

conhecimento e interferirá em sua realidade como agente modificador, buscando uma 

sociedade melhor.  

Nesse sentido Ilse Sherer-Warren (1999, p.67), ao desenvolver em sua a obra, 

Cidadania sem fronteiras, no tópico, constituição dos sujeitos sociais, nos diz que: 
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É o entrelaçamento entre duas dimensões constitutivas do sujeito – 
defesa e respeito às identidades culturais e diversidades das minorias 
sociais ante o comprometimento com uma ética para a esfera pública – 
que permite mobilizações cidadãs inovadoras [...] se, por um lado, a 
construção dos sujeitos coletivos em torno de identidades específicas e 
do reconhecimento das diferenças pode gerar uma fragmentação do 
tecido social, por outro, a convergência em torno de determinados 
princípios éticos comuns, tem permitido a múltiplos sujeitos 
conectarem-se de forma de redes, ou parcerias, para o 
encaminhamento de inúmeras políticas sociais. 

Nesse contexto, os alunos de direito da Unifor envolvidos no Projeto Cidadania 

Ativa serão canais para ensinar cidadãos a serem cidadãos. Neste momento estarão 

exercendo a cidadania, pois esta é construída coletivamente, e a sua prática nos leva a 

uma sociedade melhor.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve o escopo de demonstrar como o Projeto Cidadania Ativa 

constitui uma nova porta de entrada para a formação de profissionais na área da ciência 

jurídica de acordo com os novos padrões do ensino jurídico brasileiro e exigidos da 

sociedade dado seu caráter eminentemente social. 

Como vimos, a Faculdade de Direito não deve se concentrar em formar 

profissionais apenas na área judiciária e forense, ou mesmo que seja, deve ter a 

preocupação de construir juristas com conhecimentos na área da ciência jurídica com 

uma visão crítica, que possa ver o Direito como fenômeno social, político, filosófico e 

histórico. O pensamento que não deve preponderar é de que o ensino do Direito está 

resumido ao ensino de leis. O código comentado é apenas um momento e não o 

principal, logo, deve-se dar condições para o jurista montar um raciocínio lógico-

jurídico 

Considerando, que será na sua formação que o profissional de direito deverá 

desenvolver um sentimento de participação ativa, condizente com seu papel na 

sociedade. As Faculdades de Direito devem proporcionar atividades complementares 

que permitam a interdisciplinaridade do ensino jurídico proporcionando ao aluno uma 

formação de profissional cidadão.  
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Ressaltando que, o isolamento das Faculdades de Direito, desinteressadas com a 

realidade nacional por estarem fechadas em si mesmas, poderia ser superado por 

trabalhos de extensão e pelas práticas participativas.  

Podemos considerar que o Projeto Cidadania Ativa possui um papel de 

fundamental importância na construção dos bacharéis do Curso de Direito e futuros 

profissionais da área, pois é através dos programas dos quais os alunos participam que 

se forma um profissional cidadão, um agente ativo e comprometido com a realidade em 

que vive. 

Desta feita, no Projeto Cidadania Ativa os alunos de Direito despertarão um senso 

crítico em todas as atividades que realizar ou em qualquer área que atuar. Formando 

profissionais na área da ciência jurídica com uma visão critica, pois ela é 

eminentemente social, pois disciplina a vida de relação entre os homens. 
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O PODER DO DISCURSO JURÍDICO NA ÓRBITA EDUCACIONAL: 

LIMITES E LEGITIMIDADE DA ATIVIDADE DOCENTE. 

 

Cláudia Albagli Nogueira*

 

RESUMO 

O presente trabalho visa demonstrar como o discurso jurídico pode se consubstanciar 

em um elemento de poder na órbita educacional. A partir de sua análise e crítica busca-

se possíveis limites que assegurem a legitimidade da atividade docente, desejando como 

contribuição final a melhoria do ensino jurídico. O direito é um repositório de preceitos 

éticos, jurídicos e políticos que abarca todo tipo de ponderação e valoração quando do 

seu externar. Desde sempre os cientistas do direito têm tentado organizar esses 

imperativos em um sistema universal de normas e princípios, sem que ainda tenham 

conseguido chegar a algo parecido a um consenso. As ciências exatas são transmitidas 

de uma só forma em todos os países, mas o direito ainda não pôde alcançar um similar e 

ponderado equilíbrio. Assim, aquele a quem cabe passar o conteúdo das matérias acaba 

tendo um poder, já que tem em suas mãos a formação de profissionais que reverterão 

para a sociedade aquilo que assimilaram em sala de aula. É exatamente do poder do 

discurso empreendido pelo docente e dos limites que devem ser colocados, dentro da 

perspectiva atual do ensino jurídico, que trataremos. Para tanto, inicialmente 

conceituaremos o discurso e, mais precisamente, o discurso jurídico. Depois passaremos 

para uma análise do por que este discurso é elemento de dominação de poder, e, por 

fim, tentaremos estabelecer os limites para a legitimidade do discurso jurídico. O tema 

será tratado sempre procurando inserir na realidade atual da educação em direito com 

suas peculiaridades e problemáticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO, PODER, LEGITIMIDADE. 

 

ABSTRACT 

This work aims to demonstrate how the speech can constitute legal in an element of 

power in orbit educational, as well as possible limits to ensure the legitimacy of 

teaching. The right is a repository of precepts ethical, legal and policy that covers all 

                                                           
* Cláudia Albagli Nogueira é especialista em direito público pela Universidade de Salvador -UNIFACS e 
é mestranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

 
3114



kinds of weight and value when your speech. Since always, the scientists of the right 

have tried to organize these imperatives in a universal system of standards and 

principles, without yet having achieved something reaching a consensus. The exact 

sciences are transmitted in a single form in all countries, but the law still could not 

achieve a similar balance and weighted. Thus, it is he to whom pass the content of the 

materials just having a power, as it has in its hands the training of professionals who 

revert to society what assimilate in the classroom. It is exactly the power of speech 

undertaken by faculty and the limits that should be placed him to treat. For that, 

initially, we will name the speech and, more specifically, the speech law. After pass to 

an analysis of why this speech is part of domination of power, and ultimately try to 

establish the limits to the legitimacy of the legal discourse. The issue will be discussed 

when looking put in the reality of education in law at the present time with its 

peculiarities and problems. 

 

KEYWORDS: SPEECH, POWER, LEGITIMACY. 

 

 

Introdução 

A situação atual do ensino do direito reclama uma revisão que impeça o 

descredenciamento da profissão historicamente tão respeitada. E porque não começar 

esse processo de revisão pela sala de aula? O discurso do professor em sala de aula 

consubstancia-se em elemento de dominação de poder e a partir do seu estudo, crítica e 

delimitação, pode-se encontrar caminhos que assegurem a legitimidade da atividade 

docente, bem como contribuam para a qualidade do ensino jurídico.  

 

Nas palavras de GEORGE GUSDORF, a ciência pode contribuir para dar poder; emite 

um esplendor próprio que lhe confere autoridade moral tanto quanto material1. O 

exercício da atividade docente nos cursos de direito é produção de ciência e o discurso 

jurídico na órbita educacional deve ser analisado e reconhecido como uma forma de 

poder. 

 

Não obstante o direito se funde em normas postas, o número de interpretações, teorias e 

análises possíveis é infindável, segundo FOUCAULT, “há uma população de 
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acontecimentos no espaço do discurso”2 . Ao professor cabe selecioná-las e apresentá-

las aos alunos, sendo esta uma das formas de expressão do poder do seu discurso 

 

 A partir dessa possibilidade de apresentação primeira de uma ciência, das 

peculiaridades do direito enquanto ciência não empírica, bem assim do indiscriminado 

surgimento de faculdades de direito e o papel do professor neste processo é que se 

baseia a presente análise. 

 

O que se quer saber é como o docente, através do seu discurso, pode contribuir para a 

formação de profissionais que cooperem com a sociedade e que respondam às 

expectativas próprias da sua formação. Quais os mecanismos e limites que legitimam o 

exercício da docência e resguardam a liberdade do aluno, sempre com uma orientação, 

procurando ser esta neutra. Quais podem ser as contribuições do docente, a partir do 

poder do seu discurso, para a salvaguarda dos cursos de direito. 

  

A partir dessas análises e da identificação de possíveis limites, o exercício da docência, 

com o uso responsável do poder do seu discurso, formará, por certo, uma geração de 

profissionais do direito aptos a  sobreviver e acrescentar no exercício de sua atividade à 

sociedade plural dos nossos tempos. 

 

Discurso Jurídico – Conceituação 

A linguagem é o elo que proporciona às relações intersubjetivas das idéias. Por meio da 

linguagem é que as idéias adquirem significados e podem ser apreendidas por aqueles a 

quem se destina. É, assim, numa perspectiva jurídica, através da linguagem que se 

alcança a sociedade, agindo e transformando. O direito, enquanto norma posta, possui 

um poder vinculativo, mas quando externado pela linguagem é que tem o seu alcance 

pleno, podendo ser apreendido por todos os receptores.  

 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ diz que há uma distinção a fazer entre língua e fala (ou 

discurso). A língua é um sistema de símbolos e relações. A fala refere-se ao uso atual da 

língua3. 

                                                                                                                                                                          
1 GUSDORF, George. Ciência e Poder. Trad. Homero Silveira. São Paulo: Convívio, 1983, p. 159. 
2 FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Rio deJaneiro: Forense Universitária, 2007, p.12. 
3 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 2003. 
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Assim, é o discurso a linguagem organizada e dirigida a um fim. Em regra o discurso 

tem como propósito maior a persuasão. HABERMAS ao tratar dos discursos diz que 

 

Os discursos são como máquinas de lavar: filtram aquilo que é 

racionalmente aceitável para todos. Separam as crenças questionáveis 

e desqualificadas daquelas que, por um certo tempo, recebem licença 

para voltar ao status de conhecimento não problemático. A necessária 

dinâmica de cada qual ver o que o outro vê está embutida nos 

pressupostos pragmáticos do próprio discurso prático4 . 

 

Todo discurso é uma construção social embora de elaboração individual. Deve o 

discurso ser analisado e entendido dentro do contexto social que está inserido, também 

as suas conseqüências devem assim ser analisadas, sempre entendendo o seu autor e o 

meio social de sua convivência. Na presente análise deve-se observar o discurso 

empreendido em sala de aula, no exercício da educação, mais especificamente, 

educação jurídica.  

 

O discurso jurídico é, portanto, o elo entre o homem, a lei e as instituições, sendo 

através dele que se procura convencer e angariar opiniões. Se o direito por si só já é 

elemento de poder, o discurso jurídico é a linguagem organizada que permite o alcance 

social e dota o poder de pragmatismo. Busca-se um convencimento, uma persuasão e a 

partir daí a formação de repetidores que darão força aos conceitos e conclusões 

incutidos no discurso proferido. Para o direito, ciência essencialmente humana, o 

discurso é o instrumento primordial para o aprendizado. O professor não se vale de 

outras ferramentas cientificas, tão-só da palavra. 

 

Assim, de forma breve, o discurso jurídico é o desenvolvimento organizado da 

linguagem do direito com vistas a influenciar no raciocínio ou, quando menos, nos 

sentimentos do ouvinte ou do leitor. 

 

Discurso Jurídico na Órbita Educacional: Poder e Conseqüências 

                                                           
4 HABERMAS,  Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 
p.63. 

 
3117



Estamos tratando do discurso jurídico em uma perspectiva educacional e, na realidade 

atual, é indispensável que se questione o poder desse discurso e as suas conseqüências. 

 

Temos nas últimas duas décadas uma explosão de cursos de direito pelo país afora, 

milhares de bacharéis que serão lançados à sociedade como formados em direito e, por 

conseguinte, deverão corresponder às expectativas e necessidades do corpo social. 

 

Nesse contexto entra o professor e seus discursos proferidos em sala de aula, que 

formarão o profissional e ser humano produto das faculdades e responsáveis também 

pela busca do ideal “justiça”. Assim, a relação “discurso jurídico x exercício de poder” é 

plenamente realizada nas salas de aula. Os educadores quando transmitem ensinamentos 

jurídicos o fazem pela linguagem e através dela formam pensadores e repetidores. O 

ensino depende da pedagogia e a pedagogia é o próprio exercício da retórica. Nas 

palavras de OLIVIER REBOUL “o ensino é, pois, uma relação assimétrica que trabalha 

por sua abolição para que o aluno torne-se, se possível, igual ao mestre. Aí está a 

justificativa do poder docente” 5. 

 

É esta iniciação ideológica que confere poder ao discurso jurídico educacional. O 

professor encontra na sala de aula uma massa de formadores de opinião e a partir de seu 

labor, com responsabilidade, pode receber adesão às suas idéias e ideais. Não se quer 

vestir no professor uma roupa de “manipulador de opiniões”, mas esclarecer que o 

discurso educacional é, sem dúvida, uma força para a formação de massa crítica. 

 

O aprendizado leva-nos a crer numa idéia inicial que nos é apresentada. O professor, 

quando leciona, apresenta aos seus alunos conceitos iniciais que permitirão uma 

formação a partir do viés ideológico que ele opta. Essa possibilidade de formação 

ideológica, ou o exercício natural da docência, são fatores que cristalizam o poder daí 

iminente.  

 

Este poder, em especial na ciência do direito, justifica-se pela sua própria sistemática. O 

direito é uma ciência que não é passível de demonstração, ou seja, aquilo que se fala ou 

se diz não tem como ser provado, dando margem para que os que ensinam façam uso da 

linguagem pra transmitir informação à sua maneira. Não há no direito a possibilidade de 
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experimentos que demonstrem na prática o que teoriza o professor na sala de aula. 

Desta forma, as mais diversas interpretações podem ser levadas a cabo e absorvidas 

pelos iniciantes, que ainda não possuem respaldo intelectual para contestar o que lhes é 

apresentado. 

 

JOÃO MAURÍCIO ADEODATO, numa crítica ao pensamento dogmático, remete ao 

assunto aqui abordado concluindo que: 

 

A autoridade dogmática do professor, o fato de as questões não serem 

suscetíveis de demonstração estritamente objetiva, impossibilitando a 

intuição puramente intelectual de uma solução concreta tão inatacável 

como o eventual dogma em que se baseia, faz com que o aluno se veja 

perplexo diante de múltiplas interpretações igualmente possíveis para 

uma mesma situação real. Ao ser transferido da realidade para o plano 

dogmático, no qual o aluno não se sente à vontade, diante das técnicas 

interpretativas, a discussão do problema passa a um nível teórico em 

que a autoridade de quem argumenta se torna mais importante que o 

argumento mesmo 6. 

 

O próprio conteúdo do direito permite essa autoridade ao professor na atividade docente  

 

Outra questão particular ao direito que proporciona este maior poder docente, é o grande 

número de conceitos indeterminados existentes na ciência. Conceitos como “valor 

moral”, “segurança jurídica”, “mulher honesta”, podem variar no tempo e no espaço, a 

passagem do tempo altera os sentidos, o que significa hoje, pode deixar de significar 

amanhã, e ao professor cabe, no mais das vezes, transmitir um sentido àqueles que 

iniciam no estudo do direito. O docente na sua atividade diária tem a responsabilidade 

de transmitir um seu entendimento e neste pode carregar ideologias e formar repetidores 

que propagarão o seu entendimento. 

 

É próprio da ciência do direito o grande número de palavras ou expressões que dão 

margem a interpretações variáveis. Portanto, é indissociável do ensino jurídico a tarefa 

                                                                                                                                                                          
5REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.104. 
6 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica. São Paulo: Saraiva, 2002. p.43 

 
3119



de dar um sentido ou possíveis sentidos, surgindo daí mais um instrumento para 

dominação através do discurso jurídico. 

 

JOÃO MAURÍCIO ADEODATO, tratando do assunto diz: “Para viabilizar o ‘direito 

novo’, de que fala Stoyanovitch é preciso que a ambigüidade da linguagem dogmática 

não chegue ao ponto de variar segundo as conveniências, o que é fundamental para o 

seu uso (ou não) como instrumento de dominação. Mas ainda, os termos jurídicos 

devem ter, sempre que possível, um sentido restrito e, o que é importante, inteligível 

para os não iniciados, as pessoas comuns7”. 

 

No ensino jurídico atual difícil encontrarmos sentidos unívocos para as palavras. Em 

regra, os termos jurídicos permitem mais de uma interpretação e é esta atividade que dá 

ao professor o poder através do seu discurso. 

 

Não bastasse essas peculiaridades da ciência do  direito que já permitem ao professor 

gozar de grande margem de poder no seu labor diário, para completar, os cursos de 

direito em si são centros formadores do pensamento, em especial, do pensamento 

político.   

 

Se fizermos uma análise histórica, não demoraremos a perceber que as faculdades de 

direito sempre encabeçaram os grandes movimentos políticos e, em muito, pelo fato da 

sua formação dogmática. Quantos professores não influenciaram a construção de um 

pensamento político? Quantos não laboram para a construção de um pensamento 

político? Nas palavras de Hannah Arendt, as propostas de mudanças radicais, via de 

regra, começam pela defesa de novas teorias educacionais8. 

 

É em cima destes questionamentos, se não verdades, que se constrói o poder do discurso 

docente e a conseqüente responsabilidade por esse poder. Muitas vezes o estudante 

deixa de ter uma visão crítica em relação à matéria ensinada, para apenas acatar o 

pensamento do professor, resultado da autoridade dogmática deste. Em verdade, não é 

isso que se espera na formação do profissional do direito e não é isso que será 

                                                           
7 Ibid p. 42 
8 ARENDT  Hannah. A Crise na educação in Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva 1979, 
p.222.  
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necessário para o exercício da profissão, muito pelo contrário, é bastante natural que o 

profissional do direito deva ter opinião, saber se posicionar, para o exercício mesmo da 

profissão que lida com a busca da solução de conflitos. 

 

Pois bem, apesar de não se poder negar o poder do discurso jurídico docente, necessário 

se faz que ele seja construído sobre bases éticas e que corresponda aos anseios atuais do 

ensino jurídico, gerando uma formação de professores condizentes com a realidade da 

prática jurídica atual. Para tanto, necessário que se estabeleçam limites que assegurem a 

legitimidade do discurso jurídico na órbita educacional e contribuam para um ensino de 

qualidade. 

 

Possíveis Limites para a Legitimidade do Discurso Jurídico Educacional 

Já sabemos que a linguagem pode ser usada como instrumento de dominação de poder, 

já sabemos que o discurso é a linguagem organizada a um fim e já sabemos que o 

ensino é pedagogia e que pedagogia nada mais é do que o exercício da retórica, assim, 

estes conceitos estão interligados perfazendo o que denominamos discurso jurídico. De 

tudo, conclui-se que o discurso jurídico na órbita educacional é elemento concretizador 

do poder docente. 

 

OLIVIER REBOUL diz que é utopia pensar no ensino como um modelo de retórica 

transparente e recíproca9. O poder docente é inevitável, mas deve ser responsável e 

democrático. É natural que o aluno tenha no professor uma admiração uma inspiração, 

tendendo a seguir o viés daquele. O professor se serve dos sentimentos de amor, de 

respeito e de admiração para realizar a transferência da matéria dada10, devendo, ainda,  

instigar uma atitude crítica e analítica no aluno. 

 

O discurso do docente não deve ser só no sentido de catequizar, mas também de 

preparar o aluno para o exercício da profissão. No direito, em particular, pelas 

exigências da vida profissional, é necessário que o professor conceda liberdade para 

pensar, permitindo a criatividade que será indispensável no labor. Deve o professor 

apresentar as diversas possibilidades dentro da matéria que leciona e dentro da carreira 

                                                           
9 REBOUL, Olivier. Introdução á Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.105. 
10 PERELMAN, Chaim. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.148. 
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jurídica (magistratura, Ministério Público, advocacia privada e pública), a partir daí, o 

aluno, traçará a sua trajetória fazendo escolhas. 

 

O professor JOÃO MAURÍCIO ADEODATO prescreve: 

 

É certo que educar implica transmitir determinadas maneiras de ver a 

realidade, selecionar certas informações e eliminar outras; acontece 

que aprender é um impulso da natureza humana e selecionar 

informações é indispensável a qualquer aprendizado, pois não se pode 

assimilar a complexidade do real em seu todo. A simples seleção de 

informações não implica necessariamente uma interpretação 

tendenciosa dos fatos; é a educação dogmática que acarreta tais 

conseqüências. Não é preciso apelar para a teoria platônica da 

anamnesis11,  por exemplo, para defender a idéia de um corpo docente 

que funcione como orientador na medida do possível, neutro, 

ensejando ao aluno descobrir suas próprias inclinações dentro daquele 

ramo do conhecimento que escolheu, no caso, o direito12. 

 

Nesse contexto o limite e legitimidade do poder docente estão diretamente ligados a esta 

atitude de liberdade e democracia em sala de aula. No ensino da ciência do direito pelas 

razões já expostas (conhecimento insuscetível de demonstração e conceitos jurídicos 

indeterminados), o professor, com seu discurso, tem poder maior de persuasão e 

trabalha com a formação de grupos que certamente terão influência na formação do 

pensamento político do corpo social em que se inserem, resultado mesmo da ciência do 

direito e do que ela representa sociologicamente. 

 

A importância de se encontrar esses limites é para não desabonar a atividade docente. A 

atitude ética do professor é indispensável para a sua sobrevivência e respeitabilidade, e a 

ação democrática em sala de aula faz parte de um perfil ético, que faça florescer um 

pensamento plural, que aceite as mais diversas opiniões e que conceda uma orientação 

para as diversas possibilidades profissionais que o direito oferece. 

 

                                                           
11 Em Platão, o professor é mero orientador, uma vez eu todo conhecimento é reminiscência (anamnesis) 
e ninguém ensina nada a ninguém (Platão, Fédon, trad. Jorge Pleikat e João Cruz (coleção Os 
Pensadores), São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 55-126. 
12 Ibid p.50 
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Neste momento atual em que assistimos o surgimento em progressão geométrica de 

faculdades de direito, o discurso do docente e a sua posição perante as instituições é 

fundamental para resguardar o mérito da formação em direito. O poder do docente vem 

não só da formação do aluno e seu resultado no exercício da profissão, mas também na 

sua atitude enquanto docente perante a sociedade em que está inserido. Quando falamos 

em limites ao poder docente, entenda-se limites éticos de responsabilidade que garantam 

a legitimidade dos seus discursos.  

 

A busca desses limites é, pois, um desafio dos tempos atuais em que assistimos a uma 

grave crise no ensino do direito. O professor pode vir a ser a peça principal na 

manutenção da qualidade do ensino do direito, exigindo do aluno e promovendo o 

ensino democrático, educando em uma dúvida científica saudável13, que, sem retirar a 

autoridade do professor, permita o exercício livre do raciocínio do discente. 

 

Considerações Finais 

De tudo estudado não podemos deixar de concluir que saber e liberdade são conceitos 

indissociáveis. Em seus ensaios filosóficos SOVERAL afirma que o que violenta e 

coage é a imposição de verdade alheias14. A autoridade do professor, o poder do seu 

discurso, é inegável, mas não é definitivo e suficiente. A nenhum homem pode ser 

negado o direito de pensar, nem a conseqüente obrigação de buscar a verdade 

pessoalmente. Nisto consiste a legítima independência do discente e o limite primeiro 

do poder do discurso jurídico educacional.   

 

O professor deve usar do poder do seu discurso para formar pensadores responsáveis, 

incitando o debate em sala de aula. Segundo FOUCAULT, toda prática discursiva pode 

definir-se pelo saber que ela forma15, no caso da ciência do direito, pelo impacto social 

que lhe é peculiar, o discurso se define como forma de poder. 

  

Já no que tange à sua atividade, é prioridade a formação e exercício ético do educador 

em direito. Dentro do quadro atual do ensino jurídico, a responsabilidade do professor 

não se restringe a lecionar, deve também contribuir para a ética do ensino do direito, de 

                                                           
13 Ibid, p.51 
14 SOVERAL, Eduardo Abranches de. Ensaios Filosóficos (1978/1992) – Questões prementes de 
Filosofia da Educação. Organização: Antônio Paim, 1993, p.10 
15 Ibid, p.105. 
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forma a não descredenciar profissão, agindo de forma participativa e enérgica perante a 

direção das universidades em que trabalha. O limiar do ensino jurídico hodierno passa 

por uma formação não mecânica, que estimule valores indispensáveis na sociedade 

atual. Neste viés o discurso docente é detentor de força.  

 

Em razão da multiplicação de faculdades de direito é hora de se refletir a questão do 

poder do discurso jurídico docente, permitindo a manutenção de bons cursos de 

graduação que acompanhem e preparem o profissional para esta realidade que ora se 

vislumbra de rapidez de fatos e informações. 

 

Em uma outra perspectiva, o discurso jurídico educacional deve ser pensado, também, 

conforme uma questão já tradicional nas faculdades de direito que é a forte influência 

social do curso. A possibilidade de construção de um pensamento político a partir da 

atividade de docência tem especial destaque no curso de direito e deve ser considerado 

para a realização e legitimidade do discurso docente. 

 

Na formação jurídica o professor é o instrumento único das universidades para atrair 

alunos e construir a sua reputação acadêmica. Em uma faculdade em que laboratórios, 

experimentos e uso de tecnologia são dispensáveis para o aprendizado, o professor e sua 

retórica são a ponta de lança para o sucesso. O professor tem o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro e a verdade não existe fora do poder ou sem poder16. 

 

O discurso, para o direito, é, pois, o instrumento primordial de construção do 

aprendizado e seu poder, se bem delimitado e utilizado, gera frutos vitais para a 

sociedade e para a construção de instituições jurídicas credenciadas. 
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A PRECISÃO DE CONTEÚDO E A RELEVÂNCIA DA HIPÓTESE: 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO DE KARL POPPER PARA A 

PESQUISA JURÍDICA 

 

Daniel Nicory do Prado*

 

RESUMO 

O presente trabalho visou a analisar o critério da precisão de conteúdo (estabelecido por 

Karl Popper como um dos principais para a verificação da relevância da hipótese em 

uma investigação científica) e a pertinência de sua aplicação à pesquisa jurídica. Para 

tanto, procurou-se demonstrar que as técnicas de pesquisa só fazem sentido no contexto 

de uma teoria do conhecimento que as fundamente, e, sendo assim, a precisão de 

conteúdo da hipótese é um critério relevante para a epistemologia falibilista de Popper, 

não possuindo necessariamente validade universal. Como, de acordo com o falibilismo, 

o pesquisador deve tentar rejeitar uma hipótese, ao invés de corroborá-la, quanto maior 

for a sua precisão, melhores e mais rigorosos serão os testes possíveis e, caso não seja 

refutada ao final da investigação, a hipótese será aceita com mais segurança pela 

comunidade científica. Após a explanação do critério, a precisão de conteúdo foi 

estudada em sua aplicação ao Direito, tanto com a identificação de um exemplo, muito 

discutido pela teoria constitucional, em que uma tese foi substituída por outras mais 

precisas, como na sugestão de problemas para investigações futuras, em face dos quais 

foram formuladas hipóteses mais ou menos precisas, de acordo com as reflexões 

teóricas anteriormente desenvolvidas. 

 

PALAVRAS CHAVES: PRECISÃO DE CONTEÚDO; HIPÓTESES; PESQUISA 

JURÍDICA. 

 

ABSTRACT 

This work intended to analyze the precision of scientific conjectures, proposed by Karl 

                                                 
*  Defensor Público do Estado da Bahia, mestrando em Direito Público pela Universidade Federal 
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Popper as a criterion to determine their relevance, and its application to Law researches. 

For this, it was shown that methodological procedures only make sense in the light of 

certain theories of the human knowledge, and so that the “precision” is a valid criterion 

for Popper’s falibilistic epistemology, but not necessarily an universal one. According to 

Popper's falibilism, when involved in a scientific investigation, the researcher must try 

to refute his conjectures, instead of corroborating them. Thus, the more precise a 

conjecture is, the better and more detailed the avalible tests will be, thus, the probability 

of its refutation, during the process, logically will be increased. However, if the 

conjecture resists the most rigorous tests conceived by the scientist, until the end, it will 

be more safely accepted by the scientific community than a generic one would. Applied 

to Law studies, the “precision” criterion was identified in a largely debated case in 

Constitutional Law, in which an old theory was substituted by more precise ones, and 

was analyzed in the light of problems proposed for future investigations, for which more 

or less precise conjectures were especially designed. 

 

KEYWORDS: PRECISION; EMPIRICAL CONTENT; CONJECTURES; LAW 

RESEARCH. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa a discutir a utilização, na pesquisa jurídica, do 

critério da “precisão de conteúdo”, indicado por Karl Popper como um dos mais 

importantes para aferir a relevância de uma hipótese científica, nas pesquisas orientadas 

pelo método hipotético-dedutivo por ele proposto.  

As reflexões a seguir desenvolvidas representam a continuação de um 

esforço para a aplicação, à ciência jurídica, da metodologia científica popperiana, 

iniciado com a apresentação do trabalho O uso de hipóteses na pesquisa jurídica1, no 

XVI Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito (CONPEDI), e com a publicação do ensaio A tentação do advogado na 

                                                 
1  PRADO, Daniel Nicory do. O uso de hipóteses na pesquisa jurídica. In: CONGRESSO 
NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. 16. 
2007, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: CONPEDI, 2007.  
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pesquisa jurídica: defender uma hipótese ao invés de testá-la2. 

Este escrito, no entanto, não terá a mesma preocupação sistemática dos 

anteriores, em que as características fundamentais do método hipotético-dedutivo 

popperiano foram analisadas e propostas como instrumento para a realização de 

pesquisas jurídicas. Aqui, pretende-se apenas desdobrar, com mais aprofundamento, um 

ponto específico do método popperiano, deixado de lado nas abordagens precedentes. 

 
1 – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A VINCULAÇÃO DA 
METODOLOGIA À TEORIA DO CONHECIMENTO. 
 

Pode-se afirmar, sem receio, que uma das grandes deficiências dos 

professores e das obras de metodologia é a apresentação dos procedimentos e das 

técnicas de pesquisa de forma descontextualizada, como se fossem atemporais e 

universais, dificultando a compreensão de alunos e leitores, quando se deparam com 

formas de agir divergentes ou até frontalmente contraditórias (como no clássico 

exemplo do uso dos raciocínios dedutivo e indutivo). 

No presente escrito, tem-se como pressuposto que todos os procedimentos e 

todas as técnicas de pesquisa estão vinculados, conscientemente ou não, a uma 

determinada forma de conceber o conhecimento humano, esteja ela organizada a ponto 

de merecer a qualificação de uma “teoria do conhecimento”, ou, ao contrário, resulte do 

diálogo de várias dessas teorias, ou ainda de nenhuma delas em particular. No mérito, 

técnicas e procedimentos de pesquisa só fazem sentido quando relacionados a 

determinados conceitos de “conhecimento”, “verdade”, “realidade”, “objetividade”, 

“prova”, entre outros, que, como é sabido, estão longe de encontrar qualquer definição 

consensual na comunidade científica. 

Para ilustrar a questão, pode-se recorrer a uma classificação adotada por 

Popper. Para o epistemólogo austríaco, existiriam três formas básicas de tratar da 

relação entre a “verdade” e o “conhecimento humano”: a “verificacionista”, que 

pressupõe ser possível à razão humana o alcance da verdade; a “cética”, que é a 

desilusão do “verificacionismo”, pois conclui que, não sendo possível alcançar a 

                                                 
2  Idem. A tentação do advogado na pesquisa jurídica: defender uma hipótese ao invés de testá-la. 
In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; CERQUEIRA, Nelson (org.). Metodologia da pesquisa jurídica: 
reflexões fundamentais. v.1. Salvador: JusPodivm, 2008. NO PRELO. 
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verdade por meio da razão, não há verdade, ou nada há a alcançar; e a 

“falsificacionista”, segundo a qual, embora não seja possível alcançar a verdade, é 

possível aprender com os próprios erros, e fazer o conhecimento progredir.3

A epistemologia, na modernidade, foi predominantemente verificacionista: 

tanto o racionalismo de René Descartes4, como o empirismo de Francis Bacon5 supõem 

ser possível alcançar a verdade, variando apenas o procedimento: para o primeiro, deve-

se libertar a razão de todos os preconceitos e investigar, em cada realidade, 

decompondo-a, os pontos fundamentais, estando a verdade na simplicidade e na clareza 

de tais pontos, a partir dos quais se poderá construir, com crescente complexidade, um 

sistema de conhecimento; para o segundo, também é necessário o afastamento dos 

preconceitos, mas para que, pela observação precisa e pela catalogação de todos os 

fenômenos possíveis, seja possível verificar regularidades e descobrir as verdadeiras leis 

naturais. 

Karl Popper atribui a ambas as concepções um “otimismo epistemológico”, 

do qual ele não se diz partidário. Ao contrário, Popper se diz um “falsificacionista”, pois 

assume, como pressuposto básico, que ao ser humano não é dado alcançar a verdade. 

Para tanto, em primeiro lugar, deve-se esclarecer, com a brevidade necessária, o 

conceito de verdade com que o epistemólogo austríaco trabalha. Popper filia-se à 

tradição filosófica ocidental que entende a verdade como “correspondência dos fatos às 

afirmações que sobre eles fazemos”, porém propondo uma interessante correção de 

rumo: para que a “verdade-correspondência” faça algum sentido, é preciso pressupor a 

existência de uma realidade objetiva, independente das percepções particulares; no 

entanto, como o ser humano é essencialmente falível, é impossível alcançar a perfeita 

correspondência entre os fatos e as afirmações. 

Disso decorre a idéia de que o conhecimento humano não passa de um 

conjunto de explicações imperfeitas sobre uma realidade impossível de abarcar em toda 

a sua complexidade, não deixando nunca de ser hipotético. No entanto, ainda que não 
                                                 
3  POPPER, Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. 
reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 309. 
4  DESCARTES, René. Discurso do Método. Regras para a Direção do Espírito. Tradução 
Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2005 
5  BACON, Francis. Novum Organum  ou Verdadeiras Indicações Acerca da Interpretação da 
Natureza. Tradução José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
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seja possível saber, num determinado momento, o quão distante ou próximo está o ser 

humano da “verdade” a respeito de uma determinada realidade, é possível aproximar-se 

dela com a contínua discussão das teorias e a sua submissão, pela comunidade 

científica, aos testes mais rigorosos que possam ser concebidos. 

Para Popper, a construção do conhecimento humano (não só do 

conhecimento científico, mas dele em particular) é resultado de um método de tentativa 

e erro, em que as hipóteses acabam sendo refutadas pelos testes ou abandonadas pelo 

surgimento de uma hipótese mais confiável, que, cedo ou tarde, também será rejeitada. 

Dito isso, percebe-se que as técnicas e os procedimentos de pesquisa podem 

ser usados de forma completamente diferente: para os “verificacionistas”, eles servem 

para comprovar, para confirmar uma hipótese, ou até mesmo para “descobrir” uma 

verdade, sem a formulação prévia de uma hipótese; já para os “falsificacionistas”, as 

técnicas e procedimentos servem exatamente à finalidade contrária: refutar, desmentir a 

hipótese formulada. 

Para um verificacionista, a hipótese será bem sucedida se a técnica ou o 

procedimento de pesquisa alcançar o fim a que se propõe; para um falsificacionista, a 

hipótese terá sucesso se as técnicas ou os procedimentos fracassarem. 

Desta forma, não é possível justificar adequadamente o emprego de uma 

técnica ou de um procedimento de pesquisa, num projeto concreto, sem a definição, no 

mínimo, da sua finalidade: a confirmação ou a refutação da hipótese. Isso já leva o 

pesquisador a revelar, pelo menos inconscientemente, qual a teoria do conhecimento a 

que se filia, permitindo uma discussão mais apropriada de suas conclusões. 

No que interessa ao presente trabalho, adota-se como teoria do 

conhecimento o falibilismo de Popper, que remonta a uma antiga tradição iniciada pelo 

filósofo grego pré-socrático Xenófanes, já mencionado em suas características básicas e 

em suas conseqüências para o método científico. Apenas a partir dessas premissas, o 

critério da “precisão de conteúdo”, para avaliar a relevância da hipótese, poderá fazer 

algum sentido. 

 
2 – A FUNÇÃO DA HIPÓTESE NA PESQUISA CIENTÍFICA E A PRECISÃO 
DE CONTEÚDO 
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Um dos raros consensos na metodologia científica é a afirmação de que as 

pesquisas destinam-se à resolução de problemas: insuficiências ou inadequações do 

conhecimento disponível no momento histórico em que o pesquisador se propõe a agir. 

Usualmente, nos projetos, os problemas são formulados como perguntas, indagações. 

Se uma pesquisa científica é o direcionamento de esforços à resolução de 

um problema do conhecimento, espera-se que o resultado de uma investigação bem 

sucedida seja a solução desse problema, a resposta à pergunta formulada pelo cientista. 

Nesse contexto, insere-se a discussão sobre a função e a utilidade da 

hipótese. É também usual a definição, nas obras de metodologia, da hipótese como 

resposta prévia à pergunta formulada, como solução tentada para um problema do 

conhecimento, vislumbrada pelo pesquisador antes da investigação, e exposta no 

projeto, baseada em teorias precedentes, na experiência, na observação, ou até mesmo 

na intuição6. 

A partir daí, começam as divergências: quanto ao papel da hipótese na 

condução da pesquisa (se o pesquisador deve procurar confirmar ou refutar a hipótese); 

quanto à pertinência do uso de hipóteses nas ciências sociais (alguns pesquisadores 

entendem que o método hipotético-dedutivo é apropriado às ciências sociais7, outros 

entendem-no útil apenas para as ciências naturais, e preferem a teoria popperiana da 

“análise situacional”8); e quanto ao papel da hipótese na pesquisa jurídica (também se 

trata do dilema “confirmação ou refutação”, embora com as especificidades daquela 

área do conhecimento9). 

                                                 
6  cf. GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a 
pesquisa jurídica: teoria e pratica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 79; POPPER, Karl. Lógica da 
Pesquisa Científica. Tradução de Leônidas Hengenberg e Octanny Silveira da Mota. 12. ed. São Paulo: 
Cultrix, 2006. p. 33-34. 
7  ZACCARELLI, Sérgio Baptista; GALHARDI, Antônio César. A pesquisa em Administração 
sob a ótica de Karl Popper. In: SEMEAD – SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE 
DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
7. 2004. Anais eletrônicos... São Paulo: FEA-USP. 2004. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/7semead/artigos%20recebidos/Ensino/ENS05_-
_A_Pesquisa_em_Administra%E7%E3o_sob_a_%D3tic.PDF> Acesso em: 18 dez. 2007. 
8  MARIN, Solange Regina; FERNÁNDEZ, Ramón García. O pensamento de Karl Popper: as 
diferentes interpretações do metodólogos da Ciência Econômica.Revista de Análise Econômica. 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. ano 22, 
n. 41, mar. 2004. Disponível em: <www.ufrgs.br/fce/rae/edicoes_anteriores/pdf_edicao41/artigo07.pdf> 
Acesso em: 18. dez. 2007. 
9  Ver, defendendo a confirmação: RODRIGUES, Horácio Wanderley. Metodologia da pesquisa 
nos cursos de Direito: uma leitura crítica. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL 

3131



 

No presente trabalho, entende-se que a pesquisa científica é uma tentativa de 

refutação da hipótese formulada, inclusive nas ciências sociais, em geral, e na ciência 

jurídica em particular10. Tal entendimento é o único coerente com o falibilismo proposto 

por Popper, para quem a pesquisa científica é um processo de tentativa e erro, por meio 

do qual o conhecimento progride com o afastamento das hipóteses que sucumbiram aos 

testes propostos ou foram abandonadas em favor de uma hipótese mais confiável. 

Superada essa questão, é interessante observar que Popper se propõe a 

arriscada tarefa de mensurar a maior ou menor aproximação da verdade, entre várias 

teorias rivais, a partir da correlação entre “verdade” e “conteúdo”. Para tanto, estabelece 

seis critérios: 1) uma teoria deve fazer afirmações mais precisas que a teoria 

antecedente, e tais afirmações mais precisas devem resistir a testes mais precisos; 2) 

deve levar em conta, e explicar, mais fatos do que a teoria antecedente; 3) deve 

descrever, ou explicar, os fatos mais detalhadamente; 4) deve resistir a testes perante os 

quais a teoria antecedente sucumbiu; 5) deve sugerir novos testes, não considerados 

antes de sua formulação (e talvez nem sequer aplicáveis à teoria antecedente); 6) deve 

unificar ou conectar problemas antes não relacionados11. 

Embora não seja necessário, para o presente trabalho, aceitar a tese de que é 

possível comparar conclusivamente duas teorias jurídicas e julgar sua melhor ou pior 

correspondência com os fatos, a idéia popperiana da correlação entre “verdade e 

conteúdo” diz muito sobre a relevância das hipóteses formuladas para conduzir 

pesquisas científicas. 

Popper define como “conteúdo lógico” de uma hipótese todas as afirmações 

logicamente dedutíveis que a confirmem, e como “conteúdo empírico” todas as 

afirmações logicamente dedutíveis que a contradigam12. O epistemólogo austríaco 

                                                                                                                                               
DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. 14., 2005, Fortaleza. Anais eletrônicos... 
Fortaleza: CONPEDI, 2005. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Horacio%20Wanderlei%20Rodrigues.pdf>  Acesso em: 
05 jul. 2007; e, defendendo a refutação: PRADO, Daniel Nicory do. A tentação do advogado na pesquisa 
jurídica: defender uma hipótese ao invés de testá-la. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; CERQUEIRA, 
Nelson (org.). Metodologia da pesquisa jurídica: reflexões fundamentais. v.1. Salvador: JusPodivm, 
2008. NO PRELO. 
10 cf  GUSTIN; DIAS. Op. Cit. p. 78. 
11  POPPER, Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. 
reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 314-315. 
12  Ibidem. p. 315. 
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desenvolve a argumentação com exemplos muito simples: diante de uma hipótese como 

“choverá pelo menos uma vez por semana durante o próximo mês”, pode-se deduzir, de 

seu conteúdo lógico, que “choverá durante a primeira semana”. Por outro lado, integrará 

seu conteúdo empírico a afirmação de que “não choverá durante a terceira semana.” 

Prosseguindo, se o conhecimento científico se constrói com a discussão 

crítica e a testagem de hipóteses pela comunidade científica, chega-se à conclusão de 

que, quanto mais precisa e detalhada for uma hipótese, mais relevante ela será 

cientificamente, pois terá um conteúdo empírico maior, ou seja, poderá ser submetida a 

testes mais precisos e poderá ser refutada por um maior número de fatos. 

Novamente adaptando os exemplos meteorológicos de Popper, a afirmação 

“choverá uma e somente uma vez por semana durante o próximo mês” é uma hipótese 

mais interessante do que a mencionada anteriormente, pois a sua ocorrência é mais 

improvável. Isto porque tal hipótese pode ser desmentida tanto pela afirmação “não 

choverá durante a terceira semana”, que já contradizia a hipótese anterior, como pela 

afirmação “choverá duas vezes durante a primeira semana”, que não seria incompatível 

com o primeiro exemplo. 

Uma hipótese precisa é mais relevante porque diz mais sobre a realidade que 

pretende explicar, arrisca-se mais quanto às causas, às conseqüências, à freqüência ou a 

intensidade do fenômeno e, por tudo isso, é mais difícil de ser confirmada em confronto 

com a realidade, está sujeita a um número maior e mais complexo de testes, e pode ser 

discutida de forma mais aprofundada e contundente pela comunidade científica. 

Isso pode parecer estranho, considerando que a pesquisa científica pretende 

ter como resultado a resolução de problemas, já que, quanto mais precisa for uma 

hipótese, maior será a probabilidade de sua refutação. No entanto, para o falibilismo, a 

conclusão de que “a hipótese formulada não é uma solução satisfatória para o 

problema” já é um ótimo resultado, pois indica outros caminhos a serem seguidos pelos 

pesquisadores. Além disso, se uma hipótese precisa sobreviver a todos os testes e a toda 

a crítica, ela poderá ser aceita com mais segurança do que se faria com uma hipótese 

mais vaga ou genérica. 

 

3 – A PRECISÃO DE CONTEÚDO NA CIÊNCIA JURÍDICA 
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Para iniciar a discussão acerca da precisão de conteúdo como critério de 

relevância das hipóteses na pesquisa jurídica, antes da formulação de sugestões para 

investigações futuras, é mais interessante tratar de uma evolução muito discutida na 

teoria constitucional, para demonstrar que é possível compreender a ciência jurídica, 

mesmo em questões já assentadas, nos termos propostos por Popper. 

Trata-se da classificação das normas constitucionais segundo a eficácia. A 

primeira formulação teórica considerada relevante pela doutrina é a do jurista 

estadunidense Thomas Cooley, popularizada no Brasil por Rui Barbosa, para quem as 

normas constitucionais dividir-se-iam em “auto-executáveis” e “não auto-executáveis”: 

enquanto as primeiras portariam normatividade suficiente para a sua incidência 

imediata, as segundas careceriam da edição de leis infraconstitucionais para possibilitar 

a sua aplicação aos casos concretos13. Adaptando a classificação de Cooley, pode-se 

dizer que as normas constitucionais dividir-se-iam, quanto à geração de efeitos, em 

“independentes de legislação” ou “dependentes de legislação ”. 

Para os constitucionalistas, a grande revolução teórica, hoje 

consensualmente aceita, começou com a afirmação, feita pelo italiano Vezio Crisafulli, 

de que mesmo as normas “dependentes de legislação” seriam capazes de produzir 

importantes efeitos, entre eles os de revogar a legislação preexistente incompatível e de 

condicionar a atuação futura do legislador e da Administração14.  

Para os propósitos do presente trabalho, pode-se afirmar que a tese de 

Crisafulli resistiu a testes mais rigorosos que a de Cooley, superou-a na discussão 

pública da comunidade científica, e passou a ser aceita provisoriamente como 

verdadeira, servindo, inclusive, como ponto de partida para outros teóricos do direito. 

No entanto, a teoria de Crisafulli não é tão mais precisa que a de Cooley, pois parte da 

mesma tipologia (normas “dependentes” ou “independentes” de legislação), 

modificando apenas uma importante premissa: a de que todas as normas constitucionais 

produzem efeitos imediatos, inclusive as dependentes de legislação. 

                                                 
13  cf. PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais 
Programáticas. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 145-150. 

14  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 63-87. 
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Melhor exemplo de precisão de conteúdo é a classificação proposta por José 

Afonso da Silva, para o mesmo caso. O constitucionalista brasileiro verificou que, entre 

as normas constitucionais e a legislação infraconstitucional, não haveria apenas uma 

relação de complementaridade mas, em alguns casos, de “restritividade”. 

Para ele, a classe das normas “dependentes de legislação”, formulada por 

Cooley e aceita por Crisafulli, embora alterando as suas conseqüências, reuniria, na 

verdade, dois grupos de normas, irredutíveis entre si: normas de eficácia limitada (as 

“dependentes de legislação” de Cooley) e normas de eficácia contida (tipo de norma 

constitucional perante a qual a legislação futura não age para complementar seus 

efeitos, mas para restringi-los sob certas condições)15. 

Desta forma, José Afonso da Silva inseriu na discussão científica uma 

hipótese mais precisa: em sua relação com a legislação infraconstitucional, as normas 

constitucionais não seriam simplesmente independentes ou dependentes, e sim: 

independentes (“normas de eficácia plena”), restringíveis (“normas de eficácia contida”) 

ou complementáveis (“normas de eficácia limitada”). 

Note-se, por último, que a classificação de Silva é mais relevante, para uma 

teoria falibilista do conhecimento, não necessariamente por ser mais correta do que as 

precedentes, mas por inserir novos elementos na discussão, por se sujeitar a testes mais 

precisos (por exemplo, a verificação, na prática, dos efeitos gerados pelas normas de 

eficácia contida, antes da edição da lei restritiva) e por descrever com mais detalhes 

uma realidade, no caso, a influência da legislação infraconstitucional sobre a geração de 

efeitos pelas normas constitucionais. 

 

4 – A PRECISÃO DE CONTEÚDO NA PESQUISA JURÍDICA 
 
 

Diante do que foi exposto, como identificar o grau de precisão de conteúdo 

numa pesquisa jurídica? Como tornar mais precisas as hipóteses para conduzir 

                                                 
15  Ibidem. p. 82. “Parece-nos necessário discriminar ainda mais, a fim de fazer-se uma separação 
de certas normas que prevêem uma legislação futura, mas não podem ser enquadradas entre as de eficácia 
limitada. Em vez, pois, de dividir as normas constitucionais, quanto à eficácia e aplicabilidade, em dois 
grupos, acabamos mais adequado considerá-las sob tríplice característica, discriminando-as em três 
categoriais: I – normas constitucionais de eficácia plena; II – normas constitucionais de eficácia contida; 
III – normas constitucionais e eficácia limitada ou reduzida;” 
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investigações jurídicas baseadas no falibilismo de Popper? 

 

4.1. O exemplo das taxas de reincidência 
 

Retomando um exemplo formulado em trabalhos anteriores16, considere-se o 

seguinte problema: “dentre os indivíduos condenados pela prática do crime de furto, 

pode-se verificar a maior taxa de reincidência entre aqueles que cumpriram qual espécie 

de pena?”, e pressuponha-se que já estão definidas as balizas espaço-temporais da 

investigação (por exemplo, “em Salvador, no ano de 1999”). Diante dele, ter-se-iam as 

seguintes hipóteses: “entre os que cumpriram penas privativas de liberdade” ou “entre 

os que cumpriram penas restritivas de direitos”. 

Caso o pesquisador eleja o problema e adote uma das hipóteses, depois de 

tomar todas as decisões metodológicas pertinentes à investigação (a respeito dos 

critérios de reincidência, da seleção da amostra e da consideração ou não de variáveis 

intervenientes), desenvolverá um processo de testagem relativamente simples: bastará a 

constatação, com dados coletados nos órgãos públicos, da maior ou menor freqüência 

de reincidentes, de acordo com o grupo estudado. É bem verdade que uma tal 

investigação ignoraria as “cifras ocultas” da criminalidade e abarcaria apenas os 

processos de criminalização secundária, mas essa discussão extrapola os limites do 

presente trabalho. Em todo o caso, esta seria uma forma segura de testar a hipótese 

formulada. 

Diante do mesmo problema, quais hipóteses teriam maior precisão de 

conteúdo? Por exemplo, as que afirmassem: “entre os que cumpriram penas privativas 

de liberdade, verificando-se um aumento da taxa de reincidência em função do tempo 

de permanência na prisão: quanto maior o período de encarceramento, maior a 

reincidência” ou “entre os que cumpriram penas restritivas de direitos, verificando-se 

um aumento da reincidência em função da brandura da sanção: quanto menor a carga 

horária de prestação de serviços à comunidade, ou quanto menor o valor da pena de 

prestação pecuniária, maior a reincidência”. 

                                                 
16  PRADO, Daniel Nicory do. O uso de hipóteses na pesquisa jurídica. In: CONGRESSO 
NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. 16. 
2007, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: CONPEDI, 2007. 
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Veja-se que ambas as hipóteses inserem novos elementos na discussão: se a 

tese de que “a pena de prisão gera mais reincidentes” está fundamentada nas correntes 

minimalistas e garantistas, que entendem que o encarceramento fracassou em sua 

proposta de ressocialização, sem contribuir para a prevenção da criminalidade, sendo, 

na pior das hipóteses, um “mal necessário” em casos extremos, a forma mais precisa da 

mesma tese vai além, afirmando que, além de o cárcere reduzir as chances de 

ressocialização, quanto maior for a permanência do preso, menores elas serão. 

De outro lado, a tese de que “a pena alternativa gera mais reincidentes” está 

fundamentada nos movimentos de lei e ordem e de defesa social, para os quais a sanção 

penal deve ser dura e deve ter a função de neutralização do criminoso, servindo ainda de 

exemplo para dissuadir transgressores em potencial. A forma mais precisa da mesma 

hipótese vai além, e afirma que, se a pena restritiva de direitos já produz uma sensação 

de impunidade e estimula o cometimento de novos delitos pelo condenado, quanto mais 

leve for a sanção, maior será o estímulo à delinqüência. 

 

4.2. O exemplo das causas do déficit da previdência social. 

 

Um exemplo mais complexo da precisão de conteúdo nas pesquisas 

jurídicas aparece diante do seguinte problema: “o déficit da previdência social é um dos 

maiores problemas dos Estados na contemporaneidade, inclusive do Brasil. As causas 

do fenômeno ainda não estão definitivamente esclarecidas, mas diversas delas são 

sugeridas: o aumento da expectativa de vida da população, o tempo curto de 

contribuição, os benefícios previdenciários sem contrapartida do segurado, e o desvio 

ou 'perda' de recursos, tanto no momento da arrecadação como no da destinação. Diante 

desse contexto, tendo em vista apenas as fraudes contra a previdência social, em que 

momento ocorre a maior perda de recursos?” 

Tal questão teria como hipóteses básicas as seguintes afirmações: “no 

momento da arrecadação, com a sonegação e a apropriação indébita previdenciárias, 

perpetradas pelos empresários e pelo próprio Estado” ou “no momento da destinação, 

com o recebimento fraudulento de benefícios pelos segurados.” 

No entanto, a riqueza e a complexidade da realidade em estudo são muito 
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maiores do que poderia perceber um investigador orientado apenas por uma daquelas 

hipóteses básicas.  

Conjecturas mais precisas, em face do mesmo problema, incluiriam diversas  

respostas, como: a) “no momento da arrecadação de recursos, sendo a sonegação e a 

apropriação indébita cometidas principalmente pelas grandes empresas”; b) “no 

momento da arrecadação de recursos, sendo a sonegação e a apropriação indébita 

cometidas principalmente pelas micro e pequenas empresas”; c) “no momento da 

arrecadação de recursos, sendo a sonegação e a apropriação indébita cometidas 

principalmente pelos próprios entes públicos”; d) “no momento da destinação dos 

recursos, com a obtenção fraudulenta de benefícios sem o cumprimento dos requisitos – 

falta de idade mínima na aposentadoria rural ou inexistência de doença ou deficiência 

suficientes para a aposentadoria por invalidez, por exemplo”; e) “no momento da 

destinação dos recursos, com o recebimento de benefícios previdenciários após a morte 

do segurado, por seus parentes, detentores de procuração para tanto e/ou do cartão 

magnético para retirada na rede bancária, que deixam de informar, em tempo hábil, o 

óbito”. 

Cada uma das hipóteses, à semelhança do exemplo anterior, traz novos 

elementos e se fundamenta em (ou contradiz) diferentes afirmações teóricas: a primeira 

(“a”) pressupõe que, quanto maior o poder, político ou econômico, maior a tendência de 

abuso, pois o empresário poderá contar com serviços jurídicos de qualidade para 

protelar o pagamento e reduzir os montantes devidos ao fisco; a segunda (“b”) é uma 

típica conseqüência da aceitação da tese de que a carga tributária no Brasil é 

insuportável para as pequenas empresas; a terceira (“c”) é resultado do abandono da 

presunção da legitimidade dos atos do Poder Público; a quarta (“d”) é decorrência da 

idéia de que há uma cultura nacional de desonestidade e corrupção, tanto no órgão 

público responsável, como entre os cidadãos; a quinta (“e”) é decorrência da tese de que 

o serviço público é desorganizado e ineficiente, incapaz de controlar a destinação dos 

recursos. 

Ressalte-se que a utilização de cada uma das cinco hipóteses relacionadas 

teria por conseqüência a modificação das técnicas de pesquisa, dos processos de 

testagem e das pautas de discussão da comunidade científica. Nenhuma delas exclui as 
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demais, exceto quanto à eleição de uma como “causa predominante” da perda de 

recursos previdenciários pelo Estado.  

Diante de tantas alternativas, o que leva um pesquisador a se decidir e eleger 

uma hipótese? Primeiro, é importante ter em mente que nem sempre o investigador terá 

consciência, diante de um problema, de todas as hipóteses possíveis, aliás, normalmente 

não terá, e o número de conjecturas vislumbradas por ele dependerá muito de seu 

conhecimento prévio sobre o assunto. Em seguida, a eleição de uma delas será 

ideológica: dependerá das preferências pessoais e acadêmicas, manifestadas numa 

escolha consciente que, segundo o próprio Popper, não pode, nem isso seria desejável, 

ser submetida a um controle científico ou a uma reconstrução racional17. 

 

4.3. Precisão de conteúdo e conhecimento prévio do pesquisador 

 
Talvez a grande utilidade da formulação de hipóteses mais precisas esteja na 

demarcação de pontos que poderiam passar desapercebidos numa investigação orientada 

por hipóteses mais genéricas, ou que nem sequer contenha uma hipótese. Saber o que se 

procura é uma das condições mais importantes para o sucesso de uma pesquisa 

científica. 

A formulação de hipóteses precisas exige que o pesquisador conheça em 

profundidade a área do conhecimento em que se insere o problema por ele escolhido 

como objeto da investigação, antes mesmo de iniciá-la. Para tanto, precisará ter feito 

uma considerável revisão de literatura antes de redigir o projeto de pesquisa (ou possuir 

considerável experiência prática).  

Do contrário, não conseguirá nada além da formulação de hipóteses muito 

genéricas. Aliás, pode-se afirmar, sem receio, que, muitas vezes, quando os 

pesquisadores ou até mesmo os professores de metodologia dizem que um determinado 

tema ou uma determinada modalidade de pesquisa não são “apropriados” para a 

formulação de hipóteses, o que ocorre é uma insuficiência na revisão de literatura até 

então desenvolvida, ou talvez a não aceitação, pelo cientista, das premissas 

epistemológicas que fundamentam o seu emprego, e não uma incompatibilidade a priori 
                                                 
17  POPPER, Karl. Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leônidas Hengenberg e Octanny 
Silveira da Mota. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 32. 
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ou essencial entre um dado tema e o método hipotético-dedutivo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o presente trabalho, pretendeu-se dar continuidade às reflexões sobre a 

aplicação, à ciência jurídica, do método hipotético-dedutivo proposto por Karl Popper; 

De início, procurou-se afirmar que todas as técnicas e todos os 

procedimentos de pesquisa estão vinculados a uma determinada concepção teórica do 

conhecimento humano, e só conseguem fazer sentido quando contextualizados; 

Adotou-se, como teoria do conhecimento, o falibilismo, formulado pelo 

epistemólogo austríaco, segundo o qual o conhecimento humano não passa de um 

conjunto de explicações imperfeitas sobre uma realidade impossível de abarcar em toda 

a sua complexidade, que nunca deixa de ser hipotético e só consegue progredir quando 

submetido à crítica da comunidade científica e aos testes mais rigorosos que possam ser 

concebidos; 

Ainda para Popper, o pesquisador, tendo em vista a hipótese que conduz a 

investigação, não deve procurar comprová-la, confirmá-la, mas contradizê-la, desmenti-

la, empregando, para tanto, os mais rigorosos argumentos e experimentos, só a 

apresentando à comunidade científica como verdadeira se resistir a todos os testes; 

O “conteúdo lógico” de uma hipótese é o conjunto de afirmações 

logicamente dedutíveis que a confirmam; o “conteúdo empírico”, o conjunto de 

afirmações logicamente dedutíveis que a contradizem. Uma hipótese será mais precisa 

quanto maior for o seu “conteúdo empírico”, ou seja, de acordo com a quantidade de 

seus “falsificadores em potencial”. 

Uma hipótese mais precisa, por dizer mais sobre uma realidade, por trazer 

afirmações mais arriscadas quanto às causas, às conseqüências, à freqüência ou a 

intensidade do fenômeno, é mais difícil de ser confirmada em confronto com a 

realidade, está sujeita a um número maior e mais complexo de testes, e pode ser 

discutida de forma mais aprofundada e contundente pela comunidade científica; 

Por tudo isso, uma hipótese mais precisa é mais relevante cientificamente, 

pois, se for refutada, indicará novos caminhos para os pesquisadores e, com os testes 

que só puderam ser sugeridos após sua formulação, indicará até mesmo novos 
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problemas; por outro lado, se sobreviver aos testes propostos, poderá ser aceita com 

mais segurança do que uma hipótese vaga ou genérica; 

Na ciência jurídica, um exemplo muito conhecido da substituição de uma 

teoria por outras mais precisas pode ser encontrado na evolução da classificação das 

normas constitucionais segundo a eficácia: primeiro com Thomas Cooley (“normas 

auto-aplicáveis” e “não auto-aplicáveis”), depois com Vezio Crisafulli (“normas de 

eficácia plena” e “normas de eficácia limitada” ) e por fim com José Afonso da Silva 

(“normas de eficácia plena”, “normas de eficácia contida” e “normas de eficácia 

limitada” ); 

Para investigações jurídicas futuras, a formulação de hipóteses mais precisas 

dependerá essencialmente do conhecimento prévio do pesquisador, que pode ser 

adquirido, antes do início da investigação, com uma considerável revisão de literatura 

sobre o assunto, ou com a experiência profissional.  
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A ANÁLISE HISTÓRICA DO ENSINO JURÍDICO E DE SUA FUNÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

Flávio Bento∗

Edinilson Donisete Machado∗∗

 

RESUMO 

Este artigo debate o ensino do Direito e sua função histórico-educacional ideal. A 

investigação foi motivada, especialmente: a) por diversas afirmações desfavoráveis, quanto 

ao cumprimento dessa função, que se encontram expressas em parte da literatura histórica e 

sociológica nacional e, b) pela idéia de que a valoração do ensino do Direito só pode ser 

feita de forma coerente se forem conjugados elementos educacionais e históricos. Nesse 

contexto, após a consideração de alguns fatores históricos e educacionais, especialmente 

relacionados com o período imperial, como a necessidade de formação de recursos 

humanos para o funcionamento e o desenvolvimento do Império; a tradição, advinda da 

antiga Metrópole, de formação da elite cultural e burocrática nos Cursos jurídicos; a 

reconhecida formação baseada em conhecimentos universais, humanísticos e filosóficos 

adquirida nos cursos jurídicos, que habilitou os bacharéis para o exercício das funções 

jurídicas e de outras atuações; as carências materiais e metodológicas do sistema de ensino 

vigente no Império; o surgimento de grandes expoentes da cultura jurídica na época; entre 

outros; concluiu-se que não se pode deixar de afirmar que o ensino do Direito cumpriu sua 

mais importante função histórico-educacional no século XIX, como formador de recursos 

humanos para as funções jurídicas e formador da elite política, administrativa e intelectual 

do Império. Espera-se que, diante das queixas e críticas ao ensino do Direito nos dias de 

hoje, o estudo e a compreensão das funções históricas do ensino do Direito, no transcorrer 
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dos tempos, possa suscitar discussões e orientar propostas mais conscientes e adequadas 

sobre os problemas que o ensino jurídico enfrenta na atualidade. 

 

PALAVRAS CHAVES: ENSINO JURÍDICO; HISTÓRIA DO ENSINO JURÍDICO 

BRASILEIRO; HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO. 

 

ABSTRACT 

This article debates the teaching of the law and its ideal historic-educational function. This 

investigation was motivated specially by: a) several unfavorable statements found in some 

parts of the national historic and sociological literature about the fulfillment of this 

function, and by b)the idea that the valuing of the teaching of the Law can only be made 

coherently if historic and educational elements are combined. In this context, after 

considering some historic and educational factors, specially those related to the imperial 

period such as the need to create human resources for the functioning and development of 

the Empire; the tradition from the former metropolis about the forming of a cultural and 

bureaucratic elite in judicial courses, the renowned formation based on universal, 

humanistic and philosophical knowledge gained in judicial courses that enabled graduates 

to exercise judicial as well as other functions; the lack of material and methodology in the 

teaching system in the Empire; and the rising of great names in the judicial culture among 

others, we concluded that it is imperative to affirm that the teaching of the Law has fulfilled  

its most important historic-educational function in the XIX century as a source of human 

resources for judicial functions and of the political, administrative and intellectual elite of 

the empire. We hope that in face of the complaints and critics about the teaching of the law 

today the study and the understanding of the historic function of the Law along the years 

may raise discussions and guide more conscious and adequate proposals about the problems 

the judicial teaching is facing currently. 

 

KEYWORDS: JUDICIAL TEACHING; HISTORY OF BRAZILIAN JUDICIAL 

TEACHING; HISTORY OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE TEACHING. 
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INTRODUÇÃO 

 

  As questões que envolvem a valoração do ensino jurídico têm sido objeto de 

discussões que começaram a surgir ainda no período imperial. Desde a criação dos 

primeiros Cursos de Direito no Brasil, tem-se discutido a eficiência ou eficácia do ensino 

do Direito, assunto que envolve, necessariamente, a análise da qualidade desse ensino, de 

como esse ensino foi e é pensado e executado, e, ainda, implicitamente, das atribuições que 

ele deve preencher e desempenhar no decorrer do tempo, no decorrer de cada período 

histórico específico. 

  A preocupação com o tema se mostra bastante acentuada em segmentos 

relacionados com o mundo jurídico, como as Faculdades de Direito, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, o Poder Judiciário, as associações de profissionais jurídicos 

[advogados, magistrados, membros do Ministério Público estadual e federal etc.]. Pode-se 

constatar, entretanto, que essa inquietação com os problemas que envolvem o ensino do 

Direito se apresenta, em verdade, na sociedade em geral, até porque os bacharéis, formados 

nos Cursos de Graduação em Direito, são os profissionais que movem um dos Poderes da 

República Federativa do Brasil, o Judiciário, por meio da atuação de magistrados, membros 

do Ministério Público, procuradores, advogados e defensores públicos. 

  Não se pode esquecer, ainda, que o ensino do Direito se encontra inserido 

em um enfoque mais amplo, que é o da valoração do ensino superior como um todo, e que 

em muitas ocasiões o ensino jurídico tem sido tomado como referência para discussões de 

problemas relacionados com o ensino superior. 

  Na primeira reforma ministerial do Governo do Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva, logo após o cumprimento de um ano de seu mandato, ocorreu uma mudança de 

comando no Ministério da Educação. Tarso Fernando Herz Genro passou a ocupar o lugar 

de Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque e o novo ministro, pouco após a sua posse, 

instituiu um Grupo Executivo, tendo em vista “a necessidade de elevar o nível de qualidade 

dos cursos das instituições de ensino superior não públicas no País”, para “reexaminar as 

normas e a sistemática pertinentes ao processo de autorização e reconhecimento dos cursos 

das instituições de ensino superior não públicas” (BRASIL, 2004). Não obstante a 
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existência de dezenas de cursos de graduação no sistema de ensino superior de nosso País, a 

medida indicada foi preparada para analisar uma situação em especial: os cursos jurídicos. 

Dispôs a Portaria n. 411, de 12 de fevereiro de 2004, do Ministério da Educação que: 

 

Art. 3o. O Grupo Executivo deverá, ainda, realizar a análise da 
pertinência legal e social das autorizações e reconhecimentos, 
especialmente dos cursos de direito, concedidos nos últimos 5 (cinco) 
anos. 
Art. 4o. Fica suspensa, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a homologação 
de pareceres referentes à autorização e reconhecimento para os cursos de 
direito. 
Art. 5o. O Grupo Executivo apresentará, no prazo de 90 (noventa) dias, o 
relatório final de seus trabalhos e, em separado, o relatório dos cursos de 
direito, para a sua remessa ao Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, para conhecimento. (BRASIL, 2004, grifos nossos) 

 

  Discutir o ensino jurídico, sua qualidade, sua eficiência, sua função, é 

assunto que reputamos como atualíssimo. Ocorre, entretanto, que não é possível 

desenvolver uma investigação e uma análise apropriada das questões atuais sem se 

conhecer os contornos históricos que envolveram o desenvolvimento desse ensino. 

  Se quisermos compreender o ensino jurídico atual, desenvolver análises e 

discussões conscientes e eficientes, não podemos desconhecer a evolução do ensino do 

Direito, suas deficiências, suas funções e atribuições históricas1. 

  A investigação quanto à realidade do ensino superior, especialmente do 

ensino do Direito, inclusive no contexto de seu desenvolvimento histórico, é assunto que 

tem chamado a atenção dos estudiosos na área da Educação e, também, do Direito. 

Estudantes, professores, trabalhadores da educação e das profissões jurídicas, o conjunto da 
                                                 
1 Pode-se afirmar que a educação, sob o enfoque que interessa a esta pesquisa é a atividade 
organizada, praticada pelo Estado ou por entidades privadas, que objetiva promover o amplo 
desenvolvimento das capacidades da pessoa humana. A educação superior, sob o enfoque que 
interessa a esta pesquisa é a formação praticada após os níveis básicos de instrução, de acordo com 
a segmentação do sistema de ensino de cada país. Essa instrução é ministrada em estabelecimentos 
de ensino específicos, as instituições de ensino superior e possui como propósitos essenciais a 
transmissão de conhecimentos mais complexos e a capacitação de seus destinatários para o 
exercício de profissões e de funções sociais relevantes. Além da compreensão do que representa a 
educação e especialmente a educação superior, mostra-se necessário, ainda, ter em vista a questão 
da função do sistema educacional, isto é, das atribuições que a educação deve preencher e 
desempenhar no decorrer do tempo. 
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sociedade, muitos estão envolvidos nesse processo de se pensar [ou re-pensar] os ensinos 

superior e jurídico. 

  Apesar de todas as transformações que geraram significativos avanços nesse 

segmento do ensino no decorrer dos tempos, há uma idéia geral de precariedade dos 

ensinos superior e jurídico, uma idéia de que é necessário, ainda nos dias atuais, romper-se 

com uma histórica dependência cultural e científica tradicional e arcaica. Diz-se que o 

nosso ensino superior não tem atendido aos seus objetivos ideais; que são muito poucos os 

beneficiários da estrutura, estatal ou privada, que patrocina o ensino superior; que o nosso 

ensino superior e o jurídico estão em crise; que esses ensinos são precários, ineficientes, 

que não transmitem adequadamente os conhecimentos que se pretendem oferecer ao aluno 

etc. 

  Existe, por certo, consciência dos diversos problemas que afligem os ensinos 

superior e jurídico. Existe, também, noção da importância de se estudarem essas 

deficiências e da necessidade de se pensar em medidas que possam, pelo menos, continuar 

e estimular um processo de aprimoramento desses ensinos. Essa consciência é tão evidente 

que um dos assuntos mais destacados da atual pauta de discussão educacional e política é a 

chamada reforma universitária, existindo, também, outras questões relacionadas com o 

ensino superior como o programa universidade [ensino superior] para todos; a expansão do 

número de vagas oferecidas pelas instituições federais de educação superior e a criação de 

novas instituições; a defesa da educação superior como um direito público, como um direito 

de todos; o processo de reestruturação do sistema de avaliação do ensino superior 

brasileiro; a consciência de que é necessário aprimorar a educação superior para estimular o 

desenvolvimento do país etc. 

  Os docentes do ensino superior e os profissionais da área jurídica 

reconhecem a pertinência do estudo dos problemas que afligem o ensino superior e o 

jurídico e a importância dessa discussão para o avanço do país, em todos os aspectos, 

inclusive no enfoque social, pois a educação superior, especialmente a jurídica, possui um 

papel estratégico na formulação de um projeto de desenvolvimento sustentável, um 

desenvolvimento com justiça social e com respeito à cidadania. Nesse sentido, um dos 

aspectos mais significativos dessa preocupação é a análise histórica: conhecer os problemas 
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e as lutas e transformações do passado para melhor compreender e encaminhar as questões 

do presente. 

 

RECORDANDO AS CRÍTICAS AO ENSINO JURÍDICO E AO BACHARELISMO 

 

  Ao se analisarem a história do ensino jurídico e do bacharelismo no Brasil e 

o papel que esse ensino exerceu na evolução brasileira, depara-se com a seguinte 

dicotomia: alguns estudos conferem considerável valor à ação dos bacharéis e ao ensino 

jurídico e outras pesquisas apresentam uma visão menos positiva. Aproveitando o que foi 

observado por Edmundo Campos Coelho, que escreveu que “em matéria de história (ou de 

estória) [...] pode-se contar e ouvir mil e uma versões [...]” (1999, p. 302), de um 

determinado fato ou aspecto histórico, mostra-se importante destacar que cada uma das 

diversas investigações sobre o ensino jurídico possui seus objetivos específicos, daí poder-

se compreender a razão dessa dicotomia de visões, ora mais ou menos positiva. 

  Pertencem ao grupo que apresentam uma visão menos positiva aqueles 

trabalhos que atribuíram aos bacharéis e ao ensino jurídico a culpa pela disseminação do 

que denominaram de “idealismo utópico” que, conforme foi afirmado por Francisco José de 

Oliveira Viana (1939), imperou no Brasil monárquico e se caracterizou pela ausência de 

opiniões políticas organizadas e próprias sobre os problemas da organização do Estado 

brasileiro. Também integram esse grupo os textos do bacharel Gustavo Barroso, que 

enxergou as Faculdades de Direito como “fabricas de bachareis”, “fábricas de 

descristianização da mocidade brasileira” (1937)2; de Gilberto Freyre e o seu “bacharel ou 

                                                 
2 “Antes de morrer, o Primeiro Reinado plantou a semente daninha do bacharelismo, ímpio, 
formalista e pretencioso, destinado a envenenar a nação. [...] O judaismo-maçónico infiltrou-se nas 
duas academias, [...] corrompendo a mocidade inexperiente com doutrinas deletérias, afagando-lhe 
as ambições descomedidas, favorecendo-lhe as inclinações materialistas, estabelecendo as proteções 
escandalosas e preparando bachareis ocos, palavrosos, pragmaticos ou romanticos, cheios de 
orgulho, desfibrados, para serem nos postos da governação e nas magistraturas criados de servir das 
forças secretas que lhes fizeram a carreira” (BARROSO, 1937, 336-338). Observe-se, desde já, que 
neste trabalho todas as citações textuais e informações bibliográficas serão reproduzidas com a 
ortografia constante nos documentos consultados. 
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doutor afrancesado” (1936, p. 311), com suas idéias e seus modismos europeus3; de Sérgio 

Buarque de Holanda, que se referiu à “praga” e ao “vício do bacharelismo” (1995, p. 156-

157); de Luiz Felipe de Alencastro, que denominou como “o fardo dos bacharéis” (1987, 

1998) a ideologia que o autor caracterizou como “uma ideologia de integração nacional a 

serviço das elites intelectuais e da burocracia imperial e republicana” (1998, p. 55); de 

Eliane Botelho Junqueira, que, ao analisar a presença dos bacharéis e, por conseqüência, do 

próprio ensino jurídico na literatura oitocentista, refere-se ao “bacharel sem perspectivas, 

aético, frustado”, que demonstrava um “profundo desinteresse por qualquer questão que 

ultrapassasse os limites de um quotidiano definido por saraus, óperas e bailes” (1998, p. 

86). Em consonância com essa visão é que surge a acepção de bacharelismo como “dito 

pretensioso e enfadonho, com pouco ou nenhum nexo, ou irrelevante” (HOUAISS; 

VILLAR, 2001, p. 371), ou como expressão sinônima de bacharelice, “costume de falar à 

toa [...]. Palavreado pretensioso” (GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E 

BRASILEIRA, v. 3, p. 994). A indicação poderia continuar, mas se entende que esses 

exemplos são suficientes para vislumbrar a referida visão menos positiva dos bacharéis 

apresentada por alguns autores antigos e mais recentes. 

 

OUTRAS VISÕES SOBRE O ENSINO JURÍDICO E O BACHARELISMO 

 

  Integram o segundo segmento autores que apresentam uma visão mais 

positiva do bacharel ou do ensino do Direito, que conferem considerável valor à ação dos 

bacharéis e ao próprio ensino jurídico, especialmente no período imperial, como Roque 

Spencer Maciel de Barros (1959), Laerte Ramos de Carvalho (1959), Sérgio Adorno 

                                                 
3 Em outra manifestação, Gilberto Freyre apresentou uma visão mais positiva do ensino jurídico e 
dos bacharéis: “Dêsse processo de autocolonização brasileira não se deve separar a atividade 
desenvolvida no século dezenove pela Escola de Direito de São Paulo [...] Preparavam-se aí 
bacharéis, magistrados, homens públicos, publicistas, advogados, burocratas, que concorreram 
poderosamente para aperfeiçoar, num Brasil ainda informe em sua vitalidade mestiça, aquilo que 
Croce denominava ‘civilidade’.” (1953, p. XIV). 
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(1988), Nelson Werneck Sodré (1986), Carlos Monarcha (1999)4, Francisco Teotonio 

Simões Neto (2003), entre outros. 

  Um dos trabalhos mais significativos sobre a importância do ensino jurídico 

e da figura do bacharel é a tese A ilustração brasileira e a idéia de universidade 

(BARROS, 1959). Em síntese, como observou Laerte Ramos de Carvalho no prefácio da 

tese A ilustração brasileira e a idéia de universidade, Roque Spencer Maciel de Barros, ao 

estudar as idéias que marcaram a fase final do Império, preocupando-se especialmente em 

analisar a evolução da educação superior e a questão do surgimento tardio da universidade 

no Brasil, conseguiu resgatar, de forma bastante apropriada, a importância da atuação dos 

bacharéis nesse período de relevantes transformações. Mesmo sem demonstrar qualquer 

preocupação explícita com a valorização dessa atuação [em nenhuma parte da obra há 

qualquer indicação clara desse propósito], Roque Spencer Maciel de Barros, ao tratar do 

“sentido prospectivo” da ilustração, e da função “educadora” da lei, que, muitas vezes, 

estabelece situações como preparação para o futuro, considerou que “a ‘consciência 

jurídica’ liberal, uma das principais molas da ilustração brasileira, não era uma forma de 

alienação, mas um princípio civilizador” (BARROS, 1959, p. 25). 

  Um outro trabalho significativo sofre a importância do ensino jurídico e da 

figura do bacharel é a obra de Sérgio Adorno, Os Aprendizes do Poder (1988). 

  Verifica-se que a obra de Sérgio Adorno demonstrou que o pensamento 

educacional brasileiro, no século XIX, a respeito da educação jurídica e superior, estava 

voltado para o ensino de Direito e não para o ensino do Direito. 

  Por meio do ensino de Direito é que se formou a elite política que comandou 

e ditou os rumos do Estado imperial. A preocupação do ensino jurídico não residia tanto na 

formação de juristas, mas, sim, na formação de bacharéis que pudessem assumir os diversos 

cargos que a burocracia estatal ofertava, nos poderes administrativo, legislativo e judiciário. 

  Não obstante a deficiência do ensino do Direito, as atividades 

extracurriculares, especialmente o jornalismo acadêmico, formaram, como regra, um 

                                                 
4 Especialmente quando analisou a atuação do bacharel Diogo de Mendonça Pinto, inspetor geral da 
instrução pública da província de São Paulo entre 1851 e 1872, apresentando considerações sobre a 
formação do bacharel e sua habilidade nas esferas política e administrativa. 
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bacharel hábil, prudente e moderado nas relações políticas, um homem preparado para 

assumir os postos de dominação do aparelho estatal. 

  Assim, embora o pensamento pedagógico não estivesse centrado no ensino 

do Direito, o ensino jurídico produziu os profissionais que comandaram o Estado imperial e 

que levaram o país a significativas transformações nas ordens social, política e econômica. 

  Como bem esclareceu o autor em suas conclusões, "não se pretendeu, 

entretanto, concluir que a formação dos bacharéis não fosse necessariamente jurídica" 

(ADORNO, 1988, p. 241). O que ocorreu foi a prevalência de uma formação política sobre 

a formação jurídica propriamente dita (ADORNO, 1988, p. 241). E, nesse sentido, o ensino 

de Direito conseguiu atender o principal objetivo que se apresentava à formação superior na 

época: formar a elite intelectual e cultural que conduziu o Estado brasileiro. 

  Muito embora se possam apresentar diversas observações críticas sobre o 

ensino do Direito na época imperial, é certo que o ensino jurídico e o pensamento 

pedagógico que o orientou cumpriram um papel importante enquanto formadores da elite 

intelectual e dirigente que levou o país ao abolicionismo, à república e a outras importantes 

transformações sociais e políticas. 

  Antônio Ferreira de Almeida Júnior, ao analisar o ensino superior no período 

imperial antes da reforma do ensino livre (1951), apontou os males que atingiam esse nível 

de ensino na época, dentre os quais se destacaram as péssimas instalações das instituições 

de ensino; a ênfase da proteção política na escolha dos professores; a pouca assiduidade dos 

docentes; a deficiência do ensino propriamente dito; a falta de preparo e de interesse dos 

alunos; os conflitos na relação professor-aluno; as fraudes nos exames; a tolerância dos 

professores nos exames; o descaso do Poder Público para todas essas imperfeições5. 

  Antônio Ferreira de Almeida Júnior destacou, também, os pontos positivos 

do ensino superior na época. Muito embora tenha reconhecido a fragilidade do ensino 

superior no período, esse ensino produziu os profissionais necessários à época, porque das 

Academias de Direito e Médicas “proveio o elemento humano com que o país organizou os 

                                                 
5 Christophe Charle e Jacques Verger detectaram, nas universidades da época medieval, a fraude 
nos exames, o absenteísmo dos professores, a falta de assiduidade dos alunos, a venda de graus 
acadêmicos, o descaso do Estado para esses problemas etc. (1996, p. 60). 
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primeiros quadros dêsses dois exércitos indispensáveis a qualquer nação civilizada: - o que 

defende a saúde e o que assegura a distribuição da justiça” (ALMEIDA JÚNIOR, 1951, p. 

37-38). Observou, também, que as diversas atividades desenvolvidas pelos alunos “fora das 

aulas” valeram “muito mais, em conjunto, do que as lições de seus mestres” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1951, p. 39). 

  A opinião final de Antônio Ferreira de Almeida Júnior é, entretanto, bastante 

positiva. Embora tenha reconhecido que “muito pouco ficou do trabalho sistemático, 

regulamentar, produzido pelos lentes nas salas de aula” (ALMEIDA JÚNIOR, 1951, p. 41), 

a atuação social das Academias, 

 

como influência democratizadora, reveladora e orientadora de 
vocações, preparadora das vanguardas políticas e doutrinárias do 
país, e vitalizadora da unidade nacional [...] é, ao que nos parece, 
mais do que suficiente para podermos afirmar que as velhas 
Academias do Império prestaram grandes serviços ao país. 
(ALMEIDA JÚNIOR, 1951, p. 41) 

 

  Outro estudioso que deve ser incluído no rol dos que demonstraram a 

importância do ensino jurídico é Antônio Luís Machado Neto. Em sua obra História das 

idéias jurídicas no Brasil (1969), o autor demonstrou a riqueza e a originalidade do 

pensamento jurídico brasileiro, que foi desenvolvido, em boa parte, por professores e 

bacharéis formados nas Academias de São Paulo e Recife no século XIX. Conforme 

observou Miguel Reale no prefácio da pesquisa de Antônio Luís Machado Neto, o estudo 

em tela 

 

procurou penetrar na infraestrutura teórica da experiência jurídica 
nacional, campo no qual o Brasil se orgulha de ter realizado algo 
de válido em si e por si mesmo, o que nunca será demais proclamar 
numa época em que tôlamente se pretende diminuir o valor de 
nossa vocação para o Direito. (1969) 

 

  Na História das idéias jurídicas no Brasil (1969), Antônio Luís Machado 

Neto estudou a atuação de alguns dos principais estudiosos do Direito brasileiro, como os 

defensores do jusnaturalismo, os adeptos da renovação das idéias ocorrida no século XIX, 
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os formadores da sociologia jurídica da chamada Escola do Recife, chegando até os 

pensadores do século XX. 

  Alguns dos juristas estudados possuíam uma visão muito crítica [e parcial] 

do ensino jurídico, como os positivistas Luís Pereira Barreto6 e Alberto Salles7. Alberto 

Salles defendia o ensino, nas Academias, de um “método conveniente para a elaboração 

científica do direito” (MACHADO NETO, 1969, p. 60). 

  Em conclusão, Antônio Luís Machado Neto foi, com acerto, categórico ao 

afirmar que a história da intelectualidade jurídica brasileira representa “um passado de que, 

sem favor, nos podemos orgulhar” (1969, p. 235). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Em qualquer caso, o estudo do desenvolvimento do ensino do Direito e de 

suas funções histórico-educacionais é sempre uma tarefa desafiadora, em razão de tantas e 

tão complexas questões que o assunto apresenta, e que envolvem dimensões educacionais, 

históricas, sociais e jurídicas. 

  O propósito essencial deste artigo foi apresentar algumas observações sobre 

o papel do ensino jurídico no contexto da história da educação superior no Brasil, 

                                                 
6 Luís Pereira Barreto, em sua obra As três filosofias, escreveu que “’com as bases atuais do nosso 
sistema de ensino a Academia é um pomposo clise de jato contínuo derramando anualmente sôbre o 
país uma onde calculada de saber falso, de virtudes falsas e de anarquia certa’. Embora assentindo 
que em nossas faculdades jurídicas ‘existiram em todo o tempo intelectos eminentes, que de bom 
grado fariam tábua rasa dessa filosofia versátil, incoerente e gárrula, que envenena o espírito da 
mocidade, com grande detrimento da tranquilidade social’, considera que ‘êsses emancipados’ 
constituem apenas um pequeno grupo minoritário, prevalecendo, pois, em nossas academias, ‘êsse 
pauperismo da inteligência, êsse ecletismo oficial que, segundo os interêsses do momento, conduz a 
tôdas as causas e tôdas as crenças...’. Atribuindo à Igreja e à Academia como duas ‘grandes 
cúnplices’, como resultado de sua tarefa o nosso embrutecimento, taxando o ensino delas emanado 
de ‘fonte de corrupção dos nossos costumes sociais’, Barreto vê no ‘ofício social das Academias’ 
não mais que ‘vender só, àquêles que os podem comprar, êsses diplomas bastardos, que servem de 
carta de entrada aos lucrativos empregos e às funções de ostentação’” (MACHADO NETO, 1969, 
p. 48-49). 
7 Para quem as faculdades de direito eram “’verdadeiras nullidades scientificas’, que ‘mais têm 
funcionado como officina de sophistas, que enchem o paiz todos os annos de rabulas e chicanistas, 
do que como órgãos destinados ao ensino e à interpretação scientifica do Direito’” (MACHADO 
NETO, 1969, p. 57). 
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relacionando informações históricas, sociológicas, educacionais, com a idéia que se deve 

ter da educação superior e da função que esse segmento do ensino deve preencher e 

desempenhar no decorrer do tempo. 

  Nesse contexto, e recordando como metas essenciais do ensino superior a 

transmissão de conhecimentos mais complexos, e a capacitação de seus destinatários para o 

exercício de profissões e de funções sociais relevantes, não podemos deixar de afirmar a 

real importância que o ensino do Direito desempenhou [e ainda desempenha] na história do 

ensino superior brasileiro e na própria história geral do Brasil. 

  Quanto às críticas, de ontem e de hoje, que proclamam as deficiências e a 

falência do ensino do Direito, observamos que, apesar das grandes dificuldades que 

historicamente sempre acompanharam o ensino superior e o jurídico, não podemos deixar 

de concluir, por exemplo, pela absoluta importância do ensino jurídico na evolução do 

Brasil oitocentista, quer porque os cursos jurídicos foram os principais responsáveis pela 

formação dos recursos humanos utilizados nas mais diversas áreas profissionais e estatais, 

quer, também, pela compreensão de que, tendo-se em vista a realidade brasileira à época, 

não se podia esperar muito mais das Faculdades de Direito, em razão das naturais 

limitações das atividades de ensino. 

  O ensino do Direito avançou pelo Século XIX baseado em disciplinas e 

conteúdos doutrinários e teóricos quase sempre tradicionais, que eram controlados pelo 

Estado, e sem a preocupação com a aprendizagem prática das profissões jurídicas. 

  A didática era uma questão secundária para os professores nomeados pelo 

Governo, que pouca preocupação tinham com a adoção de procedimentos adequados à 

transmissão dos conhecimentos que a formação jurídica exigia. A tônica da indicação dos 

lentes era a improvisação: os que foram nomeados lentes eram advogados, e não 

professores, e essa situação, com certeza, causou efeitos negativos na qualidade do ensino. 

  O ensino jurídico, no período, não promoveu a renovação dos conteúdos 

tradicionais, não desenvolveu o incremento do exercício da aplicação prática das matérias, 

não estimulou a adoção de uma didática simplificada e acessível. Foi, sem dúvida, um 

3154



 

ensino que avançou muito mais lentamente do que queriam alguns pensadores e juristas de 

então8. 

  Destaque-se, ainda, que nunca existiu no período imperial uma efetiva 

política para a educação, inclusive para a educação superior. Existiam poucas escolas e 

faculdades, todas com muitos problemas e dificuldades. Existia um ensino frágil, sem 

investimentos, sem atenção governamental, um ensino que apenas se mantinha, sem 

projetos, sem avanços, sem discussões, sem grandes perspectivas para o futuro. O ensino 

jurídico e o superior no período do Império apresentaram diversas carências e defeitos, e 

essa mesma realidade se apresentou em todos os setores da esfera educacional, 

especialmente no ensino secundário. Como já observou Luiz Antonio Cunha, “a história do 

ensino superior é, assim, a história da sua própria ‘carência’ [...]” (1980b, p. 19). 

  Como expôs Antonio Almeida Júnior, as Faculdades imperiais 

 

deram aos jovens que, por índole, mais se afeiçoaram às duas carreiras, o 
impulso inicial e as primeiras diretrizes, permitindo assim que 
posteriormente, revigorados pela sua própria energia interior, pelos 
ensaios e erros da vida prática e pelo auto-didatismo, chegassem alguns a 
níveis de elevadíssima competência profissional. Outrora, como sucede 
ainda hoje, em nenhum país saíam os moços da Escola de direito prontos 
para advogar; nem da Academia de medicina em condições ideais para o 
exercício da clínica. A escola dá uma parte; a parte complementar 
provém do treino imposto pela realidade, e da cultura adquirida à custa 
do esfôrço individual. (1951, p. 37)9

 

  Não obstante as reservas que podem ser feitas ao ensino superior 

profissionalizante implantado no Brasil a partir do período joanino, “esse pecado original 

do ensino superior brasileiro pós-jesuítico” (CUNHA, 1980, p. 18), ensino que visou 

principalmente à formação de servidores para as mais diversas áreas da administração 

                                                 
8 Ver José Luiz de Almeida Nogueira, A academia de São Paulo: tradições e reminiscencias, 
publicado entre 1907 e 1912; Spencer Vampré, Memorias para a historia da academia de São 
Paulo, publicada em 1924; Clovis Bevilaqua, História da Faculdade de Direito do Recife, de 1927.
9 Complete-se com a observação de Christophe Charle e Jacques Verger: “Observemos então que, 
na época moderna, se em determinados domínios ou determinados países as universidades não 
ofereciam mais que ensinamentos completamente insuficientes e ultrapassados, em outros elas 
ainda estavam em condições, se não de formar espíritos originais, pelo menos de garantir uma 
sólida cultura de base e o domínio de técnicas intelectuais úteis (1996, p. 59-60). 
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pública, com destaque para os Cursos jurídicos, não se pode desconsiderar que essa 

realidade atendeu às necessidades históricas que a educação superior à época devia atender, 

apesar de todas as dificuldades existentes. 

  O ensino do Direito acabou proporcionando, além da formação jurídica, uma 

formação cultural, dentro e fora da sala de aula, o que deve ser considerado um aspecto 

relevante, especialmente porque não se pode desconsiderar que a escola, antiga e moderna, 

pode ser concebida como instituição cultural. 

  Todas as vezes que, repetidamente, tem-se afirmado com ares de 

incompreensão e intolerância a falência do ensino do Direito [e isso tem sido feito desde o 

começo das primeiras Academias], especialmente, na atualidade, em razão da proliferação 

das Faculdades de Direito10, da grande quantidade [cada vez mais crescente] de bacharéis 

formados a cada ano, dos baixíssimos índices de aprovação dos candidatos nos exames da 

Ordem dos Advogados do Brasil e nos concursos da magistratura e do ministério público [o 

que faz nascer uma certa presunção de incompetência do ensino jurídico], compreende-se a 

importância de se estudar e de se conhecer a difícil evolução do ensino jurídico no Brasil, 

especialmente para se ter consciência, não obstante as diversas deficiências que a esse 

itinerário histórico apresentou, do importante papel que o ensino jurídico desempenhou na 

sociedade brasileira, apesar de algumas restrições que a ele possam ser atribuídas. Essa 

reflexão, com certeza, só pode proporcionar importantes lições, além de possibilitar uma 

discussão mais consciente dos problemas atuais e, também, de conduzir a considerações e 

encaminhamentos mais adequados, sustentáveis e coerentes. 

  Muitas questões e aspectos que o estudo da evolução histórica do ensino 

jurídico apresenta, ainda permanecem em evidência nas discussões sobre o ensino superior 

e o ensino do Direito dos dias atuais, como: a continuidade do ensino do Direito, que não 

tem proporcionado mudanças relevantes na metodologia do ensino; a elitização do perfil 

dos alunos; a preocupação com a democratização do ensino superior; a necessidade de um 

ensino que promova o desenvolvimento das idéias e que encabece mudanças sociais e 
                                                 
10 Observadas as diferenças históricas, destaca-se que Antonio Almeida Júnior, já na década de 
1950, se referiu ao “comércio de títulos profissionais”, às escolas que “não passam de balcões de 
diplomas [...] que, para conferir graus a seus alunos, exigem dêstes tão só o pagamento de 
anuidades, e exames mèramente formais ou mesmo fraudulentos” (1956, p. 10). 
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políticas; a importância de um ensino superior e jurídico que desenvolva o indivíduo, que 

realmente o habilite e que não seja apenas um fornecedor de diploma. 

  Os bacharéis precisam ter consciência de que a sua atuação profissional [ou 

a atuação profissional que eles próprios deveriam almejar], quer nas carreiras jurídicas ou 

na docência superior, não pode ser feita adequadamente desconhecendo o seu próprio 

passado, até porque esse passado tem muito a nos ensinar sobre o presente. 

  Por fim, não obstante todas as restrições que possam ser apresentadas ao 

ensino do Direito, entende-se que não se pode deixar de afirmar, observando a realidade 

histórica, que esse ensino cumpriu sua mais importante função histórica, como formador da 

elite política, administrativa e intelectual, como ocorreu no Império. 

  Diante dessa afirmação, e parafraseando Vladimir Maiakovski, se não 

podemos ficar absolutamente alegres com a evolução da educação jurídica no Brasil, “mas 

também por que razão haveríamos de ficar tristes?” (2006, p. 156). 
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A METODOLOGIA DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Elma Marília Vieira de Carvalho∗

 

RESUMO 

O presente trabalho visa estudar os possíveis limites à interpretação jurisdicional, 

tecendo uma relação entre as decisões judiciais, tomando como fonte de estudo o 

instituto da improcedência prima facie e as sentenças judiciais, e as obras de Francis 

Bacon e René Descartes, respectivamente Novo Organum e Discurso do Método. 

Configura-se no âmbito jurídico uma sujeição aos métodos, em busca de critérios 

objetivos para justificar a tomada de uma decisão jurisdicional, independente da esfera 

jurídica considerada. Nesse contexto, nota-se que em seu trabalho, Francis Bacon 

propõe o método indutivo fundado na sistematização e padronização da observação e da 

experimentação. Conforme esse método, a pluralidade dos ídolos, que são retratos 

considerados como se fosse uma realidade, podem desviar os pesquisadores, neste caso, 

os operadores do direito do próprio objeto estudado. O ideário cartesiano, criado por 

Descartes, por sua vez, visa identificar a verdade incontestável, mediante um conjunto 

de procedimentos. Devendo-se afastar do objeto de estudo para poder melhor analisá-lo. 

Origina-se com Descartes a filosofia dos códigos fechados do século XIX. Importante, 

frisar a influência dos métodos científicos, na fixação de critérios objetivos para a 

atividade jurisdicional. A partir dessa dialética, vislumbrar-se-ão as decisões judiciais 

em face de aplicação metodológica dos autores outrora citados, para analisar o real 

significado de cada método nas decisões estudadas, bem como suas finalidades. 

 

PALAVRAS CHAVES: MÉTODO; DIREITO; DECISÕES JUDICIAIS. 

 

 

ABSTRACT 

This  work  aims to study the possible limits to judicial interpretation, weaving  a  

relationship between the judgments, taking as a source of the institute's  study  prima 

facie unfounded and judgments, and the works of Francis  Bacon,  René  Descartes,  
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respectively New Organum and Speech by Method.  Set  up  under  a  legal  liability  to  

methods, in search of searching  an objective  criteria  to  justify the taking of a judicial  

decision,  regardless  of the jurisdictions considered. In this context, note that in his 

work, Francis Bacon proposed the inductive method based on the systematization and 

standardization of observation and experimentation.  As  this  method,  a plurality of 

idols, which are considered   portraits   as  if  (it  was)  a  reality,  can  divert the  

researchers,  in  this  case,  the  operators  of  the right's own object studied.  The 

Cartesian ideas, created by Descartes, in turn, aim to identify the indisputable truth, 

through a set of procedures. Should up disregard of the object of study to better analyze 

it. Originates itself with the philosophy of Descartes closed codes of the century XIX. It 

was originated using the  Descartes  philosophy  about  closed codes of XIX century.  

Important it’s important to emphasize the influence of scientific methods, in the setting 

of objective criteria for the court activity. From this dialectic, legal decisions would be 

seen in the face of implementation methodology of authors cited once, to examine the 

real meaning of each method in decisions studied, as well as their purpose. 

 

KEYWORDS: METHOD; LAW; JUDGMENTS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Metodologia é à busca de critérios objetivos para uma tomada de decisão, conforme 

lecionam muitos autores. No âmbito jurídico, ao analisar uma decisão judicial 

independente de sua natureza, muitos operadores do direito contemplam os mais 

diferentes métodos utilizados para alcançar tais critérios. 

 

O emprego de metodologias se justifica pela necessidade de uma segurança jurídica, 

estabelecida pelo sistema constitucional pátrio. As decisões judiciais devem contemplar 

a justiça e a equidade, que os valores subjetivos lhe retirariam, conforme prega os 

dogmas científicos. 

 

Diante disso, parti-se para a apreciação dessas decisões, fazendo-se necessário 

relacioná-las com os mais diversos filósofos e suas respectivas metodologias.  
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Assim, o presente trabalho versará sobre o Instituto da Improcedência Prima facie no 

âmbito do Direito Processual Civil, relacionando-o com o método indutivo de Francis 

Bacon, e com a sentença judicial na esfera do Direito Penal e o método cartesiano de 

René Descartes. 

 

Com essa relação, pode-se perceber que a influência desses métodos ainda encontra-se 

muito presentes no Ordenamento jurídico, desempenhando um papel importante no 

cotidiano das situações jurídicas, seja para garantir a segurança das relações sociais, seja 

para manutenção do status quo. 

 

Nesse contexto, serão abordadas as características de cada método e sua interligação 

com a decisão estudada, com o propósito de levar o leitor a tecer suas próprias opiniões 

sobre o tema do apresentado. 

 

1  O MÉTODO INDUTIVO E O INSTITUTO DA IMPROCEDÊNCIA PRIMA 

FACIE 

 

O Código de Processo Civil em seu art. 285-A1, acrescentado pela Lei nº 11.277/2006, 

dispõe, que quando a matéria em debate for apenas de direito e no juízo já houver sido 

proferida sentença de total improcedência em casos idênticos, poderá ser dispensada a 

citação e proferida a sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 

O dispositivo visa evitar o abarrotamento do Poder Judiciário devido à existência de 

demandas repetitivas, desde que preenchidos os requisitos do referido artigo, 

combatendo assim o problema da falta de celeridade processual do judiciário brasileiro.  

 

A regra do art. 285-A é modalidade de imediato julgamento do mérito, pois se encontra 

a possibilidade para o Juiz enfrentar o assunto em litígio de plano, desde que atendidos 

os requisitos legais2. O instituto não faz com que o Juiz, fique preso a suas decisões 

                                                 
1 BRASIL. Código de Processo Civil.  Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 1.ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2005. 
p. 56. 
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proferidas anteriormente, pois havendo mudança de entendimento sobre o fato litigioso 

levado à sua apreciação, poderá deixar de aplicar o instituto em tela.  

 

Destarte, diante da dicção do artigo 285-A, vislumbra-se que foi criada uma nova 

modalidade de julgamento antecipado do mérito, na improcedência prima facie, 

diferenciando-se das outras modalidades, pois neste caso o Juiz não possui a obrigação 

de apreciar o mérito, o que é apenas uma faculdade posta à sua disposição. 

 

Extrai-se do artigo 285-A que para que se haja aplicação do instituto em tela devem ter 

sido proferidas sentenças sobre o mesmo tema, em casos idênticos. Bastando, para se 

configurar a semelhança, apenas a similaridade entre o pedido e a causa de pedir da 

demanda proposta, bem como as razões de improcedência declinados pelo Juízo, 

admitindo-se, logicamente, a diversidade de partes. Destarte, não há no dispositivo uma 

regra explícita de quantas sentenças servirão de paradigma, apenas que deve ser 

proferida pelo mesmo juízo em casos idênticos.  

 

Relacionando este instituto com o método indutivo de Francis Bacon o qual afirmava 

que o verdadeiro saber é o saber pelas causas3 tem-se que o intento de Bacon é de que 

sua doutrina se apresente nos espíritos idôneos e capazes para que estes possam 

conhecer a natureza e alcançar a verdade.  

 

Restando assim, um único método para alcançar essa finalidade que leva os homens aos 

próprios fatos particulares e às suas séries e ordens, a fim de que eles se sintam 

obrigados a renunciar às suas noções, ou seja, ao método até aquele momento utilizado 

e aos resultados obtidos com este método.  

 

Afirma que os ídolos e as noções falsas ocupam o intelecto humano e obstruem o acesso 

à verdade. A melhor demonstração, neste contexto é a experiência, desde que se atenha 

rigorosamente ao experimento. 

 

                                                 
3 BACON, Francis. Novo Organum. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 87. 
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O método indutivo, assim, se firma na premissa de que apenas por meio das 

experiências é que se pode contemplar a verdadeira ciência4.  

 

Nesse contexto, percebe-se que tanto o método indutivo, como o instituto da 

improcedência prima facie, buscam por meio da experiência alcançar a verdade dos 

fatos da natureza. Mas, a dificuldade encontra-se nos ídolos 5, que as pessoas criam por 

conta de suas vivências, de suas experiências pessoais, por exemplo, que trazem falsas 

noções que ocupam o intelecto humano e obstruem o acesso à verdade.  

 

Há uma noção errada de realidade e verdade, o que vicia a pesquisa que deve ser sempre 

sistemática, por meio da padronização da observação e experimentação.  

 

Nas ciências sociais, como o direito, dificilmente tem-se uma decisão sem a 

contaminação de crenças pessoais, até porque a constituição dessas ciências, bem como 

seu eventual progresso caminha junto com as diversidades e dificuldades do senso 

comum6.  

 

O instituto da improcedência prima facie, por conta dessa base experimental, que 

facilita apenas o trabalho dos magistrados, pode ser facilmente rechaçado em 

decorrência dos vícios que maculam a experiência, que nem precisa ser tanta, sendo 

exigido no mínimo dois casos semelhantes para fundamentar a decisão jurisdicional, 

como se infere da leitura do art. 285- A. 

 

2  O MÉTODO CARTESIANO E SUA INFLUÊNCIA NAS SENTENÇAS 

JUDICIAIS   

 

No âmbito do método cartesiano, tem-se que o pensamento crítico era o principal 

instrumento na busca da verdade. O autor relacionava o pensar, ou a razão, a algo que 

extrapola a matéria, denominada por ele como o espírito, ausente dos animais. O 

                                                 
4 Ibid, p. 89. 
5 Ibid., p. 96. 
6 Ibid, p. 99. 
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recorrente duvidar demonstra a existência de um duvidador, de alguém que questiona 

porque pensa. A capacidade de pensar passa a ser considerada por Descartes como 

elemento existencial, daí a frase “penso logo existo” 7. Complementa o autor ao afirmar 

que “nenhum objeto existe fora do espírito que o percebe” 8. 

 

Para Descartes deve-se duvidar de tudo e de todos como princípio construtivo de uma 

verdade efetiva. Não obstante a reputação atribuída pela sociedade a um determinado 

estudioso — ou à sua teoria —, sempre duvidava, mantendo-se atento ao menor sinal de 

falsidade ou falha.  

 

Em meio a suas meditações, algumas inquietações se tornaram de suma importância, 

como a busca pela verdade. Transformando-se em um objetivo de vida9. Para tanto, 

passou a traçar métodos e premissas a serem seguidos como forma de otimização dos 

seus estudos. Duas máximas éticas foram utilizadas por este estudioso como filosofia de 

vida: seguir os seus pensamentos onde quer que lhe conduzissem e obedecer as leis do 

seu País, aderindo à religião dos seus pais e aos costumes dos homens mais judiciosos. 

 

Descartes cria, com a finalidade de impetrar seus objetivos, preceitos10 que buscam uma 

verdade livre de influências exteriores. 

 

O propósito de Descartes foi de procurar reformar seus próprios pensamentos e edificá-

los numa base própria. Por esse meio acreditava poder conduzir sua vida muito melhor 

do que quando estava limitado aos velhos fundamentos e princípios sem que nunca 

pudesse verificar sua veracidade. 

 

Este método não rejeitava completamente algumas das opiniões insinuadas no passado, 

especificamente da lógica, da geometria e da álgebra11. Verificou que a lógica quanto 
                                                 
7  DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 35. 
8  Ibid, p. 37. 
9  Ibid, p. 56. 
10  O primeiro preceito consistia em nunca aceitar como verdadeira nenhuma coisa que não se conhecesse 
evidentemente como tal. O segundo preceito consistiu em dividir cada uma das dificuldades que se 
devesse examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. O terceiro consistia em 
conduzir o pensamento pelos objetos mais simples e mais faces de conhecer para chegar gradativamente 
ao conhecimento de objetos mais compostos. O quarto preceito consistia em fazer para cada caso 
enumerações completas e revisões gerais. [Ibid, p. 96-97] 
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aos seus silogismos e a maior parte de suas instruções serviam para explicar coisas que 

já se sabem. A geometria por sua vez está tão ligada à consideração de figuras que não 

exercitavam o entendimento sem fatigar a imaginação. A álgebra era sujeita a regras que 

a transformavam em uma arte confusa e obscura. 

 

Foram essas três ciências que contribuíram para o projeto de Descartes, pois sentiu a 

necessidade de procurar um método que compreendesse as vantagens dessas três 

ciências, mas que fosse isento de defeitos. 

 

O ideário cartesiano de identificar a verdade incontestável, mediante um conjunto de 

procedimentos, influenciou, como se pode notar a elaboração das primeiras codificações 

oitocentistas que buscavam afastar a insegurança das relações sociais através de um 

“sistema de direito”. 

 

Limitando, nesse contexto o direito à lei para assegurar a estabilidade, a linearidade e a 

segurança jurídica. Essa unidade legislativa ocasionou a criação de códigos fechados, 

plenos, totais, harmônicos e auto-referentes, cuja interpretação deveria se pautar sempre 

em critérios objetivos e formais, próprios do pensamento de Descartes. 

 

O Ordenamento positivo pátrio não conseguiu se distanciar do método cartesiano em 

muitos de seus institutos, a saber, as sentenças judiciais em seus diversos ramos, não 

fogem aos critérios objetivos e formais cartesianos. 

 

A sentença judicial, tomando como exemplo a penal, segue um rito muito próprio 

estabelecido pelo Código Penal brasileiro12, onde se compõe de três fases para aplicação 

da pena, quais sejam: pena base, pena provisória e pena definitiva. 

 

Cada fase de aplicação da pena tem sua importância13, tendo sido valorada, pelo 

legislador a medida de sua influência frente ao crime e a reprovação social. 

                                                                                                                                               
11  Ibid, p. 89. 
12 BRASIL. Código Penal brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 
13 [...] O legislador dividiu as circunstâncias em quatro grandes grupos, separando-os conforme sua 
importância em relação à influência que possam ter na aferição do grau de reprovação da conduta. É que 
uma mesma circunstância pode ser valorada de diversas formas.  
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Na primeira fase, encontra-se a análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, 

caput, do Código Penal, sendo avaliada primeiramente a culpabilidade, os antecedentes, 

à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, às circunstâncias e 

conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima. 

 

Como se pode perceber trata-se da avaliação de aspectos objetivos referentes aos 

sujeitos do crime, no qual o julgador tem que se manifestar sobre todas as 

circunstâncias, motivando cada uma delas distintamente. 

 

Na segunda fase, após a aplicação da pena base, são ponderadas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes. As primeiras estão previstas no arts. 61 e 62, e as segundas no 

art. 65 ambos do CP. 

 

Após esta fase, passa-se a pena provisória, que é a última fase, analisando-se todas as 

causas de aumento e diminuição da pena previstas ou na parte geral ou na especial do 

CP, abrangendo o cálculo da pena definitiva da forma que disciplina o art. 68 do CP. 

 

Pode-se verificar a essência do método cartesiano nas proposições acima elencadas. 

Buscando-se sempre formas objetivas de respaldar a decisão proferida, sendo 

inadmissível o afastamento da regra legal imposta. 

 

                                                                                                                                               
As circunstâncias que não mereçam grande valoração em termos quantitativos de pena (embora sejam 
importantes para a equação de tantas outras situações  - n.º 5.31 infra) ele as agrupou no art. 59. São as 
chamadas circunstâncias judiciais. 
Aquelas que possam merecer valoração um pouco superior às circunstâncias judiciais, as colocou nos 
arts. 61,62 e 65. São as circunstâncias agravantes e atenuantes. 
Já aquelas merecedoras de valoração superior às circunstâncias legais, às colocou em diversos 
dispositivos da parte geral e da parte especial. E foram chamadas de causas de aumento ou de diminuição 
de penas. São de fácil identificação, porque o aumento ou  diminuição desejada pelo legislador vem 
previstos em quantidades fixas (um terço, um sexto, a metade, o dobro) ou em montantes variáveis (um a 
dois terços, um sexto até a metade, um sexto a um terço). 
Por fim, aquelas que deveriam receber valoração máxima, as alçou à categoria de elementares, de modo 
que passaram não mais a orbitar em redor dos elementos que integram o crime, mas a formar o próprio 
crime. São as qualificadoras, e sua identificação também é simples, porque o legislador estabeleceu uma 
sanção variável entre os limites máximo e mínimo previamente fixados. FERREIRA, Gilberto. Aplicação 
da Pena. 1. ed. Forense: Rio de Janeiro, 1995, p. 68. 
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Como se pode verificar, se o julgador deixar de apreciar, por exemplo, uma das 

circunstâncias judiciais do art. 59, ele viola tanto o princípio da individualização das 

penas como o da necessidade de fundamentação de todas as decisões, previstos na 

Constituição Federal pátria14. 

 

Embora o campo dos princípios, bem como das cláusulas gerais tenham ganhado relevo 

no Ordenamento Jurídico brasileiro na última década, ainda predomina o resquício do 

apego à legalidade estrita, ao direito positivo, principalmente no âmbito público.  

 

Assim, se infere a partir da leitura da obra Discurso do método de Descartes, que ainda 

hoje, o direito, tenta se resumir a lei para assegurar a estabilidade, a linearidade e a 

segurança jurídica.  

 

Sem se atentar ao fato de que as ciências sociais não podem ser estudadas sob o mesmo 

prisma das ciências naturais, como bem verifica Boaventura de Sousa Santos15 ao tratar 

do paradigma emergente afirmando que o comportamento humano não pode ser descrito 

e nem explicado com base em características exteriores e objetivas.  

 

É preciso notar que as ciências sociais possuem suas próprias peculiaridades, que não 

devem ser esquecidas em busca de uma equivalência com as ciências naturais. Até 

porque na contemporaneidade emerge a superação da dicotomia ciências naturais/ 

ciências sociais, sendo a tendência do novo paradigma emergente a revalorização dos 

estudos humanísticos, como adverte Boaventura16.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Julgar representa uma tarefa bastante difícil em qualquer esfera da vida humana, pois, 

                                                 
14 BRASIL. Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Forense, 2008. 
15 [...] é necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios epistemológicos diferentes dos 
correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de um 
conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de um conhecimento objectivo, 
explicativo e nomotético. SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4. ed. São 
pulo: Cortez, 2006. pp. 38-9 
16 Ibid, p. 41. 
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pressupõe sem dúvidas a aferição de um juízo de valor sobre determinado assunto. Na 

esfera jurídica se torna ainda mais complexa essa tarefa, uma vez que uma decisão 

judicial muitas vezes gera uma transformação, jurídica ou factual, na vida dos sujeitos 

da relação processual. 

 

É por isso, que busca-se o emprego das mais diversas metodologias para respaldar a 

decisão ora proferida. Criando argumentos objetivos, dando um ar de cientificidade para 

as questões jurídicas. 

 

Essa procura, que tem sua origem na ciência moderna, apresenta uma tentativa de 

abordar as ciências sociais a partir de parâmetros das ciências naturais.  

 

Percebe-se nas teorias abordadas, que aspectos absolutamente subjetivos e dinâmicos 

são abordados a partir de critérios objetivos, fundados no rigor científico, que ao 

quantificar os fenômenos, os desqualificam. 

 

Afirma Carlos Cossio, em sua obra La valoracion jurídica y la ciência del derecho, que 

o pensamento científico do jurista reclama uma atitude neutra sobre todo o resultado 

pré-estabelecido e aspira unicamente à verdade jurídica17. 

 

O Ordenamento positivo por meio da instituição de métodos científicos no âmbito 

jurídico visa dar efetividade aos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade 

da pessoa humana e da justiça, principalmente. Assim, garantem-se, ao menos 

teoricamente, decisões íntegras, atribuindo segurança jurídica a população. 

 

Partindo dessa premissa, é cediço que não há possibilidade de uma neutralidade por 

parte do julgador. Deste modo, verifica-se que as decisões judiciais, como qualquer 

decisão humana, muitas vezes fazem o percurso contrário do estabelecido na pesquisa 

científica, ou seja, primeiro decide-se, depois emprega-se o método para justificá-la. 

 

                                                 
17 COSSIO, Carlos. La valoracion jurídica y la ciência del derecho. Buenos Aires: Arayú, 1954. 
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Carlos Cossio18 defende à idéia de que o jurista não é um mero espectador do Direito, 

visto que ele repensa o direito, em cada uma de suas interpretações ou decisões, assim, o 

legislador cria a norma geral, e o juiz de direito legislado a recria. Seus valores pessoais 

influenciam e são influenciados ao longo de sua vivência. Portanto, a idéia de que a 

justiça não deve ser idealizada, deve sim, ser realizada em cada uma de suas ações.  

 

Nesse mesmo sentido, Maurice Merleau- Ponty19 entende que a forma como se percebe 

o mundo e seus fenômenos também está vinculada à cultura e a sociedade. Desta forma, 

a percepção jamais poderia ser neutra, imparcial, ou pura. Ela adquire influências, 

contaminações culturais e sociais. Nem a ciência estaria livre para entender o corpo de 

modo neutro.  

 

Não se pode pensar o homem de forma isolada, e sim de uma forma plural, 

interdisciplinar. À filosofia compete refletir sobre os fundamentos metafísicos da 

ciência, da origem e das conseqüências das idéias que podem expressar uma visão de 

mundo. Seu propósito é compreender o homem e o mundo sem a imposição de regras 

ou princípios dogmáticos20.  

 

Diante dessa situação, pode-se fazer um paralelo com os ídolos trazidos por Bacon, aos 

quais segundo o autor deve-se desvencilhar para que se possa chegar a resultados 

experimentais sem vícios, todavia, na prática certos dogmas científicos ou religiosos 

não são tão facilmente superados, pois se encontram impregnados em cada ato humano. 

 

Sendo assim, mesmo com a existência de todos os métodos, elencados no Ordenamento 

positivo implícita ou explicitamente, para que se encontre uma decisão justa, em 

verdade apenas são justificativas para validar um (pré) conceito pessoal tão enraizado 

que dificilmente alguém consiga se afastar dele. 

 

REFERÊNCIAS 
 
                                                 
18Ibid, p. 2 
19 MERLEAU- PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 
20 Ibid, p.442. 
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ENSINO SUPERIOR DO DIREITO, CONCURSOS E A 

MONOGRAFIA JURÍDICA. 
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RESUMO 
O objetivo desse artigo é discutir as insuficiências da formação dos atores jurídicos. A 
reflexão relaciona essas insuficiências com as concepções pedagógicas e educacionais 
implicitamente presentes em avaliações e provas aplicadas no âmbito das profissões 
jurídicas. Essas obrigam as instituições do ensino jurídico a enfatizarem soluções 
pedagógicas defasadas e acríticas, baseadas na memorização e aplicação mecânica de 
certos métodos. O artigo foi escrito a partir de dados colhidos em survey realizado em uma 
instituição de ensino superior do Distrito Federal, com os quais se procedeu à análise 
crítica da função e limites do ensino superior do direito, em especial suas relações com os 
instrumentos de seleção em concursos públicos e de provas da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Concluiu-se pela necessidade de evidenciar, no ensino jurídico, a relevância da 
aplicação de metodologias que lidem com as dificuldades da prática do direito, 
conhecimento prudencial voltado para a construção de soluções prescritivas para 
problemas complexos, privilegiando metodologias em que há discussão e interação entre 
estudantes e destes com professores, problematizando criticamente questões jurídicas, 
como é o caso da elaboração de uma monografia jurídica sob orientação, pode ser uma boa 
resposta às dificuldades apresentadas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; MONOGRAFIA JURÍDICA; 
METODOLOGIA DE ENSINO JURÍDICO.  
 
ABSTRACT 
This article discusses some problems in legal education. The insufficiencies are connected 
to pedagogical conceptions implicitly present in tests that are applied to legal practitioners. 
Those conceptions incline law schools to focus on outdated and non-critic pedagogical 
solutions, based on memorization and mechanical application of certain methods. The 
article was written using data from a survey conducted at a law school at the Federal 
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District, with which we elaborate a critical analysis of the functions and the limits of the 
legal education, especially its relation to the public tests for selecting and recruiting civil 
servants and the Brazilian Bar Association tests. We concluded for the necessity to 
highlighting, in legal education, the relevance of applying methodologies capable to deal 
with practical difficulties of the legal practice, which we assume as being a prudential 
knowledge aimed at finding prescriptive solutions to complex problems. Legal education, 
in this view, should privilege methodologies capable of dealing with the interaction among 
students and between them and the professors, allowing critical analysis of legal problems 
as is the case of producing a dissertation under orientation.    
    
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; DISSERTATION; LEGAL EDUCATION 
METHODOLOGY.  
      

 

 
Where I want to start telling is the day I left Pencey Prep. 

Pencey Prep is this school that’s in Angerstown, Pennsylvania. 

You probably heard of it. You’ve probably seen the ads, 

anyway. They advertise in about a thousand magazines, always 

showing some hot-shot guy on a horse jumping over a fence. 

Like as if all you ever did at Pencey was play polo all the time. I 

never even once saw a horse anywhere near the place. And 

underneath the guy on the horse’s picture, it always says: “Since 

1888 we have been molding boys into splendid, clear-thinking 

young men.” Strictly for the birds. They don’t do any damn 

more molding at Pencey than they do at any other school. And I 

didn’t know anybody there that was splendid and clear-thinking 

and all. Maybe two guys. If that many. And they probably came 

to Pencey that way.  

  

[J. D. Salinger em The Catcher in the Rye.] 

 

 

 O objetivo desse artigo é discutir as insuficiências da formação dos atores 

jurídicos. A reflexão relaciona essas insuficiências com as concepções pedagógicas e 

educacionais implicitamente presentes em avaliações e provas aplicadas no âmbito das 
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profissões jurídicas. Essas obrigam as instituições do ensino jurídico a enfatizarem 

soluções pedagógicas defasadas e acríticas, baseadas na memorização e aplicação 

mecânica de certos métodos.  

 O aprendizado - e conseqüentemente a educação – é um processo que se realiza 

durante toda a vida. O aprendizado não é apenas aquisição e memorização de fatos que se 

acumulam e adicionam às nossas crenças. O aprendizado também não é apenas a aquisição 

de certas habilidades. Embora habilidades e fatos se constituam em partes importantes do 

aprendizado, o fundamental desse processo é a solução habilidosa de problemas. Quando 

o processo de aprendizado é bem-sucedido é capaz de adicionar novos fatos ao repertório 

de crenças e também novas habilidades ao conjunto de crenças e habilidades das pessoas.  

No entanto, a solução de problemas é bem diferente da memorização de fatos ou 

imitação de habilidades. Ao invés disso, implica na criação de crenças e habilidades 

inteiramente - ou parcialmente - novas. O importante é que o aprendizado é intransferível 

e apenas quando a própria pessoa se dedica à solução de problemas aprende a lidar com 

eles ampliando o repertório de possibilidades de solução. 

Os desafios da Monografia Jurídica são, em parte, os desafios dos educadores da 

área. É razoável esperar que os educadores no campo jurídico compartilhem a evolução 

das concepções sobre o aprendizado. Houve um tempo em que se acreditava que eram 

apenas relevantes  as capacidades de autocontrole, atenção e memória. Não são muitos os 

educadores que ainda acreditam que a função básica da educação é memorizar fatos ou 

fixar habilidades, embora no âmbito do direito essa concepção ainda resista em alguma 

medida.  

A maioria das escolas procurava concentrar seus esforços na fixação dessas 

qualidades. Hoje os educadores não acreditam que aplicação de métodos uniformes de 

avaliação de fatos e de princípios lógicos fixos ofereça recursos suficientes ao aprendizado 

para a resolução de problemas. Mas ainda há aqueles que, misto de operadores do direito e 

professores, ainda se valem dos elementos que a tradição jurídica disponibiliza e que ainda 

não foram criticadas e atualizadas. Convivem com essas, outras tradições, relacionadas 

com a pesquisa e com a solução crítico-científica de problemas. Entretanto, há que se 
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constatar que as configurações institucionais atuais, tornam o ambiente inóspito para essa 

última espécie, bastante rara. 

Outro ponto a se destacar é a relação estreita entre tradição educacional-pedagógica 

no direito e as demandas de conhecimento e habilidades atuais, relacionadas ao formato 

dos concursos e provas, a exemplo dos exames da OAB e concursos públicos.  

I - RETRATOS DO ENSINO JURÍDICO 

1. Concursos públicos e exame de Ordem: as provas e os critérios 

 

 Um dos maiores problemas do ensino superior no Brasil decorre da adoção de 

determinado modelo de avaliação nos exames da OAB e nos concursos públicos para as 

carreiras jurídicas. Como as provas devem ser aptas a selecionar entre muitíssimos 

candidatos e devem ter um alto grau de objetividade, o formulador das perguntas acaba 

tendo apenas um tipo de prova a elaborar: a prova objetiva na qual sejam cobrados a lei e a 

jurisprudência. As provas selecionam, assim, indivíduos capazes de memorizar 

informações e conceitos, mas não necessariamente aptos a aplicar os conceitos no 

momento decisório. 

2. Cultura jurídica 

O senso comum teórico dos juristas é conformado a partir de todas as influências 

que recebe a partir do mercado, da expetativa social de atuação, da formação acadêmica 

etc. Forma-se, assim, um determinado conceito de direito que pode ser entendido em três 

distintas e relacionadas dimensões: normas, instituições e cultura jurídica. No âmbito da 

cultura jurídica é veiculada uma visão de mundo, um conjunto de pré-compreensões 

inculcadas no ator jurídico que estabelecem uma determinada forma de ver o mundo. A 

cultura jurídica pode ser entendida em dois momentos: a cultura jurídica de formação do 

ator jurídico e a cultura jurídica de sua atuação prática. Compreender a formação da 

cultura jurídica do bacharel permite identificar uma das características do ensino jurídico 

que torna problemático definir um projeto acadêmico e um perfil para determinado curso 

jurídico, qual seja a dissociação entre aquilo que se aprende na faculdade e o que faz na 

prática quotidiana do direito. 
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 2.1 A cultura jurídica de formação 

 

O modelo de ensino jurídico aplicado nas faculdades de direito conforma um 

determinado tipo de auto-compreensão do jurista. O aluno recebe um tipo de formação que 

lhe confere uma visão de mundo, um modo de compreender a profissão, ou seja, uma 

determinada cultura jurídica. 

A cultura jurídica de formação do ator jurídico é, portanto, aquela veiculada pelas 

faculdades de direito no período de formação do bacharel e pode ser desdobrada em dois 

momentos, a cultura de formação do ator jurídico e a cultura jurídica de sua atuação 

prática. O ensino jurídico infunde no bacharel sua matriz cultural, cuja contrapartida 

pragmática são os padrões do desempenho profissional, funcionando como referencial 

para a prática da advocacia.1  

 É no momento do bacharelado que são apresentados o universo conceitual e 

determinado ideário aos operadores do direito, propondo sua socialização política e 

conferindo-lhe determinadas referências de função social.  

 São fornecidas duas diferentes visões sobre o direito. A veiculação da cultura 

jurídica nas faculdades ocorre numa perspectiva pretensamente científica, por um lado, e 

ideológica, por outro. Na primeira, a visão científica ou lógico-formal, são conferidos ao 

estudante uma visão do que seja o direito, sua cientificidade, método de conhecimento do 

fenômeno jurídico e sua aplicação prática enquanto sistema normativo. A outra visão é a 

visão liberal que se refere a padrões da capacitação profissional do ator jurídico, 

significando o conjunto de atitudes e procedimentos em seu exercício profissional. 2  

A visão lógico-formal faz conferir ao direito seu caráter científico, conformando o estudo 

da dogmática jurídica ao estudo da forma normativa, reduzindo assim o direito ao aspecto 

normativo desvinculado das disciplinas que o fundamentam ou com ele se relacionam 

como a Filosofia, a Economia, a Ciência Política e a Sociologia.  

 Decorre desta concepção formalista de direito que o método de aplicação das 

normas seja o método dedutivo. Como as normas jurídicas não se legitimam por si 

                                                 
1 FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. "Crise da Universidade e Crise do Ensino Jurídico" in PIMES - 
Comunicações 18 - A universidade e seus mitos, Recife, Universidade Federal de Pernambuco, págs. 7/8  
2 Op. Cit. pág 3 
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mesmas, mas demandam suporte de fora dos códigos, por assim dizer, os dogmas nos 

quais se apoiam a validade da ordem jurídia estão "fora" do conhecer jurídico. De 

qualquer maneira a cientificidade aqui é questionável, sobretudo a partir dos critérios de 

demarcação (ou de cientificidade) pós-popperianos. 

 Como o estudo do direito pressupõe o estudo das normas, há, nos currículos, 

predominância do estudo do direito positivo, e em especial o direito estatal, centrados nas 

teorias da soberania3.  

 A visão liberal, por sua vez, define o ideário da profissão jurídica, bem como 

responde integração do direito na sociedade, com o apelo aos valores de liberdade, 

igualdade e fraternidade. De forma conseqüente, no âmbito político são adotados a 

democracia e a tripartição dos poderes, e no âmbito econômico o sistema de concorrência 

e o capitalismo.  

 Em ambas as visões, como afirma Pôrto em trabalho sobre o processo de reforma 

do ensino jurídico na década de 90, o modelo central do ensino jurídico caracteriza-se pela 

descontextualização, dogmatismo e pela unidisciplinaridade. 4 A legalidade e a validade 

são conceitos privilegiados e as disciplinas são tratadas de forma estanque. Há ausência de 

interdisciplinariedade e da consideração do processo político de legiferação. Todas essas 

características do ensino jurídico fazem do aluno um aplicador acrítico de normas. 

  

 2.2 A cultura de atuação prática do ator jurídico 

 Outro viés da cultura jurídica é aquele que se revela na praxis do bacharel, no 

cotidiano de suas atividades profissionais, onde vai operar com o conjunto de concepções 

e valores que consigo traz desde a sua formação, e que influenciam tanto na consciência 

que tem de seu papel social, como na forma como lida com o direito do ponto de vista 

técnico. No momento da prática profissional  materializam-se os conceitos dogmáticos 

“científicos” com os quais o estudante foi formado, bem como por meio de suas atitudes o 

resultado da socialização política perpetrada nos bancos escolares.  

 Na observação do posicionamento do ator jurídico em face de determinados temas 

e nas próprias posições teóricas defendidas é possível identificar seu compromisso frente a 
                                                 
3 Foucault, M. Em Defesa da Sociedade, Martins Fontes, , SP, 1999. 
4 PÔRTO, Inês da Fonseca. Porto Alegre: Safe Editora, 2000, pág. 31. 
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sua matriz cultural de formação. Em temas relevantes como os movimentos populares, 

participação política, a chamada “aplicação alternativa do direito”, na aplicação das penas 

alternativas em direito penal, na lida com os meandros processuais dos processos civil e 

trabalhista, é possível identificar uma postura de maior ou menor conservadorismo, 

liberalidade, reformismo, entre outras características. Normalmente, é no momento da 

prática jurídica que o aluno percebe a insuficiência de sua formação para fazer frente à 

complexidade dos problemas que lhe são apresentados na vida real.  Ou seja, a 

inadequação do modelo com o qual se realiza o ensino jurídico se manifesta, dentre outras 

formas, pela percepção de que existe um mundo da prática jurídica no qual os 

conhecimentos e habilidades necessários para o bom desempenho não são somente aqueles 

desenvolvidos no momento da formação do ator jurídico. 

 Não é suficiente aprender o paradigma teórico do juspositivismo kelseniano 

(normalmente ensinado de forma pouco precisa) combinado com o legalismo normativista 

de matriz liberal,5 segundo o qual se dá a reprodução do ensino jurídico. Há um arbitrário 

cultural que se reproduz por meio da naturalização do conteúdo e do método adotado nos 

cursos jurídicos, os quais, por conta do paradigma reproduzido, desprezam, como já dito, 

análises críticas, desconstruções de argumentos, abordagens sociojurídicas, econômicas ou 

interdisciplinaridades.6

 Há, desta forma, uma profunda dissociação de horizontes nas dimensões da cultura 

jurídica de formação e de aplicação do direito, o que leva a uma situação de quase 

esquizofrenia7 do aluno.8

 José Eduardo FARIA apontava em 1987 os problemáticos limites da formação do 

profissional do direito.9 Ainda hoje, do ponto de vista epistemológico, o dilema vivido 

pelo ensino jurídico permanece o mesmo. O direito é uma “arte” ou uma “ciência”? A 

                                                 
5 Utilizo o termo no sentido estritamente Kuhniano. KHUN Thomas S. A estrutura das revoluções 
científicas. São Paulo: Perspectivas, 1996.  
6 BOURDIEU, Pierre & PASSERON, Jean-Claude.A reprodução. Elementos para uma teoria do sistema de 
ensino,Lisboa, 1970.   
7 O termo "esquizofrenia intelectual"  também é encontrado no sentido de um conflito inerente à atividade 
acadêmica jurídica na qual há uma perspectiva de abordagem voltada ao academicismo e, ao mesmo tempo, 
outra voltada para a prática profissional. STEVENS, Robert. Law School: Legal education in America from 
the 1850s to the 1980s. US: The University of North Carolina Press, 1983, pág. 264. 
8 FREITAS Fº, Roberto. Crise do Direito e Juspositivismo: a exaustão de um paradigma. Brasília, Brasília 
Jurídica, 2003, pág. 25.  
9 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, pág. 27 
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formação jurídica fornecida nos cursos de bacharelado oscila entre um discurso de auto-

legitimação calcado na idéia de que ora o direito é um sistema normativo operado por um 

saber tecnológico que visa a organização e controle sociais e ora se pretende uma 

atividade científica, com espaços de especulação sobre temas como “objetividade e 

verdade”, método, capacidade crítico-reflexiva etc. Esta crise “hamletiana” ainda se faz 

presente nas discussões sobre o ensino jurídico. 10

3. A reforma do ensino jurídico  

 

 A dimensão institucional da crise do direito foi amplamente discutida na década de 

80, levando à conclusão de que era necessário promover uma reforma em seu modelo. A 

reforma do ensino jurídico brasileiro na década de 90 teve dois eixos principais. O 

primeiro foi a ampliação do número de faculdades de direito no Brasil, a partir da 

flexibilização dos requisitos para a constituição e funcionamento de cursos. O segundo foi 

o estabelecimento de requisitos mínimos de qualidade dos cursos, entre eles o percentual 

de mestres e doutores em instituições de ensino e o aumento da dedicação dos professores 

às instituições, acompanhado da instituição de mecanismos de fiscalização impostos pelo 

MEC 

 Diferentemente da reforma pela qual passou o ensino jurídico no fim da década de 

60, com a edição da Lei 5.540/68, a dos anos 90 não teve caráter ideológico. A reforma 

promovida pelos militares tinha como objetivo, ainda que de modo não revelado, 

“negociar lealdade e solidariedade política das novas gerações estudantis ao regime dito 

‘revolucionário’ em troca de um diploma desmoralizado – ao menos como símbolo de 

competência e qualidade em termos de formação acadêmica.” 11  

 Assim, a reforma dos anos 90 teve outro tom e a ampliação do número de cursos 

de direito foi um movimento em torno da idéia de que a concorrência poderia prover 

ensino de mais alunos, separados em distintos estratos qualitativos organizados de forma 

                                                 
10 No último encontro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI, 
realizado em 15 a 17 novembro de 2007, vários representantes de cursos de pós-graduação stricto sensu 
manifestaram preocupação com a gravidade do fato de que o ensino jurídico está cada vez mais instrumental 
e menos crítico. 
11 FARIA, José Eduardo. A crise do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987, pág. 17. 
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tal que quem possuísse mais mérito estudaria em boas faculdades e os outros poderiam 

também obter um diploma em faculdades de menor qualidade. 12

Como resultado do crescimento do número de instituições o Brasil conta hoje com 

aproximadamente 1038 faculdades de direito, sendo que somente em São Paulo há 225 

faculdades.13 Para que se tenha uma idéia comparativa, nos EUA existem somente 196 

faculdades aprovadas pela American Bar Association - ABA. 14 Consequência do inchaço 

da oferta é a dificuldade de manter padrões de qualidade do ensino. Ademais, outros 

fenômenos pressionam os institutos universitários, públicos e privados, a adotar estratégias 

de ensino que considerem prioritariamente as provas e concursos para as carreiras 

jurídicas. A pouca qualidade de ensino gera uma falsa expectativa de ascensão social, na 

medida em que se torna cada vez mais difícil a colocação profissional. Até o início da 

década de noventa o bacharel em direito tinha diante de si excelente perspectiva 

profissional no setor privado, já que não havia saturação de oferta de serviços. Hoje a 

situação é outra. 15  

 As características estruturais do ensino jurídico nas últimas décadas acenturam 

outro problema , qual seja o da distância entre a formação técnica e a formação crítica. 

Um olhar puramente descritivo da questão revela que o dilema parece estar resolvido da 

seguinte forma:  convivem, em um mesmo espaço físico dois mundos, o dos professores 

que têm formação instrumental e que se ocupam com a prática do direito no foro e o dos 

professores que têm formação acadêmica crítica e que se constituem em minoria. Os 

alunos estão, em sua maioria, alinhados com os primeiros. O ensino jurídico vive, assim, 

uma situação de esquizofrenia, na qual os profissionais mais valorizados nas carreiras para 

as quais se estuda são operadores técnicos de um saber instrumental e os profissionais que 
                                                 
12 A noção de “mérito” sempre foi problemática, mas é possível que se entenda por “mérito”, entre outras 
coisas, condição financeira de freqüentar bons cursinhos preparatórios que dêem condição de aprovação em 
universidades públicas ou ter como freqüentar caras faculdades privadas do topo do ranking como, por 
exemplo, a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas onde se paga mensalidade no valor aproximado de 
dois mil reais. 
13 [http://conjur.estadao.com.br/static/text/53554,1] 
14 [http://www.abanet.org/legaled/approvedlawschools/approved.html] 
15 O aumento do número de faculdades de direito no Brasil tem, pelo menos, um lado positivo e outro 
negativo. O primeiro é que, com a proletarização da profissão de advogado, o valor dos serviços de 
advocacia baixou, o que fez com que grande parte daqueles que não podiam ter acesso a eles passassem a 
ter. O efeito perverso desta estratégia de "aumento da oferta" é o fato de que hoje não há espaço no mercado 
para acolher o sem-número de profissionais que são formados todo semestre. Se não há espaço no mercado 
para ser advogado resta aos formados em direito buscar os concursos públicos. 
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têm perfil acadêmico, são formados em um viés crítico e não são reconhecidos pelos 

alunos como pessoas de sucesso profissional, já que não ostentam os sinais de status 

atribuídos às profissões jurídicas. 

 

 O problema é grave e se reflete na qualidade da formação. O currículo e, 

principalmente, a metodologia de ensino são o reflexo do tipo de operador que se quer 

formar, o que recoloca o tema da diferença entre as expectativas dos professores que 

entendem o papel do ensino jurídico identificado com o modelo crítico e o que esperam do 

curso os alunos que têm a visão instrumental da formação. O ensino jurídico na 

perspectiva instrumental implica em um curso de direito informativo, dogmático, 

adestrador, massificador, despolitizado, cujo objeto é um direito auto-referente, 

totalizante, lógico, completo e formalmente coerente. Já o modelo crítico resulta em um 

ensino desconstrutivo, especulativo, pluri e interdisciplinar, politizado e zetético.16 Em 

princípio, portanto, os dois modelos são inconciliáveis. 

4. O que esperam os estudantes em relação ao curso de direito?  

Com o objetivo de verificar o perfil do estudante de direito em fase de realização 

de trabalho de conclusão de curso, as chamadas “monografias”, foi realizada pesquisa no 

ano de 2007 em uma instituição de ensino superior da Região Centro-Oeste, o Centro 

Universitário de Brasília – UniCeub, intitulada Pesquisa Perfil dos Estudantes de 

Monografia- FAJS-UNICEUB 

 A instituição possui selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil, e 

conceito 3 no ENADE 2006. São oferecidas semestralmente 360 vagas no período 

matutino, 120 no vespertino e 240 no noturno.  

Os dados colhidos na pesquisa revelam a percepção e expectativa dos alunos em 

relação à sua formação: o principal objetivo após concluir o curso é a aprovação em 

concursos públicos e na prova da OAB.  

                                                 
16 A perspectiva teórica zetética é distinta da perspectiva dogmática. A última é aquela segundo a qual há 
alguns pontos de partida inquestionáveis na investigação e que servem de limites absolutos à discussão. A 
zetética, por oposto, é a perspectiva teórica que pressupõe ampla investigação sobre o objeto, sem limitações 
conceituais da discussão, exceto aquelas próprias da linguagem, que é condição de possibilidade da própria 
discussão teórica. FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução à ciência do direito. São Paulo: Atlas, 1997.  
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A Tabela 1 sintetiza as respostas dos alunos de direito sobre suas motivações para 

realizar o curso. Se desconsiderarmos a resposta “para desenvolvimento pessoal” que 

atingiu 32%, as três maiores motivações se referem a concursos (40% para carreiras 

jurídicas, 30% para outra carreira e 19% para qualquer concurso de nível superior).  
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TABELA 1 - MOTIVAÇÕES DOS ESTUDANTES DE DIREITO COM RELAÇÃO AO 

CURSO 

 

Fonte: Pesquisa Perfil dos Estudantes de Monografia- FAJS-UNICEUB 

Quando perguntados o que fariam ao concluir seus cursos, muitos (25%) 

afirmaram que continuariam em cursinhos. Ali, nos cursinhos, o formato de aulas é o 

exato daquilo que se entende ser mais anacrônico e conservador no ensino jurídico: o 

monólogo técnico acrítico. O professor é alguém capacitado do ponto de vista técnico 

dogmático que produz palestras sobre os "clássicos" da doutrina jurídica e a jurisprudência 

dominante, utilizando técnicas mnemônicas as mais variadas para facilitar a memorização 

das informações17. 

Além disso, a superficialidade e o estilo acrítico dos livros utilizados nos cursinhos 

é apenas a resposta ao tipo de necessidade de informação que os alunos têm de memorizar 

para passar nos concursos. As provas de concursos avaliam a capacidade de memorização 

e reprodução do aluno. Nesse sentido, como observa Lopes, os alunos que assim estudam, 

aprendem um léxico (conceitos jurídicos) e uma gramática (quais as regras para a 

utilização dos conceitos), mas não aprendem um discurso (formulação das decisões 

jurídicas) 18. No entanto, seguindo uma “lei” da economia, a demanda condiciona a oferta, 

ou seja, as instituições de ensino se adaptam às necessidades dos alunos. 

Outro elemento, portanto, que organiza e condiciona a oferta de ensino de 

qualidade é a adoção de um determinado modelo de avaliação dos exames da OAB e o dos 
                                                 
17 O critério que define os autores "clássicos" não é o que tradicionalmente se aplica aos autores dos outros 
campos do conhecimento. Um livro de um autor que aborde de forma descritiva superficial conceitos e 
entendimentos dos tribunais em relação a assuntos que são cobrados nos concursos públicos e nas provas da 
OAB pode se tornar um “clássico” para os alunos "concurseiros" 
18 Régua e Compasso. Reinaldo., J. (mimeo) 
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concursos públicos para as carreiras jurídicas. Como dito acima, as provas formuladas 

devem selecionar entre muitos  candidatos e devem ter um alto grau de objetividade, o que 

acaba levando a questões do tipo “múltipla escolha” tendo como conteúdo lei e 

jurisprudência.  

Ao cobrar lei e jurisprudência, as provas selecionam aqueles mais capazes de 

acumular, por meio de memorização, informações “estáticas”. O candidato que consegue 

memorizar informações sobre os conceitos jurídicos e sobre a jurisprudência dos tribunais 

é bem-sucedido, o que lhe garante o status social de alguém que sabe o direito. No entanto, 

pela pesquisa realizada no UNICEUB, esse perfil de ensino atende às expectativas de 

grande parte dos estudantes de direito.  

 Na pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Monografia da Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Ciências Sociais do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB19 

investigou-se o perfil do aluno de graduação que se encontra no momento da realização de 

monografia. Dentre variada gama de dados colhidos, verificou-se que os alunos do curso 

de direito, têm, em geral, expectativa de se tornarem funcionário públicos, o que pressupõe 

a aprovação em concursos públicos. Essa expectativa torna os alunos desejosos de um 

determinado tipo de conteúdo e forma das aulas que são ministradas no curso, quais sejam, 

aulas no chamado modelo douto-coimbrão oitocentista, em que o professor "profere" 

palestra e os alunos passivamente anotam trechos ditados, copiam apontamentos de lousa e 

são submetidos a avaliação na qual devem reproduzir acriticamente o que o professor 

deseja ver reproduzido.  

 A expectativa generalizada dos alunos, depois de formados, é serem aprovados em 

concursos. Por isso compreende-se facilmente o motivo do descontentamento com a 

obrigação da realização de qualquer atividade que implique trabalho crítico e reflexivo, 

como o trabalho de monografia que deve ser feito na segunda metade do curso. Se os 

alunos têm claro objetivo de aprovação em concursos e de serem aprovados na prova da 

OAB, o que requer capacidade de memorização e reprodução, é evidente que, 

estrategicamente, tudo o que não forneça, na percepção deles, de forma direta 
                                                 
19 PORTO, Inês Ferreira; FREITAS Fº, Roberto; BARBOSA, Frederico; ABREU, Luis Eduardo. Perfil do 
estudante de Monografia – Direito Uniceub - 2007. Brasília, UniCEUB, 2007.  
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instrumentos para a aprovação em concurso será visto como irrelevante. A monografia é 

vista por grande parte dos alunos, assim, não somente como pouco útil, mas também como 

perda de tempo e energia. Um obstáculo a mais no caminho para alcançar seu objetivo 

final que é a aprovação em concurso público. Agravante do problema é o fato de que a 

prova da OAB, que, paradoxalmente, protagonizou na década de 90 a discussão qualitativa 

sobre o ensino jurídico, segue o mesmo modelo das provas de concurso, ou seja, a 

reprodução acrítica de dogmas situados na lei, na doutrina e da jurisprudência. A conquista 

dos dois grandes objetivos dos alunos depende, portanto, da aprovação em provas do 

mesmo tipo.   

5. O papel do ensino superior 

 

 Colocado o problema surge a reflexão importante a fazer, tendo em vista o 

condicionamento das expectativas dos alunos pelo formato das provas de concursos e da 

OAB:  Qual a finalidade preponderante do ensino superior do direito?  

 Há três possíveis tendências tipológicas no ensino superior do direito que 

respondem a questão:  

1) o ensino superior jurídico serve a formar os filhos da elite político-econômica que 

estará apta a ser alocada em segmentos privilegiados da burocracia estatal, corpo de 

funcionários que reproduzirá a ordem social posta, de forma acrítica e desideologizada, o 

que poderia se chamar de visão conservadora do ensino jurídico; 

2) o ensino jurídico é um mecanismo de ascenção social para a classe média com condição 

financeira de arcar com os altos custos das instituições privadas e para os que são 

auxiliados pelos programas de bolsas oficiais, o que se poderia chamar de visão 

instrumental do ensino jurídico;   

3) o ensino superior do direito serve a formar a elite profissional que operará os 

conhecimentos jurídicos com autonomia e capacidade crítico-reflexiva a partir de um 

aparato de conhecimentos humanísticos que lhe permita imprimir, em sua prática 

profissional, a condução das transformações sociais necessárias à implementação da 

ordem constitucional, especialmente os princípios de: liberdade, justiça, solidariedade, 

desenvolvimento nacional, redução das desigualdades sociais, promoção do bem comum e 
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erradicação de todas as formas de discriminação, uma visão emancipatória do ensino 

jurídico.  

 Historicamente, no Brasil, não se viu o ensino jurídico cumprir papel 

transformador, tendo sido mais um instrumento de dominação e conservação do que de 

emancipação e transformação, situação amplamente identificada pela doutrina 

especializada.20  

 Como não há possibilidade de deduzir a resposta para a pergunta sobre a função do 

ensino jurídico de algum princípio universalmente reconhecido, pode-se partir de algumas 

definições sintonizadas com o artigo 3º da Portaria MEC 1886,21 que o papel do ensino 

superior é identificado com a visão emancipatória. Com isso não quero dizer que as 

faculdades de direito devam formar nefelibatas ou idealistas revolucionários, mas que 

deve haver compromisso social e consciência do papel social exercido pelo jurista.  

 O modelo desejável de formação do bacharel em direito é aquele que 

confere consciência e conhecimento das “regras do jogo” segundo a ordem posta, seja no 

âmbito específico da chamada dogmática jurídica seja nos demais âmbitos realidade social 

relevantes à prática jurídica, tais como a economia e a política. O egresso tem de ser capaz 

de operar os conceitos jurídicos com bom grau de eficiência ao mesmo tempo em que deve 

ser capaz de perceber as implicações mais amplas de sua atuação técnica como, por 

exemplo, a repercussão de decisões judiciais na realização de políticas públicas e o 

impacto de determinadas decisões na economia. Essa compreensão do ensino jurídico se 

coaduna, assim, com os princípios da Portaria-MEC no. 1886/94 que procura estimular a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão em práticas de reflexão que privilegiam o 

diálogo interdisciplinar. 

II - O QUE SE FAZ EM SALA DE AULA 

Em relação à metodologia empregada pelos professores em sala de aula, dados 

colhidos na Pesquisa Perfil dos Estudantes de Monografia- FAJS-UNICEUB  mostram 

que as aulas de direito são tipicamente do tipo discursivo, monológico. Os alunos não são, 
                                                 
20 Trabalharam com o tema, entre outros, Boaventura de Sousa Santos, Inês da Fonseca Pôrto, Joaquim 
Falcão, José Eduardo Faria, José Reinaldo de Lima Lopes, José Geraldo de Sousa Júnior, Luís Alberto 
Warat e Roberto Aguiar. 
21 O texto do artigo fala em "formação fundamental, sociopolítica, técnico-jurídica e prática do bacharel em 
direito". 
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em regra, instados a participar das discussões teóricas, nem mesmo a especular sobre as 

possibilidades interpretativas e decisórias relativas aos problemas com os quais vão lidar 

no cotidiano da prática jurídica.  

Os dados mostram que parte significativa da prática de aula é composta de 

realização de anotações do que os professores falam em sala, bem como (mais 

surpreendentemente ainda!) anotações em forma de ditado. Representativo percentual de 

84% dos estudantes afirmou copiar matérias, textos e exercícios do quadro com grande 

freqüência, 78% sempre fazem anotações sobre aulas, 37% sempre (24% às vezes) 

escrevem textos ditados. 

Por outro lado, a freqüência da elaboração de resumos ou fichamentos de textos é 

baixa (21% nunca o fazem e 37% fazem pouco). A apresentação de seminários também é 

pouco freqüente (50% afirmaram que fizeram poucas apresentações), o mesmo para 

participação em debates (41% afirmou que a freqüência é “pouco”). O mesmo vale para 

trabalhos em grupo – para 46% a freqüência é pouco e para 35% a freqüência é às vezes. 

TABELA 2 – PRÁTICAS EM SALA DE AULA 

 

Fonte: Pesquisa Perfil dos Estudantes de Monografia- FAJS-UNICEUB 

Claro que essas informações devem ser contextualizadas. No entanto, pode-se 

afirmar que os alunos chegam à monografia no oitavo semestre tendo passado todos os 

dois terços iniciais do curso de direito sendo treinados para serem agentes passivos do 

processo de formação e levam esse tipo de comportamento para o momento da pesquisa e 

elaboração de monografia. Evidentemente encontram extrema dificuldade em realizar o 

trabalho.  

6. Potenciais da monografia jurídica 
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 A monografia jurídica aparece na percepção dos alunos, no contexto até então 

descrito, como um momento de desgaste sem oferecer resultados práticos imediatos, o que 

é evidentemente uma compreensão equívoca da realidade. 

 Um dos tipos de ação pedagógica mais eficazes a capacitar o aluno para o 

desenvolvimento de seu espírito crítico e tomada de consciência de sua auto-percepção 

como futuro bacharel é o desenvolvimento da monografia. Isso porque o processo de 

pesquisa pressupõe necessariamente o contato individual com o orientador de forma 

constante, no qual o aluno é instado a dialogar com um interlocutor qualificado, alguém 

que tem maior conhecimento, domina as regras de método e tem experiência profissional 

no campo de pesquisa do aluno.  

 Nesse momento o aluno tem de colocar seus conhecimentos sobre os conceitos a 

serviço de um argumento, ou seja, ele é obrigado a expor de forma logicamente uma 

hipótese com a qual pretende resolver um determinado problema. Como o objeto do 

trabalho deve ser necessariamente justificado do ponto de vista da relevância empírica, 

além da teórica, o aluno deverá estar sempre pensando sobre algo que tem implicações 

práticas, o que é importante na medida em que entreabre a necessidade de considerações 

conseqüencialistas a respeito do argumento.22 Por exemplo, quando o aluno especula 

sobre a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do consumidor ele 

tem de imaginar as conseqüências econômicas da maior ou menor ampliação das hipóteses 

de desconsideração da pessoa jurídica. Os investidores vão ficar menos incentivados a 

constituírem empresas e desempenhar atividades produtivas se não tiverem as garantias da 

separação de seu patrimônio pessoal daquele da sua empresa? E se a ampliação das 

hipóteses de desconsideração resultar em empecilho ao crescimento econômico? O que é 

mais desejável no caso, proteger os consumidores ou fortalecer a atividade econômica?  

 Importante questão a ser colocada é a da eficácia da monografia como instrumento 

de ação pedagógica, posto que as turmas de alunos são muito grandes, usualmente com 

mais de sessenta indivíduos. O argumento contra a monografia é o de que a atividade de 

pesquisa é, por essência, uma atividade seletiva, para a qual somente alguns alunos são 

vocacionados e habilitados ao desenvolvimento. O argumento parte de um pré-conceito de 

difícil aceitação. Segundo essa visão, haveria alunos mais capacitados ao exercício do 

                                                 
22 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Oxford University Press, 1978. 
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pensamento crítico, e uma massa de alunos aptos apenas a serem reprodutores acríticos do 

sistema. É intuitivo que o argumento pressupõe a aceitação da premissa da hierarquia de 

capacidade intelectual dos alunos, bem como da impossibilidade de que as faculdades de 

direito sejam capazes de fomentar exercícios críticos em larga escala. 

 Os fatos mostram não somente que é possível, mas é desejável levar a cabo, nos 

cursos de direito, disciplinas de monografia. Outros cursos como os de sociologia, 

antropologia, história e arquitetura têm longa experiência com as disciplinas de 

monografia e não há questionamento quanto a sua utilidade. Em outros países, como os 

EUA, por exemplo, há também longa tradição na produção dos chamados “papers”, que 

são pequenos artigos nos quais se exercita a formulação de um argumento, nos moldes do 

que se faz na monografia.  

 A experiência profissional com o trabalho em Monografia no UNICEUB revela a 

utilidade da disciplina e do exercício da confecção de monografias jurídicas. É possível 

desenvolver nos alunos a capacidade crítica, o gosto pela pesquisa e é possível estabelecer 

espaços de riqueza relacional existencial e acadêmica entre orientador e orientando e entre 

esses e outros alunos em grupos de pesquisa dento e fora da instituição onde se desenvolve 

o trabalho de orientação. Evidentemente o sucesso da monografia é diretamente 

relacionado à adequação da metodologia à ação pedagógica desenvolvida. 

 

 Ao dar respostas, no âmbito da monografia, às várias questões que se apresentam o 

aluno é instado a pensar o direito de forma problemática, algo com o que vai se deparar no 

dia-a-dia da prática da profissão, embora ele, aluno, não tenha essa percepção quando 

cursa a faculdade e os modelos de seleção para os concursos públicos não pressuponham 

essa capacidade. Cabe, dessa forma, aos responsáveis por sua formação prepará-lo para o 

que vai encontrar pela frente.  

Enfim, tendo em vista o entendimento de que o papel do ensino superior jurídico 

deve conferir ao bacharel capacidade crítico-reflexiva e desenvolver sua auto-consciência 

como agente transformador que desempenha papel de intervenção na realidade social, sua 

formação deve ser capaz de habilitá-lo dogmática e zetéticamente para dominar a 

aplicação dinâmica de conceitos prevendo os resultados da operação do direito.  
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7. Concursos, cursinhos e ensino 

 

 Conforme revelado pela pesquisa realizada no UniCeub a percepção e expectativa 

dos alunos é serem treinados (ou "adestrados") durante seis a sete anos, sendo os cinco 

primeiros na faculdade e os subseqüentes em cursinhos preparatórios, para a aprovação em 

concursos públicos e na prova da OAB. A aula de cursinho observa o formato exato 

daquilo que se entende ser mais anacrônico e conservador no ensino jurídico: o monólogo 

técnico acrítico. O professor é alguém capacitado do ponto de vista técnico dogmático que 

produz palestras sobre os "clássicos" da doutrina jurídica e sobre a jurisprudência 

dominante, utilizando técnicas mnemônicas as mais variadas para facilitar a memorização 

das informações. 

 Nesse ambiente, o critério que define os autores "clássicos" não é o que 

tradicionalmente se aplica aos autores dos outros campos do conhecimento. Um livro de 

um autor que aborde de forma descritiva superficial conceitos e entendimentos dos 

tribunais em relação a assuntos que são cobrados nos concursos públicos e nas provas da 

OAB pode se tornar um “clássico” para os alunos "concurseiros".  

7.1  A seleção nos concursos públicos 

 

 A superficialidade e o estilo acrítico dos livros utilizados nos cursinhos é apenas a 

resposta ao tipo de necessidade de informação que os alunos têm de memorizar para 

passar nos concursos. Há demanda por este tipo de livro, logo existe dele oferta. Conforme 

dito acima, as provas de concursos avaliam a capacidade de memorização do aluno. Nesse 

sentido, como observa José Reinaldo de Lima Lopes23 e já referido acima, os alunos 

aprendem um léxico (conceitos jurídicos) e uma gramática (quais as regras para a 

utilização dos conceitos), mas não aprendem um discurso (formulação das decisões 

jurídicas). 24  

                                                 
23 LOPES, José Reinaldo de Lima. Régua e Compasso (ou Metodologia para um trabalho jurídico sensato). 
2005 Recebido em mãos pelo autor. 
24 Suscito habitualmente em sala de aula, cujas turmas estão a cursar o oitavo semestre, discussões sobre 
como resolver questões jurídicas concretas. Não me é surpreendente que vários dos alunos sintam-se 
profundamente inseguros para fazer especulações em sala de aula sobre como decidir casos que lhes são 
apresentados.    
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 Poder-se-ia argumentar que não há nenhum problema em se selecionar pessoas 

para a burocracia por meio do critério da capacidade de reprodução acrítica de conceitos. 

Entretanto, há. O problema é que os cartorários, advogados públicos, juízes, promotores 

etc, devem operar o direito no dia-a-dia por meio de decisões, e não da reprodução 

acrítica. Fazer o direito cotidiano é produzir um discurso, o que implica em decidir como 

usar conceitos dinamicamente. Logo, os concursos selecionam candidatos a partir de um 

critério inadequado se considerada a função que os selecionados deverão desempenhar. 

Fecha-se, assim, um ciclo vicioso.  

 7.2 O reflexo da metodologia de aulas na metodologia de pesquisa   

 Os alunos chegam à monografia no oitavo semestre tendo passado todos os dois 

terços iniciais do curso de direito sendo treinados para serem agentes passivos do processo 

de formação e levam esse tipo de comportamento para o momento da pesquisa e 

elaboração de monografia. Evidentemente, encontram extrema dificuldade em realizar o 

trabalho.  

 Os vícios metodológicos e as dificuldades encontrados no momento da realização 

da monografia refletem a prática de aula. Luciano Oliveira indica alguns desses 

problemas: o manualismo, o reverencialismo e a impureza metodológica.25 Outro 

problema tão grave quanto os três referidos pelo autor é o discurso exortativo.  

 O manualismo consiste na prática de produção de trabalhos acadêmicos baseados 

em manuais de direito e realizados na estrutura de manuais. Há, em profusão, o vício da 

redundância, pois se verifica que há longos trechos expondo ou "explicando" coisas sobre 

as quais já se sabe o suficiente e que, vistas de regra nada têm a ver com o âmago do 

problema que se quer tratar. Assim, por exemplo, em trabalho sobre a responsabilidade 

civil do médico cirurgião que realiza cirurgia plástica estética em relação de consumo, o 

aluno começa falando sobre o surgimento do direito do consumidor, depois passa um 

capítulo falando sobre responsabilidade civil, para em terceiro capítulo falar sobre seu 

tema.  

                                                 
25 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi - a pesquisa sóciojurídica na pós-graduação em 
Direito. in  Sua excelência o comissário e outros ensaios de sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, 
2004. 
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 O reverencialismo é a prática de fazer referência ao autor na qualidade de 

autoridade incontestável, prática flagrantemente anticientífica. Trata-se do uso do 

argumento de autoridade. Observa-se com freqüência o uso de adjetivos como o "ilustre" 

autor Fulano de Tal ou a menção ao cargo exercido, como o "ministro" Beltrano, bem 

como adulações do tipo "no magistério de Fulano" ou "nos brilhantes dizeres de Sicrano".  

 A prática resulta do hábito forense, onde o objetivo do discurso é convencer o 

interlocutor, ganhar sua simpatia e também mostrar a notabilidade hierárquica do 

argumento, pois que provindo de uma "autoridade" como um ministro de tribunal, 

advogado famoso, autor de livro best seller e demais estratégias de estilo.     

 A impureza metodológica é a mistura sem justificação com base em critérios de 

teorias e de disciplinas que pressupõem pontos de partidas ou métodos díspares. Não raro 

pode-se encontrar em trabalhos jurídicos capítulos sobre "evolução" histórica de um 

instituto ou perspectivas de "direito comparado" sobre um problema ou instituição 

jurídica. Ocorre que há uma grande complexidade em se realizar um trabalho desta forma 

o que, em regra, não faz parte das habilidades do aluno.  

 O resultado é que os trabalhos acabam pecando tanto pela mistura de coisas que 

são impossíveis de serem misturadas, quanto pela superficialidade das abordagens. Em 

monografias em direito do consumidor exemplos podem ser encontrados nos conhecidos 

capítulos iniciais sobre "evolução histórica" em que se sustenta que já no Código de 

Hamurábi havia previsão de regras de proteção aos consumidores. Há grande dificuldade 

em se sustentar a correção de tal afirmação na medida em que o conceito de consumidor 

somente se constitui na perspectiva de proteção a um grupo social difuso que está em 

situação (tem um status) de vulnerabilidade decorrente do modo de produção capitalista 

instaurado após a Revolução Industrial.  

 O discurso exortativo é um estilo de exposição de idéias. É um discurso de 

exortação de idéias genéricas, valores pretensamente universais e determinadas posturas 

técnicas ou éticas. São exemplos do discurso exortativo: "A democracia é o melhor dos 

regimes!", "O juiz deve ser coerente e equilibrado ao julgar!", "O princípio da boa-fé 

objetiva traz um bálsamo à interpretação dos contratos.", "Há um novo ensino jurídico, 

mais humanístico, surgindo!". O discurso exortativo é fruto de um desejo, de uma vontade 

de que as coisas sejam de uma determinada forma, mas para o qual não há elementos 
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empíricos ou dados que dêem suporte ao que se afirma. A rigor, o discurso exortativo em 

nada contribui para o avanço do conhecimento, posto que não é um discurso científico.     

       Tendo em vista o entendimento de que o papel do ensino superior jurídico deve 

conferir ao bacharel capacidade crítico-reflexiva e para desenvolver sua auto-consciência 

como agente transformador que desempenha papel de intervenção na realidade social, não 

é essa forma de pesquisa que prepara adequadamente o aluno.  

 Entendemos que são requisitos metodológicos necessários para uma boa formação 

dos alunos: 1) momentos expositivos nas aulas nos quais o professor possa apresentar 

descritiva e dedutivamente alguns conteúdos; 2) leituras de textos a serem realizadas nos 

momentos entre as aulas; 3) discussões coletivas de textos em aula; 4) análises de decisões 

importantes a serem submetidas a crítica, individual e coletivamente em sala; 5) o 

desenvolvimento de discursos prescritivos sobre problemas concretos que se colocam no 

dia-a-dia do operador jurídico, que deve ser realizado ao longo do curso e ao final na 

forma de monografia jurídica, que se apresenta como um argumento de razoável 

dimensão, ensejando a oportunidade do trabalho de pesquisa do aluno e a orientação 

individual pelo professor.   

 A abertura indiscriminada das faculdades de direito, ao resultar no excesso de 

oferta, desequilibrou o mercado de fornecimento de serviços advocatícios. A opção 

racional dos bacharéis, como resposta à baixa remuneração e à insegurança 

mercadológica, é a busca pelo serviço público. Cabe, portanto, aos responsáveis pelo 

ensino superior do direito em seu âmbito de atuação formular o debate público sobre a 

inadequação dos modelos de provas dos concursos públicos e dos exames da OAB, 

colocando em evidência sua influência nas expectativas dos alunos e indicar alternativas 

de aperfeiçoamento. Cabe, ainda, evidenciar a relevância da aplicação de metodologias 

que lidem com as dificuldades da prática do direito, conhecimento prudencial voltado para 

a construção de soluções prescritivas para problemas complexos. Privilegiar momentos em 

que há discussão e interação entre estudantes e destes com professores, problematizando 

criticamente questões jurídicas, como é o caso da elaboração de uma monografia jurídica 

sob orientação, pode ser uma boa resposta às dificuldades apresentadas.   
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O ENSAIO COMO REFLEXÃO METODOLÓGICA PARA O CAMPO 

JURÍDICO 

 

Gabriela Maia Rebouças∗

  

RESUMO 

A proposta deste ensaio é indicar a escrita ensaística como adequada a dar forma e 

colaborar com a metodologia no campo de produção filosófica e teórica do Direito. A 

reflexão metodológica não pretende tomar a perspectiva estrita de uma metodologia 

científica, apoiando-se, para tanto, no paradigma da viragem hermenêutica.Três pontos 

foram, então, costurados: (i) o problema da metodologia no Direito e em especial, na 

Filosofia do Direito; (ii) a questão ‘ensaio’, no sentido de sua abrangência prática e 

imprecisão conceitual, além do tratamento dado à questão por dois filósofos 

contemporâneos – Foucault e Adorno; (iii) aproximações com o ensaio, na tentativa de 

colocar um aporte pouco explorado na compreensão da problemática metodológica para 

o campo jurídico. Assim, provocada por uma colocação de Michel Foucault, que 

relaciona filosofia, crítica e ensaio, e utilizando as ferramentas do texto “Ensaio como 

forma” de Adorno, investigo as potencialidades da idéia de que produzimos ensaios e, 

no ensaio, podemos encontrar uma atitude promissora e adequada à defesa de posições, 

para menos discursos instauradores de verdade e mais discursos propositores de idéias, 

sintonizando, assim, em nossos tempos, com a pluralidade de ideologias, com a 

fragmentação e historicidade de epistémes, com a retórica, a democracia e com a 

transformação de nós mesmos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA; DIREITO; ENSAIO 

 

RÉSUMÉ 

À proposition de cet essai c'est indiquer à écriture ensaística comme ajustée à donner 

forme et collaborer avec la méthodologie dans le champ de production philosophique et 

théorique du droit. La réflexion méthodologique ne prétend pas prendre la perspective 

                                                 
∗ Professora da Universidade Tiradentes (UNIT) em Sergipe, Mestra em Ordem Jurídica Constitucional 
pela UFC (Ceará) e Doutoranda em Filosofia e Teoria do Direito pela UFPE, orientada pelo Prof. Dr. 
Alexandre da Maia. 
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stricte d'une méthodologie scientifique, se soutenant donc dans le paradigme du virage 

herméneutique. Trois points ont été, alors, cousus : (i) le problème de la méthodologie 

dans le Droit et en particulier, dans la Philosophie du Droit ; (ii) la question « essai », 

dans le sens de sa pratique et d'imprécision conceptuelle, outre le traitement donnée à la 

question par deux philosophes contemporains - Foucault et Adorno ; (iii) approches 

avec l'essai, dans la tentative de deplacer un accoste peu exploré dans la compréhension 

de la problématique méthodologique pour le champ juridique. Ainsi, provoquée par un 

placement de Michel Foucault, qui rapporte philosophie, critique et essai, dont et en 

utilisant les outils du texte « L’Essai comme forme » de Adorno, enquête les 

potentialités de l'idée nous produisons des essais et, dans l'essai, pouvons trouver une 

attitude prometteuse et ajustée à la défense de positions, pour petits discours fondateurs 

de vérité et plus discours propositores d'idées, syntonisant, ainsi, dans nos temps, avec 

la pluralité d'idéologies, avec la fragmentation et historicidade de epistémes, avec la 

rhétorique, la démocratie et  la transformation de nous-mêmes. 

 

MOTS-CLÉ: MÉTHODOLOGIE ; DROIT ; ESSAI 

 

 

INTRODUÇÃO: pensar a escrita em sua verve como uma atitude metodológica 
 

O que fazem, afinal, os teóricos e filósofos do Direito quando escrevem? 

Que tipo de escrita funciona no campo jurídico quando se produz sobre teoria ou 

Filosofia do Direito? Quando este trabalho pretende ser inserido e reconhecido pelo 

espaço acadêmico, a que requisitos deve atender? Perguntas como estas sugerem uma 

inserção no campo de reflexão metodológico e ganham no Direito certa complexidade, 

já que há outros problemas superpostos que podem dificultar ainda mais a percepção da 

função da escrita. Na gama destes outros problemas está a questão de saber se o Direito 

é ou não ciência que, melhor colocada, pode significar pensar que parte do fenômeno 

jurídico, do campo jurídico pode ser estudada como ciência. Kelsen pensou na 

normatividade. Cláudio Souto defende a prioridade da sociologia jurídica. 

Ainda na esteira de confusões, os manuais de metodologia científica 

aplicadas ao Direito pouco ajudam: ignoram a força da dogmática e da filosofia como 
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campo de estudo e, às suas revelias, elencam os métodos tradicionais das ciências 

“duras” ou naturais, ou ainda, das ciências humanas e sociais de forte tradição em 

pesquisa empírica, como a antropologia ou sociologia. Daí que, diante das alternativas 

de métodos indutivo ou dedutivo, e das técnicas de pesquisa quantitativa por exemplo, a 

construção de textos com suporte apenas bibliográfico sugere que não produzimos algo 

completo, que somos incapazes de ir além da revisão de literatura, despistando (diante 

das alternativas colocadas), sempre que possível, a metodologia usada. Afinal, o que 

temos feito? 

A proposta deste ensaio é, então, indicar a escrita ensaística como adequada 

a dar forma – forma no sentido pensado por Adorno, como doravante explorado – a este 

espaço de produção filosófica e teórica do Direito. A reflexão metodológica não 

pretende tomar a perspectiva estrita de uma metodologia científica. É necessário 

afirmar, desde já, que o ensaio recusa a percepção de uma metodologia como algo que 

possa ser identificado nas quatro regras do Discurso do Método cartesiano1.  

Três pontos foram, então, costurados: (i) o problema da metodologia no 

Direito e em especial, na Filosofia do Direito; (ii) a questão ‘ensaio’, no sentido de sua 

abrangência prática e imprecisão conceitual, além do tratamento dado à questão por dois 

filósofos contemporâneos – Foucault e Adorno; (iii) aproximações com o ensaio, na 

tentativa de colocar um aporte pouco explorado na compreensão da problemática 

metodológica para o campo jurídico. 

Assim, provocada por uma colocação de Michel Foucault, que relaciona 

filosofia, crítica e ensaio, e utilizando as ferramentas do texto “Ensaio como forma” de 

Adorno, investigo as potencialidades desta idéia (que não deve ser nada nova) – a de 

que produzimos ensaios e, no ensaio, podemos encontrar uma atitude promissora e 

adequada à defesa de posições, para menos discursos instauradores de verdade e mais 

discursos propositores de idéias, sintonizando, assim, em nossos tempos, com a 

pluralidade de ideologias, com a fragmentação e historicidade de epistémes, com a 

transformação de nós mesmos. 

 

                                                 
1 Aliás, um discurso cuja verve é pra lá de ensaística, mas que se torna símbolo de uma racionalidade 
neutra e objetiva. 
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1. DEMARCANDO ESPAÇOS NO CAMPO JURÍDICO PARA ENFRENTAR A 
QUESTÃO METODOLÓGICA 

 

Para que não reste mesmo dúvida, uma primeira delimitação se faz 

necessária: o foco recai concentradamente nos trabalhos de Filosofia e teoria do Direito. 

Não é pretensão reduzir a potencialidade do ensaio em outros espaços. Mas, neste 

ponto, importa distinguir as perspectivas, até onde seja possível: (i) a crítica, como o 

campo mais afeito à Filosofia e teoria do Direito; (ii) a científica, onde o direito se torna 

um objeto de observação empírica; e (iii) a dogmática, como aquela diretamente ligado 

à atividade decisional, cujos pontos de partida repousam no direito positivo e cujo 

conflito exerce uma atração prática2. 

Aqui, parece que se iniciam os equívocos metodológicos: querer enquadrar 

num só modelo o resultado das pesquisas e produções da academia. Uma estrutura geral 

e, mais que tudo, uma postura geral de neutralidade e racionalidade, objetividade, para o 

trabalho acadêmico, reduzindo-o aos valores de cientificidade. É como se, numa 

perspectiva de estrangulamento, a academia estivesse reduzida à ciência e o trabalho 

acadêmico, ao trabalho científico3. Mas Bourdieu (1998; 1991) já alertara para o fato, da 

perspectiva sociológica de sua análise, que o campo jurídico se sustenta por uma 

perspectiva complementar entre mundo prático e teórico, juízes e professores, em 

garantir uma legitimação autossuficiente e homológica para o direito e, na crença (que 

não crêem) sobre o universal, serem os guardiões hipócritas da hipocrisia coletiva. 

Se a dogmática jurídica não apresenta “hipóteses a serem testadas pela 

observação controlada da realidade empírica” (SOUTO, 2006, p.1), sendo mais técnica 

de persuasão/argumentação na construção de uma realidade normativa com vistas à 

                                                 
2 Inclusive em sintonia com as idéias de Cláudio Souto que diferencia três perspectivas de pesquisa – a 
dogmática, a sociológica e a filosófica, para mostrar que, do ponto de vista da cientificidade, somente a 
sociologia poderá apresentar os níveis crescentes de rigor que caracterizariam a ciência nos padrões 
atuais: “1) conceitos, definições e hipóteses; 2) a teoria científica necessitaria: a) ser congruente, não-
contraditória, b) ser informativa (referência não ambígua à realidade), c) indicar como traduzir suas 
proposições em operações de pesquisa empírica; 3) e, finalmente, em um máximo de rigor, deveriam ser 
construídas por indução, um pequeno número de proposições mais gerais (axiomas ou postulados), de que 
seriam dedutíveis proposições menos gerais, os teoremas (axiomatização da teoria científica)”. (SOUTO, 
2006, p.1) 
3 Não se pode perder de vista que o paradigma científico moderno também passa por uma série de 
transformações, mesmo em relação às chamadas ciências duras e naturais. Aliás, a relação entre direito e 
ciência é mostrada por Boaventura como forte na modernidade, isomorfa, permitindo uma simbiose entre 
o legal e o causal. Mas à medida da crise da modernidade, da crise da ciência, vai-se instalando também 
uma crise no direito. Cf. SANTOS, 2002, p.53 e ss. 
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decisão, a Filosofia do Direito, por sua vez, não trabalha no nível empírico, salvo para 

colher informações que inspirem a formulação de idéias e críticas, que permitam sacudir 

e deslocar o olhar das certezas, transformando-as. Os requisitos elencados e exigidos 

para a ciência não podem (nem precisam) ser seguidos quer pela dogmática jurídica, 

quer pela Filosofia do Direito, ambas com outros espaços de investigação, tais como 

podem ser vislumbrados pela viragem hermenêutica4. 

Esta questão toma vulto no campo jurídico em função de mais uma 

peculiaridade: segundo Cláudio Souto, mesmo no campo da Sociologia Jurídica, sequer 

entramos na modernidade científica. Por um motivo que não pretendo aqui explorar, 

este não foi o caminho predominantemente desenvolvido pelos teóricos do direito. Boa 

parte de seus estudos estão concentrados na defesa de idéias, na proposição de teorias 

que, como sumariamente expostas aqui, não podem ser levadas a sério se não forem 

vistas como ensaios. 

Mas fica a questão metodológica, cara à academia, na configuração de sua 

própria forma. Para além deste ou daquele gênero textual, seja tese, dissertação, artigo, a 

metodologia cumpre uma função importante que é aquela de explicitar os caminhos, 

denunciar o itinerário. Ela evidencia a maneira de agir do investigador e com isso, 

permite um controle e crítica de suas colocações. A metodologia serve de apoio para 

que o leitor possa dialogar com o autor e nisso talvez esteja o sentido de sua exigência. 

Se o texto literário não tem uma intenção criticável, embora pretenda tocar o leitor, 

desalojá-lo com sua ficção, proporcionar uma experiência estética, a produção do 

espaço acadêmico tem o dever de instaurar o debate e com isso, ser acessível à crítica. 

Neste ponto, aparecem as dúvidas sobre a capacidade e, mais do que tudo, 

sobre a pretensão do ensaio de dar conta destes elementos formais e, numa acepção 

quase metafórica, procedimentais da pesquisa acadêmica. O que importa reter, por hora, 

é que se não cairmos no reducionismo positivista de limitar a metodologia e o 

conhecimento a uma pretensa racionalidade objetificante, no qual só há espaço para 

uma ciência respaldada em provas empíricas ou demonstrações lógicas, então, é 
                                                 
4 Não pretendo restaurar (e espero não ter caído erroneamente nesta fissura) a dicotomia lançada por 
Dilthey para resolver o problema metodológico das ciências do espírito, apartando-o metodologicamente 
das ciências naturais. Não é proposta deste ensaio fundar uma metodologia para a filosofia do direito. A 
preocupação que nos acompanha é aquela de re-situar a produção filosófica do direito a partir de teorias e 
idéias já aceitas pelo próprio campo jurídico, como as idéias da filosofia hermenêutica. Se a hermenêutica 
serve como metateoria para compreender a atividade decisional, porque não pensá-la para rever alguns 
elementos pouco resolvidos nas nossas atividades acadêmicas? 
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necessário explorar as potencialidades de um espírito crítico que, diante de um saber 

histórico-cultural, diante da filosofia ou do direito, por exemplo, é capaz de se 

posicionar ideologicamente e mais, inventivamente. 

 

2. MAS AFINAL, O QUE É UM ENSAIO? 
 

É preciso reconhecer que a palavra ensaio é ambígua, inclusive por sua 

utilização em vários domínios do saber5. Nas artes cênicas, o ensaio é uma preparação 

que antecede o ato, transformadora de textos em cenas, de palavras em dramatização. 

Nas ciências naturais, o ensaio é a verificação das experiências, teste, prova. No espaço 

das humanidades, que é aquele que mais de perto nos interessa, o ensaio ocupa o lugar 

de um gênero textual6, pouco demarcado, pouco delimitado em regras, muitíssimo 

usado (embora às vezes não declaradamente), e agora tomando o espaço acadêmico.  

De híbrido e desacreditado (ADORNO, 1986, p. 167) à pop e très chic 

(SANSEVERINO, 2004, p.97), o ensaio, este gênero cujo nascimento parece ser 

indicado nos escritos de Montaigne7, reúne desde o seu nascedouro alguns 

“ingredientes” característicos, como a erudição, a reflexão pessoal e o informalismo 

(SALDANHA, 2002, p.34). Por isso, embora sempre tenha encontrado seu espaço de 

realização, o ensaio, no quadro geral de uma racionalidade formal e abstrata, objetiva e 

comprovável, sobretudo sistematizável, vai ser desqualificado como uma produção 

inferior, adjacente, sobretudo se tomada a questão metodológica em oposição ao seu 

informalismo. Marcado pelo precário e efêmero, pelo subjetivo, pela crítica pontual, o 

ensaio mais parece um recorte. Não se pode simplificar, contudo, um gênero tão 

polêmico e importante. 

                                                 
5 Cf. Dicionário Houaiss no verbete ensaio. Disponível em: http://houaiss.uol.com.br. 
6 “O ensaio não é um gênero literário, mas é um ‘gênero do intervalo’ entre o ficcional e o não-ficcional, 
é um gênero da passagem” (PINTO, 1998, p.89). 
7 No volume 1 desta obra que simplesmente é intitulada “Ensaios”, naquele “Da educação das crianças”, 
Montaigne justifica sua forma, seu espírito ensaísta: “Minhas concepções e meus pensamentos só 
avançam às apalpadelas, cambaleantes, a escorregar entre tropeços; e por mais longe que vá, não fico 
satisfeito; (...) E no entanto, deixo os meus pensamentos correrem assim fracos e pequenos, como os 
concebi, sem rebocar nem tapar os buracos que a comparação me revelou. (...) Exponho aqui meus 
sentimentos e opiniões, dou-os como concebo e não como os concebem os outros; meu único objetivo é 
analisar a mim mesmo e o resultado dessa análise pode, amanhã, ser bem diferente do de hoje, se novas 
experiências me mudarem. Não tenho autoridade para impor minha maneira de ver, nem o desejo, 
sabendo-me mal-instruído para instruir os outros. (MONTAIGNE, 1987,p.211-13) 
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 Definir8 o ensaio, no entanto, seria desde já um paradoxo. Tentar impor 

uma formatação ou conteúdo próprio uma ingênua incoerência. O que vemos é um 

espírito ensaísta em ação que, realçando alguns elementos, põe-se de imediato contra os 

padrões de uma racionalidade sistematizante, universal, objetiva e neutra. Daí porque o 

ensaio não pretende ser exaustivo, nem cultuar fontes por suas autoridades. O espírito 

ensaísta não quer “sentar no ombro de gigantes”, não pode ser um eco.  

Para chegar a uma construção analítica do conceito de ensaio, Gómez-

Martínez (1964) envereda pelo seu campo muito amplo e heterogêneo. Partindo do que 

considera definições insuficientes e sempre pejorativas, como aquela que entende ensaio 

como esboço, ou material inacabado, carente de sentido, ou ainda exposição científica 

não acompanhada de provas explícitas, definição atribuída a Ortega y Gasset, situa o 

ensaio como discurso na interseção entre a teoria e a literatura. Esta também parece ser 

a proposta de Nelson Saldanha (2002, p.36) ao defender que o ensaio é “um gênero que 

atravessa pelo meio a filosofia e a ciência, lança mão da história e junta-se à literatura. 

Sempre porém guardando seus caracteres mínimos: seu sentido de anotação crítica, seu 

informalismo não desprovido de exigências, sua consciência histórica”. 

Este movimento de aproximação com a literatura ressalta que há uma busca 

também estética no ensaio, pelo estilo, por algum perfume de poesia, pela referência à 

metáfora que convida o leitor a se situar no limite da ficção. Esta preocupação estética9 

do ensaio é mais uma nota de sua liberdade. Não se constrange numa disciplina nem 

pretende separar ciência e arte. O fato mesmo de sua inserção acadêmica já reflete seu 

hibridismo. Jogo de palavras, uma atenção especial ao fechamento, inconcluso, quase 

sempre, no sentido dos ditames metodológicos modernos10. “Abrir el debate y no 

cerrarlo es quizá una de sus mejores características” (CARPIO, 2006, p.44) 

                                                 
8 Um estudo consistente sobre a temática, incluindo a observação da realidade hispânico-literária pode ser 
encontrado na  “Teoría del ensayo”  de Gomez-Martínez (1992). 
9 “Hablar de estética es referirse al tema de la subjetividad en sus aspectos más profundos. Significa 
ingresar a los temas de la conciencia interior y psicológica y a los temas relacionados con la teoría de 
los valores. Significa colocar el punto de partida del pensamiento en la vida y ya no en la racionalidad 
formal y matemática del sujeto pensante como lo planteaban el cartesianismo y la filosofía moderna, 
pero tampoco puede ya recurrir al formalismo lógico de la escolástica. Se trata de reconocer al sujeto, 
no como razón, sino como tal, como viviente y sintiente. En suma, se trata de ahondar con más 
profundidad en la condición del sujeto. El sujeto es creación de sí mismo; el sujeto es expresión y 
concreción de su propia libertad; el sujeto es, en realidad, una manifestación estética” (CARPIO, 2006, 
p. 51). 
10 Temos em mente a manifestação dos textos de Foucault. Não é à toa que “As palavras e as coisas” 
(1981) inicia com a descrição e interpretação de uma obra de arte, o quadro “Las meninas” de Velásquez 
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Se ele tem uma forma flexível e adaptável a vários espaços de produção 

intelectual e artística, se encontra guarida na academia e no jornal, na literatura e em 

produções técnicas, o que nos interessa de perto, para uma reflexão metodológica da 

produção em teoria e Filosofia do Direito, é aquilo que tem se expressado como ensaio 

filosófico. Por isso, é na reflexão de dois filósofos contemporâneos, que representam 

tradições diferentes, embora em muitos aspectos convergentes, que a noção de ensaio 

filosófico até aqui tracejada vai ser doravante preenchida. 

 

3. O ENSAIO EM DISCUSSÃO POR FOUCAULT E ADORNO 
 

Quando Michel Foucault, na História da Sexualidade II (1984), reorientou o 

curso de seu pensamento que havia sido proposto no primeiro volume, oito anos antes, 

logo na introdução se justificou:  
Talvez me digam que esses jogos consigo mesmo têm que permanecer nos 
bastidores; e que no máximo eles fazem parte desses trabalhos de preparação 
que desaparecem por si sós a partir do momento em que produzem seus 
efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica 
– senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se 
não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar 
diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe? Existe sempre algo de 
irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para 
os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la, ou 
quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua; mas é seu direito 
explorar o que pode ser mudado, no seu próprio pensamento, através do 
exercício de um saber que lhe é estranho. (FOUCAULT, 1984, p.13)11

 
Foucault estava preocupado em esclarecer que havia mudado seu projeto 

anunciado na “Vontade de Saber”, em 1976, o primeiro volume de uma série de estudos 

dedicados à sexualidade. O seu leitor antes de lhe acusar de contraditório, deveria saber 

                                                                                                                                               
e termina sem terminar, anunciando um rosto de areia na orla do mar. Aliás, “Vigiar e Punir” (2004) 
também não tem fim, é interrompido. Entre outros autores que usam a escrita ensaística e nos serviu de 
referência, temos igualmente a leitura de Adorno (1986) em “o Ensaio como forma” e Nelson Saldanha 
em sua farta produção. 
11 No original: « On me dirá peut-être que ces jeux avec soi-même n’ont qu’à rester en coulisses ; et 
qu’ils font, au mieux, partie de ces travaux de préparation qui s’effacent d’eux-mêmes lorsqu’ils ont pris 
leurs effets. Mais qu’est-ce donc que la philosophie aujourd’hui – je veux dire l’activité philosophique – 
si elle n’est pas le travail critique de la pensée sur elle-même ? Et si elle ne consiste pas, , au lieu de 
légitimer ce qu’on sait déjà, à entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de penser 
autrement ? Il y a toujours quelque chose de dérisoire dans le discours philosophique lorsqu’il veut, de 
l’extérieur, faire la loi aux autres, leur dire où est leur vérité, et comme la trouver, ou lorsqu’il se fait fort 
d’instruire leur procès en positivité naïve ; mais c’est son droit d’explorer ce qui, dans sa propre pensée, 
peut être changé par l’exercice qu’il fait d’un savoir qui lui est étranger. » (FOUCAULT, 1984, p.16) 
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dos riscos de se fazer filosofia e saber que aquele projeto, porque pretendia ser o corpo 

vivo de uma filosofia, era também uma ascese do autor.  

E neste momento ele define sua percepção de ensaio: 
O “ensaio” – que é necessário entender como experiência modificadora de si 
no jogo de verdade, e não como apropriação simplificadora de outrem para 
fins de comunicação – é o corpo vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for 
ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma “ascese”, um exercício de si, no 
pensamento (FOUCAULT, 1984, p.13)12

 
Ressaltar a relação entre ascese e ensaio era outro passo importante para 

afirmar sua própria filosofia, seu compromisso intelectual, e já indicar sua derradeira 

temática: a coragem da verdade13. Mas não é só. O ensaio está em Foucault em sua 

atitude intelectual. Todas as suas pesquisas parecem redundar em ensaios. Tanto os seus 

livros, que exigiam um esforço de articulação e documentação mais apurado, quanto os 

cursos publicados, sem menosprezar a significativa produção de palestras, entrevistas, 

seminários, toda essa extensa produção guarda a verve ensaística, um autor que se 

mostra em primeira pessoa, afiado pela crítica. Instaurou uma desconfiança aguda em 

elementos caros à modernidade: a própria idéia de continuidade histórica e sua relação 

com o progresso, a crença e o status dos saberes, poder e sujeito. Recusou rótulos, 

filiação a teorias, recusou inclusive o status de filósofo. Movendo-se, incomodando e 

sendo incomodado pelo pensamento, Foucault foi um ensaísta. 

A atividade filosófica, enquanto trabalho crítico do pensamento sobre o 

próprio pensamento, tem no ensaio sua forma de expressão privilegiada. Crítica como 

vigilância antidogmática, recuperando o primeiro sentido da própria filosofia, em sua 

recusa do mito e do dado. Crítica que não pode ser vista desatrelada do engajamento, 

postura cara à Foucault e outros filósofos contemporâneos. O engajamento reflete a 

ascese, reflete a clivagem do pensamento sobre si e no ensaio o engajamento é explicito. 

Um discurso assumido, rajado de marcas autorais, experiências pessoais.  

É preciso entender que ascese tem um sentido de imanência em Foucault, 

daquele trabalho de transformação de si, do pensamento, da subjetividade. Ascese é 

subjetivação de si, não é transcendência, o que implicaria em renunciar a si mesmo. A 

                                                 
12 No original: « L’ « essai » – qu’il faut entendre comme épreuve modificatrice de soi-même dans le jeu 
de la vérité et non comme appropriation simplificatrice d’autrui à des fins de communication – est le 
corps vivant de la philosophie, si du moins celle-ci est encore maintenant ce qu’elle était autrefois, c’est-
à-dire une « ascèse », un exercice de soi, dans la pensée.» (FOUCAULT, 1984, p.16) 
13 Uma organização de textos em torno desta temática foi desenvolvida por Frederic Gros. Cf. GROS, 
2004. 
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ascese envolve então, uma série de técnicas, exercícios pelos quais o sujeito transforma 

a si mesmo no jogo de verdade, no qual ele se desloca.  

A escrita ocupa um lugar privilegiado entre as técnicas ascéticas, já que 

permite ao sujeito se ver em seu pensamento e a partir disso, refletir e refazer o 

itinerário de sua existência, se colocar diferentemente no mundo. Com isto, o ensaio 

enquanto ascese tem uma preocupação estética deliberada, é performativo. Sendo 

experiência, expõe a autoria em primeiro plano, com suas pré-compreensões e visões de 

mundo. 

Se Foucault vê a filosofia como trabalho crítico e entende que, por isso, o 

momento atual só comportaria a expressão ensaística, as aproximações com o texto de 

Adorno ficam evidentes. No primeiro aspecto, a proposta de uma ontologia do presente 

encampada por Foucault guarda paralelismo com a Teoria Crítica na qual se enquadra 

Adorno14, pois as duas perspectivas “baseiam-se no reconhecimento de um formidável 

crescimento dos mecanismos utilizados para o controle e a submissão dos sujeitos” 

(MAIA, 2005, p.71).  

Na reflexão que elabora sobre a condição mesma da filosofia nos tempos 

atuais, Adorno ressalta o compromisso em fazer de seu pensamento uma forma de 

resistência. Provocações de Adorno, o ensaio é definido como negação, como a forma 

possível do espírito crítico, engajado e ciente do fragmentário, da historicidade. “Em 

relação ao procedimento científico e à sua fundamentação filosófica como método, o 

ensaio, de acordo com sua própria idéia, tira todas as conseqüências da crítica ao 

sistema” (ADORNO, 1986. p.173) 

Herege, não é outra lei intrínseca que Adorno aponta para esta escrita. Em 

“O ensaio como forma”, o autor radicaliza o movimento ao um só tempo melancólico, 

sarcástico e transformador, característico da produção da Teoria Crítica. Aquela postura 

e o conceito sintetizados por Foucault sobre ensaio encontram no texto de Adorno um 

eco estridente, detalhista e com a sensação de representarem um desdobrar adorniano da 

síntese foucaultiana, e vice versa. Rompendo com as certezas, “o ensaio se torna 

verdadeiro em seu avanço, que o empurra para além de si mesmo, e não na obsessão por 

                                                 
14 Mapeando um campo de convergências entre Foucault e Adorno, Antônio Cavalcanti Maia (2005) 
resgata as influências que os dois pensadores geraram na obra de Axel Honneth, que aproximou os 
desideratos da teoria crítica e da genealogia, introduzindo Foucault, inclusive, entre as referências da 
Teoria Crítica. Além disto, Maia vai levantar, junto ao Discurso filosófico da modernidade de Habermas, 
mais elementos para esta aproximação. 
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‘fundamentos’ como quem cava em busca de tesouros” (ADORNO, 1986, p.177). 

Articular conceitos, concatenar idéias, nada que precise render honras à sistematização 

cartesiana. Criar um mosaico: fragmentos que juntos encontram sentido.  

Mas, ao largo destes elementos representarem facilidades, como se a 

disposição fosse assim aleatória, Adorno (1986, p.181) lembra que o ensaio é tanto mais 

aberto do que agrada o pensamento tradicional, por negar a sistematicidade e buscar sua 

coesão interna, mas ao mesmo tempo lhe é mais fechado porque, ao trabalhar na forma 

de exposição e ciente da não–identidade entre esta e o objeto, tem que enfrentar uma 

responsabilidade maior pela construção de sentido. 

Sobre a descontinuidade e a relatividade, Adorno é enfático, ao colocar 

essas duas características como inerentes à forma do ensaio. Do lado da relativização, 

“ele precisa compor-se de tal modo como se, a todo o momento, pudesse interromper-

se” (ADORNO, 1986, p.180). Pela descontinuidade, “seu assunto é sempre um conflito 

suspenso” (ADORNO, 1986, p.180). 

O espírito ensaísta que, como propõe Adorno, “uma vez emancipado, é 

móvel” guarda relação com a liberdade e a felicidade. Não se deixando captar em uma 

estrutura estabelecida numa busca desmesurada por solidez e consistência, como a 

ciência acaba por empreender na modernidade e que acaba rechaçando a idéia de 

felicidade, o ensaio aproxima-se da retórica, garantindo satisfação pela liberdade frente 

ao objeto e recupera algo da sofística. (ADORNO, 1986, p.184). 

Assim, o que fica perceptível na proposta de Adorno, bem como na 

“confissão” de Foucault é que o ensaio é uma atitude, uma verve orientada para a 

crítica, para a perspectiva de um sujeito, de um autor que lança mão de suas impressões 

e desafia o conhecimento dado, mas que não faz sentido desconectado deste 

conhecimento. É para superá-lo, transformá-lo incessantemente, às vezes aos bocados 

ou pontualmente, que o ensaio se manifesta como consciência histórica e emancipação. 

Sem a possibilidade do ensaísta e do leitor saírem impunemente desta criação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: é possível um olhar transgressor sob(re) a 
perspectiva metodológica? 
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Superando a metodologia positivista e a configuração de fórmulas prontas, 

não é na objetividade do método que o ensaio se expressa, mas na subjetividade das 

escolhas discursivas e conexões de sentido que o autor instaura em sua escrita.  

A princípio nenhuma novidade em colocar o ensaio em evidência como 

forma para o pensamento filosófico nos tempos atuais. Tantos textos já o fizeram com 

mais propriedade. Ninguém menos do que Adorno e Foucault. Para o campo 

metodológico da Filosofia do Direito uma ressalva, pois o ensaio ainda é visto 

superficial e erroneamente como o que ele nega: falta de profundidade, amadorismo (a 

não ser que se trate de um verdadeiro autor, consagrado como autor(idade), para quem 

todos os gêneros são permitidos). Não parece perceber o campo jurídico que, 

exatamente para expressar a complexidade hermenêutica, as aporias argumentativas, a 

tomada de posição, o ensaio dá a forma possível, se não for um exagero dizer a única. 

Na escrita ensaística, a proximidade com o leitor instaura um tom de 

oralidade, convidativo ao diálogo, à escuta. Neste ritmo, as longas pausas para citação 

de fontes completas, referências minuciosas, a princípio, tornam-se estranhas. Em sua 

escrita livre, o ensaísta não quer perder o fôlego, não pretende retirar a atenção do leitor. 

Nada impede, no entanto, para ser recebido pelo espaço acadêmico, enquanto este ainda 

estiver preponderantemente organizado em torno destes parâmetros, que o ensaísta 

releia seu texto e enxerte suas fontes, crie pontes e referências com as exigências 

acadêmicas. Na busca de adesão, o ensaio que quer ser lido, ouvido e debatido no 

espaço acadêmico paga um preço, compra sua entrada: formatação segundo os padrões 

técnicos, cuidado com a escrita – clara, coesa. Preocupação também com o controle de 

seu corpus e explicitação de seu itinerário: o memorial da pesquisa, das referências, ele 

presta contas, submete-se ao julgamento, controla o tempo e busca se inserir numa 

linha, dialogar com outros autores, ser reconhecido no programa a que se vincula 

institucionalmente. O ensaio não perde a forma ou o sentido por estas deferências, o seu 

potencial transgressor não é simplesmente abandonar critérios e se furtar à 

responsabilidade do dito. A escrita ensaística é transgressora porque é transformadora. 

Ela deve ser, como quer Foucault, uma ascese. 

Portanto, a reflexão metodológica aqui empreendida tem um propósito: 

encarar a aproximação com o ensaio como impulso para uma compreensão mais 

adequada da escrita filosófica no campo jurídico, com suas limitações e potencialidades. 
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E, dialeticamente, ao explorar o ensaio, reconduzir um despropósito, como diz Adorno, 

para o campo jurídico: o despropósito de uma escrita sempre transgressora, uma ascese 

que é ruptura, emancipação. O ensaio como escrita é, então, uma postura, uma atitude, 

um ethos. E no espaço acadêmico o compromisso, no limite do possível, com as regras 

do jogo, mas, sobretudo, consigo mesmo. 
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RESUMO  

O presente artigo objetiva a análise do momento da escolha e delimitação do tema na 

pesquisa científica. A abordagem é procedida a partir do cotejo desta etapa da pesquisa 

científica com a evolução histórica do próprio conceito de ciência. Com isto, não só se 

almeja demonstrar que a compreensão e a importância atribuída a tal etapa da 

construção científica modificou-se ao longo do tempo, como também se busca encontrar 

subsídios que ajudem a encontrar os seus contornos diante das perspectivas 

epistemológicas que se descortinam diante da ciência contemporânea. Evidencia-se, ao 

fim, que esta primeira etapa da pesquisa científica se constitui, hoje, em um momento 

decisório complexo. Nele, o cientista deverá determinar a orientação e as prioridades da 

pesquisa, bem como as perspectivas que conferirá a sua abordagem. Em tal momento, o 

cientista terá, também, a oportunidade de fazer transparecer seus valores pessoais na 

pesquisa, aproximando-a de seu projeto de mundo. Afigura-se essencial para a ciência 

contemporânea, desenvolvida em um ambiente de debate, que o cientista não só admita 

a carga subjetiva de sua pesquisa, mas também a deixe clara e acessível para todos, de 

forma a expô-la ao controle da crítica e, assim, aumentar as chances de um 

entendimento melhor qualificado.  
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ABSTRACT 

This article intends to make an analysis about the moment in which the scientist chooses 

and delimitates his research´s theme. It tries to approach its objective by comparing the 

choosing theme phase and the historical evolution of the science´s concept. The goal 

was not only to demonstrate that the meaning and the importance given to such phase 

changed throughout the time, but mainly to find subsidies that would help to find its 

contours in the contemporary science.  It shows, in the end, that the first stage of the 

scientific research constitutes a complex moment of decision. At such moment, the 

scientist has to define the orientation and the priorities of his research, as well as the 

perspectives that he pretends to use to approach the theme. As well, at the same 

moment, the scientist has the chance to make his personal values present in the research, 

approaching it of his world´s project. It´s important, in a debate environment such as the 

one in the contemporary science, that the scientist admits the subjective load of his 

research and make it transparent to the community. Doing that, he exposes his personal 

values to the critical control, increasing the chances of a satisfactory agreement. 

 

KEYWORDS: SCIENTIFIC RESEARCH. CHOOSING THE RESEARCH 

PROBLEMS. SCIENTIFIC NEUTRALITY. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Própria da modernidade é a reformulação do conceito de ciência, a qual, ao possibilitar 

a distinção do conhecimento científico em face de outras formas de saber, garantiu-lhe 

não somente autonomia epistemológica, mas também espaço para reivindicar o estatuto 

de saber privilegiado. O saber científico, avalizado por uma série de descobertas e 

teorizações que forneceram ao homem instrumentos para alcançar feitos que, 

inicialmente, lhes pareciam impossíveis, afirmou-se como instância capaz de, se bem 

explorada, apontar ao homem o caminho para se assenhorear de todas as coisas que o 

circundam.  
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O grande traço distintivo entre esta nova ciência e as demais formas de produção de 

saber reside, sem dúvida, na necessidade de obediência a uma metodologia rigorosa. A 

observância das regras metodológicas é que – acredita-se – permitiria a produção de um 

conhecimento, que, por ser objetivo e neutro, é, também, apto a demonstrar a verdade.  

A pesquisa científica, imersa neste rigor metodológico, revela-se atividade de extrema 

complexidade. Exigem-se do cientista, sobretudo, apuro e diligência no trato dos dados 

e experimentos com que trabalha. A pesquisa científica não deve ser produzida 

aleatoriamente e à sorte do acaso, mas de forma ordenada e sistematizada, orientada a 

algum objetivo final.  

Dentro deste contexto, estabelecem-se etapas a serem seguidas por aquele que pretende 

se dedicar à produção do conhecimento científico. Dentre as etapas da pesquisa 

científica, a primeira que se põe é a da definição do problema1 que tentará ser resolvido. 

Trata-se de etapa fundamental e determinante para a atividade do cientista, a envolver 

aspectos multifacetados e complexos.   

Muito mais complicado do que, à primeira vista, se poderia imaginar, este primeiro 

momento da pesquisa científica envolve processo decisório por meio do qual o cientista 

deverá determinar não só a orientação e as prioridades da pesquisa, como também as 

perspectivas que conferirá a sua abordagem. 

Porém, nem sempre se percebeu a efetiva importância – tampouco a complexidade – 

desta primeira etapa da produção científica. Ainda hoje, existem aqueles que 

menosprezam – quando não desconhecem por completo – a sua real dimensão; 

restringem-na a momento meramente formal, consubstanciado em simples e 

descompromissado ato de escolha do tema a ser pesquisado.  

O objetivo do presente artigo é o de questionar acerca dos efetivos contornos que se há 

de atribuir, diante das exigências epistêmicas e metodológicas contemporâneas, à 

primeira etapa do labor científico, consistente no ato de escolha, delimitação e 

problematização do tema de pesquisa. Procurar-se-á precisar os fatores e aspectos 

                                                 
1 Sobre a questão do problema de pesquisa, a lição de Miracy Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza 
Dias Fonseca (2006, p.33) é bastante incisiva e pertinente: “Um problema é, quase sempre, uma 
inquietação ou, até mesmo, um obstáculo, uma indignação do sujeito em relação ao conhecimento 
produzido ou às normas morais, sociais ou legisladas, segundo determinados conteúdos discursivos. Só a 
partir desse momento, em que o sujeito se encontra em uma situação problemática ou de dúvida é que se 
pode propor o desenvolvimento de uma pesquisa científica.” 
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relevantes a tal momento da atividade científica, delimitando, também, a importância de 

cada um deles. 

Pretende-se abordar o tema a partir da contextualização histórica do conceito de ciência, 

na qual se espera evidenciar não só os contornos conferidos à etapa da delimitação do 

problema de pesquisa em cada momento histórico, mas, também, as razões 

epistemológicas determinantes para a afirmação de cada concepção. Em seguida, diante 

dos reclames de uma ciência contemporânea, espera-se poder propor a visão que se 

julga mais adequada ao tema hoje. 

2 O MODELO DE RACIONALIDADE CIENTÍFICA DOMINANTE: A BUSCA 

PELA OBJETIVIDADE 

A despeito de já apresentar sérios sinais de crise, o modelo de racionalidade científica 

que ainda hoje impera é um legado direto da Revolução Científica iniciada por volta do 

século XVI, com figuras emblemáticas, como Galileu, Descartes, Bacon, Newton, 

dentre tantos outros. 

Até então, o conceito de ciência, inferido da tradição do pensamento aristotélico, 

afirmava-a compromissada com a contemplação do mundo e com a demonstração do 

certo e necessário a partir de juízos e argumentos lógicos. Fazer ciência era fazer 

filosofia; significava refletir sobre a natureza e sobre as condutas humanas, para, com 

isto, chegar a compreender a ordem cósmica à qual o homem deveria se amoldar.  

A entrada na modernidade é marcada pela reformulação integral desta concepção de 

ciência.  Deixando para trás a contemplação aristotélica, a ciência moderna adquire a 

conotação de instrumento do homem – de utensílio posto à sua disposição – apto a lhe 

conferir domínio sobre o mundo. Mediante a apropriação do saber científico, o homem 

passa a crer na possibilidade de abandonar a condição de ser insignificante, sujeito à 

grandiosidade dos eventos naturais, para assumir posição ativa, controlando e pondo a 

natureza ao seu serviço. O homem não tem mais de buscar uma ordem cósmica à qual 

se amoldar; ele agora tem condições de determinar o curso dos eventos naturais. 

Amparado por descobertas e avanços que corroboraram esta crença, o paradigma 

científico moderno passa a reivindicar um estatuto autônomo e privilegiado para a 

ciência. O saber oriundo da ciência não só rompe com a filosofia, com o dogmatismo 
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religioso e com todas as demais formas de autoridade, como também passa a almejar o 

posto de mais importante dos campos dos saberes. E, na medida em que se destaca, 

assume contornos totalitários. A nova racionalidade científica passa a negar a qualidade 

de racional a todas as formas de conhecimento que não atenderem aos seus princípios 

epistemológicos e regras de método (SANTOS, 2006, p.21).  

Estabelece-se, com isto, uma cisão fundamental para o paradigma científico moderno, 

qual seja, a contraposição entre conhecimento científico e senso comum. Oposto ao 

conhecimento avalizado pela ciência, o senso comum não passaria de um saber 

irrefletido, produzido de forma espontânea e instintiva, direcionado à solução de 

problemas imediatos, e, por isso, superficial e limitado. Em face da falta de qualificação 

do senso comum, o conhecimento científico se impõe como única forma de saber 

verdadeiro. Trata-se da afirmação do positivismo científico, a propalar a idéia de que 

“[...] as pessoas se dividem em dois tipos: aquelas que possuem o conhecimento 

científico e observam a realidade de maneira objetiva e desapaixonada, e aquelas que 

não possuem o conhecimento científico e são dominadas por preconceitos, paixões e 

ideologias.” (ALVES, 2006, p.105).  

Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos (1989, p.22-23):  

O positivismo lógico representa, assim, o apogeu da dogmatização da 
ciência, isto é, de uma concepção de ciência que vê nesta o aparelho 
privilegiado da representação do mundo, sem outros fundamentos que não as 
proposições básicas sobre a coincidência entre a linguagem unívoca da 
ciência e a experiência ou observação imediatas, sem outros limites que não 
os que resultam do estágio do desenvolvimento dos instrumentos 
experimentais ou lógico-dedutivos. 

Este saber científico-positivista guarda estreita relação com suas regras de método. 

Acredita-se, ainda dentro desta perspectiva dominante, que o rigor metodológico 

garantirá a produção de um conhecimento que afaste o discurso científico de valorações 

subjetivas e pouco precisas. A observação e experimentação controladas é que 

possibilitariam a descoberta de leis de causa e efeito universalmente válidas, capazes de 

permitir a compreensão – e apropriação – da realidade. Somente assim é que o saber 

científico conseguiria ser objetivo, propenso a “[...] conhecer a realidade assim como ela 

é, no retrato mais perfeito, na explicação mais analítica possível.” (DEMO, 1995, p.70).  

Em tudo compatível com a lógica positivista, a matemática assume o papel de principal 

linguagem do cientista. “A matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento 
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privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de 

representação da própria estrutura da matéria.” (SANTOS, 2006, p.27). O discurso dos 

números, pela sua objetividade e exatidão, é visto como o mais pertinente a este tipo de 

ciência. A quantificação dá a tônica no processo de produção científica. Qualquer 

inferência científica deve ser capaz de se sustentar em aferições empíricas, 

estatisticamente comprovadas. 

Porém, se a afirmação do modelo científico-positivista possibilitou, de um lado, 

inegáveis – e até então inimagináveis – avanços, criou, de outro lado, sérios 

inconvenientes no que se relaciona à percepção da realidade pelo homem, determinando 

a perda de contato com aspectos fundamentais da existência concreta.  

De fato, a elevação da linguagem matemática refutou a ingerência de valores subjetivos 

nos resultados científicos. À pretensa objetividade da ciência corresponde a exigência 

de neutralidade do pesquisador. O cientista modelo do positivismo não pode deixar que 

sua pesquisa seja “deturpada” por fatores individuais ou sociais. Seus valores, suas 

crenças, sua ideologia – conquanto intrínsecos e essenciais ao ser humano –, devem ser 

anulados no exato momento em que se investe na condição de cientista.  

O mito da neutralidade científica, verdadeiro pilar sobre o qual se inspira a ciência 

moderna, informa, ainda, que a produção científica corresponderia à produção de um 

saber desinteressado de como serão feitas as suas aplicações práticas. “Em princípio, o 

conhecimento científico presta-se a informar projectos que interessam a quaisquer 

valores; pode ser usado para o bem ou para o mal, mas, quando é usado para o mal, esse 

uso reflecte-se, não no conhecimento científico, mas nos que o aplicaram.” (LACEY, 

2006, p.475).  

A ciência, dentro desta lógica positivista estrita, é erigida à condição de valor em si 

mesmo: a produção científica é sempre algo bom, na medida em que fornece ao homem 

novas possibilidades. A forma de sua utilização será um problema que foge aos estreitos 

limites da ciência e ao controle do cientista. 
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3 O OBJETO DE PESQUISA NA CIÊNCIA MODERNA: DIVIDIR PARA 

ENTENDER 

Em consonância com a racionalidade científica moderna, somente a partir da estrita 

submissão ao rigor metodológico é que se pode produzir um saber que, resguardando-se 

da influência de fatores externos, mereça ser qualificado de científico. A principal 

preocupação do cientista é produzir um conhecimento objetivo, cuja veracidade possa 

ser demonstrada, verificada e validada.  

Porém, a questão do método remete a algumas ponderações necessárias. A primeira 

delas é de ordem pragmática e consiste na consitatação de que nem sempre é possível 

pesquisar soluções para problemas muito amplos e complexos. Os recursos 

metodológicos disponíveis para o cientista delimitam o empreendimento científico. 

Experimentações, observações rigorosas, levantamento de dados estatísticos e testes 

controlados exigem dedicação, tempo e dinheiro. A pesquisa tenderá a ser tão mais 

profunda e adequada na medida em que melhores forem a estrutura e o aparato material 

afetados ao seu fim. 

Também a dificuldade em relacionar, dentro do rigor metodológico, dados e teorias de 

diferentes campos do saber contribui para limitar o campo de atuação e os objetivos da 

pesquisa científica. Defrontar-se com aspectos de naturezas variegadas, ora afeitas à 

sociologia, ora à história ou à dogmática jurídica, relacionando-os, não é, de forma 

alguma, tarefa simples. Muito pelo contrário, esta, no mais das vezes, se revela, diante 

da dificuldade em reunir conhecimentos tão amplos e diversos, empreitada inviável para 

um pesquisador. 

Para se manterem fieis ao método é que os cientistas, muitas vezes, se vêem forçados a 

empreender uma redução da complexidade dos problemas com que se embatem, seja 

pela insuficiência de recursos, seja pela inaptidão pessoal de manipular, sozinho, 

conhecimentos e técnicas muito diferenciados. “O mundo é complicado e a mente 

humana não o pode compreender completamente. Conhecer significa dividir e 

classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou.” 

(SANTOS, 2006, p.28). Prefere-se a segmentação temática do conhecimento em 

diversas áreas, demarcando fronteiras para o saber a ser trabalhado por cada cientista. 
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Estimulada a unidisciplinaridade, a ciência se torna um campo de atuação para 

especialistas. 

O método reclama, ainda, no fito de manter a ciência pura e objetiva, a neutralidade do 

cientista, que deve se despir de sua condição humana e se afastar de valores e crenças 

pessoais quando no exercício de seu labor. Não deverá admitir a contaminação da 

pesquisa por fatores que não possam ser aferidos e verificados nos limites da 

racionalidade positivista. Questões que versem acerca do certo e do errado, do bom e do 

mau, tendem a ser qualificadas de irracionais, indignas de tratamento sério diante da 

inexistência de um padrão lógico-matemático capaz de fornecer meios de julgamento 

idôneos para este tipo de dúvidas.  

Porém, preocupado em simplesmente adequar o seu objeto de pesquisa às regras do 

método, o cientista termina se perdendo de uma série de questões que lhe deveriam ser 

caras quando da formulação de seu objeto de estudo. Se, de fato, não se pode descurar 

da relevância da metodologia para se produzir um saber sério, “[...] o uso rigoroso de 

um método não pode ser o critério inicial e final na determinação da pesquisa.” 

(ALVES, 2006, p.92).  

Com efeito, o método não é – não deve, nem pode ser – o critério para escolha do objeto 

de pesquisa. A um, porque, atento às mais minuciosas exigências metodológicas, o 

cientista poderá tratar de situações totalmente inusitadas, que, no mais das vezes, não 

possuirão grau de relevância mínimo para a comunidade, como seria o caso de se medir 

a velocidade com que a água desce pelo ralo da pia de casa. O tão só fato de poderem 

ser tratadas dentro dos estreitos limites do método não torna as questões merecedoras de 

um trabalho científico. 

Demais disto, muito embora o método determine que o problema de pesquisa possa ser 

tão mais amplo quanto maiores forem as condições técnicas e recursos ao alcance do 

cientista, não se pode olvidar que a grande maioria dos problemas cuja resolução 

realmente poderia fazer diferença para a sociedade se revela demasiado complexa para 

se adequar ao rigor metodológico exigido pelo positivismo. Principalmente na seara das 

ciências sociais, as grandes questões não possuem uma, mas diversas – e muitas vezes 

indetermináveis – causas que confluem para a sua formação. Para abordá-las, atendo-se 

ao método em sua inteireza, o cientista necessitaria não só de cultura e conhecimento 

invejáveis, como também de um aparato técnico imenso posto a sua disposição. Como 

3217



9 
 

estas condições são praticamente impossíveis de serem preenchidas na prática, a 

obsessão com o método, no mais das vezes, termina contribuindo tão somente com o 

afastamento dos cientistas das questões que realmente importam à comunidade. 

Por fim, ao estimular a falta de comprometimento para com questões de ordem 

filosóficas e epistêmicas, o cientista vê-se desobrigado de refletir acerca de perguntas 

que, para ele, deveriam ser relevantes – e, mais do que isto, determinantes –, como, por 

exemplo, “a quem interessa a ciência?”; “por que produzir ciência?”; “como será 

utilizado o conhecimento produzido?”.  

Afastando os cientistas de indagações de tal ordem, o modelo positivista científico 

introduz pernicioso relativismo no trato das questões axiológicas, o qual, ao eliminar 

parâmetros e paradigmas que sirvam para nortear substancialmente o processo 

científico, deixa margem para que o saber se valide tão só pela adequação formal ao 

método, impossibilitando, no mais, qualquer controle – seja ele racional ou não – de 

suas motivações e aplicações práticas. 

4 SUPERANDO O MITO DA NEUTRALIDADE CIENTÍFICA 

A defesa do rigor metódico e da conseqüente necessidade de reduzir a complexidade 

dos problemas enfrentados são conseqüências imediatas de um fundamento basilar do 

padrão de racionalidade científica moderna: o mito da neutralidade científica, a apregoar 

a ausência de nexo entre os resultados científicos e a carga subjetiva do cientista.  

Este paradigma científico moderno, porém, encontra-se hoje em plena crise. A 

concepção positivista de ciência está sendo questionada e os sinais apontam para sua 

reformulação.  

O modelo científico-positivista afirmou-se inicialmente em relação às ciências naturais. 

Debruçando-se sobre elas, galgou avanços e conseguiu ratificar a crença de que, por 

meio da ciência, o homem poderia se tornar senhor do mundo. 

Tamanho foi o destaque que o positivismo alcançou que, por volta do século XIX, 

passou-se a reivindicar a aplicação do rigor metodológico também em relação às 

humanísticas, que, assim, poderiam almejar serem qualificadas como verdadeiras 

ciências: as ciências sociais. 
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Esta extensão epistêmica e metodológica, contudo, nunca foi perfeita. A lógica 

positivista, que houvera obtido alto grau de sucesso na aplicação às ciências naturais, 

não se adequou de todo às humanísticas, que versavam não sobre regras e fatos naturais, 

mas acerca de condutas humanas, que, por serem ontologicamente livres2, não aceitam a 

redução a fórmulas de validação universais. Enquanto o modelo positivista estava 

comprometido com o intuito de dominar e transformar a natureza, as ciências sociais 

necessitavam do empenho descompromissado em compreender a realidade social em 

seus mais diversos aspectos. Exatamente por isto, ao lado daqueles que defendiam a 

simples extensão, nos limites do possível, da epistemologia e metodologia positivistas 

às ciências sociais3, se desenvolveu uma corrente de pensamento que reivindicou uma 

metodologia própria para estas últimas.  

Foi este movimento em prol da libertação metodológica das ciências sociais que, 

paulatinamente, estimulou um processo mais amplo, de revisitação epistemológica que 

não só envolveu o conceito de ciência no campo específico das humanísticas, mas 

também no das ciências naturais. Como bem observa de Boaventura de Sousa Santos 

(1989, p.23), “[...] curiosamente, o apogeu da dogmatização da ciência significa também 

o início do seu declínio e, portanto, o início de um movimento de desdogmatização da 

ciência que não cessou de se ampliar e aprofundar até nossos dias.” 

O positivismo passou a ter nutrido contra si um sentimento de desconforto, bem 

delineado nas lúcidas palavras de Paulo Freire (1996, p.63): 

Não tenho dúvida do insucesso do cientista a quem falte a capacidade de 
adivinhar, o sentido da desconfiança, a abertura à dúvida, a inquietação de 
quem não se acha demasiado certo das certezas. Tenho pena e, às vezes, 
medo, do cientista demasiado seguro da segurança, senhor da verdade e que 
não suspeita sequer da historicidade do próprio saber. 

Não cabe, neste artigo, realizar divagações extensas acerca da aludida mudança 

paradigmática iniciada nas ciências sociais – e estendida às naturais –, até porque, ainda 

                                                 
2 A liberdade humana é algo que lhe é inato. Embora possam existir regras impositivas de 
comportamento, sejam elas morais, religiosas ou jurídicas, há, sempre aberta ao ser humano, a 
possibilidade de optar pela transgressão. Não significa dizer que não haverá punição, mas que a 
possibilidade desta vir a ocorrer não elimina a hipótese de o indivíduo optar pela conduta proibida.  
3 Este modelo, segundo Boaventura de Sousa Santos (2006, p.34), é bem expresso no movimento da 
“física social”, transparente em linhas de pensamento como a de Durkheim, a demandar a redução dos 
fatos sociais às suas dimensões externas, observáveis e mensuráveis. A despeito da admitida dificuldade 
de tal processo, os defensores desta linha crêem que, assim, após percorrem um longo caminho, as 
ciências sociais conseguirão se equiparar às ciências da natureza, tornando possível a formulação de 
regras universais de causa e efeito. 
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hoje, o processo de transição não se completou e, por conseguinte, não há bases 

suficientemente sólidas nem para afirmar a preponderância de um novo conceito de 

ciência já assente e nem para realizar prognósticos exatos acerca de seu devir.  

Há, contudo, alguns aspectos desta verdadeira revolução científica que se apresentam 

como tendências, eis que há, em relação a eles, certa confluência de opiniões daqueles 

que se dedicam ao estudo epistemológico da ciência. É sobre esta intersecção de fatores 

que se pretenderá uma base de apoio para refutar o mito da neutralidade científica, 

propalado pelo positivismo.  

O aludido processo de desdogmatização da ciência traz, em um de seus primeiros 

momentos, o questionamento sobre a apropriação do conceito de verdade pelo saber 

científico. Começa-se a indagar se, de fato, a objetividade metodológica do positivismo 

poderia conduzir à verdade, pondo, assim, em xeque o método científico e a validade 

dos seus resultados. 

Karl Popper (2004, p.17), ao se debruçar sobre a lógica das ciências sociais, refuta a 

extensão do método próprio das ciências naturais a elas. Segundo o referido autor, a 

objetividade das ciências sociais tem de ser buscada por meio de um estatuto 

metodológico próprio, de natureza crítica, amparado “[...] em tentativas experimentais 

para resolver nossos problemas por conjecturas que são controladas por severa crítica. É 

um desenvolvimento crítico consciente do método de ‘ensaio e erro’.” (POPPER, 2004, 

p.16).  

A proposta de método crítico de Karl Popper vai muito além da mera reivindicação de 

um conjunto de regras diferenciadas para a construção das ciências sociais. Ao afirmar 

“[...] que nenhuma teoria está isenta do ataque da crítica; e, mais ainda, que o 

instrumento principal da crítica lógica – a contradição lógica – é objetivo” (POPPER, 

2004, p.16), o autor introduz o falibilismo no método das ciências sociais, rompendo 

com aspectos importantes da epistemologia original do positivismo.  

Antes, a experimentação propunha-se a atestar a veracidade das hipóteses, pois se 

acreditava na aptidão do método científico para alcançar a verdade absoluta. A partir de 

agora, admite-se que a ciência não trabalha necessariamente com a verdade última, mas 

tão somente com soluções possíveis, às quais os testes empíricos e a crítica lógica 
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tentarão infirmar. A teoria se manterá válida tão somente enquanto resistir às críticas 

contra ela direcionadas. 

Ao reconhecer a insuficiência do rigor metodológico no sentido de atestar a exatidão 

das hipóteses trabalhadas, Karl Popper põe em dúvida alguns preceitos basilares do 

positivismo. Dentre eles, o mito da produção do conhecimento descompromissado de 

sua aplicação prática final, o que se depreende de suas próprias palavras: 

Se é possível dizer que o conhecimento começa por algo, poder-se-ia dizer o 
seguinte: o conhecimento não começa de percepções ou observações ou de 
coleção de fatos ou números, porém, começa, mais propriamente, de 
problemas. Poder-se-ia dizer: não há nenhum problema sem conhecimento; 
mas, também, não há nenhum problema sem ignorância. Pois cada problema 
surge da descoberta de que algo não está em ordem com nosso suposto 
conhecimento; ou, examinado logicamente, da descoberta de uma 
contradição interna entre nosso suposto conhecimento e os fatos; ou, 
declarado talvez mais corretamente, da descoberta de uma contradição 
aparente entre nosso suposto conhecimento e os supostos fatos. (POPPER, 
2004, p.14). 

O autor admite expressamente que não existe conhecimento desinteressado. Todo 

conhecimento é produzido em busca de solucionar algo, de resolver algum problema4. E 

este aspecto é tão relevante para o autor que ele chega a correlacioná-lo com o próprio 

êxito da pesquisa, nos seguintes termos: “Como em todas as outras ciências, estamos, 

nas ciências sociais, sendo bem ou mal sucedidos, interessantes ou maçantes, frutíferos 

ou infrutíferos, na exata proporção à significância ou interesse dos problemas a que 

estamos ligados.” (POPPER, 2004, p.15). Insere-se, assim, a preocupação com a 

aplicação prática do conhecimento que será produzido cientificamente. 

Esta perspectiva possui grande impacto em relação a epistemologia científica, na 

medida em que se traduz na aproximação da ciência com a vida humana concreta, com 

os interesses da sociedade. Atenua-se, assim, o ar de soberba, desapego e 

desprendimento do saber científico em face da vida concreta e diuturna dos homens. 

Nas palavras de Miracy Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias (2006, p.33):  

A problematização da produção do conhecimento e do conhecimento já 
posto, neste início de século, significa que as ciências já não mais se limitam 
a posturas metodológicas simplificadoras frente à complexidade do mundo 
real. No momento em que o sujeito do conhecimento se dispõe a dar solução 
a situações-problemas (dilemas) de determinada área científica, ele está 
colocando em questão, e também problematizando, os próprios limites e 

                                                 
4 “Um problema é, quase sempre, uma inquietação ou, até mesmo, um obstáculo, uma indignação do 
sujeito em relação ao conhecimento produzido ou às normas morais, sociais ou legisladas, segundo 
determinados conteúdos discursivos” (GUSTIN; DIAS, 2006, p.33). 
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fronteiras desse campo científico que o condicionam aos conhecimentos já 
estatuídos, que nem sempre correspondem às necessidades humanas, sociais 
e do desenvolvimento da própria ciência.  

Porém, este primeiro desvelamento ainda não é suficiente para infirmar de todo o 

positivismo científico. Se lhe acrescenta ares de modéstia, ao lhe desatrelar da 

correspondência com a verdade e aproximá-lo do homem comum e suas dificuldades 

diárias, ainda mantém intacto o seu papel de destaque em relação aos demais saberes. 

Muito embora o conceito de verdade com que trabalhe seja agora o de uma “solução 

momentânea”, aceita pela comunidade enquanto não se depare com críticas que a 

infirmem, o cientificismo ainda não teve o seu lugar contestado: está acima do senso 

comum, vale além da filosofia, continua a se afirmar como um valor em si mesmo, e, 

mais do que tudo, deixa intocado o dogma de que, na construção do conhecimento, não 

influenciam as posições pessoais do cientista. 

Indo além na crítica ao positivismo, Thomas Kuhn (2006, p.20-22), ao propor uma nova 

imagem da ciência, refuta alguns preceitos basilares da concepção popperiana, dentre as 

quais a idéia de que o progresso científico se dá pela acumulação de saberes científicos. 

Tomando por referencial a Nova História5, Thomas Kuhn afirma que o avanço da 

ciência não se delimita a admitir “verdades temporárias” até que “verdades mais 

corretas” surjam e tomem o lugar daquelas pelo período em que aguardam que outra, 

ainda mais “verdadeira”, venha e lhes tome, também, o assento. Para ele, todo 

conhecimento científico é produzido em um determinado momento histórico e é dele 

indissociável por estar intrinsecamente relacionado ao conjunto de crenças que nele 

imperam. 

Em outros termos, passa-se a admitir que o conjunto de valores, a experiência prévia, a 

história do cientista e da comunidade científica, poderão influenciar (rectius: influem) 

nas conclusões que chegar com a sua pesquisa. Não por outra razão é que o próprio 

Thomas Kuhn (2006, p.22) destaca “a insuficiência das diretrizes metodológicas para 

ditarem, por si só, uma única conclusão substantiva para várias espécies de questões 

                                                 
5 Trata-se de um movimento surgido com a École des Annales na França, que se insurgiu contra o 
positivismo aplicado no tratamento da História. Enquanto a escola “metódica” do positivismo preocupar-
se-ia com a mera erudição, com a narrativa repetitiva dos acontecimentos em sua ordem cronológica, a 
História Nova traz uma proposta de estudar os fatos como componentes de estruturas maiores. Adota, 
para isto, uma perspectiva cronológica muito mais ampla (que chamam de tempo de longa duração), de 
forma a se permitir a leitura de valores e intenções como elementos que influenciam na constituição 
histórica. 
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científicas.” Atendo-se ao método, à observação e à experimentação, o cientista poderá 

“[...] atingir de modo legítimo qualquer uma dentre muitas conclusões incompatíveis.” 

(KUHN, 2006, p.22). Em última instância, o resultado da pesquisa científica não será 

neutro e objetivo, nos termos pretendidos pelo positivismo, mas restará sempre 

influenciado por aspectos externos, de natureza subjetiva, como a história de vida, as 

vivências prévias e os valores em que se acredita.  

Isto não significa, todavia, o abandono ou desprezo da metodologia, mas tão somente a 

redução de sua importância, consoante se depreende da seguinte passagem: 

A observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente a 
extensão das crenças admissíveis, porque de outro modo não haveria ciência. 
Mas não podem, por si só, determinar um conjunto específico de semelhantes 
crenças. Um elemento aparentemente arbitrário, composto de acidentes 
pessoais e históricos, é sempre um ingrediente formador das crenças 
esposadas por uma comunidade científica específica numa determinada 
época. (KUHN, 2006, p.23). 

Thomas Kuhn (2006, p.203-218) evidencia, ainda, a importância das discussões 

filosóficas para a ciência. Ao delinear o seu conceito de revolução científica, o autor 

deixa claro que as grandes mudanças científicas são aquelas que questionam as bases 

epistemológicas da produção do conhecimento até então reconhecido como válido, ou 

seja, são aquelas que modificam a forma do homem ver o mundo. Com isto Thomas 

Kuhn consegue resgatar o valor da filosofia para e em face da ciência.  

O modelo científico-positivista, que propõe a especialização, o dividir para conhecer, na 

fiel crença de que, sabendo-se tudo das partes, há de se chegar a uma melhor 

compreensão do todo, encontrar-se-ia, em verdade, inserido em um processo de auto-

implosão, que, ao invés de estimular o avanço, comprometer-se-ia com a manutenção 

do status quo. Thomas Kuhn (2006, p.209) demonstra claramente esta preocupação ao 

abordar a forma de ensino dos futuros cientistas:  

[...] o estudante fia-se principalmente nos manuais até iniciar sua própria 
pesquisa, no terceiro ou quarto ano de trabalho graduado. Muitos currículos 
científicos nem sequer exigem que os alunos de pós-graduação leiam livros 
que não foram escritos especialmente para estudantes. Os poucos que exigem 
leituras suplementares de monografias e artigos de pesquisa restringem tais 
tarefas aos cursos mais avançados, e as leituras que desenvolvem os assuntos 
tratados nos manuais. Dada a confiança em seus paradigmas, que torna esta 
técnica educacional possível, poucos cientistas gostariam de modificá-la. 
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Eis aí uma grande contradição da ciência moderna! Enquanto propende ao estudo de 

tópicos cada vez mais restritos, estimula os cientistas a perderem o contato com 

questões epistemológicas essenciais para as revoluções científicas.  

Esta é uma preocupação partilhada também por Karl Popper (2004, p.43), que, ao se 

manifestar sobre a falta de criatividade crítica, tão estimulada nas universidades, a 

identifica como causa para o “fenômeno de jovens cientistas ávidos em acompanhar a 

última moda e o último jargão”, mesmo sabendo que o que cientista se destaca por 

romper com a normalidade é aquele que busca o enfrentamento crítico. Trata-se de 

fenômeno que, se levado a extremos, pode conduzir à morte da ciência. “Se a maioria 

dos especialistas se limitar a adotar uma atitude de ‘mostrar serviço’, será o fim da 

ciência tal como a conhecemos – da grande ciência.” (POPPER, 2004, p.44). 

A verdade é que o positivismo, muito embora envolto em uma aura de pretensa 

neutralidade, em realidade, encontra, subjacente a si, uma determinada ideologia, à qual 

interessa este desapego em relação às questões filosóficas, epistêmicas e axiológicas. 

Este modo de pensamento compromete-se com a lógica de um sistema econômico que 

prefere evitar margem para questionamento de seus dogmas e princípios fundamentais, 

como adverte Boaventura de Sousa Santos (2007, p.141) 

O aparecimento do positivismo na epistemologia da ciência moderna e o do 
positivismo jurídico no direito e na dogmática jurídica podem considerar-se, 
em ambos os casos, construções ideológicas destinadas a reduzir o progresso 
societal ao desenvolvimento capitalista, bem como a imunizar a racionalidade 
contra a contaminação de qualquer irracionalidade não capitalista, quer ela 
fosse Deus, a religião ou a tradição, a metafísica ou a ética, ou ainda as 
utopias ou os ideais emancipatórios. No mesmo processo, as irracionalidades 
do capitalismo passam a poder coexistir e até a conviver com a racionalidade 
moderna, desde que se apresentem como regularidade (jurídicas ou 
científicas) empíricas. 

Em linhas ainda mais críticas ao paradigma científico-positivista, é possível suscitar o 

pensamento de autores como Hans-Georg Gadamer e Jürgen Habermas, que, muito 

embora tenham suas próprias especificidades, partilham de uma concepção de ciência 

que somente se pode validar em função da sua contribuição para o projeto de existência 

do homem, enquanto ser que vive em sociedade, imerso na comunicação (SANTOS, 

1989, p.25). Nesta perspectiva, a ciência só consistirá em algo bom na medida em que 

for produzida e utilizada para a emancipação do homem, isto é, para a melhoria da vida 

em sociedade. 

3224



16 
 

Reformula-se a concepção de conhecimento a partir de uma viragem lingüístico-

filosófica. Se, em um primeiro momento, acreditava-se ser possível conhecer de forma 

isenta e neutra, e, em uma segunda etapa, se admitiu a influência de crenças e valores 

externos na formulação de teorias, avança-se, agora, ainda mais. Chega-se à constatação 

de que o ato de compreensão é a própria essência do homem – estar vivo é 

compreender; nada existe além do que o homem compreende – e, mais do que isto, de 

que todo processo de compreensão envolve, necessariamente, a influência de valores 

pessoais que, muitas vezes, sequer são efetivamente percebidos pelo agente 

cognoscente.  

Hans-Georg Gadamer, em sua obra “Verdade e Método” (2005), utiliza-se da figura do 

círculo hermenêutico de Heidegger para explicar o processo de compreensão. Grosso 

modo, a compreensão representaria uma atitude de miscigenação entre sujeito e objeto: 

ao mesmo tempo em que o indivíduo internaliza constatações acerca do objeto, 

compreendendo-o, modifica-se por ter agregado conteúdo a sua bagagem pessoal. Este 

processo jamais é neutro, pois, na formação do conceito final, influenciarão todos os 

preconceitos (no sentido mais puro da palavra, isto é, de “pré-conceitos”) que o 

indivíduo possui. Seria impossível, contrário à essência humana, a neutralidade 

propalada pelo positivismo científico.  

Dentro desta acepção, a vida em sociedade seria oportunizada a partir do diálogo entre 

os atores sociais. Chegando a um acordo em relação a pontos essenciais, diversos atores 

poderiam construir um mundo compartilhado no qual viver. 

Jürgen Habermas, por seu turno, aceita as linhas gerais do pensamento de Hans-Georg 

Gadamer, porém se dedica com maior vagar às questões que envolvem a sociedade e, 

em especial, como obter o consenso diante de uma realidade em que o pluralismo 

epistêmico se faz assente. Segundo o autor, na sociedade contemporânea, complexa e 

individualista, a busca do entendimento, que deve ser empreendida a partir do diálogo  

[...] não se esgota numa reflexão monológica, segundo a qual determinadas 
máximas seriam aceitáveis como leis universais do meu ponto de vista. É só 
na qualidade de participantes de um diálogo abrangente e voltado para o 
consenso que somos chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em 
relação às nossas diferenças recíprocas na percepção de uma mesma situação. 
Devemos então procurar saber como cada um dos demais participante 
procuraria, a partir do seu próprio ponto de vista, proceder à universalização 
de todos os interesses envolvidos. (HABERMAS, 2004, p.9-10, grifos do 
autor) 
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Também nesta perspectiva, portanto, diante da impossibilidade de alcançar uma verdade 

suprema, imutável, capaz de conciliar os mais diversos – e antagônicos – valores 

individuais, o diálogo se apresenta como instância precípua à obtenção de 

entendimentos que possam e mereçam ser aceitos por todos. A exposição das hipóteses 

e dos argumentos individuais ao debate – e, por conseguinte às críticas – se apresenta 

como parâmetro para o consenso.  

Porém, como ressalta Jürgen Habermas no texto supratranscrito, a transcendência 

almejada pelo diálogo somente se fará possível se os atores do debate adotarem postura 

comprometida. Faz-se necessária a assunção de um enfoque performático, no qual os 

envolvidos se proponham a não considerar tão somente – e nem ao menos 

primordialmente – a satisfação imediata de seus interesses individuais. Eles deverão não 

apenas assumir a carga de subjetividade individual, mas também pretender ultrapassá-la, 

almejando o consenso a partir daquilo que puderem reconhecer como melhor para toda 

a coletividade. 

Deste breve e simples cotejar de algumas das posições contemporâneas acerca da 

ciência, independente da vertente preferida e dos desdobramentos que defluam do trato 

aprofundado de cada um dos temas, infere-se que o paradigma científico-positivista 

encontra-se, hoje, em plena crise, e, com ele, também seu dogma fundamental da 

neutralidade do cientista. Não se pode mais nutrir a idéia ingênua de que o pesquisador, 

ao desenvolver sua atividade, consegue desvencilhar-se de sua carga subjetiva. Ao 

revés, deve-se considerar tal fator para, assim, poder criar mecanismos que possibilitem 

o controle dos valores. 

5 CRITÉRIOS PARA ESCOLHA E DELIMITAÇÃO DO TEMA DENTRO DAS 

NOVAS PERSPECTIVAS 

Rompida a couraça do positivismo, não se pode aceitar que a posição do cientista seja a 

de um sujeito descompromissado, passivo, sujeito às regras metodológicas. Não se deve 

afastar dos cientistas, principalmente daqueles que se dedicam às ciências sociais, 

preocupações filosóficas como: “a quem interessa a ciência?”; “por que produzir 

ciência?”; “como será utilizado o conhecimento produzido?”.  
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Ao abstrair do âmbito de controle racional os valores, as questões epistêmicas e 

filosóficas, sob o argumento de que sua intrínseca relatividade histórica revelaria seu 

caráter irracional, o que o positivismo fez, em verdade, foi criar uma barreira para 

revoluções e modificações, comprometendo-se, assim, com a manutenção do status quo.  

O dogma da neutralidade do cientista, de origem positivista, não mais se sustenta. Não 

existe produção de conhecimento científico desinteressado de sua aplicação e, nos 

resultados da pesquisa, transparecerão fatores subjetivos do cientista. Rubem Alves 

(2006, p.101) é bastante claro ao aduzir que 

todo ato de pesquisa é um ato político. O conhecimento que produzo será 
usado por alguém num projeto específico de controle e manipulação. Na 
medida em que o pesquisador se engana a si mesmo, pretendendo estar 
produzindo conhecimento puro, ele se presta a ser manipulado mais dócil e 
ingenuamente. 

A consciência da importância do ato de decidir acerca do que pesquisar é de suma 

importância para que o cientista possa adequar sua atividade ao seu projeto de mundo. 

Seus valores pessoais, sua história de vida, sua experiência acumulada farão toda a 

diferença neste momento. O doutrinador que, ao se debruçar sobre o problema da 

criminalidade, almeja a sua redução por meio da reformulação das penas consignadas 

no Código Penal e o que persegue o mesmo fim partindo da adoção de políticas públicas 

de inclusão social, a despeito de tratarem de um mesmo assunto – a redução de 

criminalidade –, farão pesquisas totalmente distintas, com motes, motivos e conclusões 

também divergentes. 

Utiliza-se do exemplo não para defender a retidão de um ou de outro pesquisador, mas 

tão somente para demonstrar que é essencial, para o cientista, ter a consciência dos 

próprios valores e motivos já no momento de escolher e delimitar seu tema. Somente 

assim é que poderá se reconhecer em sua pesquisa e, por conseguinte, produzir algo 

válido. 

Ademais, superado o dogma de que, por meio da ciência, seria possível alcançar 

verdades absolutas e irrefutáveis, há que se admitir que o conhecimento reputado como 

verdadeiro – ainda que apenas historicamente verdadeiro – deve ser algo buscado a 

partir do dialogo ou do debate. A intersubjetividade é, aparentemente, a única instância 

idônea para informar aquilo que deve ser aceito como válido por todos. 
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Dentro deste contexto de busca pelo consenso, a assunção dos próprios valores se torna 

essencial para possibilitar o entendimento eficiente. A neutralidade – concebida como 

ausência ou não interferência de valores pessoais –, em um ambiente de contraposição 

de idéias, não pode ser considerada como algo benéfico. Ao revés, apenas contribui para 

obscurecer os reais fundamentos que servem de lastro para as teses defendidas, gerando 

o risco de o debate restar infrutífero por se ter desviado das razões importantes. 

De outro turno, ao deixar transparente a carga subjetiva que necessariamente 

influenciará na pesquisa, o cientista permite que também seus valores adentrem no 

debate, expondo-os ao controle da crítica. Torna, com isto, maiores não só as chances de 

se alcançar um entendimento, mas também de que a solução acertada se revele mais 

adequada e satisfatória à comunidade, eis que analisada também em uma perspectiva 

que considere a relação entre meios e fins.  

Em suma, o mito positivista da neutralidade do cientista não mais encontra espaço para 

aplicação.  O pesquisador, principalmente aquele dedicado às ciências sociais, deve 

assumir uma posição epistemológica e filosoficamente comprometida, conscientizando-

se dela e deixando-a transparecer desde o momento de escolha e delimitação do objeto 

de pesquisa.  

6 CONCLUSÃO 

O objetivo do presente artigo foi o de analisar aquele que, via de regra, configura o 

primeiro momento da atividade científica: a oportunidade de escolha e delimitação do 

tema. Pretendeu-se, na abordagem de tal objeto de pesquisa, correlacioná-lo aos 

diversos momentos da evolução histórica do conceito de ciência, para, com isto, não só 

demonstrar que seu conteúdo nem sempre foi o mesmo, como também para encontrar a 

melhor definição para tal oportunidade diante das perspectivas contemporâneas.  

Partiu-se da percepção de que, com a modernidade, vislumbrou-se a afirmação de um 

conceito de ciência específico e totalitário, marcado pelo apego ao rigor metodológico, a 

partir do qual se acreditava poder assegurar a objetividade e neutralidade necessárias à 

produção de um conhecimento identificável com a verdade.  

Porém, a obsessão com o rigor metodológico gerou inconvenientes. A adequação ao 

método não é critério idôneo para definir a importância dos problemas a serem 
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pesquisados. Mais do que isto, a exigência de estreita adequação às regras de método 

contribuiu para afastar os cientistas do embate com as questões que realmente têm 

relevância, o que conduziu à contestação deste modelo científico-positivista. 

Apesar de ainda não ser possível apontar os exatos contornos de um novo paradigma de 

racionalidade científica, há algumas tendências que são comuns às diversas vertentes 

que criticam o positivismo, sobre as quais já é possível trabalhar na busca do conteúdo 

do ato de escolha e delimitação do tema da pesquisa científica. O dogma da neutralidade 

do cientista, por exemplo, não mais se sustenta. Não existe produção de conhecimento 

científico desinteressado de sua aplicação: nos resultados da pesquisa transparecerão 

fatores subjetivos do cientista. 

O cientista deve ter exata noção sobre a amplitude existente no ato de escolha e 

delimitação do seu tema de pesquisa. Trata-se de um ato de extrema complexidade, 

revestido de natureza política. Consciente disto, o cientista terá a oportunidade de 

aproximar sua pesquisa de seu projeto de mundo, de forma a se reconhecer nela.  

Esta postura, em um ambiente de debate científico, contribui para o progresso, na 

medida em que expõe a carga subjetiva do cientista à crítica, facilitando e tornando 

possível um entendimento mais qualificado.  
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RESUMO 

O artigo procura destacar a importância do rigor metodológico na atividade do cientista; 

e define o conhecimento científico como uma crença verdadeira e justificada, a partir do 

que trata das noções de crença, de justificação racional e de verdade, sendo que esta 

última é tratada na sua acepção clássica de verdade como correspondência e, ainda, na 

acepção de quase-verdade ou verdade pragmática, sempre provisória, nos moldes em 

que foi originalmente concebida pelo filósofo Newton Carneiro Affonso da Costa. A 

partir daí são revisadas as noções de: a) incomensurabilidade de paradigmas, de Thomas 

Kuhn; e b) falseabilidade das teorias científicas, de Karl Popper. Essas duas noções se 

tornaram lugares-comuns na argumentação dos cientistas e têm sido utilizadas 

impropriamente em vários campos do conhecimento, inclusive o jurídico, o que torna 

necessária a sua elucidação a fim de que se corrijam os equívocos que permanentemente 

têm sido cometidos pelos cientistas do direito e mesmo por seus operadores. Além 

disso, procura-se destacar a importância do método axiomático e da eleição de uma 

lógica a ele subjacente para o trabalho de construção do conhecimento científico que 

compõe o escopo da atividade científica. Por fim, a necessidade de tirocínio crítico por 

parte do cientista é igualmente destacada como de fundamental importância para o 

controle racional da atividade do cientista. 
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ABSTRACT 

The article detach the importance of the metodologic severity in the activity of the 

scientist; and defines the scientific knowledge as a true justified belief, from that it deals 

with the slight knowledge of belief, rational justification and truth. The truth is treated 

in its classic meaning of truth as correspondence and, still, in the meaning of almost-

truth or pragmatic truth, always provisory, in the molds where originally was conceived 

by the philosopher Newton Carneiro Affonso Costa. From this point the idea of 

knowledge is revised: a) the idea of paradigms by Thomas Kuhn; and b) the Idea of the 

scientific theories by Karl Popper. These two points become commom-place in the 

argument of the scientists and have been used with mistakes in some fields of the 

knowledge, also in the Law Field. It becomes necessary its briefing so that the mistakes 

are corrected that permanently have been committed for the scientists of Law and for its 

operators. Moreover, it is looked to detach the importance of the axiomatic method and 

the election of a logic underlying it for the work of construction of the scientific 

knowledge that composes the target of the scientific activity. Finally, the necessity of 

critical apprenticeship on the part of the scientist equally is detached as basic 

importance for the rational control of the activity of the scientist. 

 

KEYWORDS: SCIENTIFIC KNOWLEDGE. RACIONAL JUSTIFICATION. 

PRAGMATIC TRUE. SCIENTIFIC METHODOLOGY 
 
 
Introdução 

 O pesquisador deve estar comprometido, antes de tudo, com a construção do 

conhecimento, tarefa que demanda rigor científico, somente alcançado por meio de 

métodos adequados que exigem a eleição de uma lógica subjacente que permita 

formalizar os resultados da pesquisa. 

 O rigor científico entra em choque com o obscurantismo, a confusão mental e 

as atitudes anticientíficas que caracterizam uma parte da intelligetsia a que se atribui a 

denominação de pós-moderna. 

                                                                                                                                                                          
∗∗* Doutorando em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; 
Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná - UFPR; Professor Adjunto da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR. 
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 Pretende-se fazer algumas considerações acerca do conhecimento científico, do 

método científico e seu processo de axiomatização lógica, para ao final denunciar a 

desonestidade intelectual de autores que defendem um método cujos resultados entram 

em conflito com o bom senso. 

 

1. O Conhecimento Científico 

 Há razões sedutoras para a adoção do ceticismo1, postura na qual a ciência 

seria produto apenas de convenções arbitrárias, circunstância que implicaria a sua 

aparente certeza, em que os fatos científicos e, a fortiori, as leis, seriam obra artificial 

do cientista. 

 Segundo esse prisma, atesta Henri POINCARÉ (1854-1912), “a ciência, 

portanto, nada pode nos ensinar sobre a verdade, só pode nos servir como regra de 

ação”2. Nessa perspectiva nominalista3 a ciência não seria mais que uma regra de ação, 

                                                           
1 Para maiores detalhes sobre o ceticismo, ver CELLA, José Renato Gaziero, Realismo Jurídico Norte-
Americano e Ceticismo, comunicação apresentada no I Congresso Brasileiro de História do Direito, que 
teve como tema “Justiça e Gestão do Estado”, promovido pelo Curso de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina - CPGD/UFSC; pelo Grupo de Pesquisa em História e Cultura 
Jurídica da Cátedra Aberta da Fondazione Cassamarca; e pelo Instituto Brasileiro de História do Direito - 
IBHD; realizado em Florianópolis-SC nos dias 08 a 11 de setembro de 2005, com exposição em 10 de 
setembro de 2005. 
2 POINCARÉ, Henri. O valor da ciência. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995, p. 137. 
3 A essa postura comumente se denomina nominalismo. Uma das grandes disputas do pensamento 
medieval se deu entre os realistas e os nominalistas no que se refere à questão dos universais, que se 
traduzem em noções genéricas, idéias, entidades abstratas. Segundo os realistas, os universais têm 
existência real, que é, além disso, prévia e anterior à das coisas, ou seja, universalia ante rem. Se assim 
não fosse, argumentam os realistas, seria impossível entender qualquer das coisas particulares, haja vista 
que as coisas estão fundadas metafisicamente nos universais. Os nominalistas, ao contrário, afirmam que 
os universais não são reais, posto que estão depois das coisas: universalia post rem. Pode-se dizer que se 
trata de abstrações totais da inteligência (cf. FERRATER MORA, José. In: Dicionário de filosofia, T. 
IV, p. 2.949-2.952). Aqui se dá a querela entre as teologias inspiradas em Santo AGOSTINHO 
(nominalista) e Santo TOMÁS DE AQUINO (realista), sendo que o nominalismo “...se põe em dúvida se 
não é legítimo, na compreensão da sociedade, partir do indivíduo e não dos grupos. Na verdade, passou a 
entender-se que aqueles atributos (‘universais’) que se predicam dos indivíduos (ser pater familias, ser 
escolar, ser plebeu) e que descrevem as relações sociais em que estão integrados não são qualidades 
incorporadas na sua essência, não são ‘coisas’ sem a consideração das quais a sua natureza não pudesse 
ser apreendida — como queriam os ‘realistas’. Sendo antes meros ‘nomes’, externos à essência, e que, 
portanto, podem ser deixados de lado na consideração desta. Se o fizermos, obtemos uma série de 
indivíduos ‘nus’, incaracterísticos, intermutáveis, abstratos, ‘gerais’, iguais. Verdadeiros átomos de uma 
sociedade que, esquecidas as tais ‘qualidades’ agora tornadas descartáveis, podia também ser esquecida 
pela teoria social e política. Esquecida a sociedade, i.e., o conjunto de vínculos individuais, o que ficava 
era o indivíduo, solto, isolado, despido dos seus atributos sociais. 
 Estava quase criado, por esta discussão aparentemente tão abstrata, um modelo intelectual que 
iria presidir a toda a reflexão social durante, pelo menos, os dois últimos séculos — o indivíduo, abstrato 
e igual. Ao mesmo tempo que desapareciam do proscênio as pessoas concretas, ligadas essencialmente 
umas às outras por vínculos naturais; e, com elas, desapareciam os grupos e a sociedade” (HESPANHA, 
Antônio Manuel. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio, p. 85). Ainda segundo Antônio 
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pois seríamos “...impotentes para conhecer o que quer que seja, e contudo estamos 

envolvidos, precisamos agir e, por via das dúvidas, firmamos regras. É o conjunto 

dessas regras que chamamos ciência”4. 

 Mas seria a ciência arbitrária como as regras de um jogo – por exemplo as 

regras do xadrez – regras de ação consensual? Ao negar essa equiparação, a moderna 

filosofia da ciência assume que a ciência é uma regra de ação que funciona, de maneira 

que se possa conhecer, fazer previsões que sejam úteis e que sirvam de regras de ação5, 

haja vista que o cientista se engana com menos freqüência, conforme se extrai do 

pensamento de Bertrand RUSSELL (1872-1970): 
“De minha parte não tenho dúvida de que, embora mudanças graduais sejam 
esperadas no campo da física, as doutrinas atuais estão provavelmente mais perto da 
verdade do que quaisquer teorias rivais existentes. A ciência em momento algum é 
totalmente exata, mas raramente é inteiramente errada, e tem, como regra, mais 
chance de ser exata do que as teorias não-científicas. É, portanto, racional aceitá-la 
hipoteticamente.”6

 

 O cientista intervém ativamente com a eleição dos fatos que merecem ser 

observados. Um fato isolado não tem, por si mesmo, nenhum interesse; torna-se 

interessante se houver motivos para supor que ele poderá ajudar a predizer outros; ou 

então, se, tendo sido predito, sua verificação for a confirmação de uma lei. Quem 

escolherá os fatos que, respondendo a essas condições, merecem se impor à ciência? É a 

livre atividade do cientista, cuja função é a de traduzir um fato bruto para uma certa 

linguagem7, porém não há poder sobre o fato, que se impõe de forma objetiva. Mas o 

que garante a objetividade do mundo? Talvez o fato de ser comum a nós e a outros seres 

                                                                                                                                                                          
Manuel HESPANHA, “...os nominalistas deixaram também de crer na existência de qualquer vínculo 
entre vontade e razão. Uma vez que existia, no plano epistemológico, uma radical diferença entre a 
realidade objetiva e a sua representação mental..., o mundo objetivo não tinha qualquer poder de 
conformação sobre o mundo mental. E, assim, não existia nenhum apetite natural pelo bem, nenhuma 
direção da vontade pela razão, como queria S. Tomás” (idem, p. 86, nota n. 122). 
4 POINCARÉ, H. Obra citada, p. 139. 
5 Ressalve-se que a ação não é o principal objetivo da ciência, mas sim o conhecimento. Não se deve 
condenar os estudos feitos, por exemplo, sobre a estrela Sirius, sobre o pretexto de que provavelmente 
não se exercerá qualquer ação sobre esse astro: ação é apenas o meio para o conhecimento. “Tudo o que o 
cientista cria num fato é a linguagem na qual ele a enuncia. Se prediz um fato, empregará essa linguagem, 
e para todos aqueles que souberem falá-la e entendê-la, sua predição está isenta de ambigüidade” 
(POINCARÉ, H. Obra citada, p. 148). 
6 RUSSELL, Bertrand. My philosophical development. 2. ed., Routledge, London: 1995, p. 13. 
7 Sobre as distinção entre fato bruto e fato científico, cf. POINCARÉ, H. Obra citada, p. 141-149. Para 
esse autor, dentro dos limites de uma concepção científica, ...“toda lei é apenas um enunciado imperfeito 
e provisório, mas deve ser substituída um dia por uma outra lei superior, da qual é apenas uma imagem 
grosseira. Portanto, não resta lugar para a intervenção de uma vontade livre” (POINCARÉ, H. Idem, p. 
159). 
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pensantes. Pelo menos se intui o fato de que tudo se passa como se a apreensão (o 

conhecimento) do mundo e a sua existência fossem possível e verdadeira, 

respectivamente.8

 Para qualificar duas expressões importantes que foram introduzidas acima, 

quais sejam conhecimento e verdade, será necessário, antes, traçar alguns comentários 

sobre a filosofia da ciência. Diz Newton DA COSTA sobre o tema: 
“Filosofia da ciência ou teoria da ciência, no sentido em que empregamos essas 
expressões, englobam três categorias de questões: epistemológicas (análise crítica da 
ciência), lógicas (estrutura lógico-formal da ciência) e metodológicas (metodologia 
científica).”9

 

 O conceito nuclear da teoria da ciência é o de verdade. A partir, então, da 

noção de verdade, pode-se definir, com o auxílio de outros conceitos complementares, a 

idéia de conhecimento científico.10

 Há pelo menos três teorias da verdade relevantes em ciência, a saber: as teorias 

da correspondência, da coerência e a pragmática. Dado que existem também várias 

lógicas alternativas, a conclusão que se impõe é a de que há vários sistemas cognitivos, 

em função do tipo de verdade e da lógica aceitos.11

 Reconhece-se que nas várias ciências se busca o conhecimento. Mas o que é o 

conhecimento? Em síntese, conhecimento é crença verdadeira e justificada. Essa é a 

denominada definição padrão de conhecimento, aceito por numerosos autores. Ela 

                                                           
8 Mais adiante se lançará mão da noção de quase-verdade originalmente elaborada por NEWTON DA 
COSTA. 
9 DA COSTA, Newton Carneiro Affonso. O conhecimento científico. 2. ed., Discurso Editorial, São 
Paulo: 1999, p. 22. 
10 Salvo aviso expresso em contrário, conhecimento, neste artigo, sempre significará conhecimento 
científico. Conhecimento se correlaciona com verdade. Em geral, quando se pensa em conhecimento se 
está comprometido com o conceito de verdade como correspondência, que é a concepção clássica de 
verdade. Por outro lado, verdade e lógica constituem noções interligadas estreitamente. Por depender da 
verdade, conhecimento e lógica acham-se imbricados entre si. Há, portanto, uma tripla relação: verdade-
lógica-conhecimento. 
11 Por exemplo, se se admitir que a física quântica é governada por uma lógica diferente da clássica, a 
forma de conhecimento associada a ela não pode ser a tradicional, que depende da lógica clássica. Da 
mesma forma, uma teoria da verdade que não seja a da correspondência conduz a uma sistematização 
cognitiva diversa da clássica. Ademais, nada impede que a ciência seja constituída por diversos sistemas 
cognitivos convenientemente interconectados. Em cada domínio da ciência empírica, deve-se utilizar o 
sistema cognitivo que melhor dê conta dele, situação que é similar a da lógica. Há um sistema empírico 
nuclear, baseado na lógica clássica, que coordena, por assim dizer, os diversos sistemas empíricos e 
alternativos: trata-se de sistema standard clássico, pelo menos na atualidade. Em sistemas diferentes do 
tradicional sempre será necessário indicar as modificações lógicas que serão introduzidas para dar conta 
das diferenças. Seja como for, em princípio, a filosofia da ciência se enquadra dentro dos padrões 
clássicos e tem como lógica subjacente a lógica clássica. 
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afirma basicamente o seguinte: X conhece a proposição p se e somente se X crê em p, p 

é verdadeira e a crença em p é justificada. 

 Daqui em diante, o termo conhecimento será utilizado como crença verdadeira 

e justificada. 

 A definição acima pode sofrer algumas restrições, porém ela é conveniente 

para os propósitos deste artigo. Como a ciência é, acima de tudo, atividade racional e 

crítica, então pouco a pouco “conhecimentos" em que a justificação não se mostra 

apropriada à crença correspondente serão superados, substituídos por outros mais de 

acordo com aquilo que implícita ou explicitamente se espera. Em síntese, o progresso 

permanente da ciência burila e aprimora os conhecimentos adquiridos. 

 Naturalmente, se conhecimento é crença verdadeira e justificada, deve-se 

analisar a noção de crença, bem como as de verdade e justificação. O termo verdade 

será tratado mais adiante. Por enquanto, assuma-se que ele é suficientemente claro. No 

tocante à justificação, parece cristalino que ela difere no campo das ciências formais 

(lógica e matemática) e no campo das ciências empíricas. 

 O que interessa aqui não são os sistemas de crenças realmente sustentados por 

uma pessoa ou grupo de pessoas; nem os sistemas ampliados quando se patenteia a 

alguém que esta ou aquela sentença é conseqüência lógica das proposições em que ele 

acredita, embora não houvesse deduzido. O que é importante aqui são sistemas 

idealizados de crenças, fechados pela relação de conseqüência lógica. Além disso, é 

preciso que o sistema seja congruente e não trivial: com a lógica subjacente a ele não 

deve ser possível derivar-se qualquer proposição. A lógica a que normalmente se 

recorre, em ciência, é a lógica clássica, de modo que se supõem consistentes os sistemas 

de crença, pois, em caso contrário, eles seriam triviais (na lógica clássica, um sistema 

dedutivo inconsistente é trivial). 

 A ciência é atividade racional acima de tudo. Mas em que consiste a 

racionalidade científica? A nota nuclear da racionalidade reside no seu fundamento 

conceitual. Em qualquer ciência empírica, procura-se compreender a realidade por meio 

de sistemas conceituais. 

 Mas, particularmente, a racionalidade não se resume à sua vertente conceitual. 

Assim, a elaboração de uma teoria �, em qualquer campo científico, pressupõe que, ao 

se aceitar os princípio de �, também se deve aceitar todas as suas conseqüências 
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lógicas. Em outras palavras, o cientista sempre se acha comprometido com dada lógica 

dedutiva, que por enquanto se admite que seja a lógica clássica. Se os postulados dos 

quais se parte forem verdadeiros, o que se obtém por meio da lógica dedutiva também 

tem que ser verdadeiro. A racionalidade, pois, obriga à conformidade com determinada 

lógica. A logicidade é a segunda característica da racionalidade. 

 Se alguma conseqüência lógica dos princípios de � não se evidencia 

verdadeira, algo de errado ocorre com � (ou com as condições contorno que foram 

utilizadas, junto com �, para se derivar a referida conseqüência, sobre a qual pairam 

dúvidas). Desse modo, pode-se, sob certas circunstâncias, refutar uma teoria. Nessa 

operação, a lógica se mostra e essencial. 

 Entretanto, as inferências que se faz na ciência e na vida cotidiana não se 

enquadram apenas entre as dedutivas. Uma espécie biológica cuja racionalidade se 

limitasse unicamente em sacar conclusões dedutivas de sistemas de proposições 

desapareceria na luta pela existência. Necessita-se imperativamente efetuar inferências 

que não são dedutivas, tais como a indução por simples enumeração, a analogia, a 

inferência estatística e o método hipotético-dedutivo. Atualmente, o emprego abundante 

da lógica indutiva, em particular a utilização de lógicas não-monotônicas em 

inteligência artificial e da metodologia estatística nas disciplinas sociais, confirma o que 

se acaba de asseverar. A lógica indutiva amplia a lógica dedutiva clássica, permitindo 

que se recorra, justificadamente, a regras de inferência não dedutivas. Em tais regras, 

mesmo que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão pode não ser. Denomina-se 

indutivo um mecanismo de referência como o descrito. Equivalentemente, indução é 

categoria de inferência que não preserva, infalivelmente, a verdade. 

 As grandes conquistas da ciência, ao nível teórico, sempre se executam pelo 

método hipotético-dedutivo, que pertence à classe das inferências indutivas. Quando se 

está em presença de um problema ou de uma família de problemas, muitas vezes se 

formula uma teoria �, que vai além dos dados que se dispõe, e, então, via �, trata-se de 

superar as dificuldades, discutindo-se a natureza dos problemas e resolvendo-os no 

interior do esquema conceitual provido por �. 

 Por exemplo, Isaac NEWTON (1642-1727) formulou a mecânica tradicional 

para dar conta, isto é, explicar e organizar vasta quantidade de situações, que envolviam 

as noções de movimento, força e equilíbrio. Formulada uma teoria, ensaia-se, então, 
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verificá-la ou refutá-la. Quanto mais ela resiste à refutação e maior for o número de 

conseqüências que a comprovam, tanto melhor: mais ela se impõe. Naturalmente, há 

outros fatores que contribuem para a aceitação de teorias, como a simplicidade, seu 

caráter intuitivo e a amplitude do escopo. 

 Ademais, um dos traços mais marcantes da racionalidade se condensa numa 

palavra: crítica. 

 A atitude do cientista implica postura crítica permanente. Não há teoria, não há 

experimento, que por mais bem estabelecido que se julgue, consiga se furtar à análise 

crítica. Duramente as teorias são testadas, analisadas e remodeladas. Pouca coisa em 

ciência é definitiva. A posição central da crítica constitui a essência da racionalidade. 

Sem tirocínio crítico não há ciência. 

 As asseverações anteriores valem especialmente no tocante às ciências reais, 

embora com pequenos retoques abranjam também as disciplinas formais, sobretudo se 

essas últimas forem encaradas sob o prisma de sua gênese, ao que se costuma chamar de 

contexto de descoberta, em oposição ao contexto de justificação.12

 Então, a racionalidade, em ciência, possui quatro dimensões: a conceitual, a 

dedutiva, a indutiva e a crítica. 

 Relativamente às ciências fatuais, a razão apela, de modo reiterado, à 

experiência e à observação. Ainda assim, ela não copia ou apenas retrata o universo, o 

real; ela cria, tece redes conceituais que servem como urdiduras de referência, de 

coordenadas, para que se possa agir em dada circunstância. O poder construtivo da 

razão é salientado por Albert EINSTEIN (1879-1955): 
“Os conceitos da física são criações do espírito humano e, não, como possam 
parecer, determinadas pelo mundo externo. Em nosso esforço para compreender a 
realidade, a nossa posição lembra a de um homem que procura adivinhar o 
mecanismo de um relógio fechado. Este homem vê o mostrador e os ponteiros, ouve 
o tique-taque, mas não tem meios de abrir a caixa que esconde o maquinismo. Se é 
um homem engenhoso, pode fazer idéia de um mecanismo responsável por tudo que 
ele observa exteriormente, mas não poderá nunca ter certeza de que o maquinismo 
que ele imagina seja o único que possa explicar os movimentos exteriores. 
Não poderá nunca comparar a idéia que forma do mecanismo interno com a 
realidade desse mecanismo – nem sequer pode imaginar a possibilidade ou a 
significação de tal comparação. Mas realmente crê que, à medida que o seu 
conhecimento cresce, a sua representação da realidade se torna mais e mais simples 
e explicativa de mais e mais coisas. Ele pode ainda crer na existência de limites para 

                                                           
12 Sobre as diferenças entre contexto de descobrimento e contexto de justificação na ciência, cf. CELLA, 
José Renato Gaziero, SERBENA, Cesar Antonio. Lógica deôntica paraconsistente e hard cases. In Anais 
do VI Congresso Brasileiro de Filosofia, v. II, p. 973-986. 
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o conhecimento, e admitir que o espírito humano aproxima-se destes limites. Esse 
extremo ideal será a ‘verdade objetiva’.”13

 

 Por esses e outros motivos a verdade inerente ao conhecimento científico não 

pode, pelo menos em níveis teóricos, afastados da experiência imediata, confundir-se, 

como pretende a teoria tradicional da verdade, pura e simplesmente com a 

correspondência ou com a reprodução. Todavia, numa primeira aproximação, a teoria 

da verdade como correspondência funciona, isto é, ela capta alguns aspectos do 

emprego da verdade em ciência. 

 Uma matéria digna de nota sobre o tema da possibilidade do conhecimento 

reside nas posições relativistas. Muitos são os especuladores que defendem a tese 

segundo a qual a ciência depende da cultura; variando esta, os conhecimentos 

científicos mudam. 

 Mesmo quando há enormes discrepâncias e desacordos quase insuperáveis no 

prisma cultural (mundos diversos, aparentemente incompatíveis), ainda assim se 

percebe um quid comum: a queda dos corpos, segundo o gregos clássicos, dissente 

profundamente da interpretação galileana, que é a atual. Porém, um pensador grego, 

ARQUIMEDES ou EUCLIDES, por exemplo, postos em contato com a física atual 

acabariam por compreendê-la e saberiam como relacioná-la com a da sua época.14

                                                           
13 EINSTEIN, Albert, INFELD, Leopold. The evoluction of physics. Simon and Schuster, New York: 
1938. 
14 Daí se podem extrair, desde logo, críticas ao posicionamento eminentemente relativista de Edgar 
MORIN. Ernest GELLNER (1925-1995), por exemplo, que admite a possibilidade de se chegar a uma 
verdade única (verdade aqui não no sentido forte do termo, mas próximo daquilo que adiante será 
definido como quase-verdade, pois esse autor reconhece o caráter relativo dos fundamentos da ciência, 
admitindo ser provavelmente impossível que a teoria do conhecimento possa desempenhar com rigor 
absoluto sua tarefa de fundamentação e legitimação do conhecimento sem incorrer na circularidade 
(petitio principii) ou no regresso ao infinito (cf. PORCHAT, O. P. Ceticismo e saber comum. In: Vida 
Comum e Ceticismo, p. 114), sustenta que, científica e moralmente, entre as diversas verdades uma 
deverá ser a mais forte. GELLNER não aceita, portanto, que a todo argumento ou opinião se possa 
sempre opor, à moda de PIRRO (295-272 aC), outro argumento ou opinião, igualmente possível. Aceitar 
isso implica o reconhecimento da impossibilidade de qualquer progresso científico. Para GELLNER, ao 
contrário: “...dos velhos sistemas que Descartes e a epistemologia moderna puseram a pique, se não 
resultou uma nova embarcação confiável e em boas condições de navegabilidade, restos ao menos 
sobraram dos quais ‘alguns pedaços são melhores que outros’ e podem, convenientemente reunidos e 
amarrados, compor ‘uma jangada passável’. Nas páginas finais de uma de suas obras mais importantes, 
GELLNER enumera esses elementos que, a seu ver, acabaram sendo destilados por um consenso 
emergente de alguns séculos de reflexão filosófica, elaborada sob o impacto da epistemologia moderna” 
(GELLNER, Ernest. Legitimation of belief. Cambridge: Cambridge University Press, 1974, p. 206-208). 
A peculiar idéia de verdade única não deve levar, necessariamente, a uma nova espécie de etnocentrismo 
e colonialismo. Segundo GELLNER são os relativismos que, sob o manto da tolerância, chegam a admitir 
absurdos como a justificação de opressões existentes em certas culturas, tais como torturas e mutilações 
sistemáticas. Segundo Ernest GELLNER, “num mundo como o nosso, a injunção relativista que nos diz 
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 Na metamorfose da ciência, as revoluções são pontos de inflexão, sem ruptura 

da continuidade da curva histórica. E esta, em numerosas ocasiões, origina vários 

ramos, da geometria grega procedem as geometrias de hoje, tanto puras quanto 

aplicadas. 

 Veja-se o que afirma POINCARÉ: 
“Sem dúvida, à primeira vista, as teorias nos parecem frágeis e a história da ciência 
nos demonstra que são efêmeras; e no entanto, não morrem completamente, e de 
cada uma delas subsiste alguma coisa. ...Pouco nos importa que o éter exista 
realmente; este é um tema para os metafísicos. O relevante para nós é que tudo 
ocorra como se ele existisse, e que esta hipótese se mostre cômoda para a explicação 
dos fenômenos.”15

 

 As ciências empíricas se constituem em sínteses de criação racional, de 

observação e de experimentação. Razão e experiência se fundem. 

 O pesquisador tece redes conceituais, motivadas e controlados pela 

experiência, para impor ordem ao universo. Assim, ele também consegue prever, 

retrover e prover. Apesar de as teorias, hipóteses e leis serem parcialmente inventos do 

cientista, elas revelam algo da realidade circundante e, portanto, inspiram-se na 

observação, na experimentação e em outras teorias já aceitas. 

 Os conceitos nucleares das diversas áreas científicas, suas categorias, que 

compõem as estruturas básicas, são trabalho do cientista. Assim, há vários espaços, 

tempos e espaços-tempos desenvolvidos pelos pesquisadores, para utilização quer na 

mecânica clássica, quer na relatividade restrita, quer na relatividade geral, quer na 

sociologia, quer no direito. 

                                                                                                                                                                          
‘quando em Roma, aja como os romanos’ se descobre vazia de conteúdo, porquanto, simplesmente não há 
‘Roma’ nem ‘Romanos’, não há mais ‘cidades’ identificáveis, isto é, unidades identificáveis, em termos 
dos quais a alegada relatividade possa operar” GELLNER, E. Idem, p 48-49). Para GELLNER também o 
relativismo lógico é inaceitável, pois “...o que está em jogo aqui não é a diferença entre meras teorias 
rivais mas entre incomensuráveis paradigmas rivais — o que pode ser chamado o problema de Thomas 
KHUN. Aqui, dar nota não é inútil mas, ao contrário, obrigatório. Inevitavelmente fazemos isso de 
qualquer modo. Há progresso científico, não apenas mudanças insignificantes de modas” (GELLNER, E. 
Sobre as opções de crença, Folha de São Paulo, 15 de maio de 1994, p. 6-11). 
 
15 POINCARÉ, H. Science et hipothèse. Flammarion, Paris: 1902, p. 79. Por exemplo, na dogmática 
jurídica, aceita-se a ficção de que todos conhecem a lei – e nesse caso se sabe, inclusive, que isso não é 
verdade (no sentido tradicional de verdade como correspondência) – mas pragmaticamente se toma essa 
ficção como um fato e se age como se tudo ocorresse como se ninguém desconhecesse a lei, sob pena de 
se inviabilizar a possibilidade de aplicação do direito e, em decorrência, a própria razão de ser do 
desenvolvimento de teorias do direito. Salva-se, assim, as aparências por meio da verdade pragmática 
(quase-verdade). Para um estudo mais detalhado das ficções jurídicas, cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
Função social da dogmática jurídica. RT, São Paulo, 1980. 
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 Assim, na ciência, capta-se e se explica o real por meio de conceitos e redes 

conceituais, que o cientista constrói e submete à crítica da comunidade científica. Por 

essa rota, obtêm-se as leis, hipóteses e teorias. Elas permitem ordenar o universo por 

meio de explicações, previsões e sistematizações. A ciência se talha recorrendo a 

sistemas de categorias, categorias essas que não são hirtas e imutáveis, mas que vão se 

estabelecendo e se modificando no transcurso da história da ciência. A continuidade 

histórica da evolução da ciência ocidental parece evidenciar que a existência de 

paradigmas categoriais diversos não implica necessariamente a sua 

incomensurabilidade, como queria KUHN. 

 Essencialmente, então, a racionalidade científica radica no seguinte: 

 1. A ciência real se desenvolve por intermédio da dedução (lógica dedutiva) e 

da indução (lógica indutiva). A dedução cobre a dimensão teórica, o arcabouço 

simbólico da ciência, enquanto a indução conduz, entre outras coisas, à justificação 

(corroboração, falsificação, etc.); 

 2. A postura científica se assenta sobre crítica permanente, isto é, o tirocínio 

crítico nunca é deixado de lado; 

 3. A dedução e a indução, estritamente falando, pressupõem que haja uma 

linguagem mais ou menos precisa, pelo menos em princípio, com o auxílio da qual se 

mapeia a experiência, expressa-se o teórico e se testam resultados. 

 Portanto, a ciência, em decorrência, possui uma característica adicional: o 

processo científico se mostra objetivo e controlável, mesmo que a objetividade e o 

controle, assim obtidos, não sejam absolutos. Todavia, dedução, indução e crítica 

eliminam o arbítrio e boa porção de subjetividade. 

 

2. A Noção de Verdade 

 Comumente se diz que a meta da ciência é encontrar a verdade. No entanto, há 

várias concepções da verdade. As três concepções relevantes são as seguintes: a 

concepção clássica de verdade como correspondência, a pragmática e a coerencial. 

 Pode parecer, às pessoas não prevenidas, que a ciência pesquisa para obter a 

verdade como correspondência: uma teoria científica é verdadeira se refletir o real, se 

retratar aquilo que é como é. 
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 ARISTÓTELES declarou, no livro Γ (quarto) da Metafísica, que “dizer do que 

é que não é e do que não é que é, é falso; enquanto dizer do que é que é, ou do que não 

é, que não é, é verdadeiro”16. De conformidade com a concepção correspondencial a 

verdade é aquilo que é, e a falsidade é aquilo que não é. 

 No entanto, há muitos reparos a uma posição que sustente, pura e 

simplesmente, ser da essência da indagação científica alcançar a verdade qual 

correspondência. 

 Torna-se necessário, pois, repensar a natureza e o papel da verdade em ciência. 

 A concepção clássica, tradicional, da correspondência mantém que uma 

sentença (podendo exprimir uma crença) é verdadeira caso reflita o real, retrate aquilo 

que é; se isso não se der, ela é falsa. As crenças ou as sentenças apontam para estados 

de coisas: se eles existem, elas são verdadeiras; em hipótese contrária, são falsas. 

 Uma teoria da correspondência, para ser filosoficamente satisfatória, deve 

deixar clara a índole da correspondência que deve existir entre sentenças ou crenças, de 

um lado, e a realidade, de outro, que assegure a verdade. 

 Isso conduz a problemas difíceis, porquanto, entre outras questões merecedoras 

de esclarecimento, incluem-se as seguintes: a) se se vai comparar a sentença S com a 

realidade, torna-se preciso que se saiba qual a estrutura da linguagem L em que se 

formula S ou, pelo menos, a estrutura de S, podendo tais estruturas, em princípio, 

descrever o real. Assim, apresenta-se a questão de se estabelecer as relações vigentes 

entre linguagem e realidade; b) portanto, é imprescindível saber como a realidade está 

estruturada ou dispor de uma teoria do real. E essa teoria deve ser verdadeira, chegando-

se, ao que tudo indica, a um círculo vicioso (petitio principii); c) se assim é, como se 

pode comparar linguagem (sentenças) ou pensamento (crenças) com aquilo a que eles se 

referem e que se situa fora da linguagem ou do pensamento? Obviamente, só parece 

possível comparar sentenças ou crenças com nosso corpo de crenças ou de experiências 

                                                           
16 Para ARISTÓTELES o princípio da contradição (ou da não-contradição), sendo o mais seguro de 
todos, é de tal forma que sobre ele “...é impossível errar: esse princípio deve ser o mais conhecido (...) e 
deve ser um princípio não hipotético. Com efeito, o princípio que deve necessariamente ser possuído por 
quem quer conhecer qualquer coisa não pode ser uma pura hipótese, e o que deve conhecer 
necessariamente quem queira conhecer qualquer coisa já deve ser possuído antes que se aprenda qualquer 
coisa. É evidente, portanto, que esse é o princípio mais seguro de todos. Depois do que foi dito, devemos 
definir esse princípio. É impossível que a mesma coisa, ao mesmo tempo, pertença e não pertença a uma 
mesma coisa, segundo o mesmo aspecto... Este é o mais seguro de todos os princípios... Efetivamente, é 
impossível a quem quer que seja acreditar que uma mesma coisa seja e não seja...” (ARISTÓTELES, 
Metafísica. Γ 3, 1005 b 10-20, Loyola, São Paulo, 2002, p. 143-145). 
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sobre o real. Estritamente falando, somente há comparação possível entre pensamento e 

pensamento; e d) se se copia algo do real ao se formular sentenças verdadeiras, qual a 

natureza dessa cópia? O que liga esta e o objeto original? 

 Vários autores tentaram resolver essas e outras questões ligadas à noção 

correspondencial de verdade. Para tanto, como não poderia deixar de ser, apelaram para 

princípios metafísicos e teorias especulativas. Para fugir disso, talvez fosse interessante 

a elaboração de algum tipo de definição de verdade que se afigurasse neutra no tocante 

a todos esses obstáculos.17

 Por outro lado, parece óbvio, pelo menos com relação a certas sentenças (e 

crenças) simples, o que se entende por verdade correspondencial. Por exemplo, a 

verdade de uma sentença da espécie de Estou vendo um retrato de Roberto Carlos ou de 

João e eu conversamos ontem tem sentido transparente e estamos todos certos, em 

ocasiões variadas, em sustentar que são verdadeiras ou que são falsas. Embora 

possamos nos enganar algumas vezes e sejamos obrigados a revisar nossas crenças mais 

elementares, o fato é que a noção de verdade (ou de falsidade) envolvida em tais 

sentenças se baseia em intuição forte, ponto de largada para qualquer elaboração 

racional. 

 Por tudo isso, considera-se o conceito clássico de verdade como primitivo, ou 

seja, como o ponto de partida das nossas construções teóricas. Ele se acha pressuposto 

em todas as nossas atividades práticas e teóricas. Filosoficamente, verdade é conceito 

último, indefinível por meio de outros mais simples, se utilizarmos o termo definição na 

acepção de proposição que caracteriza e esclarece, sem petição de princípio, um 

conceito. A própria sentença expressando a definição, em sentido estrito, de verdade 

teria de ser verdadeira. 

 Embora primitivo, intuitivo e basilar, o conceito tradicional de verdade exibe 

alguns pontos cegos: o paradoxo do mentiroso fornece um exemplo (esta sentença é 

falsa).18 Quando a sentença S se refere a estados de coisas que não incluem ela mesma, 

a verdade de S não oferece margem para dúvidas sobre suas condições de verdade ou de 

                                                           
17 Uma boa saída para esse problema é a noção de verdade proposta por Alfred TARSKI (1902-1983), 
porém a sua análise fugiria aos propósitos deste artigo. 
18 Trata-se do célebre paradoxo do mentiroso ou de EPIMÊNIDES (século V aC), o cretense. 
EPIMÊNIDES teria dito que todos os gregos eram mentirosos, fazendo com que o povo perguntasse se 
ele não estaria mentindo ao dizer tal coisa. Se digo eu estou mentindo, somente posso mentir se disser a 
verdade, e vice-versa, sendo essa afirmação paradoxal em si mesma. 
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falsidade; porém, quando há auto-referência, a situação se complica e se torna 

necessária uma análise profunda para se suplementar a intuição nuclear.19

 Não obstante o caráter primitivo da verdade correspondencial, torna-se 

possível caracterizá-lo formal e matematicamente entre amplos limites. Além disso, 

esse procedimento elimina inteiramente os paradoxos.20

 Atente-se agora para a idéia de verdade pragmática (ou de quase-verdade), 

aplicável às ciências empíricas. As filosofias pragmáticas enfatizam a prioridade da 

experiência e da ação sobre o ser e o pensamento.21

 As ciências empíricas, em resumo, utilizam-se de leis, hipóteses e teorias que 

sabidamente não reproduzem a realidade. Há teorias, até, que mesmo após terem sido 

abandonadas, posto que falsas, ainda hoje podem ser usadas para captar o real de 

maneira aproximada; é o que se dá, por exemplo, com o sistema de PTOLOMEU: suas 

predições, dentro de limites que lhe são próprios, permanecem sendo aceitáveis. 

 Informalmente, define-se a verdade correspondencial como o acordo entre 

pensamento e objeto, entre sentença e fatos. 

 Há, por outro lado, um conceito de verdade, denominado verdade pragmática, 

de conformidade com o qual a sentença S é pragmaticamente verdadeira, ou quase-

verdadeira, em um domínio do saber D, se, dentro de certos limites, S salva as 

aparências em D ou, em D, tudo se passa como se ela fosse verdadeira segundo a teoria 

da correspondência. 
                                                           
19 Ressalte-se que os sistemas jurídicos têm a característica de serem auto-referenciais, o que indica, 
desde logo, que a noção clássica de verdade é insuficiente para dar conta desses sistemas. 
20 Por exemplo, paradoxos como o do mentiroso são superados, na teoria de TARSKI, pela hierarquia de 
linguagens: linguagem objeto, metalinguagem, meta-metalinguagem, etc. Evita-se, desse modo, a auto-
referência, em particular sentenças que aludem a si mesmas. Exclui-se, portanto, linguagens 
semanticamente fechadas, isto é, que tratam de suas próprias semânticas. A introdução dessa restrição 
consiste em artifício lógico-matemático que individualiza extensionalmente a verdade em determinados 
contextos, particularmente apropriados para aplicações nos domínios abstratos da lógica e da matemática. 
Assim, o paradoxo de EPIMÊNIDES (do mentiroso) e outros análogos evidenciam que há uma hierarquia 
de noções de verdade, de conformidade com a distinção entre linguagem e metalinguagem. Por 
intermédio desse artifício teórico, não há obstáculo para se superar os paradoxos semânticos em geral, 
mantendo-se a lógica clássica. 
21 Para um maior aprofundamento sobre a filosofia pragmática, cf. CELLA, José Renato Gaziero. Razão e 
Experiência: Ideal e Real em Dewey. Sobre o tema, são também esclarecedoras as seguintes passagens 
dos pensamentos de Charles Sanders PEIRCE (1839-1914) e William JAMES (1842-1910): 
“...consideremos que efeitos o objeto de nossa concepção possa ter, no tocante a resultados práticos. 
Então, nossa concepção desses efeitos é a totalidade de nossa concepção do objeto... A opinião que é 
fadada a ser ultimamente aceita por todos que investigam é o que significamos por verdade, e o objeto 
representado por essa opinião é o real” (PEIRCE, C.S. Philosophical writings of peirce. Dover, New 
York: 1965, p. 31). “A verdade é o nome de tudo o que se mostra bom no caminho da crença... A verdade 
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 Então, nada há de definitivo no tocante à verdade, em ciência. O único critério 

para se aceitar um enunciado como verdadeiro é o seguinte: ele deve se acomodar, 

coerentemente, isto é, de maneira consistente e ajustada, ao corpo da ciência. Quando 

isso não ocorre, modifica-se a ciência ou abandona-se o enunciado (as mudanças, em 

ciência, são normalmente locais). 

 Em síntese, o cientista procura leis e teorias que são aproximadamente 

verdadeiras e salvem as aparências, isto é, que sejam quase-verdadeiras em certos 

domínios. Sob circunstâncias especiais, a quase-verdade envolvida na atividade do 

cientista pode coincidir com a verdade (correspondencial); por exemplo, quando 

afirmamos que o ponteiro de dado instrumento de medição, em uma verificação ou 

medida, situou-se entre as marcas 2 e 3 do mostrador. 

 

3. Metodologia Científica 

 Quanto à metodologia, a ciência deve possuir certos traços próprios: 

                                                                                                                                                                          
(...) é somente o vantajoso em nossa via de pensar” (JAMES, W. Pragmatism. Harvard University Press, 
Cambridge: 1975, p. 59). 
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 A) Ela se acha envolvida com a verificação22, a corroboração e a falsificação23. 

Com efeito, a quase-verdade só faz sentido firmando-se em sentenças básicas 

verificáveis, cuja verdade ou falsidade correspondencial se estabelece como certa 

(coincidência de ponteiros e marcas em escalas numeradas, configurações fotográficas, 

etc.). Ademais, a quase-verdade de teorias e de leis só se aceita pela via da 

                                                           
22 Em rigor, não há verificação cabal da verdade de teorias, pois estas são apenas quase-verdadeiras (ou 
aproximadamente verdadeiras). Todavia, a verificação parcial ou confirmação da quase-verdade é 
relevante, para ser lícito mantermos que nossas leis e teorias são pragmaticamente verdadeiras. 
23 Ao contrário do que sustentam Rudolf CARNAP (1891-1970) e Karl POPPER (1902-1994), não existe 
propriamente falsificação de teorias, pelo simples motivo de que uma boa teoria não se falsifica 
propriamente, mas apenas que se restringe, quando necessário, o seu domínio de aplicação. As 
concepções de CARNAP (The logical foundations of probability. Routledge and Kegan Paul, London: 
1951) sobre a corroboração da verdade de teorias e aquelas de POPPER (The logic of scientific 
discovery. Hutchinson, London: 1972) sobre a falsificação, portanto, mostram-se igualmente falhas, 
embora contenham algo de correto, desde que se referindo à quase-verdade e com adaptações 
convenientes. Assim, a ciência empírica se compõe de conjuntos de sistemas cognitivos que dão conta de 
domínios variados, segundo critérios mais ou menos precisos. As teorias devem sua aceitação à quase-
verdade que contêm. Uma boa teoria em D, devidamente corroborada e resistente à quase-falsificação é, 
foi e será perpetuamente quase-verdadeira em D. Sobre o pensamento de POPPER, cumpre ainda fazer as 
seguintes observações: “Ele quer, antes de mais nada, estabelecer um critério de demarcação entre teorias 
científicas e não-científicas, e pensa tê-lo encontrado na noção de falseabilidade: para ser considerada 
científica, uma teoria deve fazer predições que podem, em princípio, ser falsas no mundo real. Para 
Popper, teorias como astrologia ou psicanálise evitam submeter-se a tal teste, seja não fazendo predições 
exatas, seja ajustando seus enunciados de maneira ad hoc de modo a acomodar seus resultados empíricos 
que contradigam a teoria. 
 Se uma teoria é falsificável, e portanto científica, pode ser submetida a testes de falsificação. 
Quer dizer, podem-se comparar as predições empíricas da teoria com observações ou experimentos; se 
estes últimos contradizem as predições, segue-se que a teoria é falsa e deve ser rejeitada. A ênfase na 
falsificação (por oposição à verificação) ressalta, de acordo com Popper, uma assimetria crucial: não se 
pode provar que uma teoria é verdadeira porque ela faz, em geral, uma infinidade de predições empíricas, 
das quais apenas um subconjunto finito pode ser testado; pode-se, contudo, provar que uma teoria é falsa, 
porque, para que isso ocorra, basta uma única observação (confiável) que contradiga a teoria. 
 A esquematização de Popper – falsifiabilidade e falsificação – não é má, se for aceita com certa 
reserva. Porém numerosas dificuldades vêm à tona quando tentamos tomar a doutrina falsificacionista ao 
pé da letra. Pode parecer atraente abandonar a incerteza da verificação em favor da certeza da 
falsificação. Mas essa abordagem colide com dois problemas:... 
 A primeira dificuldade diz respeito ao status da indução científica. Quando uma teoria resiste 
com sucesso a uma tentativa de falsificação, um cientista considerará, muito naturalmente, a teoria como 
parcialmente confirmada e conferirá a ela maior plausibilidade ou probabilidade subjetiva mais elevada. 
O grau de plausibilidade depende, evidentemente, das circunstâncias: a qualidade da experiência, o 
inesperado do resultado etc. Mas Popper não estaria de acordo com nada disso: no curso de sua vida, foi 
um obstinado opositor de qualquer idéia de ‘confirmação’ de uma teoria, ou mesmo de sua 
‘possibilidade’. Ele escreveu: 

‘É racionalmente justificado raciocinar a partir de repetidos exemplos de que temos 
experiência para exemplos de que não tivemos nenhuma experiência? A resposta implacável de 
Hume a esta questão está correta...’ 

 Obviamente, cada indução é uma inferência do observado para o não-observado, e nenhuma 
interferência deste tipo pode ser justificada usando-se somente a lógica dedutiva. Todavia, como vimos, 
se este argumento fosse levado a sério – se a racionalidade se limitasse unicamente à lógica dedutiva – 
isso implicaria também que não existe boa razão para acreditar que o sol surgirá amanhã, embora 
ninguém espere realmente que o sol não desponte” (SOKAL, Alan, BRICMONT, Jean. Imposturas 
intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Record, Rio de Janeiro: 1999, p. 70-71). 
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corroboração: aumento da probabilidade pragmática de modo progressivo24; e a 

falsificação consiste, essencialmente, na restrição dos domínios de aplicação das 

construções cognitivas (redução dos universos das estruturas pragmáticas associadas, 

que podem se tornar vazios). 

 B) Os sistemas cognitivos científicos devem satisfazer a determinadas 

condições de natureza pragmática: simplicidade25, poder explicativo, valor heurístico, 

coerência com diversas outras teorias científicas, possibilidade em princípio de 

axiomatização26 e poder de sistematização da experiência, entre outras. Só parece 

                                                           
24 Habitualmente, quando se fala em grau de crença em α, está-se referindo a grau de crença na verdade 
(correspondencial) de α. Isso acarreta que a probabilidade de uma teoria, como a mecânica newtoniana e 
a relatividade geral, só pode ser nula. Com efeito, aquela já se sabe que não vige em certas condições; e 
esta, como toda teoria forte, será seguramente falsificada em futuro próximo (destino de qualquer teoria 
ou hipótese que não se mostre trivial). Portanto, considerando-se tudo o que foi dito sobre a idéia de 
quase-verdade, parece necessário que se trate de probabilidades somente quando relacionadas à quase-
verdade, ou seja, graus de crença (racional) na quase-verdade de enunciados; e no caso de proposições ou 
enunciados básicos, para os quais verdade e quase-verdade coincidem, em que os graus de crença serão 
referentes à verdade. Probabilidades assim definidas, por intermédio da quase-verdade, serão 
denominadas como probabilidades pragmáticas e, daqui em diante, probabilidade sempre designará 
probabilidade pragmática, salvo menção explícita em contrário. 
25 Exigir simplicidade não implica ocultar, como pretende MORIN, a complexidade do mundo 
circundante. Antes pelo contrário, a beleza das teorias científicas mais sofisticadas decorre da sua 
capacidade de traduzir com simplicidade os domínios do real (no sentido relacional proposto neste 
artigo). Considere-se uma descrição verbal do efeito de gravidade: solte uma bola e ela cairá. Este é um 
fato bastante evidente, mas vago pela forma como frustra os cientistas. Com que velocidade a bola cai? 
Cai em velocidade constante ou acelerada? Uma bola mais pesada cairia mais depressa? Mais palavras, 
mais sentenças dariam detalhes, mas ainda seriam incompletas. A maravilha da matemática é que ela 
captura precisamente em alguns símbolos o que só pode ser descrito em muitas palavras. Estes símbolos, 
enfileirados numa ordem significativa, formam equações –  que, por sua vez, constituem o corpo de 
conhecimento mais conciso e confiável do mundo. E assim é que a física oferece uma equação muito 
simples para calcular a velocidade de uma bola caindo. As equações tidas pelos cientistas como as mais 
belas se caracterizam por sua simplicidade e pela amplitude de conhecimento que conseguem captar, 
além de sua importância histórica. A equação matemática sobre a velocidade da bola caindo tem apenas 
quatro símbolos: v=gt. Com ela, calcula-se a velocidade da bola 2,5 segundos depois da sua soltura. (Ela 
é g, a aceleração da gravidade, que é de 9,6 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 2,5 
segundos, dando uma resposta de 24 metros por segundo). Outras equações fantásticas são as de 
MAXWELL (1831-1879) – conjunto de quatro que descreve a interação entre campos elétrico e 
magnético – a de EULER (1707-1783), puramente matemática, de uso na física teórica. Ela combina 
números racionais e irracionais para obter zero. Há também a fórmula já familiar E=mc2, de EINSTEIN, 
que iguala energia e matéria; o teorema de PITÁGORAS; e F=ma, de NEWTON, entre outros. Com um 
mero punhado de símbolos, essas fórmulas simples descrevem inúmeros fenômenos do universo. 1+1=2 é 
um conto de fadas da matemática, provavelmente a primeira equação que se aprende na infância, a 
primeira expressão do poder milagroso da mente para mudar o mundo real. Imagine-se (ou se constate) a 
primeira vez em que uma criança levanta o dedo indicador, o dedo 1 de cada mão, quando aprende a 
expressão; e o momento de assombro, talvez seu primeiro assombro verdadeiramente filosófico, quando 
ela vê que os dois dedos, separados por todo seu corpo, podem ser reunidos num único conceito em sua 
mente. 
26 Segundo Adonai Schlup SANT’ANNA (1964-   ): “1. O processo de axiomatização sintetiza parte 
significativa do método científico. As chamadas teorias científicas sempre partem de um mínimo de 
pressupostos para, por meio de um sistema dedutivo, permitir a inferência de um máximo de 
conseqüências lógicas. A gravitação universal de Newton, por exemplo, permite descrever os mais 
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sensato perseguir a quase-verdade quando essas condições forem, pelo menos em parte, 

satisfeitas. Assim, a possibilidade de axiomatização garante a logicidade das teorias: a 

adivinhação, o misticismo, etc. são excluídos a favor do raciocínio lógico. O trabalho 

fundacional do cientista apenas se legitima caso se mostre suscetível de tratamento 

lógico-formal, ainda que este não se concretize in totum. Todos esses preceitos 

pragmáticos se mostram inerentes à quase-verdade e asseguram o pleno exercício da 

razão. 

 C) A metodologia, especialmente da observação, da experimentação e da 

medição, em dado momento histórico tem que ser a metodologia padrão dessa época: 

não há isolamento metodológico em ciência. A metodologia delimita as interconexões 

entre teoria e experiência e a perquirição científica se procede circunscrita pelas normas 

metodológicas. Se essas mudam, transforma-se a ciência. 

 Mas como se explica a mudança de teoria, evolução progressiva da ciência? 

 Os motivos principais são os seguintes: a) ampliação dos domínios de 

aplicação das teorias; assim se passa da mecânica de partículas de NEWTON à 

mecânica dos corpos rígidos e à dos corpos elásticos; b) poder explicativo: as teorias 

ainda que quase-verdadeiras, procuram fundamentalmente a verdade e esta, acredita-se, 

                                                                                                                                                                          
variados fenômenos, desde a queda de uma maçã até a inexorável órbita da Lua. Essa metodologia 
científica parece ser algo muito importante para o ser humano. 2. O método axiomático tem um grande 
poder de síntese em um grau que oferece outra perspectiva em relação ao exposto acima. Ele tem 
qualidades pedagógicas interessantíssimas. Isso porque o método axiomático representa economia de 
pensamento... 3. O método axiomático tem o poder de qualificar discurso, de modo a permitir que 
questões de caráter filosófico em ciência sejam respondidas objetivamente. Em filosofia da ciência são 
discutidas, por exemplo, questões sobre a redução de uma teoria a outra, questões sobre a eliminabilidade 
de conceitos primitivos, questões sobre a consistência, decidibilidade e/ou completude de teorias etc. 
Todos esses tópicos podem ser objetivamente discutidos desde que uma formulação precisa seja dada à(s) 
teoria(s) em discussão. Nas palavras de Patrick Suppes: ‘Existe um papel para a filosofia com respeito às 
ciências. Não somos mais pregadores de Domingo para cientistas profissionais de Segunda-feira, mas 
podemos participar do entendimento científico de várias maneiras construtivas. Certos problemas de 
fundamentos são melhor resolvidos por filósofos do que por qualquer outra pessoa. Outros problemas de 
grande interesse conceitual realmente dependerão, para sua solução, de cientistas profundamente imersos 
na disciplina em questão, mas a iluminação do significado conceitual de soluções [de certos problemas] 
pode ser um papel propriamente filosófico... Os pregadores de domingo de Suppes são os antigos 
pensadores e críticos da metodologia científica, tais como Aristóteles, Descartes e Kant, entre outros. 
Hoje o papel da filosofia da ciência é bem diferente do que foi no passado. E o método axiomático tem 
um papel privilegiado nesse processo... Todas essas perspectivas apenas ilustram muito brevemente a 
riqueza do método axiomático. É como se estivéssemos olhando para um mesmo objeto no espaço, sob 
diferentes ângulos. Nesse sentido, o método axiomático é belo, pois sempre nos surpreende com novos 
aspectos quando o examinamos sob diferentes pontos de vista. Mas é claro que ele não é solução para 
todos os problemas de sistematização em ciência. Há limitações...” (O que é um axioma. Manole, 
Barueri: 2003, p. 129-132). 
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deve ser compreendida ou compreensível, pois, caso contrário, pouco nos serviriam.27; e 

c) fatores pragmáticos de naturezas diversas: simplicidade (especialmente matemática), 

congruência com outras teorias (concordância experimental, redução de 

incompatibilidades teóricas), poder de sistematização (quanto mais forte a teoria, 

aglutinando mais e mais elementos empíricos, tanto melhor), etc. 

 Em poucas palavras, as transformações de teorias se efetuam por causas 

pragmáticas, em adição à quase-verdade. Para as boas teorias, aquelas já 

convenientemente corroboradas em dado campo, somente há abandono devido a 

circunstâncias pragmáticas, pois a falsificação, ou seja o confronto negativo com a 

experiência, tão-somente reduz seus âmbitos de aplicação.28

 

4. Considerações Finais 

 A formalização do conhecimento pelo método axiomático é o mais poderoso 

instrumento de que se dispõe no momento29 para dar conta das teorias científicas: 
"A formalização, bem compreendida, é algo extremamente importante. Por seu 
intermédio não se quer condensar em algumas fórmulas toda a riqueza de uma teoria 
existente e informal. O fim da formalização é a obtenção de sistemas que nos 
ajudem a compreender melhor as concepções informais, mais ou menos como um 
mapa de Paris nos auxilia a nos orientarmos nessa cidade. Ninguém duvida da 

                                                           
27 Indague-se sobre o grau de compreensão, e em decorrência pela utilidade teórica, que pode 
desempenhar a afirmação de que o “...todo, portanto, é mais que a soma das partes. Mas, ao mesmo 
tempo, é menos que a soma das partes, porque a organização de um todo impõe constrições e inibições às 
partes que o formam, que já não têm tal liberdade” (MORIN, E. Epistemologia e Complexidade. In: 
SCHNITMAN, Dora Fried (Org.). Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Artes Médicas, Porto 
Alegre: 1996, p. 278). É muito difícil ser capaz de desvendar esse enigma e muito mais árido perceber em 
que sentido essa afirmação, mesmo que no contexto do artigo em que ela está inserida, pode ser útil de 
alguma forma. Na verdade, não se consegue extrair outra coisa de referido artigo senão a confirmação da 
tautologia de que o mundo “é complexo, é muito complexo!” (Idem, p. 274). Porém a metodologia 
científica proposta pelo autor não dá conta dessa complexidade, senão, repita-se, o fato de possuir o 
mérito de afirmá-la. 
28 Os câmbios de teorias, com abandono ou não da teoria superada, processam-se em dois níveis: o 
funcional e o lógico-formal. A falsificação completa da teoria T, a redução de seu domínio praticamente à 
classe vazia, é a única forma de se renunciar lógica e definitivamente a T. Como já se deixou patente, em 
geral, as transformações ou superações de teorias são causadas por motivos pragmáticos e as boas teorias 
nunca se põem de lado completamente. 
29 Um último comentário sobre a provisoriedade das teorias científicas, narrado por Richard DAWKINS: 
“Mas é verdade que os cientistas, mais, digamos, que os advogados, os médicos ou os políticos, ganham 
prestígio entre os seus pares ao admitir publicamente os seus erros. Uma das experiências formativas de 
meus anos de graduação em Oxford ocorreu quando um professor visitante dos Estados Unidos 
apresentou evidências que refutavam de maneira conclusiva a teoria preferida de um líder idoso e muito 
respeitado de nosso departamento de zoologia, a teoria que todos tínhamos aprendido. No final da 
palestra, o velho se levantou, caminhou a passos largos até a frente da sala, apertou calorosamente a mão 
do americano e declarou com voz emocionada: ‘Meu caro colega, quero lhe agradecer. Estive enganado 
esses últimos quinze anos.’ Aplaudimos até as mãos ficarem vermelhas. Alguma outra profissão é tão 
generosa em admitir os seus erros?” (DAWKINS, Richard. Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e 
encantamento. Companhia das Letras, São Paulo: 2000, p 54) 
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utilidade de um pequeno mapa de metrô da capital francesa, da mesma forma que 
ninguém confunde tal mapa com a Cidade Luz."30

 

 Para concluir, veja-se o decálogo proposto por Bertrand RUSSELL em sua 

autobiografia: 
“Os Dez Mandamentos que, como professor, eu gostaria de promulgar, podem ser 
enunciados da seguinte maneira: 
1. Não te sentirás absolutamente certo de coisa alguma. 
2. Não pensarás ser vantajoso progredir escondendo as provas, pois estas virão à luz 
inapelavelmente. 
3. Não temerás o raciocínio, pois com ele vencerás. 
4. Quando encontrares oposição, mesmo que seja a de teu marido e de teus filhos, 
esforçar-te-ás por superá-los pela força dos argumentos e não pela autoridade, pois 
uma vitória que depende da autoridade é irreal e ilusória. 
5. Não respeitarás a autoridade de outros, pois encontrar-te-ás sempre com 
autoridades contraditórias. 
6. Não usarás do poder para suprimir opiniões que julgas perniciosas, pois se o 
fizeres as opiniões suprimir-te-ão. 
7. Não temerás ser excêntrico em tuas opiniões, pois toda e qualquer opinião hoje 
aceita já foi outrora excêntrica. 
8. Encontrarás mais prazer na divergência inteligente do que na concordância 
passiva, visto que, se apreciares devidamente a inteligência, a primeira implica um 
acordo mais profundo que a segunda. 
9. Serás escrupulosamente verdadeiro, mesmo que a verdade seja inconveniente, 
pois mais inconveniente será quando tentares ocultá-la. 
10. Não sentirás inveja da felicidade daqueles que vivem num paraíso de insensatos, 
pois somente um insensato pensará que isso é felicidade.”31
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RESUMO 

O breve estudo tem como objetivo destacar a importância do tema interdisciplinaridade 

no ensino jurídico. A interdisciplinaridade tem sido freqüentemente, tema dos mais 

discutidos nos meios acadêmicos. Quando pensamos no ensino jurídico, os mais ilustres 

doutrinadores têm afirmado que a divisão do Direito em matérias ocorre meramente 

para fins didáticos, uma vez que tal ciência é única, apesar de tratar-se de fato social e 

histórico e apresentado sobre várias formas. É certo que, quando pensamos na ciência 

jurídica, vem à mente sempre a referência a uma realidade única. No entanto, a prática 

nos mostra uma situação diferente: disciplinas apresentadas de forma fragmentada e 

alunos alheios à unicidade da ciência jurídica. O que percebemos nas grades 

curriculares dos cursos de Direito é que há muito tempo as disciplinas são ensinadas de 

forma isolada e se tornam praticamente incomunicáveis. Tal fato tem contribuído para a 

formação ineficaz do futuro operador do Direito, que acaba por não conseguir satisfazer 

aos desafios que sua profissão lhe apresenta. Neste sentido, o presente estudo versa 

sobre a necessidade de um ensino jurídico interdisciplinar, que reflita um fenômeno 

jurídico unitário, tornando os conteúdos apresentados em sala de aula mensuráveis e 

próximos da realidade técnica e social. 

 

PALAVRAS CHAVES: ENSINO JURÍDICO. INTERDISCIPLINARIDADE. 

INTERAÇÃO DE CONTEÚDOS. PROPOSTAS. 

  

ABSTRACT  

The brief study aims to highlight the importance of the issue in interdisciplinary legal 

education. The interdisciplinary has been often the most discussed topic in academic 
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circles. When Thinking in the legal teaching the most illustrious writers have said that 

the division of law in subjects occurs purely for educational purposes, since that science 

is unique, although it is social and historical fact and presented on various forms. It is 

true that when we believe in legal science, comes to mind whenever a reference to a 

single reality. However, the practice shows us a different situation: disciplines presented 

in a fragmented way and students unrelated to the uniqueness of legal science. What we 

saw in grades of law courses is that for a long time the subjects are taught in isolation 

and become virtually.This fact has contributed to the formation of the future operator of 

ineffective law, which ultimately unable to meet the challenges that their profession 

presents. Accordingly, this study deals whit the need for an interdisciplinary legal 

education, which reflects a phenomenon unit, making the content presented in the 

classroom mesurable and the next technical and social reality.  
 

 

KEYWORDS: LEGAL EDUCATION. INTERDISCIPLINARITY. SUBJECT 

INTERACTION.  PROPOSALS. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno jurídico, embora seja um só, pode ser encarado sob vários aspectos. 

Como dizia Miguel Reale, ao entendermos o Direito como fato social e histórico, 

podemos vislumbrá-lo sob múltiplas formas, em função de múltiplos campos de 

interesses, o que por fim, traduz-se em distintas e renovadas estruturas normativas.1

Em preciosa lição o mesmo autor afirma que  

Quando várias espécies de normas do mesmo gênero se 
correlacionam, constituindo campos distintos de interesse e implicando 
ordens correspondentes de pesquisa, temos as diversas disciplinas 
jurídicas, sendo necessário apreciá-las em seu conjunto unitário, para 
que não se pense que cada uma delas existe independentemente das 
outras. 2

O Direito, desta forma, é um fenômeno unitário. Apesar de ocorrerem mudanças 

de tempo e de espaço, continuamos a tratar de uma única realidade e de uma mesma 

ciência. 
                                                 
1 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 3. 
2 Ibid, p. 6 
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Não é suficiente, porém, que tenhamos somente uma visão unitária do Direito. 

Mostra-se oportuno, nesta ocasião, destacarmos o sentido da complementaridade 

inerente às disciplinas jurídicas. Estas não se colocam uma ao lado da outra, como 

coisas acabadas e estáticas, pois o Direito se renova dia a dia.3

O que percebemos, no entanto, nas grades curriculares dos cursos de Direito, é 

que há muito tempo as disciplinas são ensinadas de forma isolada e se tornam 

praticamente incomunicáveis. Os professores, por sua vez, acabam por dar demasiada 

importância somente à disciplina que lecionam, não destinando qualquer tipo de atenção 

às outras áreas, mesmo porque, por não ser sua especialidade, demandaria um certo 

esforço para tentar unir os conhecimentos. 

 Essa fragmentação disciplinar fez com que o estudante de Direito perdesse de 

vista a unidade do todo. Na maioria das vezes ele é tratado como sujeito passivo do 

processo de aprendizagem, ficando à disposição dos professores para receber o 

conhecimento de várias disciplinas ao mesmo tempo, o que dificilmente permite que se 

faça uma correlação entre elas. 

Por todos estes motivos surgiram, nos meios universitários, vários debates 

versando sobre o tema da interdisciplinaridade. Este fenômeno se deve ao fato de que os 

educadores e os educandos acabaram por perceber que a aquisição de conhecimento não 

deve acontecer de forma fragmentada e estática, mas sim como um processo dinâmico. 

Edgar Morin 4 explica que  

A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo 
com as disciplinas impede freqüentemente de operar o vínculo 
entre as partes e a totalidade, e deve ser, substituída por um modo 
de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto, 
sua complexidade, seu conjunto. 

A interdisciplinaridade surge a partir de todas estas premissas e propõe uma 

forma de ensino jurídico diferente, mais aberto, contextualizado, flexível, solidário e 

crítico, formando um novo tipo de profissional que conseguirá atender de forma mais 

satisfatória aos anseios da sociedade. 

Por outro lado, a reorganização dos cursos jurídicos faz-se necessária. Mas esta 

reorganização não compreende apenas a rearticulação isolada do conhecimento e do 

                                                 
3 Ibid, p. 6.  
4 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo. Cortez. 
2004. p. 14. 
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estudo do Direito Positivo. A sociedade exige, normalmente, uma vivência 

interdependente com as diversas áreas do saber, ao passo que a formação universitária 

atual pouco contribui para a formação integral do ser humano. O professor e o aluno 

devem compreender a necessidade desta abrangência, fazendo com que o profissional 

que se forma responda aos anseios sociais.  Nas palavras de José Eduardo Faria 5 a 

reorganização do curso compreende  

Reorientá-lo em direção de novos objetivos sociais, 
econômicos, políticos, administrativos e culturais e em consonância 
com as diferentes – e necessariamente conflitantes e contraditórias – 
aspirações de uma sociedade bastante estratificada. Reorganizar o curso 
jurídico é igualmente ter consciência de que sua deterioração não se 
deve ao acaso; na verdade, tal processo serviu a interesses sociais 
específicos, de modo que sua reforma estrutural, metodológica e 
pedagógica implica reorientar o ensino do Direito a uma instância de 
maior rigor científico e de maior eficácia para a construção de uma 
sociedade mais livre e igualitária do que a atual. 

A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: o que ensinar e para quem 

ensinar? Nos próximos capítulos iremos em busca de tal solução, passando, 

primeiramente, pelo conceito de interdisciplinaridade, bem como sua diferenciação de 

outros conceitos pedagógicos. 

 

2. ITERDISCIPLINARIDADE 

 

Segundo o que afirma Ivani Fazenda 6 o surgimento da interdisciplinaridade 

ocorreu na Itália e na França, por volta de 1960, coincidindo com uma época em que os 

estudantes promoviam uma série de movimentos nos quais reivindicavam um ensino 

coerente com as questões sociais, políticas e econômicas da época. A resposta 

encontrada teria sido um ensino interdisciplinar, o único capaz de atender aos anseios do 

corpo discente. 

Jurjo Torres Santomé 7 afirma que “o movimento pedagógico a favor da 

globalização e da interdisciplinaridade nasceu de reivindicações progressistas de grupos 

ideológicos e políticos que lutavam por uma maior democratização da sociedade”. 

                                                 
5 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 14.   
6 FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 4ª ed. Campinas: Papirus, 1994. 
7 SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade. São Paulo: Artes Médicas, 1998. 

  
3256



 

Neste contexto seria necessário um novo modelo pedagógico, deixando de lado a 

fragmentação até então aplicada para se passar a uma nova forma de ensinar, atenta aos 

novos anseios sociais.  

Logo após estes acontecimentos, o discurso interdisciplinar chegou até o Brasil, 

influenciando a legislação educacional pátria e o discurso de professores de diversos 

níveis de ensino. Quando pensamos, no entanto, no ensino jurídico, a prática tem nos 

mostrado que o tema ainda é pouco difundido nos meios acadêmicos. 

Antes de discorrermos acerca das razões deste processo, é necessário uma 

conceituação eficaz do termo em questão. 

Segundo Ivani Fazenda 8  

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas 
entre os especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo 
projeto de pesquisa. (...) Em termos de interdisciplinaridade ter-se-ia 
uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou, melhor dizendo, um 
regime de co-propriedade, de interação, que irá possibilitar o diálogo 
entre os interessados. A interdisciplinaridade depende, então, 
basicamente, de uma mudança de atitude perante o problema do 
conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela 
unitária do ser humano. 

É um termo que implica uma visão renovada do conhecimento, afastando a forma 

fragmentada do ensino e da aprendizagem em busca de uma unidade de pensamento. 

Estamos, de um certo modo, querendo dizer da necessidade de interação entre as 

diversas disciplinar,  numa idéia de complementaridade. Esta interação, todavia, pode se 

dar de maneiras diversas. Para distinguir estas formas usamos, além da 

interdisciplinaridade, os termos multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, que serão, 

a seguir, brevemente tratados. 

 

2.1. MULTIDISCIPLINARIDADE 

 

De acordo com a premissa acima exposta, em que a interação disciplinar pode 

ocorrer de várias maneiras, primeiramente discorreremos acerca da 

multidisciplinaridade, que representa o primeiro nível de integração entre os 

conhecimentos das disciplinas. 

                                                 
8 FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: Um projeto em parceria. Campinas: Papirus, 1994. p. 31. 
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A multidisciplinaridade caracteriza-se por um conjunto de disciplinas em torno de 

um tema comum.9 Tal atuação, entretanto apresenta-se num estágio de muito 

fragmentação, na medida em que não se explora a relação entre os conhecimentos 

disciplinares e não há qualquer tipo de cooperação entre as disciplinas.10

O que se diz é que este conceito esgota-se na medida em que há a tentativa de 

trabalho conjunto pelos professores, cada um em sua disciplina, de tentar encontra 

pontos comuns sob a ótica de cada um deles. 

 

2.2. TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

De acordo com a lição de Hilton Japiassú 11 a transdisciplinaridade poderia ser 

definida como uma espécie de coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do 

sistema de ensino inovado, sobre a base de um axioma geral. 

Pode-se dizer que trata-se de um nível de integração além da interdisciplinaridade, 

onde ocorre uma espécie de integração de vários sistemas interdisciplinares num 

contexto maior, desembocando numa espécie de interpretação holística dos fatos. 

É, portanto, uma forma de saber que percorre as diversas ciências, indo além 

delas, com o principal objetivo de produzir unidade do conhecimento. 

Desta forma, a interdisciplinaridade diferencia-se dos conceitos de trans e 

multidisciplinaridade na medida em que, segundo Hilton Japiassú 12, é caracterizada 

pela presença de um axioma comum a um grupo de disciplinas conexas e definidas no 

nível hierárquico superior, introduzindo a noção de finalidade. 

Feitas as diferenciações, passaremos a tratar sobre os problemas concernentes ao 

ensino jurídico brasileiro, bem como apresentar uma proposta de aplicação 

interdisciplinar nos cursos de Direito. 

 

3. O ATUAL PROBLEMA DO ENSINO JURÍDICO 

 

                                                 
9 CARLOS, Jairo Gonçalves. Interdisciplinaridade no ensino médio: desafios e potencialidades. 
Disponível em http://www.unb.br/ppgec/dissertacoes/proosicoes/proposicao_jairocarlos.pdf. Acesso em 
4/12/2007. 
10 Ibid 
11 JAPIASSÚ, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976. 
12 Ibid 
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A estrutura universitária do país hoje apresenta sinais de desgaste, com sua 

crescente degradação e massificação. Cursos jurídicos surgem a todo o momento, já que 

a estrutura que se exige não é das mais dispendiosas. Ouvimos falar das reclamações da 

Ordem dos Advogados do Brasil no que tange a essa proliferação de cursos de Direito 

sem o mínimo de qualidade, o que, no entanto, não chega a ser um empecilho, já que a 

instituição classista não tem poder de veto na abertura dos cursos, restando somente o 

tão temido exame de ordem, única forma de selecionar os mais preparados para exercer 

a carreira de advogado. 

Estes problemas refletem toda a imagem universitária brasileira. Nas palavras de 

José Eduardo Faria 13  

As origens dessa crise são conhecidas: fruto da insensatez 
tecnocrática e da intolerância autoritária pós 64, a ampla reforma 
introduzida pela lei nº 5.540/68 impôs um sistema educacional 
completamente dissociado do contexto sócio-econômico brasileiro. Ela 
procurava, ainda que indiretamente, e de modo não confessado, 
negociar a lealdade e a solidariedade política das novas gerações 
estudantis ao regime dito “revolucionário” em troca de um diploma 
desmoralizado – ao menos como símbolo de competência e qualidade 
em termos de formação acadêmica. 

O mesmo autor continua a dissertar afirmando que os desdobramentos desta 

reforma são conhecidos, pois, a despeito de uma pregação humanista de universidade 

com o escopo da realização individual, mantinha-se inamovíveis as estruturas 

centralizadas e corporativas de controle estabelecidas desde o tempo do Estado Novo, 

através do Conselho Federal de Educação, sendo que às instituições universitárias 

caberia um papel eminentemente pragmático e utilitarista.14

Como conseqüência deste quadro a formação universitária tornou-se uma 

atividade de informações genéricas e profissionalizantes, onde o aluno recebe as 

informações prontas e compartimentadas, sem saber ao certo o que fazer com elas. 

Ao tratarmos dos cursos de Direito, temos a agravante do positivismo jurídico, que 

defende que o Direito enquanto ciência deve ater-se às normas pré-concebidas, 

afastando-se de interpretação subjetiva que se possa ter na aplicação da lei, formando, 

destarte, um sistema de normas. O Direito seria, então, como uma moldura, capaz de 

                                                 
13 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 17.   
 
14 Idib, p. 18 
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compreender todas as espécies de conflitos sociais existentes, que teriam que se 

encaixar perfeitamente nas normas pré-concebidas. 

Esse modelo positivista, pregado por Hans Kelsen, seria, portanto, mais um 

motivo do afastamento do curso de direito da interdisciplinaridade, objeto de nosso 

estudo. 

Sabemos, no entanto, que o direito é um fenômeno social, de enorme 

complexidade e como tal, não é capaz de conter todas as normas necessárias aos 

diferentes tipos de conflitos que surgem em seu bojo. 

Nas lições de Atahualpa Fernandez 15 “o estudo deste fenômeno pode efetuar-se 

desde distintos pontos de vista e a partir de diversos interesses intelectuais. Assim, o 

direito é objeto de estudo tanto de antropólogos como de historiadores, tanto de 

economistas como de sociólogos”. 

Mas o que temos visto na prática são cursos jurídicos totalmente 

compartimentados, divididos em disciplinas estanques, onde o aluno absorve aquilo que 

lhe é apresentado sem dar-se conta da complexidade de fenômenos e ciências 

envolvidas, o que acaba por resultar num crescente atraso demonstrado pelos juristas já 

graduados no que tange à teoria e à prática da realização do Direito. 

Tudo isto pelo simples fato dos educadores insistirem na idéia de que um texto 

normativo para interpretar é um documento unívoco dentro de um sistema autônomo 

que é o ordenamento jurídico, pleno e hermético, e que somente lhes compete 

determinar o real sentido pelo entendimento dos conceitos, termos ou normas.16

Tais questões constituem a problemática metodológica inerente aos cursos 

jurídicos brasileiros, bem como acabam por refletir a crise de identidade epistemológica 

em que hoje se debate a própria reflexão sobre o Direito.17

Neste sentido surge o dilema do próprio papel dos cursos jurídicos, entre ser 

ciência de controle organização e direção social, o que implicaria num ensino 

unidisciplinar, meramente informativo, despolitizado, massificador, adestrador e 

dogmático, estruturado em torno de um sistema jurídico tido como autárquico e auto-

                                                 

. 

15 FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly. O ensino do Direito, a formação do jurista e as 
escolas superiores. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 792, 3 set. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7220>. Acesso em: 03 dez. 2007
16 Ibid 
17 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 27.   
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suficiente, ou ser uma atividade crítica e especulativa, o que acaba por exigir um ensino 

formativo, não dogmático e interdisciplinar.18

Compartilhamos da segunda posição. 

 

4. UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR 

 

Tomamos como premissa que o estudante de Direito deve contar, em sua 

formação, com uma ótica interdisciplinar, a fim de que possa se transformar num 

profissional atento aos anseios sociais. 

A interdisciplinaridade deve, então, ser a base de toda a construção do projeto 

pedagógico dos cursos de Direito, levando em conta também a avaliação e as atividades 

complementares. 

O sentido etimológico da palavra disciplina, de acordo com Elizete Lanzoni Alves 
19 tem a ver com “um conjunto de conhecimentos específicos de conteúdos de formação 

e estrutura cognitiva, com objeto próprio de investigação e metodologia de 

desenvolvimento”. 

A mesma autora afirma que  

A interdisciplinaridade nasce da integração entre as disciplinas, 
tendo em vista a compreensão de que a aquisição de conhecimento de 
forma compartimentada e dissociada não representa uma forma eficaz 
no processo ensino/aprendizagem, quebrando assim o paradigma 
cartesiano da decomposição da observação do fenômeno em partes para 
a interpretação de uma realidade complexa que o mundo não é 
composto de fenômenos isolados. 

 

Mas uma proposta interdisciplinar, antes mesmo de estabelecer esta integração 

entre as disciplinas, deve buscar uma unidade na prática docente. 

Para Ivani Fazenda a idéia de professor interdisciplinar é intrínseca ao tema 

Entendemos por atitude interdisciplinar uma atitude diante de 
alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os atos 
consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao 
diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou 
consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação do próprio 
saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos 

                                                 
18 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 27. 
19 ALVES, Elizete Lanzoni. A interdisciplinaridade no ensino jurídico: construção de uma proposta 
pedagógica. Disponível em 
http://www.almeidafilho.adv.br/academica/index_archivos/interdisciplinaridade.pdf. Acesso em 
13/12/2007. 
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saberes, atitude de desafio – desafio perante o novo, desafio em 
redimensionar o velho – atitude de envolvimento e comprometimento 
com os projetos e  com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de 
compromisso em construir sempre da melhor forma possível, atitude de 
responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, 
de vida. 20

E ela continua dizendo o que deveria ser uma sala de aula onde há a aplicação da 

interdisciplinaridade 21

Numa sala de aula interdisciplinar, a autoridade é conquistada, 
enquanto na outra é simplesmente outorgada. Numa sala de aula 
interdisciplinar a obrigação é alternada pela satisfação; a arrogância, 
pela humildade; a solidão, pela cooperação; a especialização, pela 
generalidade; o grupo homogêneo, pelo heterogêneo; a reprodução, pela 
produção do conhecimento. Numa sala de aula interdisciplinar, todos se 
percebem e gradativamente se tornam parceiros e, nela, a 
interdisciplinaridade pode ser aprendida e pode ser ensinada, o que 
pressupõe um ato de perceber-se interdisciplinar. Outra característica 
observada é que o projeto interdisciplinar surge às vezes de um que já 
possui desenvolvida a atitude interdisciplinar e se  contamina para 
outros e para o grupo. Para a realização de um projeto interdisciplinar 
existe a necessidade de um projeto inicial que seja suficientemente 
claro, coerente e detalhado, a fim de que as pessoas nele envolvidas 
sintam o desejo de fazer parte dele. 

 
Nos cursos de Direito essa atuação docente interdisciplinar faz-se extremamente 

necessária, pois, como já foi visto, o Direito é um só, sendo dividido em disciplinas 

somente para fins didáticos. 

Além disso, como solução aos cursos de graduação, é necessário, por parte dos 

professores e também dos alunos, uma reflexão interdisciplinar, capaz de desvendar as 

relações sociais subjacentes às normas e às relações jurídicas, e de fornecer novos 

métodos e disciplinas reformuladas. 

Na opinião de José Eduardo Faria 22 seria a inserção do estudo do Direito nas 

ciências sociais, uma ênfase maior à História do Direito, a introdução de Metodologia 

do Ensino Jurídico e de Metodologia da Ciência do Direito como matérias obrigatórias, 

a valorização da Filosofia do Direito, entre outras. 

Tudo isso porque, segundo o mesmo autor, o desafio de um ensino formativo e 

interdisciplinar não se limita ao mero relacionamento do Direito com a Economia e com 

                                                 
20 FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: Um projeto em parceria. Campinas: Papirus, 1994. p. 82. 
 
21 Ibid, p. 86-87. 
22 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 39. 
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a Sociologia, sendo indispensável valorizar o estudo do Direito num marco teórico em 

condições de oferecer uma perspectiva histórica e crítica dos institutos jurídicos e das 

relações que lhes deram origem e função. 

Em síntese, é preciso repensar a dimensão educacional como cultura de formação 

profissional de tal modo que represente um processo continuado da formação do aluno 

de Direito, de forma que se possam desenvolver suas habilidades em um processo 

continuado. 

Sabemos que o processo de aprendizagem compreende não só o momento da 

universidade, mas ocorre por toda a vida, sendo de extrema importância a busca por 

novos métodos de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o breve estudo realizado, verificou-se que a ciência do Direito, 

tradicionalmente ensinada nos meios acadêmicos no formato de disciplinas divididas e 

estanques, apresenta uma unicidade, que deve ser compreendida pelo estudante do 

Direito a fim de que a aplicação desta ciência possa ser efetiva e atingir os fins a que se 

propõe. 

 Tem-se, destarte, que não é suficiente somente a preocupação teórica e 

metodológica do ensino jurídico, se esta dúvida não vier acompanhada de um forte 

trabalho conscientizador dos professores a fim de que cumpram o mandamento 

constitucional do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.   

Neste caso, cabe às universidades a formação de operadores jurídicos capacitados 

e plenamente habilitados a trabalhar o Direito como prática social, produto de um 

processo zetético, destinado a descobrir maneiras de explicação e articulação da conduta 

social humana e dos vínculos sociais relacionais elementares através dos quais os 

homens constroem estilos aprovados de interação e estrutura social. 
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DA FORMAÇÃO À DEFORMAÇÃO: CRISE NO ENSINO JURÍDICO 

 
 

Wanderley Ribeiro*

 
 
RESUMO 

Neste artigo, enfocamos a necessidade de uma reformulação do ensino jurídico 

brasileiro, mais prático que teórico, mais contextualizado, um Direito mais próximo da 

Justiça, realizando ou se aproximando dos ideais de Ulpiano. Mostramos o crescimento 

vertiginoso do número de cursos de Direito oferecidos no Brasil, notadamente nos 

últimos 8 (oito) anos, bem como do número de vagas oferecidas e de concluintes. 

Tratamos, ainda, dos diversos tipos de professor que lecionam nos cursos jurídicos 

brasileiros e o que podem fazer para bem do processo ensino-aprendizagem de seus 

alunos, futuros operadores jurídicos. Não poderíamos nos furtar de contribuir com o 

debate em torno do Exame de Ordem e a sua aplicação: não será que tal Exame, por ser 

uma forma da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dizer quem poderá exercer a 

advocacia ou não, terá se tornado mais difícil do que deveria ser? Em outras palavras: 

não será que, na impossibilidade de permitir (ou não) a abertura de novos cursos 

jurídicos no País, a OAB, através do Exame de Ordem tem tornado o Exame mais 

difícil, dificultando o acesso de novos advogados e o acréscimo nos quase 600 

(seiscentos) mil inscritos (Dados da OAB, março/2008)? São questões que traçamos e 

que lançamos ao debate. 

 

PALAVRAS-CHAVES: ENSINO JURÍDICO; FORMAÇÃO DOCENTE; EXAME 

DE ORDEM. 

  
 
SOMMARIO 
In questo articolo intendiamo mettere in evidenza la necessità di una riformulazione 

dell’insegnamento giuridico brasiliano, affinché sia più pratico che teorico, più 

contestualizzato, affinché il Diritto sia più vicino alla Giustizia, realizzando o almeno 

avvicinandosi agli ideali di Ulpiano. Mostriamo la crescita vertiginosa del numero di 
                                                 
* Advogado. Mestre em Educação/UFBa. Professor da Faculdade Baiana de Direito, da Faculdade 
Vasco da Gama e da Faculdade São Bento da Bahia. Consultor do MEC e do CEE-Ba. Autor de 
obras nas áreas de Direito e Educação. E-mail: wanderleyribeiro@bol.com.br 
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corsi di Diritto disponbili in Brasile, soprattutto negli ultimi 8 (otto) anni, così come 

l’aumento del numero di posti offerti e di laureati. Trattiamo, ancora, dei diversi tipi di 

professori che insegnano nei corsi giuridici brasiliani e di quel che possono o 

dovrebbero fare per il bene del processo di insegnamento-apprendimento dei loro 

alunni, futuri operatori giuridici. Non possiamo esimerci dal contribuire al dibattito 

sull’Esame dell’Ordine e della sua applicazione: forse tale Esame, visto che è l’Ordine 

degli Avvocati del Brasile (OAB) a dire chi potrà esercitare l’avvocatura o no, non sarà 

diventato più difficile di quanto dovrebbe essere? In altre parole: non è forse probabile 

che, nell’impossibilità di permettere (o no) l’apertura di nuovi corsi giuridici nel Paese, 

l’OAB, mediante l’Esame dell’Ordine abbia reso l’Esame più difficile, complicando 

l’accesso a nuovi avvocati e causando la crescita di quasi 600 (seicento) mila iscritti 

(Dati dell’OAB, marzo 2008)? Sono domande che ci poniamo e che intendiamo 

discutere. 

 
PAROLE-CHIAVE: INSEGNAMENTO GIURIDICO; FORMAZIONE DOCENTE; 

ESAME DELL’ORDINE. 

 
       
 
 

“A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, 

Art.5º, CF/88. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Adilson Gurgel Castro1 destaca o incremento sem precedentes do número de 

cursos jurídicos no Brasil, passando dos dois originários há mais de 170 anos para mais 

de quatrocentos cursos atualmente, o que representa uma taxa de 20.000% (vinte mil 

por cento), e se nos atermos aos dados de 2001, chegaremos aos estratosféricos 

25.000% (vinte e cinco mil por cento). 

Hoje, 2008, segundo dados do próprio Ministério da Educação (MEC), são mais 

de 1024 (mil e vinte e quatro) cursos de Direito, o que denota um crescimento de cerca 

de 103% (cento e três por cento) somente nos últimos sete anos (2001-2008) e de 

57.000 (cinqüenta e sete mil por cento) desde de 1827. 

Apresentamos, a seguir os quadros nº 1, 2 e 3, elaborados conforme dados do 

próprio MEC, o que nos dá a idéia precisa do crescimento do curso jurídico, no Brasil: 

QUADRO Nº1 — EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CURSOS JURÍDICOS, 
NO BRASIL, 1995-2001 

ANO QUANTIDADE 
1995 235 
1996 262 
1997 280 
1998 303 
1999 362 
2000 442 
2001 505 

FONTE:MEC/INEP/DAES 

                                                 
1 CASTRO, Adilson Gurgel. Pela melhoria dos cursos jurídicos. In: OAB. OAB ensino jurídico: balanço 
de uma experiência. Brasília, 2000, p.9-36.  “As faculdades de Direito foram criadas no Brasil há mais de 
170 anos, através da Lei de 11 de agosto de 1827, decretada pela Assembléia Geral e sancionada pelo 
Imperador D. Pedro I. Inicialmente, tivemos os cursos de Olinda (PE) e São Paulo (SP). O objetivo 
imediato seria a formação de bacharéis em Direito para suprir as necessidades do Império, evitando assim 
que os nossos jovens tivessem que atravessar o Oceano Atlântico para buscar, na Europa, uma educação 
universitária. 
Daqueles ‘embriões’ iniciais, chegamos hoje a um número superior aos 400 (quatrocentos) cursos, com 
aproximadamente 300.000 (trezentos mil) estudantes. Dentre eles e de um lado, temos cursos com 
vestibular para apenas 80 (oitenta) alunos por ano; enquanto de outro lado, alguns que ousam abrir 1.000 
(mil) vagas (ou mais), em cada um desses concursos. Se volvermos os olhos para os Estados Unidos, com 
praticamente uma centena de milhão de habitantes a mais do que o Brasil e apenas 190 (cento e noventa) 
cursos de Direito, passamos (no mínimo) a meditar sobre a necessidade ou não de novos cursos por aqui. 
No âmbito profissional, a OAB já registra em seus quadros mais de 500.000 (quinhentos mil) advogados 
inscritos e os estagiários já devem superar a marca dos 50.000 (cinqüenta mil) bacharelandos”. 
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QUADRO Nº 2 — EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONCLUINTES DO 
CURSO JURÍDICO, NO BRASIL, 1995-2001 

 
ANO CONCLUINTES 

EM DIREITO 
TOTAL DE 

CONCLUINTES 
PERCENTUAL 

1995 27.198 254.401 11,06% 
1996 29.122 260.224 11,44% 
1997 31.976 274.384 12,28% 
1998 35.433 300.761 12,91% 
1999 41.857 324.734 12,88% 
2000 44.202 352.305 12,55% 
2001 48.270 395.998 12,20% 

 FONTE:MEC/INEP/DAES 
 

 
QUADRO Nº3 — EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 

NO CURSO DE DIREITO, NO BRASIL – 1995-2001 
 

ANO VAGAS EM 
DIREITO 

TOTAL DE 
VAGAS 

PERCENTUAL 

1995 55.706 610.355 9,12% 
1996 59.701 634.236 9,41% 
1997 74.772 699.198 9,35% 
1998 89.080 776.031 11,48% 
1999 105.401 894.390 13,60% 
2000 133.272 1.216.287 10,95% 
2001 138.195 1.265.175 10,92% 

FONTE:MEC/INEP/DAES 
 

Cabe-nos, ainda, destacar, que durante as décadas de 70-80, o Brasil teve um 

número estagnado de cerca de 1,5 milhão de universitários. O leitor desejoso de maiores 

informações sobre o seletivo acesso à Educação Superior brasileira, ao longo dos 

séculos, pode consultar Luiz Antonio Cunha2, Carlos Benedito Martins3 e Wanderley 

Ribeiro4. 

Reconhecemos que o ensino jurídico passa por uma grave crise, o que acarreta 

prejuízos na formação do futuro bacharel/advogado, que por sua vez poderá trazer 

                                                 
2 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves,1988a. 290p. 
  CUNHA, Luiz Antonio. A universidade reformanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988b.     280p. 
  CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 270p. 
3 MARTINS, Carlos Benedito. Ensino pago: um retrato sem retoques. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1989.  
4 RIBEIRO, Wanderley. Vestibular classificatório: como, por que e para quem? Salvador: Editora 
Universitária Americana, 1994. 40p. 
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prejuízos ao prestar serviços à sociedade, porque profissional sem a devida e necessária 

qualificação. 

Entretanto, parece ser mais fácil tornar os Exames de Ordem mais difíceis, 

dificultando o acesso à categoria de advogados daqueles que passaram cinco longos e 

penosos anos na faculdade se preparando para tanto. 

Melo Filho5 sintetiza no quadro a seguir as principais distinções entre a Portaria 

MEC nº 1.886/94 e a Resolução Conselho Federal de Educação (CFE) nº03/72, que 

traziam as diretrizes curriculares para o curso de Direito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 MELO FILHO, Álvaro. MELO FILHO, Álvaro. Currículos jurídicos: novas diretrizes e perspectivas. In: 
OAB. OAB ensino jurídico: novas diretrizes curriculares. Brasília, 1996, p.18. 
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Portaria MEC nº1.886/94 Resolução CFE nº03/72 
a) Duração: mínimo 8 anos letivos 
Horas de atividades: no mínimo 3.300; 

a) Duração: mínima 4 e máxima 7 anos letivos. 
 Horas de atividades: no mínimo 2.700; 

b) Curso noturno é referido para que se observe 
o mesmo padrão de desempenho e qualidade do 
curso diurno, além de limitar-se a um máximo 
de 4 horas diárias de atividades didáticas; 

b) Curso noturno não é objetivo de disciplinamento, e, na 
praxis, o seu padrão de desempenho e qualidade era 
diverso do curso diurno; 

c) Abrange e prevê o desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
interligadas e obrigatórias; 

c) Centra-se, exclusivamente, em derredor de matérias e 
atividades de ensino; 

d) Agrega matérias voltadas para a formação 
fundamental, sócio-política e prática do bacharel 
em Direito; 

d) Condensa matérias desenvolvidas em três categorias: 
básicas, obrigatórias e opcionais; 
 

e) As matérias fundamentais e 
profissionalizantes perfazem um total de 15, 
prevendo-se a observância da 
interdisciplinaridade; 

e) As matérias básicas e profissionais correspondem a 13 
no total, sem qualquer interdisciplinaridade; 
 
  

f) Reserva, obrigatoriamente, de 5% a 10% da 
carga horária total para pesquisa, extensão, 
seminários, simpósios, congressos, 
conferências, monitorias, iniciação científica e 
disciplinas não previstas no currículo pleno; 

f) Desconsidera e não inclui na carga horária total do 
curso jurídico as atividades complementares; 

g) Prevê, expressamente, que as áreas de 
especialização ofertadas absorvem os 
emergentes e novos direitos e atendem às 
peculiaridades, vocações, demandas sociais e 
mercado de trabalho de cada curso; 

g) Não cogita no seu texto de novos direitos nem se 
preocupa com as necessidades de mercado de trabalho na 
oferta das disciplinas jurídicas das áreas de especialização;
 

h) O Estágio da Prática Jurídica torna-se 
obrigatório e integrante do currículo pleno com, 
no mínimo, 300 horas de atividades práticas  
simuladas ou reais desenvolvidas pelo aluno no 
Núcleo de Prática Jurídica; 

h) A Pratica Forense, sob forma de Estágio 
Supervisionado, transfundiu-se em disciplinas de “Teoria 
da Prática Forense“ (Civil, Penal, Trabalhista, etc.) 
impossível de propiciar um treinamento efetivo das 
atividades jurídicas; 
 

i) Impõe que cada curso tenha um acervo 
bibliográfico atualizado de, no mínimo, 10.000 
livros, periódicos e obras jurídicas de referência;

i) Omite qualquer exigência para que o curso jurídico 
tenham um acervo bibliográfico mínimo e atualizado nos 
planos legal, doutrinário jurisprudência; 
 

j) Exige, para conclusão do curso, a obrigatória 
apresentação e defesa de monografia jurídica 
perante banca examinadora, com tema e 
orientador escolhidos pelo aluno. 

j) Inexige qualquer trabalho ou monografia como condição 
essencial para conclusão do curso jurídico. 

FONTE: MELO FILHO (1996, p.18) 
 

O Parecer Câmara de Educação Superior (CES)/Conselho Nacional de Educação 

(CNE) nº146/02 queria esfacelar com o curso de Direito, propondo, entre outras coisas, 

a diminuição da duração do Curso de seus atuais cinco para três anos, além da exclusão 

da monografia como atividade obrigatória e de iniciação à pesquisa, ainda na 

graduação; tal Parecer tem recebido inúmeras críticas, de diferentes setores da sociedade 

civil organizada, inclusive a impetração de Mandado de Segurança (MS) pelo Conselho 

Federal da Ordem. 
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A Associação dos Juízes Federais6 (Ajufe), em 13/09/02p.p, em notícia colhida 

na Internet, através de seu presidente, juiz Paulo Sérgio Domingues, se mostrou contra o 

Parecer CES/CNE nº146/02, por nada contribuir para o aprimoramento do curso 

jurídico, no Brasil. 

 O MS foi concedido, em função do que abaixo se explicita, conforme 

informações colhidas na Internet7: 

Defendemos o repensar do ensino jurídico. Um ensino jurídico mais prático e 

próximo o dia-a-dia do aluno. Um ensino jurídico crítico, formativo e formador e não 

apenas um ensino fundamentado no que Paulo Freire8 denominou de “Pedagogia 

Bancária”.  

 

 
                                                 
6 CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR). Ajufe opina: entidade não quer redução no tempo dos cursos 
jurídicos. Conjur. São Paulo, set. 2002. Seção Notícias. Disponível em: 
http://conjur.uol.com.br/view.cfm?id=13344&ad=c Acesso em 22 abr. 2003. “Ao contrário, ao permitir 
que eles possam ser concluídos em três anos, diminuir a exigência de acervo bibliográfico mínimo das 
novas faculdades e abolir a obrigatoriedade de apresentação de monografia de conclusão de curso, a 
medida somente levaria ao agravamento da crise do ensino jurídico no Brasil”.  
7 CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR). Ajufe opina: entidade não quer redução no tempo dos cursos 
jurídicos. Conjur. São Paulo, set. 2002. Seção Notícias. Disponível em: 
http://conjur.uol.com.br/view.cfm?id=13344&ad=c Acesso em 22 abr. 2003. “O Superior Tribunal de 
Justiça derrubou os efeitos de ato do Ministério da Educação sobre a duração do curso de Direito no 
Brasil. O ministro Franciulli Netto, da Primeira Seção do STJ, atendeu o pedido de liminar em mandado 
de segurança impetrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a homologação 
do Parecer nº 146/2002 e das minutas de resolução sobre o curso de Direito.  
Em despacho publicado em 13 de maio de 2002 no Diário Oficial da União, a ministra de Estado da 
Educação interina, Maria Helena Guimarães de Castro, homologou o Parecer n.º 146/2002, da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, instituindo novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e aprovando as minutas de resolução que o acompanham para revogar o currículo mínimo do 
curso de Direito e possibilitar a redução de sua duração para três anos. Atualmente, os cursos de Direito 
têm cinco anos.  
A OAB afirma que o ato viola as determinações da Lei nº 9.131/95, uma vez que o Parecer e o projeto de 
resolução a respeito das diretrizes curriculares para o curso de Direito, ‘são de tal modo vagos que 
permitem, em verdade, que os estabelecimentos de ensino definam, como quiserem, o conteúdo do curso 
de Direito, cada qual estabelecendo quais são suas matérias profissionalizantes, quais as matérias da 
dogmática que ministrarão’.  
O curso de Direito está incluído dentre aqueles que se submetem à avaliação nacional, com base nos 
conteúdos mínimos estabelecidos.  
O ministro Franciulli Netto concedeu a liminar considerando que é evidente a plausibilidade do direito 
invocado pelo Conselho Federal da OAB. De acordo com o ministro, tanto a legislação 
infraconstitucional como as determinações da Constituição Federal caminham no sentido de garantir a 
qualidade dos cursos jurídicos, diante da sua importância para a proteção dos direitos individuais e sociais 
do povo brasileiro.  
’Nunca se pode olvidar, pois, da importância da figura do advogado e dos demais profissionais da área 
jurídica na sociedade contemporânea, circunstância que acarreta, necessariamente, sensível aumento na 
demanda por cursos jurídicos, mas que não pode servir de mote para se prestigiar a quantidade em lugar 
da qualidade’, ressaltou Franciulli Netto”. 
8 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971. 184p. 
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Defendemos um ensino jurídico onde o aluno tenha vez e voz, pois como exigir-

lhe tais características após formado, se durante sua formação deveria aceitar tudo 

passivamente? 

Álvaro Melo Filho9 denomina “Aula conferência” à metodologia utilizada pelos 

professores de direito, em sua grande maioria, como única forma de se ensinar-aprender 

o direito, onde apenas passividade para aceitar as “verdades do professor, que tudo 

sabe” e a reprodução de conteúdos pelo aluno “que nada sabe, é uma tabula rasa, e por 

isso deve calar para ouvir quem sabe”. Das vinte e quatro sugestões apontadas pelo 

referido autor10 como desafios ao novo ensino jurídico, destacamos algumas delas aqui: 

                                                 
9 MELO FILHO, Álvaro. Juspedagogia: ensinar direito o direito. In: OAB. OAB ensino jurídico: balanço 
de uma experiência. Brasília, 2000, p.37-49. 
10 MELO FILHO, loc. cit.: 
“a) os métodos de ensino devem aguçar o raciocínio jurídico e desenvolver a autonomia intelectual, para 
que o aluno não se converta num ‘robô jurídico’, ou seja, despreparado para pensar juridicamente 
desprovido de instrumentos para conviver com o imprevisível, com as diversidades temporal e espacial, 
com o novo direito da mundialização e com o poder metaestatal que se ampliam todos os dias;  
[...] 
c) há necessidade de ‘ensinar o aluno a pensar os códigos e os fatos juridicamente relevantes, nunca a 
pensar apenas com os códigos’, evitando o desvalioso ensino ‘cosmético’ e ‘piedosamente superficial’ de 
um direito que é ‘dado’ e não ‘construído’, e, onde o professor acaba por ‘penumbrar ou opacizar a 
realidade’ ao entronizar ‘no lugar dos fatos, a versão, no lugar da teoria, a opinião e no lugar do modelo 
epistemológico, o senso comum’; 
e) o exclusivismo da aula expositiva ou do monólogo estereotipado deve ceder espaço às aulas 
dialogadas, às técnicas audiovisuais e aos recursos teleinformáticos, sem descurar dos seminários e 
debates para que haja a produção reflexiva do conhecimento jurídico e não apenas a mera 
‘reprodução’ de conteúdos petrificados, no comodismo da rotina e no temor da novidade; 
j) o exclusivismo das aulas expositivas de Direito levou Rui Barbosa a asseverar que ‘aquele que existe 
entre nós não é um método de ensino, é, ao contrário, o método de não aprender’. Na mesma linha, Paulo 
Baptista já alertava que ‘o ensino do Direito reduzido simplesmente aos textos de lei sem exame de suas 
razões e de seu espírito, é erro calamitosos e deplorável; afugenta os talentos que querem aprender 
raciocinando e desenvolvendo a inteligência, sujeitando-os unicamente ao trabalho estéril e fastidioso de 
decorar’. Por isso é de suma relevância que as figuras do professor-formador e aluno-ouvivinte sejam 
substituídas pelo professor-animador e aluno-pesquisador, pois, o problema fundamental da pedagogia 
jurídica é muito mais uma questão de consciência do que de conhecimento; 
[...] 
n) ao invés de cultivar métodos de ensino onde, de um lado, os ‘míopes’ alunos são compelidos à 
repetição mecânica de ‘verdades escravas’ e à memorização de normas positivas, e, de outro, os 
professores fazem uso do ‘pedantismo livresco, do dogmatismo petulante e do cientismo feito de 
eloqüência devaneadora’, há de privilegiar-se a liberdade de aprender e ensinar num contexto de abertura 
e debate permanentes, pois, de acordo com Karl Popper, no domínio das ciências humanas, só possui 
natureza científica aquilo que for refutável; 
[...] 
p) ensinar direito não é sofisticar, ensinar direito é simplificar, pois, no magistério de Nelson Hungria ‘o 
Direito que deve ser ensinado e aprendido não é o que se contenta com o eruditismo e a eloqüência 
impecável das teorias, mas o que, de preferência buscar encontrar-se com a verdade da vida e do homem, 
para o conhecimento de todas as fraquezas e misérias, de todas as infâmias e putrilagens, de todas as 
cóleras e negações, e para a tentativa, jamais desesperada, de conte-las e corrigi-las na medida da justiça 
terrena’; 
[...] 
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José Wilson Ferreira Sobrinho11 descreve tipos de professor na área jurídica, 

destacando-se o que denomina de professor pára-quedista. 

João Ribeiro Júnior12 (2001, p.22-23) argumenta com muita propriedade acerca 

de algumas mazelas do ensino jurídico pátrio. 

João Ribeiro Júnior13 apresenta, ainda, problemas que podem ser resolvidos pelo 

diretor. 
                                                                                                                                               
t) a discussão livre de temas e problemas jurídicos atuais deve ter ‘habitat’ em qualquer tipologia de aula, 
instigando nos alunos o espírito dialético e a capacidade de argumentação, a participação mais intensa e a 
lógica intersubjetiva, a habilidade de tomada de decisão e de refutação das objeções alheias, os poderes de 
persuasão e de improvisação, além do respeito pelas diferentes opiniões dos outros; 
[...] 
w) o Direito, como acentuava Windscheid, ‘menos que uma ciência que se possa ensinar, é mais uma arte 
que se deve conquistar’, cabendo ao aluno vencer a natural inibição e insegurança, tornando-se ‘escultor 
de seu próprio cérebro’, ao conscientizar-se que a opinião do professor é apenas uma opinião, pois, no 
mundo jurídico, as questões podem ser tanto ‘dogmáticas’ (visam a possibilitar uma decisão e orientar 
uma ação, o que as faz finitas), quanto ‘zetéticas’ (dissolvem meras opiniões, pondo-as em dúvida, o que 
as torna infinitas; 
x) o mundo do Direito não comporta homogenização e nem pensamento único e mumificado, daí porque 
o método do ensino jurídico deve, com criatividade e o quanto possível, coadunar três momentos: 
exposição (lectio), discussão (disputatio) de problema colocado pelo professor e analisado pelos alunos, 
cabendo ao docente, após sopesar os argumentos pró e contra, indicar uma solução (determinatio), o que 
assegura um certo eqüilíbrio entre o valor da autoridade (auctoritas) e o valor dos direitos da razão 
(ratio); 
z) é urgente elidir a ‘folia verbal’ e sepultar o deletério ensino ‘nocionístico’ do Direito, responsável por 
‘mutilados’ formandos ‘em estado de indigência jurídica’, incapazes de equacionar divergências jurídicas 
ou de criar soluções extrajudiciais harmônicas com as demandas de uma sociedade cada vez mais 
diferenciada, complexa e competitiva, e que, ao mesmo tempo, aspira ser pluralista, fraterna e justa”. 
(Grifos do autor). (2000, p.43-49). 
11 FERREIRA SOBRINHO, José W. Metodologia do ensino jurídico e avaliação em direito. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. 175p. “O pára-quedismo universitário é o instrumento que 
possibilita a manutenção da cátedra hereditária, isto é, a transmissão da condição de professor 
universitário de pai para filho, de sogro para genro e outros similares”. (Grifos do autor).  
12 RIBEIRO JÚNIOR, João. “Ontem, como hoje, o ensino do Direito nada mais faz do que acumular 
informações. É um simplificador da realidade. É caracterizado pela transmissão da cultura jurídica 
positiva, cujo tradicional processo didático-pedagógico é muito simples — dir-se-ia até inexistente —, e 
que consiste na arte da exposição: nada mais do que uma forma de oratória, na qual a metodologia de 
ensino predominante é a aula expositiva e o código comentado. 
O método de abordagem é, principalmente, o dedutivo, aparecendo, em alguns momentos, o indutivo. A 
argumentação jurídica dedutiva, em que a premissa maior é a norma jurídica, a premissa menor é o fato, e 
a conclusão é a solução de direito para o caso concreto, é um dos principais métodos utilizados. Contudo, 
não se pode reduzir todo raciocínio jurídico à dedução, uma vez que a própria escolha das premissas do 
raciocínio dedutivo implica valoração e outras considerações relativas às circunstâncias concretas de cada 
caso. Quanto ao método indutivo, a complexidade dos fatos sociais constitui uma primeira dificuldade à 
sua utilização, que exige presença, ausência ou variação de um único fator, na constância ou na 
diversidade de todos os demais. 
O corpo docente é, regra geral, formado por profissionais competentes, porém horistas e sem o devido 
preparo para o exercício do magistério (há casos gritantes de insatisfação: professor malformado, mal 
remunerado, carga horária excessiva, pouco tempo para reciclagem e lazer). E mais ainda. Pode-se dizer 
que o Direito que se ensina aparece como um dos instrumentos que, dentro de uma sociedade plural, 
complexa e em crise, busca omitir e encobrir as diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais 
existentes. Ou seja, o Direito é utilizado para legitimar, por meio de normas positivas e de procedimentos 
formais, embasados retoricamente na igualdade, a existência de uma sociedade desigual, injusta e 
autoritária, que se esconde atrás de uma palavra estereotipada chamada democracia”.  
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Defende João Ribeiro Júnior14, a mudança na qualidade ensino jurídico. 

Edson Nunes, André Magalhães Nogueira e Leandro Molhano Ribeiro15 

argumentam acerca da não-necessidade de títulos para atuar na Educação 

Superior, como ocorreu recentemente na conceituada Universidade de Berkeley, 

Estados Unidos da América (EUA). 

Sobre toda essa controvérsia do ensino jurídico, devemos salientar, como 

o saudoso Neidson Rodrigues16, que o professor é o único profissional que se 

gaba do seu fracasso. Explicando: não vemos médicos, advogados, engenheiros 

                                                                                                                                               
13 Id., 2001, p.66-67:   
“1.existência ou desarticulação entre as atividades de docência, pesquisa e extensão; urgência inadiável na 
implantação de atividades de extensão formativa,a cargo da própria Faculdade de Direito, em razão da 
evidente especificidade técnica dos seus temas; 
2. metodologia de avaliação dos alunos tendente a apreciar apenas a memorização, abandonando a 
dúvida, a crítica,a pesquisa e a oportunidade ímpar que ela oferece para orientar os estudos; 
3. despreparo didático evidente e inexistência de mecanismos de aperfeiçoamento e avaliação de 
professores; aliás, o desempenho pedagógico de certos mestres e doutores não se diferencia, na média, do 
que constitui a regra geral das Faculdades de Direito; 
4. priorização do estudo da norma no texto — exegismo acrítico, positivismo ingênuo e análises 
meramente semânticas da norma jurídica, em soporíferas tertúlias gramaticais sobre os artigos dos 
códigos —, em detrimento de sua problematização no contexto; 
5. mera reprodução de saber dogmático e auto-suficiente, em detrimento das problematizações e da 
formação real do saber; 
6. insistência no academicismo estéril, resultante de abstrações inteiramente sem referência à aplicação 
prática; enfoque apenas nas noções das disciplinas lecionadas, sem, se preocupar com a 
interdisciplinaridade e com a transdisciplinaridade; 
7. mudança nos programas das disciplinas. Há um ementário de grandes temas, caracterizado pelo 
anacronismo na divisão de cargas horárias e de matérias a serem tratadas em cada disciplina. Uma 
codificação dessas ementas conduz necessariamente à conclusão de que são urgentes a sua reforma e a 
elaboração de reais programas de estudos, tendo em vista a realidade concreta”.  
14 Ibid., p.74:  
“1. foco centrado no aluno; 
2. visão estratégica (valores, missão e objetivos) claramente definida e disseminada; 
3. plano político-pedagógico oriundo de sua visão estratégica e definido por consenso de sua equipe de 
trabalho; 
4. forte espírito de equipe; 
5. equipe de trabalho consciente do papel que desempenha na organização e em suas atribuições; 
6. equipe de trabalho capacitada e treinada para melhor desempenhar suas atividades; 
7. planejamento, acompanhamento e avaliação sistemáticos dos processos; 
8. preocupação constante com inovações e mudanças”.  
15 NUNES, Edson; NOGUEIRA, André Magalhães; RIBEIRO, Leandro Molhano. Futuros possíveis, 
passados: selo da OAB, Provão e avaliação do ensino superior. Rio de Janeiro: Garamond, 2001, p.16-17: 
“Em outubro de 2000, uma das mais renomadas universidades norte-americanas publicou no New York 
Review of Books (19/10) anúncio que seria impensável, nos dias de hoje, no Brasil. A Universidade de 
Berkeley procurava um poeta para contratar. Ora, nenhuma universidade brasileira recruta poetas para 
ensinar como escrever poesia na faculdade, muito menos com garantia de emprego. Notem, não se exigiu 
nenhum mestrado ou doutorado ao poeta, apenas pediu-se-lhe que apresentasse a obra e as referências, e 
que demonstrasse capacidade de ensinar alunos da graduação. Reparem, graduação não 
profissionalizante, ensino universitário genérico, com concentração nesta ou naquela área”. 
16 RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: o transitório e o permanente na Educação. 13. ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 120p.  
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utilizando como reforço argumentativo que, são tão bons profissionais em suas 

respectivas áreas, que matam e não salvam 80% (oitenta por cento) dos seus 

pacientes ou que prendem e não soltam seus clientes ou que destroem e não 

constroem casas, mas o professor... 

A título de conclusão deste artigo, apresentamos o quadro nº4, de conformidade 

com Álvaro Melo Filho17, comparando a aula expositiva e a aula dialogada: 

QUADRO Nº4 — COMPARAÇÃO DA AULA EXPOSITIVA COM A AULA 

DIALOGADA 
AULA EXPOSITIVA AULA DIALOGADA 

1) Monólogo repetitivo. Estabelece relação 
Dominação/Autoridade. Ação unilateral resultando 
em distanciamento 

1) Diálogo construtivo. Estabelece relação de 
Integração/Liberdade Ação bilateral implicando em 
relacionamento 

2) Centrada no professor.Utilitarismo egocêntrico 
do professor 

2) Centrada no Aluno. Utilitarismo altruísta do 
professor 

3) Alunos passivos, dependentes e induzidos à 
aceitação que passam a pensar o Direito com a 
cabeça do Professor 

3) Alunos ativos, autônomos e estimulados à 
participação que passam a pensar o Direito por si 
mesmos 

4)  Professor é o dono da verdade 4)  A verdade não tem proprietário 
5) Resulta no acúmulo de conhecimentos pela 
memória  

5) Desperta o raciocínio jurídico 

6)  Inexistência de crítica e perda de qualquer poder 
criador para resolver problemas. Aguça apenas a 
visão e audição 

6) Oportuniza a visão crítica e reforça nos alunos 
a capacidade de resolver problemas. Motiva a 
reflexão critica 

7)  Uniformidade metodológico própria das 
sociedades homogêneas  gerando uma escravidão 
mental dos alunos 

7) Diversidades metodológicas própria das 
sociedades heterogêneas, libertando os alunos para 
a criatividades juridicas    

8) Embasa-se numa visão formal e dogmática do 
Direito  

8) Apóia-se numa visão experiencial e pragmática 
do Direito 
  

9 ) Ênfase demasiada na teoria jurídica 9) Enseja conciliar-se teoria e prática jurídicas 
10) Direito é apresentado como algo estático e 
imutável (conhecimento fechado) 

10) Direito é apresentado como algo dinâmico e 
mutável (conhecimento aberto) 

11) Induz a uma dimensão retrospectiva ou 
reprodução do Direito 

11) Propicia uma dimensão prospectiva ou 
produção do Direito 

12)  Centra-se na retórica de Aristóteles 
  

12) Utiliza-se da dialética de Platão 

13) Estabelece um fosso entre professor/ alunos, 
condenado os discentes à inércia e paralisia mental 
e a pensar o Direito com a cabeça do professor 
 

13) Permite o enriquecimento mútuo onde até o 
professor “corre o risco” de aprender e os alunos 
passam a pensar Direito por si mesmos 
 

14) Detém uma pretensão informativa, 
enciclopédica e exaustiva dos temas jurídicos, onde 
o professor regra geral impõem seu ponto de vista 
com lastro no passado 
 

14) Despe-se da obrigação da exaurir a temática 
jurídica pois “o mestre não deve ensinar 
pensamentos, mas ensinar a pensar” vislumbrando 
e projetando o futuro 

15) As pautas ou normas de comportamento do 
docente e alunos são formais e rígidas, sugerindo a 
mantença do status quo

15) As pautas e normas de ações do professor e 
alunos são informais e flexíveis, incitando um 
processo de mudança 

FONTE: Álvaro Melo Filho (2000, p.40-41). Os Grifos são do autor. 
                                                 
17 MELO FILHO, Álvaro, loc. cit. 
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 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo deste artigo, discutimos o ensino jurídico brasileiro e algumas de suas 

mazelas, inclusive apresentando questões e soluções. 

Como professor há cerca de 21 (vinte e um anos) anos, dos quais 14 (catorze) na 

Educação Superior, temos observado e nos angustiado com muitas práticas. Inclusive 

com práticas discentes, especialmente nas IES particulares, de busca por facilidades e 

não do aprendizado, pois o importante não é saber, mas obter o diploma. 

Com isso não estamos afirmando que o processo ensino-aprendizagem para ser 

efetivo tem de ser doloroso. Longe de nós, pregarmos a prática do considerado “Pai da 

Didática”, João Amós Comênio18, que afirmava serem os castigos, excelentes formas de 

conseguir a atenção do estudante (motivação) e, conseqüentemente, do aprendizado. 

Logicamente que a situação é muito mais complicada do que podemos esgotar 

nesse espaço. De qualquer modo, fica o convite para a discussão e a ação, pois de nada 

adianta a teoria sem a prática, nem a prática sem fundamentação. 

 

 

                                                 
18 COMÊNIO, João Amós. Didática magna. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 322p. 
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NOVAS PRÁTICAS JUDICIAIS E PESQUISA JURÍDICA: LEITURAS E 

DIAGNÓSTICOS 
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RESUMO 

 

Este artigo trata sobre a importância de uma análise científica quando referimos ao 

Direito enquanto fenômeno social e consequentemente quanto a este enquanto elemento 

vinculado a realização de políticas públicas de inclusão da sociedade na temática do 

acesso à justiça. Partindo desta idéia inicial decidimos verificar as práticas premiadas no 

Prêmio Innovare e verificamos uma grande quantidade de empreendimentos dos 

diversos judiciários ali inseridos no sentido de que as suas políticas foram feitas 

basicamente no sentido de entendimentos dos próprios atores à frente dos processos, o 

que implica que há um baixo grau de políticas sendo feitas de forma analítica e 

criteriosa. Temos então o desenrolar de uma série de questões que daí emanam, tais 

como: O quanto é importante a prática metodológica científica na produção das políticas 

públicas relacionadas ao direito? Quais as principais razões para a escassez de políticas 

com esta referência?  

A partir desse contexto pensamos inserir o estudo sobre o Prêmio Innovare, reconhecido 

nacionalmente como um elemento de verificação do Poder Judiciário e das suas recentes 

transformações, que já conta 4 (quatro) edições nas quais incentiva a produção de 

políticas públicas nesta área. Paralelo a este elemento pensamos a verificação dos dados 

atentos a obra de Pierre Bourdieu, importante sociólogo francês, e na sua maneira de 

tratar as questões concernentes a construção do objeto científico.     

 

                                                 
∗ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense 
(PPGSD-UFF) no período 2007/2008. 
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Fluminense (PPGSD-UFF) no período 2007/2008. 
∗∗∗ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal 
Fluminense (PPGSD-UFF) no período 2007/2008. 
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PALAVRAS-CHAVES: REFORMA DO JUDICIÁRIO, PRÊMIO INNOVARE E 

PESQUISA CIENTÍFICA. 

 

 

ABSTRACT 

This article is about the importance of a scientific analysis when referring to the law as a 

social phenomenon and therefore on this as an element linked to achievement of public 

policies of inclusion in society referring to the thematic of access to justice. Starting 

from this initial idea decided to check the practices in the award winning Innovare and 

found a large number of enterprises of various judicial there inserted in the sense that 

their policies were basically aimed at understanding the actors themselves ahead of 

processes, which implies that there is a low degree of policies being made so analytical 

and careful. We then conduct a series of issues that would arise, such as: How important 

is the practice scientific method in the production of public policies related to the law? 

What are the main reasons for the shortage of policies with this reference?  

From that context we enter the study on the Prize Innovare, nationally recognized as an 

element of verification of the Judiciary and its recent transformations, which already 

account 4 (four) issues in which stimulates the production of public policies in this area. 

Parallel to this element believe the verification of the data attentive to the work of Pierre 

Bourdieu, a major French sociologist, and in their way of dealing with the issues 

concerning the construction of the scientific object. 

 

KEYWORD: JUDICIARY REFORM, PRIZE INNOVARE AND SCIENTIFIC 

RESEARCH.  

 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Pensemos no Brasil e nas suas instituições. Quais as palavras que surgem à 
mente? Inoperância. Corrupção generalizada. Falta de planejamento. Descontinuidade. 
Ineficiência do Estado em lidar com seus problemas. A lista é grande e poderia ser 
narrada aqui por longas páginas, mas essa primeira observação serve apenas como um 
pano de fundo para compreendermos a dinâmica que se seguirá no presente trabalho.  
 Este cenário, pautado pelo senso comum, traçado de maneira quase intuitiva, 
traduz uma série de antigas impossibilidades e velhas urgências para a realização de 
uma sociedade mais justa. É nessa realidade que encontramos o desenrolar de uma série 
de debates que vêm se realizando por diversas áreas do conhecimento – administração, 
economia, direito, sociologia etc. - sobre a qual seria o caminho que minimizaria os 
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efeitos do retrato de um país periférico, com um histórico de colonização e explorado 
por séculos, que agora volta os seus olhares para um futuro grandioso. Como fazer para 
que vençamos as barreiras de acesso à justiça numa sociedade que foi construída sob 
este alicerce estrutural?  
 Um dos temas sobre qual se debruçam diversos pesquisadores hoje em dia é o 
Poder Judiciário e suas práticas correspondentes. O Executivo já foi este campo de 
estudo, posto que era o principal cerne para a reconstrução de um mundo pós-guerra. O 
Legislativo também. Ideologias sobre os rumos da democracia formaram a agenda de 
debates do passado. 1 Hoje é o Poder Judiciário. O terceiro Poder está se transformando 
sob várias perspectivas. Ele está sendo chamado a responder a anseios e expectativas 
que outrora desconhecia. Nesta nova realidade surgem fenômenos cada vez mais 
complexos e práticas muito desafiadoras.  
 É neste contexto que a reforma do Poder Judiciário tem se mostrado tema de 
profunda relevância. Não obstante as inovações trazidas pela Constituição Federal de 
1988 e a emenda constitucional nº. 45 de 2004, o tema não parece encerrado, pelo 
contrário, tais debates encontram-se em franca expansão. Um dos indicadores mais 
claros dessa assertiva são as novas práticas2 produzidas pelos diversos atores do Poder 
Judiciário - juízes, promotores, defensores públicos, serventuários etc. – que, buscando 
entender os problemas que a prática diária lhes apresenta, têm trabalhado para 
apresentar novas soluções, rompendo com um modelo estanque de prestação judicial e 
voltando-se para a criação de alternativas. 
 
2. NOVAS PRÁTICAS JUDICIAIS 
 Para pensarmos em uma nova formação de práticas judiciais, temos que são 
diversas as formas e os campos de atuação dessas ações inovadoras, tais como a 
implantação da gestão administrativa nos cartórios judiciais, a informatização dos 
tribunais, a prática da conciliação etc. Essas práticas são apenas algumas das mais 
visíveis. Não restam dúvidas de que o Poder Judiciário tem se transformado de dentro 
para fora. A idéia a ser debatida no presente artigo possui relação com a origem dessas 
transformações. De onde partem as conclusões acerca dos problemas enfrentados? 
Como se faz a observação destes problemas de forma a orientar a formulação de 
soluções? O problema de pesquisa aqui apontado é, sem dúvida, epistemológico: quais 
são as ferramentas utilizadas para a análise destes problemas? São ferramentas 
científicas ou puramente intuitivas? 
 Para continuar esta análise, tomemos como exemplo as novas práticas em outras 
áreas. Talvez o campo mais claro em que a conexão entre problema e 
formulação/avaliação de práticas parece ser o da segurança pública, alvo constante de 
observações de áreas diferentes das instituições constitucionalmente responsáveis pela 
sua prestação. Para ressaltar a importância da utilização de instrumentos de pesquisa 
para a formulação e avaliação de novas práticas, ao mesmo tempo em que evidenciamos 
sua presença no campo acima lembrado, podemos citar o criminólogo Gláucio Soares, 
pesquisador do IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Em 
entrevista concedida em 29 de setembro de 2006 ao sítio eletrônico “Comunidade 
                                                 
1 Werneck Vianna, Luiz. Rezende de Carvalho, Mª Alice. Palácios C. Melo, Manuel. Burgos, Marcelo B., 
Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, Editora Revan, Rio de Janeiro, 1997, 3º ed. p 24. 
2 Por novas práticas, estamos entendendo as ações diferentes das tradicionais em termos de órgãos de 
prestação de justiça, sejam tribunais (juizados, varas, presidência) sejam órgãos essenciais à justiça 
(Defensoria Pública e Ministério Público), ou mesmo unidades prisionais ou de cumprimento de medida 
sócio-educativa. Difere-se sensivelmente do conceito de política pública, conceito esse mais robusto e 
exigente, pois tratamos apenas de práticas inovadoras, independentemente de seu grau de 
institucionalidade (tendo em vista que todas elas são, em certa medida, práticas institucionais) 
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Segura” 3, o pesquisador procura dar exemplos de estudos (reflexões científicas sobre 
práticas, governamentais ou não) que obtiveram bons resultados. O que se expõe aqui é 
a relação entre reflexão e ação, entre ciência e prática: por um lado da questão, o 
conhecimento, produzido não exclusivamente no seio da instituição pública, servindo 
como base orientadora (ou ao menos como auxílio) à prática; por outro, o próprio 
recurso da instituição estatal ao conhecimento científico4. 
 O pesquisador chega a afirmar que “Participar de pesquisas que levaram a 
programas de prevenção e ver a redução nas taxas de mortos e feridos é uma 
experiência linda”5. Neste sentido, o entrevistado chega, ao ser perguntado sobre a 
importância de estudos e pesquisas sobre criminologia para as políticas públicas de 
segurança, a afirmar que “É a antítese do chute.” 6. O pesquisador modera, hoje, uma 
comunidade no sítio eletrônico, chamada “Política pra quê?”, exatamente para debater a 
importância da reflexão científica acerca destas políticas. 
 A questão aqui colocada é que existe uma prática em certa medida disseminada 
de utilização do conhecimento científico em diversas áreas, que auxiliam a formulação 
de práticas a partir do emprego destas técnicas para se observar os problemas 
enfrentados. Essa conexão, aqui evidenciada no campo da segurança pública, parece 
muito clara e importante, embora não se esteja afirmando que ela sempre ocorre. 
Parecem haver resistências, que vêm sido vencidas. 
 Mas, e o campo jurídico? Também lhe é familiar este tipo de recurso? Ou essas 
novas práticas são geradas espontaneamente, a partir de meras percepções casuais? Para 
verificar se nossa afirmação – de que o campo jurídico estranha ou ao menos subestima 
o ato de submeter suas novas práticas ao conhecimento científico – está correta, 
recorremos a um instrumento de análise já existente, e que já tornou público seus 
resultados. Expor um conjunto significativo de práticas judiciárias à investigação 
empírica para verificar se há ou não adesão a esta opção comum em outros campos, 
embora signifique tarefa de grande importância, também se traduz em dispêndio de 
tempo e recursos – humanos e materiais. Por isso definimos como objeto de análise o 
Prêmio Innovare pois este é um meio seguro de dados e foi feito a partir de experiências 
dos diversos Judiciários do país. 
 
3. O PRÊMIO INNOVARE: DIMENSÃO, IMPORTÂNCIA E CRITÉRIOS 
 O Prêmio Innovare é uma iniciativa do Centro Justiça e Sociedade, da Escola de 
Direito Rio da Fundação Getúlio Vargas. Seus apoiadores são: o governo federal e o 
Ministério da Justiça, na forma de sua Secretaria de Reforma do Judiciário; a AMB – 
Associação de Magistrados Brasileiros; a CONAMP – Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público; a Companhia Vale do Rio Doce (Vale); a ANADEP – 
Associação Nacional dos Defensores Públicos; e a AJUFE – Associação Nacional de 
Juízes Federais. 
 O prêmio já possui quatro edições7, e a comissão julgadora variou de acordo 
com o ano de sua edição, mas mantendo as posições institucionais de diversas áreas. A 
primeira edição contou com os seguintes jurados: Ministros Eros Grau e Joaquim 
Barbosa (Supremo Tribunal Federal); João Geraldo Piquet Carneiro (presidente do 
                                                 
3 www.comunidadesegura.org.br Acessado em 20 de março de 2008. 
4 Alguns exemplos conhecidos de institutos, governamentais ou não, que se dedicam à pesquisa científica 
para formulação e avaliação de práticas em segurança pública: CRISP – Centro de Estudos Criminais e 
Segurança Pública (UFMG); CESeC – Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (UCAM); e o ISP – 
Instituto de Segurança Pública, vinculado ao governo do estado do Rio de Janeiro. 
5 www.comunidadesegura.org.br Acessado em 20 de março de 2008. 
6 Idem. 
7 Maiores informações disponíveis em www.premioinnovare.com.br, acessado em 20 de março de 2008. 
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Instituto Hélio Beltrão); José Paulo Cavalcanti Filho (presidente do Conselho de 
Comunicação Social do Congresso Nacional); Luiz Werneck Vianna (IUPERJ – 
Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro); Maria Teresa Sadek 
(pesquisadora do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais) e Roberto Irineu 
Marinho (presidente das Organizações Globo). A segunda edição viu alterados apenas o 
representante do Supremo Tribunal Federal (Ministro Gilmar Mendes), e a inclusão da 
Ministra Fátima Nancy Andrighi (Superior Tribunal de Justiça); Ministro Ives Gandra 
Martins (Tribunal Superior do Trabalho); Desembargador Thiago Ribas Filho (Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro); e o Dr. Walter Cenevita (advogado). Para a terceira 
edição, acresceu-se ainda Adriana Burger (Defensora Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul); e Sérgio Renault (sub-chefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, ex-
secretário de Reforma do Judiciário).  
 Os critérios são expostos no sítio eletrônico do prêmio, definidos da seguinte 
forma: eficiência; qualidade; criatividade; exportabilidade; satisfação do usuário; 
alcance social; e desburocratização. Optamos por essa exposição detalhada pois, na 
incapacidade de visitar as práticas e alcançar abrangência nacional com uma 
amostragem significativa, as edições do prêmio serão o banco de dados para análise. 
Analisamos abaixo as práticas constantes nas três primeiras edições do prêmio, tendo 
em vista que, apesar de o resultado da quarta edição já estar disponível no sítio 
eletrônico, ainda não há publicação. Da segunda e terceira edição, que possuíam 10 (5 
premiadas, 5 menções honrosas) e 8 (4 premiadas e 4 menções honrosas) práticas, 
respectivamente; analisamos todas as disponíveis. Com relação à primeira edição, que 
possuía 29 práticas, analisamos as premiadas (4 ações) e as menções honrosas (mesmo 
número de premiadas). Assim, o universo de práticas analisadas chegou a 26. 
 O Prêmio Innovare possui seus próprios critérios de avaliação e instrumentos de 
pesquisa. Assim sendo, não se trata aqui de estabelecer juízos de valor. Menos do que 
isso, expomos mais acima a necessidade de saber de onde partem as análises, como 
essas práticas são formuladas. E para mostrar o valor dos dados analisados, fundamental 
demonstrar que essa pré-seleção foi realizada por personagens importantes no cenário 
jurídico e político nacional. 
 
3.1. PRÁTICAS PREMIADAS PELO PRÊMIO INNOVARE: ANÁLISES DO 
PROBLEMA E PRESENÇA/AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO 
 Aqui, precisamos realizar uma separação entre dois conceitos que 
tradicionalmente são entendidos como similares: leitura e diagnóstico acerca do 
problema. Como conceito de trabalho, a “leitura do problema” é tida como desprovida 
de reflexão sistematicamente científica. Trata-se de uma observação e reflexão bem 
intencionada, porém carente de instrumentos mais rigorosos de análise. Já por 
“diagnóstico”, estamos entendendo a análise realizada com base em técnicas das 
ciências sociais para realizar a observação e reflexão sobre os problemas. Trata-se então 
de verificar a presença de análise empírica (com base em dados verificáveis). Saber se 
houve leitura ou diagnóstico, portanto.  
 Como o Prêmio Innovare publicou as práticas premiadas, bem como outras 
ações a título de “menção honrosa” (na intenção de evidenciar um número maior de 
inovações), estabelece-se aí o universo de dados para análise. Nestas publicações, 
consta um item inicial que revela, em alguns casos, as motivações para a transformação, 
ou seja, a reflexão inicial para se buscar modificar ou criar novas ações. Todas as 
práticas foram sistematizadas nas tabelas a seguir, e a presença de leitura ou diagnóstico 
foi marcada de acordo com o que foi relatado pelos próprios responsáveis pela prática. 
Buscou-se ainda representar na mesma tabela quem realizou a reflexão, se membros do 
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Poder Judiciário (e da própria ação inovadora) ou se os mesmos buscaram estes 
instrumentos em outros espaços, como a academia (institutos ou grupos de pesquisa, por 
exemplo), ou seja, quem realizou a análise. Além disso, procurou-se captar a presença 
de dados para análise na outra ponta da prática, ou seja, se a ação proporciona meios 
quantitativos de avaliação (embora aqui não se opte por julgar se essa avaliação está 
sendo realizada ou não):  
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Tabela 1: Prêmio Innovare - Primeira edição - Práticas Premiadas8  

PRÁTICA TRIBUNAL/ÓRGÃO LEITURA DIAGNÓSTICO PROTAGONISTA 
DA ANÁLISE 

DADOS 
QUANTITATIVOS 
"PÓS-PRÁTICA" 

Integração Justiça 
Eleitoral e Sociedade 

Civil 
TJMA  Sim

  

Juiz; comitês 
populares 

  

Conciliação nos feitos 
de família TJMG 

  

Sim: dados sobre 
operosidade antes e 
depois da instalação 

da prática 

TJMG 

Dados sobre 
operosidade antes e 

depois da instalação da 
prática 

JUVAM - Juizado 
Volante Ambiental TJMT  Sim

  
Juiz   Procedimentos "pós-

prática" 

COMAQ - Comissão 
de Acompanhamento 

da Qualidade dos 
serviços Judiciais 

TJRJ 

  

Sim   TJRJ e equipe técnica Sim, embora não 
revelados na exposição 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 CENTRO JUSTIÇA E SOCIEDADE DA ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (org.), 2006. 
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Tabela 2: Prêmio Innovare - Primeira edição - Menções honrosas9

PRÁTICA TRIBUNAL/ÓRGÃO LEITURA DIAGNÓSTICO PROTAGONISTA 
DA ANÁLISE 

DADOS QUANTITATIVOS "PÓS-
PRÁTICA" 

Justiça Preventiva 
nas Escolas TJAP  Sim

  

Juíza titular do 
Juizado Especial 

Volante   

Centro de 
Recuperação 
Regional de 

Paragominas 

TJPA  Sim

Sim; pesquisa 
sobre falta de 

infra-estrutura do 
sistema prisional 

estadual 

Diagnóstico: não 
identificado; leitura: 

juizes 
  

Justiça e 
Comunidade TJPA     Sim

  
Juizes

Ouvidoria 
Judiciária TJPE 

  

Sim   TJPE 

Sim: casos concluídos x em andamento; 
tipos de denúncias e reclamações; dados 

sócio-econômicos de denunciantes; 
destino da denúncia 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Opus cit. 
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Tabela 3: Prêmio Innovare - Segunda edição - Práticas Premiadas10  

PRÁTICA TRIBUNAL/ÓRGÃO LEITURA DIAGNÓSTICO PROTAGONISTA 
DA ANÁLISE 

DADOS 
QUANTITATIVOS 
"PÓS-PRÁTICA" 

O que você tem a ver 
com a corrupção? MP/SC Sim (base em exposição 

de premissas)   Promotor de Justiça   

Conciliação de 
Primeiro Grau TJSP    Sim TJSP 

Índice de acordos obtidos, 
em relação ao período "pré-

prática" 

Justiça Comunitária TJDFT   Sim: pesquisa de 
satisfação TJDFT 

Número de casos 
atendidos; índice de 

acordos obtidos 

Gestão Processual 
Integral 

Justiça Federal da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro Sim     Juiz federal   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 CENTRO JUSTIÇA E SOCIEDADE DA ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (org.), 2007. 
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Tabela 4: Prêmio Innovare - Segunda edição - Menções honrosas11  

PRÁTICA TRIBUNAL/ÓRGÃO LEITURA DIAGNÓSTICO PROTAGONISTA 
DA ANÁLISE 

DADOS 
QUANTITATIVOS "PÓS-

PRÁTICA" 
A Reinserção do Ex-

Apenado e do 
Adolescente Privado de 

Liberdade na 
Sociedade, por meio da 
Cooperativa João-de-

Barro 

TJRS    Sim

Dados da UNICEF 
sobre delitos 

cometidos por 
adolescentes 

Índices de reincidência 

Novos Rumos na 
Execução Penal TJMG Sim   TJMG Índices de reincidência 

Organização Coletiva e 
Solidária de Catadores 

de Lixo como Estratégia 
para a Eliminação do 

Trabalho Infantil 

MPT - 9ª Região Sim Sim 

UNICEF: índice de 
crianças e adolescentes 

trabalhando com a 
coleta de lixo Estado 

do Paraná 

  

Sistema Integrado de 
Atendimento à Criança TJES Sim   Juízes   

 
 
 
 
 
                                                 
11 Opus cit. 
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Tabela 5: Prêmio Innovare - Terceira edição - Práticas Premiadas12  

PRÁTICA TRIBUNAL/ÓRGÃO LEITURA DIAGNÓSTICO PROTAGONISTA 
DA ANÁLISE 

DADOS 
QUANTITATIVOS 
"PÓS-PRÁTICA" 

Execuções Plúrimas TRT - 2ª Região Sim   Juíza titular   

Sistema Informatizado do 
Juizado Especial Federal da 3ª 

Região 

Justiça Federal da 
Seção Judiciária de 

São Paulo 
  Sim, embora esparsos Desembargador 

responsável   

Ministério Público em defesa do 
direito à educação das pessoas 

com deficiência 
MP/RN      

Sim, mas limitado: 
universo de pessoas com 

deficiência no estado, 
cruzados com proporção de 

alunos com deficiência 
matriculados na rede 

pública de ensino 

MP/RN

Processo judicial digital da 
Justiça Federal da 5ª Região TRF - 5ª Região Sim   TRF - 5ª Região   

Núcleo de Defesa dos Direitos 
da Mulher em Situação de 
Violência - NUDEM-BH 

DP/MG   

Sim: estatísticas DP/MG de 
índices de violência contra 

a mulher e número de 
atendimentos à mulher 

realizados pela Defensoria 
Pública 

DP/MG Número de 
atendimentos 

                                                 
12 CENTRO JUSTIÇA E SOCIEDADE DA ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (org.), 2007B. 
 

3291



Tabela 6: Prêmio Innovare - Terceira edição - Menções honrosas13  

PRÁTICA TRIBUNAL/ÓRGÃO LEITURA DIAGNÓSTICO PROTAGONISTA DA 
ANÁLISE 

DADOS 
QUANTITATIVOS 
"PÓS-PRÁTICA" 

Crime, tratamento 
sem prisão TJES   Sim 

"observação direta, reforçada por 
estudos e pesquisas, da absoluta 

falência da prisão como 
instrumento ressocializador"14

Índice de reincidência 

Gestão judiciária 
desburocratizada 

em sede de Juizado 
Especial Federal 

Justiça Federal da Seção 
Judiciária do Rio de 

Janeiro 
Sim    Juízes Número de sentenças 

proferidas 

Depoimento sem 
dano TJRS     Sim Juízes Aumento no número de 

inquirições 

A colocação em 
família substituta 

ao alcance de todos
DP/DFT     Sim DP/DFT Número de ações 

ajuizadas 

Iniciativas para a 
implementação do 

direito 
fundamental à 

moradia 

MP/RS    Sim

Juízes; "levantamento a respeito 
dos expedientes apuratórios 

existentes na Promotoria sobre 
moradias irregulares.” 15

  

                                                 
13 Opus cit. 
14 Opus cit, pg. 73. 
15 Opus cit, pg. 107. 
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 Importante perceber que o prêmio se divide em categorias, que podem se 
relacionar com o tipo de prática (como no caso da primeira e segunda edição) ou de 
órgão (na terceira).  
 Com base nos dados acima, buscamos extrair alguns cruzamentos, para entender 
estas práticas mais de perto. Ou seja, a tentativa é a de buscar algo em comum nessas 
práticas. Quantificá-las significa estabelecer categorias que possibilitam a análise. 
 Como pretendemos estabelecer a presença de “Leituras” e “Diagnósticos” 
(conforme o conceito de trabalho exposto mais acima), o Gráfico 1 apresenta os 
números absolutos e relativos no universo total de práticas. 
 

Gráfico 1: Presença de Leitura e Diagnóstico - Números absolutos e 
relativos

16; 57%

12; 43%
LEITURAS

DIAGNÓSTICOS

 
 Há um número maior de leituras (16) que diagnósticos (12) na base de dados16. 
Mas, para extrair conclusões mais precisas, necessitamos desagregar estas informações 
para estabelecer algum fator explicativo. A primeira desagregação é relativa à edição do 
Prêmio, como mostra o Gráfico 2: 

Gráfico 2: Comparação de presença de Leitura e Diagnóstico por 
edição
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 Por este gráfico, é possível perceber uma variação entre as edições. Apesar de 
ainda ser grande o número de leituras, parece haver algum tipo de amadurecimento em 
relação à produção de dados para a formulação de práticas. 

Tabela 7: Protagonista da análise  

 LEITURA DIAGNÓSTICO 

Análise produzida pelo 
órgão/tribunal/juizes 14 8 

                                                 
16 Os dados parecem não coincidir com o universo de práticas analisadas (26), mas isto se deve ao fato de 
que em duas práticas, leituras e diagnósticos foram encontrados concomitantemente. 
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Análise produzida por 
pessoa/instituição externa 0 2 

Não identificado 0 1 

Órgão/tribunal/juizes + 
agentes externos 1 17 1 

 
 A Tabela 7 mostra o cruzamento de dados relativos à autoria da análise de 
contexto. O número de análises produzidas pelo próprio órgão judiciário é maior que a 
incidência de análises (leituras ou diagnósticos) produzidas em parceria, ou por agente 
externo (centros universitários, p.ex.): 22 contra 4. Este dado pode significar que a 
autoria é quase sempre exclusivamente judiciária; mas a comparação entre a incidência 
de leitura e diagnóstico mostra que, quando isso ocorre, em um número menor de vezes 
utiliza-se o conhecimento científico (quase a metade). 
 

Tabela 8: Presença de dados "pós-prática" 
Disponibilização de dados quantitativos sobre a prática 

DADOS "PÓS-PRÁTICA" 
DISPONÍVEIS? EDIÇÕES 

SIM NÃO 

1ª edição 4 4 

2ª edição 4 4 

3ª edição 5 5 

TOTAL 13 13 
  
 A Tabela 8 conta a presença de dados “pós-prática”, ou seja, a disponibilização 
de dados obtidos pela prática. Foi constatado, na amostragem escolhida, um curioso 
equilíbrio: nem sempre as práticas disponibilizam seus resultados, o que as sujeitariam a 
uma análise mais pormenorizada. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 O número de leituras parece não bater com o Gráfico 1 (16); essa diferença foi encontrada pois uma das 
práticas (Centro de Recuperação Regional de Paragominas) produziu leitura e diagnóstico. 
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Tabela 9: Análise por tipo de órgão responsável      

PROTAGONISTA DA ANÁLISE 
PRESENÇA DE 
DADOS "PÓS-

PRÁTICA" ÓRGÃO 
TOTAL DE 
PRÁTICAS 
POR TIPO 

N/% LEITURA DIAGNÓSTICO 
Análise produzida 

pelo órgão / tribunal / 
juizes 

Análise produzida por 
pessoa / instituição 

externa 

Órgão / tribunal / 
juizes + agentes 

externos 
SIM NÃO 

N        9 7 11 1 3 10 5
TJ 15 

%        66% 44% 73% 7,0% 20,0% 66,5% 33,5%

N        1 0 1 0 0 0 1
TRT 1 

%        100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

N        2 2 3 0 1 0 4
MP 4 

%        50% 50% 75% 0% 25% 0% 100%

N        1 1 2 0 0 2 0
DP 2 

%        50% 50% 100% 0% 0% 100% 0%

N        3 1 4 0 0 1 3
Justiça 
Federal 4 

%        75,0% 25,0% 100% 0% 0% 25% 75%

 
 

3295



 Na Tabela 9, procuramos estabelecer relações entre os órgãos responsáveis, as 
edições do prêmio e a incidência dos critérios de análise (leitura, diagnóstico, 
protagonista da análise e disponibilização de dados “pós-prática”). Há maior incidência 
de práticas formuladas por tribunais de justiça (15 contra 11 originadas de outro órgão). 
Entretanto, é necessário lembrar que, entre os dados coletados na 1ª edição, estavam 
presentes apenas tribunais de justiça; e que a partir da 3ª edição, as categorias 
dividiram-se por tipo de órgão. Ainda assim, retirando a primeira edição, os órgãos de 
justiça comum estariam mais presentes (7) do que os demais, isolados. Podemos ainda 
tecer algumas considerações: é menos comum que tribunais do trabalho, órgãos da 
justiça federal e da justiça comum realizem diagnósticos. Esta prática parece mais 
comum entre Ministério Público e Defensoria. Essa comparação pode ser estabelecida 
com os números relativos (%), embora seja de fundamental importância destacar que os 
números absolutos (N) referentes aos demais tribunais que não a justiça comum são 
inexpressivos, inviabilizando uma análise mais pormenorizada (são 1 prática de TRT, 4 
de Ministério Público, 2 de Defensoria Pública e 4 de Justiça Federal). Talvez apenas 
possamos extrair conclusões acerca das práticas (em comparação entre tipos de órgãos, 
apenas) relativas à justiça comum, TRT e Justiça Federal. Ainda assim, confirma-se a 
maior presença de análises produzidas pelo próprio órgão, sendo cada vez mais evidente 
o raro recurso a institutos especializados. A presença de dados obtidos pela prática se 
mostrou mais comum entre os tribunais da justiça comum e a Defensoria Pública (com a 
ressalva acima assinalada), rareando em relação aos demais órgãos. É certo que a 
formulação destas ações é de responsabilidade dos órgãos de justiça, mas abdicar ou não 
utilizar o acúmulo de conhecimentos e técnicas disponíveis no meio acadêmico parece 
oposto ao movimento percebido em outros campos estatais. 
 Abaixo, na Tabela 10, estabelecemos a relação entre a presença dos critérios de 
análise e os tipos de práticas, por edição. Procuramos enquadrar os tipos de práticas de 
acordo com suas missões/objetivos textual e explicitamente expressos. 
 
Tabela 10: Presença de leitura, diagnóstico e dados "pós-prática" por tipo de ação 

TIPO DE AÇÃO 
1. CELERIDADE 
/ AUMENTO DE 

CASOS 

2. GESTÃO / 
INFORMATIZAÇÃO 

3. JUSTIÇA 
SUBSTANTIVA 

N 4 1 3 
LEITURA 2 0 3 

DIAGNÓSTICO 2 1 1 
1ª 

edição 
DADOS "PÓS-

PRÁTICA" 2 1 0 

N 2 1 5 
LEITURA 2 1 3 

DIAGNÓSTICO 0 0 3 
2ª 

edição 
DADOS "PÓS-

PRÁTICA" 1 0 3 

N 2 3 5 
LEITURA 1 2 1 

DIAGNÓSTICO 1 1 3 
3ª 

edição 
DADOS "PÓS-

PRÁTICA" 1 1 2 

 
 Sobre a relação entre o tipo de prática e as técnicas de formulação, vimos que 
quando a prática se destina a alcançar celeridade/ aumento de casos (foram 8 práticas 
deste tipo no total), ela faz mais leituras (5) do que diagnósticos (3). E somente 50% 

3296



delas (4) disponibilizam dados sobre resultados. Quando se trata de ações voltadas para 
gestão/informatização (5 práticas), elas realizam um pouco mais de leitura que 
diagnóstico (3 contra 2), o que é alarmante: este tipo de recurso diz respeito à 
contratação de assessoria técnica, ou seja, dispêndio de recursos para perseguir 
objetivos muitas vezes produzidos pela mera percepção espontânea. Somente em 2 
casos os dados obtidos são disponibilizados. 
 Quando a prática tem como missão promover justiça propriamente (13 
ocorrências), o número de leituras e diagnósticos se equivale (7 e 7), e de dados 
disponibilizados aparece como baixo (5). A baixa presença de diagnósticos e de dados 
“pós-prática” se repete em todas as categorias. Na soma geral, dentre as 26 práticas 
analisadas, lembremos que foram 16 leituras contra 12 diagnósticos, e os dados foram 
disponibilizados em apenas 11 práticas (apenas 42,25% das práticas). 
 A maior parte das práticas aqui registradas originava-se da justiça comum; estas 
e os tribunais federais utilizam diagnósticos com menor incidência (44%, 25% e 0%); 
do total, o número de leituras superou o de diagnósticos 1,33 vezes; o uso de órgãos 
externos ao Poder Judiciário (como centros de pesquisa) se revelou ínfimo; a presença 
de disponibilização de resultados das práticas se mostrou insuficiente (apenas 50% das 
práticas assim procederam); alguns tipos de ações (por objetivo) utilizam diagnósticos 
em menor escala. 
 Se estes dados puderem ser extrapolados para o universo total de novas práticas 
do Poder Judiciário, alguns graves problemas poderão ser encontrados: a solução 
apresentada (a prática) pode estar desconectada do problema, em nada ou muito pouco 
colaborando com sua resolução; pode haver um caráter estritamente pessoal na análise 
(já que a observação do problema é espontânea e a-científica), o que pode fazer com que 
a prática perca força e até seja encerrada, caso a pessoa responsável seja deslocada para 
outras funções; pode-se ainda estar desperdiçando tempo e energia em direções 
variadas, quando a prática poderia atacar os problemas de forma mais objetiva. 
 Além disso, o acúmulo de conhecimento e de técnicas de pesquisa, que 
poderiam orientar estas práticas para o atendimento mais preciso dos problemas 
enfrentados, parece estar sendo sistematicamente negligenciado. 
 
4. A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA E DA EMPIRIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
DAS NOVAS PRÁTICAS DE PRESTAÇÃO DA JUSTIÇA 
 No tratamento e análise dos dados ora apresentados podemos verificar duas 
características muito importantes da pesquisa aplicada no campo do direito que 
reproduz práticas para as ações públicas que porventura decorram daí. A primeira delas 
decorre do fato de que o pesquisador das ciências sociais (onde inclui-se o direito) lida 
com um tipo de ciência que afeta a todos os seus companheiros do dia-a-dia, e isto 
possui uma decorrência muito perigosa para ele quando das suas pesquisas sobre 
determinados assuntos. Esta característica é o que Pierre Bourdieu chama de “a tentação 
do profetismo” 18 que se refere ao fato de que no desenrolar de nossa vida, enquanto 
seres humanos submetidos a uma prática social, somos apresentados a uma série de 
questões e temas que estão nos jornais, nas revistas etc. temas como violência, miséria, 
exclusão social, justiça... Estes temas, ao serem debatidos por pessoas no seu cotidiano 
refletem o que Bourdieu caracteriza como se cada indivíduo se sentisse um pouco 
sociólogo. Entretanto, o pesquisador, neste contexto, deve estar atento à tentação do 
profetismo e não cair numa lógica de “achismos”, pois como Bourdieu diz: “Se, como 
afirma Bachelard, ‛todo químico deve combater em si o alquimista’, assim também todo 

                                                 
18 Pierre Bourdieu et alli, A Profissão de Sociólogo – Preliminares Epistemológicas, op. cit., p, 37  
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sociólogo deve combater em si próprio o profeta social que, segundo as exigências de 
seu público, é obrigado a encarnar”19

 A segunda questão emana dos próprios dados apresentados. Na realização 
observacional destes dados pode se ver que existe uma quantidade significativa de 
práticas sendo implementadas nos corredores do judiciário que refletem puramente uma 
“leitura” do próprio ator. Esta postura está longe de se manter crítica quando da análise 
dos fatos e na resposta das investigações que daí derivam. Não que essas perspectivas 
possam estar enviesadas pró-ator mas há realmente uma grande possibilidade dela não 
estar revelando onde é o verdadeiro posicionamento a ser tomado quando tratamos 
objeto tão importante para a realização de uma democracia.  
 A construção de uma análise efetivadora de uma metodologia mais apurada e 
que está possivelmente mais atrelada a uma verificação científica do que a uma análise 
baseada no senso comum passaria necessariamente por uma construção de um objeto de 
estudo diferenciando-o dentre objetos socialmente insignificantes dos objetos 
científicos. Isto quer dizer que tanto os pesquisadores quanto os atores devem, nas suas 
vidas, operar com ideologias e objetos de análise que sejam efetivamente questionados. 
 Um outro pensador importante no tratamento das questões metodológicas e 
epistemológicas é Gaston Bachelard que diz que “o sentido do vetor epistemológico 
parece-nos perfeitamente nítido. Vai, com toda a certeza do racional ao real e não da 
realidade ao geral, como o professavam todos os filósofos de Aristóteles a Bacon” 20.  
Nesse sentido, Bourdieu tenta dar um posicionamento mais claro para os pesquisadores 
ao realizarem seus ofícios na construção de hipóteses que guiem o trabalho de pesquisa 
e os resultados que serão tirados da experiência. Esta questão é tratada pelo autor de 
maneira sugestiva para os pesquisadores no sentido de que mesmo que a hipótese de 
trabalho seja diversa do resultado auferido deve o pesquisador respeitar o resultado da 
pesquisa e não influir na sua construção, pois a hipótese, carregada que está de teoria, 
pode mesmo assim estar indicando caminho diverso ao que a pesquisa do objeto 
científico demonstrou, ou seja, o que realmente importará para uma prática ser dotada 
de uma efetividade para modificar ou apreender a realidade advirá do fato de que o 
caminho a ser trilhado terá que passar por uma análise detidamente focada nos seus 
dados e nas suas demandas.  
 O que propomos é que devemos, ao analisar o Poder Judiciário como um objeto 
científico, ter em mente que o objeto científico é consciente e metodicamente construído 
e é necessário conhecer esses elementos para fazermos as interrogações que sejam 
capazes de construir as técnicas que efetivamente “leiam” o objeto com as suas reais 
respostas, percebendo as suas carências e valorações. 
  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 O Poder Judiciário está, sem dúvida, em transformação. Esta idéia está carregada 
de significados. Para onde ruma esta transformação? Que tipo de transformação 
queremos?   
 Nesta nova visão que se tem hoje do Poder Judiciário tornou-se fundamental 
abrir espaço para uma urgência de novas relações. Relações estas que se misturam e se 
abrem para uma mudança significativa deste Poder. É como se o Judiciário tivesse se 
transformado num imenso campo de disputas. Disputas estas que se traduzem em 
práticas inovadoras de um lado e argumentos “ultrapassados” do outro.  
 

                                                 
19 Pierre Bourdieu et alli, A Profissão de Sociólogo – Preliminares Epistemológicas, op. cit., p, 37  
20 Gaston Bachelard. O Novo Espírito Científico, Edições Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, 1968, p. 13. 
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 Não há a menor discordância de que o Judiciário tem que se mostrar mais 
atuante e que os seus atores tem que atender as diversas demandas sociais de maneira 
sempre atrelada às suas capacidades, mas o como fazer isso é a grande questão que 
povoa as preocupações da sociedade e a sua perspectiva democrática.  
 O modelo que propomos ao debate neste artigo, é aquele que seria implementado 
pelos atores do Poder Judiciário para que pensassem os seus problemas não de uma 
maneira puramente a-criteriosa ou pautada em uma realidade não-científica mas aquele 
em que esses diversos operadores buscassem, no tratamento das suas questões, diálogos 
com diversas fontes da sociedade para implementar práticas que refletiriam não somente 
o debate mas também o pensamento engendrado numa conjugação de forças para que se 
possa construir um Judiciário mais justo e eficaz.  
 Nesta nova perspectiva teríamos que pensar os dados, os informes, as diversas 
realidades de maneira metodológica e pautada numa ótica do “diagnóstico” e não da 
“leitura”, fazendo-se valer não o foco nos resultados mas abrindo-se espaço para a 
construção de saberes, não a quantidade de atendimentos mas a durabilidade das 
propostas no dia-a-dia dos tribunais, tornando-o verdadeiramente um Judiciário atuante 
para enfrentar os diversos problemas sociais, mas também conhecedor dos seus limites, 
de maneira a respeitar a ordem democrática instituída.  
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POR UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA DO ENSINO DO DIREITO 

PENAL BRASILEIRO NO SÉCULO XXI 

 

Urbano Félix Pugliese do Bomfim * 
1 

RESUMO 

O trabalho indica haver ocorrido uma mudança crucial no modo de viver da 

humanidade no dealbar do novo século. Com espeque nas mudanças ocorridas, propõe 

uma nova abordagem no ensino do direito penal. O presente artigo fala a respeito da 

metodologia e método a serem utilizados no ensino do direito penal pós-moderno. 

Indica haver uma defasagem do currículo do direito penal nas Faculdades de Direito. Os 

professores das aulas de direito penal não estão preparados adequadamente para ensinar 

um novo direito penal. Os métodos e metodologias utilizados na atualidade mostram-se 

iguais aos métodos antigos de ensinagem de priscas eras e péssima memória. A pós-

modernidade é exigente de novas maneiras de levar a mensagem pretendida. Os 

professores não estão preparados para ensinar o direito penal pós-moderno e, por isso, 

não conseguem lograr êxito na empreitada. Além desses aspectos, o artigo versa 

indicando haver uma nova realidade pulsante aos nosso olhos merecedora de maiores e 

melhores reflexões concernentes ao novo mundo – com novas relações - descortinado 

no século XXI. Termina por informar a ausência de método como uma excelente opção 

para o processo de ensino-aprendizagem do direito penal nos novos tempos. Isto por 

que discutir o método e metodologia, somente, não dão azo ao entendimento de melhora 

da ensinagem de direito penal. Necessita-se de uma melhora do ser humano professor 

para que haja uma melhora do ser humano estudante de direito penal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA; MÉTODO; DIREITO PENAL; 

ENSINAGEM 
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ABSTRACT  

The work indicates there been a crucial change in the way of life of humanity at the 

dawn of the new century. With the changes, it proposes a new approach in teaching 

criminal law. This article talks about the approach and method to be used in teaching 

criminal law post-modern. Indicates there is a gap of the curriculum in criminal law 

faculties of law. Teachers of classes in criminal law are not adequately prepared to teach 

a new criminal law. The methods and approaches used in the current show is equal to 

the old methods of istructing of old age and bad memory. The post-modernity is 

demanding for new ways to bring the desired message. The teachers are not prepared to 

teach criminal law post-modern and therefore can not achieve success in the contract. 

Besides these things, the article speech indicating there is a new reality pulsating our 

eyes worthy of the largest and best thoughts concerning the new world - with new 

relationships - discovered in the twenty-first century. Ending informed by the absence 

of method as an excellent option for the process of teaching-learning criminal law in the 

new era. To discuss why the method and methodology, only, do not lead to improved 

understanding istructing of criminal law. Need is an improvement of the human being 

teacher to have an improvement of the human being student of criminal law. 

 

KEY WORDS: METHODOLOGY; METHOD; CRIMINAL LAW; MAKE TEACH 

 

INTRODUÇÃO 

A vida mudou. O mundo ficou diferente. As relações entre os seres 

transmutaram-se. O ser humano, no dealbar do século XXI, é bem diferente do 

australopithecus de antanho. No entanto, apesar da clareza de tantas mudanças, o ensino 

do direito penal continua a sofrer a mazela da repetição do passado.  

A continuidade do modelo educativo do ensino bolorento continua, como um 

vírus, assolando os profissionais do ensino do direito penal. A pós-modernidade – 

mesmo em seus conceitos diversos encontrados nos dizeres dos filósofos, porque cada 

um a explica de uma forma o que vem a ser a pós-modernidade – não conseguiu mudar 

a convicção da necessidade de mudança do modo de ensinar o direito penal no Brasil. 

Assim, continuamos a repetir velhos erros. 

Mantemos a estrutura cognitiva de séculos de educação clássica. Aulas magnas, 

3301



  

professor falando, alunos repetindo e anotando, provas. Refletindo essa estrutura, como 

autômatos, aprendemos o passado incolor, introjetamos o presente fugidio e 

trabalhamos, finalmente, em um futuro colorido de matizes nas quais nunca tocamos. 

Somos partícipes de uma peça na qual não sabemos o enredo, mas, apenas, conhecemos 

os atores e a platéia. Gritamos de alegria pelo poder recebido. Assumimos preocupações 

alheias por diletantismo, sem empatia. Não dormimos pelo sono dos outros. Somos, 

enfim, viventes, ainda, da matrix de entendimentos. Resolvemos não sair do útero 

materno, por pura covardia de mudar uma estrutura secular de ensino.  

Mas, por intensa necessidade, a mudança se avizinha. Poucos passos são 

bastantes para coligir uma lufada de esperança. Os seres humanos são prisioneiros da 

razão quando entendem o porquê das coisas. Aceitamos a extinção da palavra 

paradigma, como bem observa Boaventura de Sousa Santos2 quando indica que “O 

aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se 

funda.” Ou seja, como diria, alhures, em tom lamurioso, Florbela Espanca “Tudo no 

mundo é frágil, tudo passa.” Destarte, o ser humano mutável e camaleônico é a regra. 

Talvez a era vitoriana tenha inculcado na cabeça dos doutos a estranha mania de crer na 

perenidade das certezas.  

Hoje, após a física quântica ter comprovado o quão mutáveis somos, aceitamos – 

porém não aplicamos – a mutabilidade do absoluto. A profundidade das complexidades 

humanas não pode ser fator definidor das dificuldades encontradas. A desistência não 

pode fazer parte da pauta de opções. Dentes trincados na dor, caminhamos. Sartre3 

indica que “[...] Ele tinha razão e estamos de acordo com ele sem reservas. Deve-se 

apenas acrescentar que o mundo é humano, que a profundidade vem ao mundo pelo 

homem.” Profundos, complexos e indefiníveis, seres humanos. 

 

1 O PONTO DE PARTIDA DO ESTUDO 

O direito penal no Brasil começou a ser ensinado com a criação dos cursos 

jurídicos brasileiros. Em 1827, São Paulo e Olinda começam a produção brasileira de 

                                                 
2 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 41. 
3 SARTE, Jean-Paul. Questão de método. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. [s.l]: Dp & a,  
2002, p. 175.  

3302



  

bacharéis4. No entanto, do ensino jurídico do século XIX, percebemos a não atualização 

no século XXI. A sociedade mudou, mas o ensino do direito penal continua pautado em 

matrizes antigas e pouco eficientes para ensinar às pessoas a respeito das ciências 

jurídicas penais.  

O processo de ensinagem deve ser proporcional ao querer pedagógico de quem 

está aprendendo – e apreendendo – os conteúdos e competências disponíveis para a 

atuação do direito penal. No entanto, com inúmeras mutações sociais ocorrendo em 

velocidade estupenda, quando se ensina qualquer conteúdo desvinculado à competência 

correspondente tem-se uma inoperância atroz. Dessa maneira, não surpreende tantos 

indivíduos formarem-se para não atuar em quaisquer das áreas jurídicas.  

Luiz Flavio Gomes5 fala em crise do ensino jurídico e informa três pontos nos 

quais acredita haver uma crise. No concernente à metodologia, “A terceira crise do 

ensino jurídico no Brasil está relacionada com a (total e absoluta) falência do método 

clássico de ensino, que padece de muitas anomalias.” Ele indica que o método de 

ensinar a teoria para depois haver a prática está completamente equivocado. Assim, é 

necessário estimular as competências e ainda versa a respeito dos equívocos dos 

professores. Porém, conforme verificaremos algures, a parca, incipiente e rasa discussão 

do método não basta.  

Deixando a famosa “crise do ensino jurídico” de lado, por que me aparenta mais 

uma frase de marketing e efeito e menos uma oração em busca do fazer ciência, nunca 

haverá término de crise na vida humana. Afinal, a palavra crise significa potencialidade 

de tensão e esta sempre existirá em a vida humana. Somos frutos de processos de crises 

e calmarias nos quais temos de aprender a viver. O medo faz parte da natureza e deve 

ser controlado para que possamos caminhar em busca dos objetivos propostos. 

Destarte, o ensino jurídico precisa de uma nova metodologia não por estar em 

crise. Carece de métodos de ensino por que o mundo mudou e com ele o ser humano e, 

por isso, como o adolescente que vira adulto, as respostas antigas já não surtem efeito. 

Porém, precisamos de muito mais que mera busca de métodos para se ensinar o direito 

                                                 
4 ROSA, Flávia Goulart Mota Garcia. Pasta do professor: O uso de cópias nas universidades de 
Salvador. Dissertação de Mestrado, 2006, 
Disponível em: http://www.enancib.ppgci.ufba.br/premio/UFBA_GarciaRosa.pdf, último acesso em 16 
de janeiro de 2008. 
5 GOMES, Luiz Flávio. A crise (tríplice) do ensino jurídico. Disponível em: www.ibccrim.org.br, último 
acesso em 16 de janeiro de 2007. 
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penal. O ser humano precisa encontrar o ser humano, no século XXI. Não procurá-lo no 

século XIX ou XX. Não procurar o passado por que o presente está péssimo. Enfrentar a 

realidade da dificuldade no trato com seres humanos é ser maduro para agüentar o fardo 

do viver em sociedade. Até a definição, de ser humano, como observa Erich Fromm6, é 

plurívoca: 

Se quisermos saber o que significa ser humano, devemos estar 
preparados para descobrir respostas não em termos de diferentes 
possibilidades humanas, mas em termos das próprias condições da 
existência humana da qual todas essas possibilidades surgem, como 
possíveis alternativas. 

 

Assim sendo, tratando de alta complexidade não há de haver tendência aos 

simplismo por modismos infantis. Tudo é complexo mesmo e iremos enfrentar a 

questão na medida das possibilidades.  

 

2 A PÓS-MODERNIDADE DO DIREITO PENAL 

O direito penal, como todo o mais, vive seu momento de pós-modernidade. A 

vida do direito penal mudou. A vida mudou com o direito penal. Mudou o direito penal 

na vida de todos. Em tempos passados, quando a estrutura social não se tornava tão 

complexa quanto a atual, estudar o direito penal era, tão só, estudar o comportamento 

humano individualizado. O ser humano passava por alguns percalços e assumia – por 

que se cria no livre arbítrio como dogma máximo – uma posição de anti-social. Era o 

marginal. O ser contra a sociedade. Um ser humano matador, estuprador, furtador, 

roubador. A pós-modernidade do direito penal, no entanto, na chegada no século XXI, é 

bem diferente.  Na atualidade, o direito penal passa por uma verdadeira crise de 

identidade7. Não sabe o que fazer, não sabe como agir, não entende como atuar em uma 

sociedade diferente da que foi concebido. Perdido, é usado pelos capitalistas, 

impiedosos, em busca de pecúnia8. Funciona menos do que poderia para a manutenção 

do seu mister maior: proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. 
                                                 
6 FROMM, Erich. A revolução da esperança: por uma tecnologia humanizada. Tradução de Edmond 
Jorge. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977, p. 74.  
7 Neste momento, não se quer assumir uma posição de truísmo ao afirmar a palavra crise de identidade do 
direito penal. Tão só se quer informar o caráter da intensidade das mudanças. 
8 GUIMARÃES, Cláudio Alberto Gabriel. Funções da pena privativa de liberdade no sistema capitalista. 
Rio de Janeiro: Revan, 2007; WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001; e WACQUANT, Löic. Punir os pobres: A nova gestão da miséria nos 
Estados Unidos. Tradução de Sérgio Lamarão. 3. ed. rev e ampl., Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
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Como alguém que entrou em coma no início do século XX e acordou no 

primeiro quartel do século XXI, o direito penal choca-se com a própria figura horrenda. 

O antes narcísico direito penal, rodador do próprio umbigo, mantenedor, self-

contruction, agora sede espaço para outras eficientes explicações. Não consegue 

resolver as demandas propostas e isso é um tiro de misericórdia na sua vaidade.  

Em realidade, as grandes transformações do direito penal tradicional9 são 

oriundas das grandes transformações no ser humano. O ser humano mudou e, com ele, 

toda a sociedade. Alguns fazem a diferença. Não são diferentes apenas. São a diferença. 

Vivem a diferença. Aceitam a diferença. São pós-modernos, pois. As estruturas do 

direito penal, tão fincadas em baldrames do século passado, na hodiernidade, rompem o 

ar em rodopios alegres, como pequenos papéis coloridos em dias de carnaval, servem 

para animar a festa. Não há mais pilares estruturantes. A vida encaixou o mote de 

mudança, antes nem pensado. Agora, é viver em agonia o que não se sabe resolver.  

Com ares de importância, não sabemos o que fazer com as intensas violações ao 

meio ambiente. Não sabemos a quem punir, não sabemos como punir, não sabemos 

quem culpar pelo comportamento socialmente danoso de violação contumaz ao 

ambiente construído. No século passado, prenderíamos o matador de animais e voilà a 

resposta estava dada. Mas, e agora? Como poderemos responder à altura de uma 

violação na qual pode haver a extinção de uma espécie animal ou vegetal? Qual o 

direito penal com capacidade de influir em comportamentos gerais violadores de bens 

jurídicos nos quais nem pensávamos existir? Quem, em sã consciência, no final do 

século XIX, imaginava haver uma tecnologia capaz de explodir o planeta dezenas de 

vezes? A questão ambiental fez o direito penal mudar seu objetivo penalizador. A 

pessoa jurídica passou a ser foco do direito penal. No entanto, os institutos não 

acompanharam essa brusca decisão causando a esquizofrenia vivida em tempos 

presentes. 

Não obstante, em diversos pontos o direito penal mudou a forma. Como um 

camaleão a mimetizar-se se adaptou às vicissitudes para não dar azo ao entendimento de 

inoperância. O direito penal do século XXI vê a vítima, entende a Internet, second life, 

cibercultura, sabe do bem jurídico ambiental, assume a importância do padrão genético 

                                                 
9 GOMES, Luiz Flavio e YACOBUCCI, Guillermo Jorge. As grandes transformações do direito penal 
tradicional. Série As Ciências Criminais no Século XXI – v. 13. Tradução da 2. parte de Lauren Paoletti 
Stefanini. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.  
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humano, pondera a respeito do fim de alguns animais, sente a liberdade humana como 

um fator jurídico para a reprovação penal e não mais como um dizer filosófico de 

realidade – em sentido de veritas10, sente a sociedade do risco, entende o terrorismo, 

tem dupla velocidade e alcança o inimigo em um direito penal diferenciado. 

Não é o mesmo direito penal. O direito penal atravessa o século XXI sem ser 

passado. Tenta ser futuro e presente mesmo com tantas mudanças capazes de solapar 

todo o construído em tempos vetustos. Obviamente, não consegue intentar seus 

préstimos por que incongruente e esquizofrênico. Mas, não há culpados. Simplesmente 

é uma arma inútil para algumas defesas. Utilizar um instrumento inoperante, causador 

de cifras ocultas e mazelas várias, torna-se um desafio constrangedor.  

Desta forma, o objeto do direito penal mudou de um estudo de normas penais – 

punidoras de cidadãos determinados - para uma abstração de o quê fazer diante de 

normas penais inócuas, perante o século XXI. Como um pai que não entende como 

barrar a força adolescente das diatribes dos filhos, vamos, a pouco e pouco, 

permanecendo calados e surdos diante de tantos acontecimentos. Porém, os professores 

não podem ser uma vox clamandi in desertis. O professor indica o caminho, tem de ter 

método – meta + hodos – caminho para atingir o objetivo. O professor de direito penal 

tem de ser novo. Um novo professor para uma nova sociedade. Todos mudados e 

carecedores de novidades. 

Mas, por outro lado, apesar da insubsistência da própria doutrina penal em auto 

explicar-se, os ensinos a respeito do direito penal não mudaram, desde priscas eras. O 

direito penal continua a ser ensinado como um conglomerado de conteúdos a ser 

aprendido e, por este método, todo o novo surge como um espalhafato medonho, sem 

sentido, incongruente, mefítico.  

Não se ensinam competências penais. Não se faz pensar o direito penal como 

algo mutável.  Ao inverso, por que nunca vivemos sem a opressão penal, não 

imaginamos os delitos como fatores de criação humana – não naturais – como sói 

informar  a criminologia crítica e a teoria do labelling aproach11.  Desta forma, os 

delitos poderiam ser visualizados como conflitos, nos quais caberiam diversas 

resoluções, além da esfera punitiva penal, pois. No entanto, como entender os 

                                                 
10 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 95-103. 
11 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do 
Direito Penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.  85-116. 
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novíssimos conflitos sociais?  

Vivemos em uma sociedade de risco na qual é impossível não temer os 

resultados catastróficos de uma hecatombe nuclear, genética ou ecológica. A sociedade 

de risco12 não pode ser entendida somente com explicações conteudistas assépticas. O 

processo de ensinagem não poderá basear-se em autodidatismo do estudante ou em 

professores “pós-modernos”, apenas. Importante frisar a necessidade de um método no 

qual se possa ensinar o direito penal sem temer as mudanças à porta.   

 

3 O PASSADO DO DIREITO PENAL 

O direito penal é inerente às acomodações sociais. O braço forte do Estado, 

mesmo antes deste haver como na atualidade, tinha uma existência. O direito penal 

funcionava, como hoje funciona, como controle social mesmo em conglomerados 

humanos ditos não civilizados13. Assim, naturalmente, sem nenhuma sistematização 

científica da contemporaneidade, o direito penal era utilizado em sua forma geminal.  

No entanto, o processo de ensino-aprendizagem tem sempre um querer 

ideológico a ser sistematizado, perscrutado e definido. Paulo Freire14 indica que “No 

fundo, a ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico nos 

ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade, de distorcer a percepção dos 

fatos, das coisas, dos acontecimentos.” Não podemos acreditar Educação sem intenção 

de algo.  A Educação é um fazer histórico e necessita de intencionalidade. Paulo 

Freire15, em outro momento, completa a idéia asseverando que “Como processo de 

conhecimento, formação política, manifestação ética, procura da boniteza, capacitação 

científica e técnica, a educação é prática indispensável aos seres humanos e deles 

específica na História como movimento, como luta”. Desta forma, ensinar o direito 

penal é fazer o próprio direito penal em um futuro muito próximo por que somos todos 

                                                 
12 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “sociedade de risco” e o futuro do direito penal. Coimbra: 
Almedina, 2001; AMARAL, Cláudio do Prado. Bases teóricas da ciência penal contemporânea: 
dogmática, missão do direito penal e política criminal da sociedade de risco. São Paulo: IBCCRIM, 2007 
e MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal:  uma avaliação de novas 
tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005. 
13 PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: Evolução histórica. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 42; e PRADO, Antônio orlando de Almeida (Organizador). Código de Hamurabi, 
Lei das XII Tábuas, Manual dos Inquisidores, Lei do Talião. São Paulo: Paulisnajur Ltda, 2004.  
14 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Coleção Leitura. 34. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 132. 
15 FREIRE, Paulo. Política e educação: ensaios. Coleção questões da nossa época, v. 23, São Paulo: 
Cortez, 2001, p. 14. 
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– ensinantes e aprendizes - partícipes ativos da vida social brasileira. A vida social 

precisa do direito penal naquilo que este é insubstituível. 

Não obstante tais conclusões, a vida do ensino do direito penal na academia 

resume-se a conteúdos engessados pautados em monometologia arcaica.  Ou seja, 

ensinamos um conteúdo completamente dissociado da vida contemporânea dos 

aprendizes. Falávamos, há pouco, em sala de aula, de “mulher honesta” como se não 

houvesse uma ideologia por trás da expressão. Expressávamos opiniões a respeito de 

adultério como se o bem jurídico família fosse realmente alçado à importância penal 

para fazer valer a movimentação da máquina judicial penal no intento de 

aprisionamento de alguém por ter cometido um ato de adultério. Chegávamos ao 

cúmulo de informa que o sexo com parceiro de mesmo sexo não era crime por que não 

violava o bem jurídico tutelado família.  

A contemporaneidade nos violenta com verdadeiras celeumas. Não temos mais, 

como Édipo16, a dúvida a respeito da falência dos oráculos. Sabemos, de antemão, não 

existirem capazes de informar o futuro. Quem protegerá a Terra dos humanos? Quem 

tutelará a linhagem humana para que não haja híbridos capazes de proezas além-

humanas? Os animais devem ser guardados pelo direito penal? A vida da Internet é livre 

ou deve ser ajustada ao viver dos seres? Os transexuais podem ser estuprados? Podem 

ter filhos e sofrer abortos? Quem deve ser preso, sabendo nós do uso do direito penal 

pelos endinheirados de plantão? Quais bens jurídicos devem ser tutelados pelo direito 

penal? A vigência das normas deve ser protegida? Há inimigos? Precisamos de várias 

velocidades de direito penal? 

As respostas são menos obrigatórias que a necessidade de buscá-las. O 

professor, como um procurador de sabedoria, deve informar a “Era do fim das certezas” 
17. Deve ser partícipe do incrível processo de socialização e crescimento dos 

orientandos. A mutação não irá parar e ensinar nas e as mudanças é o mote do professor 

de direito penal. 

 

                                                 
16 SÓFOCLES. Édipo-Rei. Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000024.pdf, último acesso em 16 de janeiro de 
2008. 
17 MALDONADO, Carlos Alberto. Et al. Desejos ambientais: buscando a liberdade nas vicissitudes de 
Eros e Thanatos. in Questões do Século XXI. Tomo II. Coleção questões de nossa época. V. 100. São 
Paulo: Cortez, 2003,  p. 35 
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4 O CURRÍCULO DO DIREITO PENAL 

O direito penal é o ramo de estudo do Direito que define os crimes e 

contravenções e propõe os seus reflexos – penas e medidas de segurança. Ou seja, a 

partir do conceito do que vem a ser o direito penal ensina-se o direito penal nas 

Faculdades de Direito, desde tempos avoengos. Ensina-se o direito penal pautado no 

Código Penal, em verdade, segue-se, tão só, o Código Penal. Há, por óbvio, matérias 

não obrigatórias a serem ensinadas. Em verdade, há necessidade de ensinar matérias 

várias, relacionadas ao direito penal, mas não introjetadas nele, como criminologia, 

perícia forense, balística, entre outras. Além de tudo, temas filosóficos como violência, 

diretrizes políticas para a violência, origem do crime e do criminoso são expostas nesse 

momento.  

Assim, muitas Faculdades de Direito dividem a matéria de direito penal em 

cinco momentos distintos. Pré-conhecimento penal, teoria do delito, teoria da pena, 

crimes em espécie e legislação especial. Em verdade, quem divide dessa forma é o 

mercado de concursos públicos. As Faculdades calam diante de tal fato. 

Destarte, no primeiro momento, há o ensino da matéria pré-cognitiva a respeito 

do direito penal, ou seja, princípios, histórico, filosofias e escolas penais. Nesta parte do 

currículo do ensino do direito penal objetiva-se inculcar no estudante o conteúdo básico 

para o início do conhecimento a respeito da teoria do delito. Ou seja, o aluno deverá 

saber as escolas penais, os princípios penais, mesclando-se a matéria com direito 

constitucional, para alçar um entendimento das bases fundamentais da matéria. Tudo 

isso deve ser ministrado para que haja base cognitiva no entendimento da matéria 

posterior. No entanto, nenhum desses assuntos cairá em provas de concursos públicos. 

Desta forma, o mercado impõe as regras e determina – peremptoriamente - a pouca 

importância do ensino das bases do entendimento da matéria de direito penal. Os 

professores devem ensinar este conteúdo em menos de um mês. Isso torna o assunto 

enfadonho por que o conteúdo deve ser manipulado para durar pouco. Sei que 

Summerhill18 e a Escola da Ponte19 são ideais inatingíveis em uma estrutura capitalista 

de produção de alunos. Mas, além de meus quereres, sonho com uma capacidade de 

entender, com Neill, que “The function of a child is to live his own life – not the life 

                                                 
18 NEILL, Alexander Sutherland. Liberdade sem excesso. Tradução de Nair Lacerda. São Paulo: 

IBRASA, 1967. 
19 Para aprofundamento a respeito da escola portuguesa citada: http://www.eb1-ponte-n1.rcts.pt/ 
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that his anxious parentes thik he should live, nor a life according to the purpose of the 

educator who thinks he knews best”20. 

Não tenho nenhuma frustração de ser um “combatente provisório de uma causa 

quase eterna no homem. Tenho como bandeira, senão o sonho perfeito, a melhor utopia 

possível.” 21 Apenas entendo o meu momento histórico e tento ser a diferença tão 

desejada. 

O segundo momento da metodologia do ensino do direito penal explica ao 

estudante a enfrentar a teoria do delito. Ou seja, analisa o conceito de crime em suas 

inúmeras minúcias. Iniciando com a feitura gramatical do tipo penal, tema importante 

para o entendimento que nada é feito por acaso nem sem intenções22. O professor 

ensinará o que vem a ser o delito para a dogmática penal: um fato típico, ilícito e 

culpável. O professor terá de explicar e fazer-se entender quando há um crime e quando 

não há um crime. Quando há um fato ou instituto que iniba o crime desde o fato típico, 

ou no momento da ilicitude, ou mesmo no momento da culpabilidade. Explicará a 

punibilidade e entrará nas minúcias necessárias para que o estudante tome 

conhecimento do seu momento histórico correlatamente aos delitos. Sem sombra de 

dúvidas, é o momento no qual mais se absorve atenção dos estudantes. A definição de 

delito é sempre bem vinda pelos estudantes de direito penal. Neste momento, ele 

entenderá o que vem a ser o dito comportamento violador das regras sociais, conforme a 

dogmática penal. Normalmente este conteúdo é ministrado em três meses. Apesar da 

importância do assunto, a acriticidade torna-se presente. Causa estupefação a 

incapacidade de entender os jogos sociais diante da violência e delito. 

O terceiro momento demonstra a teoria da pena e, portanto, visualiza os tipos de 

penas, modos de ser preso, permanecer preso, galgar situações melhores dentro dos 

presídios. Neste momento, ainda se estuda a segunda parte da primeira parte do Código 

Penal. Apesar de menos “importante” para os concursos públicos, a teoria da pena 

continua a gerar intensidade de aproximação nos estudantes. Há, sempre e sempre, 

muita sintonia do estudante com a teoria da pena. Regularmente, os professores 

demoram três meses na apreciação desse conteúdo. Mas, apesar de ainda existir 

                                                 
20 Para entender melhor a respeito da escola inglesa citada: http://www.summerhillschool.co.uk/ 
21 Poesia atribuída a Alex Polari de Alvarenga. 
22 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Teoria dos tipos penais: Parte especial do direito penal. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2004. 
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discussões antigas, como a função da pena de prisão, surgem novas teorias e 

entendimentos. Mutamos23 os nossos entendimentos para assumir algumas adaptações 

violentadas pela lógica. Uma das teorias mais espantosas, ainda firmes nas mentes dos 

estudantes, é que a função da pena é reeducar, ressocializar e reinserir o “criminoso” na 

sociedade. O professor deverá fazer um esforço muito grande para gerar força crítica 

diante de teorias cunhadas para aplacar as ideologias. 

O momento quarto refere-se ao estudo dos tipos penais do Código Penal. 

Obviamente, com a força do crescimento da complexidade social, os tipos penais 

também cresceram. Isso significa que a parte geral do Código Penal está maior do que 

era, quando de sua formação, em 1940. Foram criados novos tipos penais. Crimes que 

não existiam surgiram, como o crime de apropriação indébita previdenciária. Após essa 

fase, que normalmente é ensinada em dois semestres, nada resta para ver no Código 

Penal. Ocorre que o ilimitado é o mote de delitos. Em a sociedade contemporânea 

somos criadores contumazes de crimes. O mundo e a humanidade mudaram carecendo 

de novos delitos para sustentar os mecanismos sociais de luta de classes. Difícil, quase 

impossível, explicitar uma ideologia de crítica ao sistema quando se faz parte dele e - 

até inconscientemente – procura-se solidificar as certezas, quando o dever seria solapá-

las. 

A quinta e última fase de ensino do direito penal, como matéria básica da 

graduação, é o estudo da legislação especial penal. Neste momento, o professor deve 

ensinar a respeito dos sistemas e micros sistemas penais24. Deve cunhar nas mentes dos 

alunos a capacidade de entendimento de micro mundos nos quais o direito penal é 

utilizado com diversos objetivos. Importante frisar o poder desses micros sistemas25 em 

a sociedade brasileira. A importância desse assunto é vastíssima por que são inúmeras 

legislações micros sistemáticas como a legislação de crimes financeiros, tributários, 

ambientais, informáticos, espaciais, genéticos. 

Após o percurso pelos conteúdos elencados, restam matérias isoladas e satélites 

ao assunto principal: o Código Penal. A naturalidade da continuação do ensino 

                                                 
23 Mutação é a mudança do que já existe em uma outra forma. Nós mutamos, dessa forma, e não 
mudamos, somente. 
24 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Direito penal: sistemas, códigos e microssistemas 
jurídicos. Curitiba: Juruá, 2004.  
25 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2005.  
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dogmático engessado é espantosa. Mesmo o Código Penal sendo uma parcela ínfima do 

direito penal é ensinado como sendo “O” direito penal. Após o término desses assuntos 

nada mais resta ao estudante senão aprender por si mesmo – ser autodidata – por que 

não haverá revisão na Faculdade de Direito do assunto aqui abordado. 

O presidente26 da Ordem dos Advogados do Brasil esqueceu do conteúdo 

inoperante quando teceu crítica ao ensino do Direito nas Faculdades brasileiras. Mas, 

ventila o tema nos pontos nos quais o ensino realmente deixa a desejar: 

 

Nosso ensino jurídico ainda se encontra preso às tradições coimbrãs. 
Aulas discursivas; excessivo dogmatismo; nenhuma correlação do 
currículo com a realidade social e com os novos ramos do direito; 
inexistência de formação prática, para o exercício profissional; 
ausência de debates a respeito do direito positivo, que possibilitariam 
uma valiosa contribuição, de “leges ferenda”, para as alterações do 
ordenamento jurídico; falta de formação ética e de uma clara 
percepção da natureza, das funções e dos objetivos das várias carreiras 
jurídicas, são algumas das características que acompanham o ensino 
do direito desde seus primórdios.  

 

Apesar de grande preocupação com o processo de aprendizagem deficitário, a 

questão da ensinagem é violentamente ruim por vários motivos. O principal é a questão 

do profissional-professor despreparado para a sala de aula.  

 

5 O PROFESSOR DE DIREITO PENAL 

Normalmente, o professor de direito penal é um estudioso do assunto e que 

trabalha na área penal, como um juiz, promotor e advogado. Mas, há também 

professores estudiosos que nunca trabalharam pisando o “barro da vida” penal. Nunca 

entraram em um presídio, sentiram o cheiro das celas. Nunca acompanharam uma 

necropsia nem tampouco choraram ao ver os familiares chorarem a morte, por inimigos, 

do cliente preso outrora. Os insucessos familiares são constantes em âmbito penal e os 

entendimentos sociológicos, antropológicos e psicológicos são cruciais para uma 

perfeita atuação profissional. Mas, isso nem é pautado no ensino do direito penal. Não 

faz parte do currículo. Não entra na “grade” mínima das faculdades formadoras de 

professores. 

                                                 
26 MACHADO, Rubens Approbato. Advocacia e democracia. Brasília, OAB Editora, 2003, p.  386. 
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O profissional operador do Direito não está preparado para ministrar aulas por 

que logrou êxito em um concurso público. Esse é o ponto básico. Há de haver um 

preparo pedagógico – uma pós-graduação lato sensu – em a área pedagógica para fazer 

o profissional entender que ensinar é uma outra profissão. Além desse importante e 

descuidado “detalhe”, percebe-se a complexidade do trato com profissionais instados a 

mandar – por que poderosos em âmbito social – e nunca se culpar disso. O professor de 

direito penal tem de entender que dúvidas não são agressões e perguntas não são flechas 

envenenadas. 

Por fim, cada um mede seus passos. Caso não haja necessidade de progredir – 

seja lá o que for isso por que a palavra tem muito de ideologia em sua formação – 

seguimos com Durkheim27 quando indica que “porque mesmo as espécies animais mais 

avançadas não se sentem de forma alguma atormentadas pela necessidade de progredir, 

e mesmo entre as sociedades humanas há muitas que folgam em manter-se 

indefinidamente estacionárias”. Assim, quem quiser parar na estrada para tomar água de 

coco terá toda a permissão. Apenas indico que os professores devem seguir seu curso, 

mesmo com “pedras no caminho”. 

 

6 A PROPOSTA DE ANTI-MÉTODO 

Quando se é professor, a alma respira aliviada quando se ministra aulas diante 

dos céticos contumazes. Assim como Descartes28, o cético destrói as estruturas na busca 

pelas certezas – objetivos maiores. O Deus Shiva seria a representação antropomórfica 

do quanto aqui dito. Mas, como levar a destruição – no sentido de construir algo depois 

da tempestade – da melhor forma possível? Qual o melhor método – e metodologia – 

para o ensino do direito penal na sociedade pós-moderna? 

Acredito que o melhor método é não ter método – nem tampouco metodologia - 

fixo e nunca, em tempo algum, utilizar uma só maneira de ensinar. Ou seja, segue-se a 

doutrina de Paul Feyerabend29 quando informa que “Mi intención no es substituir um 

conjunto de reglas generales por outro conjunto: por el contrario, mi intencíon es 

                                                 
27 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo:  Martin 
Claret, 2007, 119. 
28 DESCARTES, Renè. Discurso do Método. Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
29 FEYERABEND, Paul. Tratado contra el método. Disponível em: 
http://www.inicia.es/de/diego_reina/filosofia/fil_ciencia/feyerabeend_metodo.htm, último acesso da cópia 
disponível em 12 de abril de 2003. 
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convencer al lector  de que todas lãs metodologias, incluídas lãs más obvias, tienem sus 

limites”. Assim, não seria prudente fixar-se, por exemplo, nas aulas somente 

discursivas, como são noventa por cento das aulas de direito penal. Aulas de visitas às 

localidades são bem vindas quando não expressam um quê de zoológico – quando não 

são meramente descritivas, mas participativas.  

A utilização das Internet, novas tecnologias, trabalhos em grupo, também devem 

ser utilizadas pois, além do conteúdo, muito importante, deve ser ensinado a 

competência capaz de fazer valer em âmbito penal. Ou seja, necessário ensinar a ler nas 

entrelinhas e entender o currículo oculto encontrado em cada ser. O histórico de cada 

um deve ser encontrado para se definir – basicamente – quem deve ou não estar preso. 

Reich30 propugna que  

 

E o homem empregará todas as suas energias, todo seu espírito, toda 
sua habilidade, toda sua criatividade, em manter afastada de si a 
realidade da vida, em transformar cada simples realidade (exceto as 
realizações mecânicas, sem vida) numa imagem mística, para não ser 
obrigado a enfrentá-la. 

 

Desta forma, trazer o ser humano para a vida penal é fazê-lo entender que “a 

vida é combate que aos fracos abate” que “a vida é luta renhida”. A competência maior 

a ser ensinada em âmbito do direito penal é compreender a vida como um processo de 

viver e, por isso, qualquer método será deficitário e bolorento. Ensinar a ler e escrever – 

obviamente em nível cognitivo do ensino superior – direito penal é uma competência 

realizável. Porém, desafio maior é fazer um ser humano aceitar o viver em sua 

plenitude. Rindo, chorando, casando, sofrendo, temendo. Sabendo que o direito penal é 

utilizado pelos poderosos para manter-se no ápice da pirâmide e, mesmo assim, precisa 

ser utilizado. 

As discussões devem ser históricas, para não sermos risíveis, como Umberto 

Eco31, no seu “Como se faz uma tese” quando ensina a maneira correta de datilografar. 

Talvez, à época dos escritos, fizesse sentido ensinar a manipular o instrumento de 

escrever de tempos avoengos. Mas, na atualidade, soa como um anátema perder tempo 

                                                 
30 REICH, Wilhelm. O assassinato de cristo. Tradução de Carlos Ralph Lemos Viana. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995, p. 49. 
31 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de Souza. 19. ed. São Paulo: 
Prospectiva, 2005, p. 145 e seguintes. 
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com isso.  

Sigo com Freud32 quando indica que: 

 

Acho que  se tem de levar em conta o fato de estarem presentes em 
todos os homens tendências destrutivas e, portanto, anti-sociais e 
anticulturais, e que, num grande número de pessoas, esses tendências 
são suficientemente fortes para determinar o comportamento delas na 
sociedade humana.  

 

Assim, o professor deve pautar-se com a música pedida pelo momento histórico 

e pelos consulentes. Cantar parabéns quando for momento de festejos e entoar um 

kadish quando alguém morrer. O professor deve ser alguém com métodos de levar o 

conhecimento ao estudante. Porém, deve estimular o crescimento das competências, 

principalmente a maturidade do enfrentamento do “medo da vida.” Ainda Freud33, “Só 

através da influência de indivíduos que possam fornecer um exemplo e a quem 

reconheçam como líderes, as massas podem ser induzidas a efetuar o trabalho e a 

suportar as renúncias de que a existência depende”. Ao exemplo, pois. 

 

7 ALÉM DAS DISCUSSÕES DE MÉTODO 

O ser humano é um ser histórico. Ele traz bagagem importante a ser utilizada no 

desenvolvimento das próprias competências e conhecimentos. O conteúdo é importante 

mas, não é o bastante no ensino do direito penal. A maneira de ensinar a alguém alguma 

coisa reflete quem nós somos. A pré-cognição – ou pré-compreensão34 - deve ser 

respeitada. Não há mais espaço para a inferência do aluno como sem luz ou mesmo uma 

tábua rasa de saber.  

Desta forma, antes de ensinar apenas e tão só o conteúdo penal – e às vezes nem 

isso fazer bem – o professor de direito penal deve ensinar o estudante a tornar-se ser 

humano através dos estudos penais, mesclados à história, antropologia, psicologia e 

sociologia relacionadas. Ou seja, abordar o momento histórico para que possamos ser 

combatentes sem guerras físicas. Nos tornarmos empáticos do sofrimento alheio para 

vivermos em uma sociedade de diferentes mas equilibrados. Talvez as ideologias 

                                                 
32 FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Tradução de José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: 
Imago, 1997, p. 12. 
33 Ibidem, p. 13. 
34 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Tradução de Flávio Paulo Meurer. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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escusas do capitalismo vigente não nos permitam sonhar. Temos de ser como os povos 

da Lacedomônia35, prisioneiros de si mesmos, guerreiros, vivendo para o Estado e pelo 

Estado. Não tinham saída.  

Na atualidade do momento histórico buscam-se novos seres humanos capazes de 

discernir entre o certo e o errado sem ser coagido pelas próprias intenções a agir de 

forma contrária à consciência. Melhor, a busca pelo ideal de ser humano de tempos 

passados retorna para alçar vôo e enfrentar o maior de todos os desafios: desenvolver 

seres humanos. Precisamos de novos seres humanos na nova vida descortinada pela pós-

modernidade do direito penal. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta forma, o presente artigo versou a respeito da metodologia utilizada no 

ensino do direito penal – ou a busca pela ausência dela. Mostrou que o currículo de 

direito penal está defasado diante das mudanças sociais e que o conteúdo ensinado nos 

dias atuais não absorve toda a complexidade da matéria a ser ministrada.  

Mostrou uma nova proposta de ausência de método no ensino do direito penal. 

Em verdade, devem ser utilizados todos os métodos possíveis para fazer o entendimento 

valer. O importante é estimular a destruição dos velhos hábitos aprendidos para dar 

lugar a um novo conhecimento crítico. 

O momento histórico pede novas posturas e ensinar conteúdos não podem 

bastar. Desta forma, mostrar o estímulo às competências é o mote da 

contemporaneidade. Nortear as pessoas para saber onde pisam e como caminhar.  

Por fim, estimular o ser humano à sensibilidade e humanidade, dentro do 

momento histórico capitalista, egoísta, competitivo e insensível, é o maior trabalho do 

profissional de educação em direito penal. 
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RESUMO 

Em um contexto de intensificação do processo de judicialização da política, o Supremo 

Tribunal Federal assume o importante papel de um ator institucional estratégico no 

sistema político brasileiro. Nos últimos anos, o STF tem analisado e decidido questões 

morais, políticas, econômicas e ambientais profundamente controversas na sociedade. O 

recente protagonismo dos juízes e tribunais no cenário político nacional determinou 

uma profunda alteração nos cálculos elaborados pelos diferentes atores políticos, 

institucionais ou não, para a definição, composição e consecução de seus objetivos, seja 

no tocante à implementação de políticas públicas, seja em relação à modificação das 

regras do jogo democrático. Neste sentido, inicialmente com apoio nas reflexões de 

Cass Sunstein, o artigo analisará dois modelos de decisão judicial nos casos 

constitucionais difíceis. Em seguida, será estudado o ativismo judicial do STF em um 

contexto de intensificação do fenômeno da judicialização da política no Brasil. Por 

último, serão analisados dois casos jurídicos recentes sobre a redefinição das regras do 

jogo democrático: os hard cases sobre a cláusula de barreira e a fidelidade partidária.  

Em suas análises, será destacada a oposição entre dois posicionamentos distintos dos 

ministros do STF: por um lado, o recurso a decisões perfeccionistas, influenciadas, em 

regra, pelas teses do neoconstitucionalismo e, por outro, a opção por estratégias 

minimalistas e formalistas de justificação das decisões judiciais.  

 

PALAVRAS CHAVES: JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA; ATIVISMO 

JUDICIAL; PODER JUDICIÁRIO; PERFECCIONISMO; MINIMALISMO. 
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ABSTRACT 

In a context of intensification of the process of judicialization of politics, the Federal 

Supreme Court (STF) assumes an important role as a strategic institutional actor in the 

Brazilian political system. During the last years, the STF has analyzed and decided over 

deeply controversial moral, political, economical and environmental issues. The 

judges’s and tribunals’s recent protagonism in the national political scenery determined 

a profound alteration in the calculations elaborated by the different political actors, 

institutional or not, for the definition, composition and attainment of their objectives, 

concerning the implementation of public politics or in relation to the modification of the 

rules of the democratic game. In this sense, initially with support in Cass Sunstein's 

reflections, the article will analyze two models of judicial decision in difficult 

constitutional cases. Soon afterwards, we will study the judicial activism of the STF in a 

context of intensification of the phenomenon of the judicialization of the politics in 

Brazil. Lastly, two recent cases will be analyzed on the redefinition of the rules of the 

democratic game: the hard cases about the barrier clause and the supporting fidelity.  In 

their analyses, it will be emphasized the opposition among two different positions from 

the STF’s ministers: on one side, the resource to perfectionist decisions, influenced, 

generally, by the theories of the new constitutionalism and, on the other, the option for 

minimalists and formalists strategies of justification of the judicial decisions. 

 

KEYWORDS: JUDICIALIZATION OF POLITICS; JUDICIAL ACTIVISM; 

COURTS; PERFECCIONISM; MINIMALISM. 

 

 
INTRODUÇÃO: 
 

É difícil imaginar hoje em dia alguma questão política, econômica, moral ou 

ambiental que não possa ser debatida em termos constitucionais e que, mais cedo ou 

mais tarde, não venha a ser objeto de um pronunciamento pelo Supremo Tribunal 

Federal. O protagonismo do STF no sistema político brasileiro, demonstrado pelo 

recente e também crescente interesse da mídia pelo perfil, trajetórias e opiniões dos seus 

ministros, tem se intensificado com os hard cases sobre a pesquisa com células-tronco, 
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anencefalia, a greve dos servidores públicos, a transposição das águas do rio São 

Francisco, dentre outros. No presente artigo, serão analisadas duas importantes decisões 

do Supremo Tribunal Federal em casos difíceis envolvendo a discussão e redefinição 

das regras do jogo democrático. Serão estudados, comparativamente, os casos sobre a 

cláusula de barreira1 e sobre a fidelidade partidária2. 

Procurar-se-á construir um panorama do protagonismo institucional 

desempenhado pelo STF em um contexto de intensificação do processo de 

judicialização da política, concebida, em breve síntese, como um processo de expansão 

decisória do Poder Judiciário em direção a áreas de competência tradicionalmente 

exercidas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo3. A partir de uma análise 

minuciosa do discurso dos ministros sobre a autocompreensão de sua atuação na 

garantia dos direitos fundamentais em relação às decisões do legislador ordinário, 

pretende-se também investigar em que medida o sistema político brasileiro caminha 

para uma “juristocracia” (juristocracy4) ou, segundo Oscar Vilhena Vieira, para uma 

“supremocracia5”.  

O artigo abordará, primeiramente, com apoio nas reflexões de Cass Sunstein, 

dois modelos de função judicial nos casos constitucionais difíceis. Em segundo lugar, 

será estudado o protagonismo institucional do STF em um contexto de intensificação do 

fenômeno da judicialização da política no Brasil. Em seguida, os dois casos 

supramencionados serão analisados, atentando, sobretudo, para a oposição entre dois 

posicionamentos distintos dos ministros: por um lado, o recurso a decisões 

perfeccionistas, influenciadas, em regra, pelas teses do neoconstitucionalismo e, por 

outro, estratégias minimalistas de justificação das decisões judiciais.  

 
1. DOIS MODELOS DE FUNÇÃO JUDICIAL NOS CASOS 
CONSTITUCIONAIS DIFÍCEIS: 
 

                                                 
1 ADI nº 1351-3 e ADI nº 1354-8. 
2 MS nº 26602, MS nº 26603 e MS nº 26604 (STF) e Resolução nº 22526 (TSE).   
3 Cf. EISENBERG, José. Pragmatismo, direito reflexivo e judicialização da política. In: VIANNA, Luiz 
Werneck (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, Rio de 
Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002, p. 45 et seq. Confira, ainda: TATE, C. N. VALLINDER, T. The global 
expansion of judicial power.  New York: New York University Press, 1995, p. 13-16; 27-28. 
4 Cf. HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004. 
5 Cf. VIEIRA, Oscar V. Supremocracia: vícios e virtudes republicanas. Jornal O Valor, 06/11/2007. 
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 Cass Sunstein elenca quatro teorias sobre o debate a respeito do significado da 

Constituição, quais sejam: perfeccionismo, majoritarianismo, originalismo e 

minimalismo. O originalismo encontra-se restrito ao contexto do debate norte-

americano. O modelo majoritário pressupõe um processo de judicialização da política já 

consolidado e em pleno funcionamento. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal vem 

adotando uma postura mais ativista apenas a partir da última década, sendo que o 

processo de judicialização ainda se encontra em forte expansão e consolidação no 

sistema jurídico-político brasileiro. Assim, os dois modelos teóricos principais que 

serão utilizados para a análise do discurso dos ministros nos casos difíceis da cláusula 

de barreira e da fidelidade partidária serão o perfeccionismo e o minimalismo.  

1. 1. PERFECCIONISMO: 
 
 No debate norte-americano, o modelo perfeccionista de função judicial é 

apoiado por magistrados e pensadores liberais. Os juízes perfeccionistas são, 

normalmente, ambiciosos em suas decisões. Pretendem reconhecer novos direitos ou 

conferir-lhes novos (e criativos) significados a partir de princípios positivados ou não 

no texto constitucional. Perfeccionistas interpretam o texto constitucional a partir de 

questões políticas e morais profundas, ou seja, “pretendem fazer da Constituição o 

melhor que ela pode ser6”.  

Os casos constitucionais difíceis são decididos com apoio em amplas (wide) e 

profundas (deepest) considerações sobre teoria política, teoria constitucional, teoria do 

Estado e filosofia jurídica, tais como os temas acerca dos limites da liberdade de 

expressão, a importância dos partidos políticos nas democracias contemporâneas, 

considerações sobre a justiça social, a liberdade religiosa, o princípio da igualdade entre 

os sexos, o mandato legislativo, direitos reprodutivos, a constitucionalidade das 

pesquisas com células-tronco embrionárias, dentre outros. Em síntese, segundo esta 

perspectiva, nestes casos constitucionais controversos os tribunais devem elaborar 

“juízos interpretativos independentes” sobre o significado do texto constitucional com 

apoio em argumentos de princípios7.  

                                                 
6 SUNSTEIN, Cass. Radicals in robes: why extreme right-wing Courts are wrong for America. New 
York: Basic Books, 2005, p. xii. 
7 SUNSTEIN, Cass. One case at time: judicial minimalism on the Supreme Court. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1999, p. 07. 
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O enfrentamento de tais questões profundamente controvertidas na sociedade é 

realizado com o objetivo de delinear standards de orientação para casos semelhantes no 

futuro, possuindo, assim, amplos efeitos prospectivos. Votos ou decisões de 

magistrados perfeccionistas procuram posicionar-se sobre como serão decididas outras 

questões no futuro (diretamente relacionadas ou não com o caso), exercendo, assim, 

forte orientação e apelo persuasivo sobre a atuação dos demais poderes. O seu discurso 

é, em regra, fortemente abstrato, permeado por considerações axiológicas, preocupado 

com o futuro e também amplo, no sentido de abordar outros temas ou questões que não 

seriam indispensáveis para a solução do caso sob exame.  

 Dois exemplos podem ser citados como representantes do modelo 

perfeccionista. Em primeiro lugar, a leitura moral da Constituição proposta por 

Dworkin. Em segundo lugar, o neoconstitucionalismo, cujas teses vêm encontrando, 

mesmo que de forma implícita, grande difusão na doutrina e, sobretudo, na prática 

jurídica de interpretação do texto constitucional na atualidade.  

A leitura moral da Constituição defendida por Ronald Dworkin é a principal 

representante do perfeccionismo no debate constitucional norte-americano. O objetivo 

central da leitura moral é o de inserir “a moralidade política no próprio âmago do direito 

constitucional8”. Para Dworkin, a interpretação jurídica é essencialmente política e 

deveria ser amplamente reconhecido tanto pela teoria quanto pela prática do Direito que 

“valer-se de uma teoria política não é uma corrupção da interpretação, mas parte do que 

significa interpretação9”. O discurso dos juízes em casos constitucionais difíceis é 

principialista, pois pretende explicitar naquele caso concreto os princípios e valores 

jurídicos responsáveis por lançarem “a melhor luz” sobre o problema e que, por fim, 

acabarão por informar a decisão. Além disso, a leitura moral encontra-se, segundo o 

autor, profundamente arraigada na própria práxis constitucional norte-americana, 

embora de modo irrefletido. Deste modo, a leitura moral é um exemplo de 

perfeccionismo na medida em que os hard cases constitucionais somente podem ser 

solucionados a partir de uma “melhor leitura construtivista” de princípios políticos e 

morais fundamentais que definem, de um modo coerente, a autocompreensão dos 

                                                 
8 Id., ibid., p. 02. 
9 DWORKIN, Ronald. “De que maneira o Direito se assemelha à literatura?” In: DWORKIN, Ronald. 
Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes: 2001, p. 246-
247. 
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cidadãos que pertencem a uma determinada comunidade política historicamente 

considerada. 

 O neoconstitucionalismo também defende uma leitura “moralizante” da 

Constituição, ao concebê-la como uma ordem normativa responsável pela concretização 

de valores pré-estatais, ou seja, como uma “ordem material de valores”. A teoria 

neoconstitucional defende, entre outras teses, uma Constituição “onipresente” e 

“expansionista” definida em termos axiológicos ou principialistas, marcada, sobretudo, 

pela eficácia irradiante dos direitos fundamentais, pela argumentação jurídica e pela 

metodologia da ponderação. Conforme veremos na análise dos casos da cláusula de 

barreira e da fidelidade partidária, o neoconstitucionalismo, apesar de não ser citado 

expressamente nas decisões dos ministros do STF, informa os seus votos ao preconizar 

o enfrentamento de questões controvertidas, amplas e profundas, para a justificação e 

decisão desses casos constitucionais difíceis.    

 O perfeccionismo é criticado pelos demais modelos por desconsiderar a 

falibilidade judicial nos casos difíceis, particularmente pelo fato de os juízes não 

possuírem especial expertise em teoria política, ética ou moral, e por conceder muito 

poder a magistrados que não são legitimados democraticamente.  

1. 2. MINIMALISMO: 
 
 Alguns juízes são menos ambiciosos do que outros em suas decisões. Segundo 

Sunstein, eles possuem tendências minimalistas10. O minimalismo opõe-se ao 

perfeccionismo, que é uma espécie de maximalismo decisório. Maximalistas erguem 

pretensões doutrinárias em suas decisões ao elaborarem regras e teorias gerais para a 

solução de casos futuros. De modo contrário, minimalistas tentam restringir os seus 

pronunciamentos apenas naquelas questões consideradas indispensáveis para a 

justificação da decisão do caso sob exame, deixando, na maior medida possível, 

questões profundas e controversas em aberto11.  

Segundo Sunstein, o minimalismo decisório (decisional minimalism) possui dois 

atrativos principais: em primeiro lugar, diminui a dificuldade na tomada de uma decisão 

colegiada em questões polêmicas, deixando-as, justamente, em aberto, tornando 

                                                 
10 SUNSTEIN, Cass. Testing minimalism: a reply.  Michigan Law Review, n. 104, I, 2005, p. 123. 
11 SUNSTEIN, Cass. One case at time: judicial minimalism on the Supreme Court. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1999, p. 03-23. 
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desnecessário obter sempre um amplo acordo sobre todas as questões difíceis em 

debate. Em segundo lugar, o minimalismo é capaz de reduzir a freqüência dos erros 

judiciais, tornando-os, ainda, menos danosos12. Neste sentido, um tribunal que decide de 

modo circunscrito, delimitado ou “estreito” reduz os riscos de uma intervenção em 

questões políticas, econômicas ou sociais com efeitos sistêmicos complexos que, diante 

da imprevisibilidade de suas conseqüências, poderia gerar efeitos danosos em grande 

escala.   

 De acordo com o modelo minimalista de função judicial, “é importante o estudo 

sobre o que os juízes dizem; mas é igualmente importante examinar o que os juízes não 

dizem e porque não o disseram13”. O minimalismo defende um “uso construtivo do 

silêncio”, pois os juízes freqüentemente utilizam-no motivados por razões pragmáticas, 

estratégicas ou democráticas14. Além disso, certas formas de minimalismo podem 

promover o debate democrático, assim como a mobilização e participação dos atores 

políticos eleitos democraticamente, ao deixarem questões controversas e complexas 

abertas ao experimentalismo democrático.  

 Minimalistas são céticos sobre teorias gerais e ambiciosas acerca da 

interpretação jurídica. Recusam-se a promover uma “ampla agenda” de reforma 

constitucional por meio de decisões judiciais e são céticos em relação a “movimentos de 

juízes” de qualquer tipo15. O minimalismo é, segundo Sunstein, cauteloso por 

natureza16. Em síntese, são adeptos do minimalismo os juízes que procuram evitar 

regras gerais e teorias abstratas, a adoção de posicionamentos ambiciosos em questões 

“profundas” e que concentram a sua atenção somente naquilo que é necessário para 

resolver o problema em questão. Também evitam ingressar em debates fundacionalistas 

sobre teoria jurídica, moral e política. Segundo a perspectiva minimalista, os juízes 

devem justificar as suas decisões com apoio em “acordos teóricos incompletos” 

(incompletely theorized agreements) que levem em consideração a máxima de que “é 

possível concordar quando o acordo é necessário [e] é desnecessário concordar quando 

                                                 
12 Id., ibid., p. 04. 
13 Id., ibid., p. 05. 
14 Idem. 
15 SUNSTEIN, Radicals in robes, cit., p. xii-xiii. 
16 Id., ibid., p. 30. 

3327



o acordo é impossível17”. Em regra, juízes minimalistas tendem a assumir uma postura 

de deferência com relação ao sistema de precedentes. 

 Por último, cabe destacar que magistrados minimalistas podem ser liberais ou 

conservadores. O que identifica esse grupo de juízes, independentemente de seu 

posicionamento ideológico, é a adoção de uma postura prudencial e certa relutância no 

ingresso em debates amplos e profundos sobre temas políticos, morais, econômicos ou 

culturais altamente complexos, especializados e que tradicionalmente dividem opiniões 

na sociedade.  

2. A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E O ATIVISMO JUDICIAL: 
 
 A expansão do protagonismo político dos tribunais nas democracias 

contemporâneas, ao menos no ocidente, constitui um fenômeno que caracteriza este 

início de século. “Revoluções constitucionais” vêm sacudindo, inclusive, os últimos 

bastiões da democracia majoritária, tais como os sistemas políticos da África do Sul, 

Canadá, Israel e Nova Zelândia18. Inúmeros são os fatores apontados pelos cientistas 

políticos, sociólogos e juristas, responsáveis pela ampliação e consolidação deste 

processo.  

Ernani Rodrigues de Carvalho, com apoio na pesquisa desenvolvida por C. Neal 

Tate e Torbjörn Vallinder, menciona seis condições para o surgimento e a consolidação 

da judicialização da política: a existência de um sistema político democrático, a 

separação dos poderes, o exercício dos direitos políticos, o uso dos tribunais pelos 

grupos de interesse, o uso dos tribunais pela oposição e, por último, a inefetividade das 

instituições majoritárias19. Todos esses fatores, em maior ou menor intensidade, 

encontram-se presentes nos sistemas político e jurídico brasileiros na atualidade. De 

acordo com José Eisenberg, a judicialização da política é um processo complexo 

composto por dois movimentos distintos: 

“(1.) refere-se a um processo de expansão dos poderes de 
legislar e executar leis do sistema judiciário, representando uma 
transferência do poder decisório do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo para os juízes e tribunais – isto é, uma politização do 

                                                 
17 Id., ibid., p. 29. 
18 Cf. HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004. 
19 CARVALHO, Ernani Rodrigues de. Em busca da judicialização da política no Brasil: apontamentos 
para uma nova abordagem. Revista de Sociologia Política, Curitiba, 23, 2004, p. 117-120. 
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judiciário; (2.) a disseminação de métodos de tomada de decisão 
típicos do Poder Judiciário nos outros Poderes. Em nosso juízo, 
este segundo movimento é mais bem descrito como uma 
“tribunalização” da política, em oposição à judicialização 
representada pelo primeiro movimento20”. 

 Ran Hirschl define esse processo como “juristocracia” (juristocracy), ou seja, 

como a progressiva transferência de poderes decisórios das instituições representativas 

para o Judiciário21. Este fenômeno é acompanhado e alimentado por uma mudança na 

ideologia jurídica, consistente em uma crítica crescentemente realizada pelas principais 

elites políticas, jurídicas e econômicas à premissa majoritária que define a democracia 

em sua dimensão popular. Haveria, assim, uma convergência entre distintos interesses 

políticos, econômicos e jurídicos na defesa da “democracia constitucional”, por um 

lado, e no ataque à “democracia ou premissa majoritária”, por outro. Hirschl assume 

uma metodologia de análise que procura afastar o tema em questão dos debates 

normativos usuais neste campo de investigação22, procurando estudar empiricamente as 

origens e conseqüências das “revoluções constitucionais”, isto é, da consolidação 

histórica do novo constitucionalismo (new constitutionalism) em diferentes sociedades.  

Neste sentido, o autor enumera três postulados responsáveis pela orientação 

metodológica de sua abordagem sobre o tema da judicialização da política. As 

premissas descritas a seguir também constituirão importantes guias metodológicos para 

a análise dos hard cases da cláusula de barreira e da fidelidade partidária.  

O primeiro postulado metodológico afirma que a transferência progressiva de 

poderes do Legislativo para o Judiciário, assim como para outras instâncias 

administrativas de decisão cujos representantes não são eleitos democraticamente – 

agências administrativas independentes ou agências reguladoras, por exemplo – não 

pode ser estudada separadamente das lutas políticas, econômicas e sociais que modelam 

o sistema jurídico-político de uma determinada sociedade. Em segundo lugar, as 

instituições políticas e jurídicas (bem como as suas reformas) promovem efeitos 

distributivos diferenciados, isto é: elas tendem, inevitavelmente, a privilegiar mais 

                                                 
20 EISENBERG, José. Pragmatismo, direito reflexivo e judicialização da política. In: VIANNA, Luiz 
Werneck (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, Rio de 
Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002, p. 47. 
21 HIRSCHL, op. cit., p. 01. 
22 O principal representante do debate em sua versão normativa é Ronald Dworkin, pois, segundo Hirschl, 
“nenhum dos seis livros de Dworkin sobre constitucionalismo cita qualquer estudo empírico sobre as 
origens e conseqüências da constitucionalização e da revisão judicial” (HIRSCHL, op. Cit., p. 03). 
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alguns grupos e indivíduos do que outros. Por último, em regra, os diferentes atores 

políticos, econômicos e jurídicos tendem a agir estrategicamente no sentido de apoiar a 

consolidação de estruturas institucionais que beneficiarão na maior medida possível os 

seus próprios interesses particulares ou corporativos23.  

Essas premissas metodológicas deslocam a análise da judicialização da política, 

em especial as suas origens e conseqüências, de um debate puramente normativo e 

filosófico, muito comum na literatura jurídica, para uma abordagem político-

institucional, enriquecendo a interpretação dessa temática. Os postulados metodológicos 

supramencionados ampliam o escopo da análise de tal modo a vislumbrar os interesses 

corporativos ou particulares inscritos em uma opção por um arranjo legal-institucional 

mais ou menos favorável à “juristocracia” ou à judicialização da política. Neste sentido, 

a hipótese explicativa desenvolvida pelo autor consiste na tese da preservação 

hegemônica (hegemonic preservation thesis). Segundo Hirschl:  

“O poder judicial não cai do céu; ele é politicamente construído. 
Acredito que a constitucionalização dos direitos e o 
fortalecimento do controle de constitucionalidade das leis 
resultam de um pacto estratégico liderado por elites políticas 
hegemônicas continuamente ameaçadas, que buscam isolar suas 
preferências políticas contra mudanças em razão da política 
democrática, em associação com elites econômicas e jurídicas 
que possuem interesses compatíveis24”. 

 A abordagem realista e estratégica do fenômeno da judicialização da política 

permite afirmar que a progressiva transferência de poderes para o Judiciário nas 

democracias contemporâneas “serve aos interesses de uma Suprema Corte que procura 

ressaltar sua influência política25”. Segundo Alec Stone Sweet, há um interesse 

institucional dos tribunais em “resolver conflitos legislativos sobre constitucionalidade, 

mantendo e reforçando, ao mesmo tempo, a legitimidade política da revisão 

constitucional para o futuro26”.  

Para Alec Stone Sweet, a judicialização da política constitui, também, uma 

tendência de difusão das técnicas de argumentação e de adjudicação típicas do Direito 

Constitucional em outros poderes, ou seja:  
                                                 
23 Cf. HIRSCHL, op. cit., p. 38 et seq. 
24 Idem, p. 49. 
25 Idem, p. 49 
26 SWEET, Alec Stone. Governing with judges: constitutional politics in Europe. New York: Oxford 
University Press, 2000, p. 199-200. 
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“o processo pelo qual os legisladores absorvem as normas de 
conduta da adjudicação constitucional, a gramática e o 
vocabulário do Direito Constitucional (...). Em uma política 
judicializada, o discurso legal é responsável pela mediação entre 
o debate partidário e as estruturas de exercício do poder 
legislativo27”.  

 Além disso, a judicialização promove o “entrincheiramento constitucional de 

direitos28” e, neste sentido, tanto o Executivo quanto o próprio Poder Legislativo 

podem, mediante o apoio (deliberado) a esta estratégia de transferência de poderes, 

retirar temas controvertidos do debate público, onde dificilmente seriam decididos em 

sentido favorável ou sem grandes custos políticos29.  

Outro tema intimamente relacionado com a questão da judicialização da política 

é o do ativismo judicial. Durante o artigo será utilizada uma definição normativamente 

inerte de “ativismo judicial”. A prática jurídica mostra que magistrados ativistas podem 

tanto adotar um posicionamento progressista quanto uma decisão conservadora. Ao 

mesmo tempo, não é possível afirmar, de antemão, que uma atitude ativista seja sempre 

a atitude correta ou incorreta diante de todos os casos jurídicos possíveis, especialmente 

em casos difíceis.  

Neste sentido, em uma primeira acepção, o ativismo judicial será medido pela 

freqüência com que um determinado magistrado ou tribunal invalida as ações (normas e 

atos normativos) de outros poderes de Estado, especialmente do Poder Legislativo30. Ou 

seja, com que freqüência os tribunais “retiram a decisão das mãos dos eleitores31”. Além 

disso, também será considerado ativista o magistrado ou tribunal que procura suprir 

omissões (reais ou aparentes) dos demais poderes32 com suas decisões, por exemplo, no 

tocante à definição ou concretização de políticas públicas ou regulamentação das regras 

do jogo democrático.  

                                                 
27 SWEET, op. cit., p. 203. 
28 HIRSCHL, op. cit., p. 44. 
29 Idem, p. 39. 
30 Cf. SUNSTEIN, Cass. Radicals in robes: why extreme right-wing Courts are wrong for America. New 
York: Basic Books, 2005, p. 41-44. 
31 Id., ibid., p. 43. 
32 Essa definição é mais adequada, por exemplo, para a análise do caso da fidelidade partidária (MS nº 
26602, 26603 e 26604 – STF), que será estudado adiante. Por outro lado, a definição imediatamente 
anterior revela-se mais adequada para a análise do caso da cláusula de barreira (ADIS 1351 e 1354), no 
qual o STF decidiu pela inconstitucionalidade de inúmeros dispositivos da Lei 9.906/95 (Lei dos Partidos 
Políticos). 
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 Os dois conceitos, judicialização da política e ativismo judicial, revelam-se 

fundamentais para a análise das recentes decisões do STF nos hard cases da cláusula de 

barreira e da fidelidade partidária.  

3. NEOCONSTITUCIONALISMO, PERFECCIONISMO E MINIMALISMO: O 
POSICIONAMENTO DOS MINISTROS DO STF DIANTE DOS CASOS 
DIFÍCEIS. 
 
3. 1. O CASO DA CLÁUSULA DE BARREIRA (ADI Nº 1351-3 E ADI Nº 1354-8): 
 

Em 07 dezembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs nº 1351 e 

1354 propostas por partidos políticos – PC do B e PSC, respectivamente – que se 

sentiram prejudicados com a cláusula de barreira estabelecida, especialmente, pelos 

artigos 13, 41, 48 e 49 da Lei nº  9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos33) e que passaria a 

produzir efeitos a partir da legislatura que se iniciaria em 2007. Em síntese, a cláusula 

de barreira ou de desempenho pretendia restringir o direito ao funcionamento 

parlamentar, à distribuição e acesso ao horário gratuito de rádio e televisão e aos 

recursos provenientes do fundo partidário (art. 17, § 3º, da CF).  

Estas ações tramitavam no Supremo Tribunal Federal desde 1995, ano em que 

entrou em vigor a mencionada lei, e tinham como pedido a declaração de 

inconstitucionalidade da cláusula de barreira, sob a alegação de que a mesma 

confrontaria os princípios da isonomia, da igualdade de chances e do pluralismo 

político, violando, também, o direito de manifestação livre e igualitária das minorias 

políticas. A decisão unânime do plenário do STF foi no sentido de declarar a 

inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei dos Partidos Políticos que versavam sobre 

a cláusula de barreira.  

Em razão de suas pretensões perfeccionistas, merece especial atenção a análise 

do voto do Min. Gilmar Ferreira Mendes na ADI nº 1351-DF. O voto do Min. Gilmar 

Mendes é extremamente ambicioso, pois procura desenvolver amplas e profundas 

considerações sobre o desenvolvimento do sistema político-eleitoral brasileiro, a 

natureza e a função dos partidos políticos no regime democrático, a conformação 

legislativa do sistema proporcional, o princípio da igualdade de chances como corolário 
                                                 
33 Artigo 13 da Lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995: “Tem direito a funcionamento parlamentar, em 
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para 
a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não 
computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo 
de dois por cento do total em cada um deles”. 
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do Estado de Direito e, para além da questão sobre a cláusula de barreira sob exame, 

objetiva posicionar-se, ainda, sobre o controvertido tema da fidelidade partidária. 

Segundo o ministro, o modelo de cláusula de barreira elaborado pelo legislador 

brasileiro simplesmente negou o funcionamento parlamentar, constituindo uma clara 

violação aos princípios da proporcionalidade e da igualdade de chances34.  

Assim, se o modelo adotado pelo legislador restringisse não o funcionamento 

parlamentar, mas a própria atribuição de mandato ao representante eleito por um partido 

que não atingisse a cláusula de barreira, a decisão a ser adotada seria diferente, já que 

nesta hipótese seria declarada a sua constitucionalidade. Com apoio na experiência 

constitucional alemã, o Min. Gilmar Ferreira Mendes disserta sobre aquele que, 

segundo o seu entendimento, seria o melhor modelo de cláusula de barreira a ser 

adotado pelo legislador democrático, procurando, assim, orientar a atuação do Poder 

Legislativo em um contexto de reforma política que transcende, em larga medida, o 

contexto particular do caso concreto: 

“Estou certo de que se o legislador brasileiro tivesse conformado 
um modelo semelhante ao adotado no direito alemão, por 
exemplo, (...) talvez não estaríamos aqui a discutir esse tema. É 
possível, sim, ao legislador pátrio, o estabelecimento de uma 
cláusula de barreira ou de desempenho que impeça a atribuição 
de mandatos à agremiação que não obtiver um dado percentual 
de votos35”. 

 Com relação ao princípio da “igualdade de chances”, o voto do Min. Gilmar 

Mendes pretendeu delinear parâmetros gerais para a resolução futura de problemas e 

temas controvertidos correlatos ao caso em questão. Afastou-se, assim, do postulado 

minimalista que preconiza a tomada de decisões que sejam, ao mesmo tempo, 

“estreitas” e “rasas”, ou seja, decisões que versem sobre temas indispensáveis para a 

solução do caso concreto, recorrendo a argumentos que, devido a sua incompletude, 

possam conquistar um acordo generalizado, evitando, assim, questões constitucionais 

“profundas”, complexas e controvertidas na sociedade. No sentido acima, com o 

                                                 
34 Confira o voto do Min. Gilmar Ferreira Mendes na ADI 1351-DF, p. 16, disponível em 
www.stf.gov.br. 
35 Citação de trecho do voto do Min. Gilmar Ferreira Mendes na ADI 1351-DF, p. 17, disponível em 
www.stf.gov.br. 
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objetivo de orientar o debate sobre a reforma política, assevera o Min. Gilmar Ferreira 

Mendes: 

“É fundamental, portanto, que a legislação que disciplina o 
sistema eleitoral, a atividade dos partidos políticos e dos 
candidatos, o seu financiamento, o acesso aos meios de 
comunicação, o uso de propaganda governamental, dentre 
outras, não negligencie a idéia de igualdade de chances sob pena 
de a concorrência entre agremiações e candidatos se tornar algo 
ficcional, com grave comprometimento do próprio processo 
democrático36”. 
 

 Para além do tema da cláusula de barreira, a sua argumentação perfeccionista 

pretende apoiar e promover uma “ampla agenda” de inovações legais com fundamento 

em decisões interpretativas com efeitos modificativos ou corretivos do texto 

constitucional a serem adotadas pelo STF, manifestando-se sobre a legitimação do 

tribunal para apreciação de questões controvertidas presentes em outros casos jurídicos, 

tais como o aborto de feto anencéfalo (ADPF nº 54) e a fidelidade partidária (MS nº 

26.602, 26.603 e 26.604 - STF).  

Em seu voto, o ministro propõe uma verdadeira reforma política por meio de 

uma modificação da orientação jurisprudencial tradicional do STF sobre a temática, 

desconsiderando, por completo, a contribuição e a competência do Poder Legislativo 

nesta tarefa. Cabe destacar que, em relação à fidelidade partidária, não tinham sido 

impetrados, ainda, os Mandados de Segurança supramencionados pelos partidos 

políticos prejudicados com a mudança de legenda de seus parlamentares na atual 

legislatura. Na conclusão de seu voto, o Min. Gilmar Ferreira Mendes estabelece 

algumas orientações para a atuação do Poder Legislativo na definição da reforma 

política, procurando restringir a liberdade de conformação do legislador no tocante à 

limitação do pluripartidarismo exacerbado que caracteriza o sistema político brasileiro: 

“Deixo enfatizado, não obstante, que o legislador pode 
estabelecer uma cláusula de desempenho que fixe, de forma 
proporcional, certo percentual de votação como requisito para 
que o partido político tenha direito não só ao funcionamento 
parlamentar, mas à própria eleição de representantes, ficando, 
porém, assegurado a todos os partidos, com observância do 
princípio da igualdade de chances, o acesso aos meios e recursos 
necessários para competir no prélio eleitora seguinte, incluídos, 

                                                 
36 Idem, p. 37. 
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nesse sentido, o acesso ao rádio e à televisão e aos recursos do 
fundo partidário”.    

 O posicionamento do Min. Gilmar Ferreira Mendes foi perfeccionista e 

maximalista, pois (a) abordou o caso a partir do enfrentamento e posicionamento em 

questões constitucionais controversas com apoio em considerações, ao mesmo tempo, 

amplas e profundas; (b) manifestou-se sobre questões que, apesar de correlatas, 

transcendem o caso concreto e que, portanto, poderiam ser decididas oportunamente no 

futuro e (c) concebeu o caso em tela como integrante de um “amplo projeto” de 

mudanças legais mediante sucessivas decisões com efeitos modificativos ou aditivos, 

vislumbrando e legitimando a competência do tribunal para a reforma do sistema 

político-partidário e eleitoral através de uma alteração em sua orientação 

jurisprudencial. 

 
3. 2. O CASO DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA (RESOLUÇÃO Nº 22.526 – TSE; 
MS Nº 26.602, MS Nº 26.603 E MS Nº 26.604 – STF): 
 

Apesar de o neoconstitucionalismo não ter sido citado expressamente em seus 

julgados, as suas teses principais integram, sem dúvida, a autocompreensão da maioria 

dos ministros do STF e do TSE sobre a atuação destes tribunais no hard case da 

fidelidade partidária. Iniciaremos a análise do caso com apoio na Resolução nº 22.526 

adotada pelo TSE a partir da Consulta nº 1.398 formulada pelo Partido da Frente Liberal 

(PFL), atualmente Democratas, com a seguinte indagação dirigida ao tribunal: 

“Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga 
obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver 
pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do 
candidato eleito por um partido para outra legenda?37” 

 O voto do relator do caso em tela, o Min. César Asfor Rocha, é bastante 

representativo das teses neoconstitucionalistas, ao afirmar, acerca da aplicabilidade 

imediata dos princípios constitucionais, que “tem-se, hoje em dia, como pertencente ao 

passado, a visão que isolava os princípios constitucionais da solução dos casos 

concretos38”. Mais adiante, assevera que “o tempo presente é o da afirmação da 

prevalência dos princípios constitucionais sobre as normas de organização dos Partidos 

                                                 
37 Resolução nº 22.526 (TSE), p. 02, disponível em: www.tse.gov.br, grifo nosso. 
38 Idem, p. 04. 
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Políticos39” e, com uma linguagem excessivamente axiológica, destaca em sua 

conclusão: 

“Outro ponto relevante que importa frisar é o papel das Cortes 
de Justiça no desenvolvimento da tarefa de contribuir para o 
conhecimento dos aspectos axiológicos do Direito, 
abandonando-se a visão positivista tradicional, certamente 
equivocada, de só considerar dotadas de força normativa as 
regulações normatizadas; essa visão, ainda tão arraigada entre 
nós, deixa de apreender os sentidos finalísticos do Direito e, de 
certo modo, desterra a legitimidade da reflexão judicial para a 
formação do pensamento jurídico40”.  

 O Min. César Asfor Rocha justifica o seu voto vencedor, no sentido da 

possibilidade de perda de mandato em caso de troca injustificada de partido político 

pelo representante eleito, com apoio em uma interpretação extensiva do princípio da 

moralidade em um sentido menos ortodoxo, e mais ambicioso, do que aquele 

tradicionalmente atribuído ao art. 37, caput, da CF:  

“O princípio da moralidade (...) inserido solenemente no art. 37 
da Carta Magna, repudia de forma veemente o uso de qualquer 
prerrogativa pública, no interesse particular ou privado, não 
tendo relevo algum afirmar que não se detecta a existência de 
norma proibitiva de tal prática41”  

(...) “Não tenho dificuldade em perceber razões de ordem 
jurídica e, sobretudo, razões de ordem moral, inquinam a 
higidez dessa movimentação, a que a Justiça Eleitoral não pode 
dar abono, se instada a se manifestar a respeito da legitimidade 
de absorção do mandato eletivo por outra corrente partidária, 
que não recebeu sufrágios populares para o preenchimento 
daquela vaga42.” 

No presente caso, o Tribunal decidiu por maioria, restando apenas um ministro 

vencido, o Min. Marcelo Ribeiro, que adotou um posicionamento mais formalista. O 

Min. Marcelo Ribeiro, em seu voto, procurou também adotar uma postura minimalista, 

isto é, evitando entrar em considerações profundas, extremamente abstratas e 

controversas sobre quais valores ou, mais especificamente, quais normas jurídicas, 

podem ser extraídos argumentativamente do princípio democrático, da moralidade 

                                                 
39 Idem, p. 07. 
40 Idem, p. 09. 
41 Idem, p. 05. 
42 Idem, p. 06. 
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administrativa e da proporcionalidade do sistema eleitoral. O voto do Min. Marcelo 

Ribeiro é bem menos ambicioso do que o posicionamento dos ministros vencedores.  

Em regra, os ministros vencedores pretenderam, de um modo perfeccionista, 

construir grandes interpretações sobre a democracia, o mandato representativo, a 

moralidade na função pública, extraindo dessas considerações algumas orientações 

gerais para a atuação dos atores políticos no futuro43. Assumido uma postura bem 

menos ambiciosa, o Min. Marcelo Ribeiro sintetiza que “não há norma na Constituição, 

nem em lei infraconstitucional, que diga que aquele que mudar de partido perderá o 

mandato44”.  

 Continuando em sua postura minimalista, o ministro vencido procura separar as 

razões éticas ou morais que sustentam a plausibilidade da tese da fidelidade partidária, 

com as quais concorda, das razões jurídico-positivas que poderiam autorizar semelhante 

conclusão com apoio em nosso texto constitucional. Segundo o magistrado, tais razões 

normativas não existem em nosso direito positivo.  

Nos julgamentos dos Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604 (STF), 

posicionamento semelhante ao do Min. Marcelo Ribeiro (TSE) foi adotado pelo parecer 

do Procurador-Geral da República e pelo voto do Min. Eros Roberto Grau, ambos com 

estratégias de argumentação, ao mesmo tempo, minimalistas e formalistas45. Tanto o 

Procurador-Geral da República quanto o Min. Eros Roberto Grau evitaram entrar no 

debate político sobre a representação partidária, o sistema eleitoral proporcional e os 

rumos da reforma política. Os seus posicionamentos destacam o caráter taxativo e 

exaustivo do artigo 55 da Constituição Federal, bem como o fato de que a competência 

institucional para o equacionamento destas questões políticas cabe ao Congresso 

Nacional mediante a deliberação e proposição de uma ampla e necessária reforma 

política.  

 Em seu voto, o Min. Eros Roberto Grau explicita de modo claro um 

posicionamento minimalista ao evitar pronunciar-se sobre o conteúdo e o alcance da 

fidelidade partidária, assim como sobre a natureza do mandato político, “estreitando” e 

delimitando, deste modo, o objeto de sua decisão: 

                                                 
43 Esta afirmação é válida para a argumentação dos ministros vencedores no TSE e também no STF.  
44 Resolução nº 22.526 (TSE), p. 55, disponível em: www.tse.gov.br. 
45 O formalista é aquele que, por razões políticas ou morais, se compromete com o significado padrão ou 
ordinário do texto. O formalismo pressupõe a possibilidade de que em certos casos o texto e o significado 
imediatamente associado a ele podem ser claros.  
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“Não me parece correta a afirmação de que esta Corte irá 
definir, neste julgamento, se os mandatos de que se cuida 
pertencem ao partido político ou ao deputado. Nem estaremos a 
tomar decisão a respeito do que cabe ou excede o conteúdo da 
fidelidade partidária. Aqui, hoje, definiremos somente se o 
impetrante há direito à declaração de vacância dos cargos dos 
deputados federais eleitos pelo PPS, que o deixaram, e à 
convocação dos suplentes para que tomem posse. Nada mais 
decidiremos, apenas isso, sem avançar qualquer passo no 
sentido de enunciar ou anunciar reforma política alguma, 
matéria de competência do Poder Constituinte derivado46”. 

Por outro lado, apesar das decisões em sentidos contrários, os votos dos 

Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski aproximaram-se do modelo 

perfeccionista e, conseqüentemente, também do neoconstitucionalismo como uma 

espécie de maximalismo nas decisões judiciais. Neste sentido, o Min. Ricardo 

Lewandowski teceu considerações extensas sobre os partidos políticos, a democracia 

participativa, a segurança em sua versão político-institucional e a importância da 

fidelidade partidária. Apesar de não citar expressamente o neoconstitucionalismo, é 

possível vislumbrar a adoção de suas principais teses na justificação de seu voto47.  

Semelhante estratégia perfeccionista de justificação foi adotada pelo Min. Celso 

de Mello em seu voto. Certamente, o principal representante do modelo perfeccionista 

de decisão judicial no STF é o Min. Celso de Mello. Neste sentido, constituem 

características centrais em seus votos em casos difíceis a interpretação do texto 

constitucional a partir de questões amplas e profundas, as longas considerações teóricas 

sobre questões altamente controversas e complexas, o desejo de “deixar tudo decidido” 

por intermédio da fixação de regras gerais com amplos efeitos prospectivos, além das 

pretensões claramente doutrinárias manifestadas em seus votos e decisões monocráticas. 

Não foi diferente o posicionamento no caso da fidelidade partidária. Em seu extenso 

voto (com 61 páginas) foram acolhidas as teses fundamentais do neoconstitucionalismo, 

tais como a força normativa da Constituição e a centralidade dos princípios jurídicos na 

                                                 
46 Citação de trecho do voto do Min. Eros Roberto Grau no MS nº 26.602-DF, p. 05, disponível em 
www.stf.gov.br, grifo nosso. 
47 Neste sentido: “Em primeiro lugar, há que assentar que, no ápice da hierarquia axiológica de todas as 
constituições, figuram alguns princípios, explícitos ou implícitos, identificados e classificados pelo 
festejado jurista alemão Otto von Bachoff como preceitos de caráter pré-estatal, supralegal ou pré-
positivo, que servem de paradigmas às demais normas constitucionais sob pena de carecerem de 
validade”. Citação de trecho do voto do Min. Ricardo Lewandowski nos Mandados de Segurança nº 
26.602, 26.603 e 26.604 (STF), p. 07, disponível em www.stf.gov.br. 
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estrutura normativa constitucional. Foram abordadas, também, questões constitucionais 

profundas, tais como “a essencialidade dos partidos políticos no processo de poder (...), 

a importância do postulado da fidelidade partidária, o alto significado entre o 

mandatário eleito e o cidadão que o escolhe, o caráter eminentemente partidário do 

sistema proporcional e as relações de recíproca dependência o eleitor, o partido político 

e o representante eleito48”. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Em um contexto de intensificação do processo de judicialização da política, o 

STF assume o importante papel de um ator institucional estratégico no sistema político 

brasileiro. O recente protagonismo dos tribunais no cenário político nacional 

determinou uma profunda alteração nos cálculos elaborados pelos diferentes atores 

políticos, institucionais ou não, para o arranjo, composição e consecução de seus 

objetivos, seja no tocante à implementação de políticas públicas, seja em relação à 

modificação das regras do jogo democrático. Neste sentido, “o governo, além de 

negociar seu plano político com o Parlamento, [tem] que se preocupar em não infringir 

a Constituição49”.  

Como bem lembra Oscar Vilhena Vieira, a equação é bastante simples: “se tudo 

é matéria constitucional, o campo de liberdade dado ao corpo político é muito 

pequeno50”. Neste ponto há um trade-off em regra esquecido pela teoria 

neoconstitucional: quanto maior a amplitude e intensidade da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais concebidos como princípios com forte conteúdo axiológico, 

menor será o espaço de livre conformação do legislador democrático, assim como da 

sociedade civil, para o exercício de sua imaginação institucional. Desta forma, 

“qualquer movimento mais brusco gera um incidente de inconstitucionalidade e, 

conseqüentemente, a judicialização de uma contenda política51”.  

O texto constitucional, segundo uma interpretação minimalista, não deve ser 

compreendido como sempre contendo uma única resposta para todas as questões e 

controvérsias políticas, econômicas e morais. Esta modalidade de leitura da 
                                                 
48 Citação de trecho do voto do Min. Celso de Mello nos Mandados de Segurança nº 26.602, 26.603 e 
26.604 (STF), p. 02-03, disponível em www.stf.gov.br. 
49 CARVALHO, Ernani Rodrigues de. Em busca da judicialização da política no Brasil: apontamentos 
para uma nova abordagem. Revista de Sociologia Política, Curitiba, 23, p. 115-126, 2004, p. 115. 
50 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia: vícios e virtudes republicanas. Jornal O Valor, 06/11/2007. 
51 Idem. 
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Constituição é perfeccionista, ou seja, “tenta fazer da Constituição o melhor que ela 

pode ser52”, interpretando-a, sempre que possível, a partir de “questões profundas” e, 

em geral, também controversas diante do fato do pluralismo que define as democracias 

contemporâneas. Esta visão excessivamente axiológica concebe o resultado do jogo 

político como algo fortemente pré-definido pelo direito, aproximando a Constituição de 

um modelo puramente material, segundo o qual, em última análise, “para tudo existe a 

previsão de um mandado ou uma proibição53”.  
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RESUMO 

Diante da impossibilidade de se confiar nos estudos filosóficos baseados na experiência 

sensível, René Descartes se utiliza de um método de investigação caracterizado pela 

dúvida e pela suspensão do juízo empírico. O autor adota tal procedimento com o 

intuito de obter conclusões dotadas de evidência, clareza, certeza e irrefutabilidade, 

quesitos que o conduziria a uma verdadeira revolução no campo das conclusões sobre a 

Metafísica que, até então, era uma ciência instável, constantemente colocada à prova 

por se basear em fundamentos frágeis e contestáveis. Influenciado pelo autor, Immanuel 

Kant também utilizou tal metodologia em suas investigações científicas, mas, por seu 

turno, manifestou interesse específico pelas questões de teoria moral, na Metafísica dos 

Costumes. Notadamente, este último autor objetivava a obtenção de universalidade na 

determinação daquilo que era considerado como ‘lei moral’, o que é essencial para a 

reputação da Ética como ciência e para a comprovação de que seus juízos são leis 

racionalmente exigíveis e comuns a todo sujeito humano, sem restrição a casos 

particulares. Assim, Immanuel Kant lança mão do procedimento de suspender o uso das 

faculdades baseadas na sensibilidade para a concepção do dever moral (peculiarmente a 

receptividade e o entendimento), o que culmina na formulação do imperativo categórico 

– o princípio universal da moralidade, baseado em um conceito racional puro a priori. 
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ABSTRACT 

Due to the impossibility of trusting the philosophical studies based on the sensitive 

experience, René Descartes uses an investigation method characterized by the doubt and 

by the suspension of the empiric judgement. The author adopts this procedure with the 

intention of obtaining conclusions endowed with evidence, clarity, certainty and 

cogency, requirements that would lead him to a true revolution in the field of the 

conclusions on the Metaphysics that, until then, was an unstable science, that was 

constantly put to the proof because based in fragile and questionable foundations. 

Influenced by the author, Immanuel Kant also used that methodology in their scientific 

investigations, but, for his shift, he manifested specific interest for the subjects of moral 

theory, in the Metaphysics of the Morals. Especially, this last author aimed at the 

obtaining of universality in the determination of what was considered as 'moral law', 

what is essential for the reputation of the Ethics as science and for the proof that their 

judgements are laws rationally demandable and common to every human being, without 

any restriction to private cases. Like this, Immanuel Kant uses the procedure of 

suspending the use of the faculties based in the sensibility for the conception of the 

moral duty (peculiarly the faculty of the receptivity and the faculty of the 

understanding), what culminates in the formulation of the categorical imperative - the 

universal principle of the morality, that is based on a pure rational a priori concept. 

 

KEYWORDS: DOUBT; JUDGEMENT SUSPENSION; CATEGORICAL 

IMPERATIV; MORAL; ETHICS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Considerado o pai da filosofia moderna, Descartes promoveu verdadeira 

revolução no meio científico com a criação de um método que, direcionado à obtenção 

de certeza e evidência, estabelecia a dúvida como parâmetro de filtragem e aceitação 

científica. E através dessa metodologia, o autor concluiu que, para uma criteriosa 

avaliação científica, é mister que se suspenda a faculdade dos sentidos na produção das 

conclusões filosóficas. 
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 Em um segundo momento, também movido pelas pretensões descritas e com o 

objetivo de definir o que poderia ser, de fato, conhecido racionalmente pelas ciências, 

Kant propõe a construção de uma teoria sobre a moralidade baseada em disposições da 

razão humana dotadas de certeza e universalidade, construindo assim seu princípio 

supremo da moralidade – o imperativo categórico – a partir da idéia pura da liberdade. 

 No presente trabalho pretende-se demonstrar que a suspensão do juízo cartesiana 

não somente guarda elementos correlatos com as condições pressupostas por Kant no 

desenvolvimento de sua filosofia moral, mas que tem relação direta com a concepção 

racional a priori que o ser humano faz do dever, identificando-se com o artifício 

metodológico de que lança mão este autor. 

 

 

1. Dúvida e suspensão do juízo em Descartes 

 

 

 A notável contribuição de Descartes para a teoria de Kant é o seu método, em 

especial, a suspensão das faculdades duvidosas para a formulação de premissas 

verdadeiras que pudessem fundamentar as questões científicas objetivadas. E, assim 

como Kant, Descartes parte da insatisfação diante dos métodos de investigação até 

então utilizados, como se nota a seguir: 

 
Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, 
recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois 
eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui duvidoso 
e incerto; de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em 
minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que então dera crédito, e 
começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo 
de firme e de constante nas ciências. (DESCARTES, 1979b, p. 85). 

 

 O autor se opõe, de forma peculiar, à lógica formal que pressupõe determinadas 

premissas como verdadeiras, sem demonstrar entrementes sua correção, de modo que, 

em sendo estas dotadas de incerteza, todas as conclusões nelas alicerçadas também o 

serão (DESCARTES, 1979b). Descartes buscava por meio da demonstração das 

questões metafísicas sobre a existência de Deus e da alma (DESCARTES, 1979b e c), 

comprovar a evidência da verdade do mundo; percebeu, neste meio tempo, que não 
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poderia realizar estes objetivos através dos métodos tradicionais, o que o fez refletir 

sobre os limites do que poderia conhecer com certeza (DESCARTES, 1979b). Assim, 

busca justamente a certeza, clareza e distinção nas formulações, ou seja, a retidão do 

conhecimento, o qual deverá se apresentar digno de cientificidade. Para tanto, é 

premente um novo método que possibilite a exclusão de todo argumento que não 

obedeça a estes requisitos, um método segundo o qual, partindo da dúvida absoluta, 

conduzisse à mais absoluta certeza, um modo de chegar a verdades concretas. 

 
[...] mas, por desejar então ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, 
pensei que era necessário [...] rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo 
em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não 
restaria algo em meu crédito, que fosse inteiramente indubitável. 
(DESCARTES, 1979a, p. 46). 

 

 Por conseguinte, na obra de Descartes é implementada a metodologia da dúvida 

(dúvida metódica) que, ao contrário da dúvida sistemática (cujo objetivo é somente 

duvidar)1 serve como meio de se chegar à certeza; isto é, nesta metodologia a dúvida 

adquire a função de norte científico, de critério de verificabilidade epistemológica, ou 

seja, de estabelecer os marcos e limites hábeis à obtenção da verdade, sem a incursão 

nos erros e evidências ilusórias que ocorriam usualmente. O autor propõe um novo 

modelo de construção e acesso seguro à ciência, tendo como princípio de seu método: 

 
[...] jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse 
evidentemente como tal; isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a 
prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara 
e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-
lo em dúvida. (DESCARTES, 1979a, p. 37). 

 

 Deve-se ressaltar que não é a dúvida em si que possui valor no método 

cartesiano, mas o que posso descobrir através dela, ou seja, o critério epistemológico 

utilizado para obter um conhecimento científico dotado de certeza, que exige que o 

investigador exclua do seu estudo tudo aquilo que possa trazer dúvida, de maneira que 

"[...] o menor motivo de dúvida que [...] nelas encontrar bastará para [...] levar a 

rejeitar todas." (DESCARTES, 1979b, p. 85). 

                                                 
1   “Não imitei os céticos que duvidam apenas por duvidar, e fingem estar sempre indecisos; ao 
contrário, toda a minha intenção foi chegar a uma certeza, afastar os sedimentos e a areia para chegar à 
pedra ou ao barro que está embaixo.” (DESCARTES, 1989; p. 99) 
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 Estabelecida sua metodologia, Descartes percebe que os sentidos não são 

confiáveis2 e que a ciência que depende de observações sensoriais é suspeita, em virtude 

de não se fundar em argumentos que possam ser provados ou cuja certeza não possa ser 

apurada. E assim descreve que: 

 
Tudo o que recebi, até presentemente, como o mais verdadeiro e 
seguro,aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos: ora, experimentei algumas 
vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar 
inteiramente em quem já nos enganou uma vez. (DESCARTES, 1979b, p. 85). 
Assim, porque os nossos sentidos nos enganam às vezes, quis supor não havia 
coisa alguma que fosse tal como eles nos fazem imaginar. (DESCARTES, 
1979a, p. 46). 

 

 Obedecendo à metodologia da dúvida, o autor não pressupõe que a faculdade 

dos sentidos engane a maioria das vezes, mas considera que, se enganou uma vez, pode 

enganar outras, de modo que nunca poderia ser conferida certeza às conclusões obtidas 

ante a presença dessa faculdade, cujas conclusões devem ser descartadas para qualquer 

conclusão científica. 

 Nesse contexto, considerando a faculdade dos sentidos uma fonte da qual se 

pode duvidar, só resta ao autor promover sua exclusão em suas investigações que, a 

partir deste momento, deverão utilizar apenas as premissas que não dependem desta 

faculdade. Excluindo os sentidos de sua avaliação, o autor coloca o mundo entre 

parênteses e fora de seu pensamento, isto é, são excluídas todas as coisas do mundo 

sensível, assim como todo tipo de argumento nele originado para a obtenção dos 

princípios científicos que fundamentarão suas investigações; o autor afasta, suspende os 

juízos fornecidos pela experiência (pelos sentidos), excluindo-os de suas 

argumentações. 

 
[...] de sorte que é necessário que interrompa e suspenda doravante meu juízo 
sobre tais pensamentos, e que não mais lhes dê crédito, como faria com as 
coisas que me parecem evidentemente falsas, se desejo encontrar algo de 
constante e seguro nas ciências. (DESCARTES, 1979b, p. 88). 

 

                                                 
2  Explica Descartes em sua obra Meditações que certa vez estava dormindo, no entanto, sonhou 
estar acordado. Logo, se a imaginação o enganou uma vez, imprimindo-lhe um falso estado de 
consciência, poderia o enganar outras vezes, o que o leva a crer que o estado de consciência empírica não 
é confiável. (DESCARTES, 1979b) 
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 E, deste jeito, Descartes desenvolve e fundamenta racionalmente sua filosofia, 

confirma a incontestável certeza do cogito (DESCARTES, 1979a) e, através da dúvida 

metódica bem como suspensão do juízo, estabelece um meio de depuração do 

conhecimento científico. 

 

 

2. Suspensão do juízo em Kant 

 

 

 Em Kant, a questão do método da dúvida e a suspensão do juízo apresentam-se 

sob uma orientação dúplice, e um pouco distinta do foco ensejado por Descartes. A 

primeira orientação, já delineada no que foi exposto, apresenta-se na questão 

epistemológica, na teoria do conhecimento, e refere-se à busca da verdade científica, da 

retidão do conhecimento, que deve ser dotado de certeza, irrefutabilidade e livre de 

contradições. Até aqui, há coincidência com os interesses do método na teoria 

cartesiana. Contudo, além desses interesses, é objetivo epistemológico de Kant o 

estabelecimento dos limites e possibilidades do conhecimento humano. E mais, neste 

primeiro momento, em ambos os autores o método presta-se às questões metafísicas3, 

como fica claro pela afirmação de Kant de que sua intenção seria estabelecer as 

condições em que a Metafísica é possível como ciência (KANT, 2005a; 2003c). 

 A segunda orientação do método kantiano refere-se à questão da universalidade. 

É certo que existem idéias que são incertas em geral e instáveis, sujeitas à imperfeição 

dos sentidos; entretanto, algumas possuem nitidez e estabilidade4, apresentando-se às 

pessoas de uma mesma maneira, independentemente da experiência e dos sentidos. A 

característica destas idéias é a universalidade, objetivo de Kant quando diz que “[...] a 

experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e 

rigorosa, mas apenas uma universalidade suposta e comparativa (por indução)” 

(KANT, 2001, p. 438). Ora, essa universalidade – como explicitado anteriormente – é 

encontrada pelo autor na Matemática e na Física, momento em que percebe que isto 

                                                 
3  Descartes busca um esquema universal do conhecimento que lhe dê condições de demonstrar os 
primeiros princípios. 
4  Sobre ‘clareza’, ‘evidência’ ‘nitidez’ e ‘estabilidade’ na teoria kantiana, ver os respectivos 
verbetes em Caygill (2000). 
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ocorre visto que os juízos destas ciências são elaborados de maneira a priori. Em 

verdade, sua descoberta (percebida em Hume) é de que os juízos da experiência são 

particulares e não podem fornecer um conhecimento que não o do caso específico 

ocorrido; logo, não podem ser universalizados. Ainda, a universalidade torna-se questão 

prioritária quando o autor trata da ciência Metafísica dos Costumes, ocasião em que a 

formulação da noção de dever, a partir da idéia de liberdade, faz com que a esfera da 

moralidade se torne completamente vinculada à questão da possibilidade de uma 

abrangência universal. 

 Destarte, o afastamento da sensibilidade na teoria de Kant é resultado não apenas 

da dúvida metódica em sua relação com a certeza e a constituição da verdade, como de 

sua cumulação também com as exigências do princípio de universalidade; qual seja, são 

excluídos de sua investigação os argumentos que possam resultar em dúvida e que 

carecem de certeza em um âmbito universal (não em um caso particular). Assim, a 

verdade científica para Kant é resultante de universalidade e certeza (incluindo a não-

contradição e a irrefutabilidade)5, fatores que devem estar presentes na Metafísica. 

 A suspensão do juízo é utilizada em Kant tendo em vista essa dupla orientação, 

de modo que o autor, após constatar que os juízos sintéticos da experiência não 

ostentam universalidade indubitável, exclui progressivamente as faculdades intelectuais 

que necessitam de referência empírica, primeiramente a sensibilidade (incluindo os 

sentidos e a própria imaginação) e, em seguida, o entendimento (entendido como a 

razão no seu exercício de unidade conceitual da sensibilidade), usando em suas 

averiguações somente a faculdade da razão no seu uso puro (a priori), ou seja, no 

emprego hiperbólico das categorias6. 

 Assim, afigura-se correto afirmar que a suspensão do juízo se instaura em função 

da concepção da moral e do direito e se resolve nesses mesmos contextos, isto é, o 

método de suspensão do juízo é utilizado visando à construção universalizada, não 

contraditória e incontestável do imperativo categórico e do princípio do direito. E cessa 

após este momento, quando o seu resultado – estes princípios – deverá ser ajuizado 

                                                 
5  Sobre ‘verdade’ e ‘certeza’, ver os respectivos verbetes em Caygill (2000). 
6 A elaboração das idéias concebidas por Kant através deste procedimento, tanto quanto a 
concepção da ética e do direito, são especialmente explicitadas em (LANA, 2008), onde são melhor 
delineadas as características deste seu método.  
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empiricamente, assumindo um conteúdo material na forma de mandamentos morais e 

leis jurídicas. 

 

 

3. Kant e a proposição sintético-prática a priori: o imperativo categórico 

 

 

 Destarte, como explicitado, Kant buscou nos seus estudos uma teoria que 

satisfizesse a exigência de uma ciência moral que se fundasse plenamente na razão 

(PASCAL, 2003, p. 29; HÖFFE, 2005). Tinha consciência da incerteza das conclusões 

das teorias existentes e da fraqueza dos argumentos utilizados até então – 

essencialmente dogmáticos e cuja certeza das premissas não podiam ser verificadas. E, 

assim como Descartes, insatisfeito com esse contexto e incitado pelos argumentos 

céticos de David Hume (2004), entendeu ser necessário repensar o racionalismo 

tradicional conforme se expressa: “Confesso francamente: a lembrança de David Hume 

foi justamente o que há muitos anos interrompeu pela primeira vez meu sono dogmático 

e deu às minhas pesquisas no campo da filosofia especulativa uma direção 

completamente nova." (KANT, 1980a, p. 10) 

 E, ao acordar de seu sonho dogmático, Kant decidiu “provocar um exame 

profundo da razão” (KANT, 2005a, p. 547), sendo seu propósito inicial a reabilitação 

da filosofia e a defesa da razão contra o ceticismo (PASCAL, 2003). Logo, o autor 

buscará “na própria razão as regras e os limites de sua atividade” (PASCAL, 2003, p. 

33) de maneira que possa determinar até onde esta poderia lhe proporcionar 

conhecimentos confiáveis. De fato, o autor salienta o seguinte: 

 
Todo o interesse da minha razão – tanto especulativa quanto prática – 
concentra-se nas três interrogações: 1. O que posso saber ? 2. O que devo 
fazer ? 3. O que me é permitido esperar ? (KANT, 2005a, p.570) 

 

 Em sua obra, Kant investiga a existência de juízos analíticos, juízos sintéticos a 

posteriori e juízos sintéticos a priori (KANT, 2005a). Para o autor, os primeiros não 

geram conhecimento, pois tratam apenas de conceitos do entendimento em que o 

predicado já se encontra definido no sujeito. O segundo tipo descrito, embora gere 

conhecimento, é dotado de incerteza, pois se dá através da faculdade da sensibilidade, 
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através de intuições a posteriori. É importante salientar ainda, que esta incerteza 

decorre da particularidade que essa espécie de juízos gera, o que faz com que as 

conclusões nele suportadas só possam ser afirmadas em alguns dos casos, mas nunca 

em todos os casos. Segundo Kant, nesses juízos o predicado é conectado ao sujeito 

através de um conceito da experiência e como: 

 
A experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade 
verdadeira e rigorosa, mas apenas uma universalidade suposta e comparativa 
– por indução –, de tal sorte que, mais adequadamente se deveria dizer: tanto 
quanto até agora nos foi dado a verificar, não se encontram exceções àquela 
regra. (KANT, 2005a, p. 45). 

 

 E, sabendo que uma experiência poderia repetir-se por um milhão de vezes e na 

primeira oportunidade enganá-lo, através de uma exceção, o autor estuda a possibilidade 

de formulação de juízos sem a dependência do empírico (KANT, 2005a, p. 87) – os 

juízos sintéticos a priori, que ligam, previamente a qualquer experiência, termos 

diferentes, pois lançam mão das intuições a priori da sensibilidade (espaço e tempo) 

(KANT, 2005a). Todavia, verifica que estes juízos geram apenas os conhecimentos 

matemáticos e ambiciona mais do que apenas provar sua possibilidade. 

 Em verdade, a meta de Kant é a comprovação dos juízos sintéticos a priori fora 

da Matemática pura, especialmente no campo da Metafísica. Para tanto, primeiramente, 

o autor verifica que as leis da Física também partem de conclusões decorrentes de juízos 

sintéticos a priori e constata que as conclusões deste campo científico só podem ser 

consideradas como leis universais justamente pelo fato de serem juízos puros. Isto é 

possível justamente pelo fato da Física possuir uma parte pura antes da parte empírica. 

E comprovada a possibilidade destes juízos nesta ciência, que possui constatação 

empírica plena, resta ao autor buscar sua possibilidade no campo da Metafísica dos 

Costumes.  

 E é justamente a partir dessas descobertas que o autor seguirá à busca da 

confirmação da possibilidade de concepção dos juízos morais da maneira que verificou 

ocorrer com os juízos da Matemática e da Física (KANT, 2005a). Para tanto, necessita 

separar a ciência da moralidade de toda sua parte empírica, utilizando apenas aquilo que 

pode ser pensado no campo da conduta humana, anteriormente a qualquer experiência, 

como algo que a razão humana pode ajuizar independentemente do que se constata 

empiricamente, no que acontece comumente. Assim, com a comprovação da 
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possibilidade destes juízos no campo do agir, poderão ser aplicados os preceitos a priori 

de uma experiência possível, na obtenção de juízos práticos que ordenem 

universalmente uma conduta que é a expressão da faculdade racional humana – única 

instância que pode atribuir universalidade à experiência7. Com base nesta espécie de 

juízos é que Kant construirá o imperativo categórico – a lei objetiva, necessária e 

universal da razão humana, que sintetiza a vontade a uma máxima do agir que tem 

como fim tão somente o próprio dever, concebido pela razão. (KANT, 2005b). 

 Tal lei se formula da seguinte maneira na sua obra: “age apenas segundo uma 

máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal (KANT, 

1980b, p. 129) “da natureza” (KANT, 1980b, p. 130) e, “de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” (KANT, 1980b, p. 135) 

 

 

4. A suspensão do juízo e a formulação do imperativo categórico 

 

 

 Na Crítica da razão pura, Kant descobre que, apesar da matéria de todos os 

fenômenos nos ser dada a posteriori, sua forma deve se encontrar antes pronta no 

espírito (KANT, 2005a, p. 66). Também percebeu que o dever (a moral) é uma idéia da 

razão humana, decorrente da idéia pura de liberdade, ambas com forma definida antes 

da experiência e mesmo que sua matéria nunca aconteça (KANT, 2005a, p. 569). 

Assim, conclui ser a lei moral uma idéia da razão pura (sem nenhuma afetação empírica 

anterior), que sempre pode ser conhecida, aplicada e válida para todo ser racional 

(KANT, 2005b). 

 Para Kant a moral não pode ser baseada nas idéias de bem e de felicidade 

individuais, pois, caso contrário, não poderíamos auferir leis morais que regessem o 

comportamento das pessoas (KANT, 2005b). Assim, a lei moral deve ser dotada de 

universalidade (KANT, 2005b), motivo pelo qual precisa ser definida na forma que se 

encontra concebida na razão pura, independentemente da experiência. 

                                                 
7  Isto é: leis à experiência prática humana. 
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 E, na procura por um fundamento moral universal – um preceito que possa ser 

aceito por qualquer ser racional – precisa provar que o dever pode mesmo ser concebido 

a priori e que este pode fundamentar a moral. Para isto deverá desenvolver o conceito 

de imperativo categórico (KANT, 2005b). Assim, partindo da noção vulgar de boa 

vontade (KANT, 2005b), Kant conclui que existe uma vontade pura, uma vontade que, 

sendo boa sem qualquer condição (KANT, 2005b), isto é, sem a alienação de qualquer 

determinação móbiles empíricos (KANT, 2005b), dirige o sujeito humano a agir 

conforme uma determinação racional pura – o dever ou  a lei do agir ordenada pela 

razão.  

 Esta lei, decorrente de uma conclusão racional pura, com a exclusão dos juízos 

apurados através da experiência (em suspensão do juízo), se manifesta através de um 

mandamento cuja expressão inclui somente elementos a priori e totalmente esvaziados 

de qualquer conteúdo. Essa expressão constitui o imperativo categórico, que se dá 

através de uma fórmula que, aplicável à análise concreta e particular da experiência, 

absorve seu conteúdo, prescrevendo ao agente moral a maneira como se deve agir, com 

o respeito a uma noção de moralidade racional universal. É assim, o imperativo 

categórico a expressão de um dever a priori; é um juízo sintético a priori resultante de 

um procedimento de suspensão do juízo que abstém o sujeito moral de qualquer matéria 

de uma experiência particular, o que poderia levar a determinação do ‘como agir’ a 

diversas conclusões distintas e contraditórias, com base em exceções não 

universalizáveis. 

 Desta forma, Kant lança mão do método de Descartes, excluindo de sua teoria 

fatores que não são universais e necessários, o que o faz descartar as faculdades que 

poderiam lhe trazer enganos (KANT, 2005a), a saber, a faculdade dos sentidos 

(receptividade) e a faculdade da razão no seu uso empírico (entendimento)8. 

 É então, suspenso o uso da faculdade da sensibilidade na apuração do 

conhecimento moral, ou seja, suspende-se o juízo da experiência para a construção de 

uma teoria moral alicerçada em uma lei universal idealizada pela razão que dirija a 

vontade de uma pessoa a uma máxima que tenha como fim apenas o próprio agir 

conforme tal lei em uma experiência possível, uma lei do agir característica da razão 

humana que, a priori, levaria o indivíduo infalivelmente à conduta moral universal e 

                                                 
8  Sobre as faculdades humanas, ver LANA, 2008. 
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que, de volta ao mundo fenomênico, na esfera do entendimento, entra em disputa com 

as determinações pragmáticas impostas pela faculdade dos sentidos, conforme é 

patenteado por Kant na seguinte passagem: 

 
pelo que, se eu fosse só isto [membro do mundo inteligível], todas as minhas 
ações seriam sempre conformes à autonomia da vontade; mas como ao mesmo 
tempo me vejo como membro do mundo sensível, essas minhas ações devem 
ser conformes a esta autonomia. [...] esse dever categórico representa uma 
proposição sintética a priori [...] (KANT, 1980, p. 155) 

 

 “E assim são possíveis os imperativos categóricos” (KANT, 1980, p. 155), 

através da concepção de uma “idéia de liberdade” (KANT, 1980, p. 155) que existe a 

priori na razão humana e que faz do indivíduo “um membro do mundo inteligível” 

(KANT, 1980, p. 155), ou seja, o imperativo categórico constitui o culminar de um 

método de suspensão do juízo. É uma concepção científica dotada da certeza, evidência, 

irrefutabilidade e universalidade que os autores ora tratados pretendiam e que, como foi 

buscado, estava dentro dos limites do que poderia ser conhecido. 

 E, diante dessas necessidades, só seria possível a concepção de uma teoria moral 

através da suspensão do juízo de tudo aquilo que poderia eivar de dúvida as conclusões; 

de acordo com o método cartesiano e por meio da exclusão da faculdade dos sentidos, 

imprestável a fundamentar o que Kant entendia e os objetivos que tinha com sua teoria 

moral, em particular a formulação de uma moral universal, certa e durável, fiel às 

necessidades humanas (KANT, 2005b). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Finalmente, das questões abordadas pode ser concluído que: 

 
[...] como Descartes, Kant quis saber o que dizia, e sob que condições tinha o 
direito de o dizer. Nada mais alheio ao dogmatismo do que esse empenho de 
fundamentar o seu pensamento. Nada mais afim à crítica de Kant do que [...] a 
dúvida cartesiana. [...] como Descartes, Kant poderia ter adotado a divisa do 
filósofo chinês: ‘o que sabemos, saber o que sabemos; o que não sabemos, 
saber que não o sabemos’. (PASCAL, 2003, p. 190) 

 

 E nessa busca pelo conhecimento certo e verdadeiro é que esses autores nos 

propiciaram a criação de um método seguro de investigação científica e de uma teoria 
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moral racional evidente e universal, traduzida por um princípio isento de influências 

contingentes. 

 Pelo paralelo feito entre estas teorias, pôde ser constatado que a teoria de Kant 

depende da teoria cartesiana, visto que os elementos desta, notadamente a estratégia de 

suspender o juízo decorrente da faculdade da sensibilidade, são essenciais ao 

desenvolvimento do imperativo categórico na obra de Kant. 

 De fato, para a concepção de uma teoria moral suficientemente adequada à 

análise e utilização científicas e à aplicação prática, são necessários certos pressupostos, 

que determinam universalidade, racionalidade e certeza. E para proporcionar essas 

exigências, na apuração da evidência e verdade de um ethos racional e universalista, é 

essencial que se proceda a suspensão do juízo, o que é de fato feito na construção do 

cânon da teoria moral kantiana – o imperativo categórico.  
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ANDRÉ PIRES GONTIJO*

RESUMO 

Artigo científico com o escopo de apresentar ao debate acadêmico reflexões sobre a 

construção do processo constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Busca-

se iluminar os caminhos teóricos a partir do sentido do processo constitucional proposto 

por Gomes Canotilho, bem como demonstrar a evolução do STF para uma Jurisdição 

Constitucional Autônoma, conforme preleciona Peter Häberle. O processo 

constitucional se apresenta como uma das reflexões mais empolgantes que o direito 

constitucional experiencia na atualidade. Pode ser entendido como um conjunto de 

procedimentos que conduzem à concretização de determinada situação jurídica, cujo 

fundamento de validade se encontra na Constituição, não sendo somente 

consubstanciado no julgamento de uma Corte Constitucional. Inicia-se com a 

necessidade de determinado direito fundamental ser exercido pelo cidadão. A Jurisdição 

Constitucional autônoma pressupõe conceitualmente uma instituição independente 

frente a outros órgãos estatais e constitucionais, com determinadas competências e 

funções. No Brasil, é exercida pelo STF, o qual constitui o guardião da Constituição e 

protetor dos direitos fundamentais, ganhando status de uma Corte Constitucional. 

Häberle relaciona sete características que uma jurisdição constitucional deve possuir 

para se considerar autônoma: (1) natureza de “órgão constitucional”; (2) legitimação 

democrática; (3) publicidade; (4) atividade jurisprudencial racional; (5) estrutura 

comum mínima de competências e funções, o que a caracteriza como instituição 

necessária para a existência e desenvolvimento do Estado Constitucional; (6) funções 

específicas, como (a) a garantia evolutiva dos direitos fundamentais; (b) a primazia da 
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Constituição, na forma do controle de constitucionalidade (abstrato ou concreto); (c) o 

equilíbrio das funções de Poder; (d) a garantia do pluralismo e a proteção das minorias; 

(e) a proteção da inserção pacífica do Estado Constitucional em ambientes 

internacionais; (7) “jurisprudencialização” do Direito, que promove a atualização da 

Constituição e a releitura do contrato social de uma comunidade política. Com esses 

sete aspectos indica-se uma teoria para a jurisdição constitucional na qual o STF está 

inserido. A jurisdição constitucional brasileira teve como primeiro passo para a 

democratização a promulgação da Constituição de 1988. Todavia, a interpretação 

constitucional permaneceu restrita a uma “sociedade fechada de intérpretes”, o que 

impossibilita a interpretação da Constituição pelo cidadão e por setores mais amplos da 

sociedade civil. A sociedade deve ser ouvida sobre o conteúdo do processo democrático 

de tomada de decisão, em razão da Constituição representar o complexo de forças 

sociais que atuam como potências públicas do processo de interpretação constitucional. 

As Leis 9.868/99 e 9.882/99 são meios de racionalizar os argumentos formadores do 

âmbito de proteção dos direitos fundamentais, conferindo um caráter pluralista ao 

processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. A efetividade dessas leis 

está sendo alcançada de maneira progressiva. Observa-se um avanço para o processo 

constitucional brasileiro, no sentido de se possibilitar a abertura dos julgamentos do 

controle abstrato a elementos externos que podem contribuir para a análise adequada da 

verificação de (in)constitucionalidade dos atos normativos. Verifica-se que o 

desenvolvimento do processo constitucional no Brasil necessita de um debate acurado e 

sofisticado, no que diz respeito à funcionalidade do Estado Constitucional, de natureza 

aberta e pluralista, na linha proposta por Häberle. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO CONSTITUCIONAL; SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL; JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA. 

 

ABSTRACT 

Essay about the construction of constitutional process in the Brazil’s Supreme Court 

(Supremo Tribunal Federal). Developed the essay with the J. J. Gomes Canotilho’s 

theory about the meaning of constitutional process, and the essay shows the evolution of 
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Supremo Tribunal Federal (STF) to an Autonomic Constitutional Court, with the 

contribution of Peter Häberle’s theory. The constitutional process is presented as one of 

the most exciting thinking that the constitutional law experience in actuality. It can be 

understood as a set of procedures that lead to the achievement of certain legal situation, 

whose plea of validity is in the Constitution, not only embodied in the trial of a 

Constitutional Court. It starts with the need for certain fundamental right will be 

exercised by the citizen. The Autonomic Constitutional Court concept presupposes an 

independent institution in front of other state and constitutional bodies, with certain 

powers and functions. In Brazil, it is exercised by STF, that is the guardian of the 

Constitution and the protector of fundamental rights, with status of Constitutional 

Court. Häberle lists seven features that a Constitutional Court must have to be 

Autonomic: (1) nature of "constitutional body" (2) democratic legitimacy, (3) publicity; 

(4) rational jurisprudence activity, (5) common structure of minimum powers and 

duties, that characterized as necessary for the existence and development of the State 

Constitution; (6) specific functions, as (a) the evolutionary guarantee of fundamental 

rights, (b) the primacy of the Constitution, in the form of control constitutionality 

(abstract or concrete), (c) the balance of the functions of Power (d) the guarantee of 

pluralism and the protection of minorities, (e) the protection of the peaceful integration 

of the State Constitution in international environments; (7) "jurisprudencialization" of 

the Law, that promotes the update of the Constitution and the social contract rereading 

of the political community. Those seven points indicates the Autonomic Constitutional 

Court’s theory that the STF is inserted. The first step of the Brazilian Constitutional 

Court’s democratization was the promulgation of 1988’s Constitution. However, the 

constitutional interpretation remained restricted to a "closed society of interpreters," 

which precludes the interpretation of the Constitution by the citizens and by broader 

sectors of civil society. The society should be heard about the content of the democratic 

process decision-making, because the Constitution represents the complex social forces 

that act as public powers of the constitutional interpretation process. The Acts 9.868/99 

and 9.882/99 are ways to rationalize the arguments from the scope of fundamental rights 

protection, giving a pluralistic objective character for the constitutionality abstract 

control process. The effectiveness of these acts is gradual being achieved. There is a 

progress for the Brazilian Constitutional Process, to enable the opening the abstract 
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control decision-making for external elements that can contribute to a appropriated 

analysis about (in)constitutionality normative acts verification. The Brazilian 

Constitutional Process development needs a sophisticated, open and pluralist discussion, 

about Constitutional State, as the Peter Häberle proposal. 

 

KEYWORDS: BRAZIL’S CONSTITUTIONAL PROCESS; BRAZIL’S SUPREME 

COURT (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL); AUTONOMIC CONSTITUTIONAL 

COURT. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, em que a pós-modernidade permeia as relações jurídicas, 

propiciando a interdisciplinaridade e a flexibilidade da interpretação dos dispositivos 

postos, o processo constitucional se apresenta como uma das reflexões mais 

empolgantes que o direito constitucional experiencia na atualidade. 

Evidentemente que este ensaio não pretende definir as linhas balizadoras e 

epistemológicas do que seja o processo constitucional! Mas se pretende, isto sim, 

contribuir para o debate acadêmico sobre a construção do processo constitucional no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

O STF adota o sentido do processo constitucional? O Excelso Pretório pode ser 

definido como uma espécie de Jurisdição Constitucional Autônoma? 

É por meio de referenciais teóricos como J. J. Gomes Canotilho, José Afonso da 

Silva, Paulo Bonavides e Peter Häberle que se pretende contextualizar estes 

questionamentos, e de certa maneira, contribuir para o fortalecimento do debate 

acadêmico em torno de um elemento valioso para o Estado Constitucional: o processo 

constitucional. 

1 O SENTIDO DO PROCESSO CONSTITUCIONAL 

O estudo das estruturas de procedimento e de processo constitucionais 

corresponde ao interesse destas como categorias jurídicas gerais (plano teorético-

jurídico), como elementos da legitimação (plano teorético-político) e como dimensões 

necessárias do princípio do Estado de Direito e do princípio democrático (plano 
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jurídico-constitucional).1

J. J. Gomes Canotilho assevera uma distinção genérica entre os institutos do 

procedimento e do processo. Enquanto o primeiro cuida da concretização de 

competências legislativas e executivas, o último diz respeito ao modo de 

desenvolvimento da função jurisdicional.2

Com efeito, o autor lusitano conceitua o direito constitucional processual como “o 

conjunto de regras constitutivas de um procedimento juridicamente ordenado através do 

qual se fiscaliza jurisdicionalmente a conformidade constitucional de actos normativos”, 

ou seja, em alguns aspectos o processo constitucional são direitos material e formal 

concretizados, com certo grau de autonomia em relação à ordem jurídica processual 

geral.3

Por sua vez, José Afonso da Silva elenca o processo constitucional mais próximo 

do controle de constitucionalidade, conceituando-o como instrumento jurisdicional de 

solução de conflitos derivados da aplicação das normas constitucionais, sendo um 

conjunto de atos destinados a ativar a função da jurisdição constitucional em defesa dos 

princípios constitucionais, especialmente àqueles que conferem direitos fundamentais 

contrariados pela autoridade pública.4

O direito processual constitucional serve para garantir a realização do direito 

constitucional por meio de regras constitutivas de uma cadeia procedimental adequada 

ao exame e controle das questões jurídico-constitucionais. Dessa forma, o objeto e o fim 

do processo constitucional encontram-se associados aos da própria Justiça 

Constitucional.5

Não obstante, muitas vezes o objeto do processo constitucional se restringe à 

discussão e à averiguação da conformidade constitucional do procedimento. No entanto, 

                                                 
1 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 935-936. 
2 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 939. 
3 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 939. 
4 Cf. SILVA, José Afonso da. El proceso constitucional. In: BAZÁN, Víctor (org.). Defensa de la 

constitución: garantismo y controles. Buenos Aires: Ediar, 2003, 753 e 759-760. 
5 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 

1043. 
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constituem também objeto do processo constitucional “as pretensões6, fundamentadas 

em normas constitucionais7, que se deduzem perante o Tribunal Constitucional8, 

solicitando um juízo de legitimidade constitucional9 relativamente a determinados actos 

normativos”.10

Nessa perspectiva, a autonomia e a especificidade do processo constitucional 

estão ligadas à idéia de princípios gerais. Assim, Canotilho apresenta um rol 

exemplificativo, como o princípio do pedido11, da instrução12, da congruência ou 

adequação13, da individualização14 e do controle material15. 

Dentro desse contexto, cumpre ressaltar a crítica de Canotilho quanto à 

necessidade de se esclarecer a dogmática do processo constitucional, a fim de 

solucionar problemas procedimentais da Justiça Constitucional, especialmente no que 

tange a uma melhor iluminação teórica do tratamento dos fatos, que por conseqüência 

remete a uma análise mais adequada da distinção entre questão de fato e questão de 

                                                 
6 Consiste na declaração de vontade da parte com legitimidade processual ativa (cf. CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 1044). 
7 Fundamentando, com normas da Constituição, as declarações feitas perante o Tribunal Constitucional 

(cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 
1044). 

8 Se refere a autonomia do processo constitucional em feitos principais perante o Tribunal Constitucional 
(cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 
1044). 

9 Qualquer que seja a pretensão, a legitimidade constitucional é necessária para se proferir determinada 
decisão acerca da (des)conformidade constitucional de um ato normativo (cf. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 1044). 

10 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 
1039 e 1044. 

11 Semelhante ao princípio dispositivo, presente do direito processual civil, o início do processo 
constitucional apenas se dá com o impulso oficial das pessoas ou entidades com legitimidade ativa (cf. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 
1045). 

12 Embora não se trate de processo inquisitivo, tal princípio fundamenta a busca da verdade – de ofício – 
pelo juiz constitucional (cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. 
Coimbra: Almedina, 1991, p. 1046), como a solicitação de informações (a título de diligências), 
prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei n. 9.868/99. 

13 A análise da inconstitucionalidade não se restringe ao pedido formulado inicialmente (cf. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 
1046-1047). 

14 Observa-se a mitigação desse princípio, em função de uma análise mais abrangente das questões 
impregnadas com inconstitucionalidade material e formal (cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 1047-1048). 

15 Diz respeito à releitura da apreciação das questões de fato e de direito no âmbito do processo 
constitucional, a fim de aproximar a norma à realidade (cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 1048-1049). 
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direito, além do exame das prognoses legislativas16, no sentido de que fatos futuros 

também podem ser apreciados pela jurisdição.17

Nesse sentido, há uma procedimentalização e processualização de todas as 

atividades relacionadas ao direito público no contexto do Estado Democrático de 

Direito, cuja relevância consiste em assegurar ao cidadão um status activus 

processualis18 para conseguir garantias efetivas de realização e proteção de seus 

interesses e dos direitos fundamentais.19

O procedimento é a forma de uma função, o modo geral de desenvolvimento de 

poderes públicos. Conjuga-se nele, sob uma perspectiva dinâmica, os momentos formais 

e materiais de realização do programa normativo, captando, com rigor, a concretização 

das normas constitucionais (no procedimento legislativo, no administrativo e no 

processo jurisdicional).20

Nesse contexto, quanto ao modo de decidir e ao produto final, a compreensão das 

decisões constitucionais como decisões justas implica na idéia de vinculação 

constitucional de todas as atividades concretizadoras da Constituição nos vários 

momentos de desenvolvimento, e não apenas da decisão da Corte Constitucional.21

Logo, o processo constitucional pode ser entendido como um conjunto de 

procedimentos que conduzem à concretização de determinada situação jurídica, cujo 

fundamento de validade se encontra na Constituição.  

Nesse aspecto, o processo constitucional não é somente aquele consubstanciado 

no julgamento de uma Corte Constitucional. Ele se inicia com a necessidade de 

determinado direito fundamental ser exercido pelo cidadão. 

Nesse sentido, sua origem está intimamente ligada às funções de Poder, podendo 

                                                 
16 Sobre o tema, cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas 

no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1996. 
17 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 

1042. 
18 Cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta de intérpretes da Constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997; HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: 
estudios de teoria constitucional de la sociedad abierta. Trad. Emilio Milkunda-Franco. Madrid: 
Tecnos, 2002. 

19 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 935. 

20 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 935. 

21 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 935. 
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caminhar para: (a) os debates de um projeto de lei, cuja aprovação congressual, sanção 

presidencial e respectiva promulgação podem ser questionadas no âmbito jurisdicional; 

(b) se se cuidar de uma norma constitucional de eficácia plena (ou até mesmo contida), 

o direito fundamental pode ser requerido em um processo administrativo (que 

incidentalmente ou a seu término pode ser levado ao Poder Judiciário); ou (c) pode ser 

requerido diretamente ao Poder Judiciário, em razão do direito ao acesso à justiça (CF, 

art. 5º, XXXV), em que o direito fundamental, cujo conteúdo essencial se encontra em 

uma norma de eficácia plena ou contida, pode ser concedido pela prestação jurisdicional 

mediante a interpretação desses preceitos.22

Logo, o procedimento devido (devido processo constitucional) se torna uma 

garantia para evitar a tomada de decisões inconstitucionais ou injustas, mediante a 

previsão de procedimentos constitucionais os quais, a priori, cumprem uma exigência 

fundamental do princípio do Estado Constitucional de Direito. 

2 A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA 

A Jurisdição Constitucional autônoma pressupõe conceitualmente uma instituição 

independente frente a outros órgãos estatais e constitucionais, com determinadas 

competências e funções.23 No Brasil, ela é exercida pelo Supremo Tribunal Federal, o 

qual constitui o guardião da Constituição (CF, art. 102, caput)24 e protetor dos direitos 

fundamentais (CF, Preâmbulo), ganhando status de uma Corte Constitucional “com 
                                                 
22 José Afonso da Silva possui entendimento contrário ao defendido no âmbito dessa pesquisa. Para o 

autor, o processo constitucional não possui conexão com o processo político (processo constituinte, de 
formação da Constituição ou de (re)constitucionalização), tão pouco com o processo legislativo, cuja 
competência é do parlamento. Entretanto, o próprio autor admite a extensão do conceito de processo 
constitucional, compreendendo não só os instrumentos de caráter estritamente jurisdicional, mas 
também sistuações de natureza política ou de caráter parajudicial, como se depreende do entendimento 
do professor Héctor Fix-Zamudio, para o qual o conceito de processo constitucional “se impõe com 
firmeza, para compreender a análise de todos os meios de resoluções  de controvérsias de caráter 
constitucional e de tutela dos direitos fundamentais, ou quando não são estritamente processuais, como 
ocorre, por exemplo, com o Ombudsman” (cf. SILVA, José Afonso da. El proceso constitucional. In: 
BAZÁN, Víctor (org.). Defensa de la constitución: garantismo y controles. Buenos Aires: Ediar, 2003, 
p. 753 e 754). 

23 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 117. 

24 O professor Peter Häberle rechaça a idéia de “guardião da Constituição”, pois para o professor a 
proteção da Carta Magna é confiada a todos os cidadãos e a todos os órgãos estatais na mesma medida, 
sendo a democracia cidadã do Estado Constitucional contrária a estilizar um órgão como “supremo”, 
ou indicar um intérprete constitucional “autêntico” (Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional 
Federal como modelo de una jurisdicción constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 120). 
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uma extensão e plenitude nunca dantes ocorridas”25. 

Com efeito, a jurisdição constitucional autônoma representa uma “coroação” do 

Estado Constitucional de sua atual fase de desenvolvimento (assim como o 

federalismo), dentro do contexto da teoria constitucional comparatista da ciência 

cultura, em razão da relatividade e da dependência de todas as normas ou instituições 

vivas e os mecanismos de ligação correspondentes.26

Assim, o juízo qualitativo de ser uma instituição como a jurisdição constitucional 

(um modelo de sucesso) deve realizar-se com uma perspectiva de conjunto e 

iuscomparativamente, de maneira abstrata e individual, a partir de critérios 

estabelecidos no êxito da Constituição e em sua totalidade.27

Nesse sentido, Peter Häberle assevera que a comparação jurídica em matéria de 

Estado Constitucional se desenvolve em duas dimensões que se relacionam 

reciprocamente: como comparação jurídica no tempo (história constitucional) e como 

comparação jurídica no espaço (método comparatista). Ambos levam em conta a 

sensibilidade científico-cultural, inserida nos contextos desde o princípio, a fim de se 

vislumbrar a realidade constitucional, a qual estabelece a cultura como função 

constitucional, colocando a Constituição como uma expressão de um estágio de 

desenvolvimento cultural, como meio de auto-representação do cidadão, reflexo de sua 

herança cultural e fundamento de suas esperanças.28

Nesse contexto, a jurisdição constitucional participa das funções típicas da 

Constituição, nos processos de produção e recepção em matéria de Estado 

Constitucional, como a restrição do poder no interesse da liberdade, a constituição de 

competências, a integração dos cidadãos e dos grupos sociais, além da importância da 

                                                 
25 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2003, p. 550. 
26 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 

constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 114-115. 

27 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 129. 

28 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 116. 
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“educação constitucional”.29

Nessa perspectiva, a fiscalização do processo no âmbito da Jurisdição 

Constitucional pode-se dar, segundo o professor Häberle, por meio da vigilância da 

opinião pública, de comunidades nacionais e internacionais, pelos professores de direito 

constitucional, pelo Parlamento e pelos demais juízes e Tribunais (que no Brasil 

possuem também a competência para declarar incidentalmente a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de um ato normativo – CF, art. 97).30

3 CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEM O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL COMO UMA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
AUTÔNOMA 

O professor Peter Häberle relaciona, dentro de um rol exemplificativo, sete 

características que uma jurisdição constitucional deve possuir para se considerar 

autônoma. A primeira delas diz respeito à natureza de “órgão constitucional”. As 

competências mais relevantes devem estar escritas no texto constitucional (por exemplo, 

o rol da CF, art. 102). A garantia de independência funcional (CF, art. 2º) é 

irrenunciável, pois necessita assegurar o Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, 

caput), por meio do cumprimento de suas decisões por outros órgãos.31

A legitimação democrática constitui a segunda característica a ser analisada. 

Diferentemente dos componentes do Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCF)32, 

os Ministros do STF, após escolha pelo Presidente da República, são submetidos a uma 

                                                 
29 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 

constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 129. 

30 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 129. 

31 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 120-121. Cumpre ressaltar que no Brasil as 
decisões proferidas pelo STF possuem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública das três esferas da Federação (no que se 
refere à ADC e às espécies de ADI – CF, art. 102, § 2º, c/c art. 28, parágrafo único, da Lei n. 
9.868/99). Em relação à ADPF, o efeito vinculante e a eficácia da decisão contra todos se dirige aos 
demais órgãos do Poder Público (excetuando o STF e incluindo o Congresso Nacional), consoante a 
redação do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.882/99. A súmula de efeito vinculante em matéria constitucional, a 
ser editada pelo STF, tem sua previsão no caput e nos parágrafos do art. 103-A da Constituição, e 
conforme o entendimento do plenário do STF, precisa de lei ordinária para ser editada. 

32 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 121. 
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argüição pública no Senado Federal33 e em seguida, por votação secreta, são (ou não) 

aprovados para o cargo e nomeados pelo Presidente. (CF, art. 52, III, a c/c art. 101, 

parágrafo único). 

A publicidade, por sua vez, é um princípio básico de organização para o status e 

para o processo da Jurisdição Constitucional, em virtude da associação publicidade 

(como direito fundamental) e Constituição (CF, art. 5º, LX, c/c art. 93, IX). Dessa 

forma, esse princípio tem que permanecer efetivo na prática, por meio da leitura dos 

votos em audiência pública ou da revisão (científica) da jurisprudência.34

Como quarta característica fundamental da jurisdição constitucional, a atividade 

jurisprudencial racional direciona-se para uma globalização política de uma 

comunidade35, caracterizando-se pela aplicação da “Lei e do Direito”, como uma 

evolução da Constituição, racionalmente revista em seus métodos e com certa 

freqüência criativa.36

Com efeito, o pluralismo e a interação dos cinco métodos hermenêuticos de 

interpretação (incluindo a comparação jurídica) podem ser abertos, mas um controle 

sutil desses métodos pode não ser sempre “compreensivo intersubjetivamente”. Nesse 
                                                 
33 O Senado Federal é o órgão competente para argüir publicamente os cargos relevantes da República, 

em razão de seus membros (pela idade mínima de 35 anos) possuírem experiência política e cultural 
(CF, art. 14, § 3º, VI, a), por serem eleitos pelo voto majoritário (representantes diretos do povo) além 
de representarem, de forma isonômica, a vontade dos Estados-membros e do Distrito Federal (CF, art. 
46, caput e § 1º), mantendo (em tese) com sua função institucional o equilíbrio na apreciação da 
escolha dos ocupantes dos cargos republicanos. 

34 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 121-122. 

35 A esse respeito, Paulo Bonavides promove a globalização política da teoria dos direitos fundamentais, a 
fim de universalizá-los no campo institucional, de modo a auferir humanização e legitimidade. Nesse 
sentido, são as palavras do professor Bonavides: “A globalização política na esfera da normatividade 
jurídica introduz os direitos de quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de 
institucionalização do Estado social. São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à 
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em 
sua dimensão da máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as 
relações de convivência. A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de 
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de 
comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do 
sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 
manipuladora, já do hemertismo da exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos 
monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por igual como 
direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, 
projeto e concretizado no último grau de sua evolução conceitual.” (Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 571). 

36 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 122. 
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sentido, a jurisprudência constitucional é uma atividade artesanalmente criada, que se 

estende na “arte” dos juristas, considerando a Constituição como ordem jurídica básica 

dos Estados e da sociedade.37

Nessa perspectiva, os princípios norteadores da interpretação constitucional 

fundamentam complementarmente a atividade jurídico-constitucional, porque os efeitos 

da jurisdição constitucional possuem certa natureza política (mas a jurisdição não é 

política em si mesma). Assim, o Tribunal Constitucional pode (e deve) criar seu próprio 

direito processual (caso não exista norma com o direito positivo)38, segundo os 

princípios gerais do Direito.39

A quinta característica se refere a uma estrutura comum mínima de competências 

e funções, que se arranjam em determinadas formas de controvérsias, caracterizando a 

jurisdição como instituição necessária para a existência e desenvolvimento do Estado 

Constitucional. Dentre as competências e funções, destacam-se: (a) as controvérsias 

orgânicas, entre as funções de Poder (CF, art. 2º); (b) o processo de recurso 

constitucional de amparo40; (c) as causas e os conflitos federativos (CF, art. 102, I, f); 

(d) o procedimento de acusação e outros processos de proteção constitucional (as 

garantias constitucionais); (e) os controles normativos concreto (hipóteses do RE – CF, 

                                                 
37 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 

constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 122. 

38 O STF utiliza dessa prerrogativa, por meio de sua jurisprudência, para a criação do processo 
constitucional e de procedimentos referentes ao instituto do amicus curiae. 

39 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 122. 

40 A Reclamação Constitucional ou o Recurso Constitucional de Amparo não possui hipótese semelhante 
no ordenamento brasileiro. Esta ação autônoma é um acesso ao TCF alemão gratuito e sem intervenção 
obrigatória de advogado a todos os cidadãos, mas apenas quando todos os recursos ordinários se 
esgotarem e desde que o cidadão tenha sido afetado pelo Poder Público em um dos seus direitos 
fundamentais ou equiparados (Cf. HÄBERLE, Peter. O Recurso de Amparo no Sistema Germânico de 
Justiça Constitucional. Direito Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito 
Público, a. 01, n. 02, p. 83-137, out./dez. 2003, p. 88). No Brasil, os seus fundamentos estão 
espalhados pelas garantias constitucionais do Habeas Corpus, em razão de não se exigir capacidade 
postulatória para o impetrante (CF, art. 5º, LXVIII, c/c CPP, art. 647 e 654), do Recurso 
Extraordinário, por contrariar direito fundamental contido na Constituição (CF, art. 102, III, a), do 
Mandado de Segurança, em razão do direito líquido e certo (CF, art. 5º, LXIX) e dos institutos vetados 
pelo Presidente da República (cujas previsões legais estariam no art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.868/99 e no 
art. 2º, II, da Lei n. 9.882/99), que permitiriam ao cidadão postular diretamente na qualidade de amicus 
curiae ou de propor, sem a intervenção de advogados, uma Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), o que transformaria esse instituto em uma hipótese semelhante à Reclamação ou 
Recurso Constitucional de Amparo alemão. Com efeito, já existe a iniciativa parlamentar (Projeto de 
lei n. 6.543/06) para alterar a Lei n. 9.882/99, no sentido de permitir ao cidadão – cujo preceito 
fundamental fora lesado – o acesso ao STF para discutir a proteção ou reparação desse preceito.  
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art. 102, III) e abstrato (ADI e ADC – CF, art. 102, I, a, e ADPF – art. 102, § 1º). O 

professor Peter Häberle assevera que não é preciso verificar a existência (ao mesmo 

tempo) de todas as competências, mas ressalta a importância política-jurídica de sua 

ampliação e evolução.41

A sexta característica detêm-se em funções específicas, como (a) a garantia 

evolutiva dos direitos fundamentais no contexto de pactos internacionais de direitos 

humanos; (b) a primazia da Constituição, com a proteção da democracia e do Estado 

Democrático de Direito, na forma do controle de constitucionalidade (abstrato ou 

concreto); (c) o equilíbrio das funções de Poder do Estado; (d) a garantia do pluralismo 

e a proteção das minorias; e (e) a proteção da inserção pacífica do Estado Constitucional 

em ambientes internacionais.42

Por fim, a última característica é a que mais salta aos olhos nos dias atuais. Trata-

se da jurisprudencialização do Direito, na medida em que se promove a atualização 

(cautelosa) da Constituição, cuja conseqüência é a releitura do contrato social de uma 

comunidade política.43 Assim, com esses sete aspectos se indica, segundo Häberle, uma 

teoria para a jurisdição constitucional, na qual o Supremo Tribunal Federal está 

inserido.44

Dentro desse contexto de características, pode-se afirmar que o método de 

comparação jurídica tem como finalidade fomentar o desenvolvimento de um processo 

constitucional (autônomo) no âmbito do STF, não obstante a doutrina jurídica e o 

cidadão devem criticar as decisões da Corte, não as seguindo de maneira bíblica, pois 

para o professor Häberle, ao se utilizar o método de comparação jurídica e enfatizar a 

crítica aos precedentes do Tribunal Constitucional, possibilita-se que este busque 

caminhos intermediários em suas decisões, por meio de uma “integração pragmática de 

                                                 
41 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 

constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 123-124. 

42 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 124-125. 

43 Nesse sentido, o STF possui “A Constituição e o Supremo”, uma iniciativa muito rica no sentido de 
editar um compêndio eletrônico (a Constituição Federal interpretada por sua jurisprudência) a fim de 
ser útil e acessível a todos, permitindo uma maior aproximação pelos cidadãos do conteúdo da 
Constituição. 

44 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 
constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 125-126. 
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elementos teóricos”, a fim de alcançar uma “Constituição pluralista”.45

4 O CONTEXTO NORMATIVO DAS LEIS N.(S) 9.868/99 E 9.882/99: A 
(TENTATIVA DE) ABERTURA DO PROCESSO 
CONSTITUCIONAL NO BRASIL 

A jurisdição constitucional brasileira teve como primeiro passo para a 

democratização a promulgação da Constituição de 1988. No entanto, a interpretação do 

texto constitucional permaneceu restrita a uma “sociedade fechada de intérpretes”46, na 

qual o cidadão é reduzido à condição de mero espectador passivo das decisões 

proferidas pelos Ministros do STF, pelos pareceres e informações do Procurador-Geral 

da República e do Advogado-Geral da União e pelas manifestações propedêuticas dos 

demais legitimados (no caso de eles proporem determinada ação constitucional). 

Com efeito, esse modelo de certa maneira impossibilita a interpretação da 

Constituição pelo cidadão e por setores mais amplos da sociedade civil, dificultando o 

desenvolvimento e o fortalecimento da posição do amicus curiae. Todavia, com o 

amadurecimento das instituições e o fomento do debate acerca da democratização da 

jurisdição constitucional, permite-se o processo de abertura da hermenêutica 

constitucional, com a evolução de práticas inovadoras, como as diversas formas de 

manifestação (dentre elas o amicus curiae).47

A fim de se evitar que a jurisdição constitucional se torne uma instância 

autoritária de Poder, Gustavo Binenbojm observa: 

“(…) há que se fomentar a idéia de sociedade aberta de 
intérpretes da Constituição, formulada por Peter Häberle, 
segundo a qual o círculo de intérpretes da Lei Fundamental deve 
ser elastecido para abarcar não apenas as autoridades públicas e 
as partes formais nos processos de controle de 
constitucionalidade, mas todos os cidadãos e grupos sociais que, 

                                                 
45 Cf. HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción 

constitucional autónoma. Trad. Joaquín Brage Camazano. Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, Madrid, n. 09, p. 113-139, 2005, p. 130, 135 e 139. 

46 Cf. BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: 
requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Direito Federal: revista da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil, v. 22, n. 78, p. 141-166, out./dez. 2004, p. 153. 

47 Cf. SILVA, Luiz Fernando Martins da. Amicus Curiae, Direito e Ação Afirmativa. Revista Jurídica. 
Brasília, vol. 07, n. 76, dez. 2005/jan. 2006. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/ revistajuridica/index.htm>. Acesso em: 27.03.2006. 
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de uma forma ou de outra, vivenciam a realidade 
constitucional”.48

Uma das tentativas de pluralizar o processo de interpretação constitucional foi 

com o advento das Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99, as quais tentaram permitir com que o 

cidadão pudesse ingressar diretamente com uma ação constitucional perante o Supremo 

Tribunal Federal. Por essa razão, é fundamental analisar os contextos normativos dessas 

leis que representam parte do processo constitucional brasileiro. 

No primeiro momento, uma comissão de juristas foi constituída pelo Ministro da 

Justiça para formular estudo acerca da reforma das leis da ação popular, da ação civil 

pública, do mandado de segurança e da representação interventiva, além da criação dos 

projetos de lei sobre mandado de injunção, habeas data, ação direta de 

inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, cujo intuito era o de 

modernizar a ordem jurídica brasileira e iniciar a abertura racional do STF por meio das 

idéias pluralistas de Peter Häberle sobre a sociedade aberta de intérpretes da 

Constituição.49

Dentro desse contexto, a sociedade para a qual se destina a norma deve participar 

do seu processo de conformação, a fim de que o Direito não se esvazie em si mesmo, 

pois o mito da imparcialidade dos juízes não pode se sobrepor à legitimação da 

sociedade e a seu direito de ser ouvida acerca do conteúdo do processo democrático de 

                                                 
48 Cf. BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: 

requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Direito Federal: revista da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil, v. 22, n. 78, p. 141-166, out./dez. 2004, p. 149. 

49 Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 
constitucional no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, a. 35, n. 137, p. 157-164, 
jan./mar. 1998, p. 160. Nesse sentido, um exemplo de concretização das expectativas criadas perante as 
idéias de Peter Häberle para o contexto normativo das Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99 parecem ter se 
consubstanciado no Código de Processo Constitucional do Peru – o CPCP, pois Pertencem ao âmbito 
de regulação do presente Código os processos constitucionais de habeas corpus, habeas data, ação 
popular, de inconstitucionalidade, de amparo e de cumprimento, além dos conflitos de competência, 
todos previstos nos artigos 200 e 202 da Constituição peruana (cf. PERÚ. Ley n. 28.237, de 
31.05.2004. Código Procesal Constitucional. Comisión Andina de Juristas, Lima, 2006. Disponível 
em: <http://www.cajpe.org.pe/rij/legisla/peru/CPC.PDF>. Acesso em: 20.04.2006). Luís F. Castillo 
Córdova assevera que a principal virtude do CPCP é ter reunido em um único corpo legislativo a 
regulação referida a todas as garantias constitucionais, pois a cada vez que se deseja iniciar um 
processo constitucional se terá que aplicar os princípios gerais juntamente com os procedimentos 
específicos de cada processo. No mais, o conteúdo constitucional dos direitos fundamentais também é 
objeto de proteção das garantias, não tutelando fatos que não se relacionam diretamente com esse 
conteúdo material (cf. CASTILLO CÓRDOVA, Luis F. Primer Código Procesal Constitucional de 
alcance nacional en Latinoamérica: comentarios a la ley 28237. Cuestiones constitucionales, n. 14, 
enero-junio 2006, p. 297-311. Disponível em: 
<http://www.ejournal.unam.mx/cuestiones/cconst14/CUC1413 .pdf>. Acesso em: 20.04.2006). 
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tomada de decisão, em razão de o texto constitucional também representar o complexo 

de forças sociais que atuam como sujeitos (potências públicas) do processo de 

interpretação constitucional, não sendo possível estabelecer um elenco fechado de 

intérpretes da Constituição.50

Entretanto, foi apresentado um anteprojeto de lei (o Projeto de Lei n. 2.960, de 

1997, enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional), o qual fora limitado 

substancialmente pelo histórico da jurisprudência regressiva do próprio STF, não se 

permitindo a intervenção de terceiros nas ações constitucionais de controle (ADI e 

ADC) e vetando-se disposições que franqueavam maior acesso à Jurisdição 

Constitucional, cuja conseqüência seria observada na abertura e pluralidade do debate 

constitucional.51

Nesse sentido, é importante esclarecer que a interpretação constitucional deve 

partir de um paradigma democrático, tornando-se possível se existir uma abertura 

procedimental para viabilizar as intervenções da sociedade civil organizada na formação 

do intérprete oficial da norma jurídica (a vontade geral).52

Assim sendo, as leis em destaque são meios de racionalizar com transparência os 

argumentos formadores do âmbito de proteção dos direitos fundamentais, os quais 

levarão à conformação desses direitos no contexto social53, conferindo um caráter 

pluralista ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade.54

Mesmo que nessas leis se encontrem a maior e a mais importante abertura do 

processo de controle abstrato de constitucionalidade, cumpre ressaltar a importância de 
                                                 
50 Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Lei n. 9.868/99: uma proposta hermenêutica democraticamente 

adequada. Estudos de Direito Público: homenagem aos 25 anos do mestrado em Direito da UnB. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 86-89. 

51 Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 
constitucional no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, a. 35, n. 137, p. 157-164, 
jan./mar. 1998, p. 160. Dentre as disposições vetadas em razão da celeridade processual e da 
funcionalidade administrativa do STF estão os dispositivos da atual Lei n. 9.868/99 que determinavam 
a apresentação de informações pelos legitimados do art. 103 da CF, além do inciso II do art. 2º da Lei 
n. 9.882/99, que permitia a qualquer pessoa lesada ou ameaçada pelo Poder Público propor a Argüição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). 

52 Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Lei n. 9.868/99: uma proposta hermenêutica democraticamente 
adequada. Estudos de Direito Público: homenagem aos 25 anos do mestrado em Direito da UnB. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 85. 

53 Cf. SILVA, Christine Oliveira Peter da. Lei n. 9.868/99: uma proposta hermenêutica democraticamente 
adequada. Estudos de Direito Público: homenagem aos 25 anos do mestrado em Direito da UnB. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 85. 

54 Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 
constitucional no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, a. 35, n. 137, p. 157-164, 
jan./mar. 1998, p. 161. 
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técnicas de decisões adequadas, a fim de que o STF – ao ser alertado sobre as 

conseqüências de suas decisões – adote uma jurisprudência com fundamento no 

interesse social, para concretizar o caminho da sociedade aberta de intérpretes da 

Constituição.55

Não obstante a efetividade de essas leis estar sendo alcançada de maneira 

progressiva, o que se observa é um avanço para o processo constitucional brasileiro, no 

sentido de se possibilitar a abertura dos julgamentos do controle abstrato a elementos 

externos que podem contribuir para a análise adequada da verificação de 

(in)constitucionalidade dos atos normativos, como o pedido de informações aos órgãos 

que emanaram o ato normativo (Lei n. 9.868/99, art. 6º), as informações adicionais, a 

solicitação de peritos, a fixação de audiências públicas ou a consulta aos demais 

tribunais sobre a aplicação do ato normativo no âmbito da respectiva jurisdição (Lei n. 

9.868/99, art. 9º, §§ 1º, 2º, 3º). 

Nesse sentido, inúmeros exemplos de nível procedimental podem expressar as 

conseqüências do caráter público processual da interpretação constitucional.56 Destaca-

se, sobretudo no Brasil, o papel do STF nessa função, na medida em que promove a 

abertura de cunho plural a intérpretes para a construção de sua jurisprudência 

constitucional, conforme as hipóteses previstas nas Leis n.(s) 9.868/99 e 9.882/99.57

                                                 
55 Cf. COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 

constitucional no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, a. 35, n. 137, p. 157-164, 
jan./mar. 1998, p. 163-164; SILVA, Christine Oliveira Peter da. Lei n. 9.868/99: uma proposta 
hermenêutica democraticamente adequada. Estudos de Direito Público: homenagem aos 25 anos do 
mestrado em Direito da UnB. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 89. 

56 Cf. HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoria constitucional de la sociedad 
abierta. Trad. Emilio Milkunda-Franco. Madrid: Tecnos, 2002, p. 97. 

57 A esse respeito, há uma expectativa para a continuação do julgamento da ADPF n. 54. Trata-se de 
discussão acerca da possibilidade de se efetuar a “antecipação terapêutica do parto” de fetos com má 
formação ou ausência de cérebro (anencéfalos). Além da contribuição de peritos sobre a questão 
técnica e conceitual acerca de quando se inicia a vida humana, figuram como amici curiae a 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família 
– PRÓ-VIDA-FAMÍLIA, a Associação UNIVIDA, a Associação de Desenvolvimento da Família – 
ADEF, a Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos – ADVOCACI, a Conectas Direitos Humanos e 
Centro de Direitos Humanos – CDH, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade 
Brasileira de Genética Clínica, a Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, o Conselho Federal de 
Medicina – CFM, a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sociais e Direitos Representativos, a 
Escola de Gente, a Igreja Universal, o Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero (cf. 
CARVALHO, Paulo Gustavo Medeiros. O instituto do amicus curiae como política pública de acesso 
ä justiça. Texto enviado por meio eletrônico [paulo@unb.br], recebido por [andre.gontijo@gmail.com] 
em 25.03.2006). Cada uma das entidades contribui para a interpretação constitucional segundo os 
interesses das categorias que representam. Assim, as entidades religiosas ressaltam o direito à vida e 
buscam a improcedência do pedido, em razão dos fundamentos jurídico-religiosos que estabelecem o 
início da vida com a concepção. Outras entidades, como as de direitos humanos, dividem seus pontos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU INÍCIO DO DEBATE ACADÊMICO? 

Viver a Constituição nos dias atuais representa captar todo o processo complexo 

que envolve a sociedade. Participar politicamente de forma democrática pressupõe 

presumir que o cidadão possua capacidade para refletir sobre questões de interesse da 

comunidade a qual pertence.58

Com este espírito, o presente ensaio não pretendeu responder a todos os alentos e 

perguntas que surgem da observação do processo constitucional brasileiro. Na verdade, 

o objetivo foi o de aumentar um pouco a “complexidade do sistema”, na medida em que 

se buscou iluminar os caminhos teóricos por onde permeia a construção do processo 

constitucional no Brasil. 

Visualizar o sentido do processo constitucional tem sua razão de ser. A doutrina 

de J. J. Gomes Canotilho ilustra as premissas básicas na qual o processo constitucional 

iniciou o seu desenvolvimento. 

Com a Jurisdição Constitucional Autônoma de Peter Häberle, pretendeu-se 

demonstrar a evolução que o Supremo Tribunal Federal alcançou em termos de status 

de Corte Constitucional. Verificou-se, pela proposta de Häberle, que o Excelso pretório 

pode ser caracterizado como uma autêntica Jurisdição Constitucional. 

Todavia, a apresentação do contexto normativo das leis que definem o processo 

constitucional no Brasil constitui uma tentativa de alerta: o desenvolvimento do 

processo constitucional necessita de um debate acurado e sofisticado, no que diz 

respeito à funcionalidade de nosso Estado Constitucional.  

Espera-se, por oportuno, que se possa iniciar o debate constitucional sobre a 

necessidade de aperfeiçoamento e concretização das instituições. E que esse debate 

possa ser aberto e pluralista, na linha proposta pelo professor Peter Häberle. 

                                                                                                                                               
de vista entre a vida do feto e o sofrimento dos pais em ter toda uma gestão e ver a criança falecer com 
pouco tempo de vida. A seu turno, as associações de pesquisadores e trabalhadores da saúde, além de 
defenderem a isenção dos profissionais na realização desse procedimento terapêutico, buscam 
viabilizar a possibilidade de utilização dos fetos para pesquisas, a fim de acelerar o encontro da 
solução desse problema. Por fim, há também as entidades que defendem a liberdade de escolha da 
mulher em relação à prosperação da gestação. Dentro desse contexto, ressalta-se que os amici curiae 
não irão decidir o tema, mas contribuirão com seus pontos de vista para a construção de uma decisão 
plural dentro do âmbito normativo do processo constitucional. 

58 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do Direito na Sociedade Pós-Moderna: introdução 
a uma teoria social sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 21. 
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DOS MÉTODOS INTERPRETATIVOS CLÁSSICOS À HERMENÊUTICA 
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REFLEXIVA DO DIREITO 
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     Bárbara Gonçalves de Araújo Braga∗∗

 

RESUMO 

O presente artigo pretende mostrar que na Ciência do Direito ainda impera o entendimento 

do método como captador do sentido da norma, o qual se funda sobre a compreensão 

epistemológica sujeito-objeto. Em conseqüência desse entendimento, caberia ao intérprete 

do Direito apenas a reprodução da idéia que emanaria da lei e a aplicação do Direito seria, 

precisamente, a subsunção do fato à norma. Ocorre que a compreensão da hermenêutica 

reduzida aos métodos interpretativos se revela cada vez mais insuficiente ante as crescentes 

reivindicações operadas pelo Estado Democrático de Direito, em que se exige a aplicação 

do Direito de forma mais atenta às demandas de uma sociedade plural. Dessa forma, este 

trabalho apresenta as contribuições da Hermenêutica Filosófica de Hans Georg-Gadamer à 

hermenêutica jurídica, bem como as razões pelas quais o paradigma metodológico da 

interpretação jurídica, prevalecido desde o século XIX, não pode mais ser concebido como 

condição de acesso à verdade jurídica ou à correção normativa. Nesse sentido, o presente 

artigo almeja delinear como a hermenêutica gadameriana pode fertilizar o estudo do 

Direito e sua aplicação, revelando sua condição intrinsecamente dialógica e reflexiva em 

face da tradição. Para tanto, o artigo propõe uma reflexão sobre as implicações que o 

significado constitutivo da pré-compreensão exige para o processo de compreensão e, 
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simultaneamente, sobre a idéia segundo a qual interpretação e aplicação, bem como 

interpretação e construção formam um contexto inseparável.    

 

PALAVRAS CHAVES: INTERPRETAÇÃO; HERMENÊUTICA JURÍDICA; 

HERMENÊUTICA FILOSÓFICA; GADAMER. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to show that in the science of law still exists the understanding of the 

method as revealing the meaning of the norms, which is based on the subject-object 

epistemological understanding. As a result of this understanding, the interpreter of the law 

would be of the reproduction of the idea that would arise from the law and the application 

of the law would, indeed, the suitable use of the fact in the norm. It happens that the 

reduced hermeneutic understanding of the interpretative methods reveals it self more and 

more insufficient before the increasing claims performed by the Democratic State of Law, 

where a more careful law application to the demands of a plural society is required. Thus, 

the present work presents the contribution of Hans-Georg Gadamer philosophical 

hermeneutic is to the legal hermeneutic, as well as the reasons why the methodological 

paradigm of legal interpretation, which prevailed since the XIX century, can not be 

understood as a condition to access the legal truth or the normative correction. In this sense 

this work aims to explain how the gadamerian hermeneutics can fertilize the study of the 

Law and its application, by showing its intrinsically dialogical and reflexive condition in 

face of tradition. There for, this paper proposes a reflection on the implications that the 

understanding constituted meaning of the pre-requires demands for the understanding 

process and, simultaneously, on the idea according to which interpretation and application, 

as well as interpretation and construction form an inseparable context.  

 

KEYWORDS: INTERPRETATION; LEGAL HERMENEUTIC; PHILOSOPHICAL 

HERMENEUTIC; GADAMER. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O estudo do Direito é uma constante procura. Procura-se pelo sentido da 

Constituição, pela Justiça. Procura-se muitas vezes sem saber ao certo as feições do que se 

está a buscar. Procura-se freqüentemente apenas no silêncio do texto como se ele tudo 

soubesse e a tudo respondesse.  

Todavia, o Direito não é somente aquilo que consta dos textos de leis e códigos. Os 

textos legais apenas trazem ordens de conduta na sociedade, aptas a regular relações 

intersubjetivas. Por conseguinte, a procura do Direito no texto legal implica no encontro de 

um Direito mudo, aplicado como a desconsiderar o sujeito que interpreta sem saber a que 

serve, a quem obedece.  

Considerando que tudo que é apreendido e representado pelo sujeito cognoscente 

remete a um processo hermenêutico e que o mundo vem à consciência pela palavra, sendo a 

linguagem já a primeira interpretação, a hermenêutica torna-se inseparável da vida humana 

e, por conseguinte, do próprio Direito. Portanto, o Direito depende da mediação 

hermenêutica. Sem hermenêutica, não há Direito, só texto. No Direito, por intermédio do 

discurso se exprime o válido e o não válido, o razoável e o não razoável, o que corresponde 

à dignidade da pessoa humana e o que a nega ou ignora, e para tanto sempre se tem um 

processo hermenêutico.  

Investigar e refletir a aplicação do Direito no paradigma do Estado Democrático de 

Direito e no contexto da pluralidade exige o reconhecimento da inevitabilidade do trabalho 

de recriação crítica dos textos. Neste sentido, a Hermenêutica Filosófica fecunda o estudo 

do Direito, demonstrando a sua inevitável compreensão enquanto diálogo crítico e reflexivo 

com a tradição. 

Buscando pensar a Hermenêutica Filosófica no âmbito da aplicação do Direito, este 

artigo propõe uma breve introdução à hermenêutica, procurando estabelecer uma distinção 

entre esta e a interpretação. Em seguida adentrará a Hermenêutica Filosófica expondo suas 

características e definindo alguns de seus conceitos. Somente então se passará à 

hermenêutica jurídica gadameriana enfrentando algumas questões de relevância.  
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1 O QUE É ISSO, A HERMENÊUTICA? 
 
 

A hermenêutica desde a escolástica até o sistema histórico-evolutivo foi entendida, 

em linhas gerais, com estudo da sistematização dos processos aplicáveis para determinar o 

sentido e o alcance das expressões. A hermenêutica enquanto método de interpretação se 

reduz a um conjunto de regras bem ordenadas que fixam os critérios e princípios que 

norteiam a interpretação.   

Por conseguinte, a hermenêutica jurídica no sentido tradicional remete à busca o 

sentido da verba legis por intermédio de métodos e técnicas de interpretação da lei. Em 

poucas palavras, seria a teoria científica da interpretação do Direito, sendo um instrumento 

para a realização do mesmo.  

 Conforme ensina Streck (2003, p.106), a hermenêutica enquanto método de 

interpretação sofre a influência da hermenêutica de cunho objetivista de Emílio Betti que se 

baseia numa forma metódica e disciplinada da compreensão do Direito. Ainda segundo o 

autor gaúcho, para Betti a interpretação seria um processo reprodutivo no qual o intérprete 

traduz para sua linguagem as objetivações da mente de outro por meio de uma realidade 

análoga à que originou as objetivações interpretadas. Portanto, interpretar seria o 

reconhecimento do significado que o autor foi capaz de elaborar (STRECK, 2003, p.107). 

Neste escopo, a concepção da hermenêutica clássica no Direito é performativamente 

representada pelo pensamento de Francesco Ferrara, jurista italiano de 1921, cuja obra 

revela o entendimento de uma hermenêutica normativa que muito deposita nos métodos 

interpretativos.  Ferrara assevera que o intérprete tem apenas o papel de mediador entre a 

lei e o fato. Para ele, “a missão do intérprete é justamente descobrir o conteúdo real da 

norma jurídica” (FERRARA, 2003, p.24). 

No Direito brasileiro, esse pensamento hermenêutico normativo se materializou no 

nome de Carlos Maximiliano, que assim ensinava: 

 
A hermenêutica jurídica tem por objetivo o estudo e a sistematização dos 
processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do 
Direito. [...] Para aplicar o Direito se faz mister um trabalho preliminar: descobrir 
e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo depois, o respectivo 
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alcance, a sua extensão. Em suma, o executor extrai da norma tudo o que na 
mesma se contem: é o que se chama interpretar. (MAXIMILIANO, 1999, p.1). 

 
 Entretanto, desde os estudos de Heidegger, a hermenêutica não pode mais ser 

compreendida como uma instrumentalidade passiva capaz de tornar compreensível o objeto 

de estudo. 

 Segundo Heidegger (1997, p.172), hermenêutica deriva do grego hermeneuein, que 

remete ao deus Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes era conhecido como aquele que 

descobriu o objeto utilizado pela compreensão humana para alcançar o significado das 

coisas e para transmiti-lo às outras pessoas. O deus Hermes era vinculado a uma função de 

transmutação, ou seja, transformava aquilo que a compreensão humana não alcançava em 

algo que esta compreensão conseguisse compreender. Todavia, para tanto, furtava algo. 

Hermes, ao traduzir em linguagem humana o que foi dito pelos deuses colocava um pouco 

de si, tirava um pouco dos deuses. Neste sentido, o processo de tradução, enquanto 

manifestação do próprio fazer hermenêutico comporta sempre, e inevitavelmente, uma 

atribuição de sentido. Esta, longe de ser um problema, constitui-se como condição de 

possibilidade. Vale dizer, o processo de desvelamento, essência do fazer hermenêutico 

enquanto saber auto-reflexivo e participação no ser implicam necessariamente uma 

participação ativa e reconstrutiva da esfera de sentidos. 

Na perspectiva heideggeriana, foram os latinos que, ao identificar hermenêutica com 

interpretação operaram uma regressão, pois a palavra interpretação não traz a abertura 

dialética inerente ao fazer hermenêutico, pela conjunção de dizer, explicar e traduzir como 

sentidos antigos da palavra hermenêutica. A palavra interpretação não diz do furtar, é 

silenciosa sobre o se colocar. O termo interpretação permite ser significado apenas como 

um ajuste de intenção, como clarificação do sentido de um objeto. Dessa forma, o uso do 

termo interpretação como sinônimo de hermenêutica fez esquecer todo substrato trazido 

pela hermenêutica em seu uso grego. 

 Heidegger reivindica a hermenêutica em seu sentido mais original.  Desta forma, 

para Heidegger, a hermenêutica permite revelar, descobrir, perceber qual o significado mais 

profundo daquilo que está na realidade manifesta. 
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2 A HERMENÊUTICA GADAMERIANA 

 

A partir dos estudos de Heidegger, Hans-George Gadamer consubstancia um 

tratamento paradigmático capaz de radicar em novas bases a questão hermenêutica. Com 

Gadamer, a tarefa hermenêutica não é mais desenvolver um procedimento para a 

compreensão, mas “esclarecer as condições sob as quais surge a compreensão” 

(GADAMER, 1997, p.442). Portanto, tem-se uma nova e definitiva lição: uma coisa é 

estabelecer uma práxis de interpretação opaca como princípio, e outra coisa bem diferente é 

investigar as categorias a partir das quais passa a se dar a compreensão.   

Nas palavras de Ernildo Stein, Gadamer insere a interpretação “num contexto - ou 

de caráter existencial, ou com as características do acontecer da tradição na história do ser - 

em que interpretar permite ser compreendido progressivamente como uma 

autocompreensão de quem interpreta” (STEIN, 2002, p.3). E isso, como acentua Gadamer, 

não implica numa diminuição de cientificidade, mas na legitimação de um significado 

humano especial. Em Gadamer, o interpretar já não é mais uma instância científica, mas é, 

antes, uma experiência humana de mundo, na qual a compreensão é um próprio critério 

existencial. 

Ressalte-se que no prefácio à 2ª edição de Verdade e Método, Hans-Georg Gadamer 

esclarece que as conseqüências práticas das investigações por ele apresentadas “não 

ocorrem em todo caso para um engajamento não cientifico, mas para probidade científica 

de reconhecer, em todo compreender um engajamento real e efetivo” (GADAMER, 1997, 

p.14). E salienta: “Minha intenção verdadeira, porém, foi e é uma intenção filosófica: O que 

está em questão não é o que nós fazemos, o que nós deveríamos fazer, mas o que, 

ultrapassando nosso querer e fazer, nos sobrevém, ou nos acontece” (GADAMER, 1997, 

p.14).  

Com efeito, Gadamer traz alguns elementos fundamentais para a compreensão de 

sua obra, e dessa forma, necessitam ser pontuados. 

O primeiro deles é a própria noção de horizonte. Mas o que vem a ser horizonte? 

Entende-se por horizonte o âmbito de visão existente desde um ponto determinado da 
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história, ou seja, o resultado dialético do contraste do passado com o presente. Nas palavras 

de Gadamer, o “horizonte próprio do intérprete é determinante, mas não como um ponto de 

vista ao qual a pessoa se apega ou pelo qual se impõe, senão como uma opinião e uma 

possibilidade posta em jogo e que lhe ajuda a apropriar-se daquilo que vem dito no texto” 

(GADAMER, 1997, p.404).  

Conforme assinala Rodolfo Viana Pereira, o horizonte histórico “demonstra que o 

acesso do homem ao mundo se dá a partir de seu ponto de vista, de sua situação 

hermenêutica, que é sempre um posicionar-se perante os fenômenos” (PEREIRA, 2001, 

p.27). Esclarece ainda que a situação hermenêutica “vincula-se ao conjunto de experiências 

trazidas na História que formam indissociavelmente nosso raio de visão e pré-moldam 

nossas interações intelectivas com os fenômenos que se nos postam à frente” (PEREIRA, 

2001, p.27).   

Outra noção bastante recorrente na teoria gadameriana reside na fusão de 

horizontes. Para Gadamer a compreensão, que se realiza mediante um diálogo 

hermenêutico, implica fundir o horizonte do intérprete com o horizonte daquele que é 

interpretado, e do inter-relacionamento do horizonte próprio do intérprete com o alheio 

nasce um novo. Na fusão de horizontes se dá “a plenitude da conversa, na qual ganha 

expressão uma coisa que não é só de interesse meu ou do meu autor, mas de interesse 

geral” (GADAMER, 1997, p.404).  

O compreender do intérprete faz parte de um acontecer que decorre do próprio texto 

que precisa de interpretação.  Na noção de fusão de horizontes há a concepção de que a 

verdade do texto não está na submissão incondicionada à opinião do autor e nem somente 

nos pré-conceitos do intérprete, mas senão na fusão de horizontes de ambos. Neste sentido, 

o intérprete não pode impor ao texto a sua pré-compreensão, devendo confrontá-la 

criticamente com as possibilidades razoáveis dentro de um contexto.  

 Ressalte-se ainda que a fusão de horizontes implica um outro tipo de fusão, aquela 

entre compreensão, interpretação e aplicação. Numa inversão da posição clássica de que 

primeiramente acontece a interpretação para depois decorrer a compreensão, em Gadamer 

compreende-se para interpretar. Para o filósofo sempre se interpreta e para que isso ocorra é 

necessário que exista uma compreensão. Não obstante, para Gadamer a aplicação não é um 
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terceiro momento em que primeiro se interpreta em seguida se compreende e, por fim, se 

aplica. Como ensina Pereira, “para Gadamer, a interpretação nada mais é do que a forma 

explícita da compreensão e não um momento distinto desta. Igualmente, a aplicação não se 

realiza posteriormente a essas, mas integra o próprio ato de compreender” (PEREIRA, 

2001, p.37). 

 Outra idéia cara ao pensamento gadameriano remete ao princípio da história 

efeitual, isto é, a percepção da influência que a história exerce sobre o ser humano e que 

esta influência molda e fundamenta o modo de compreender. Nas palavras de Gadamer: 

 
[...] cada época entende um texto transmitido de uma maneira peculiar, pois o 
texto constitui parte do conjunto de uma tradição pela qual cada época tem um 
interesse objetivo e na qual tenta compreender a si mesma. O verdadeiro sentido 
de um texto, tal como este se apresenta a seu intérprete, não depende do aspecto 
puramente ocasional que representam o autor e o seu público originário. Ou, pelo 
menos, não se esgota nisso. Pois este sentido está sempre determinado também 
pela situação histórica do intérprete e, por conseqüência, pela totalidade do 
processo histórico (GADAMER, 1997, p.366). 

 

Para Gadamer, a história efeitual opera, conscientemente ou não, em toda 

compreensão condicionando e controlando a fusão de horizontes.  A compreensão humana 

é dotada de uma temporalidade intrínseca, como ressalta Pereira:  

 
[...] não existe possibilidade de compreensão que se dê fora da história, fora da 
influência temporal. O compreender humano deita suas raízes no acontecer do 
tempo, no conjunto de experiências a ele transmitidas historicamente, o que leva 
à historicidade de toda compreensão (PEREIRA, 2001, p.32). 

 
Desta forma, a história efeitual compõe a compreensão não só no sentido de que a 

molda, mas também no sentido de que dela o hermeneuta participa. Não é a história efeitual 

uma força cega, em face da qual o intérprete seria um ente meramente passivo, não apenas 

porque o intérprete através dela se auto-interpreta, mas também porque por ela o intérprete 

é continuamente interpelado. Na lição de Gadamer:  

 
Não é só a tradição e a ordem de vida natural que formam a unidade do mundo 
em que vivemos como homens; o modo como nos experimentamos uns aos 
outros e como experimentamos as tradições históricas e as construções naturais 
de nossas experiências e do nosso mundo formam um autêntico universo 

3383



hermenêutico com respeito ao qual nós não estamos encerrados entre barreiras 
insuperáveis senão abertos a ele (GADAMER, 1997, p.26). 

 
Finalmente, cumpre explicitar o que seja o chamado círculo hermenêutico. Como já 

dito, o horizonte do intérprete envolve necessariamente pré-conceitos e esses se defrontam 

constantemente com novos espaços de compreensão. Deste confronto, o pré-conceito 

retorna ao intérprete já modificado. A isso Gadamer denomina círculo hermenêutico. 

Conforme ensina Pereira:  

 
O círculo hermenêutico ocorre no instante em que o sujeito, através de sua pré-
compreensão, participa na construção do sentido do objeto (moldado por tais 
preconceitos), a passo que o próprio objeto, no desenrolar do processo 
hermenêutico, modifica a compreensão do intérprete (PEREIRA, 2001, p.35). 

 
Ressalte-se que o círculo hermenêutico é fecundo à criticidade, pois considera que o 

texto pode trazer elementos que ponham à prova os pré-juízos do intérprete. Em contato 

com o fenômeno interpretado o intérprete pode lançar luzes sobre seus pré-conceitos, 

revisando-os.  

 

 

3  A APLICAÇÃO DO DIREITO  E A  HERMENÊUTICA JURÍDICA DE APORTE 

TEÓRICO GADAMERIANO 

 

O Direito há muito insiste na tentativa vã de que através de mais e mais dogmática 

interpretativa ter-se-á maior efetividade jurídica, melhores decisões. Todavia, a aplicação 

do Direito de forma metodificada implica a manutenção do que Tércio Sampaio denomina 

“mistério divino do Direito” remetendo ao “princípio de uma autoridade eterna fora do 

tempo e mistificante, conforme as exigências dos mecanismos de controle burocrático num 

contexto centralista” (1998,178). Conforme assinala Streck, a dogmática interpretativa não 

consegue atender as especificidades das demandas originadas de uma sociedade complexa e 

conflituosa no qual o crescimento dos direitos transindividuais e a crescente complexidade 

social reclamam novas posturas dos operadores jurídicos (STRECK, 2003, p.17).  
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É que, como acentua Marcelo Gallupo, a organização e a conformação jurídica do 

dissenso, do pluralismo, consubstanciado inclusive na Constituição Federal de 1988, depõe 

em desfavor de um pensar pronto e acabado acerca das regras jurídicas (GALLUPO, 2001, 

p.59). Nesse sentido, a idéia de um sistema fechado mantido pelas técnicas interpretativas é 

refratária ao Estado Democrático de Direito mesmo porque a idéia de se monopolizar o 

objeto do conhecimento, de representá-lo como ele realmente é em si mesmo, exprime o 

desejo de adquirir o poder do objeto, o poder de dizer a norma. Exige-se, no contexto do 

Estado Democrático do Direito, um “pensar problematizador”, no qual a idéia de um 

sistema fechado, rigoroso e prévio seja afastada em prol de uma reconstrução dialógica que 

reivindica o caso concreto. 

Ante as constatações de que o horizonte tradicional da hermenêutica técnica se 

revela cada vez mais insuficiente para o desiderato da interpretação jurídica, os 

pressupostos teórico-científicos, metodológicos e também filosóficos da Ciência do Direito, 

postos em evidência pela hermenêutica de Gadamer, necessitam ser estudados e 

aprofundados. Neste sentido, afiguram-se os ensinamentos de Arruda Júnior e Gonçalves: 

 
Discutir a Hermenêutica Filosófica como um novo paradigma cognitivo para o 
saber e a prática jurídica envolve a reformulação preliminar daquele território 
metodológico no qual são radicalmente delimitadas as possibilidades de 
percepção e funcionamento do Direito. A concepção hermenêutica sugere formas 
alternativas, menos cientificistas e mais historicizadas, para as gerações vindouras 
apreenderem o Direito como um entre os diversos outros componentes do 
fenômeno normativo-comportamental mais geral (ARRUDA JUNIOR; 
GONÇALVES, 2002, p.233). 

 
Pela teoria hermenêutica de Gadamer a questão interpretativa deixa de colocar-se 

enquanto um problema metodológico, ou de simples técnica, para ser um problema 

filosófico, à medida que a interpretação não é concebida como um meio de conhecer, mas 

como um modo de ser. Na obra Verdade e Método, Gadamer expõe uma nova teoria da 

experiência hermenêutica que vai além da tradicional concepção que a equipara a uma 

metodologia científica. A hermenêutica deixa de ser um método para tornar-se uma 

ontologia, o “modo de ser do homem”, o seu modo de “compreender”, desvalorizando, 

dessa maneira, a teoria positivista.  
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Portanto, a partir da hermenêutica de Gadamer, a pergunta pelo sentido do texto 

jurídico é uma pergunta pelo modo como este sentido se dá, qual seja, pelo ser que 

compreende este sentido. Segundo Streck, isso significa dizer que “o mensageiro já vem 

com a mensagem”, “no conto está o contador” (STRECK, 2004, p.198). Assim, as questões 

levantadas por Gadamer atingem profundamente os marcos teóricos e/ou práticos da 

Ciência do Direito. A partir de Gadamer é inconcebível pensar que pelos métodos 

interpretativos o intérprete possa expurgar seus pré-conceitos e, nesse sentido, o método é 

uma ferramenta inútil. O jurista, ao compreender e, por conseguinte, interpretar, não deixa 

de trazer suas pré-compreensões, pois esta é constitutiva da própria compreensão.  

Os métodos interpretativos, ainda tão em voga no estudo do Direito, não conseguem 

filtrar a situação hermenêutica do intérprete. No próprio modo de utilizar-se dos métodos 

interpretativos já se manifesta aquele que se propõe a dele lançar mão. “O intérprete que 

realiza a filtragem já está na filtragem. No filtrado está aquele que filtra. No filtro já está o 

filtrado” (STEIN, 2001, p.221). Isso posto, torna-se inviável a reprodução de sentido da 

norma tal como avilta a hermenêutica clássica do Direito. O Direito exige um perene 

interpretar, haja vista que as palavras da lei não são unívocas. Por sua vez, o processo 

interpretativo do Direito não decorre da descoberta do unívoco ou do correto sentido, mas, 

ao contrário, tende a uma interpretação produtiva originada de um processo de 

compreensão em que a situação hermenêutica do jurista funde-se com o texto jurídico 

expressando algo que não é nem somente as pré-compreensões do intérprete nem apenas o 

texto, é, nesse sentido, algo novo.  

Ressalte-se que a hermenêutica de Gadamer não significa negar que o Direito porta 

uma delimitação de sentido. Ele próprio esclarece:  

 
A tarefa da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, isto é, em 
sua aplicação. A complementação produtiva do Direito, que ocorre com isso, está 
obviamente reservada ao juiz, mas este se encontra por sua vez sujeito à lei, 
exatamente como qualquer outro membro da comunidade jurídica. Na idéia de 
uma ordem judicial supõe-se o fato de que a sentença do juiz não surja de 
arbitrariedades imprevisíveis, mas de uma ponderação justa de conjunto 
(GADAMER, 1997, p.489). 
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Considerando o giro hermenêutico operado por Gadamer o intérprete é produto da 

linguagem social que envolve os pré-conceitos advindos da tradição. E, nesse sentido, 

pertinentes são as considerações de Souza Cruz, que, aludindo ao giro lingüístico, explica 

que como fruto da linguagem social o “magistrado deve deixar de contar apenas consigo 

mesmo (ou com o consolo de que sua decisão, em caso de erro, poderá ser revista pelo 

tribunal/instância superior)” (SOUZA CRUZ, 2001, p.232). Como fruto da linguagem 

social o magistrado conta com todos os seus pré-conceitos desde suas mais remotas 

experiências (conscientes ou não), de sua formação humana e jurídica, até os elementos 

probatórios que se deram no curso regular do processo, argumentação das partes etc. A 

compreensão do juiz não se dá em solidão, ou seja, dele com ele mesmo e exclusivamente a 

partir dele, pois ocorre num processo jurisdicional em que são precípuos o contraditório e a 

ampla defesa. Tanto o autor quanto o réu ao se manifestarem no processo em simétrica 

paridade participam na interpretação-compreensão-aplicação (lembrando que não 

constituem momentos distintos) da lei expressa no provimento final do juiz. Portanto, no 

momento de produção do provimento jurisdicional as partes, o dito e o contraditado, já 

aportam para o provimento jurisdicional uma série de pré-compreensões, as quais 

densificam a possibilidade de sentido normativo para muito além de uma suposta moldura. 

Destarte, revelar da atividade interpretativa enquanto indissociável da pré-

compreensão do intérprete, impõe-se à exigência de que o processo de interpretação seja 

aberto. Neste sentido, torna-se ainda mais imprescindível a necessidade daqueles que são 

legitimados, porque sofrerão as conseqüências da compreensão que se fizer da norma (seus 

destinatários), participarem do processo para que venham a ser consideradas as suas 

próprias pré-compreensões. 

A lei, o processo e toda formação jurídica do hermeneuta compõem sua pré-

compreensão, à qual se fundem as novas leituras do texto legal que se seguirão, bem como 

a análise do caso concreto que surgir, as teses empreitadas pelos advogados, num círculo 

hermenêutico em que o saber do Direito não se fecha. Assim sendo, os métodos de 

interpretação devem ser entendidos como uma orientação aberta, incumbindo-lhes salientar 

os aspectos que o intérprete deve levar em conta, mas consciente de que eles não têm o 

poder de esvaziar a interpretação das pré-compreensões do intérprete.  Neste sentido, para 
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Gadamer, a compreensão do Direito não significa apenas um projetar do intérprete em 

direção a um significado, mas precipuamente a aquisição pela compreensão de novas e 

numerosas possibilidades tais como a interpretação do texto, as relações nele escondidas, as 

conclusões que dele advém, dentre outras (STRECK, 2003, p.41). 

Na esteira de Gadamer, o intérprete do Direito já acessa o texto normativo munido 

de certas possibilidades de sentido, das pré-compreensões que, longe de revelarem um 

subjetivismo ou relativismo na interpretação, situam-se como verdadeiras condições de 

possibilidade de toda a compreensão. Dizer que um texto jurídico (um dispositivo 

normativo, uma lei etc.) não pode ser desvinculado da antecipação de sentido operada por 

aquele que o interpreta significa dizer que o intérprete não interpreta por partes, como 

coloca a hermenêutica clássica, em que primeiro se interpreta, depois se compreende, para, 

finalmente, se aplicar. Para uma hermenêutica jurídica de viés gadameriano, o juiz só 

decide por que encontrou o fundamento. Como qualquer intérprete, há um sentido que é 

antecipado ao juiz – advindo das pré-compreensões – e, neste momento, já se tem a 

decisão. Portanto, o julgador não decide para depois buscar a fundamentação, mas só 

decide porque já encontrou o fundamento, que neste momento é ainda uma antecipação 

prévia de sentidos tomada de pré-compreensões ainda não problematizadas. Obviamente, 

deve o magistrado aprimorar o fundamento, revê-lo a partir de uma racionalidade 

discursiva. É certo que muitas decisões parecem manifestar apenas o primeiro sentido, isto 

é, revelam tão somente a antecipação do sentido embebida pelas expectativas do juiz, sem 

maiores aprofundamentos. Para esses casos a parte que se sente prejudicada, acreditando 

não ter sido o Direito devidamente interpretado, pode valer-se do duplo grau de jurisdição. 

Portanto, o duplo grau figuraria enquanto possibilidade de se ter o necessário 

aprofundamento de sentido para aquelas decisões que revelam uma interpretação presa ao 

primeiro sentido.  

É relevante explicitar que, numa leitura gadameriana, mesmo após o 

aprofundamento de sentido não se pode falar de uma verdade na interpretação como se 

fosse um conhecimento fixo. Para o filósofo pode-se ter num dado momento uma melhor 

interpretação considerando a história efeitual da norma, seu contexto, sua construção 

dialógica e processual. Todavia, esta interpretação pode não ser sempre a melhor, 
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considerando que a interpretação acontece de forma espiral em que a cada leitura, novos 

elementos e releituras fazem-na expandir. Em torno deste pensamento, Gadamer adverte:  

 
[...] o jurista não pode sujeitar-se a que, por exemplo, os protocolos parlamentares 
lhe ensinariam com respeito à intenção dos que elaboraram a lei. Pelo contrário, o 
jurista está obrigado a admitir que as circunstâncias foram sendo mudadas e que, 
por conseguinte, tem que determinar de novo a função normativa da lei 
(GADAMER, 1997, p.485). 

 
Destarte, uma interpretação só pode ser melhor em relação a um dado contexto e, 

nesse sentido, o caso concreto ganha relevo. O caso concreto reflete uma nova situação na 

qual o intérprete (o juiz é antes de tudo um intérprete) tem que renovar a efetividade da 

norma. Tal efetividade não se consegue simplesmente na tentativa de reconstrução da 

intenção original do legislador, mesmo porque é ela uma tentativa fadada ao fracasso 

considerando que a pré-compreensão daquele que interpreta faz parte do processo 

interpretativo. Renovar a efetividade da norma significa que ante a um caso concreto, isto é, 

um novo objeto cognoscível, o horizonte do intérprete, com todas as suas pré-compreensões 

(suas experiências de vida, seu estudo e vivência do Direito), funde-se com o horizonte 

legado pelo caso concreto. E do inter-relacionamento do horizonte próprio do intérprete 

com o do caso concreto nasce um novo, que, obviamente, como já pontuado, necessita ser 

aprofundado pelo intérprete sob risco de expressar equívocos e pré-conceitos inautênticos. 

Dessa forma, a pretensão reguladora da norma é apenas o início de todo um processo 

hermenêutico em que se tem a aplicação produtiva da norma, uma vez que a compreensão 

não é um simples ato reprodutivo do sentido original do texto.  

Não obstante, considerando o círculo hermenêutico, o intérprete do Direito não 

retorna da fusão com o caso concreto ou com o texto normativo da mesma forma que nele 

entrou, porquanto seus pré-conceitos originais podem se consolidar, modificar, ou mesmo 

outros serem instaurados. Destarte, a cada caso concreto, ou a cada nova leitura do texto 

jurídico tem-se um novo intérprete, seja mais convicto de sua posição jurídica, seja dela 

reticente.  

Portanto, ante o círculo hermenêutico tem-se um melhor intérprete do Direito. E 

melhor intérprete em termos gadamerianos remete à metáfora de amplitude, na qual quanto 

3389



mais descrições estiverem disponíveis e quanto maior a integração entre elas melhor a 

compreensão do intérprete em relação ao objeto identificado por qualquer das descrições. 

Em termos mais gerais, compreender melhor o Direito é ter consciência efetiva da 

historicidade de sua aplicação, é ter mais a dizer sobre ele, é ser capaz de abrir-se para 

conjugar ditames normativos, institutos, experiências e teorias de uma maneira sempre 

renovada e ao mesmo tempo integrada a uma correta reconstrução da própria tradição.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em sua obra Humano, demasiado humano, de 1886, pontuou Nietzsche (2000, p.98) 

que a ciência moderna tem por meta garantir o mínimo de dor possível. Parece-nos que, nos 

dias de hoje e no cenário jurídico atual, tal proposição não é descabida. De fato, a Ciência 

do Direito ainda prefere pautar-se em técnicas interpretativas, que supostamente evitam o 

sofrimento de seus operadores ao minimizar a sua carga de responsabilidade na 

concretização do Direito. Os métodos interpretativos não trazem ao intérprete consciência 

de que ele, intérprete, está na interpretação e, por conseguinte, pode contribuir para um 

maior ou menor nível de justiça, para a perpetuação ou para a erradicação das mazelas do 

Direito. Não obstante, identificar hermenêutica à técnicas interpretativas evita que a 

sociedade sofra da dor de saber que a lei nem tudo abarca, que na decisão do juiz em uma 

demanda não há tão somente a lei, mas um pouco do juiz que a proferiu. Assim, a Ciência 

do Direito evita a dor da insegurança jurídica, a dor de um intérprete que não está isento da 

interpretação, mas ao contrário, faz parte dela.  

Entretanto, em nome do mínimo de dor possível, o Direito, pela ação imobilizadora 

de intérpretes somente ocupados com a segurança jurídica, já consumou, ao longo dos 

tempos, e ainda consuma diariamente, as mais imperdoáveis injustiças. O que tem sido 

assegurado pelo Direito, na realidade, é tão-somente, por vezes, “segurança de 

imutabilidade”, por outras, ironicamente, “segurança da arbitrária mutabilidade”, e em 

ambos os casos tem-se uma “segurança” de duvidoso valor.  
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Investigar e refletir a partir de elementos da hermenêutica de Hans-Georg Gadamer 

é tentar vislumbrar um outro horizonte para a compreensão da aplicação do Direito, que 

muitas vezes não é o mais cômodo. Gadamer, ao tornar consciente a situação hermenêutica, 

a fusão de horizontes, a consciência histórica etc., macula toda tentativa de um saber 

objetivo da situação, exatamente porque o intérprete já está inserido em seu interior. Assim, 

a hermenêutica jurídica de Gadamer traz ao intérprete a “angústia do estranhamento” 

(STRECK, 2004, p.217), ou seja, desenraiza aquilo que o Direito tendencialmente encobre. 

Ante a temeridade do pensamento Gadameriano no estudo do Direito, muito se diz 

de suas conseqüências, mais especificamente no âmbito da aplicação do Direito. Desaguar-

se-ia num juiz monológico e em decisões solipsistas? Acreditamos que não e pensamos que 

a própria trama da historicidade reflexiva inerente à hermenêutica gadameriana já seria 

suficiente para eliminar tal acusação.  

Não obstante, pensamos que a própria pergunta pela conseqüência da hermenêutica 

de Gadamer para a aplicação do Direito não parece ser adequada. Gadamer fala de algo que 

independe de um querer, de algo que se sobrepõe e acontece inevitavelmente ao humano. 

Dessa forma, não é negando o estudo de Gadamer para o Direito que se afastaria do Direito 

a sua sujeição às pré-compreensões, à fusão de horizontes e a toda a realidade do processo 

de compreensão trabalhado por Gadamer. A interpretação e a aplicação do Direito 

envolvem seres humanos que tem como condição principal a de se fazerem seres 

hermenêuticos. Não é negando Gadamer ao Direito que se aparta o judiciarismo. Ao 

contrário, Gadamer constitui um relevante aporte teórico a ser considerado para se pensar a 

questão dos métodos clássicos de interpretação do Direito, sua insuficiência e a necessidade 

de um outro paradigma capaz de considerar questões como o relativismo jurídico e as 

decisões arbitrárias. Assim, a desmistificação do fazer hermenêutico realizada por Gadamer 

constitui uma proeminente fonte para uma reflexão crítica sobre a pré-compreensão rumo a 

uma reorientação teórica da aplicação do Direito, que abrange não só a investigação sobre 

os mecanismos de pré-compreensão, como também a influência de uma pré-compreensão 

irracional e ideológica sobre a escolha do método interpretativo da norma jurídica.  

Através de Gadamer torna-se imperativa a consciência de que as pré-compreensões 

emergem a todo o momento, e é necessário um esforço demasiadamente grande, não 
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abarcado pelo método, para não se tomar, como diria Hegel, “as nuvens do erro pelo céu da 

verdade” (HEGEL, 1985, p.41). Problematizando Gadamer o intérprete do Direito pode 

desvelar novos sentidos sobre o denso problema da interpretação, encarando de forma mais 

realista e menos abstrata a tarefa que se põe diante dele, e pode, assim, ser consciente do 

novo Direito que emerge também a partir dele. E o novo, nesse caso, representa, sobretudo, 

o diferente do que está posto e já evidentemente fracassado. Portanto, o novo é apenas o 

desvencilhar-se do já insustentável advindo da saturação de antigos paradigmas, para 

assumir a condição humana, finita e histórica, como condição de possibilidade de toda 

compreensão. 
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A DECISÃO RACIONAL NA TEORIA DOS JOGOS 

 

Cláudia Servilha Monteiro∗

 

RESUMO 

O texto aborda o tema da racionalidade no processo de tomada de decisões no âmbito da 

teoria da decisão. Existem hoje três modelos essenciais de teorias da decisão 

conformados a objetivos mais ou menos específicos. O primeiro modelo é o das 

decisões econômicas que são tomadas em empresas. A segunda modalidade da Teoria 

da Decisão em sentido amplo é a Teoria dos Jogos, ao estudá-la, estudam-se decisões 

individuais que a primeira vista parecem decisões de grupo. A teoria dos jogos é 

apresentada como referência para o exame das estratégias racionais de formulação 

decisional em ambientes complexos e com vários agentes. A Teoria dos Jogos pode 

oferecer uma perspectiva de análise diferenciada para vários objetos no campo do 

conhecimento jurídico e mais especificamente no esforço de construção teórica sobre o 

tema da decisão judicial. Como por exemplo, o estudo sobre a influência da norma 

jurídica, não no processo de justificação da decisão judicial e sim no próprio processo 

jurídico de tomada de decisões, analisando o cumpridor de normas jurídicas frente às 

situações contextualizadas de interação estratégica entre indivíduos. No âmbito 

jusfilosófico, a discussão a respeito do papel das normas jurídicas nas decisões está 

vinculada com a idéia segundo a qual o Direito regula condutas com a pretensão de 

afetar as decisões dos destinatários das normas. Esta afetação orienta-se para a 

consecução de certos objetivos, isto é, não se condicionam as condutas de uma maneira 

aleatória e sim com uma finalidade específica.  

 

                                                 
∗ Doutora em Teoria e Filosofia do Direito pelo CPGD/UFSC, advogada, professora de graduação e pós-
graduação em Direito, pesquisadora da UNIPLAC e do Observatório do Estado, autora de diversos 
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ABSTRACT 

The text approaches the subject of the rationality in the process of decisions making in 

the scope of the decision theory. Three essential theories models of the decision exist 

today conformed the more or less specific objectives. The first model is of the economic 

decisions that are taken in companies. The second modality of the Theory of the 

Decision in ample direction is the Theory of the Games, when studying it, studies 

individual decisions that the first sight seem group decisions. The games theory is 

presented as reference for the examination of the rational strategies of decisional 

formularization in complex environments and with some agents. The games theory can 

more specifically offer a perspective of analysis differentiated for some objects in the 

field of the legal knowledge and in the effort of theoretical construction on the subject 

of the judicial decision. As for example, the study on the influence of the rule of law, in 

the process of justification of the judicial decision and yes in the proper legal process of 

decisions making, not analyzing reliable of rules of law the front to the situations of 

strategical interaction between individuals. In the philosophical and legal scope, the 

quarrel regarding the paper of the rules of law in the decisions is tied with the idea 

according to which the Right regulates behaviors with the pretension to affect the 

decisions of the addressees of the norms. This affectation is oriented for the 

achievement of certain objectives, that is, the behaviors in a random way and yes with a 

specific purpose are not conditioned. 

 

KEYWORDS: RATIONAL DECISION; DECISIONS MAKING PROCESS; 

DECISION THEORY; GAMES THEORY;  JUDICIAL DECISION; JUDICIAL 

DECISION THEORY.. 
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Introdução 

 

Chama-se Teoria da Decisão o conjunto de teorias matemáticas, 

lógicas e filosóficas que se ocupam das decisões que tomam os indivíduos racionais, 

quer sejam indivíduos que atuam isoladamente, em competência entre eles ou em 

grupos. Ela foi desenvolvida na segunda metade do século XX sob a forma de estudo 

dos aspectos diferenciados da descrição e da resolução dos chamados problemas de 

decisão.  

De modo simples pode-se definir a Teoria da Decisão como aquela 

que organiza um número de métodos de estudo e resolução de problemas de decisão. 

Este conjunto metódico é propositadamente heterogêneo tendo em vista as diferentes 

características e ambientações dos problemas enfrentados e a grande diversidade 

temática a que se dedica. O que concede a nota uniformizadora desses métodos em uma 

teoria é a linguagem matemática empregada e sobre a qual a teoria é edificada. Segundo 

Otfried Höffe (1997, p. 155), a Teoria da Decisão não pode ser compreendida como um 

todo de discussões difusas sobre uma temática vaga e sim uma rigorosa investigação de 

perfil interdisciplinar circunscrita ao tema da racionalidade das decisões em termos 

formais e em condições de serem representados pelo cálculo lógico-matemático.  

Existem hoje três modelos essenciais de teorias da decisão 

conformados a objetivos mais ou menos específicos. O primeiro modelo é o das 

decisões econômicas que são tomadas em empresas, quer sejam elas privadas ou 

públicas. Esta teoria foi desenvolvida nos anos do pós-guerra para instrumentalizar os 

cálculos econômicos em função a problemas de produção, de custos, de definição de 

preços e de valoração salarial entre outras necessidades emergentes no desenvolvimento 

econômico dos anos cinqüenta, propondo métodos de tratamento de problemas de 

decisão de caráter exclusivamente matemático. O segundo modelo desenvolvido no 

âmbito das teorias das decisões foi o da análise dos riscos como uma fase obrigatória a 

ser vencida no confronto dos problemas de decisão. Assim, o objeto principal do estudo 

das decisões tomadas individualmente é propor um quadro de estudo do comportamento 

racional frente às diferentes formas de incerteza. Essas incertezas são descritas como 

situações de risco, a Teoria da Utilidade Esperada de 1944 bem ilustra esse enfoque que 
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mais tarde foi complementado por outros estudos, sobretudo nos anos oitenta, passando-

se a se considerar também como incerteza o comportamento de um indivíduo diante de 

outros, todos em posição de decisão. A Teoria dos Jogos é o terceiro modelo de Teoria 

da Decisão, ela promove a distinção entre jogos cooperativos e não-cooperativos, ou 

seja, onde não é possível a cooperação entre jogadores em competição ou em regime de 

concorrência. A Teoria dos Jogos pertence às Matemáticas e assim como as demais 

modalidades teóricas decisionais também é aplicada das Ciências Sociais até as teorias 

evolutivas. De autoria de Von Neumann e Morgenstern (2004) a Teoria dos Jogos 

pretendeu formalizar a investigação dos casos de decisão relativos ao poder e à 

competência, às situações de conflito, de competição, oposição e de cooperação. 

A Teoria da Decisão em sentido estrito, cujas origens são 

compartilhadas com a Teoria da Utilidade Esperada, merece destaque como a primeira 

teoria que aborda a representação do comportamento daquele que decide diante do risco 

e que permitiu o desenvolvimento dos estudos sobre o conceito de risco. Embora 

existam outras teorias, somente no início do século XX é que se pode melhor perceber 

sua articulação com aplicações práticas em diversas pesquisas.  

A segunda modalidade da Teoria da Decisão em sentido amplo é a 

Teoria dos Jogos, ao estudá-la, estudam-se decisões individuais que a primeira vista 

parecem decisões de grupo. Os jogos são situações nas quais, a tomada de decisão inclui 

sempre mais de um indivíduo, todavia, são decisões de grupo porque cada indivíduo 

escolhe uma ação determinada com o ânimo de promover seus próprios fins. Esta 

decisão se baseia em suas expectativas sobre como escolherão os outros participantes. 

Mas, a diferença do que acontece em uma decisão de grupo, não desenvolve uma linha 

de conduta aplicável a todos os participantes.  

A decisão de grupo desenvolve linhas de conduta comuns que 

vigorem para todos os membros do grupo e também de distribuir os recursos dentro do 

grupo de uma maneira justa. Enquanto a Teoria da Decisão individual concentrou-se em 

estudar como os indivíduos podem promover seus interesses pessoais, quaisquer que 

eles sejam. Na visão de grupo não se faz proposta concreta relativa a fins éticos ou 

racionais. A Teoria da Decisão individual não estabelece nenhuma distinção de ordem 

ética ou racional em relação aos fins. Por este motivo, poderia ocorrer que os agentes 
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idealmente racionais estivessem em melhores condições se violarem as regras de 

conduta dos grupos aos quais pertencem. Mas a teoria também procura mostrar que é 

racional submeter-se às regras do grupo que tenham sido estabelecidas racionalmente. 

A maior parte dessas teorias aplica conhecimentos da Teoria das 

Probabilidades sobre experiências aleatórias que possam ser quantificadas e descritas. 

Contudo, o cálculo das probabilidades depende da observação e cabe à Estatística 

fornecer os meios pelos quais as informações podem ser transformadas em parâmetros 

que podem servir de referentes às escolhas. A decisão estatística incorpora além de um 

problema de decisão também a idéia de incerteza. Assim, tanto a Estatística quanto a 

Teoria das Probabilidades pertencem ao campo da Matemática. 

 

1. A teoria dos jogos 

 

Apesar do foco nas escolhas individuais, é importante lembrar que o 

estudo do comportamento do agente singular não é suficiente para responder a todos os 

problemas de um processo decisional. Vários agentes podem atuar ao mesmo tempo e 

algumas decisões podem ser tomadas em um ambiente em que outros indivíduos são 

igualmente agentes de decisão cujas escolhas imprimem um resultado significativo na 

decisão daquele agente individual. 

Essa situação na qual uma escolha individual leva em conta outras 

escolhas individuais coexistentes denomina-se jogo, um sistema de regras determinantes 

de fracassos e sucessos, ganhos e perdas. Um jogo de salão como xadrez, war ou outro 

opera nos limites desse quadro de decisões individuais que levam em consideração 

escolhas de outros participantes nos jogos, como também se pode denominar de jogo a 

situação das disputas diplomáticas em torno de um acordo pertinente às relações 

internacionais. O termo jogo pode ser encontrado em áreas como a Psicologia, a 

Antropologia, a Filosofia e até mesmo na Estética e está presente no pensamento de 

autores como Leibniz, Schiller, Spencer, Wittgenstein, Heidegger e Gadamer. 

A Teoria dos Jogos propõe um modelo ideal de comportamento para 

agentes racionais que levam em conta, por sua vez, o comportamento racional dos 
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demais agentes de decisão em constante interação. O que distingue este modo teórico de 

decisão da Teoria da Decisão individual é que ela trabalha em situações com múltiplos 

participantes de modo a cada um deles poder prever o comportamento dos demais em 

situações de conflito. 

Embora a Teoria dos Jogos já esteja presente nos estudos matemáticos 

de Pascal, ela foi desenvolvida dentro dos estudos de estratégia militar compreendendo 

os jogos como situações de conflito. Mas, formalmente, ela se iniciou com os trabalhos 

de Von Neummann e Morgenstern (2004), foi desenvolvida também por Luce e Raiffa 

(1989) e pelas contribuições de John Nash (1996) no campo da Matemática, pelo aporte 

de Gauthier (1997) no terreno da Ética, de Buchanan e Tullock (1980), em seus 

trabalhos em Ciência Política, assim como é encontrada nas investigações de Otfried 

Höffe (1997). 

Com ou sem cooperação ou conhecimento sobre outros jogadores e 

seus objetivos, mesmo com ou sem incertezas sobre o ambiente do jogo, esta teoria 

conseguiu formalizar um grande número de situações de conflito e produzir um 

conjunto de soluções possíveis para os problemas que são apresentados nesses casos. 

Com isso, a Teoria dos Jogos tem sido aplicada tanto na formalização de situações 

problemáticas em Economia como no estudo de problemas de decisão de ordem política 

ou social. Ela pode ser aplicada no campo das decisões pertinentes às relações 

internacionais, questões de estratégia bélicas ou diplomáticas, negociações públicas ou 

privadas de ordem política, social ou econômica. Cada jogador desempenha um papel 

quer seja ele, um só indivíduo, um grupo de indivíduos, uma empresa ou um 

agrupamento delas, um Estado ou uma organização política internacional, o que é 

condição primordial para integrar o jogo é a aptidão para o agir racional e a clareza dos 

objetivos a serem alcançados. 

 

2. Fundamentos teóricos 

 

A Teoria dos Jogos consiste em uma Lógica formalizadora dos 

conflitos e, por isso, estabelece os critérios para a decisão racional em situações 

competitivas, onde dois ou mais indivíduos dispõem de várias opções frente às quais 
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suas escolhas determinarão um resultado melhor ou pior. Apesar de promover a 

incorporação das bases da Teoria da Utilidade Esperada com a finalidade de representar 

o comportamento dos jogadores diante dos riscos provenientes de fatores aleatórios, 

nesta modalidade teórica da Teoria da Decisão, as escolhas de cada jogador participante 

não são tidas como incertezas. Ao contrário, a premissa remete a um quadro no qual 

todos os jogadores adotam um comportamento perfeitamente racional, portanto, 

previsível. 

A noção de jogo é utilizada para representar uma situação em que os 

agentes de decisão produzem escolhas que são interdependentes com os demais 

participantes. Em um jogo, cada competidor tende a adequar seu comportamento de 

acordo com suas próprias habilidades e objetivos, mas não de forma isolada e sim 

ajustada frente ao comportamento dos demais jogadores. 

Nos limites terminológicos das várias abordagens da Teoria dos 

Jogos, jogo é um conceito técnico cuja compreensão é condicionada pela enunciação de 

alguns elementos característicos comuns: a) em primeiro lugar, um número delimitado 

de jogadores. Todo jogo tem dois ou mais jogadores. No caso de um jogo de azar, 

haverá, pelo menos, três jogadores, sendo um deles o azar. Um jogador é cada 

participante do jogo que age de forma condicionada pela ação dos demais participantes, 

ou seja, suas preferências são satisfeitas a partir das preferências condicionantes de 

todos os jogadores; b) o segundo elemento é o número determinado de movimentos. 

Cada movimento representa o conjunto das ações escolhidas por cada jogador, ou seja, 

cada um dos movimentos é fruto de uma escolha de cada jogador. A soma de todos os 

movimentos de um jogo recebe a denominação de perfil de ações e, por fim; c) a função 

de ganhos. O ato de ganhar um jogo exteriora um série articulada de combinações de 

estados de coisas desenhados pelo perfil de ações e de seus resultados. As regras do 

jogo determinam um resultado para cada movimento e sendo este último concluído, 

recebe o nome de jogada, cada uma destas últimas pode ainda, ser curta ou longa. 

(SOLER, 2003, p. 76-77; RESNIK, 1998, p. 205-205) 

Entretanto, o resultado de um jogo depende da função de ganhos que é 

dependente do tipo de jogo que está em andamento. Para cada modalidade de jogo 
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existem diversos resultados e, portanto, várias respostas sobre como devem ser as 

decisões para alcançá-los. 

Em síntese, em um jogo, as regras são apresentadas aos participantes 

para que produzam suas escolhas. Os ganhos, recompensas ou prêmios são os valores 

definidos por cada jogador com indexador do resultado a alcançar. A estratégia consiste 

em certa quantidade de movimentos que vão se sucedendo na busca do resultado final. 

Essas estratégias são estabelecidas não somente a partir dos próprios interesses do 

jogador, parte da mesma forma, do exame rigoroso que ele faz das estratégias dos 

demais competidores, de forma que sua estratégia é tão mais bem sucedida quanto for 

sua capacidade de assimilar as demais estratégias.  

A Teoria dos Jogos produz esforço de formalização de algumas 

relações tendo em vista promover a verificação do comportamento ideal de indivíduos 

considerados racionais. Nessa tarefa formalizadora ela se torna claramente prescritiva, 

ou seja, é uma teoria abstrata, pretende fornecer um modelo de referências para o 

processo de tomada de decisões racionais. Ela não descreve os procedimentos 

decisionais dos tomadores de decisões tal como eles ocorrem na realidade, mas como 

deveriam ocorrer para serem considerados racionais. Uma forma de racionalismo 

orientado para situações competitivas nas quais os resultados decorrem das escolhas de 

dois ou mais pessoas participantes no jogo. Apesar disso, a Teoria dos Jogos pode vir a 

ser aplicada também tão somente para desempenhar funções analíticas no estudo de um 

determinado objeto, sendo um instrumento de reforço da verificação da racionalidade da 

decisão. 

Otfried Höffe (1997, p. 165) salienta esse uso normativo da Teoria dos 

Jogos na valorização de sua premissa básica que é o conhecimento prévio dos resultados 

possíveis das escolhas e de suas variáveis por parte de agentes de decisão que operam 

com uma função coerente de utilidades. Dessa forma, assim como na Teoria da Decisão 

individual, também na Teoria dos Jogos as escolhas são feitas em um momento no qual 

há pleno conhecimento das informações que lhes são relevantes e a tomada da decisão 

racional passa a consistir em um problema de caráter simplesmente analítico. 

A representação formal dos jogos é feita por dois métodos. A 

representação por meio de árvores de decisão utilizada na Teoria da Decisão individual 
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é adaptada para o método de árvore do jogo no qual cada movimento é simbolizado por 

um nó na árvore - um círculo contendo um número e que indica a quem cabe a decisão 

naquele momento do jogo. As opções de escolha disponíveis para o jogador são os 

galhos que nascem de cada nó do tronco da árvore. Os resultados são indicados ao final 

de cada um dos galhos e trazem um ou vários números conforme o grau de utilidade de 

cada resultado para o jogador. Para cada jogador haverá a disposição de uma árvore do 

jogo individual, de modo que ele não tem conhecimento das escolhas simultâneas dos 

demais participantes. Porém, cada nó do tronco da árvore pertence ao mesmo conjunto 

de informações compartilhados por todos os jogadores. Michael Resnik (1998, p. 205-

207) lembra que essas informações são chamadas de imperfeitas porque cada jogador 

não tem acesso a todas as estratégias dos demais. Esses são os jogos de informações 

imperfeitas, nos quais o fator azar compõe o quadro de jogadores, mas há também os 

jogos de informações perfeitas porque excluem esse mesmo fator. O outro modo de 

representação dos jogos são as tabelas de decisão ou matrizes, nestas, as árvores se 

traduzem em matrizes do jogo que empregam estratégias. 

Segundo Resnik (1998, p. 209-211), na Teoria dos Jogos cada 

participante possui uma utilidade em relação aos resultados de acordo com a Teoria da 

Utilidade Esperada e pressupõe que todos os jogadores conheçam a árvore ou a matriz 

do jogo por completo, e também compreendam perfeitamente a utilidade esperada de 

cada resultado possível, tanto de suas próprias escolhas como também das escolhas dos 

demais. Tudo isso tem como conseqüência um quadro no qual cada partícipe pensa o 

seu jogo supondo que está jogando com agentes ideais que oferecerão a melhor reação a 

cada movimento. Ao partir dessas suposições sobre a racionalidade dos jogadores, a 

Teoria dos Jogos objetiva determinar qual o número de possibilidades em termos de 

resultado para cada jogo de modo a produzir a sua solução. 

O princípio teórico central estabelece um controle do agente da 

decisão sobre os resultados de suas escolhas que engloba o déficit de informação, a 

subjetividade das avaliações de probabilidade e principalmente a influência dos outros 

agentes de decisão. Os jogadores não se comportam como agentes neutros, estes são 

participantes cooperadores ou competidores, ou seja, procuram determinar o resultado 

de forma positiva ou negativa. (HÖFFE, 1997, p. 161-162) 
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Enquanto competência existe somente a possibilidade de escolha das 

estratégias de ação, excluindo as ações particulares. As estratégias de ação são 

compostas de regras para que uma seqüência de ações seja tomada por todos os 

jogadores que operam de forma racional, calculando suas escolhas de acordo com as 

possibilidades de reações dos demais participantes. Otfried Höffe (1997, p. 162) 

denomina essa modalidade racional de racionalidade estratégica, enquanto Raúl Calvo 

Soler (2003) emprega o termo racionalidade instrumental. De qualquer modo o 

princípio fundante da Teoria dos Jogos transmite a idéia de que é compreendida como 

racional a decisão de melhor resultado possível a partir da escolha de uma estratégia que 

respeita não apenas as regras do jogo, como também os pontos de vista dos outros 

jogadores. 

Assim, na compreensão de Höffe (1997, p. 162), não existem regras 

inflexíveis para as decisões na Teoria dos Jogos, como também não há uma regra válida 

que possa ser compartilhada por todos os tipos de jogos. Em alguns não há regra 

precisa, em outros jogos não são perceptíveis soluções que possuam estabilidade. As 

regras dependem dos acordos propostos. Quando um jogador proporciona alguma 

utilidade para outro, diz-se que há uma racionalidade estratégica em adotar tais critérios. 

 

3 Modalidades de jogos 

 

Para cada modalidade de jogo existem diversos resultados e, portanto, 

várias respostas sobre como devem ser as decisões para alcançá-los. A Teoria dos Jogos 

tipifica três tipos de jogos como referência de classificação: os jogos competitivos, os 

jogos cooperativos e os jogos mistos. 

Apesar das várias distinções possíveis entre as teorias dos jogos, elas 

podem ser agrupadas em duas vertentes principais, a Teoria dos Jogos para duas pessoas 

e a Teoria dos Jogos para mais de duas pessoas, ou n-pessoas. Resnik (1997, p. 211-

212) evidencia que um modelo de jogo para mais de duas pessoas produz maior grau de 

dificuldade, mas surge também daí sua utilidade para ser aplicada na análise de 

circunstâncias econômicas e políticas e, por isso, em termos matemáticos, ela se 

encontra bem menos desenvolvida que a teoria destinada ao estudo dos jogos entre dois 
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participantes. Outra classificação possível é a que leva em conta o interesse dos 

jogadores, se estes são opostos de forma total, como nos jogos de cunho exclusivamente 

competitivo ou esses interesses podem vir a se coincidir ainda que parcialmente, neste 

último caso, é permitido que os jogadores estabeleçam uma comunicação entre si para o 

acerto comum de algumas estratégias. Quando esta comunicação entre os participantes 

existe, chama-se esse caso de um jogo cooperativo. Enquanto num jogo competitivo, a 

comunicação e os acordos não desempenham um papel determinante, o mesmo não 

ocorre em um jogo cooperativo. 

 

O maior desenvolvimento da Teoria dos Jogos encontra-se na área de 

estudo dos jogos competitivos entre duas pessoas. Nesse tipo de jogo os jogadores 

dispõem de preferências totalmente opostas e, por conseguinte o senso de utilidade para 

cada escolha também pode divergir. As estratégias de cada jogador podem ser 

diferentes, mas podem estar em equilíbrio quando ocorrera situação de nenhum jogador 

poder melhorar seu resultado mudando sua estratégia, quando tal situação ocorre, ela é 

denominada de valor de equilíbrio. Após encontrar um par de estratégias em equilíbrio, 

nenhum dos dois tem motivos para trocar a sua estratégia a não ser que o outro 

competidor também mude a sua. Ocorre que em jogos competitivos não há 

comunicação, portanto, não há negociação possível baseada em troca de informações. A 

sua baliza de segurança reside justamente na correção da estratégia que escolheu. Uma 

vez que cada jogador supõe estar atuando frente a um competidor ideal, ele não se 

arrisca a adotar uma estratégia que não lhe forneça a garantia de certo nível de 

segurança. (RESNIK, 1998, p. 213-217) 

Os jogos competitivos retratam a situação clássico de conflito e 

possuem como subdivisão os jogos de soma zero, nos quais os interesses dos jogadores 

são opostos. A cada movimento favorável a um jogador, o mesmo movimento será 

totalmente desfavorável ao outro jogador, de modo que somente um poderá ganhar e o 

outro perder (SOLER, 2003, p. 78), ou seja, o que um participante ganhar o outro 

necessariamente perderá. 

Na Teoria dos Jogos, cada jogador antes de iniciar sua participação no 

jogo tem, de antemão, o conhecimento das estratégias que serão adotadas pelos demais 
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participantes na implementação de seus movimentos ao longo do jogo. Assim, a 

possibilidade de se estabelecer o equilíbrio se dá antes do início do jogo e não durante 

ou após o mesmo, visto que é antes de seu início que cada jogador toma contato com as 

estratégias que serão adotadas para atuação de todos no jogo. O comportamento racional 

no jogo é encontrar a estratégia ótima, aquela que diminui ao máximo a possibilidade de 

perda e, ao mesmo tempo, leva a maior desvantagem possível para o adversário, 

contudo, algum fator diferenciado, como um comportamento eventualmente irracional 

por parte de um jogador, é previsível. Já nos jogos de soma constante a utilidade total 

do jogo varia, as utilidades podem ser definidas e excluídas por diversas situações, 

inclusive aquelas alheias ao próprio jogo. Nesse caso não há frontal e definitiva 

oposição dos interesses e situações de cooperação entre os jogadores podem ser aceitas 

como muito vantajosas para todos.  A função de cooperação passa a assumir um papel 

estratégico no jogo, concedendo vantagens gerais para todos os participantes (SOLER, 

2003, p. 92; HÖFFE, 1997, p. 163-164) 

No caso dos jogos competitivos a comunicação entre os participantes 

é inexistente, mesmo quando os interesses individuais são coincidentes não há 

transmissão de informações ou coordenação de estratégias entre eles. Já em jogos de 

caráter cooperativo essa comunicação entre jogadores é possível e os resultados 

somente são alcançados quando as estratégias são coordenadas entre todos. O conjunto 

dos resultados produzidos pela coordenação das estratégias ou por estratégias 

individuais empregadas recebe o nome de conjunto alcançável. Dentro deste conjunto 

são relevantes apenas aqueles elementos que podem ser identificados com o resultado 

ótimo de Pareto. Quando vários resultados ótimos são possíveis, a sugestão é que um 

único seja estabelecido a partir da negociação entre todos os participantes. Esses são os 

chamados jogos de negociação que colocam em evidência a vantagem de terminar uma 

disputa mediante negociação sobre a opção de deixá-la seguir até as últimas 

conseqüências ou que se deixe resolver pelo uso da força. Nessas estratégias de 

negociação procura-se um maior grau de racionalidade como fundamento para a 

moralidade. (RESNIK, 1998, p. 262-265) 

O conjunto de resultados alcançáveis é chamado de região de 

negociação na qual deverá haver pelo menos dois pontos ótimos de negociação e um 

ponto inviável, denominado ponto de fracasso do jogo. A Teoria dos Jogos tenta 
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especificar qual ponto de negociação do jogo será selecionado por negociadores 

racionais. John Nash foi um dos teóricos que formulou algumas hipóteses para esta 

situação propondo a identificação do ponto de negociação com o ponto da região de 

negociação na qual o produto fosse maior, a esse ponto chamou-se ponto de Nash. Este 

último se configura como um único ótimo de Pareto. Além da vantagem de determinar 

apenas um ponto ótimo em toda região de negociação, concepção de Nash oferece 

quatro condições para solucionar os problemas de negociação. A primeira condição de 

Nash estabelece que o ponto de negociação deva ser um único ponto ótimo de Pareto; a 

segunda condição postula a invariabilidade em meio às transformações de utilidade; a 

terceira exigência é a de simetria e a quarta é a da contração-expansão irrelevantes. A 

única solução racional deveria atender a essas quatro condições. (RESNIK, 1998, p. 

265-268) 

Os jogos cooperativos se caracterizam pelas ações racionais dos 

competidores frente aos demais de forma a se realizarem um conjunto de ações 

coordenadas por todos destinadas a um determinado fim, bom para todos. Para isso cada 

jogador irá procurar adotar o mesmo critério assumido pelos outros jogadores. Dessa 

forma, se os jogadores operam de forma coordenada pela adoção dos mesmos critérios, 

ganharão todos ao final, caso contrário, todos perderão. Todos os jogadores possuem 

interesses compartilhados de modo que o ganho e a perda de um dos participantes 

aproveita ou atinge o segundo. (SOLER, 2003, p. 78 e 85) 

Essa modalidade coordenada de jogo pode empregar em seus perfis o 

critério normativo como forma de alcançar a utilidade esperada. Assim sendo, uma das 

formas de posicionar os dois jogadores em uma mesma coordenação de perfil voltada 

para uma maior certeza da realização de um determinado fim seria a observância de 

uma norma jurídica. Todavia, a maximização do critério da utilidade esperada pode ser 

construída a partir da adoção de outros perfis de cooperação que não a normatividade, 

desde que esse critério viabilize uma atuação racional dos participantes. Na verdade, 

existem algumas condições de jogo que são exigidas para conceber a racionalidade dos 

jogadores: a) a interação que vai condicionar os resultados de um jogo a partir dos 

movimentos dos jogadores que são interdependentes; b) a cooperação em si, pois o 

desfecho do jogo está submetido ao conceito de ganho por parte de todos os jogadores; 

c) a pluralidade dos perfis; e d) a indiferença em relação aos perfis estabelecidos, ou 
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seja, qualquer critério que sirva para alinhar os jogadores em apenas um perfil é 

considerado racional. A partir da premissa da indiferença dos perfis, admite-se que o 

critério normativo possa solucionar o problema do alinhamento dos jogadores em 

função da compreensão do valor racional de se observar as práticas reiteradas incutidas 

nas convenções, tais como as normas jurídicas. (SOLER, 2003, p. 80-82) 

No entanto, nem todos os jogos resolvem-se dessa maneira, há 

situações em que estratégias mistas podem ser necessárias para alcançar os resultados, 

até como, forma de desviar o foco do competidor. Mas, ao mesmo tempo, coloca o 

problema de colocar o resultado na conta da sorte, assumindo riscos, e, com isso, 

excluindo o critério de racionalidade. 

O jogo misto é o produto da justaposição dos dois tipos anteriores, 

sendo chamado perfil coordenado quando dois ganham ou perdem ao mesmo tempo. 

Estes tipos mistos não se baseiam em perfis de cooperação, podem todos os jogadores 

ganhar ao mesmo tempo ou não. Um jogador pode declinar um perfil selecionado pelos 

demais como determinante de um ganho. (SOLER, 2003, p. 78 e 85) 

Em certas situações os atributos da racionalidade individual não dão 

conta de resolver determinados problemas de forma ótima isso porque pode ocorrer um 

conflito de vontades. No caso de ocorrência de um conflito de vontades não é possível 

prever o resultado, mas em um jogo que tenha somente um ponto de equilíbrio e 

estratégias dominantes para cada um dos jogadores é possível a predição do resultado. 

O paradoxo é retratado assim: ainda que do ponto de vista de cada jogador as suas 

estratégias escolhidas sejam as únicas racionais, ele não consegue obter um resultado 

ótimo. Tal situação expõe a incompatibilidade entre a racionalidade individual e a 

racionalidade em grupo.  

Os jogos mistos traduzem a maior parte dos problemas de ações 

coletivas. Para estes problemas, uma das soluções foi apontada por John Nash (1996), 

onde um leque de estratégias adotadas por cada um dos jogadores das quais eles não 

abrem mão. Em alguns tipos de jogos os problema de decisão dependem da noção de 

equilíbrio. A noção de equilíbrio de Nash formulada em 1951 consiste em uma tabela 

contendo as formas normais do jogo.  
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Esta tabela comporta uma lista de estratégias possíveis para cada 

jogador de modo a que nenhuma alteração unilateral de um jogador possa impedir outro 

de ganhar. Para apontar o equilíbrio de Nash em um jogo é necessário visualizar todas 

as escolhas efetuadas, nas quais existe um movimento para cada agente no qual ele 

pressupõe que os demais guiarão suas ações a partir da escolha de um outro 

determinado critério. A partir daí, forma-se uma visão de conjunto de todas as 

estratégias empregadas para se analisar qual delas irá garantir uma melhor função de 

ganhos. O perfil que se estabelece a partir desse momento deve ser coincidente com o 

melhor resultado para ambos os jogadores e recebe, por isso, a denominação de 

equilíbrio de Nash. A idéia de base desse conceito é a de que pode haver outras 

alternativas para cada escolha efetuada pelos jogadores de modo a realizar o melhor 

resultado. Com esta solução de Nash apresentada à Teoria dos Jogos, pode-se concluir 

que a decisão de empregar um critério normativo jurídico garante a maximização da 

utilidade esperada somente nos casos em que se verificar o equilíbrio de Nash, de outro 

modo, preferências ainda que de âmbito normativo podem não realizar a racionalidade 

almejada. Essa noção pode ser aplicada ao estudo da importância das normas jurídicas 

na formação da convicção do juiz no processo de tomada da decisão. Nesse caso leva-se 

em conta também mais dois aspectos importantes, que se verão mais tarde, um 

pertinente às expectativas em relação às ações dos demais e outro que leva em 

consideração o fator coativo e normalizador de condutas como condicionante das 

escolhas. (SOLER, p. 87-90) 

Para Robert Kast (2002, p. 115-117), porém, uma solução não-

cooperativa não é satisfatória, pois dois agentes concorrentes podem implementar 

estratégias agressivas e outros impasses podem vir a ser apresentados à plena aplicação 

da teoria de Nash.  

 

4. Teoria dos jogos e racionalidade 

 

A Teoria dos Jogos sugere certos princípios destinados a agentes 

individuais de decisão racionais tanto na situação do problema do conflito de vontades 

quanto nos limites do dilema do prisioneiro. Esses princípios, todavia, não conseguem 
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assegurar para cada jogador o melhor resultado – o resultado ótimo de Pareto em 

menção ao economista italiano Vilfredo Pareto. Por conseguinte, deverá haver um 

resultado ótimo para pelo menos um dos competidores. Todo resultado em um jogo de 

duas pessoas é composto por um par de valores, mas nenhum resultado consegue 

garantir o resultado ótimo de Pareto em situações que incorporem o problema de 

conflito de vontades ou o dilema do prisioneiro. (RESNIK, 1998, p. 251-252) 

Essa insuficiência em responder a situações como o dilema do 

prisioneiro por parte da Teoria dos Jogos determinou a pesquisa das soluções ótimas de 

Pareto mediante a aplicação de outras premissas e até mesmo de usos diferenciados da 

noção de racionalidade. Dessa perspectiva, no referido dilema, por exemplo, uma forma 

de se alcançar o resultado ótimo seria abandonar a premissa do interesse pessoal em 

troca do interesse do grupo. Nesse cenário, cada participante se colocaria como 

partícipe de um grupo onde as preferências individuais estariam coordenadas com as de 

seus parceiros. Ao invés de pares de valores, haveria apenas um valor possível para o 

resultado ótimo de Pareto, nisto consiste o conceito de racionalidade de grupo na qual 

cada jogador vislumbra que a única ação racional é não confessar. Nessa linha a Teoria 

dos Jogos permite perceber uma outra premissa admissível: a de que é racional ser 

moral. (RESNIK, 1998, p. 252-253) 

Vários comportamentos cotidianos são pautados por princípios 

morais, de forma que não seria de se estranhar que eles acabem se comportando como 

fatores inclusivos no processo de tomada de decisão, mesmo quando os agentes das 

escolhas estejam preocupados com seus próprios interesses caminham para conformar 

suas posturas às regras. Enquadrar-se na moralidade é, em última instância, uma opção 

que pode beneficiá-los em seus próprios interesses. Segundo Michael Resnik (1998, p. 

253-254), este apelo à moralidade passa apenas a ser um novo ingrediente no contexto 

de um dilema do prisioneiro em grande escala. 

O problema do interesse individual do agente de decisão quando se 

encontra em cooperação com outros partícipes foi enfrentado na Filosofia Política por 

Thomas Hobbes em seu esforço de fundamentação da Sociedade civil.  

No pensamento de Hobbes (1983, p. 86, 105, 107), a constância e a 

durabilidade do pacto social dependem da existência de um Poder comum que assegure 
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o respeito entre os homens e direcione todas as ações individuais para o interesse 

comum. Além de garantir a defesa contra possíveis invasões estrangeiras, o Poder deve 

ser capaz, principalmente, de proteger os homens das injúrias recíprocas de modo a 

estabelecer um ambiente seguro para a produção dos frutos da terra, alimentação e uma 

existência humana em paz e segurança. A idéia hobbesiana de justiça articula-se, 

portanto e necessariamente, a alguma forma de coerção que obrigue igualmente todos os 

indivíduos a cumprirem o pacto estabelecido, sob o risco de sofrerem algum tipo de 

penalidade “que seja superior ao beneficio que esperam tirar” caso o contrato seja 

rompido. Então, nesse modelo, todo poder e força devem ser conferidos a uma 

autoridade soberana que reduza todas as vontades individuais a apenas uma: a 

“verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de 

cada homem com todos os homens”. Será desta instituição que derivará “todos os 

direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o Poder soberano é conferido 

mediante o consentimento do povo reunido”. 

Segundo Hobbes (1992, p. 117), para que a segurança seja alcançada 

não basta cada indivíduo consentir o seu Poder ao soberano através de pactos, 

convencionado que não roubará, matará ou deixará de observar qualquer lei, é 

necessário que sejam instituídos castigos rigorosos. Na medida em que houver a 

previsão de grandes castigos para cada injúria que se evidenciar, ficaria claro para os 

demais membros do grupo que males maiores merecerão penalidades ainda maiores.  

Verifica-se, então, que na concepção hobbesiana agentes racionais 

mesmo com seus interesses individuais percebem que os projetos cooperativos são 

acompanhados de castigos tão severos quanto forem necessários para tornar irracional 

qualquer sugestão individual baseada apenas no interesse próprio em detrimento do 

grupo. Para a perpetração do castigo seria necessária a força de um soberano com poder 

de castigar aqueles que desobedecessem a regras e assim fundar a moralidade.  

E nesse contexto, é importante lembrar que ao Poder soberano, 

continua Hobbes (1983, p. 110-111), pertenceria também a autoridade judicial, ou seja, 

a função de “ouvir e julgar todas as controvérsias que possam surgir com respeito às 

leis, tanto cíveis quanto naturais, ou com respeito aos fatos”. Seria confiado, ainda, a 

esse Poder, o “direito de recompensar com riquezas e honras, e o de punir com castigos 
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corporais ou pecuniários, ou com a ignomínia”, qualquer indivíduo que viesse a 

desrespeitar a lei que ele mesmo ajudou a elaborar.  

Tais digressões são mais ilustrativas e ficam mais bem alocadas 

metodologicamente no tema da Teoria da Decisão social onde são relevantes as teses de 

Höffe. Com efeito, Otfried Höffe (1997, p. 182) levanta esta questão da moralidade das 

escolhas na discussão sobre a fundamentação democrática das decisões políticas e 

analisa a hipótese de haver vantagens na aplicação do princípio democrático e, 

principalmente, os princípios da Justiça Política. 

A ordem jurídica é concebida como um conjunto sistemático de 

instituições e normas que eventualmente pode cercear a vontade declarada de uma 

parcela de indivíduos e persistir baseada no conceito de ameaça de aplicação de sanções 

pelo Estado, carregando consigo limitações às liberdades pessoais. Dessa forma, a 

ordem jurídica apresenta-se como necessária ao contrário da possibilidade de uma 

ampla e ilimitada autonomia dos indivíduos. Para Höffe (1997, p. 182), desde a 

compreensão hobbesiana, a necessidade da existência de uma ordem jurídica é 

conseqüência de uma forma de “auto-interesse esclarecido” dos cidadãos. 

Em Thomas Hobbes a situação de ausência de ordenamento jurídico 

conduz ao Estado de Natureza que acabaria por perturbar o interesse de cada um dos 

indivíduos que é a sobrevivência, daí a necessidade da celebração do contrato instituidor 

do Estado e da ordem. Se por um lado o contrato social limita as liberdades absolutas de 

cada um, por outro lado, garante certa margem segura de liberdade para todos o que 

torna a sua celebração e observância um procedimento vantajoso. Para isso, surge a 

figura estratégica do soberano com poderes absolutos sob a forma de uma ordem 

jurídica que impera sobre todas as vontades individuais e fornece segurança ao 

cumprimento do contrato.  

Para Höffe (1997, p. 182-183), a Teoria da Decisão apenas tem 

condição de traduzir em termos formais esse raciocínio de Hobbes, o que pode ser feito 

com clareza pela Teoria dos Jogos a partir da premissa de que os indivíduos tendem a 

buscar seus interesses pessoais sem se importar se eles possuem uma origem material, 

egoística, altruísta ou socialmente indiferente. Para o autor, na linguagem da Teoria dos 

Jogos, tratam-se, tão somente, de uma cooperação recíproca entre egoístas formais. 
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O jogo entre os indivíduos fornece algumas opções, como por 

exemplo, se deve o participante celebrar o contrato de fato ou apenas fazê-lo 

aparentemente. A partir daí apresentam-se as seguintes possibilidades: ou os celebrantes 

cumprem o contrato, ou fazem uma celebração aparente, ou somente um deles o 

cumprirá de fato. Segundo Höffe (1997, p. 183-185), essa situação nada mais é do que o 

jogo do dilema do prisioneiro. Neste jogo não há nenhum ponto de equilíbrio interno, 

necessita, então, uma segurança externa a ele para que o contrato seja cumprido e este 

papel cabe ao ordenamento jurídico. As vantagens da existência e da observância de um 

ordenamento jurídico são, portanto, maiores que seus custos. E conclui que o raciocínio 

da Teoria dos Jogos bem se presta a fornecer sistematicidade à estratégia de 

argumentação de Thomas Hobbes, ainda que enquanto recurso de linguagem seja 

supérflua, mas conceda certa elegância ao desenvolvimento do tema. 

Contudo, reafirma-se a idéia de que há agentes racionais das decisões 

que cumprem as normas ainda que estas não maximizem o interesse pessoal. Qualquer 

proposta de racionalidade do seguidor de normas deve enfrentar uma dicotomia: ou bem 

as normas servem a outros valores, ou bem há um valor intrínseco em ser um seguidor 

de normas que faz com que seja racional decidir conforme a elas. 

 

Considerações Finais 

 

A Teoria dos Jogos pode oferecer uma perspectiva de análise 

diferenciada para vários objetos no campo do conhecimento jurídico e mais 

especificamente no esforço de construção teórica sobre o tema da decisão judicial. Seria 

oportuno investigar a proposta desenvolvida por Raúl Calvo Soler (2003) sobre a 

influência da norma jurídica, não no processo de justificação da decisão judicial e sim 

no próprio processo jurídico de tomada de decisões, analisando o cumpridor de normas 

jurídicas frente às situações contextualizadas de interação estratégica entre indivíduos. 

No âmbito jusfilosófico, a discussão a respeito do papel das normas 

jurídicas nas decisões está vinculada com a idéia segundo a qual o Direito regula 

condutas com a pretensão de afetar as decisões dos destinatários das normas. Esta 

afetação orienta-se para a consecução de certos objetivos, isto é, não se condicionam as 
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condutas de uma maneira aleatória e sim com uma finalidade específica. Quais são estes 

objetivos e quem os determina são temas que se encontram na raiz do enfrentamento 

entre juspositivistas e jusnaturalistas.  

Raúl Calvo Soler (2003) trata do problema da incidência das normas 

jurídicas nas decisões dos indivíduos, considerando-os como agentes de decisão 

agregativamente racionais, na obra Uso de normas jurídicas y toma de decisiones. A 

Teoria dos Jogos trabalha com a interação entre indivíduos, propondo seus métodos de 

análise. Já a Teoria da Decisão aborda o comportamento dos indivíduos 

independentemente de qualquer conceito relacional frente a outros indivíduos. Embora 

haja uma forte interdependência entre ambas as teorias, na opinião de Robert Kast 

(2002, p. 115-117), elas têm também suas limitações de aplicação fora dos limites da 

gestão de negócios e das teorias econômicas.  
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HERMENÊUTICA CLÁSSICA VERSUS HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: 

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES ACERCA DO PROCESSO INTERPRETATIVO 

 

Eliane Fontana∗

 

RESUMO 

A diferenciação entre a hermenêutica clássica e a hermenêutica filosófica reside, 

principalmente, no enfoque dado por esta à linguagem, que se apresenta como modo de existir 

do ato interpretativo. Já para a clássica hermenêutica, a compreensão da realidade, bem como 

a linguagem, não contribuem para a realização da interpretação, vez que lhe é peculiar às 

regras e as fórmulas legalmente reconhecidas. Encontra-se na hermenêutica filosófica uma 

maneira de visualizar amplamente o reconhecimento das garantias legais, sem o positivismo 

ferrenho outrora defendido pela hermenêutica clássica. Como movimento novo, a 

hermenêutica filosófica reconhece os pré-juízos advindos do intérprete e busca o 

conhecimento desde a origem, sem a colocação de sentidos no processo de interpretação. Ao 

que parece, diante da Constituição de 1988, reconhecidamente plural e democrática, a 

abordagem de uma hermenêutica inovadora, que sustente as peculiaridades de cada caso em 

concreto e a realidade dos autores envolvidos, traz fôlego à busca pela efetivação dos direitos 

fundamentais. Por meio do método hermenêutico serão trazidos alguns pressupostos que 

afirmam a hermenêutica de cunho filosófico como sendo a melhor abordagem no processo 

interpretativo. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  HERMENÊUTICA FILOSÓFICA. HERMENÊUTICA CLÁSSICA. 

PROCESSO INTERPRETATIVO. LINGUAGEM. DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
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ABSTRACT 
The differentation between the classic hermeneutics and philosophical hermeneutics lives, 

mainly, in the focus given  by this to the language that comes as way of existing of the 

interpretative action. Already for the classic hermeneutics, the understanding of the reality, as 

well as the language, they do not contribute to the accomplishment of the interpretation , time 

that is peculiar to the rules and formulas legally recognized. In the philosofical hermeneutics 

finds a way to visualize the recognition of the legal guaranties thoroughly, without the ironlike 

positivism formerly protected for the classic hermenutics. As new moviment, the 

philosophical hermeneutics recognizes the interpreter’s pré-judgements arrived and look for 

the knowledge from the origin, without the placement of senses in the interpretation  

process.To that seems, before the Constitution of 1988, thankfully plural and democratic, the 

approach of an innovative hermeneutics, that it sustains the peculiarities of each case in 

concrete and the envolved authors’ reality, it brings breath to the search for the permanence of 

the fundamental rights. Through the hermeneutics method will be brought some presupposed 

that affirm the hermeneutics of philsophical stamp as being the best approach in the 

interpretative process. 

 

KEYWORDS: PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS; CLASSIC HERMENEUTICS; 

INTERPRETATIVE PROCESS; LANGUAGE. FUNDAMENTAL RIGHTS.   

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca, de maneira enxuta, considerar o paradoxo existente entre a 

estrutura da hermenêutica clássica e da hermenêutica filosófica, numa perspectiva ao processo 

interpretativo. De inegável relevância, na medida em que a evolução da sociedade e também a 

pluralidade que a caracteriza requer uma compreensão ampla dos fatores sociais, a recepção 

de uma hermenêutica que amplie a visão do intérprete traz consigo a possibilidade de maior 

valorização dos direitos fundamentais – e conseqüente reconhecimento - desses, que são o 

fundamento maior do Estado Democrático de Direito. 
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A hermenêutica filosófica apresenta a linguagem como razão de ser da interpretação 

e não como mecanismo, como quer a clássica hermenêutica, que a relega a terceiro elemento 

entre sujeito e objeto. Para descobrir a verdade de cada caso, pela hermenêutica de cunho 

filosófico, há que se vislumbrar as pré-compreensões do intérprete sobre a realidade do caso, 

num chamado desvelamento, que, por sua vez, ocorrerá de maneira particular em cada 

processo interpretativo. Pela clássica hermenêutica, a verdade é aquela contida na lei, mesmo 

que as particularidades do caso apontem para uma resposta singular. A problemática decorre 

da eleição de um recurso interpretativo que eleve a realidade no processo interpretativo. 

Sobretudo por razões de desenvolvimento do processo criativo da interpretação, a 

opção pela hermenêutica contemporânea, de cunho filosófico, amplia a visão do intérprete 

quando possibilita a evolução das respostas do Direito aos fatos da vida. O apego excessivo ao 

legalismo acaba por encobrir o melhor sentido do processo interpretativo, ou seja, a 

transformação social através de decisões que respaldam as garantias constitucionais sob o 

ponto de vista de cada fato, a partir da compreensão do intérprete do mundo. 

Ao final, merece realce a busca do conhecimento através da origem defendida pela 

hermenêutica clássica, o que se denota pela consideração dos pré-juízos do intérprete, ainda 

mais por não constar as “fórmulas” e regras que obstaculizam a possibilidade de realizar o 

direito, principalmente as garantias contidas na atual Constituição de 1988. 

 

HERMENÊUTICA CLÁSSICA VERSUS HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: 

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES ACERCA DO PROCESSO INTERPRETATIVO  

 

Prima-se por evidenciar, inicialmente, as peculiaridades que distanciam a 

hermenêutica filosófica da hermenêutica clássica, realçando a percepção realista trazida por 

aquela, quando imiscuída no processo interpretativo. Na esteira, diante da proposta inovadora 

– e necessária – advinda com a estrutura hermenêutico-filosófica, mostra-se possível a 

compreensão da realidade social – do intérprete e de cada caso em voga - levantada durante o 

processo interpretativo. 

3418



 

Na revisão dos estudos de Schleiermacher e Dilthey, esses autores abordam uma 

hermenêutica baseada em princípios metodológicos que subjazem à interpretação1, que se 

apresenta relativista e reduzida a um processo repetitivo de busca a um “sentido verdadeiro”. 

Betti, adepto à tal conteúdo epistemológico, prolonga os estudos na proposta reducionista, 

acostada na clássica hermenêutica. Todavia, num processo de adequação à realidade plural e 

mutável da sociedade,2 houve a necessidade de libertar-se dos conservadorismos em razão de 

uma hermenêutica inovadora, que permita a solução dos conflitos, não somente alicerçada na 

normatividade, mas, baseada numa interpretação que reconheça os valores e considere as 

diferenças sociais tão evidentes contemporaneamente. 

Nesse sentido, Heidegger, e depois Gadamer3, trouxeram à construção da 

hermenêutica filosófica, a contribuição produtiva do intérprete no movimento da 

compreensão4, bem como a elevação da linguagem para dentro do processo interpretativo, e, 

também, atribuíram sentido ontológico ao conhecimento da verdade, ao contrário do apego à 

historicidade, realçado na hermenêutica clássica, como coloca Pereira5

 

 

Em Heidegger, a compreensão deixa de ser uma propriedade para se tornar um 
modo de existência [..] Gadamer, fazendo uso de vários ensinamentos de Heidegger, 
surge com uma crítica radical ao pensamento cientifico-espiritual que perdurou por 
todo o século XIX, fazendo da hermenêutica uma disciplina filosófica que, para 
além de seu foco epistemológico – presentes na obras de Schleiermacher e Dilthey -
, passa a investigar o fenômeno da compreensão em si mesmo, ou seja, passa a ter 
como finalidade explicitar o que ocorre nesta operação humana fundamental do 
compreender.  

 

De acordo com o texto, com os ensinamentos de Heidegger houve um salto das 

questões metodológicas – que se inspiravam inicialmente nas ciências e na espiritualidade – 

para a contribuição – e elevação – da compreensão no ato de interpretar. Passa-se a distribuir 

                                                 
1 SPARENBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Betti x Gadamer: da hermenêutica objetivista à hermenêutica criativa. Revista 
da faculdade de direitos da universidade federal do Paraná. Porto Alegre: Síntese, v. 39, , 2003, p. 174. 
2 Que passou a enfrentar conflitos complexos e a refletir se é suficiente o relativismo normativo, diante de uma Constituição 
Democrática que propõe uma reformulação na ordem política e social do país. 
3 Como se denota da leitura do ponto inicial deste capítulo. 
4 Quando pré-juízos são levados à decisão como meio natural de identificação da realidade do texto com a realidade de quem 
o interpreta. 
5 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 17, grifos do autor. 
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junto aos textos legais, a realidade “desde sempre já sentida” do intérprete, no momento de se 

decidir um caso concreto. 

Heidegger, tomado por inquietudes, revelou-se absolutamente contrário aos ideais  

metafísicos, quando questiona a elevação do ente em detrimento do ser, na medida em tal 

postura permite a objetivação do conhecimento6, ao invés de ampliá-los pelas “coisas 

mesmas”, pelo modo de ser do intérprete, ou, então, pela maneira como ele revela o 

conhecimento ao mundo. A aparente simplicidade carrega a verdadeira hermenêutica 

introduzida por Heidegger, que contém a transparência das relações sociais no processo 

interpretativo jurídico, ou melhor, não é feito somente de normatividade, mas, da 

compreensão dos fatos do mundo conjugados aos direitos correspondentes. Ao elevar a 

compreensão do intérprete por meio da linguagem, a hermenêutica de cunho filosófico 

realizou uma ponte entre as ciências e entre os sujeitos do processo interpretativo. 

Ao que se demonstra, a velha concepção, calcada em regras, não se mostra suficiente 

diante de questões mais apuradas7, sendo impossível prever os múltiplos acontecimentos da 

vida humana na atualidade8. Diante da realidade na linguagem – evidenciada pelo cunho 

filosófico da hermenêutica contemporânea - por exemplo, a hermenêutica filosófica permite 

que o intérprete traga à fala o que compreendeu, numa perspectiva de abertura e de 

aproximação à realidade, inversamente no que ocorre na clássica hermenêutica, onde os 

símbolos – repetitivos – engolem a realidade em nome da estagnação. No mundo dos fatos, 

marcados pela fluidez dos tempos9, os ideais defendidos pela hermenêutica da compreensão 

                                                 
6 O ente é o homem, a natureza, enfim, tudo o que se pode visualizar. Quanto ao ser, ele representa a alma, o sentir, o 
universo que se apresentou abstrato demais para os metafísicos, e que acabou absorvido, deixando um legado de objetivação 
do conhecimento. È nisso que Heidegger pensou, quando trouxe o ser para o foco de atenção de seus estudos. Assim, ser e 
ente não se separam, não se dividem, mas apenas, possuem uma diferença, - ontológica- já que para existirem, ser e ente 
necessitam-se mutuamente. 
7Ainda mais quando o rol de direitos  amplia-se em favor do cidadão, mormente a realidade democrática trazida pela 
Constituição Federal de 1988. 
8 Na medida em que os tempos tornam complexos os laços de convivência, com atributos tecnológicos e virtuais para as 
pessoas interagirem, mais simples são as fórmulas estudadas para solucionar os conflitos humanos. A hermenêutica filosófica, 
somente no século passado veio trazer perspectiva “humana” ajustada à realidade no processo interpretativo, quando permitiu 
que “as coisas mesmas” fossem descritas no processo interpretativo. É um avanço, porém, de função simples, já que é a 
descrição da realidade contida no universo da compressão, imiscuída na interpretação e isenta de intermediações 
metodológicas. 
9 Para Baumam,  a “fluidez” é a principal metáfora para o estágio presente da era moderna, cf. BAUMAN, Zygmunt. 
Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 8, já que os fluidos não fixam o espaço nem se prendem no 
tempo. Para o autor, a modernidade trouxe instabilidade para todas as relações humanas, sejam familiares ou profissionais. 
Tudo parece preencher apenas momentaneamente o espaço da vida dos individuas, num desapego total ao tempo e à 
importância de ter um espaço reservado na vida que apresente durabilidade e certeza. 
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dão um tom singular a cada interpretação, e demonstram que a impossibilidade de se prever 

resultados através de regras, parece ser idéia ultrapassada. 

Gadamer10 fala em ingenuidade positivista: 

 

À medida que a hermenêutica supera a ingenuidade positivista presente no conceito 
dado, através da reflexão sobre os condicionamentos da compreensão (compreensão 
prévia, prioridade da pergunta, história da motivação de cada enunciado), ela faz 
também uma crítica da reflexão metodológica positivista.  

 

 

O que se entende de Gadamer é que o Direito, enquanto instrumento de 

transformação, diante da evolução da sociedade, não pode usufruir de meios engessados a fim 

de solucionar os conflitos. Não cabe manejar de “previsão”, daquilo que se apresenta 

“imprevisível”. A impossibilidade de um método alcançar a verdade é a própria hermenêutica 

filosófica11 , que coloca como obstáculo os procedimentos formais na busca de solução para 

os conflitos humanos. 

Há que realçar, ainda, o fenômeno da virada lingüística, em sede de hermenêutica 

filosófica, que propõe dar corpo à fala, fazendo dela – a linguagem - a interpretação mesma, 

diversamente do foco dado pela hermenêutica clássica, que a relega à terceiro elemento. Não 

há colocação de sentido, o que há é a aplicação da compreensão, numa perspectiva particular 

daquele caso, diversamente do que advoga a metodologia quando faz da linguagem  um 

resumo de identificação entre sujeito e objeto12.  

Ademais, ainda no que tange à linguagem13, Streck14 evidencia a impossibilidade de  

se interpretar situações concretas como um elemento de crítica à hermenêutica clássica: 

 

Mais do que isso, “condições ideais de fala” previamente construídos colocam uma 
grande desconfiança naquele que é encarregado de interpretar “as situações 
concretas”. Se é correta essa desconfiança com qualquer forma de solipsismo no ato 

                                                 
10 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II. 2ed. São Paulo: Vozes, 2004, p. 133. 
11 STRECK, Lênio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas no direito. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2007, p 91. 
12 O que há entre sujeito e objeto é uma diferença ontológica que busca o conhecimento do “todo”, trazendo equilíbrio no 
processo interpretativo.  
13 Que perfaz o elemento, talvez, elementar de diferenciação entre as “hermenêuticas” em voga. 
14 STRECK, Lênio Luiz. Op. Cit. p. 92, grifos do autor. 
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interpretativo, o custo pode ser muito alto, ao se repassar a “responsabilidade” pela 
fundamentação do discurso aplicativo para um discurso que já vem com as 
condições aplicativas previamente dadas, seja a partir da confiança irrestrita na 
vontade geral, seja a partir da pré-interpretação do discurso legislativo, objetivando 
as diversas situações “concreta” que possa vir a se formar no decorrer das diversas 
formas de jurisdição. 

 

O que não se coaduna, diante do Estado de Direito, é que a interpretação não 

reconheça o “estado das coisas”, quando na busca pela resolução de um conflito. Por mais que 

a lei tenha sido elaborada em determinada época, é natural  que os anseios da sociedade 

mudem, diversamente do texto legal - que permanece estagnado – a espera de uma 

interpretação aberta às transformações15  que a realidade apresenta. 

A linguagem, para a hermenêutica filosófica, não é caminho para desvendar um 

problema no texto legal, mas, razão de existir do processo interpretativo que se mistura à 

realidade a fim de buscar uma verdade que é descoberta a cada caso a ser a interpretado. A 

verdade, como se denota, não é única ou absoluta, mas, desvelada, de acordo com a época e as 

visões do autor e depois, do intérprete.  

A hermenêutica filosófica busca o conhecimento através da origem, considerando os 

pré-juízos do intérprete, todavia, sem querer torná-lo imparcial, sobretudo por que as pré-

compreensões do intérprete já antecipam o caminho a ser seguido. Ao aproximar-se da 

origem, não se consideram as intermediações, que obstaculizam o sentido da interpretação. 

Nesse sentido, ao eleger “fórmulas” que descobrem a verdade dos textos, mormente o caráter 

metodológico que ostenta, a hermenêutica clássica divorcia-se da fonte conhecimento, 

deixando vago a aproximação da realidade que se apresenta. 

Igualmente importante é salientar que a função da lei é de transformação social num 

Estado Democrático que Direito, desse modo, para o melhor desenvolvimento da sociedade 

requer-se menos burocracia no agir do Estado e maior suposrte criativo no labor do Direito, é 

o que apercebe do texto de Warat16

 

Através da organização racional da sociedade, da produção de uma engenharia 
social, o Estado moderno é soberano, centralizador e burocrático. Como o Direito 

                                                 
15 Igualmente esperadas. 
16 WARAT, Luís Alberto. Epistemologia do direito: o sonho acabou. Vol. II. Florianópolis: 2004, p. 53. 
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formal passa a instrumentalizar tecnicamente o controle das relações sociais, tudo 
passa a ter um caráter normativo. Uma das conseqüências dessa nova organização é 
o monopólio e a justificação da violência través da aplicação legal da norma jurídica 
e, simultaneamente, por sua legitimação através das instituições burocráticas do 
Estado. Nessa perspectiva, o Direito foi sendo limitado à condição de uma simples 
meio de organização e aplicação das normas, distanciando-se das ações legítimas 
com a Justiça e seu caráter genuíno de Direito. 

 

 

O texto acima é reflexão não somente ao senso de justiça que o Direito necessita ter 

enquanto instrumento de pacificação – e transformação – social, mas, também, ao apego 

burocrático que fez da aplicação legal um meio único, e não alternativo, de controlara as 

relações sociais. A relação do trecho acima com a hermenêutica se remete, novamente, a 

questão da criatividade trazida pela filosofia para dentro do processo interpretativo, bem ao 

revés da hermenêutica tradicional, que buscava na normatividade o seu único alcance da 

verdade. 

No tocante a atual Constituição, capaz de influenciar nas relações sociais17, devido 

ao caráter plural que possui, representa a modificação da estrutura do Estado para uma 

Democracia aberta às discussões que remontam à coletividade. A transformação social é papel 

da lei, contemporaneamente, e no compasso das mudanças, necessária a opção pela 

hermenêutica valorizadora das concepções do intérprete, enquanto cidadão, que desde sempre 

já se posiciona em “suas verdades” e, diante da lei, tem a possibilidade de criar oportunidades 

para as realizações, antes obstruídas pelo apego exacerbado à legalidade18. 

Na perspectiva de elaborar uma ligação de suporte à realização dos direitos 

fundamentais, a abertura, trazida pela “relevância da compreensão do mundo” de quem 

interpreta, carrega, de certa maneira, singularidade com as considerações de Baumam19, 

quando descreve a dificuldade de a sociedade se solidarizar e, assim, disseminar os ideais de 

humanização e relevância nas causas coletivas, que pode -  deve - se desenvolver na 

linguagem: 

                                                 
17 Streck, em texto acerca do fenômeno do neocontitucionalismo, descreve a Constituição de 1988 como “extremamente 
embebedora” (pervasiva), invasora, capaz de condicionar tanto a legislação como a jurisprudência e o estilo doutrinário à 
ação dos agentes públicos e ainda influenciar diretamente nas relações sociais, numa alusão ao texto extenso da Lei Maior, 
que trouxe novas perspectivas nas relações sociais, antes abarcadas pelo Código Civil Brasileiro. 
18 Que, por vezes, distancia da realidade o desfecho para o caso em concreto. 
19 BAUMAM, Zygmunt. Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 96. 
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Nesse processo, os valores intrínsecos dos outros como seres humanos singulares (e 
assim também a preocupação com eles por si mesmos, e por essa singularidade) 
estão quase desaparecendo de vista. A solidariedade humana é a primeira baixa 
causada pelo triunfo do mercado consumidor.  

 

O trecho identifica-se com a preocupação do afastamento dos ideais de solidariedade 

que implicam na ruptura de interesses comuns, dentre eles, a busca da realização dos direitos 

socais20. Este realce é importante por conter a inquietação contida em toda a interpretação que 

valorize a invasão da filosofia pela linguagem, ou seja, a necessidade de se apegar não 

somente aos valores normativos, mas, engajar-se pelo bem comum, num propósito único de 

realizar os direitos reconhecidos através de uma recepção aberta por parte do operador 

jurídico21,  de uma hermenêutica que possibilite avaliar o caso em concreto, com todas as 

peculiaridades sociais que o cercam. 

Com a finalidade de cercar o tema da ciência filosófica para dentro do processo 

produtivo, primaz é salientar, novamente, os estudos de Warat22

 

Uma filosofia do Direito que não perca de vista seus vínculos com a tradição ética e 
política que resultam na constituição de uma racionalidade prático-moral tem a 
função de questionar crítica e reflexivamente as intervenções do sistema jurídico na 
sociedade. Assim, sendo, deve retomar as questões relativas aos procedimentos 
legais do discurso jurídico e de suas conseqüências como a violência consentida no 
âmbito de sua legitimidade societária, estreitamente relacionada aos seus efeitos no 
que se refere á justiça social almejada por toda a sociedade democrática. 

 

Mais do que sintetizar a questão da busca pela justiça nas relações sociais, o texto 

levanta a função primordial do Direito que é a de questionar as normas e conseqüente relação 

com a tradição ético-política. A filosofia, nesta questão, serve de ponte para otimizar o 

                                                 
20 Na defesa pela possibilidade de inovar na busca pela realização dos direitos fundamentais, toma-se as palavras de Alexy, 
para quem “no existe casi ninguna disciplina en el ámbito de las ciencias sociales que no esté en condiciones de aportar algo a 
la problemática de los derechos fundamentales desde su punto de vista y con sus métodos”. Para o autor, sempre é possível 
haver a construção de uma teoria em busca da concretização dos direitos reconhecidos. ALEXY, Robert. Teoria de los 
derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Políticos e Constitucionales, 2002, p. 27. 
21Assim, a possibilidade de o princípio da solidariedade dar sustentabilidade aos anseios sociais não se apresenta, como mais 
“princípio fundamental incumprido” por parte do Estado, mas, na força transformadora da sociedade, que precisa estar 
consciente de seu papel dentro do Estado de Direito. 
22  WARAT, Luís Alberto. Epistemologia do direito: o sonho acabou. Vol. II. Florianópolis: 2004, p. 55. 
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discurso de efetivação dos direitos, e, mais, quando constante dentro do movimento da 

compreensão, realiza a hermenêutica contemporânea. 

Em que pese a rápida incursão a um tema instigante e ainda controvertido, a eleição 

de uma hermenêutica acolhedora cuja linguagem é tida como razão de existir do processo 

interpretativo parece ser acertada, vez que busca a verdade através das pré-compreensões que 

o intérprete desde sempre já possui do mundo. Tais pré-juízos se perfazem através da 

linguagem e ampliam o movimento das relações sociais. Diferentemente, a clássica 

hermenêutica propõe a linguagem como mecanismo de busca de uma verdade já contida na 

lei, desinteressada na realidade trazida pelo intérprete. Enfim, entre explicações de uma e 

outra hermenêutica, há a notória sustentação da hermenêutica filosófica como sendo a opção 

de argumentação mais compatível às necessidades reais da sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A retomada valorosa do processo interpretativo foi a principal mudança na utilização 

da interpretação a serviço de uma mudança de estrutura. Martin Heidegger foi o estudioso – 

não o primeiro mas seguramente o mais notável – a iniciar o processo de desconstrução das 

estruturas da hermenêutica clássica, alicerçada em fórmulas metodológicas e preocupada com 

resultados esperados e formas exatas advindas do processo de interpretação. O que outrora era 

tido como mecanismo de descoberta da verdade – produção repetitiva através de colocação de 

sentidos – passou a ter significação criativa, a serviço da efetivação dos direitos reconhecidos, 

mas não totalmente efetivados. 

Na cadência da hermenêutica filosófica se alinha o texto constitucional de 1988, que 

trouxe em seu corpo, além de um catálogo respeitável de garantias, ideais de coletividade e 

solidariedade antes desconsiderados e, que, na realidade, só podem tomar corpo no mundo dos 

fatos através de uma hermenêutica contemporânea, representada e concretizada 

filosoficamente. A hermenêutica clássica, extenuada pelo positivismo, não representa 

transformação social para o Direito, na medida em que busca unificar a interpretação do caso 

concreto e, assim, estanca a possibilidade de movimento da ciência jurídica quando deparada 

aos fatos. 
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Junto da opinião prévia constante no processo interpretativo, a nova hermenêutica, 

de cunho filosófico, também se coloca aberta ao juízo do próprio texto, não de maneira 

receptiva, numa mistura de opiniões – do intérprete e do texto - que se concentram em nome 

de uma interpretação real, sensível aos acontecimentos mutáveis que transforma o mundo das 

coisas e, por conseqüência, o modo de pensamento do ser humano enquanto intérprete. 

Por fim, denota-se, que, diante da necessidade de efetivação das garantias 

constitucionalmente previstas, a hermenêutica filosófica concentra a melhor abordagem 

interpretativa, vez que reduz a distância entre os anseios reais vividos na sociedade – inclusive 

pela consideração das compreensões do intérprete - da estrita legalidade que busca uma só 

verdade diante das peculiaridades do caso em concreto. 
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AS ANTINOMIAS E A CONSTITUIÇÃO 
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RESUMO 

A ordem jurídica prevê, em abstrato, um conjunto de normas destinadas a disciplinar a 

conduta humana, em suas inúmeras expressões, observando-se, em sistemas de tradição 

romanística, um expressivo número de disposições legislativas que, diante do caso 

concreto, podem vir a estipular preceitos contraditórios. Trata-se da antinomia 

normativa, observada no interior do ordenamento jurídico, quando duas ou mais 

disposições disciplinam a mesma matéria de forma contraditória, demandando do 

intérprete a utilização de métodos hermenêuticos variáveis conforme a natureza do 

conflito normativo. As antinomias podem ser aparentes, quando o próprio ordenamento 

confere meios de superação da contraditoriedade, sem necessidade de recurso a meios 

que não os previstos pela própria legislação ordinária. As antinomias reais, em 

contrapartida, são observadas quando os critérios hermenêuticos não dão conta de 

solucionar o conflito, notadamente quando se tratar de concorrência entre princípios 

constitucionais. Quando os valores constitucionais encontram-se em colisão no caso 

concreto, temos a ocorrência de uma modalidade de antinomia aparente, uma vez que 

passível de ser solucionada por métodos adequados às peculiaridades normativas dos 

princípios, distintos das normas que veiculam regras. A aplicação dos valores 

protegidos na constituição deve obedecer ao postulado da concordância prática, fundado 

em um juízo de proporcionalidade ou razoabilidade. Deve restar observado, ainda, a 

idéia de que a própria carta constitucional traz, em si, uma hierarquia de valores, 

considerando a importância do princípio a ser aplicado – ou seja – se faz ou não parte 

do chamado núcleo essencial do diploma normativo, responsável por sua base 

axiológica, idéia que também vinculará, de modo decisivo, a atividade interpretativa de 

concretização da constituição. 
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PALAVRAS CHAVES: HERMENÊUTICA JURÍDICA. ANTINOMIAS. MÉTODOS 

DE SOLUÇÃO. TENSÕES CONSTITUCIONAIS. CONCORRÊNCIA DE 

PRINCÍPIOS. CONCORDÂNCIA PRÁTICA. 

 

RÉSUMÉ 

L’ordre juridique prevoit, en abstrait, un complèxe de normes destinées à faire la 

discipline de la action humaine, en toutes ses expressions. On observe, dans les 

systèmes de tradition romaniste, plusieurs dispositions legislatives que, dans le cas 

concret, puissent stipuler des précepts contraditoires. Ce sont les conflits normatifs, 

observés dans l’ordonnance juridique, quand deux ou plusieurs dispositions disciplinent 

la même question d’une façon contraditoire, en demandant l’utilisation des méthodes 

d’interpretation variables selon la categorie du conflit. L’antinomie peut être apparente, 

quand l’ordonnance attribue moyens de superation de la contradition, sans necessité de 

recours a quelque d’outres moyens non prevus pour la legislation ordinnaire. Les 

antinomies réelles, au contraire, sont observées chaque fois que les moyens 

d’intérpretation traditionelles ne peuvent pas aider l’interprète à donner une solution 

pour le conflit, surtout quand le conflit a lieu entre des principes de la constitution. 

Quand les valeurs constitutionelles sont en collision dans le cas concret, on a 

l’occurence d’une catégorie de conflit normatif apparent, parce que c’est possible de le 

solutioner en utilisant les méthodes méthodes convenables à l’interpretation des 

principes. L’application des valeurs protegées pour la constitution doit obéir le principe 

de la concordance pratique, fondé en un jugement proportionnel. Il est nécessaire, aussi, 

compreendre l’idée selon laquelle la constitution a une hiérarchie des valeurs. Il faut 

rechercher si la valeur considerée fait partie du noyau essentiel de l’ordre 

constitutionelle, responsable pour sa base axiologique.   

 

MOT-CLÉS: HERMENEUTIQUE JURIDIQUE. ANTINOMIES. METHODES DE 

SOLUTION. TENSIONS CONSTITUTIONELLES. CONCOURANCE DE 

PRINCIPES. CONCORDANCE PRATIQUE.  

 

INTRODUÇÃO 

 Este estudo destina-se à análise das antinomias normativas, conceituadas 

como conflito entre normas jurídicas aparentemente aplicáveis ao mesmo caso concreto, 
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mas com disposições incompatíveis entre si. Busca-se apresentar a classificação 

corrente das antinomias, bem como a apreciação crítica dos principais métodos de 

superação dos conflitos normativos, notadamente no que se refere à sua inaplicabilidade 

em sede de concorrência de princípios constitucionais. 

 O tema tem despertado a atenção dos juristas em virtude da existência, 

cada vez mais corrente, de conflitos sociais em que valores constitucionalmente 

protegidos encontram-se em situação de concorrência, ensejando uma tensão a ser 

solucionada pelo intérprete, mediante um juízo de valor cientificamente fundamentado. 

 O trabalho tem por objeto, portanto, a análise das questões apresentadas, 

a fim de que se proponha alternativas válidas a serem utilizadas pelo Direito 

Constitucional, através do desenvolvimento de uma hermenêutica adequada às 

peculiaridades normativas da constituição. 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

1. AS ANTINOMIAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

São várias as fontes do direito em que podem surgir antinomias, a saber: 

entre as leis, seja entre a especial e a geral; entre um sistema e a lei; entre a 

Constituição e a lei; entre o sistema de valores e a lei, tanto no plano material como no 

plano formal. 

As antinomias podem ser, numa primeira classificação, solúveis, 

também denominadas aparentes. Serão consideradas antinomias solúveis ou aparentes 

aquelas que podem ser resolvidas tão-somente pela aplicação dos critérios basilares de 

solução da chamada incompatibilidade entre normas: o critério hierárquico; o da 

especialidade; o da especificidade; o cronológico. É questionável, inclusive, se tais 

hipóteses de conflitos normativos configuram, efetivamente, antinomias, na medida em 

que são oferecidos pelo sistema jurídico critérios científicos de solução eivados de 

clareza e positividade.  

Já as antinomias insolúveis (ou reais) não são resolvidas pela só 

aplicação dos critérios acima mencionados, quer por serem insuficientes, quer pelo fato 

de a incompatibilidade admitir mais de um critério de superação do conflito. Pode-se 
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dizer serem antinomias reais, pois, aquelas para as quais não há no ordenamento 

jurídico regras normativas de solução1. 

Contudo, se considerarmos as antinomias aparentes ou solúveis, 

veremos que as mesmas podem tomar certa complexidade, uma vez que o critério da 

especialidade não é tão uníssono em sua aplicação, dada a possibilidade de a lei 

especial se valer de critérios da lei geral. Da mesma sorte, tangenciando-se o critério da 

cronologia, ver-se-á que este nem sempre é soberano, posto que uma norma que não 

seja expressamente revogada continua a ter vigência, inobstante a lei nova, com esta 

concorrendo em muitos pontos. Doutra sorte, há sempre a possibilidade de o conflito 

envolver várias normas concomitantemente, e não necessariamente dois diplomas. 

Considerando-se que as normas estejam no mesmo plano de validade 

espacial, temporal e que se postem no mesmo patamar hierárquico, poder-se-á admitir 

que tais normas venham a incidir cumulativamente, nada obstante regulem 

conseqüências diferenciadas sobre o fato, inexistindo entrave neste caso. Consideradas 

as mesmas circunstâncias apresentadas, podem as normas ordenar conseqüências 

díspares, e que se excluem, pelo que há de se optar por uma delas, seguindo-se variados 

critérios. Havendo compatibilidade entre as conseqüências estipuladas pela norma 

especial e pela norma geral, há de se averiguar se as conseqüências da norma especial 

tão-somente modificam ou complementam a norma geral, ou, ao reverso, chegam a 

substituir as da norma de caráter mais genérico, o que se perscrutará por intermédio do 

critério teleológico e sistemático. Exclusivamente ante a circunstância de as 

conseqüências da norma especial excluírem as da norma geral é que esta restaria 

afastada. É possível, igualmente, que determinados casos de especialidade coincidam 

apenas parcialmente na previsão das duas normas, sendo o diapasão de prevalência, 

mais uma vez, a observância dos aspectos axiológicos. 

As antinomias existem, como regra geral, entre duas normas conflitantes 

do mesmo ordenamento jurídico, e que tenham o mesmo âmbito de validade, seja 

temporal, espacial, material ou pessoal2. Deve restar consignado, portanto, inexistir 

antinomia no ordenamento jurídico, posto que este há de ser harmônico e coerente para 

que possua unidade, sempre voltado que há de ser para o bem-estar social e para a 
                                                 
1 FERRAZ JR, Tércio Sampaio: Introdução ao Estudo do Direito:Técnica, Decisão, Denominação. São 
Paulo: Atlas, 1995,  p. 211. 
 
2 BOBBIO, Norberto: Teoria do ordenamento Jurídico. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. Brasília: Edunb, 1994, p. 86-87. 
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consecução da dignidade da pessoa humana, através do pleno estabelecimento da 

justiça.  

Desnuda-se, pois, que, para a existência da antinomia, duas ou mais 

disposições em conflito devem ser efetivamente normas jurídicas, com plena vigência, 

embora não necessariamente pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico. É 

imperativo que tais normas opostas provenham de autoridades competentes para editá-

las, que tenham operadores opostos, e que seus conteúdos reflitam a negação entre si 

das disposições normativas. Pode-se concluir serem três as condições para a existência 

da antinomia real, a saber, a necessidade de decisão, a incompatibilidade e a 

indecidibilidade. 

Também podem ser classificadas as antinomias como sendo próprias ou 

impróprias. Próprias seriam aquelas que deixariam o sujeito em dilema, de tal sorte a 

não poder aplicar certa norma sem que viesse a entrar em rota de colisão com a outra, 

daí ser necessária a opção. E, ipso facto, a postura de adotar certa norma em prejuízo da 

outra leva o intérprete, inafastavelmente, a desobedecer o comando da norma por ele 

desprezada, conduzindo-o à adoção de certos critérios, de tal sorte que possa 

desvincular-se de tal situação anômala. Referido tipo de antinomia advém do aspecto 

formal, não importando o conteúdo material, sendo vislumbrada quando certa conduta 

revela-se, concomitantemente, prescrita e proibida, proibida e não-proibida, prescrita e 

não-prescrita. 

Por seu turno, a antinomia imprópria é assim denominada pelo fato de 

não proibir o sujeito de atuar de acordo com as normas, ainda que a elas se 

contraponha, de tal forma que o conflito descortina-se entre a consciência do intérprete 

e o comando posto. O esperado é justamente que a consciência do aplicador não o 

deixe acomodar-se em aplicar norma que não reste amparada pelo espírito maior do 

ordenamento, tão-somente por ser a regra mais fácil de ser aplicada. Isso porque 

existirão várias situações em que poderá o intérprete, em processo de efetivação de 

conduta que privilegie a evolução do sistema posto, baseado nos valores maiores do 

ordenamento jurídico, passar a aplicar norma outra que melhor se coadune com o caso 

concreto e, ao mesmo tempo, externe uma visão de maior razoabilidade, atualização e 

legitimidade do sistema positivado3. 

                                                 
3 DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas. São Paulo: Saraiva, 1987, p.  26-27. 
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Pode-se afirmar, portanto, ocorrer a antinomia imprópria quer no que se 

refere a princípios, quer a valores, quer à teleologia das disposições normativas. 

A antinomia de princípios se verifica quando há uma desarmonia na 

ordem jurídica decorrente da coexistência de diferenciadas idéias e ideais fundantes, 

tais como a liberdade, a segurança e a justiça; valores que, em certo momento, podem 

vir a estar em conflito. E tal se dá pelo fato de o princípio da justiça e o da segurança 

jurídica não poderem ser implementados em sua forma mais pura e imaculada. Há de 

acabar por existir o sacrifício de um em prol do outro, ainda que de forma parcial, 

posto que a justiça clama por concretização, vale dizer, uma consideração de fatos, 

pessoas e circunstâncias, enquanto a segurança jurídica impõe a abstração de tais 

elementos individuais. A exigência de segurança acaba por levar à adoção de limites de 

idade, prazos específicos, obrigando a aplicação da norma deste ou daquele modo, 

mesmo que a disposição normativa pareça injusta. Por outro passo, sói acontecer de a 

justiça exigir a flexibilização da letra fria da lei, dando certo ar de relatividade à 

importância da segurança. E assim, por ser um princípio imanente e transcendente, 

deverá a segurança injusta dar lugar à justiça segura, tudo com escora nos 

metaprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade, efetivando-se uma correção do 

Direito Positivo com o Direito Suprapositivo. 

Já a antinomia valorativa também é chamada de imanente, ou de 

antinomia de valoração. Verifica-se quando o próprio legislador não for fiel à valoração 

anteriormente exposta no ordenamento. Seria o caso, à guiza de exemplificação, de o 

legislador criminal, para certo tipo penal, atribuir uma pena “x” e, para outro 

notoriamente mais grave, atribuir uma pena expressivamente mais branda. Sendo, pois, 

uma realidade injusta, embora inegavelmente posta no ordenamento, há de o intérprete 

evitar a aplicação da norma mais gravosa, vez que o grande objetivo do dito 

ordenamento é o pleno estabelecimento da justiça. Daí se recorrer ao chamado método 

de justificação externa do Direito, com o qual, sem que se afronte o direito 

textualizado, possa se construir a norma efetivamente legítima. 

Frise-se, outrosssim, ser da órbita da antinomia valorativa aquela 

resultante de uma visão panorâmica da realidade político-cultural, que faz com que 

certa forma, apesar de ser formalmente válida, esteja, em termos materiais, em 

desacordo com a hodierna filosofia social. 
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Assim, de nada valerá ao julgador exarar uma bela sentença sem mácula 

jurídica, mas eivada de imprecisões axiológicas que impedem a realização da justiça. 

Deve-se frisar que, dificilmente, sentença escoimada à luz de espírito comprometido 

terá larga aceitação. 

Diz-se que acontecerá a antinomia teleológica quando houver conflito 

entre os fins a que se propõe determinada norma e os meios que outra norma 

estabelecer para a consecução da finalidade esposada na primeira disposição normativa. 

A incoerência estaria no fato de o legislador pretender atingir certo fim com a norma A 

e, com a norma B, de cunho procedimental, inviabilizar a efetivação do fim antevisto 

na norma A. Assim, evidenciar-se-á a antinomia teleológica, sempre que a relação meio 

e fim entre as normas não é observada. 

2. A CONSTITUIÇÃO E AS ANTINOMIAS 

Pode-se dizer ser uma “antinomia” constitucional a que se observa no 

interior da Constituição, entre um e outro dispositivo, ou entre suas regras e os seus 

princípios, ou, ainda, entre os próprios princípios da Constituição. 

Na ordem brasileira, o conflito que venha a existir entre regras é 

passível de solução com base no art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, 

observando-se a sua validade, vez que uma regra revoga outra, ao que se chama 

antinomia de 1o grau. 

Entretanto, quando o conflito se dá entre princípios, tem-se a antinomia 

de 2º grau, que aparece de forma diferenciada da anterior, vez que se sabe terem os 

princípios validade paralela, bem assim igual posicionamento hierárquico frente à 

Constituição, exatamente por conta do standart constitucional da unidade da Carta 

Magna. Dessa forma, um princípio constitucional, que, por conceito, é 

hierarquicamente igual a outro situado no mesmo diploma, não pode ser afastado por 

incidência deste. Havendo o conflito principiológico, a solução se dará através do 

critério valorativo, sendo a querela resolvida na órbita axiológica, por força da qual se 

escolherá o princípio mais adequado com base no critério da relevância4. 

Não há, pois, como se tangenciar a questão das antinomias na 

Constituição sem que se venha a romper com determinados padrões do chamado 

                                                 
4 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996, p.  253-254. 
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dogmatismo constitucional, sendo tal desate o ponto de partida para se admitir a 

possibilidade da antinomia e seu conseqüente enfrentamento e solução. 

Num primeiro lampejo, poder-se-ia dizer impossível a ocorrência de 

antinomia real em face da unidade da Constituição, uma vez que a ordem jurídica de 

cada estado constitui um sistema lógico, o que torna defeso que uma mesma situação 

jurídica venha a estar contemplada por normas que entre si sejam contrastantes5. E 

justamente com o escopo de impedir que tal situação de oposição venha a ocorrer é que 

a ciência jurídica se vale de uma série de critérios que buscam dar solução aos conflitos 

da lei, quer seja no tempo, quer no espaço.  

Entretanto, nem sempre tais recursos têm o condão de solucionar 

conflitos que venham a existir na seara da Constituição. Sob o aspecto lógico, sequer 

pode existir conflito em sede constitucional, posto que suas normas foram geradas num 

só momento e de forma unitária. É dado, pois, ao intérprete, diante de um conflito que 

efetivamente venha a ocorrer, buscar uma conciliação factível, sem que venha a anular 

qualquer norma constitucional, pois seria o mesmo que admitir a falibilidade geral da 

Carta Maior. 

Daí ser mais razoável admitir-se que as antinomias existentes dentro do 

corpo constitucional, considerando-se o aspecto hierárquico-normativo, são, como 

regra geral, antinomias aparentes, posto que solúveis, uma vez que há de se buscar o 

equilíbrio entre as disposições normativas. 

Contudo, mesmo as antinomias reais são passíveis de solução, o que não 

é prerrogativa única da antinomia aparente, e, nada obstante a unidade constitucional, 

podem vir a existir, excepcionalmente, entre as mencionadas normas de status 

constitucional. 

Comportam, pois, as antinomias reais soluções, ainda que em sede de 

constituição, pedindo do intérprete a utilização de metacritérios que, como o nome está 

a sugerir, situam-se além dos critérios da hierarquia, do cronológico e da 

especialidade6. 

                                                 
5 BARROSO, Luís Roberto Barroso: Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 183. 
6 Apud LIMA, Francisco Meton Marques de. O Resgate dos Valores na Interpretação Constitucional-Por 
uma Hermenêutica Reabilitadora do Homem como Ser moralmente melhor. Fortaleza: ABC, 2001, p.212. 

  
3435



É de se lembrar que a Emenda Constitucional que passa a fazer parte do 

corpo da constituição não deve ser ensejar tensão, posto que, ao ser inserida no texto 

maior, há de guardar sintonia com o mesmo, inobstante, na prática, nem sempre a 

harmonia esperada se efetive. Entre as chamadas regras de transição e as normas do 

corpo permanente, a tensão se torna de difícil ocorrência, tal se dando exatamente por 

conta da natureza diferenciada de referidas normas. Assim o é pelo fato de o 

constituinte, ao prever os atos de disposição constitucional transitória, já estabelecer 

que os mesmos prevalecerão sobre as demais normas do corpo normativo 

constitucional7. A finalidade dos ADCT é, precipuamente, por conta de sua 

transitoriedade, resguardar a supremacia das normas constitucionais, posto que 

conferem às normas do corpo permanente um efeito chamado diferido. O verdadeiro 

escopo de uma norma de transição é facilitar a chegada da nova norma, de tal sorte que, 

por conta da previsão de caráter provisório, se torne mais facilitado o futuro e efetivo 

cumprimento da norma constitucional permanente. 

Nada obstante a supramencionada dificuldade de ocorrência de conflito 

entre normas da constituição entre si consideradas e entre norma da constituição e  

norma de transição, há de se admitir a possibilidade de ocorrência de antinomia real. 

Deve-se considerar, contudo, que as antinomias entre as normas dos ADCT e as 

normas da própria constituição sejam meramente aparentes, propiciando, tão-somente, 

a ocorrência de tensão, uma vez ser possível, para o deslinde, a utilização do critério 

cronológico ou, ainda, o da especialidade. O só fato de duas normas haverem sido 

legisladas no mesmo momento não tem, por si só, o condão de lhes dar o mesmo e 

imediato grau de eficiência. Ao aplicar o critério do cronos não poderá o intérprete 

esquecer que, inobstante se possa considerar para determinada norma a chamada 

vacatio legis, para outra, nascida no mesmo momento, é possível que se adote o critério 

da eficácia plena automática. 

 

 

2.1. TENSÕES EXISTENTES NA ÓRBITA CONSTITUCIONAL 

A tensão seria fruto da antinomia. Parte da doutrina que não aceita a 

existência de antinomia em sede de normas constitucionais, e que o faz com escudo no 

                                                 
7 HORTA, Raul Machado: Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 321. 
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princípio da concordância prática, que obnubilaria a possibilidade de antinomia, tolera 

tão-somente a existência de tensões, admitindo, por conseqüência, não serem as 

tensões, necessariamente, frutos das antinomias. 

Evidenciariam-se, portanto, as tensões constitucionais, nos casos em que 

a Carta Maior desnuda antinomias aparentes ou reais, ou ainda, quando da aplicação 

efetiva da norma, possam surgir controvérsias ou conflitos tangentes a valores e bens a 

serem preservados. 

É de se considerar, com fundamento no pensamento da mais abalizada 

doutrina do constitucionalismo moderno, que o fato de a Constituição abarcar sistema 

aberto de princípios acaba por gerar a ocorrência das tensões envolvendo os muitos 

princípios que dão a estrutura ao Texto Constitucional, ou ainda entre os princípios 

gerais e os especiais. E tal ocorre pelo fato de a Constituição não congregar um sistema 

absolutamente hermético e eivado de harmonia, posto que tenta acomodar os interesses 

de vários segmentos da sociedade, que muitas vezes não convergem para o mesmo 

ponto. Por tal razão o ideal de pleno consenso entre princípios e normas constitucionais 

não chega a ser maior e mais efetivo que a prática de idéias antagônicas advindas do 

pluralismo de interesses vários que formam a sociedade, e que pululam a cada instante 

da vida social, política, econômica, moral, religiosa e jurídica de um povo8. 

Entretanto, em que pese existirem tensões, é certo, por uma questão de 

coerência, que seja incompatível com o princípio da unidade normativa da constituição 

a existência de antinomia constitucional e de inconstitucionalidade das normas 

constitucionais. 

Quando muito, admite-se a colisão, entendendo-se esta como conflito 

ocorrente entre direitos, ou mesmo entre direitos e valores, escudados em princípios e 

regras da constituição. A solução para esta tensão seria diversa daquela que se daria 

para uma possível antinomia constitucional, quando a norma prevalente arredaria do 

corpo constitucional a que fosse preterida. 

É oportuno lembrar que os conflitos normativos surgem de maneira 

mais notória nos casos práticos, e que, considerando ser o preceito constitucional tão-

somente uma previsão normativa, com rara exceção externará, ab ovo, choque com 

outros dispositivos. Ao reverso, ante a aplicação efetiva do preceito constitucional 

                                                 
8 CANOTILHO, J.J.Gomes: Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 195-196. 
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estará posto o tapete vermelho para as colisões. O mesmo se diga de tal raciocínio 

relativamente às normas infraconstitucionais. É inconteste que, diferentemente do 

Texto Maior, que é elaborado num só momento, as normas infraconstitucionais, que a 

cada minuto nascem, estão mais suscetíveis de apresentar colisões. Daí se concluir ser 

uma forte tendência da Constituição não estampar preceitos que venham de encontro 

um ao outro. 

2.2. BALANCING – CONTRAPESO DE VALORES E O 

PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA 

Por balancing entende-se a postura do direito americano de tentativa de 

solução de tensões normativas, ante à admissão de uma hierarquia de valores, 

viabilizada por intermédio de fórmulas adequadas para a superação de tal dificuldade. 

Assim, prestar-se-ia o balancing a ser um instrumento de sopesamento e medição dos 

chamados contrapesos de valores constitucionais, sendo uma espécie de ápice da 

jurisprudência de valores9. 

Destarte, por um lado, o balancing pode ser enxergado de forma ampla, 

quando se dá o emprego dos valores de um modo genérico e abstrato, sendo uma 

espécie de auto-limitação para o julgador, o que é denominado pelo direito americano 

de self-restraint. Parte-se do pressuposto de que a formulação de normas derivadas da 

Constituição não podem vir a congregar fato absoluto, uma vez que dependem do 

contexto, o que pede uma certa maleabilidade, posto que há de ser considerado que a 

essência dos princípios da constituição variará em conformidade com as distintas óticas 

sociais. 

Doutra faceta pode-se admitir um aspecto estrito ao balancing,  quando 

o mesmo se referir a cada caso concreto, com a devida observância do que está para ser 

mensurado. Em tal situação, tão-somente a realidade sobre a qual tem atuação o ato 

jurídico ou a norma pode fornecer o peso específico de cada um dos interesses, daí a 

importância da análise da realidade posta, com o que se pode estabelecer o contrapeso 

pertinente. 

Poder-se-ia afirmar, portanto, não ser a única função do balancing ou do 

contrapeso de valores e bens constitucionalmente protegidos o estabelecimento de 

                                                 
9 LIMA, Francisco Meton Marques de. O Resgate dos Valores na Interpretação Constitucional-Por uma 
Hermenêutica Reabilitadora do Homem como Ser moralmente melhor. Fortaleza: ABC, 2001, p. 218. 
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esquemas de hierarquia entre os vários valores, mas, outrossim, o de lançar soluções 

que harmonizem e equilibrem o sistema jurídico como um todo. 

Com base nos mais abalizados critérios propostos pela mais consagrada 

doutrina constitucionalista, havendo um conflito entre dois direitos, liberdades e 

garantias, para os quais qualquer restrição não tem a chancela da constituição, deverá o 

intérprete ater-se a múnus de concordância prática, onde exista um mínimo de sacrifício 

para os dois direitos conflitantes, evitando assim beneficiar um direito em prejuízo do 

outro. 

Ainda com base nos mais doutos escólios, ocorrendo conflito entre dois 

direitos, liberdades e garantias, dando-se, contudo, a sujeição de um à reserva de lei 

restritiva e de outro não, o esperado é que se assegure expressiva eficácia do direito não 

impassível de restrição e que se limite o direito que esteja sujeito a reserva de lei 

restritiva, não se olvidando, contudo, da necessidade de aplicação do princípio da 

proporcionalidade. 

Vindo a acontecer o conflito entre dois direitos, liberdades e garantias 

sujeitos à reserva de lei restritiva, deverá o legislador realizar ingerências, ou mesmo 

vir a limitar o exercício dos dois direitos no quantum que for o necessário, 

incrementando a concordância prática entre ambos, de forma proporcional. 

Já se tratando de conflito entre direitos, liberdades e garantias que não 

estejam sujeitos à reserva de lei restritiva com outros direitos ditos fundamentais, ou 

com bens outros protegidos pela constituição, deverão ter prevalência os primeiros10. 

2.3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE E OS VALORES. 

Pelo princípio da proporcionalidade entende-se que deve haver uma 

adequação entre os meios e os fins da norma, uma observância da real necessidade, ou 

seja, a compreensão de que, quando se impõe fazer, que seja feito da maneira menos 

gravosa. É de se dizer que a constituição não traz expresso em seu corpo tal princípio, 

mas é mais que corrente vê-lo nos julgamentos dos pretórios, como ápice da boa justiça 

e da eqüidade, decorrente mesmo da idéia do Estado Democrático de Direito.  

A grande finalidade do princípio da proporcionalidade é assegurar a 

efetividade das normas, as quais têm os valores em seu âmago. Pode-se dizer, 

                                                 
10 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 226. 
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outrossim, que o princípio da proporcionalidade é tópico, no sentido de que se volta 

para a justiça do caso concreto ou particular, tendo relevante semelhança com a 

eqüidade e sendo eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais, já que submete o 

caso ao vislumbre dos prós e dos contras da aplicação normativa, com o escopo de 

perscrutar se não houve excesso nas relações entre meios e fins11. 

O certo, pois, é que, ante a existência de um ou mais direitos 

fundamentais em jogo para a solução de um caso concreto, deverão tais direitos sofrer 

uma ponderação em face do valor ou do bem que se tem por propósito tutelar. E 

mencionada postura de relativização para a aplicação de uma norma de direito 

fundamental traz consigo um leque de várias formas de efetivação dos mencionados 

direitos fundantes. A solução de conflitos entre princípios se rege pela 

proporcionalidade em sentido estrito, do que se deduz que a natureza  da norma de 

direito fundamental é a de princípio12. De igual sorte, se deduz serem a adequação e a 

necessidade ou exigibilidade critérios de solução de conflitos por terem as normas de 

direito fundamental o caráter de princípio. 

Uma vez que a consumação dos direitos fundamentais dependerá da 

otimização de situações jurídicas e de fato, patenteia-se que a adequação dos meios aos 

fins, como também a procura da maior idoneidade do meio para a efetivação do fim 

estão imbricadas de forma implícita ao processo, tendo em vista que a adequação e a 

necessidade consolidam o resultado factível sob o manto da realidade que se pode ter. 

É de se conceber que todas as normas inseridas no corpo da Lei Maior 

estão abarcadas pelo conceito de constituição, quer as de cunho material, quer as de 

cunho formal, bem como os princípios constitucionais materiais que não estejam 

explicitamente mencionados no texto constitucional, dentre os quais o princípio da 

proporcionalidade, o qual, efetivamente, goza do conceito de verdadeiro direito 

fundamental. 

Também é de se fazer menção, nesta seara da solução de conflitos 

normativos, ao princípio constitucional da razoabilidade ou racionalidade, o qual 

tangencia diferenciados ramos do direito, mormente o processual. 

                                                 
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 345. 
12 BARROS, Suzana Toledo de: O Princípio da Proporcionalidade e o Controle Constitucional das Leis 
Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996, p.156. 

  
3440



Importa que sejam ressaltadas as diferenças do mencionado princípio da 

razoabilidade com o da proporcionalidade, em que pesem suas muitas semelhanças. 

Considerando-se o que já se disse a respeito do princípio da 

proporcionalidade, é de se extrair do princípio da razoabilidade sua busca de identidade 

total entre a razão e a forma de ser. Seria a pregação do princípio da razoabilidade a da 

necessidade da perfeita simbiose entre o que se encontra inserto na norma e o que dela 

se extrai da experiência prática. 

Assim, resguardadas as semelhanças, o que se tem de dissonância entre 

ambos é que o princípio da proporcionalidade veda a ocorrência de excessos na 

aplicação dos princípios constitucionais, enquanto o princípio da razoabilidade propicia 

o conhecimento do espírito dos princípios, ou seja, do princípio considerado em si 

mesmo, o que acaba por facilitar o acerto de sua interpretação e, por via de 

conseqüência, a correta aplicação. A proporcionalidade, por seu turno, permite que se 

conheça a sua relação com os outros princípios e regras componentes da constituição. 

Também no afã da solução dos conflitos não se pode olvidar a 

importância que tem o princípio da concordância prática, também chamado de 

princípio da harmonização. 

Por força do mesmo, hão de ser buscados, para o problema a ser 

resolvido em face da constituição, os bens e valores jurídicos que se encontram em 

conflito, estabelecendo-se, no caso específico, que valores hão de prevalecer, sem, 

contudo, implementar sacrifico absoluto de uns valores em prol de outros13. 

Tem, portanto, o princípio da concordância prática espeque para 

aplicação na hierarquia de valores ou bens constitucionalmente protegidos. E tal 

hierarquia denuncia-se diante do surgimento do conflito. Há, pois, considerável 

semelhança com o balancing em sentido estrito. Este dá expressiva importância à 

análise das tensões e hierarquia, com o escopo de criar fórmulas para o deslinde da 

questão. Já o princípio da concordância prática se volta mais para a percepção do caso 

concreto, buscando resolvê-lo em conformidade com a característica do problema, sem 

que existam fórmulas previamente estabelecidas. Ademais, é de se considerar que a 

aplicabilidade do balancing se efetiva quando os pontos de conflito, e, via de  

conseqüência, os interesses, têm natureza idêntica, ou, ao menos, semelhante. 
                                                 
13 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Da Interpretação Especificamente Constitucional. Revista da 
Informação Legislativa, nº 32, p. 257. 
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Referidos instrumentos, a saber, quer o balancing, quer o princípio da concordância 

prática, desnudam, pelo só fato de existirem no estudo do constitucionalismo moderno, 

a efetiva existência de bens, direitos, poderes, princípios, ou, em suma, valores que têm 

maior relevância que outros. 

Não se pode deixar de admitir a existência de considerável grau de 

subjetivismo na aplicação dos acima comentados critérios. Mas tal se dá por conta de a 

norma, mormente a constitucional, de extrema abstratividade, não ter o condão de 

esgotar a previsão de todas as circunstâncias e casos práticos. Pode-se até dizer ser 

referido caráter subjetivo uma constante nos mais vários ordenamentos jurídicos 

modernos, ora mais acentuado, ora menos, variando de acordo com a corrente 

interpretativa e com os critérios e princípios recepcionados por certo sistema jurídico. 

Com o fito de arredar tanto quanto possível referido subjetivismo, o máximo que se 

pode fazer é construir uma malha de critérios mínimos para serem aplicados, de tal 

sorte que se resguarde cota inarredável de objetividade e segurança para o argumento 

da interpretação, sem que venha a acontecer um esgotamento ou um engessamento de 

padrões tidos como intangíveis. 

Havendo, pois, bens jurídicos em colisão que congreguem a condição de 

direitos e garantias fundamentais, ou mesmo que estejam inseridos no corpo 

constitucional, importa que venham a ser harmonizados, de tal maneira que não se dê 

privilégio a um em detrimento de outro, o que seria uma verdadeira negação do direito 

e da garantia fundamental e do próprio valor que se insere em referido direito ou 

garantia, acabando-se por tornar pífia qualquer tentativa de se dar eficácia à norma 

constitucional. Para garantir, pois, a plena eficácia constitucional é que exsurgem tais 

princípios, num feixe de valores. 

2.4. VALORES CONSTITUCIONAIS E HIERARQUIA 

Sabe-se que os princípios estão jungidos aos valores. Dessa forma, os 

bens jurídicos são tutelados pelo fato de os princípios serem conceitos deontológicos, 

ao passo que os valores compreendem nos conceitos axiológicos, considerando, dessa 

forma, os bens, sob a ótica da otimização. É dos valores que os princípios retiram o 

amálgama para a busca da plenitude, ao mesmo tempo em que dão efetividade aos 

mencionados valores. Daí que, qualquer que seja a interpretação constitucional, o ponto 

de partida há de ser o escalonamento de valores, valendo aqui ressaltar que, nas 

constituições, de uma maneira geral, a acepção valor é diferenciada de princípio. 
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E resta inegável a estreita correlação entre a hierarquização e os 

processos de interpretação e aplicação da Lei Maior. É certo que o estabelecimento de 

critérios inflexíveis para a hierarquização são pouco utilizáveis em tal contexto, nada 

obstante não se possa deixar de observar um pendular de mais expressiva valoração dos 

direitos, liberdades e garantias, também, denominados de direitos e garantias 

fundamentais. 

Pode-se admitir que o fato de o constituinte haver adotado os Princípios 

Fundamentais em nível de técnica legislativa externaria, como de fato externa, a 

existência de uma hierarquia interna no próprio corpo constitucional, do que se conclui 

estarem os princípios em posição hierárquica superior às demais matérias abordadas 

pela Constituição, com notório exercício de força vinculante, mormente no momento 

da interpretação. 

E tal escalonamento pode ser estabelecido, inclusive, entre os Princípios 

Fundamentais e os Princípios Gerais, sendo aqueles superiores a estes, os quais, por sua 

vez, são superiores às normas setoriais. Assim, no auge hierárquico estariam os 

Princípios Fundamentais, depois seguidos dos Princípios Gerais, vindo por derradeiro 

as normas setoriais. 

Do acima dito deduz-se que o constituinte, não de forma involuntária ou 

forçada pelo acaso, quis estabelecer um escalonamento mesmo em relação aos vários 

princípios por ele adotado no texto constitucional. Dessa arte, seriam princípios áureos 

o do federalismo, o republicano, o democrático, a tripartição de poderes, todos 

denominados princípios fundamentais. Em segundo escalão viriam os Princípios 

Gerais, tais os que regulamentam, por exemplo, o Sistema Tributário Nacional. 

É de se consignar, contudo, que todos os preceitos estão insertos numa 

mesma Carta, no mesmo texto da Constituição, submetidos que foram a processo 

legiferante capitaneado pela autoridade constituinte imbuída de fazer valer a vontade 

constitucional, advinda da consciência constitucional, cujo escopo é o da 

implementação máxima de efetividade. Daí ser o munus do intérprete o de procurar dar 

a maior eficácia possível a todas as normas que compõem a constituição, tudo isso em 

razão de, no aspecto formal, todas as normas insertas na Lei Maior terem a mesma 

posição hierárquica, e, via de conseqüência, a mesma vocação de eficácia conferida 

pela própria constituição. 
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Aquilo que a norma trata ou tutela é composto por bens, direitos, 

poderes e faculdades, não se podendo olvidar o juízo de valor que existe em todo 

regramento jurídico14. É por tal razão que, envolto em cada norma de direito 

fundamental, há a nidação de um bem jurídico que passa a ser tutelado, cuja evolução 

histórica acabou por justificar sua inserção no texto constitucional.  

É o que acontece, por exemplo, com o princípio da isonomia. Ao 

asseverar a Constituição que todos são iguais perante a lei, vedando a distinção de 

qualquer natureza, a nidação ocorrida foi do bem jurídico igualdade de tratamento, ou 

isonomia, legitimado por toda a sociedade, ao longo de muito tempo, como inarredável 

para a harmônica convivência entre os homens. Nesse processo de valoração, muitas 

foram as dificuldades em todo o transcorrer da história da humanidade, até que viu a 

sociedade ser oportuno eleger a igualdade enquanto valor, e num segundo passo, como 

princípio, para a harmoniosa interação social. Numa derradeira etapa, tal princípio 

isonômico restou positivado no Texto Constitucional. 

Considera-se, pois, que, por ser a Constituição o resultado de um 

processo político, imperativo se torna que as escolhas realizadas pelo poder constituinte 

se escudem em critérios de prevalência e de escalonamento de bens mais ou menos 

importantes, o que se coaduna com a própria natureza humana, que constantemente, 

quer consciente, quer inconscientemente, está realizando atos de escolha, com escora 

em valores, pelo que, sendo a Constituição a materialização de uma ordem aspirada 

pelo povo, nada mais razoável que, assim como o homem, ela, Carta Política, realize 

atos de escolha, escoimados nos valores adotados pela sociedade. Daí que, na mesma 

linha de raciocínio, não se pode deixar de admitir que as normas constitucionais têm 

um profundo conteúdo político. 

E essa politicidade é a responsável pela produção de símbolos e valores, 

que se impregnam na própria estrutura do estado e do Direito, e que por suas vezes são 

como que uma consciência axiológica, ora mais, ora menos difusa na sociedade, e que 

vêm a se externar no corpo constitucional. 

Dessa maneira, o fato de o estado conter uma pluralidade de normas, 

bem como uma constante e fértil produção das mesmas, implica na necessidade do 

estabelecimento de critérios de hierarquia, que terão fundamental importância no 

fenômeno jurídico da interpretação constitucional. 
                                                 
14 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 34. 
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Entretanto, o estabelecimento de tais critérios não pode chegar às raias 

da fixação de uma rigorosa hierarquia formal entre diferentes direitos individuais, o 

que, caso acontecesse, findaria por desnaturar tais direitos, desfigurando, via de 

conseqüência, a própria Constituição, uma vez que se estaria a aceitar não ser esta um 

complexo normativo unitário e harmônico. 

Do afirmado, parece certo ser restrita a hierarquia das normas no 

aspecto formal, mas plenamente aceito o escalonamento no aspecto material, 

verificando-se claramente a pujança de determinados bens jurídicos, direitos e 

faculdades (em suma, valores) sobre outros, sendo, pois, aceita a tese da hierarquia 

material de valores na Constituição. 

Pode-se citar o singelo exemplo como o da preservação da vida e da 

vinculação do Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, à órbita federal. Salta aos 

olhos que as normas constitucionais que preservam a vida estão em patamar 

consideravelmente acima da que vincula o Colégio Pedro II à seara federal, embora 

referidas normas que cuidam da vida e do Colégio Pedro II tenham, igualmente, 

natureza constitucional. 

Também inegável, para insistir no notório escalonamento material das 

normas constitucionais, ser mais precioso o direito à liberdade e a tratamento digno e 

não degradante à composição de ministros de um tribunal; serem mais valiosos os 

direitos sociais à saúde, segurança e previdência social à fixação de datas 

comemorativas para diferentes segmentos étnicos nacionais; a prevalência do direito à 

saúde e assistência social sobre o prazo para justiça desportiva proferir decisão final. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Buscou-se demonstrar o conceito e a classificação das antinomias 

normativas, apresentando-se, ainda, os meios tradicionais de solução dos conflitos 

normativos verificados entre regras. Distinguiu-se as antinomias entre reais ou 

insolúveis e aparentes ou solúveis, a fim de que sustentar a idéia de que a concorrência 

entre princípios constitucionais configura, em verdade, uma simples tensão, 

identificável com a antinomia aparente, para a qual o próprio ordenamento oferece 

critérios seguros de superação, tendo em vista o princípio da unidade da constituição. 
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  Considerando a concorrência de valores, há de ser solucionado o conflito 

através da concordância prática, observando-se um balanceamento entre os princípios, 

evitando o sacrifício injustificado de um em detrimento de outro, tendo em vista os 

parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. É imperioso observar, ainda, que a 

própria constituição traz em si uma hierarquia de valores, conforme o preceito integre 

ou não o núcleo duro do diploma normativo, aquelas disposições primordiais que, em 

caso de conflito, devem ser preservadas em face de dispositivos de inferior valor sócio-

político. 
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RESUMO 
 

Este trabalho trata das novas relações entre o público e o privado a partir de uma análise 

sociológica de tais categorias. Busca-se estabelecer um contraponto entre o paradigma 

originário da Grécia Antiga e as suas mais recentes configurações, a fim de subsidiar a 

(re)discussão dos papéis, limites e relações da dicotomia “público-privado” em um contexto 

contemporâneo. Questionamos, primeiramente, se a emergência da chamada “esfera 

social”, desencadeada pela modernidade liberal, foi responsável por um retraimento no 

papel da esfera pública. Em seguida, procuramos analisar a ascensão da "esfera íntima" e 

suas possíveis repercussões no âmbito da esfera pública e da esfera privada. Certas 

concepções sociológicas mostram-se muito refratárias ao papel desempenhado pela esfera 

íntima, considerando-a como um dos fatores capazes de ensejar a corrosão da esfera 

pública. Outras correntes teóricas, no entanto, revelam-se entusiasmadas com as novas 

possibilidades e dimensões da intimidade no mundo contemporâneo, uma vez que, sob esse 

ponto de vista, a intimidade estaria passando por uma reestruturação genérica com ganhos 

ampliados, capaz de engendrar uma cartografia mais emancipatória da esfera privada, sem 

prejuízo para a esfera pública. A existência de análises tão contraditórias só vem reforçar a 

necessidade de problematização de categorias centrais para o estudo do direito, do estado e 

da sociedade.  
  

PALAVRAS CHAVE: ESFERA PÚBLICA; ESFERA ÍNTIMA; ESFERA SOCIAL; 

PÚBLICO; PRIVADO. 
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RÉSUMÉ 

Ce travail porte sur les nouveaux rapports entre le public et le privé à partir d’une analyse 

sociologique de ces deux catégories. Nous cherchons à établir um contrepoint entre le 

paradigme originaire de la Grèce ancienne et ses plus récentes configurations à fin de 

donner des subsides pour la (re)discussion des rôles, des limites et des rapports de la 

dichotomie “public-privé” dans um contexte contemporain. D’abord nous demandons si 

l’émergence de la dite “sphère  sociale”, déclanchée par la modernité libérale a été la 

responsable par la rétraction dans le rôle de la sphère publique. Ensuite, nous cherchons à 

analyser l’ascension de la sphère intime et ses possibles répercussions dans le cadre de la 

sphère publique et da la sphère privée. Certaines conceptions sociologiques se montrent 

plus réfractaires en ce qui concerne le rõle joué par la sphère intime en l’envisageant 

comme l’un des facteurs capables de provoquer la corrosion de la sphère publique. D’autres 

courants thèoriques, cependant, se montrent enthousiasmées par les nouvelles possibilités et 

dimensions de l’intimité dans le monde contemporain puisque sous ce point de vue, 

l’intimité passerait par une restructuration générique avec des gains amplifiés capables 

d’engendrer une cartographie plus emancipatrice de la sphère privée sans porter prejudices 

à la sphère publique. L’existence d’analyses si contradictoires ne fait que renforcer le 

besoin de problematisation de catégories centrales pour l’étude du droit, de l’état et de la 

société. 

 

MOTS-CLÉS: SPHÈRE PUBLIQUE – SPHÈRE INTIME – SPHÈRE SOCIALE –              

PUBLIC - PRIVÉ 
  

 

INTRODUÇÃO 

Verifica-se cada vez mais que os tradicionais esquemas interpretativos aos 

quais se cingiam o público e o privado já não são capazes de dar contar das novas e 

complexas variáveis que se introduziram no mundo contemporâneo. 
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O velho paradigma público-privado, tão caro aos gregos na Antiguidade, e do 

qual foi tributária a civilização romana (em ambos os casos, com inegáveis reverberações 

entre nós), fora retomado a partir do início da modernidade liberal, ainda que sob outro 

viés. 

Após o longo hiato do medievo - em que tais esferas haviam se diluído em um 

sincretismo muito próprio1 - a idéia de um “Estado de Direito”, tal como concebida pela 

burguesia enriquecida, restabelecia o público e o privado como termos antitéticos. 

De fato, este novo modelo de separação encontra assento, entre outros fatores, 

na concepção de um Estado autolimitado, como fonte de onde promanam de leis às quais 

ele mesmo se submete. Assim, a esfera privada resta salvaguardada de ingerências 

inoportunas do Poder Público, uma vez que toda e qualquer intervenção do Estado na vida 

privada fica, doravante, condicionada ao estrito cumprimento dos limites da lei. 

  A institucionalização do Estado de Direito, criação engenhosa do ideário 

liberal é, a um só tempo, causa e efeito da emergência do indivíduo burguês, cujos 

interesses se tornam cada vez mais irreconciliáveis com os termos do Ancién Régime. 

Sob a égide do liberalismo, dá-se a emergência do “eu”, como sujeito de sua 

própria história, o qual, a partir de um processo de individuação, destaca-se do todo 

informe da massa, ao mesmo tempo em que se descobre dotado de racionalidade e livre-

arbítrio.  

A ascensão da “personalidade”, cujo corolário repousa na autonomia da 

vontade privada, irrompe um inevitável conflito em face do paradigma absolutista de 

Estado. E não era para menos. A permanência de um Estado Leviatã, dotado de poderes 

absolutos e ilimitados, não se coaduna, de modo algum, com as aspirações da nova classe 

social emergente.  

                                                 
1 Em relação ao período medieval, Habermas assinala que “... não existiu uma antítese entre esfera pública e 
esfera privada segundo o modelo clássico antigo (ou moderno)”. Esclarecendo em seguida que, durante o 
feudalismo, “... a autoridade “privada” e “pública” fundem-se numa inseparável unidade, já que ambas são a 
emanação de um único poder, sendo também compreensível que estejam ligadas aos bens fundiários e que 
possam ser tratadas como direitos privados bem adquiridos.” (HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da 
esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984, p. 17-25, passim).  
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Os standards mais caros à burguesia liberal – propriedade privada, liberdade 

contratual, liberdade de expressão, de locomoção, tolerância religiosa, proteção à 

intimidade e à vida privada, entre outros – constituem pautas valorativas que a livre 

iniciativa dificilmente poderia fazer vicejar em uma ambiência de arbítrio desmedido, como 

tende a ser um Estado Absolutista. 

Não por acaso, o Estado que a burguesia liberal vai construir para si, a fim de 

acomodar os interesses de livre acumulação de capital, será chamado “Estado mínimo”. 

Verdadeiro apanágio das liberdades individuais, cujas potencialidades floresceriam no 

campo profícuo do “livre mercado”, o Estado Liberal tem o seu papel bem mais limitado 

em relação ao paradigma absolutista. Aliás, na expressão cáustica de Bonavides, o Estado 

se vê reduzido à condição de um “acanhado servo do indivíduo”.2  

Nesse quadrante, é que se deflagrou todo o processo de codificação de leis, 

desde o século XIX, orientado segundo uma tradição de polarização do Direito em dois 

grandes ramos. De um lado, o Direito Público, fonte de “normas de ordem pública”, cuja 

teleologia repousava na idéia de bem comum, razão pela qual, elas não poderiam ser 

livremente transacionadas pelos particulares, por albergarem valores que o Estado reputava 

indeclináveis. E de outro, os vários ramos do Direito Privado, cujas linhas estruturais 

reservavam uma grande margem de liberdade, a fim de que os contratantes pudessem 

dispor livremente de seus interesses particulares.  

Essa linha divisória entre o Direito Público e o Privado, tão afeita aos manuais 

jurídicos, que a traziam como uma lição preambular, foi sendo mitigada ao longo dos 

últimos dois séculos em razão de que a própria realidade social subjacente ao direito foi se 

modificando a passos largos.  

Assim, não obstante uma extensa literatura jurídica tenha apontado no sentido 

de uma demarcada separação entre tais esferas, prenunciada que fora, pelo advento do 

                                                 
2 Cf. BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 40. Pensamos 
que há aqui, data venia, algum exagero por parte do nosso grande constitucionalista; uma vez que, ainda hoje, 
determinados postulados “básicos” do paradigma liberal, como v.g., a idéia de autolimitação do Estado, face 
ao princípio da legalidade, não estão muito bem assentados na prática; haja vista o fato de que justamente o 
Estado (no caso, o brasileiro) está entre os mais recalcitrantes no que tange ao cumprimento da lei. Assim 
sendo, embora seja inegável a redução do papel do Estado, não chega a ser o caso de podermos considerá-lo 
um “acanhado servo do indivíduo”, como pretende Bonavides. 
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Estado liberal clássico (com sua reconhecida dicotomia entre o Estado e o indivíduo); 

novos elementos encaminharam a história em sentido divergente. 

Com efeito, a ascensão de uma esfera social, de um lado, e a emergência de 

uma esfera íntima, de outro, colocaram em xeque a possibilidade de se pensar o mundo a 

partir das tradicionais categorias do público e do privado, uma vez que seus postulados não 

se deixam subsumir pelos antigos esquemas conceituais.  

Neste ponto de inflexão a que se chegou, é prudente “pôr as barbas de molho”, 

percebendo-se que um redirecionamento dos estudos do direito não poderá prescindir de 

uma interface com as grandes questões sociológicas que lhe atravessam.  

1 O PÚBLICO E O PRIVADO NA GRÉCIA ANTIGA 

Não é possível rediscutir papéis para o público e o privado sem uma necessária 

remissão ao paradigma originário. De fato, são os gregos quem inauguram esse modelo de 

pensamento, cujo legado veio a matizar toda a história do mundo ocidental.   

A vida na Grécia Antiga, durante o período socrático, transcorria entre dois 

mundos, que, muito embora separados, guardavam, de certa forma, íntimas conexões.  

Havia a vida obscura, subtraída aos olhares do público, confinada aos limites da casa. A 

essa esfera privada estavam adstritos os escravos, as mulheres e os metecos (estrangeiros). 

Ali, entre suas paredes, estavam todos às voltas com as tarefas domésticas, entregues a uma 

rotina de trabalhos manuais, na produção dos bens necessários à sobrevivência da família. 

O oikós 3 era, por assim dizer, o reino da necessidade, em que nascimento, vida, labor, 

reprodução e morte traçavam o seu curso silencioso.4

A azáfama dos trabalhos, o cansaço com as lidas, as tarefas nem bem 

concluídas, e já todas por refazer: vidas inteiras que chegavam ao seu termo sem deixarem 

qualquer vestígio atrás de si. Não admira que lha desprezassem os cidadãos gregos. A vida 

na casa era privada da luminosidade do público. Era uma vida menor: premida entre o útil e 

                                                 
3 Palavra grega que designa casa. 
4 Cf. HABERMAS, op. cit., p. 15-17; ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003, p. 37 et seq. 
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o necessário; e, talvez por isso mesmo, privada do belo. Não se vislumbrava, ali, nenhuma 

obra capaz de resguardar o homem do efêmero de sua existência. 5

Contudo, é no mínimo curioso o desprezo que os gregos nutriam por um labor 

sem o qual nem mesmo a vida seria possível. Esse paradoxo era solucionado, por assim 

dizer, às custas de uma sociedade altamente hierarquizada, em que apenas uma minoria de 

cidadãos podia ocupar-se das atividades da vida pública; enquanto a grande maioria 

(constituída por escravos, mulheres e metecos) era alijada de qualquer cidadania e entregue 

ao obscurantismo da vidinha doméstica.  

Não sendo a esfera privada, um espaço reservado ao exercício da cidadania, 

estava, por isso mesmo, entregue ao despotismo do senhor da casa.  O déspota era o senhor 

absoluto de suas propriedades, bem como de todas as pessoas que dele dependiam para 

sobreviver: mulher, filhos, parentes e escravos. A ele cabia impor as regras de convivência 

familiar de acordo com o seu único e exclusivo arbítrio. 6

Se em casa, o pater familias era um déspota para com os seus dependentes, na 

pólis, sua conduta era inteiramente outra, uma vez que na esfera pública, o cidadão estava 

entre os seus iguais: homens tão livres quanto ele próprio. Na politéia, o cidadão não 

buscava o poder de mando. Tampouco temia o despotismo: a esfera pública era o reino da 

liberdade, por excelência.7  

A liberdade - tal como a concebiam os gregos - era de natureza essencialmente 

política. E se traduzia numa dúplice dimensão. Havia um momento discursivo (lexis), em 

que os cidadãos exerciam a sua liberdade. Esta liberdade – que consistia em falar, ouvir e 

ser ouvido - resultava em que a violência do poder despótico fosse substituída pela “força” 

do melhor argumento.  

De fato, a violência só tem lugar quando cessam os argumentos. O problema 

das discussões travadas entre desiguais é que aqueles que estão em posição de vantagem, ao 

                                                 
5 Nesse particular, chama a nossa atenção, a influência da mentalidade grega no que concerne ao prestígio do 
trabalho intelectual, em detrimento do trabalho manual, cujos efeitos impactantes ainda hoje se fazem sentir 
no mercado de trabalho do mundo ocidental. 
6 CHAUÍ, Marilena. Público, privado, despotismo. In: NOVAES, Adauto. (org.) Ética. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002, p. 357 et seq. 
7 Ibid., loc. cit. 
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se verem emudecidos ante a supremacia argumentativa de seus interlocutores, tendem a 

lançar mão da violência, com vistas à imposição de sua vontade. Como a polis era uma 

esfera léxico-argumentativa, que se dava entre iguais, era a violência que emudecia ante a 

força da palavra; e não o contrário. Assim, na esfera pública grega, as torrentes da 

irracionalidade eram sufragadas por um exercício lógico-retórico de argumentação.8

Um segundo momento (que defluia dessa liberdade político-argumentativa) 

dava-se na praxis, por meio da adoção de práticas comunitárias consensuadas, a partir de 

decisões que haviam sido tomadas pelo conjunto de cidadãos. Frise-se que tais decisões não 

eram impostas, mas derivavam da formação de um convencimento acerca da superioridade 

das ações pactuadas, em detrimento das demais.  

2  A ESFERA PÚBLICA NA GRÉCIA VERSUS A ESFERA SOCIAL NA 

MODERNIDADE    

É justamente a partir de uma análise comparativa entre a concepção grega de 

liberdade, colhida na Antiguidade, e a idéia de liberdade, engendrada pela modernidade 

liberal, que se pode começar a compreender o processo de corrosão da esfera pública no 

mundo contemporâneo. 

Conforme já se disse, para os gregos, a liberdade tinha uma conotação 

fortemente política. E a polis era o espaço em que essa liberdade se exercia. Na esfera 

pública, os cidadãos podiam ver e ser vistos, dedicando-se à vita activa e à vita 

contemplativa, por meio das quais o engenho humano poderia vir a realizar grandes feitos, 

vocacionados à posteridade.9  

O espaço público, por conseguinte, era não somente uma condição de liberdade, 

como também uma condição de realização do próprio sentido da existência humana. Daí 

porque a compreensão aristotélica do homem como animal político, social, não era nada 

mais que o retrato fiel de uma visão de mundo própria da civilização grega. 

                                                 
8 Neste caso, valem as “regras de ouro” da comunicação habermasiana: (i) todos aqueles, capazes de se 
expressar, podem fazê-lo; (ii) todos podem discordar do que foi dito por outrem; (iii) todos podem incluir 
novas pautas, mais adequadas aos seus interesses e necessidades; (iv) sob nenhuma hipótese, podem ser 
violadas as regras acima.  
9 ARENDT, op. cit., p. 15-30, passim. 
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 A partir disso, torna-se mais fácil compreender porque os gregos jamais 

poderiam ter reservado um papel muito relevante para as atividades voltadas à produção de 

riquezas. Às atividades produtivas estavam destinados os escravos, as mulheres e os 

estrangeiros.  

Assim, seria inimaginável pensar em um cidadão que decidisse abdicar de sua 

liberdade política para, espontaneamente, amesquinhar-se a si mesmo, empregando todo o 

seu tempo livre em atividades menores que apenas lhe confeririam um patrimônio maior. 

Seria o equivalente a pensar em alguém que, sendo livre, preferisse ser escravo!... 

Assim, ao retomar a dicotomia do público-privado, a modernidade liberal opera 

uma verdadeira subversão do significado atribuído pelos gregos ao papel da esfera pública.  

Ao transmudar o paradigma originário de liberdade política, que animava o 

espírito grego na Antiguidade, numa concepção economicista de liberdade, a modernidade 

liberal vai conspurcar o que havia de mais sagrado na esfera pública: a idéia do homem que 

só realiza plenamente a sua humanidade como cidadão, integrado a um corpo social e 

político. 

Integrar a polis equivalia a receber, além de sua vida privada, uma espécie de 

segunda vida, o seu bios politikos, de modo que o cidadão passava a pertencer a duas 

ordens de existência: uma biológica, cujas necessidades eram indistintas para homens e 

animais; e outra, política, que re-significava e humanizava a existência dos homens.10

A sacralização do espaço público se converte em divinização do mercado, 

quando a modernidade liberal introduz a concepção de liberdade, como ocorrência 

essencialmente econômica. 

Para entender melhor esse processo, convém voltar aos antigos. A começar pelo 

fato de que o significado atribuído pelos gregos à propriedade privada é inteiramente 

distinto do sentido peculiar que a modernidade lhe outorgou. 

Por isso mesmo, ao se pensar a Grécia Antiga, não se pode transpor-lhe 

concepções que são próprias da modernidade. Há que se ressaltar que a “propriedade 

                                                 
10  Ibid., p. 33. 
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privada”, na cultura grega, não pode ser identificada, pura e simplesmente, com a idéia de 

“riqueza” _ por sua vez, tornada sagrada pela burguesia liberal. 

Assim, o sentido conferido à propriedade privada na Grécia não encontra 

equivalentes em nossa cultura. Para os antigos, a propriedade privada era considerada 

relevante apenas na medida em que se constituía como um “passaporte” de acesso à esfera 

pública; não como um fim em si mesma.  

Para os gregos, o fato de se colocar a propriedade privada (como fonte 

produtora das necessidades consumptivas da família) como uma condição sine qua non 

para o acesso à esfera pública não se devia a razões elitistas e patrimonialistas de per si. 

Devia-se, isto sim, à compreensão, de certo modo lúcida e pragmática, de que não seria 

muito razoável esperar que alguém, acossado pelas peias da necessidade, fosse capaz de 

libertar-se de tão prementes preocupações, para dedicar seu intelecto às atividades 

politicamente relevantes. De modo que a boa vida - dedicada às atividades mais nobres, 

altas e belas, como a contemplação ou mesmo as atividades políticas - só seria possível se, 

primeiramente, a própria vida já estivesse assegurada.   

Exatamente neste ponto residia a relativa importância da propriedade privada. 

Para assegurar o seu acesso à vida pública, bastava que o cidadão tivesse aquinhoado um 

mínimo de bens (propriedades) capazes de produzir o suficiente para livrá-lo (a si e aos 

seus) do jugo da necessidade. Até mesmo porque se a esfera pública era reservada aos 

homens livres, como possibilitar o seu ingresso àqueles que se mostrassem escravos, não 

uns dos outros, mas de sua própria necessidade?  

A mundividência dos antigos era tão diversa da lógica de acumulação ínsita ao 

capitalismo, que os cidadãos gregos simplesmente entregavam seus negócios aos cuidados 

dos seus escravos e dos estrangeiros, e se dirigiam felizes da vida para a praça pública, em 

busca de ocupações realmente merecedoras de sua atenção. Talvez, por isso mesmo, não 

fosse tão extraordinário o fato, registrado por Hannah Arendt, de que se pudesse encontrar 

em Atenas certos escravos que haviam acumulado um patrimônio mais abastado do que o 

de alguns cidadãos, mormente entre aqueles de patrimônio mais modesto. 
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A propriedade privada era, por conseguinte, muito mais do que mera riqueza 

material; representava, na verdade, para o homem grego, o seu lugar no mundo.11 Era como 

ter um lugar para onde se pudesse voltar, após o cumprimento de seus deveres de cidadão: 

um refúgio onde se esquivar dos olhares do público.   

Dessa breve digressão histórica, depreende-se a radical modificação perpetrada 

pela modernidade liberal no âmbito da esfera pública. Agora, a propriedade privada é 

associada à idéia de acumulação de riquezas como um fim em si mesmo – e não mais como 

uma condição de acesso à vida política. A lógica de acumulação de capital é uma invenção 

da modernidade, que diz respeito ao modo de produção capitalista, e que, sem dúvida, não 

faria o menor sentido para a democracia grega.  

Um dos efeitos mais marcantes da transformação da propriedade privada num 

valor absoluto, que se realiza em si mesmo, é a conseqüente transformação da idéia de 

liberdade política (antiguidade) em liberdade econômica (modernidade). Assim, a ênfase da 

liberdade moderna recai sobre a livre iniciativa, a liberdade contratual e a liberdade de usar, 

gozar e dispor de seus bens como bem lhes aprouver, além de reivindicá-los de quem 

injustamente os detenha. Em suma: a liberdade de ser dono e de operar livremente de modo 

a multiplicar cada vez mais suas riquezas.  

Assim, a burguesia liberal vai deslocar a tônica do espaço público para a 

economia, promovendo a emergência do que Hannah Arendt chamou de “esfera social”, o 

que corresponderia a uma espécie de “nacionalização da economia doméstica”. Isto é, as 

atividades produtivas, consideradas pelos gregos como de menor importância, e, portanto, 

restritas ao âmbito doméstico, porque ligadas à mera sobrevivência da família, seriam 

alçadas à condição de questão estratégica para o desenvolvimento do Estado-nação.  

A ascensão da chamada esfera social promove uma despolitização e uma 

desjuridicização do espaço público, que vai, pouco a pouco, sofrendo um processo de 

“colonização” pela economia.12 Ou seja, as questões econômicas passam a ditar pautas e 

diretrizes para as políticas públicas e o sistema jurídico participa como um mero 
                                                 
11 ARENDT, op. cit, p. 71-72. 
12 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. 
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sancionador da ordem econômica, mobilizando o aparelho repressor do Estado sempre que 

as propriedades e interesses individuais estiverem ameaçados.  

A superlativização da importância da economia para a modernidade liberal se 

apresenta, portanto, como um dos fatores considerados relevantes para o processo de erosão 

do espaço público, que fica à mercê das injunções das novas e crescentes necessidades de 

acumulação do grande capital.  

A emergência da esfera social desencadeia uma espécie de heteronomização do 

sistema político, que se mostra incapaz de mediatizar as injunções econômicas, porquanto 

incapaz de filtrar as interferências externas a partir dos seus próprios componentes auto-

referenciais. Assim, o sistema político arrefece ante os caprichos e exigências de uma 

lógica econômica que, em muitos casos, contraria frontalmente as pautas e diretrizes 

estabelecidas pelas políticas públicas governamentais. 13

Além do processo de precarização operado pela emergência da “esfera social”, 

a ascensão da assim chamada “esfera íntima” também constitui, ao ver de Richard Sennett, 

um novo modo de constrição da esfera pública. É o que se discutirá a seguir. 

3 O DECLÍNIO DA ESFERA PÚBLICA PELA ASCENSÃO DA ESFERA ÍNTIMA 

Uma tese instigante vem sendo sustentada pelo renomado sociólogo Richard 

Sennett. Para o autor, a celebração indiscriminada do culto à intimidade pode conduzir a 

uma tal hipertrofia da esfera íntima, que, no limite, chegaria a implicar um retraimento do 

espaço público, por meio do afrouxamento dos papéis sociais que o constituem.14  

O autor defende esta tese por meio de várias proposituras. Na primeira delas, 

sustenta que a ascensão da sociedade intimista estaria levando à difusão de uma falácia, 

segundo a qual, a “proximidade” entre as pessoas constitui-se no único bem moral capaz de 

livrar a humanidade dos males que assolam o nosso tempo, por ela concebidos como a 

impessoalidade, a alienação e a frieza.  

                                                 
13 Para maiores aprofundamentos , consultar a obra “A Constitucionalização Simbólica” de Marcelo Neves, 
em que o autor faz uma análise sistêmica do problema, no caso brasileiro, a partir de uma releitura de Niklas 
Luhmann. 
14 SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002, p. 317. 

3458



Essa economia psíquica tende a estimular uma excessiva aproximação entre os 

atores sociais, que vêem, como resultado de um maior grau de intimidade, a produção de 

um maior índice de solidariedade. Isto é, do ponto de vista da sociedade intimista, quanto 

mais os atores se revelam uns aos outros, confidenciando a intimidade de suas 

“verdadeiras” personalidades; tanto mais se consolida a tessitura dos laços sociais entre os 

envolvidos.  

Contudo, para Sennett, a adoção de uma cultura exacerbadamente intimista 

estaria gerando o esgarçamento dos laços sociais, e não a sua consolidação. Ao invés de se 

estabelecer uma relação de alteridade, o que Sennett verifica é um simulacro de intimidade, 

em que os atores sociais não estão genuinamente interessados na troca. Eles desejam tão 

somente se “descarregar” de seus problemas pessoais, numa relação objetificante, em que o 

outro é reduzido a um ouvido. O modo de subjetivação numa economia psíquica altamente 

narcísica gera seres humanos auto-centrados e incapazes de estabelecer laços sociais mais 

amplos, plurais e democráticos.15  

Assim, a revelação sistemática de confidências de natureza íntima possibilitaria 

às personalidades narcísicas a agradável sensação de reconhecer-se nos seus iguais, ao 

mesmo tempo em que produziria o estranhamento e a recusa ao estrangeiro, ao desigual, 

àquele com quem não é possível compartilhar opiniões, visões de mundo, valores, enfim, 

alguém com quem não se divide os mesmos códigos.16  

De acordo com essa tese, na sociedade intimista não é a intimidade que se 

busca com o outro. Busca-se, na verdade, a si mesmo, espelhado no outro. Quando, diante 

da diferença, não é possível usufruir desse efeito-espelho, dá-se o fechamento, a 

intolerância e a discriminação.   

Outra proposição de Sennett contra a chamada sociedade intimista consiste na 

idéia de que a esfera pública, baseada originalmente numa lógica de impessoalidade e 

legalidade, tende a ser ofuscada pela supervalorização da intimidade de seus líderes 

                                                 
15 Ibid., p. 324. 
16 Ibid., p. 325. 
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políticos. Ao se valerem de seu carisma pessoal, os representantes eleitos desviam as 

atenções do público, numa espécie de “alquimia da personalidade”.17

Com efeito, na sociedade intimista há um forte apelo junto ao eleitorado, em 

relação aos aspectos subjetivos que cercam a personalidade e a vida íntima de pessoas 

públicas. Assim, o interesse do público é capturado pela “personalidade” do político, que 

fortalece ainda mais a sua imagem junto ao imaginário coletivo, por meio da revelação 

sistemática de aspectos idiossincráticos de sua vida pessoal. 

É sintomático de uma cultura do narcisismo,18 que o público se sinta muito 

m0ais estimulado pela personalidade subjetiva de um agente público, do que até mesmo 

pela avaliação objetiva do efetivo desempenho de suas funções. É como se o cargo fosse 

suplantado pela pessoa que o ocupa. Não por acaso, a curiosidade (quase mórbida) em 

relação à esfera íntima de políticos e pessoas públicas em geral tem resultado em 

campanhas eleitorais fortemente voltadas ao reforço positivo da imagem de suas vidas 

privadas. O que, sem dúvida, representa um perigoso desvio de atenções em relação às 

questões eminentemente políticas da esfera pública.  

A ascensão da esfera íntima tende a promover, portanto, um eclipse da razão, 

deixando a opinião pública obnubilada quanto à formação de um juízo mais objetivo das 

plataformas de governo, ao impedi-la de avaliar adequadamente as propostas de campanha 

e o seu efetivo cumprimento. Assim, a despolitização da esfera pública pode ser uma 

conseqüência nociva de uma sociedade cujas atenções já não conseguem se prender a um 

sentido mais coletivo e transindividual, limitando-se unicamente ao esquadrinhamento 

compulsivo do “eu”.    

Assim, para Sennett, uma sociedade engendrada sob as tiranias da intimidade 

produz uma economia psíquica de contornos perversos que, em longo prazo, tende a 

corroer a própria lógica da convivência social numa esfera pública, que não é outra, senão a 

lógica da representação social. As pessoas se tornam civilizadas, para Sennett, na medida 

que aprendem essa arte. A civilidade, aqui, consistiria em valer-se de “máscaras”, que 

habilitassem os atores sociais a representarem bem os seus papéis na sociedade. O uso da 
                                                 
17  Loc. Cit. 
18 LASCH, Christhoper. Cultura do narcisismo. São Paulo: Imago, 1983. 
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máscara serve, no caso, para que as pessoas não se sobrecarreguem mutuamente com seus 

fardos pessoais; permitindo, desse modo, que elas possam tirar proveito da companhia 

umas das outras. 

Na sociedade intimista dá-se o contrário: as pessoas são incentivadas a 

transformarem problemas pessoais em problemas públicos. As pessoas são desestimuladas 

no cumprimento de suas representações sociais, pela idéia de culto à autenticidade e ao 

respeito à verdadeira personalidade de cada um. As regras do jogo, consistentes no dever de 

cada ator social desempenhar o seu papel, são subvertidas pela idéia de que, ao fazê-lo, 

cada homem estaria traindo sua verdadeira identidade, seus verdadeiros sentimentos, etc. 

Então, as máscaras sociais passam a ser vistas de forma pejorativa e as pessoas concluem 

que devem transparecer seus verdadeiros estados d’alma, agindo de forma fidedigna ao seu 

estado interior, e tornando públicas, por meio de sua fala e suas atitudes, circunstâncias que, 

para Sennett, deveriam pertencer somente a sua esfera íntima. 

Na sociedade intimista, ao invés do eu como ator social, o que emerge é um eu 

composto de motivações interiores. Portanto, o “eu” “é despojado da expressão de seus 

poderes de representação, que todos os seres humanos possuem potencialmente, mas que 

requerem um ambiente à distância do eu para sua realização. Assim sendo, a sociedade 

intimista faz do indivíduo um ator privado de sua arte”.19  

Na sociedade intimista, portanto, há uma compreensão de que é preciso ser fiel 

ao seu “eu interior”. Por isso, deve-se abandonar o uso de representações e máscaras 

sociais, a fim de exteriorizar condutas que sejam compatíveis com a vida interior do sujeito. 

As máscaras passam a ser vistas como uma espécie de farsa, utilizada apenas por 

indivíduos de personalidade fraca. Por outro lado, a autenticidade emerge como um valor a 

ser perseguido. 

Para Sennett, essa concepção é altamente nociva para a esfera pública, pois 

representa o seu tendencial esvaziamento. Com efeito, o culto e a celebração da intimidade, 

da personalidade e da autenticidade, tal como estão postos na sociedade intimista, são 

fatores que implicam, a seu ver, uma crescente desvalorização da esfera pública, cujas 

                                                 
19 SENNET, op. cit., p. 322-323. Grifos do autor.  
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relações sociais são despotencializadas pela excessiva mobilização das atenções em torno 

da esfera íntima. 

4 ESFERA ÍNTIMA VERSUS ESFERA PRIVADA: NOVAS CARTOGRAFIAS  

Não obstante a pertinência de muitos de seus argumentos, a tese de Sennett 

perde vigor, paradoxalmente, pelo excesso de densidade dramática de que ele se vale para 

reforçar sua análise. De fato, ao pintar um quadro tão negro, em que se delineia a corrosão 

(e quem sabe o fim?) da esfera pública, o autor termina, de certa forma, por estigmatizar a 

esfera íntima, que passa a ser vista como uma das principais catalisadoras desse processo. 

Ao ler-se Sennett, pode-se ter a impressão de que a esfera pública precisa ser “salva” das 

investidas galopantes de uma esfera íntima narcisista e egóica. Os mais desavisados, então, 

podem ser levados a crer que não há realmente nada que se aproveite no âmbito da esfera 

íntima! 

Em resumo: a se referendar a tese de Sennett em todas as suas tintas, ganha-se a 

capacidade de avaliar criticamente diversos aspectos das novas relações entre o público e o 

privado; mas perde-se, por outro lado, a possibilidade de uma leitura mais rica, capaz de 

apreender outros aspectos, não menos valiosos, do papel da esfera íntima.  

E como Sennett parece determinado a desprezar os aspectos saudáveis e 

benfazejos da esfera íntima, convém cruzar a sua análise com uma outra, que de tão 

díspare, pode lhe oferecer um contraponto adequado. Assim, coligir a ácida leitura de 

Sennett acerca da intimidade, com a reflexão entusiástica de Anthony Giddens acerca das 

ricas possibilidades do que ele denominou de “nova intimidade” pode ser um ponto de 

partida valioso para a compreensão de um problema multifacetado. 

Com efeito, para Giddens a intimidade estaria passando por uma reestruturação 

genérica, com ganhos ampliados, em relação à sua configuração primitiva.20 Originalmente, 

essa noção remonta ao início da modernidade liberal. E a ruptura paradigmática que 

introduz a idéia de intimidade é responsável pela invenção do “eu” como sujeito de sua 

própria história, construtor autônomo de sua existência, dotado de livre-arbítrio e 

racionalidade, com vistas à plena realização de sua natureza singular. 

                                                 
20 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
modernas. São Paulo: UNESP, 1993, p. 11. 
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O papel atribuído à intimidade pelo indivíduo burguês equivale à “reinvenção” 

do amor, do casamento, da maternidade e da família, com reverberações que se perpetuam 

até os dias de hoje.  

A partir do final do século XVIII e, com mais força, no século XIX, deu-se a 

emergência de um novo ethos para o amor. A Europa moderna estava abandonando as 

antigas formas de organização do casamento - baseadas até então em arranjos de caráter 

econômico, nas camadas mais abastadas; ou em torno da organização do trabalho, nas 

camadas mais pobres - para dar lugar ao paradigma do amor romântico. 

O amor romântico distingue-se pela idealização do ser amado, por sua vez 

associada a elementos do chamado “amor apaixonado” 21 e aos valores morais do 

cristianismo; de forma que o elemento sublime do amor tende a predominar sobre o ardor 

sexual.  

A disseminação dos ideais do amor romântico deveu-se, em grande parte, à 

difusão do gênero literário da novela, que propagou a idéia do amor associado à idéia de 

liberdade. Com efeito, o amor romântico introduz a possibilidade de livre escolha do(a) 

parceiro(a) no âmbito do casamento, com base na atração mútua, desvinculando-se de 

fatores anteriormente determinantes, tais como os interesses patrimoniais, tradições 

familiares, entre outros. 

Nas palavras de Giddens:  
O amor romântico introduziu a idéia de uma narrativa para a vida individual (...) 
Contar uma história é um dos sentidos do “romance”, mas esta história tornava-se 
agora individualizada, inserindo o eu e o outro numa narrativa pessoal, sem 
ligação particular com os processos sociais mais amplos. O início do amor 
romântico coincidiu mais ou menos com a emergência da novela: a conexão era a 
forma narrativa recém-descoberta.22  
 

No contexto sócio-cultural em que se insurgiu, parece inegável que a ascensão 

do paradigma do amor romântico conduziu a uma importante re-elaboração das relações 

pessoais entre homens e mulheres, e, como conseqüência, entre estes e seus filhos. Tudo 

                                                 
21 Distingue-se o amor apaixonado do amor romântico porque, ao contrário deste último, no amour passion, o 
estado de arrebatamento de energias e pulsões é tão mobilizador que leva o indivíduo a romper com os laços 
sociais mais amplos, o que representaria uma ameaça potencial para as instituições sociais. (GIDDENS, op. 
cit., p. 50). 
22 Ibid., loc. cit. 
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leva a crer que a livre escolha de um parceiro, com base numa eleição afetiva e 

“desinteressada”, favoreceu a criação de condições propícias ao desenvolvimento da idéia 

de intimidade.  

Por estes e outros fatores cuja complexidade não é possível tematizar nos 

estreitos limites deste trabalho, a reconfiguração da família pelo modelo burguês emergente 

desencadeou uma nova forma de ver e lidar com os papéis familiares, reinventando o modo 

como estes estavam dispostos na sociedade de corte européia sobre uma base intimista.  

Mais tarde, a partir do século XX, a chamada esfera íntima irá sofrer um novo 

processo de reestruturação, numa escala de intensidade insuspeitável. O ingresso massivo 

da mulher no mercado de trabalho, impulsionado em grande parte pela Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, os movimentos de contracultura incitando à prática do amor livre e à 

abolição do casamento convencional, o feminismo e os diversos movimentos de minorias, 

entre outras novas práticas sociais de caráter contestatório, virão desencadear uma ruptura 

paradigmática dos papéis sociais tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres, cujos 

impactos ainda hoje não foram plenamente absorvidos pelos modelos sociais emergentes.    

A contextura aberta das relações de gênero que vêm se instituindo de forma 

ainda incipiente indica, ao ver de Anthony Giddens, saldos positivos, tais como o 

surgimento da assim chamada “sexualidade plástica”. Nas palavras do próprio autor:  
A emergência do que eu chamo de sexualidade plástica é crucial para a 
emancipação implícita no relacionamento puro, assim como para a reivindicação 
da mulher ao prazer sexual. A sexualidade plástica é a sexualidade 
descentralizada, liberta das necessidades de reprodução. Tem as suas origens na 
tendência, iniciada no final do século XVIII, à limitação rigorosa da dimensão da 
família; mas torna-se mais tarde mais desenvolvida como resultado da difusão da 
contracepção moderna e das novas tecnologias reprodutivas.23

A sexualidade plástica é fruto da construção de uma auto-identidade reflexiva 

por parte de mulheres e de homens que se movem através de um território não delimitado, 

cujos caminhos não foram previamente explorados, onde não há marcações fixas no que 

tange à natureza do casamento, da família e do trabalho.  

                                                 
23  GIDDENS, op. cit., p. 10. 

3464



Sob a égide dessa nova forma de vivência da sexualidade, percebe-se a 

emergência de uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, denominada por 

Giddens de “relacionamento puro”.24  

O relacionamento puro deriva em grande parte da sexualidade plástica, bem 

como do número crescente de mulheres que conquistaram, por meio de seu trabalho, uma 

autonomia financeira capaz de assegurar-lhes subsistência material. Este segmento do 

universo feminino tende a escolher (e a permanecer com) o seu parceiro, tendo em vista 

apenas o relacionamento em si, uma vez que tais mulheres não dependem do auxílio do 

homem para prover o seu próprio sustento.  

Para Giddens, o relacionamento puro é parte de uma reestruturação genérica da 

intimidade, por significar o estabelecimento de vínculos emocionais de proximidade e 

satisfação mútua, cuja continuidade não é imposta como uma exigência social ou religiosa, 

mas deflui da própria vontade das partes interessadas, que se sentem suficientemente 

recompensadas pela permanência da relação. Tais compensações são recíprocas e derivam 

de pactos firmados pelos parceiros de modo pessoalizado, estando, inclusive, sujeitos a 

renegociações. 

O que Giddens reputa como verdadeira intimidade consiste numa negociação 

transacional de vínculos pessoais, estabelecida por iguais.25 Sua preocupação parece ser a 

de que, no caso de uma relação construída em bases desiguais, se torne impossível aferir se 

o relacionamento implica um genuíno envolvimento entre as partes, ou se o indivíduo que 

se encontra em posição de desvantagem apenas se serve da relação para se locupletar de 

algum modo. Nesse caso, a simples dependência econômica de um dos envolvidos já seria 

suficiente para prejudicar a integridade de uma relação verdadeiramente íntima.  

Por outro lado, uma relação fortemente marcada pela hierarquia tende a incutir 

medo em quem ocupa o seu pólo mais frágil. E o medo nunca foi, diga-se de passagem, um 

meio ambiente propício à intimidade. Se alguém depende do parceiro, por exemplo, para 

garantir o seu sustento, terá um receio (talvez justificável!) de se indispor com ele, dizendo-

lhe abertamente o que sente e pensa a seu respeito. Nesse caso, como ser transparente sem 
                                                 
24  Ibid, p. 68. 
25 Ibid., p. 11. 
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temer possíveis retaliações? Assim, em linha de princípio, as possibilidades de uma relação 

de intimidade vir a florescer em relações verticalizadas tendem a ser diminuídas. 

Contudo, a idéia de que a intimidade só é possível entre “iguais”, como uma 

“negociação transacional” de vínculos pessoais, apresenta algumas questões que desafiam 

uma reflexão mais conseqüente. Ao falar de intimidade, frise-se, Giddens sugere a idéia de 

troca entre iguais. Nesse contexto, como ficam aqueles que não têm o que “trocar”, ou que, 

quando muito, possuem uma moeda de troca de menor calibre? Trocando em miúdos: como 

as pessoas com necessidades especiais, ou idosos com doenças neurológicas degenerativas, 

ou, de modo geral, indivíduos que se encontram numa posição de objetiva desigualdade, 

por estarem mais sujeitos a uma situação de dependência, poderiam desfrutar de uma 

relação de verdadeira intimidade, nos termos propostos pelo autor?  

No limite, a tese de Giddens – de que a intimidade só é possível entre iguais – 

acabaria por conduzir os “desiguais”, ou seja, as pessoas que detêm uma condição 

diferenciada, à indesejável formação de guetos. Pois somente lá é que esses indivíduos 

seriam restabelecidos numa suposta condição de “igualdade”, pois estariam, finalmente, 

entre seus pares...     

De fato, tal como está posto, o pensamento do autor poderia ser usado, 

inadvertidamente, para reforçar flancos de intolerância, sectarismo e discriminação de 

minorias. Em outras palavras: pensar o papel da intimidade desarticulado da idéia de 

alteridade pode ensejar desdobramentos indesejáveis, sobretudo em uma sociedade 

heterogênea como a nossa.  

Feitas as ressalvas necessárias, não se pode deixar de reconhecer o contributo 

prestado pelo festejado sociólogo ao mapeamento da “nova intimidade”. Giddens mostra-se 

extremamente otimista em relação aos ganhos ampliados que a reestruturação genérica da 

intimidade pode vir a trazer para a sociedade moderna. Para o autor, a transformação da 

intimidade pode resultar numa democratização do domínio intersubjetivo, plenamente 

compatível com a esfera pública, exercendo-se uma influência altamente positiva sobre as 

instituições sociais de um modo geral.  
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Por fim, conclui o autor que, um “mundo social em que a realização emocional 

substituísse a maximização do crescimento econômico seria muito diferente daquele que 

conhecemos hoje”.26

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomando como ponto de partida a Grécia Antiga, e feitos os recortes 

epistemológicos necessários, procuramos estabelecer um contraponto entre o paradigma 

originário e as novas relações entre o público e o privado, advindas com os modernos.  

Ao buscarmos apreender as suas especificidades constitutivas na modernidade, 

percebemos que ambas as esferas vêm sendo atravessadas pela invenção burguesa da 

intimidade. A fim de mapear esses atravessamentos, coligimos a leitura de autores bastante 

dissonantes no modo de valorar o papel da assim chamada esfera íntima. De um lado, 

Richard Sennett mostra-se muito refratário ao papel por ela desempenhado. Para ele, a 

ascensão da esfera íntima pode levar à corrosão da esfera pública. Por seu turno, Anthony 

Giddens revela-se um entusiasta das novas possibilidades e dimensões da intimidade no 

mundo contemporâneo, capazes de engendrar uma cartografia mais emancipatória da esfera 

privada. 

Não por acaso decidimos pelo cruzamento de autores demasiadamente 

passionais na defesa de pontos de vista tão discrepantes entre si.  Por meio dessa opção 

metodológica, procuramos, sempre que possível, renunciar aos excessos cometidos de parte 

a parte, a fim de depurar os aspectos mais valiosos de uma e outra análise.  

E é por entendermos que o estudo de realidades sociais hipercomplexificadas27 

desafia uma abordagem multilateral, mediante diferentes ângulos de observação, que é 

preciso pôr em reticências a velha dicotomia entre o público e o privado. Não porque essas 

categorias tenham perdido a sua importância como instrumentos de análise da vida política 

e social. Mas porque as divisas que demarcavam seus territórios se tornaram tênues demais, 

face aos sucessivos deslizamentos decorrentes do “processo correlato de uma socialização 

do Estado e de uma estatização da sociedade”.28  

                                                 
26  Ibid., loc. cit. 
27 Em neologismo cunhado por NEVES, op. cit., 1994.  
28 HABERMAS, op. cit., 180. 
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De toda sorte, tão rente se nos afigura esta realidade sociopolítica, e tão imersos 

nos encontramos em sua própria atualidade, que sua análise requer uma contextura aberta, 

cujos devires devem ser iluminados pela inesquecível lição de Castoriadis: somos 

responsáveis por aquilo que depende de nós. 
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RESUMO 

Habermas, em múltiplos aspectos, se refere criticamente ao paradigma liberal-

contratualista, pois, ao inserir no campo do direito o elemento da democracia, Habermas 

retira o caráter privatista da produção de direitos e o substitui por um critério procedimental 

que não se aplica somente aos indivíduos isoladamente, mas à própria sociedade por meio 

da ação estatal. Por essa razão, o título de seu principal livro sobre o assunto – no alemão, 

Faktizität und Geltung - marca a distinção entre a dimensão factual e a dimensão normativa 

dos direitos. Uma outra crítica ao contratualismo também emergiu no campo das ciências 

sociais do século XX, que é a perspectiva do pluralismo jurídico, que tem se inclinado para 

a assunção do seguinte pressuposto: existem outras fontes legítimas de produção de direito 

que não necessariamente se confundem com o direito estatal, tampouco são emanadas de 

um órgão estatal. Nesta linha, o pluralismo jurídico assume que normas não-estatais podem 

interferir no processo de produção de normas estatais, assim como podem não resguardar 

quaisquer relações com estas. As divergências com Habermas no tocante à legitimidade do 

direito são evidentes. Este artigo tem por objetivo discutir a dimensão da legitimidade do 

direito a partir da perspectiva teórica de Habermas e do Pluralismo Jurídico. Pretende-se, 

portanto, organizar a análise a partir de dois eixos analíticos: a) a relação entre direito e 

mundo da vida; b) a proeminência do Estado como definidor do direito e sua contraposição 

                                                 
∗ Advogado formado pela Universidade Federal Fluminense. Cientista social formado pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde 
(Lappis/UERJ). Tutor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mestrando em Sociologia 
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Bolsista NOTA 10 da FAPERJ. E-mail: 
felipedml@yahoo.com.br. 
∗∗ Cientista social formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Bolsista CAPES. E-mail: 
natypjr@hotmail.com 

 
 

3469



à idéia de pluralismo jurídico. Espera-se, com isso, refletir sobre os elementos que 

possivelmente constituem a legitimidade do direito, assim como demonstrar seus limites e 

possibilidades de aplicação e reflexão na sociedade brasileira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PLURALISMO JURÍDICO, MUNDO DA VIDA, 

LEGITIMIDADE DO DIREITO 

 

ABSTRACT 

Habermas, in multiple aspects, refers critically to the liberal-contratualist paradigm, 

because, when inserting in the rights’ field the democracy element, Habermas rejects the 

privatist character of the production of rights and substitutes it for a procedural criterion 

that does not only is applied to the individuals separately, but to the proper society by the 

state action. So, the heading of his main book on the subject - in German, Faktizität und 

Geltung - marks the distinction between the factual dimension and the normative dimension 

of rights. One another critic to contratualism also emerged in the field of social sciences on 

twentieth century XX, which is the legal pluralism perspective, that has been tending to the 

assumption of the following premise: other legitimate sources of rights production exist 

that not necessarily are confused with the state law, neither are emanated of a state agency. 

In this line, legal pluralism assumes that non-state norms can intervene on the process of 

production of state norms, as well as it cannot have any relations with these. The 

divergences with Habermas about the legitimacy of law are evident. This article has as 

objective to argue the dimension of rights legitimacy from the theoretical perspective of 

Habermas and of Legal Pluralism. It is intended, therefore, to organize the analysis from 

two analytical axes: a) the relation between law and lifeworld; b) the State importance as 

defining rights and its contraposition to the idea of legal pluralism. One expects, with this, 

to reflect on the elements that possibly constitute the legitimacy of law, as well as 

demonstrating its limits and possibilities of application and reflection in the Brazilian 

society 
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I) INTRODUÇÃO 

 Historicamente, a expressão pacta sunt servanda se consolidou no campo do direito 

como um paradigma, tanto do ponto de vista dos profissionais do direito, quanto da própria 

filosofia jurídica moderna. Originariamente formulada no direito romano, trata-se de uma 

locução latina que significa a obrigatoriedade do cumprimento das cláusulas contratuais. Os 

contratos devem ser cumpridos na medida em que os pactos constituem lei entre as partes. 

Tal perspectiva de lei constituída a partir e pelas partes consagrou-se no campo do direito 

ao longo do tempo englobando duas características específicas: a) a admissão de que toda 

norma jurídica é post facto, cabe dizer, é fruto da deliberação de uma comunidade de atores 

que, em ultima instância, serão os destinatários desta mesma norma; b) a admissão de que, 

uma vez que as normas jurídicas são constituídas por sujeitos privados, a sua incidência 

ocorre na seara dos conflitos privados, de modo que conflitos entre indivíduos e Estado não 

se regeriam pela norma jurídica propriamente dita, mas sim pelo direito de resistência. 

 A proposta de Habermas, em múltiplos aspectos, se refere criticamente ao 

paradigma liberal do direito e problematiza - mesmo que não diretamente - o corolário de 

que o pacto faz lei entre as partes no sentido atribuído comumente pelos contratualistas. Ao 

inserir no campo do direito o elemento da democracia, Habermas retira o caráter privatista 

da produção de direitos e o substitui por um critério procedimental que não se aplica 

somente aos indivíduos isoladamente, mas à própria sociedade por meio da ação estatal. 

Por essa razão, o título de seu principal livro sobre o assunto – no alemão, Faktizität und 

Geltung - marca a distinção entre a dimensão factual e a dimensão normativa dos direitos. 

Compreende-se sua facticidade como “a positividade, a certeza e a previsibilidade do 

direito, suas conexões institucionais e seu aparelho coercitivo” (Idem, 34); ao passo que 

sua validade é entendida como a “legitimidade (ideal) do direito e sua aceitabilidade 

racional” (Idem), uma vez que, “porque a modernidade compreende ela própria em 

oposição à tradição, ela procura um fundamento para ela própria, ou seja, a razão” 

(Habermas, 2001: 132). De fato, Habermas considera ambas as dimensões essenciais, assim 

como a tensão que se estabelece entre elas, ao passo que, num cenário intelectual 
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contratualista, a questão da validade é sobrevalorizada em detrimento de uma reflexão mais 

esmiuçada sobre a facticidade. 

 A dimensão do Estado ganha relevo neste cenário. Situando-se como locus 

privilegiado da produção do direito legítimo, o Estado figura na teoria habermasiana como 

elemento central na sua manutenção. O próprio termo Rechtsstaat - traduzido da versão 

original - associa “direito” e “Estado”, que, numa conexão interna, representa a relação 

entre norma e poder político (Baxter, 2002: 53). O autor parte do pressuposto de que, “nas 

sociedades organizadas estatalmente, se forma uma necessidade de legitimação que, por 

razões estruturais, não poderia ocorrer nas sociedades primitivas” (Habermas, 1987: 265), 

ganhando relevo, num primeiro momento, a relação entre direito e práxis comunicativa dos 

cidadãos e, num segundo momento, a relação entre produção de norma e Estado. O 

argumento habermasiano, portanto, admite que, embora o Estado seja a forma por meio da 

qual o direito de impõe, é preciso um elemento procedimental que o legitime enquanto 

norma social, que seria a soberania popular. De fato, o autor “atrela a produção de um 

direito legítimo, assim como a juridificação positiva dos direitos que podem ser 

justificados no discurso, ao princípio da soberania popular tal como reconstruído nos 

termos da teoria do discurso” (Maus, 1996: 833), de modo que as instituições jurídicas 

sirvam “como um meio através do qual a sociedade e o Estado podem se comunicar”, pois 

“permitem que os sistemas jurídico e social auto-referenciais mantenham-se abertos aos 

impulsos do mundo da vida, que é o seu ambiente” (Howard, 1996: 1410). 

 Uma outra crítica ao contratualismo também emergiu no campo das ciências sociais 

do século XX: a perspectiva do pluralismo jurídico. De início, deve-se dizer que não existe 

uma teoria única que englobe toda a perspectiva pluralista. De fato, há uma variedade de 

autores que buscam pensar o tema da pluralidade das sociedades contemporâneas a seu 

modo, tais como a idéia de pluralismo jurídico de Santos (1974). Tal perspectiva, no 

âmbito do direito, tem se inclinado para a assunção do seguinte pressuposto: existem outras 

fontes legítimas de produção de direito que não necessariamente se confundem com o 

direito estatal, tampouco são emanadas de um órgão estatal. Nesta linha, o pluralismo 

jurídico assume que normas não-estatais podem interferir no processo de produção de 

normas estatais, assim como podem não resguardar quaisquer relações com estas. Trata-se 
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de uma perspectiva central para a antropologia jurídica dos anos 60 e 70, pois “questiona 

as assunções básicas da teoria política e da jurisprudência liberais, especialmente no que 

diz respeito à congruência entre o território, o Estado e o direito” (Randeria, 2003: 467). 

Ao problematizarem a associação clássica construída no liberalismo do século XVII entre 

Lei-Território-Estado, as teorias pluralistas inauguram um cenário em que nem toda lei que 

é produzida no interior de um território específico é emanada do Estado, questionando a 

“centralidade do direito elaborado pelo Estado e a sua exigência de exclusividade no 

ordenamento normativo da vida social” (Idem). As divergências com Habermas no tocante 

à legitimidade do direito são evidentes. 

 Santos, um dos principais pesquisadores do tema, sintetiza o argumento de forma 

esclarecedora em seu estudo sobre as tensões entre sociedade civil e Estado, consolidando a 

perspectiva jurídico-pluralista. O autor é contundente na crítica às teorias que ignoram a 

dimensão societária da produção de direitos que não necessariamente passa pelo crivo do 

Estado. Ao admitir que a “‘re-emergência da sociedade civil’ tem um núcleo que se traduz 

na reafirmação dos valores do autogoverno, da expansão da subjetividade, do 

comunitarismo e da organização autônoma dos interesses e dos modos de vida” (Santos, 

1999: 124), Santos sustenta que “esse núcleo tende a ser omitido no discurso dominante ou 

apenas subscrito na medida em que corresponde às exigências do novo autoritarismo”1 

(Idem). 

 Este artigo tem por objetivo justamente discutir a dimensão da legitimidade do 

direito a partir da perspectiva teórica de Habermas e do Pluralismo Jurídico. Pretende-se, 

portanto, organizar a análise a partir de dois eixos analíticos: a) a relação entre direito e 

mundo da vida; b) a proeminência do Estado como definidor do direito e sua contraposição 

à idéia de pluralismo jurídico. Espera-se, com isso, refletir sobre os elementos que 

possivelmente constituem a legitimidade do direito, assim como demonstrar seus limites e 

possibilidades de aplicação e reflexão na sociedade brasileira. 

 

II) HABERMAS E O DIREITO 

a) O mundo da vida e o pluralismo das sociedades contemporâneas 
                                                 
1 Para uma análise aprofundada do tema sob o ponto de vista epistemológico, ver também Santos (2004) 

 
 

3473



 Em Habermas, é possível notar uma distinção entre cultura, sociedade e 

personalidade, observando-se um diálogo direto com a teoria dos sistemas parsoniana, 

principalmente no tocante à discussão sobre a teoria da ação comunicativa e, 

conseqüentemente, sobre o mundo da vida. Habermas, inclusive, organiza didaticamente a 

discussão numa forma similar a Parsons, ao delinear que entende: a) por cultura, “o acervo 

de saber em que os participantes na comunicação se abastecem de interpretações para 

entenderem algo no mundo” (Habermas, 1987: 196); b) por sociedade, “as ordens 

legítimas através das quais os participantes da interação regulam seus pertencimentos a 

grupos sociais, assegurando com ele a solidariedade” (Idem); c) e, por personalidade, “os 

atributos que convertem um sujeito em capaz de linguagem e de ação, isto é, que o 

capacitam a tomar parte de processos de entendimento e afirmar neles sua própria 

identidade” (Idem). Como desdobramento desta concepção, o campo semântico dos 

conteúdos simbólicos, o espaço social e o tempo histórico constituem as dimensões que as 

ações comunicativas compreendem no cotidiano dos atores em suas práticas sociais – o 

mundo da vida. Por outro lado, Habermas é cuidadoso ao evitar que sua teoria seja 

interpretada como uma continuação de Parsons: 
 
O conceito provisório de sociedade que proponho difere radicalmente do de Parsons em um 
aspecto. O Parsons maduro redefine os componentes estruturais do mundo da vida, ou seja, 
a cultura, a personalidade e a sociedade, transformando-os em sistemas de ação que 
constituem relações de uns com os outros. Deste modo, o conceito de mundo da vida obtido 
da perspectiva conceitual da teoria da ação é subsumido sim, mas por Parsons a partir de 
categorias próprias da teoria dos sistemas: os componentes estruturais do mundo da vida, 
como teremos ocasião de ver mais detidamente, se transformam em subsistemas de um 
‘sistema geral de ação’ no qual, com o ‘sistema comportamental’, é integrado também o 
substrato físico do mundo da vida. Pelo contrário, com a minha proposta objetivo dar razão 
à diferença metodológica entre a perspectiva interna e a externa que essas estratégias 
conceituais comportam (Idem, 215-216) 
 
 

 Mas em que consiste essa diferenciação entre uma perspectiva interna e externa? 

Quais são os atributos de uma e outra perspectiva? Habermas estaria atribuindo a Parsons 

um reducionismo teórico? Quais as alternativas analíticas propostas? De fato, Habermas faz 

referência à teoria de Parsons; porém, ao passo que Parsons situa a cultura, a personalidade 

e a sociedade em termos sistêmicos, Habermas confere primazia ao mundo da vida como 

locus de manifestação empírica destas dimensões. Por outro lado, isso não quer dizer que 
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Habermas desconsidere a relação entre sistemas e mundo da vida, uma vez que o autor 

parte do objetivo de articular justamente a relação que se estabelece entre a perspectiva 

externa (dos sistemas) e interna (do mundo da vida), sendo que esta serve como ponto de 

partida para se pensar os fenômenos sociais, mas não se fechando em si mesma. Por isso, o 

próprio Habermas, ao discutir a idéia de integração sistêmica, afirma que opta por uma 

estratégia conceitual que apresenta a sociedade segundo o modelo de um sistema auto-

regulado, que vincula “a análise à perspectiva externa do observador e nos põe ante ao 

problema de interpretar o conceito de sistema em termos que possam ser aplicados aos 

contextos de ação” (Idem, 214). 

 Ao caracterizar o mundo da vida como o locus privilegiado das práticas sociais, a 

démarche argumentativa de Habermas muda seu foco: não mais se detém na relação entre o 

mundo da vida e os sistemas, mas visa estabelecer uma abordagem acerca do pluralismo 

que se encontra no interior das práticas que se desenvolvem no cotidiano dos atores sociais. 

Como pressuposto analítico, Habermas admite que, “após a virada lingüística, a 

concepção mentalista de razão de sujeito-centrado foi substituída pelo conceito 

descentralizado de razão situada, configurando o cenário de uma crítica pós-clássica da 

modernidade” (Habermas, 2001: 149), de modo a constituir um ambiente propício à 

pluralidade de formas e relações societárias. Na medida em que a razão é situada, as formas 

societárias não são mais vistas, neste modelo teórico, como universais ou uniformes, uma 

vez que é preciso considerá-las inseridas na dinâmica do espaço-tempo do atores sociais. 

Neste sentido, a razão comunicativa que se estabelece entre esses atores também é 

relacionada aos contextos de diferentes formas de vida, de modo que 
 
cada mundo da vida provê aos seus membros uma bagagem cultural comum de 
conhecimento, padrões de socialização, valores e normas. O mundo da vida pode ser 
pensado como uma força estimulante das condições da ação comunicativa, por cuja 
mediação, por sua vez, o mundo da vida deve ser reproduzido. Mas as estruturas simbólicas 
do mundo da vida preservam uma relação com a ação comunicativa, na qual os atores em 
seu cotidiano das práticas interagem enquanto eles evidenciam critérios de validade e 
respondem a eles com um ‘sim’ ou ‘não’ (Idem, 152) 
 
 

 Nesta concepção, o mundo da vida se configura não somente como um espaço 

convergente de pluralidades, mas também como um verdadeiro referencial normativo de 
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critérios de validade para a ação. A pluralidade habermasiana é uma pluralidade 

convergente, que tende à unidade, e não uma pluralidade em certa medida endógena e 

pulverizada que, por uma série de fatores, não é passível de uniformidade da mesma forma 

que azeite e água não se tornam um só. O pressuposto é que a ordem das coisas encontrada 

no próprio mundo, ou que foi projetada pelo sujeito, ou que surgiu a partir do processo 

auto-formativo do espírito “não mais é vista como racional; ao invés, o que é visto como 

racional é resolver problemas de forma bem sucedida por meio de posturas 

procedimentalmente ajustáveis à realidade” (Habermas, 1992: 35). O procedimento, nesta 

linha, permite o trajeto rumo à unidade destas pluralidades endogenamente constituídas a 

partir das práticas sociais que se desenvolvem em diferentes mundos da vida, o que confere 

um caráter consideravelmente dinâmico às transformações sociais, já que envolve um 

processo circular “entre o mundo da vida enquanto fonte por meio da qual a ação 

comunicativa surge, e o mundo da vida enquanto produto dessa ação; nesse processo” 

(Idem, 43). Ou seja, 
 
As sociedades modernas testemunham uma variedade crescente de grupos e sub-culturas, 
cada uma tendo suas próprias tradições, valores e visões de mundo distintos. Como 
resultado, mais e mais conflitos devem ser inseridos na busca de acordos explícitos numa 
seara de diversos problemas contestáveis, sob condições nas quais a base compartilhada 
para alcançar tal acordo tem diminuído. Áreas da vida em que a facticidade e a validade 
foram uma vez fundidas passam por um escrutínio crítico crescente – a facticidade e a 
validade crescentemente se separam – desencadeando um processo de racionalização 
societária (Rehg, 1999: 17-18) 
 
 

 Mais precisamente, a pluralidade que se configurou com a perspectiva de uma razão 

situada, que admite “a desintegração das visões de mundo metafísicas e religiosas, no 

nível dos sistemas culturais sob os diversos aspectos da validade” (Habermas, 1992: 51), 

pode agora ser aggiornada somente no contexto experiencial das práticas do mundo da vida 

por meio de ações comunicativas delineadas por procedimentos racionalmente 

estabelecidos. Trata-se de uma perspectiva que, em múltiplos aspectos, enfatiza a 

possibilidade de alcance de um consenso, mesmo diante de situações claras de dissenso e 

diferença, graças a procedimentos que estejam embebidos de contextos de ação 

comunicativa.  
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b) A legitimidade do direito: entre a esfera pública e o Estado 

 Primeiramente, é preciso realizar uma reflexão a respeito da esfera pública na teoria 

habermasiana. O autor estabelece como requisito fundamental para o alcance de consensos 

no mundo da vida o compartilhamento por parte dos atores sociais de valores e critérios de 

validade comuns. A sua teoria parte do princípio de que “a formação lingüística de um 

consenso, por meio do qual as interações unam o tempo e o espaço, permanece dependente 

de posições autônomas de ‘sim’ ou ‘não’ que os participantes em comunicação tomam em 

relação a critérios de validade criticáveis” (Habermas, 1992: 43). Portanto, a chave 

argumentativa não é que a pluralidade leva à anomia ou à ausência de padrões comuns; 

pelo contrário, Habermas sustenta que, diante de um pluralismo nas sociedades 

contemporâneas, cada vez mais se procura justamente identificar aspectos em comum aos 

indivíduos (critérios de validade) que se desenvolvam como parâmetros ético-políticos. 

Mais propriamente, “na medida em que as identidades coletivas podem se desenvolver 

somente numa consciência pública descentrada, fragmentada, frágil, dinâmica e disforme, 

os discursos ético-políticos que alcançam profundidade se tornaram tanto possíveis quanto 

inevitáveis” (Habermas, 1999: 97). Todos agem coletivamente porque vivenciam a ação 

comunicativa em seu cotidiano, e agir coletivamente significa estabelecer critérios de 

validade comuns que estejam preenchidos por conteúdos discursivos de ordem ético-

política. Nesta linha, a pluralidade habermasiana enseja a necessidade de associação entre 

os indivíduos com o fulcro de estabelecer critérios de conduta no mundo da vida em certa 

medida padronizados, servindo-se como referenciais aos atores em suas ações. 

 A noção de esfera pública ganha relevo justamente no momento de vocalização 

desta diversidade e de constituição de uma identidade coletiva a partir de critérios comuns. 

Neste sentido, a “audiência pública possui a autoridade final, porque ela é constitutiva da 

estrutura interna e da reprodução da esfera pública, o único lugar onde os atores podem 

aparecer. Não pode haver esfera pública sem um público” (Idem, 364), de modo que “os 

problemas vocalizados na esfera pública primeiro se tornam visíveis quando são 

espelhados nas experiências de vida pessoais” (Idem, 365). Por isso, a esfera pública tem o 

potencial de reunir, simultaneamente, a cultura, a sociedade e a personalidade, construindo 

um núcleo relevante de vocalização de opiniões, demandas e clamores por parte da 
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sociedade civil. No caso das sociedades complexas, a esfera pública ainda consiste numa 

“estrutura intermediária entre o sistema político, de um lado, e os setores privados do 

mundo da vida e dos sistemas funcionais, de outro” (Idem, 373). 

 Além disso, um outro elemento deve ser considerado na teoria do discurso de 

Habermas: a relação entre direito e democracia sob a perspectiva do Estado. O Estado tem 

centralidade na argumentação habermasiana sobre o direito, principalmente porque o autor 

visa fundar as premissas da democracia primariamente nos próprios princípios do sistema 

constitucional alicerçados num sistema de direitos. O argumento é explícito no sentido de 

enfatizar que há uma relação necessária entre direito e Estado, de modo que não seria 

possível pensar a produção e aplicação de normas jurídicas sem um poder administrativo 

correspondente que, em virtude de sua legitimidade, tenha a possibilidade de efetivar o 

direito. De fato, “porque os direitos requerem o Estado político, e o Estado requer o 

direito para a sua legitimidade, nós vemos uma conexão interna ente o direito e a política 

no Estado” (Marsh, 2001: 56), ou seja, se observa um “poder político ‘já pressuposto’ no 

meio do direito, um poder para o qual a formulação e a aplicação do direito devem seu 

caráter vinculante” (Habermas, 1999: 132). O direito legitima o Estado por meio de 

princípios jurídicos, ao passo que o Estado legitima o direito por meio de procedimentos de 

produção, de modo que: a) toda produção de direito englobe, implicitamente, a presença de 

um Estado; b) e que toda atuação do Estado esteja respaldada por um ordenamento jurídico 

legítimo2. Por isso, o direito e o poder político são complementares do ponto de vista 

sistêmico, pois o direito “autoriza alguns exercícios de poder e desautoriza outros e, além 

disso, provê procedimentos e formas que definem vários poderes governamentais e 

competências para se formar” (Rehg, 1999: 28), ao passo que o “o poder governamental, 

enquanto isso, prove um acervo de sanções que torna o direito socialmente efetivo” (Rehg, 

Int, 28). Nestes termos, o poder político-administrativo do Estado não é externamente 

justaposto ao direito mas é pressuposto pelo direito e estabelecido na forma do direito. Em 

decorrência disto, “não é a forma legal como tal que legitima o exercício do poder estatal, 

                                                 
2 Interessante, nesse sentido, é a assertiva de Maus: “A forma legal é igualmente indispensável na concepção 
de Habermas, apesar das justificações teórico-discursivas não serem dadas por ela. Sem a forma do direito, 
nem o código legal nem o princípio da democracia poderia se formar” (Maus, 1996: 847) 
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mas somente a ligação com o direito legitimamente constituído, que é racionalmente aceito 

por todos os cidadãos num processo discursivo de formação de opinião e vontade” (Marsh, 

2001: 57).  

 Por outro lado, Habermas sofistica o argumento ao admitir que a conexão interna 

entre direito e Estado não é suficiente. O fato do Estado possuir o poder político-

administrativo para aplicar o direito legítimo alicerçado em princípios constitucionais não 

basta se tal direito estiver fechado ao exercício e presença do poder comunicativo. O 

cuidado de Habermas é justamente em delimitar que “o aparato estatal possui o monopólio 

do poder e violência (Gewaltmonopol), mas ninguém pode efetivamente possuir o poder 

comunicativo” (Maus, 1996: 874), ganhando relevo o debate sobre os canais de 

legitimidade criados na esfera pública por meio da vocalização de demandas e constituição 

de espaços de sociabilidade.  

 Se realizarmos um esforço reflexivo, é possível sustentar que a relação 

Estado/direito atua como um elemento fundamental na tensão anteriormente analisada entre 

a pluralidade das sociedades contemporâneas e a formação de consensos. Como foi visto, a 

crítica feita a Habermas reside justamente na (im)possibilidade de se chegar a uma unidade 

comunicativa a partir de uma pluralidade de atores que estão inseridos em mundos da vida 

distintos e, por isso, vivenciam suas práticas sociais no cotidiano de formas distintas e com 

orientações de valores distintos. Ao introduzir o Estado nesta relação, Habermas fornece 

subsídios para se pensar em mecanismos de estabilização de comportamentos por meio de 

uma autoridade vinculante, que, indiretamente, constrói critérios de validade comuns 

calcados nos princípios jurídicos e no sistema de direitos. Com efeito, “enquanto que as 

instituições arcaicas fundadas em visões de mundo fixadas em orientações de valores por 

meio de padrões de comunicação rígidos, o direito moderno permite que as convicções 

sejam substituídas por sanções no sentido do cumprimento de regras” (Habermas, 1999: 

37). Portanto, mais precisamente, como é possível caracterizar um direito legítimo nos 

termos habermasianos? 

 Baxter oferece um raciocínio relevante sobre o tema. Segundo o autor, o direito 

legítimo, na visão de Habermas, é “tanto o resultado da produção democrática de direito 

quanto o mecanismo que define as estruturas do comando e obediência oficiais que 
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Habermas chama de ‘poder administrativo” (Baxter, 2002: 62). Assim, o direito seria o 

mecanismo de efetivação e regulação do que Habermas denomina como conversão do 

poder comunicativo em poder administrativo, ou seja, entre o poder que emerge das 

dinâmicas societárias e o poder estatal. Howard, por sua vez, busca refletir sobre a 

legitimidade do direito em Habermas resgatando a conversão do poder comunicativo em 

administrativo. Segundo sua concepção, 
 
Na primeira instância, o direito terá que re-configurar o centro ausente tomando o papel 
político-administrativo. Nesse sentido, o sistema político assume a responsabilidade do 
funcionamento da sociedade como um todo. Os indivíduos, cujas interações crescentemente 
complexas e diferenciadas ele regula, podem agora relacionarem-se a ele como se ele desse 
sentido às suas ações e interações. Mas eles também se relacionam com o sistema político 
estrategicamente tirando vantagem de sua forma universal de modo a reduzir a 
complexidade de suas decisões individuais. Aqui é onde um segundo parâmetro entra. O 
direito não é um fato que é imposto pela força; ele precisa ser entendido para ser legítimo. 
Para ser legítimo, o direito tem que estar baseado no consentimento que, nas condições da 
modernidade, significa que ele tem uma validade racional ou normativa. Aqui é onde o 
poder comunicativo entra. Esses dois parâmetros não são separados entre si assim como 
dois corpos de um rei; mas eles não estão fundidos imutavelmente; o Direito não sucumbe 
quando novos direitos são legislados tampouco o Reino quando morre o rei. A questão é a 
sua relação legítima (Howard, 1996: 1405) 
 
 

O autor introduz um elemento essencial na compreensão da legitimidade do direito 

em Habermas: o entendimento dos que detém o poder comunicativo, ou seja, dos 

componentes da esfera pública. De fato, o direito é visto como legítimo não somente 

porque participa da transformação de um poder comunicativo para um poder 

administrativo, tampouco porque recebe um aparato político-administrativo para o seu 

cumprimento. É preciso que os componentes desta esfera pública tenham, de forma 

racional, o entendimento e compreensão da sua produção enquanto direito. Assim, “o 

direito é um instrumento coercitivo. Mas a condição para a possibilidade de sua 

implementação coercitiva é válida. Para o direito ser válido deve derivar sua legitimidade 

daqueles para os quais é aplicado” (Rasmussem, 1996 1068). A discussão, então, retorna à 

esfera pública e busca refletir justamente sobre o percurso da transformação do poder 
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comunicativo em poder administrativo, e o meio através do qual ocorre esta conversão é o 

procedimento3.  

 Habermas sustenta que o direito é legítimo “somente se cidadãos engajados saírem 

do papel de sujeitos jurídicos privados e tomarem a perspectiva de participantes que estão 

engajados no processo de alcance de entendimento sobre as regras de sua vida em 

comum” (Habermas, 1991: 461). Portanto, a esfera pública – espaço de vocalização 

participativa de demandas - não se confunde com o público, e o esforço normativo da teoria 

habermasiana consiste justamente em aproximar ao máximo ambas as dimensões. Diante 

desse hiato na participação e deliberação, Habermas recebeu algumas críticas, destacando-

se, principalmente, a perspectiva de Luhmann. Este autor resgata a locução latina Quod 

omnes tangit, omnibus tractari et approbari debet como ponto de partida da discussão. 

Trata-se de uma expressão originária do direito romano que tem relação com “a 

circunstância de uma pluralidade de guardiões legais da mesma divisão” (Luhmann, 1996: 

883). Literalmente, a expressão significa que todos aqueles afetados deveriam ser ouvidos e 

concordarem, ou seja, em termos da teoria do discurso, todos os destinatários de uma 

determinada norma – que é artificial, por definição – devem ser ouvidos e, por meio de 

procedimentos democráticos de formação de vontade e opinião, concordarem sobre tal 

norma, atribuindo-lhe legitimidade.  
 
A nossa questão é, então, como a fórmula da participação engloba todos aqueles 
envolvidos? Como, a despeito de tudo, a sua plausibilidade pode ser preservada? 
Certamente não na via praticável porque o envolvimento se torna decisão, então o 
envolvimento não pode ser identificado como discurso. Mesmo que esse argumento não se 
aplicasse, todos aqueles envolvidos não necessariamente aceitariam um convite ao discurso. 
Obrigá-los a fazer isso contraditaria os princípios considerados da teoria do discurso” 
(Idem, 884) 
 
 

 O dilema da participação é, nesta concepção, o ponto crítico da teoria habermasiana 

sobre a legitimidade do direito. Uma vez que os cidadãos decidam se abster de participar e, 

por isso, de construir conjuntamente o direito, como é possível a constituição de uma 

                                                 
3 Para uma análise mais aprofundada desta conversão e da construção de procedimentos, é relevante a análise 
de Maus. Em seu estudo sobre Habermas, sustenta que “o direito recebe seu sentido normativo pleno não por 
si, nem pela sua forma, nem por um conteúdo moral a priori, mas pelo procedimento de produção do direito 
que clama por legitimidade” (Maus, 1996: 836) 
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legitimidade a partir de uma esfera pública que não comporta todos os públicos? Uma 

primeira aproximação com as teorias que consideram o pluralismo jurídico poderia propor 

uma superação ou, ao menos, uma justificativa a este dilema. A tensão passa a operar não 

somente na legitimidade do direito, mas na própria legitimidade do Estado. 

 

III) A TEMÁTICA DO PLURALISMO JURÍDICO 

a) A perspectiva pluralista e o campo do direito 

 É possível sustentar que a temática do pluralismo jurídico tem seus fundamentos 

epistemológicos e metodológicos em momentos distintos do pensamento social e jurídico 

nacional e internacional. Apesar de se solidificar enquanto perspectiva teórica 

principalmente a partir das décadas de 60 e 70 do século XX, não é incongruente observar 

algumas perspectivas analíticas do direito que, principalmente pela via sociológica, o 

situam numa perspectiva pluralista. As reflexões contemporâneas no campo da sociologia 

do direito têm se voltado - principalmente a partir da década de 70 com os estudos de 

Santos (1974) e Nonet & Selznick (1978) - para a relação que se estabelece entre norma e 

realidade social. Tais estudos inauguram de forma sistematizada as reflexões sobre a 

efetividade das normas no mundo da praxis. Neste sentido, a necessidade de extrapolar a 

“letra da lei” nasceu da própria inserção no campo do direito de outras ciências (sociologia, 

antropologia, ciência política, etc), as quais propunham uma reflexão sobre o direito de 

forma transdisciplinar, crítica, problematizante, histórica e não-dogmática, desencadeando 

um processo de estranhamento das instituições jurídicas por meio de uma reflexão 

científica4. 

 Num primeiro momento, a sociologia do direito busca analisar e esmiuçar 

problemas com relação à efetividade da norma estatal no seio social com vistas a responder 

à seguinte pergunta: em que medida as normas jurídicas recebem adesão dos atores em seu 

cotidiano? Posteriormente, com o incremento da pluralidade de fontes normativas não-

estatais e com a constatação de diversos problemas referentes ao acesso à justiça, temos 

uma sociologia que se preocupa não somente com a efetividade da norma produzida, mas 

                                                 
4 Para maiores reflexões acerca da inserção de outras ciências no campo do direito, ver Asensi (2006a) e Fragale 
Filho, Asensi e Raskovisch (2007) 
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também com a norma em produção. Esta compreensão não mais é baseada na adesão pura e 

simples dos atores à norma estatal, mas também nas condições de produção de normas 

estatais e não-estatais, que recebem influência direta de relações de poder5. Neste sentido, a 

sociologia passa a não somente se preocupar com a efetividade da norma em particular 

(reflexão post hoc), mas também com os próprios contextos de produção da norma estatal 

(reflexão ante hoc) e de produção de normas não-estatais (reflexão ad hoc). 

A reflexão ad hoc, nesta linha, muda o foco para a relação que se estabelece entre a 

produção endógena de direitos a partir das práticas sociais e as comunidades específicas 

nas quais incidem tais normas, que se configuram fundamentalmente não-estatais. A 

perspectiva pluralista – já observando uma contraposição relevante à teoria habermasiana – 

sustenta a emergência de outros centros produtores de direito legítimo na sociedade 

moderna, revelando a complexidade das relações sociais. Além disso, admite que as 

questões jurídicas não são questões descoladas da sociedade e, portanto, encontram-se 

amplamente relacionadas ao seio social, não necessariamente guardando relação com o 

Estado. Neste sentido, a noção de pluralismo jurídico traz consigo: a) a idéia de que são os 

fatores sociais que incidem na produção jurídica através de relações de poder; b) o campo 

da produção jurídica envolve o embate e o conflito, o que pode levar a contradições dentro 

de um mesmo ordenamento. Neste sentido, o pluralismo jurídico preconiza que o Estado 

seja apenas mais um centro de produção de direitos, existindo esferas não-estatais que 

produzem um direito legítimo e concorrente ao direito estatal, diferentemente de Habermas, 

para o qual todo direito que é legítimo emana do Estado de forma procedimental. Por outro 

lado, tratar de pluralismo envolve o reconhecimento de que não é homogênea esta 

perspectiva teórica, variando de acordo com os autores e as sociedades nas quais estão 

inseridos. Por isso, o objetivo não é desvendar “a” perspectiva pluralista existente, mas tão 

somente de evidenciar algumas perspectivas pluralistas que tensionem o projeto 

habermasiano, principalmente no tocante ao direito. 

 

                                                 
5 Pode-se considerar como um dos precursores deste enfoque sociológico das condições de produção do 
conhecimento jurídico o sociólogo francês Michel Foucault (1999). Sobre a articulação entre Foucault e o campo 
do direito, ver Asensi (2006b) 

 
 

3483



b) Os pluralismos jurídicos 

 Um dos principais pesquisadores do tema do pluralismo e, em especial, do 

pluralismo jurídico, é Belley. O autor observa que, ao longo do tempo, o Estado 

progressivamente se tornou o centro da realidade social, de modo que a concepção do 

direito proposta pelos juristas se impôs no campo das reflexões sobre o direito. Assim, o 

autor sustenta que a “estatização do direito foi também uma estatização da concepção de 

direito dentro do universo intelectual” (Belley, 1986: 12), uma vez que toda e qualquer 

norma foi associada à figura estatal no tocante à sua legitimidade. Por outro lado, também 

se observa simultaneamente uma progressiva atenção dada aos momentos de produção de 

direito não-estatal, partindo do princípio de que a perspectiva estatizante e a pluralista são 

concomitantes: “a história do pluralismo jurídico desde o início do século atual [XX] é 

inseparável da história do direito estatal”6 (Idem). Neste sentido, seriam três as teses 

fundamentais que foram historicamente associadas à idéia de pluralismo jurídico: 1) o 

Estado não teria o monopólio do direito; 2) o direito não seria de uma abordagem racional 

aberta; 3) o fundamento do direito não seria a liberdade individual, mas a solidariedade 

social. O autor observa que a noção de pluralismo jurídico “não tinha nada de essencial 

que não fosse a primeira dessas teses. Mas ela foi integrada a uma teoria sociológica que 

se preocupava não somente com o fenômeno da estatização do direito, mas também dos 

problemas de racionalização e socialização do direito” (Idem, 14). Além disso, conforme 

foi explicitado, o debate sobre o conteúdo do que define pluralismo não é pacifico, fazendo 

mais sentido tratá-lo em termos de pluralismos. 

 Os primeiros enfoques sobre o tema do pluralismo no campo do direito foram 

realizados por alguns autores europeus, principalmente de inspiração germânica, tais como 

Ehrlich (enfatizando a idéia de direito vivo), Gurvitch (enfatizando a idéia durkheimiana de 

solidariedade social) e Weber (enfatizando a idéia de direito estatal pluralista). Ehrlich 

propõe uma distinção entre o direito positivo, presente na norma jurídica, e o direito vivo, 

fruto da dinâmica social. Este autor sustenta que “querer encerrar todo o direito de um 

                                                 
6 Reforçando o argumento, Belley observa: “Elaborado em grande medida em oposição direta a essa 
concepção dogmática, a teoria sociológica do direito se baseia em três atitudes complementares: o anti-
estatalismo, o anti-formalismo e o anti-individualismo. Às pretensões favoráveis à soberania jurídica do 
Estado, ela opõe a idéia de pluralismo jurídico” (Belley, 1986: 13) 
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tempo ou de um povo nos parágrafos de um código é tão razoável quanto querer prender 

uma correnteza numa lagoa” (Ehrlich, 1980: 110). O direito, portanto, seria maior do que a 

norma, e é através da sua prática no cotidiano que se pode observá-lo como dinâmica 

social. O estudo do direito vivo permitiria extrapolar o raciocínio calcado na lei e no 

Estado, pois assume o direito como um fenômeno social. Ehrlich (1986) sustenta que o 

direito vivo representa a idéia de que o direito é construído mediante a experiência concreta 

dos sujeitos. Por isso, na investigação do direito vivo “não se tornam supérfluos nem o 

método histórico, nem o etnológico” (Ehrlich, 1980: 114); o direito está, portanto, 

intrinsecamente ligado à cultura e a seus processos históricos constitutivos, e, desta forma, 

profundamente relacionado às transformações sociais7. Na perspectiva de Gurvitch (1977), 

ganha relevo a idéia de solidariedade social, a coordenação coletiva de condutas no interior 

dos grupos sociais e a experiência coletiva de justiça, de modo que o direito se exprima 

fundamentalmente por uma experiência espontânea e intuitiva do sentimento de justiça. Ou 

seja, a racionalização desta “experiência jurídica sob a forma de regras abstratas e sua 

institucionalização nas superestruturas organizadas de tipo legislativo, judiciário ou 

repressivo, constituem apenas manifestações derivadas e superficiais da existência de uma 

ordem jurídica” (Belley, 1986: 14). Weber (1991), por sua vez, não compartilha desta 

perspectiva que autonomiza a produção de direitos em relação ao Estado, porém insere no 

seio do Estado também uma concepção pluralista, que será posteriormente re-discutida por 

outros autores, como Dahl (1982). Na análise de Belley, o argumento de Weber é que “a 

estatização do direito não significa necessariamente o desaparecimento de todo pluralismo 

jurídico. Ela põe em evidência, com efeito, o desenvolvimento dos direitos especiais 

reconhecidos pelo Estado8” (Belley, 1986: 17). 

 Talvez seja na perspectiva de Santos que o pluralismo tenha recebido sua versão 

mais aprimorada no campo do direito. A perspectiva de pluralismo jurídico em Santos parte 

do princípio de que existem outras fontes de produção de direito legítimo que não se 

confundem necessariamente com o direito estatal. Inclusive, o autor chega a definir as 

situações em que se configura o pluralismo jurídico, quais sejam: “sempre que no mesmo 

                                                 
7 Para aprofundar o tema do direito vivo na sociedade brasileira, ver Machado e Asensi (2008) 
8 Para uma análise que buscar articular o pensamento de Weber e Habermas, ver Sintomer (1999) 
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espaço geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica” (Santos, 

1980: 87). E tal pluralidade normativa pode receber diversos fundamentos, que variam 

desde o econômico e perpassam o racial, profissional, religioso, etc. Além disso, “pode 

corresponder a um período de ruptura social como, por exemplo, um período de 

transformação revolucionária” (Idem) ou, no caso de seu estudo sobre favelas no Brasil, 

pode ainda resultar “da conformação específica do conflito de classes numa área 

determinada da reprodução social – neste caso a habitação”9 (Idem). Neste sentido, a 

pluralidade jurídica presente no interior de uma sociedade não é trivial, uma vez que é 

acompanhada de uma multiplicidade do ponto de vista de suas causas, cabendo as 

pesquisas empíricas desvendar os mecanismos de poder inerentes à produção desses 

direitos que não se confundem com o direito estatal. Nesta linha, Randeria corrobora com a 

tese de Santos sobre o tema ao afirmar que 
 
À medida que o governo é substituído por uma pluralidade de regimes de governo supra e 
infra-estatais, com atores públicos e privados, há um direito descentralizado e microscópico 
que coexiste, de uma forma mais ou menos incômoda, com o direito monumental que 
anteriormente era monopólio dos Estados. O domínio do direito está sendo expandido no 
processo de inclusão de convenções, tratados, acordos bilaterais e multilaterais, bem como 
de protocolos com efeito jurídico, embora estes não possam ser entendidos como direito, no 
sentido estrito em que possuam uma base legislativa. Além disso, a linha divisória entre 
direito público e privado e entre direito e política está sendo reformulada, dada a produção 
de normas por parte de atores como sociedades de advogados, árbitros privados e ONG’s. A 
criação do direito torna-se cada vez mais um processo contínuo, de origem tanto 
administrativa quanto legislativa, sendo as regras, regulamentos e prescrições produzidas a 
partir de uma diversidade de fontes locais e com fronteiras inconstantes (Randeira, 2003: 
468) 
 
 

                                                 
9 Ganha relevo a tese de doutorado de Santos defendida na Universidade de Yale sobre o pluralismo jurídico 
na favela, na década de 70 do século XX. A pesquisa empírica foi desenvolvida na favela do Jacarezinho (que 
recebeu a denominação lúdica de Pasárgada), na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Santos, “no caso 
específico de Pasárgada, pode detectar-se a vigência não-oficial e precária de um direito interno e informal, 
gerido, entre outros, pela associação de moradores, e aplicável à prevenção e resolução de conflitos no seio 
da comunidade decorrentes de luta pela habitação. Este direito não oficial – o direito de Pasárgada como lhe 
poderei chamar – vigora em paralelo (ou em conflito) com o direito oficial brasileiro e é desta duplicidade 
jurídica que se alimenta estruturalmente a ordem jurídica de Pasárgada. Entre os dois direitos se estabelece 
uma relação de pluralismo jurídico extremamente complexa, que só uma análise muito minuciosa pode 
revelar. Muito em geral, pode dizer-se que não se trata de uma relação igualitária, já que o direito de 
Pasárgada é sempre e de múltiplas formas um direito dependente em relação ao direito oficial brasileiro. 
Recorrendo a uma categoria da econômica política, pode dizer-se que se trata de uma troca desigual de 
juridicidade que reflete e reproduz, a nível sócio-jurídico, as relações de desigualdade entre as classes cujos 
interesses se espelham num e noutro direito” (Santos, 1980: 88) 
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 A diversidade, portanto, incide não somente na relação entre Estado e sociedade, 

mas também na própria distribuição de poder em ambas as dimensões, de modo que o 

processo de produção e legitimação de direitos se torne extremamente complexo, 

principalmente diante de uma pluralidade de atores que o compõem. A idéia de clivagens 

segmentais, inaurada por Eckstein (1966) e desenvolvida por Lijphart, oferece um 

referencial relevante para se pensar esta complexidade. O argumento é que uma sociedade 

plural é uma sociedade dividida por clivagens segmentais, que podem ser de natureza 

religiosa, ideológica, lingüística, regional, cultural, racial e étnica. Além disso, “os partidos 

políticos, grupos de interesse, meios de comunicação, escolas e associações voluntárias 

tendem a se organizarem ao longo das linhas dessas clivagens segmentais” (Lijphart, 

1977: 3-4), ou seja, clivagens que se inserem no interior do processo de legitimação do 

direito e que tensionam a relação entre Estado e sociedade. 

 Portanto, o que se pode observar é uma pluralidade de concepções, teorias, 

hipóteses e pesquisas sobre o pluralismo jurídico, o que torna visivelmente complexa a 

possibilidade de qualquer redução semântico-conceitual do que significam estes termos. 

Porém, é possível indicar que as teorias, a seu modo, partem do princípio de que: a) é 

possível que a sociedade influa e produza direitos no interior do Estado; b) a relação entre 

Estado e sociedade é de tensão. Algumas teorias - mais radicais, tais como Santos - 

assumem a possibilidade de haver produção de direito legítimo, porque social, fora do 

âmbito estatal; ao passo que outras – mais moderadas, tais como Weber – admitem que a 

pluralidade da vida social só recebe legitimidade do ponto de vista da produção de direitos 

quando incide no âmbito estatal. Neste sentido, as teorias que tratam de pluralismo jurídico 

nos termos propostos por Santos apresentam um potencial de contraposição à teoria de 

Habermas muito mais visível, porque admitem como pressuposto de que nem todo direito 

legítimo é direito estatal. 
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INTERPRETAÇÃO DO MODELO DE ESTADO BRASILEIRO A PARTIR DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DE 1988:  PARADIGMAS 

PARA A   INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A ORDEM ECONÔMICA 
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RESUMO 

Por meio da interpretação sistêmica analisa o modelo de Estado brasileiro a partir da 

Constituição de 1988, para avaliar referenciais sobre a necessidade e os limites da 

intervenção do Estado no domínio econômico. Inicia com a identificação do direito 

como um objeto cultural, e, como tal, encontra-se permeado pelas expectativas da 

sociedade, de modo que as finalidades do Estado devem refletir os desejos sociais, 

inclusive diante das questões da intervenção estatal no domínio econômico. Identifica 

historicamente os modelos de Estado para compará-los ao modelo brasileiro atual. Infere 

que, apesar do Art. 1º da CF/88 registrar que a República Federativa do Brasil consiste 

um Estado Democrático de Direito, a realidade sócio-econômica brasileira demonstra 

que, por não ter vivenciado plenamente as conquistas de um Estado Social, essenciais 

para a formação do Estado Democrático, não possui ainda as bases necessárias para a 

instauração deste modelo. Assim, traduz-se em um modelo de transição. A interpretação 

do regime jurídico econômico constitucional não pode deixar de considerar esta visão 

sistêmica de modo a buscar unidade, coordenação e harmonia para o ordenamento 

jurídico brasileiro. Estas referências de sistema devem ser consideradas pelos governos 

que têm dever jurídico de implementar, diuturnamente, políticas que levem em 

consideração os direitos que compõem o quadro do Estado Social, para, em menor 

tempo, alcançar a estabilidade de direitos típica de um Estado Democrático. A 

responsabilidade por ações que permitem o Estado Democrático de Direito é dos 

governos, dos agentes que atuam no mercado e da sociedade. 
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ABSTRACT 

It analyzes the Brazilian State Model through systemic interpretation of the Federal 

Constitution, to assess references about the needs and limits to the state intervention in 

the economic domain. The review starts identifying law as an cultural object, and, as 

such, is penetrated by the society’s expectations, concluding that the State’s finalities 

must reflect the socials’ wishes, inclusively before the questions from the State 

intervention into the economic domain. It identifies historically the States Models to 

compare them to the current Brazilian Model. It infers that although the Brazilian 

Federal Constitution’s 1st article says that the Federative Republic of Brazil consists a 

Democratic State of Law, the Brazilian socio-economic reality shows that because 

Brazil hasn’t lived a Social State, which is essential to the formation of a Democratic 

State, the society doesn’t have the necessary bases to initiate the model. Thus, Brazilian 

State Model appears as a model in transition. The interpretation of the constitutional 

economical laws can’t disregard this systemic vision, that consists the way to seek unity, 

coordination and harmony to the Brazilian legal system. These systems references must 

be considered by governments that have legal duty to implement policies that respect 

the rights of a Social State, to that way, achieve typical right’s stability of a Democratic 

State. The responsibility for the actions that allows the Democratic State of Law belongs 

to the governments, the marketplace agents and the society. 

 

KEYWORDS: DEMOCRATIC STATE OF LAW; STATE INTERVENTION INTO 

THE ECONOMIC DOMAIN; STATES MODELS; INTERPRETATION; ECONOMIC 

ORDER 
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O homem é um ser cultural; sua linguagem corporifica sua visão e sua 

compreensão acerca do mundo físico. Consoante leciona Vilanova 1 , a cultura se 

manifesta com a intersecção de três dimensões: “um domínio da objetividade includente 

do puramente natural, das formas de interação e das significações que os homens 

incorporam em suas condutas recíprocas e nas coisas que, por isso mesmo que são 

mediadoras dos significados, são coisas símbolos”. Em outros termos, a cultura é o 

conjunto indissociável de objetos físicos, significações e sujeitos, em uma verdadeira 

relação sujeito-objeto e sujeito-sujeito. 

Diz-se conjunto indissociável porque, se tomados individualmente cada uma 

das referidas dimensões, estar-se-ia diante de simples objetos (naturais ou não), ou de 

meras manifestações subjetivas, desprovidas de maiores significados. Enfatiza Vilanova2, 

que “Se suprimem-se as significações, os edifícios, as obras de arte, os livros de filosofia, 

os templos e os instrumentos nada mais são que agregados de partículas, com 

propriedades físico-químicas”. A cultura, portanto, compreende esta interação do 

homem com a natureza e o mundo físico que o circunscreve, atribuindo-lhe significações 

e alterando-o, compondo, conforme Spranger3, “o conjunto de produtos com sentido que 

existem em um determinado tempo para um grupo humano”. 

O direito, sendo sistema normativo criado pelo homem neste processo de 

interações, consubstancia verdadeiro objeto cultural; enquanto as relações naturais 

simplesmente ocorrem, se operam por si só, a exemplo da lei da gravidade, que atrai 

todo e qualquer objeto ao centro da Terra, da chuva, que se precipita quando a atmosfera 

satura-se de umidade, ou da morte, quando os seres vivos chegam ao ápice da sua 

existência, o direito prescreve conseqüências não-naturais a determinados fatos. Por isso, 

é válido afirmar que a cultura é o marco que separa a relação de causalidade física, ou 

seja, “a causalidade não-normativa, seja causalidade natural, seja causalidade 

sociológica” que compreende “as relações que efetivamente se dão na realidade social”4 

[itálico do original], da relação de causalidade não-natural, jurídica. Ademais, é 

                                                 
1 VILANOVA, Lourival. Notas para um ensaio sobre a cultura. In: VILANOVA, Lourival. Textos 
jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mundi: IBET, 2003. v. 2. p. 277-323. p. 280. 
2 VILANOVA. Notas para... op. cit., p. 284. 
3 SPRANGER, Eduard. apud ROURA-PARELLA, Juan. Spranger y las ciencias del. México D. F.: 
Ediciones Minerva, 1994. p. 92. 
4 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed.. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 61. 
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justamente a segregação entre causalidade natural e causalidade jurídica que permite a 

teoria kelseniana do ser e do dever-ser. 

Consubstanciando o direito um objeto cultural, é possível inferir sua relação 

direta com o meio no qual se insere: cada nação constrói seu Estado a partir dos seus 

próprios referenciais culturais, sendo que o seu respectivo direito terá, via de 

conseqüência, seus institutos, princípios e regras específicos, os quais serão criados e 

aplicados, em cada qual, de modo único e individualizado. Seja o Estado constituído sob 

uma Constituição formal, seja sob uma Constituição material – a exemplo do 

ordenamento costumeiro inglês – sua legitimidade é aferível a partir da relação de 

efetividade entre as ações do Estado e a concretização dos objetivos indicados pela 

sociedade; quanto mais próximo a tais objetivos, mais legítimo e efetivo será o Estado. 

De igual forma, nascendo o Estado a partir da vontade de uma comunidade que se 

organiza politicamente para realizar anseios e desejos comuns, a vontade coletiva deve 

se tornar o objetivo direto do Estado, de modo que o respectivo ordenamento jurídico, 

quando se dirige à concretização desse objetivo, será efetivo. 

Considerando-se os diferentes graus de desenvolvimento de uma sociedade, 

conforme análise de Vilanova5, o direito cumpre diferentes objetivos, ou seja, o direito 

em uma sociedade desenvolvida e em uma sociedade em desenvolvimento é diverso. 

Para a primeira, volta-se à estabilização das relações intersubjetivas já consolidadas, 

enquanto para a segunda pretende a quebra de paradigmas e a formação de novos 

modelos, visando justamente ao seu desenvolvimento.  

Nesse contexto, recorrer à interpretação sistêmica permite buscar a 

indissociável relação entre modelo de Estado e o grau de intervenção do Estado em 

diversos domínios das relações humanas, entre elas aquelas que se verificam no domínio 

econômico, ou seja, a quantidade do Estado na ordem econômica somente é delimitada 

a partir da precisa identificação do respectivo Estado, que se rege com base nos 

objetivos buscados pela sociedade.  

Ao se propor traçar limites à intervenção do Estado no domínio econômico 

no Brasil, é imperativo, em primeiro lugar, que se delimite qual é o modelo do Estado 

brasileiro. É certo que é resultante das diversas experiências políticas, econômicas, 

                                                 
5 VILANOVA, Lourival. Proteção jurisdicional dos direitos numa sociedade em desenvolvimento. In: 
VILANOVA, Lourival. Textos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mundi: IBET, 2003. v. 2. p. 463-
498. 
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sociais, vivenciadas tanto no território nacional como em outros Estados, de modo que, 

ao se analisar a Constituição Federal de 1988, denota-se a existência de características 

de Estado Absolutista, de Estado Liberal, de Estado Neoliberal, de Estado Social e de 

Estado Democrático, de onde se insurge a questão: qual é o modelo atual de Estado 

brasileiro? 

A partir dessas considerações é possível analisar as opções da comunidade 

brasileira ao construir seu Estado, registrado na Constituição da República Federativa de 

1988, e, então, avaliar a necessidade e os limites à intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico. 

 

1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS MODELOS DE ESTADO E A 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

  

As formas pelas quais o Estado intervém no domínio econômico sempre 

estiveram diretamente relacionadas ao modelo de Estado então vigente. A História 

comprova que, seja qual for a classificação adotada para a separação dos modelos 

estatais, a economia, ainda que indiretamente, sempre foi uma das responsáveis pela 

transição de um modelo para o outro, repercutindo, no graus de interferência estatal no 

campo econômico.  

Segundo Groppali 6 , tomando-se por base o maior ou menor limite que 

encontra o poder do Estado, distingue-se os seguintes modelos: (i) Estado Patrimonial, 

“no qual o Estado é considerado como patrimônio da pessoa física do príncipe, do 

soberano, como objeto do seu poder de governo, podendo este portanto dispor 

livremente dele, cedendo-o, dividindo-o, transmitindo-o hereditàriamente, sem encontrar 

limites nem em direitos privados, nem em direitos públicos subjetivos dos súditos, 

decorrendo o exercício da soberania da posse da propriedade, do dominium e não do 

imperium”; (ii) Estado de Polícia, onde “o príncipe governa não mais em nome próprio, 

mas em nome do Estado, entendido porém este como a própria instituição de coroa, e o 

poder público é exercido discricionàriamente pelo soberano, de conformidade com 

aquilo que ele considera como interêsse do Estado e dos súditos”, sendo que o Estado, 

neste modelo, “não é mais coisa do príncipe res principis mas é sujeito de uma soberania 

                                                 
6 GROPPALI, Alexandre. Doutrina do estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 103. 
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própria, exercida apenas pelo príncipe em seu nome”; e, por fim, (iii) o Estado de 

Direito, “no qual os poderes do Estado são rigorosamente disciplinados por normas 

jurídicas, tanto no que se refere a atividade que eles devem regulamentar sem recíprocas 

violências e interferências, quanto relativamente aos interesses legítimos e aos direitos 

privados e públicos, reconhecidos em favor dos cidadãos, os quais podem fazê-los valer 

por via administrativa e jurisdicional, mesmo contra o próprio Estado, de modo que o 

Estado de direito, como bem se disse, realiza como tendência o ‘governo das leis’, em 

lugar do ‘governo dos homens’ ”. 

Optando-se por esta sistematização e acrescendo o critério que considera a 

forma de organização estatal a partir da relação entre Estado e particulares (definição das 

funções estatais e participação do Estado no domínio econômico), chega-se ao seguinte 

quadro: 

 

 

 

≈ séc. IX a séc. 
XV ≈ 1.500 ao início séc. XX ≈ a partir de 1929 

Estado 
Medieval Estado Moderno Estado Pós-Moderno 

Estado 
Patrimonial Estado de Polícia Estado de Direito 

Estado Feudal Estado Absoluto Estado 
Liberal Estado Social Estado 

Democrático 
------ Intervencionismo Liberalismo Intervencionismo Neoliberalismo

 

Marcado principalmente pelo feudalismo, o Estado Medieval teve fim com a 

aliança formada entre a monarquia e a nova classe burguesa, fórmula encontrada para 

unificar o secular poder soberano (fragmentado junto aos senhores feudais) e a burguesia, 

que, até então, não participava do poder político. Com isso, foi possível superar as 

velhas estruturas feudais, que representavam verdadeiro obstáculo às novas aspirações, 

principalmente às novas estruturas econômicas, não mais correspondendo aos interesses 

da classe em ascensão. Esta união enseja a transição do Estado Medieval ao Estado 

Moderno, cuja sociedade passa por nova configuração, assumindo estrutura monista, ao 

concentrar todos os poderes no Estado, principalmente o poder de criar o direito7. Deste 

                                                 
7 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. p. 27. 

3495



 

modo, consegue a monarquia unificar novamente o poder soberano e a burguesia 

alcançar sua desejada participação no processo político. 

Em sua primeira formação, absolutista, o Estado Moderno detinha para si, 

representado na figura do soberano, todo o poder político, independentemente de 

qualquer outro órgão institucional. O Estado Absolutista era o próprio governante, 

conforme exaltam Maquiavel em “O Príncipe” e célebre frase atribuída à Luís XV, rei 

da França entre 1643 e 1715: “L’État c’est moi” (“O Estado sou eu”). Não existia 

qualquer limitação ao poder soberano, sendo exercido pelo governante de acordo com a 

sua vontade e seus objetivos8, voltando-se, em geral, para o acúmulo de riquezas em 

virtude do apoio dado pela classe burguesa e do desenvolvimento do mercantilismo, 

conseqüentemente, do capitalismo.  

A experiência do Estado Absolutista foi superada a partir das influências do 

movimento iluminista, que reunia idéias exaltando a individualidade das pessoas e 

criticavam as ideologias cegamente seguidas. Muito embora, em um primeiro momento, 

os soberanos tenham tentado incorporar o iluminismo, no sentido de justificar a 

centralização do poder como forma de governar em prol da felicidade do povo 

(Despotismo Esclarecido), acabaram derrotados pelos novos ideais, que culminaram, 

principalmente, na Revolução Gloriosa (Inglaterra, 1688) e na Revolução Francesa 

(1789), acarretando a ascensão definitiva da burguesia ao poder e o nascimento do 

Estado Liberal. 

Nessa segunda formação do Estado Moderno – agora em transição para um 

Estado de Direito – o ideal a ser concretizado era o da livre iniciativa privada, com 

pouca ou nenhuma intervenção do Estado nas relações jurídicas. Aos particulares, tidos 

como o centro da sociedade, garantia-se a plena liberdade para agir e se organizar, com o 

objetivo principal de satisfazer as “necessidades econômicas cotidianas do homem 

moderno: a estrutura capitalista”9. 

Na evolução deste modelo, embora a forte presença do Estado nas relações 

particulares tenha sido rechaçada, ficou claro que a ausência de regulamentação em 

determinados setores essenciais à sociedade, principalmente o econômico, também gera 

                                                 
8 COELHO, Luiz Fernando. Direito constitucional e filosofia da constituição. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2006 
p. 90. 
9 SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito constitucional econômico: estado e normalização da economia. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 40. 
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drásticas conseqüências, a exemplo da Crise de 1929, nos Estados Unidos da América. 

Como conseqüência desta crise econômica de repercussão mundial, o Estado Moderno, 

cede espaço ao Estado Pós-Moderno, marcado, inicialmente, pela volta do Estado 

intervencionista, com o fito de reduzir os impactos sociais provocados pelo capitalismo 

desenfreado. Conforme análise de Pereira e Silva10, o “Estado intervencionista não é 

uma concessão do capital, mas a única forma de a sociedade capitalista preservar-se, 

necessariamente mediante empenho na promoção da diminuição das desigualdades 

socioeconômicas”.  

A necessidade de intervenção do Estado foi a primeira manifestação do 

Estado do Bem-Estar Social (Welfare State). Ampliou-se o conceito de cidadania, 

defendendo que todo e qualquer cidadão possui direitos sociais inalienáveis e 

indissociáveis à sua existência. Esses direitos (saúde, previdência, assistência, educação) 

passam a ser garantidos pelo Estado, além de atuações por meio de políticas de melhor 

distribuição de rendas em um momento de grave crise e intervenção para preservar o 

bom funcionamento do mercado. Desta forma,  se viabiliza as condições de retorno ao 

desenvolvimento econômico sem que os impactos negativos do capitalismo pudessem 

novamente gerar graves conseqüências econômico-sociais. Como bem observa Afonso 

da Silva11, o Estado Social caracteriza-se no propósito de compatibilizar, em um mesmo 

sistema, dois elementos: o capitalismo, como forma de produção, e a consecução do 

bem-estar social geral, servindo como base ao neocapitalismo típico do Welfare State. 

Após aproximadamente trinta anos, esse modelo entra em crise. Vários 

fatores foram apontados, dentre eles o seu suposto caráter antieconômico, uma vez que o 

Estado desvia investimentos, inibe a livre concorrência e acaba por provocar a queda de 

produção, além de seu alto custo da manutenção e da queda de grau de juridicidade 

destes ordenamentos programáticos12.  

Tais problemas trouxeram um sentimento de valorização do jurídico, onde o 

Estado toma para si o papel de alterar e concretizar uma estrutura econômica e social 

necessária e apta para o desenvolvimento da sociedade. É o nascimento do Estado 

Democrático. Nesse modelo, os direitos fundamentais ganham especial relevo e 

                                                 
10 SILVA, Reinaldo Pereira e. O mercado de trabalho humano. São Paulo: LTr, 1998. p. 45. 
11 AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 119. 
12 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 6. ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1996. p. 209. 

3497



 

alcançam o nível constitucional como verdadeiros objetivos a serem buscados pelo 

Estado em conjunto com os agentes do mercado e da sociedade civil organizada. Para 

Streck13 , é “o novo modelo que remete a um tipo de Estado em que se pretende 

precisamente a transformação em profundidade do modo de produção capitalista e sua 

substituição progressiva por uma organização social de características flexivamente 

sociais”, onde a sociedade pode, pacificamente, “implantar superiores níveis reais de 

igualdades e liberdades”. 

A partir da evolução histórica é possível observar uma constante que 

influenciou os movimentos sociais e acarretou as transformações do Estado, e, 

conseqüentemente, da postura estatal em relação à intervenção nas relações 

intersubjetivas: a economia. Desde o período feudal, até a transição do Estado Social ao 

Estado Democrático Neo-Liberal, observa-se que a economia, em maior ou menor grau, 

foi um dos principais fatores para a re-estruturação social e evolução do Estado. 

Repercutiu diretamente nas formas com que o novo Estado intervinha na ordem 

econômica. A presença forte ou fraca no domínio econômico está diretamente 

relacionada às finalidades do Estado, sendo, portanto, delas indissociável, a exemplo da 

já referida Crise de 1929, que evidenciou a necessidade de amparar as más 

externalidades econômico-sociais do capitalismo mediante a adoção de políticas sociais. 

O Estado tornou-se previdenciário e altamente interventor, agindo na e sobre a economia 

para sustentar os meios de produção e de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a 

recuperação do bem-estar social.  

Estes principais fatores levam à transição a um Estado Democrático, o qual 

“abre as perspectivas de realização social profunda pela prática dos direitos sociais que 

ela inscreve e pelo exercício de instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita 

concretizar as exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa 

humana”14. Este Estado traz consigo idéias neoliberais, no sentido de reduzir a forte 

intervenção estatal voltada para a execução de valores e projetos sociais e transformá-lo 

em um agente regulador, zelando pelo cumprimento dos direitos e conquistas sociais, 

bem como dos interesses difusos. 

 

                                                 
13 STRECK. Hermenêutica... op. cit., p. 28. 
14 AFONSO DA SILVA. Curso de... op. cit., p. 124. 
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2. NECESSIDADE E LIMITES À INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO ANTE O MODELO DE ESTADO BRASILEIRO 

 

Para que se chegue à definição das necessidades e dos limites da intervenção 

do Estado brasileiro no domínio econômico, é preciso delimitar qual é o atual modelo do 

Estado brasileiro. Esta tarefa se revela tormentosa diante de inúmeros problemas quando 

se propõe uma análise mais cuidadosa. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, enuncia que “a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”. De plano é possível 

afirmar que o Estado brasileiro deve ser um Estado Democrático de Direito, no entanto, 

o que se observa são práticas nos âmbitos públicos e privados que não condizem com os 

ditames constitucionais. Tem-se, então, a indagação: a Constituição ao dispor que a 

República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, 

efetivamente se refere ao real Estado Democrático de Direito, com todas as feições e 

ideologias decorrentes e apresentadas pelos demais Estados que também se constituíram 

sob a forma democrática? Ou, este modelo, embora disposto constitucionalmente, não 

condiz com a realidade social e, via de conseqüência, aos anseios coletivos, os quais 

devem consubstanciar-se em objetivos e princípios de todo e qualquer Estado? 

Para Streck15, o modelo de Estado brasileiro se encontra em crise, decorrente 

de uma “modernidade tardia”. Sendo o Estado Democrático uma evolução do Estado 

Social, a sua efetividade está diretamente relacionada à transposição dos efeitos e 

percalços deste, o que se verifica, por exemplo, nos Estados americano e europeu, mas 

não no brasileiro. Segundo o autor, “a minimização do Estado em países que passaram 

pela etapa do Estado Providência ou welfare state tem conseqüências absolutamente 

diversas da minimização do Estado em países como o Brasil, onde não houve o Estado 

Social” 16, ou seja, o Estado brasileiro não transcorreu as experiências necessárias para 

se dar a sua evolução entre os modelos de Estado até o final Democrático. 

Voltando-se às digressões de Vilanova relatadas na introdução deste estudo, a 

formação e a efetivação de um Estado desenvolvido são diversas da formação e da 

efetivação de um Estado em desenvolvimento. Nesse sentido, é possível afirmar que um 
                                                 
15 STRECK. Hermenêutica... op. cit., p. 25. 
16 STRECK. Hermenêutica... op. cit., p. 24. 
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Estado Democrático, presente, em regra, em Estados considerados desenvolvidos, está 

mais voltado à estabilização e ao aperfeiçoamento de relações do que à criação de novos 

paradigmas, uma vez que se pressupõe consolidadas as várias diretrizes do Estado Social, 

entre elas, destaque-se, a proteção de direitos e da justiça social. Quer-se, na pós-

modernidade, alcançar efetividade dos direitos decorrentes do valor liberdade, da 

igualdade material e a efetiva participação da sociedade no processo político. Para 

alcançar estes objetivos, principalmente a igualdade, devem ser combatidas, em primeiro 

lugar, as externalidades negativas do sistema capitalista de produção, conforme se 

propôs o Estado Social.  

A implementação do Estado Democrático é dependente da vivência das 

conquistas do Estado Social. Somente um Estado Social pode revelar os benefícios e os 

malefícios do modelo, permitindo identificar, em conseqüência, as demandas da 

sociedade. É por esta razão que Streck17  afirma que o Estado brasileiro vive uma 

modernidade tardia, portanto, falha: o Estado brasileiro quer constituir-se em um Estado 

Democrático sem passagem por um Estado Social. As desigualdades e moléstias sociais 

decorrentes principalmente de décadas de capitalismo forte não foram minimizadas do 

modo como o deveriam para que houvesse uma real transição para o atual modelo. É 

neste contexto que se indaga se a sociedade brasileira está preparada para um Estado 

Democrático, ou, se antes, é necessária a concretização de um Estado Social.  

O Direito cria suas próprias realidades, mas não é capaz de alterar de 

imediato certas realidades sociais. Nessa concepção, o Estado brasileiro seria um Estado 

Democrático não efetivo, pendente de concretização. Apesar desta constatação, inexiste 

qualquer empecilho para que, no momento atual, sejam tomadas medidas afirmativas,  

com o fito de reduzir as desigualdades e, em um segundo momento, buscar-se a 

estabilidade sócio-econômica e o usufruto de direitos que ela proporciona. 

O texto constitucional brasileiro revela este dever-ser Estado Democrático de 

Direito, além de positivar estruturas de governo, direitos, conquistas, que são legados da 

história humana, ou seja, tem-se na Constituição Federal de 1988 a presença de 

paradigmas importantes dos Estados do período moderno e da pós-modernidade. Entre 

eles, no âmbito econômico, tem-se: o direito à economia de mercado onde é possível a 

livre iniciativa e a livre concorrência (liberalismo); a possibilidade de intervenção do 

                                                 
17 STRECK. Hermenêutica... op. cit., p. 26. 
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Estado para regular, fiscalizar, incentivar e planejar (neoliberalismo); a atuação do 

Estado na economia somente em casos de segurança nacional (liberalismo) e relevante 

interesse coletivo (neoliberalismo); o papel do Estado é nitidamente mediador, buscando 

conciliar “interesses sociais relevantes e colidentes” e “implementador de interesses 

meta-individuais hipossuficientes no jogo social” 18 . No âmbito da Administração 

Pública, verifica-se a criação, por meio da Reforma da Gestão Pública (1995 e 1998), de 

novos formatos gerenciais descentralizados, utilizando-se da proposta das agências 

reguladoras (autarquias especiais) e também do incentivo ao terceiro setor (OS e OSCIP), 

com o nítido objetivo de implementar a eficiência e o envolvimento da sociedade civil 

diante das questões sociais (neoliberalismo). No âmbito da seguridade social o dever do 

Estado garantir de modo universal o acesso à assistência social e à saúde (Estado social). 

Sob outro ponto de vista, tem-se que a proposta do modernismo de separação 

dos poderes está prevista na Constituição Federal, no entanto, nos últimos governos tem-

se constatado o uso irrestrito de medidas provisórias, instrumento jurídico remanescente 

do decreto-lei, indo de encontro com todas as premissas e objetivos de um modelo 

democrático. Criado pela Constituição de 1937, Estado Novo Getúlio Vargas, o decreto-

lei consistia um diploma onde o Parlamento autorizava o Presidente da República a 

legislar acerca de determinadas matérias, fortalecendo o Poder Executivo ao atribuir-lhe 

uma intervenção mais direta e eficaz na elaboração de leis, com o fito de combater 

pronta e eficazmente as agitações internas19. A Constituição de 1967 deu novas feições 

ao decreto-lei, transformando-o em instrumento legislativo exclusivo do Poder 

Executivo, onde, em caso de urgência e necessidade, poderiam ser editados com força de 

lei, versando Segurança Nacional ou finanças, e sua vigência definitiva condicionada à 

ulterior aprovação parlamentar. A crítica que se fazia centrava-se na questão de o Poder 

Executivo poder editar normas que, posteriormente, pelo mero lapso temporal, 

transformavam-se em lei, independentemente do processo legislativo democrático 

próprio. Facilmente o decreto-lei se tornou veículo legislativo de governo, com o próprio 

Presidente da República legislando e governando, característica esta que remete ao 

Estado Absolutista. Com a redemocratização do Estado brasileiro, acreditava-se que o 

decreto-lei, instrumento de incontáveis abusos, seria expurgado definitivamente do 

                                                 
18 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 147. 
19 AFONSO DA SILVA. Curso de... op. cit., p. 83. 

3501



 

ordenamento jurídico, o que, de fato, não ocorreu, sendo transformado na medida 

provisória. 

Todos estes aspectos demonstram a dificuldade em se delimitar qual o 

modelo de Estado brasileiro, ainda que constitucionalmente definido como Estado 

Democrático de Direito. O que se observa é a marcante presença de características 

determinantes dos vários modelos de Estado, que, em certos contextos, podem até 

mesmo gerar conflitos entre os diversos preceitos constitucionais. Isto pode ser 

verificado, conforme acima apontado, no uso irrestrito de medidas provisórias em 

desatenção aos princípios do Estado Democrático, ou na intervenção estatal inadequada 

em determinada atividade econômica em face das garantias de propriedade privada, de 

livre iniciativa e de liberdade de concorrência.  

De igual forma, ao se buscar a presença do Estado Social no nível 

constitucional, depreende-se, do art. 193, que introduz os princípios da ordem social, a 

objetivação do bem-estar e da justiça sociais, buscados por meio da saúde, da 

previdência e da assistência social. Nesta última estão reunidas políticas públicas 

voltadas à redução de desigualdades sociais, como bolsas e auxílios, com o fito de retirar 

pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, fomentar o mercado de trabalho, dentre 

outros. O Estado detém poderes para promover tais ações a quem necessitar, 

independentemente de qualquer contribuição paga à seguridade social. A fonte destes 

recursos é formada, principalmente, pelo recolhimento dos diversos tributos incidentes 

sobre a atividade empresarial e representam uma elevada carga tributária que poderá 

trazer dificuldades para viabilizar uma economia de mercado onde deve viger a livre 

iniciativa e a liberdade de concorrência. É um desafio aos governos equacionar a elevada 

carga tributária que compromete a atuação econômica das grandes e, especialmente, das 

pequenas e médias empresas.  

Outro exemplo de efeitos e inconsistências provocados pela imprecisão do 

modelo de Estado brasileiro reside na interpretação de imunidades tributárias cujo 

propósito, segundo Borges20, é “assegurar certos princípios fundamentais ao regime, a 

incolumidade de valores éticos e culturais consagrados pelo ordenamento constitucional 

positivo e que se pretende manter livres das interferências ou perturbações da 

tributação”. Por meio das imunidades, o sistema impede a tributação de certas hipóteses 

                                                 
20 BORGES, Souto Maior. Isenções Tributárias. 2. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1980. p. 184. 
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imprescindíveis à manutenção do modelo de Estado e dos princípios constitucionais, 

ficando evidente que, sem a perfeita delimitação do Estado, é dificultosa a interpretação 

sistêmica e aplicação das imunidades. 

Prova disso reside na imunidade das receitas de exportação às contribuições 

sociais, disposta no art. 149, § 2º, I, CF/88. Segundo tal dispositivo, as contribuições 

sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 

149 não incidirão as receitas decorrentes de exportação. Por meio de uma interpretação 

sistêmica é possível afirmar que o propósito desta imunidade é incentivar o mercado 

exportador com a desoneração das receitas aferidas e, conseqüentemente, fomentar o 

mercado interno mediante o aumento do ingresso de capital internacional, possibilitando 

o ciclo virtuoso da economia. Não obstante a clareza do texto constitucional, a Fazenda 

Pública Nacional tem interpretado que tão-somente as contribuições sociais previstas no 

art. 149 são alcançadas pela desoneração, excluindo as contribuições do art. 195, 

destinadas à seguridade social, v.g. a extinta Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira – CPMF, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSSL. O argumento para a 

interpretação governamental é que os princípios que compõe o regime jurídico da 

seguridade social, principalmente a solidariedade e a universalidade, fundamentam a 

base de financiamento e se sobrepõem aos ditames da ordem econômica. Esta é uma 

interpretação adequada ao regime de Estado Social, formulada em um Estado 

Democrático. 

Nesse contexto, demonstra-se que o Estado brasileiro é, na realidade, uma 

convergência de modelos de Estado, os quais ensejam a aplicação dos preceitos 

constitucionais das formas mais amplas e variadas possíveis, provocando, ao invés da 

efetividade das normas e dos valores constitucionais, o distanciamento das necessidades 

e dos objetivos da sociedade, de onde é possível se chegar a duas conclusões: (i) ou 

modelo de Estado brasileiro é um modelo híbrido, o qual, embora constitucionalmente 

definido como Estado Democrático, consiste, em realidade, uma junção de princípios e 

institutos dos mais diversos modelos; (ii) ou Estado brasileiro encontra-se em um 

momento de transição, de um modelo ditatorial, também não tão bem definido em seus 

outros aspectos, para um Estado Democrático. 
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Optar pela primeira interpretação, ao que parece, é a mais equivocada, uma 

vez que leva à insegurança e incerteza para o direito, face às diferentes ideologias que se 

encontram, por vezes incompatíveis, gerando antinomias, a falta de direção, unidade, nas 

decisões de natureza pública e privadas. O texto e o contexto não se harmonizam e, 

assim, os referenciais para a interpretação sistêmica se perdem. Sem um objetivo claro e 

preciso, os institutos e princípios perdem seu sentido, caindo no vazio; não há como se 

definir parâmetros e diretrizes para se ponderar qual modelo de Estado deve prevalecer 

perante determinadas ocorrências concretas. A citada questão das imunidades tributárias 

bem demonstra isso: mesmo diante de um Estado Democrático em desenvolvimento, 

atribuiu-se interpretação restritiva de acordo com um Estado Social (busca efetivação de 

direitos sociais), deixando de considerar relevante questões de estabilidade econômico-

financeira das empresas que atuam no mercado interno (o qual, inclusive, integra o 

patrimônio nacional, nos termos do art. 219, CF/88), depende de ações privadas e 

públicas para viabilizar seu desenvolvimento  

A segunda interpretação, por sua vez, permite afirmar que o Estado 

Democrático de Direito, previsto no art. 1º, da Constituição Federal, atualmente é, em 

realidade, um objetivo a ser perseguido, e não ainda um Estado efetivo. Assim, se fixa 

uma diretriz básica e essencial para as ações dos governos, inclusive, no âmbito da 

intervenção no domínio econômico: a concretização de um efetivo Estado Democrático. 

Nesse diapasão, todas as medidas governamentais, judiciais, administrativas, devem 

resultar desta interpretação sistêmica de  forma a se concretizar o Estado Democrático, 

ainda que, para isso, seja necessário retroceder em alguns aspectos para se consolidar os 

institutos e contextos necessários, a exemplo de redução de desigualdades sociais e o 

alcance da igualdade formal entre os cidadãos. 

Nessa medida, já começa a transparecer o papel do Estado em um modelo em 

evolução para o Democrático, em especial quanto a sua intervenção no domínio 

econômico. Aliado aos preceitos neoliberais que permeiam a Constituição, os governos 

devem garantir os meios para que a sociedade possa alcançar um patamar onde, 

mediante ações participativas, colabore ativamente nos processos políticos e de decisão, 

visando à concretização dos fins coletivos. Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, 

reduzir as desigualdades de modo que toda a sociedade possa, conscientemente, 

participar de forma real e eficaz dos processos políticos, com os conhecimentos e 
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condições essenciais para tanto. Sem conhecimento e sem qualidade de vida – fatores 

estes que se remetem diretamente à dignidade da pessoa humana, objeto primordial do 

Estado brasileiro – a sociedade não guarda o mínimo para caminhar a um Estado 

Democrático efetivo.  

Tomando-se em consideração o contexto atual e visando à concretização de 

um Estado Democrático, o Estado brasileiro, em sua função reguladora de intervenção, 

deve pautar suas ações objetivando alcançar inicialmente uma igualdade social formal e 

uma conscientização da importância da participação efetiva nos processos políticos, os 

quais levarão como objetivo final, mediante a colaboração de pessoas, empresas e 

Estado, à igualdade material e ao bem-estar social. 

As medidas econômico-sociais devem ser adotadas com o fim de se 

estabelecer, de forma imediata, uma igualdade formal, e, mediata, uma igualdade 

material, sendo, inclusive, passível de controle pelo Poder Judiciário caso transpareça 

alguma finalidade diversa ou objetivos outros. Este controle fica mais evidente quando 

se leva em consideração que os custos para a manutenção de programas sociais recaem 

sobre a própria sociedade, repercutindo diretamente na carga tributária.  

Não se pode perder de vista que, sob o aspecto econômico, o Estado, em sua 

evolução a um Estado Democrático, atua como agente regulador, incentivador, 

fiscalizador e planejador, isto é, por meio destes mecanismos deve-se impor o regime 

jurídico econômico constitucional às atividades econômicas, que devem ser 

desenvolvidas e dirigidas à concretização dos objetivos do Estado brasileiro. As 

empresas são livres para exercer suas atividades econômicas, porém, não mais são livres 

para exercer o modo capitalista de produção mantendo-se de modo neutro diante dos 

valores jurídico-econômicos constitucionais. São exigidas atuações empresariais éticas, 

participando de modo a viabilizar condições mínimas para a concretização da dignidade 

da pessoa humana por meio, em especial, da proteção ao trabalho, do respeito ao 

consumidor, da salubridade ambiental, da livre concorrência, de geração de empregos, 

de viabilização econômica para as pequenas e empresas de pequeno porte. 

Na perspectiva de um Estado Democrático neoliberal, também no âmbito 

econômico, desaparece a clássica dicotomia público/privado. O Estado e os particulares 

passam a agir em conjunto para a concretização dos objetivos sociais. O primeiro 

mediante  mecanismos referidos da regulação, incentivo, fiscalização e planejamento e o 
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segundo mediante iniciativa individual ou coletivamente com práticas de 

responsabilidade social. Ambos, com objetivo de concretizar a igualdade material e, 

assim, viabilizar inclusões e promover estabilidade de direitos.  

Esta interpretação permite afirmar que não é porque a Constituição Federal 

indica que o Estado brasileiro é um Estado Democrático de Direito que este modelo, em 

termos pragmáticos, se constitui e se desenvolve. O Estado Democrático de Direito é um 

objetivo imediato a ser perseguido e que, nos termos de em uma atualidade neoliberal, 

cabe não só ao Estado, a quem é atribuída a função de realizar as condições necessárias 

para tanto, mas, também, aos agentes econômicos mediante ações participativas 

diretamente junto à sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Interpretar, no contexto jurídico, segundo Diniz21, significa “determinar o 

sentido e o alcance da norma”. Trata-se, portanto, de ação subjetiva, condicionada à 

individualidade do intérprete, o qual atribui ao objeto interpretado o sentido que lhe 

convém, baseado em suas experiências e percepções.  

No direito o ato de interpretar não é livre, está condicionado a parâmetros 

impostos pelo próprio ordenamento. Deve-se, em primeiro lugar, encontrar as diretrizes 

possíveis – e às vezes até mesmo exigidas – para que a norma que o intérprete produza 

seja mais uma das unidades do sistema jurídico e nesta composição produza harmonia e 

coordenação com as normas de maior hierarquia. 

A interpretação sistêmica deve considerar a parte (ordem econômica 

constitucional) à luz do todo (modelo de Estado positivado em nível constitucional), 

para, então, definir o alcance e sentido das normas. Nesse contexto insere-se a questão 

da interpretação da necessidade e dos limites de intervenção do Estado sobre a ordem 

econômica.  

A Constituição Federal, a partir do seu art. 170, enuncia os princípios que 

integram o regime jurídico-econômico constitucional e outorga poderes ao Estado para 

intervir de modo a assegurar que as atividades econômicas possam se desenvolver de 

forma sustentável e justa, em busca da concretização dos objetivos sociais. Tais 

                                                 
21 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 889. 
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objetivos compõem o arcabouço do modelo de Estado que se positiva por meio do 

direito e, é sob o manto do modelo estatal, que as normas ganham os mais diversos 

sentidos e alcances.  

Assim, a norma constitucional da função social da propriedade, tal como 

enunciado no art. 170, III, se interpretada à luz do modelo feudal a propriedade será 

legítima se produzir riquezas para o senhorio; em um modelo absoluto, se satisfizer as 

vontades do soberano; em um modelo liberal, se servir para a concretização do sistema 

capitalista e aos anseios dos particulares; em um modelo social, se consubstanciar 

instrumento para distribuição de riquezas e ao desenvolvimento sustentável; e, por fim, 

em um modelo democrático, se servir para promover igualdade social e à concretização 

dos direitos fundamentais. Infere-se dos exemplos que o conceito de “função social da 

propriedade” sempre se manteve o mesmo – concretização de interesses do Estado, 

supra-individuais –, alterando-se somente o seu alcance. 

A delimitação do modelo de Estado, portanto, é de suma importância para 

que se possa interpretar de forma válida a ordem econômica brasileira. Contudo, 

demarcar o modelo do Estado brasileiro se revela uma tarefa difícil. Nos termos do art. 

1º, a Constituição definiu que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito. Porém, o contexto sócio-econômico atual leva à conclusão de 

que ainda não estão presentes as conquistas deste modelo, que é uma evolução do Estado 

Social e dele é dependente. Para alcançar a concretização de novos objetivos, tais como 

a efetivação dos direitos fundamentais, a formação plena de uma sociedade livre e 

participativa, fundada primordialmente na igualdade, é necessário vivenciar as 

promessas do Estado Social. 

No Brasil não houve a vivência do Estado Social. O Estado Democrático é 

uma determinação da Constituição Federal de 1988, motivada principalmente pelos 

anseios de liberdade e igualdade abafados por ações em um Estado ditatorial  e que 

podem ser qualificadas como retrocessos sócio-políticos e econômicos. Ainda não há 

igualdade social, não há respeito pelos direitos fundamentais e as preocupações do 

domínio econômico se voltam quase exclusivamente ao seu enriquecimento, sem 

maiores atenções aos hipossuficientes ou aos direitos transindividuais.  Assim, não há 

como se afirmar que o Estado brasileiro atual é um Estado Democrático de Direito, mas 

sim que anseia se tornar um Estado Democrático de Direito. 
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Diante destas constatações, os governos brasileiros têm dever jurídico de 

(necessidade), no âmbito do domínio econômico, intervir por meio da regulação, 

incentivo, fiscalização e planejamento, sempre com a finalidade (limites) de promover 

os objetivos e direitos do modelo de Estado Democrático de Direito que foi positivado 

em nível constitucional. 

Delimitado que o Estado brasileiro encontra-se em transição a um modelo 

Democrático todas as ações públicas e privadas devem convergir naquele sentido. Para 

concretizar os referenciais, direitos e estruturas deste Estado, todos os preceitos 

constitucionais, especialmente aqueles que compõem a ordem econômica constitucional, 

devem ser interpretados e aplicados com vistas a tal finalidade.  

Para que esta vivência seja possível em breve tempo é vital demarcar o papel 

do Poder Judiciário. Tem este órgão o dever de encabeçar a conscientização para o 

problema da concretização do Estado Democrático de Direito. Deve direcionar as 

decisões no sentido próprio, conforme já acenado pelo próprio Tribunal máximo, quando 

do julgamento do pedido de Extradição nº 98622, onde se compulsa que é “Obrigação do 

Supremo Tribunal Federal manter e observar os parâmetros do devido processo legal, do 

estado de direito e dos direitos humanos”, bem como que “a proteção judicial efetiva 

permite distinguir o estado de direito do estado policial e a boa aplicação dessas 

garantias configura elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana 

na ordem jurídica”. São estes pensamentos que devem permear o pensamento da 

sociedade em busca do Estado Democrático pleno. 

Uma interpretação sistêmica da ordem econômica deve se pautar no alcance 

das conquistas do novo paradigma, objetivo este registrado em nível constitucional, e 

que se fixa como diretriz diante da necessidade e dos limites para a intervenção estatal 

por meio das diversas possibilidades de ações de governos, bem como um norte para as 

ações dos agentes que atuam no mercado (responsabilidade social) e da sociedade. 
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RESUMO 

O artigo trata de apontar os atuais impasses e meandros que cercam o fenômeno do atual 

Estado de Direito, apontado como modelo jurídico-político de configuração 

neoconstitucional. Considerados estes fatores, alguns autores afirmam a existência de um 

novo modelo estatal chamado Estado Constitucional. Nesse diapasão, são analisadas e 

discutidas algumas das atuais concepções teóricas que visam apontar as especificidades do 

Estado Constitucional em face dos dois modelos anteriores, a saber, o Estado Liberal e o 

Estado Social. Como corolário dessas análises, sugere-se uma configuração própria de 

Estado Constitucional, levando-se em conta, primacialmente, a consolidação e 

operacionalização das garantias jusfundamentais. 
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ABSTRACT 

The article points out the current impasses and meanders that surround the phenomenum of 

the present State of Law, mentioned as the judicial-political model of neoconstitutional 

configuration. Considering these factors, some authors confirm the existence of a new state 

model called Consitutional State. In this diapason, some current theorical conecptions are 

analysed and discussed to point out the particularities of the Consitutional State in relation 

to the two new previous models, the Liberal State and the Social State. As a corollary of 

these analysis,  is suggested a new configuration particular to the Constitutional State, 

considering, initially, the consolidation and operationalization of the fundamental legal 

guarantees. 

 

KEYWORDS:  ADMINISTRATIVE LAW / DIREITO ADMINISTRATIVO; 

SYSTEMS THEORY / TEORIA DOS SISTEMAS, NEOCONSTITUCIONALISM /  

NEOCONSTITUTIONALISMO; PUBLIC ADMINISTRATION / ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA; PUBLIC LAW / DIREITO PÚBLICO; PHILOSOPHY OF LAW / 

FILOSOFIA DO DIREITO. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Quando se considera todo o novo contexto interpretativo que vem sendo 

desenvolvido no âmbito jurídico atual, estaria nele subjacente o que, segundo alguns 

autores, se configuraria como uma nova matriz epistemológica do direito, batizada como 

pós-positivismo1 ou neoconstitucionalismo. Tal fenômeno apresenta como um dos seus 

principais desafios, no campo estritamente jurídico, o equacionamento entre as dimensões 

do Direito, Moral e Política. Isto se daria ao estabelecer as suas formas de entrelaçamento, 

o que pressupõe o desenvolvimento de padrões de racionalidade baseados mais na 

razoabilidade prudencial do que no cientificismo formal, típico do positivismo jurídico.  

                                                 
1 Confira-se a esse respeito, o prólogo de Albert Calsamiglia na edição espanhola da obra: DWORKIN, 

Ronald. Los Derechos en Serio. Barcelona: Ariel, 1989. 
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Entretanto, o neoconstitucionalismo é um fenômeno que transcende a dimensão 

puramente jurídica, encontrando também os seus fundamentos a partir de uma concepção 

própria de Estado de Direito e uma nova forma de enfocar o papel da Constituição, por 

parte dos poderes públicos e da própria sociedade. 

 De fato, a expressão “neoconstitucionalismo” não é de fácil apreensão e muito 

menos é o conteúdo daquilo que designa. Preliminarmente, apontam alguns autores uma 

identidade semântica nas expressões “neoconstitucionalismo” e “constitucionalismo 

contemporâneo”2 (e a estes termos se somaria a expressão “pós-positivismo” nos termos 

adiante a serem analisados). Em segundo lugar, o significado de tais expressões alude, tanto 

a um modelo de organização jurídico-política, ou de Estado de Direito, como também ao 

tipo de teoria de direito que se requer para explicar tal modelo, podendo-se, inclusive, falar-

se de uma terceira acepção de neoconstitucionalismo, como ideologia.  

Considerando-se, então, toda a complexidade que encerra tal tema, far-se-á, para 

efeitos deste estudo, uma análise que destacará, primeiramente a sua dimensão político-

institucional, sob fundamento constitucional, e a seguir o seu aspecto operacional, de teoria 

da decisão judicial, diversa do modelo positivista clássico. 

Adentrando-se, então, nessa aparente nova faceta do paradigma jurídico-

constitucional, e também político, chama a atenção o pioneirismo de Nicola Matteucci que, 

há quarenta anos atrás já apontava a relação traçada entre constitucionalismo e positivismo, 

na Revista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile de 19633. 

Com efeito, o constitucionalismo, sob esta nova configuração, apresenta as suas 

características mais marcantes a partir do final da Segunda Guerra Mundial, sendo 

exemplos desta nova realidade as constituições da Itália, de 1947 e da Alemanha, de 1949, 

seguidas das constituições de Portugal, de 1976 e da Espanha, de 1978. 

Mas estas cartas constitucionais se apresentam apenas como marcos iniciais que 

delimitaram o início de um novo fenômeno jurídico-político, cuja realidade se desenvolve 

de forma essencialmente dinâmica e que partiu de uma concepção estatal intervencionista, 

de cunho social, normativamente instituída pelas constituições dirigentes já mencionadas. 

Não obstante isto, os princípios e normas programáticas de caráter sócio-econômico e 

                                                 
2 PRIETO, Luis. Constitucionalismo y Positivismo. Méjico: Fontamara. 1999, p. 420..  
3 Apud CARBONELL, Miguel (org) Neoconstitucionalismo(s)  Madrid: Trotta. 2003, p. 11 
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cultural de tais constituições, vieram efetivamente a encontrar um horizonte de 

aplicabilidade, a partir do desenvolvimento de teorias hermenêuticas e de argumentação 

jurídica mais recentes, desenvolvidas sob o contexto do Estado Constitucional. 

 Do exposto até aqui, parece haver uma identidade entre o que se denomina Estado 

Social de Direito ou Welfare State e Estado Constitucional, como de fato, muitos assim o 

entendem. Entretanto, parecem existir especificidades próprias em cada um deles, 

merecedoras de uma certa diferenciação conceitual e metodológica. 

Em realidade, os estados sociais apresentaram a preocupação de instituir princípios 

e garantias de ordem substancial ao cidadão, incrementando a esfera dos direitos 

fundamentais, caracterizados até então pelas liberdades públicas, com direitos de ordem 

sócio-econômica e cultural. Com isto, se as liberdades públicas se perfaziam sob um 

aspecto de atuação negativa do Estado frente ao cidadão, vale dizer, de abstenção em face 

da sua esfera de liberdade, com o advento dos direitos sociais (chamados também de 

direitos fundamentais de segunda geração) estes passam a demandar uma atuação positiva 

do Estado, a implementar novos direitos de ordem assistencial, securitária e trabalhista, 

dentre outros.  

Mas esse novo contexto constitucional não se fazia acompanhar de mecanismos 

jurídico-processuais efetivos de implementação ou garantias de cumprimento de tais 

direitos, na eventual omissão dos poderes públicos. Portanto, as medidas de ordem 

interventiva no Estado Social dependiam mais de atuações governamentais, em maior ou 

menor grau, conforme a vontade política do poder estatal, do que de medidas judiciais 

adotadas pelos próprios cidadãos sempre que entendessem estar ao desabrigo dos seus 

direitos sociais. 

Além do mais, esses mecanismos de atuação jurisdicional, mesmo os já existentes, 

necessitavam de uma base de fundamentação jurídica que - ao mesmo tempo em que 

legitimassem eficazmente decisões judiciais de ordem político-social – respeitassem as 

competências de atuação dos demais poderes estatais, sem comprometer a sua harmonia e 

independência, conquistas inarredáveis e necessárias de um Estado de Direito. Portanto, 

pode-se adiantar uma especificidade própria do Estado Constitucional frente ao modelo 

Social, como realidade política e jurídica preocupada, essencialmente, com a 

implementação efetiva dos direitos fundamentais proclamados nos estados liberal e social. 

3513



Já, a diferenciação entre Estado de Direito (assim designado o Estado Liberal 

Clássico) e Estado Constitucional, segundo Pérez Luño,4 reside em um tríplice 

deslocamento do papel que desempenham, em termos institucionais, as normas 

constitucionais e infraconstitucionais, cuja posição no atual no Estado Constitucional passa 

a ser a seguinte: 

 

1 – deslocamento do princípio da primazia da lei para o princípio da primazia da 

Constituição; 

 

2 – deslocamento da reserva da lei â reserva constitucional 

 

3 – deslocamento do controle jurisdicional da legalidade ao controle jurisdicional da 

constitucionalidade. 

 

Em linhas gerais, no Estado Constitucional, os poderes políticos encontram-se 

delimitados e configurados a partir de um direito baseado primacialmente nos princípios 

constitucionais, formais e materiais, tais como os direitos fundamentais; a função social das 

instituições públicas; a divisão de poderes e a independência dos tribunais. 

Esses fatores, por sua vez, apresentam como resultado uma forma de Estado na qual 

existe uma legitimação democrática e um controle pluralista do poder político e dos 

poderes sociais. 

Entretanto, estabelecer uma nítida demarcação no que se entenda ser o Estado de 

Direito; Estado Social e Estado Constitucional, tais diferenciações ainda podem apresentar 

um caráter em certa medida difuso. De fato, segundo alguns, traçar delimitações rígidas ou 

assinalar uma superação pura e simples de um modelo jurídico-político ao outro, não 

procedem. 

Das muitas críticas que podem ser feitas a uma concepção taxativa de Estado 

Constitucional, como fenômeno rigorosamente diverso das suas formas anteriores, podem-

se destacar algumas observações. Pérez, Luño, por exemplo, observa, dentre outras críticas, 

                                                 
4 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Universalidad de los derechos humanos y el Estado 
Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.. 2002.  P. 94 e ss. 
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que a redução do Estado de Direito (liberal) ao Estado da pura legalidade (tal como o 

apresentam autores como Zagrebelsky, a partir do conceito de Estado Legislativo), não 

pode ser assumida como indiscutível. Para tanto, o jurista espanhol traz à tona a 

contribuição de juristas tais como Herman Heller5 e outros, de início do século XX, ou 

mesmo mais recentes como Konrad Hesse, que já afirmavam a respeito do Estado de 

Direito, que este é um modelo jurídico-político de legalidade legitimada e legitimidade 

legalizada . 

O primeiro sentido dessa formulação decorre do fato de que o Estado de Direito é 

um estado cujas leis são expressão da soberania popular e se direcionam à garantia dos 

direitos fundamentais dos cidadãos. Já, o segundo sentido se traduz na idéia de que a 

conquista dos valores jusfundamentais ser realiza através de processos normativos e em 

conformidade com a estrutura organizativa da divisão dos poderes políticos. 

A outra observação crítica de Pérez Luño6 que aqui se quer destacar, refere-se à 

concepção reducionista do positivismo jurídico – típico do Estado de Direito – que ao 

circunscrevê-lo à lei, omite certos aportes doutrinários, tipicamente positivistas, que se 

mostram decisivos também para caracterizar o atual Estado Constitucional. 

A referência teórica, aqui apontada, é Hans Kelsen e, mais precisamente, se faz 

necessário lembrar a sua contribuição ao desenvolvimento do modelo de jurisdição 

constitucional baseado no controle concentrado de constitucionalidade de leis, em oposição 

ao controle difuso de constitucionalidade, típico do modelo norte-americano. O modelo de 

jurisdição constitucional concentrada de Kelsen foi consagrado na Constituição da Áustria, 

de 1920 e posteriormente foi aperfeiçoado na reforma de 1929, atribuindo ao Tribunal 

Constitucional o controle centralizado e especializado da constitucionalidade de leis e de 

atos de governo. 

Ora, o que caracteriza o Estado Constitucional – diferenciando-o, tanto do Estado de 

Direito como do Estado Social – é que todas as previsões constitucionais (de liberdades 

públicas individuais no Estado de Direito e direitos sócio-econômicos e culturais no Estado 

Social), enunciadas apenas em caráter formal, agora podem ser objeto de uma tutela 

jurisdicional, vale dizer, são justiciáveis, e isto se deveu, sobremaneira, a Kelsen. De fato, 

                                                 
5 Cf. HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Sao Paulo: Mestre Jou. 1968. 
6 Idem 
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foi o jurista austríaco quem contribuiu de forma decisiva ao afirmar o protagonismo do 

Tribunal Constitucional como guardião da Constituição (Hutter der Verfassung) na sua 

polêmica com Carl Schmitt na etapa da República de Weimar, tendo isto ocorrido em 1931. 

Consideradas essas críticas, a proposta de Pérez Luño7 para uma efetiva 

diferenciação, não taxativa e sim gradual, entre o Estado de Direito, Estado Social e Estado 

Constitucional, se estabelece a partir de uma correlação simétrica entre esses modelos 

juspolíticos e o desenvolvimento, em três gerações ou dimensões, dos direitos 

fundamentais. 

Em termos mais claros, a evolução dos direitos fundamentais, desde o advento das 

liberdades públicas individuais, passando pelos direitos sócio-econômicos e culturais e 

finalmente os direitos difusos, estariam simetricamente e respectivamente caracterizadas as 

três formas de Estado antes apontadas. 

Portanto, o Estado Liberal, ao qual corresponde a primeira geração ou dimensão de 

direitos fundamentais marca o início do Estado de Direito sob o pressuposto das liberdades 

individuais que demandam uma abstenção do poder político em face dos direitos dos 

cidadãos. 

O Estado Social encarna a segunda geração de direitos fundamentais e se traduz, no 

âmbito jurídico-político, na consagração constitucional de direitos sociais, econômicos e 

culturais, somados ao caráter de abstenção estatal frente às liberdades públicas que esse 

novo modelo estatal iria assegurar. 

Por sua vez, o Estado Constitucional será identificado como Estado de Direito de 

terceira geração, assumindo o papel de delimitar o meio espacial e temporal de paulatino 

reconhecimento dos direitos de terceira dimensão, cujo conteúdo gira em torno de temas 

como a paz social, o direito às relações de consumo, a qualidade de vida e ou a liberdade 

ampla de informação (o que inclui, portanto, o meio virtual). Assim delimitam-se, então, 

direitos difusos, vale dizer, direitos que não possuem um destinatário específico, seja ele 

coletivo ou não, como marca preponderante de uma nova configuração estatal. 

Entretanto, tal identificação parece cair, também ela, em uma armadilha 

reducionista, tal como a que o mesmo Pérez Luño8 aponta nas caracterizações anteriores 

                                                 
7 Idem 
8 Ib. 
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dos modelos estatais aqui discutidos. Com efeito, parece no mínimo insuficiente uma 

identificação ou redução de toda a complexidade de fatores que envolvem o Estado 

Constitucional (e mesmo os demais estados) ao advento dos direitos fundamentais nas suas 

várias manifestações.  

Por certo, o aspecto processual de efetiva garantia de aplicação dos direitos 

constitucionais, fundamentais ou não, embora tenham experimentado em Kelsen o seu 

desencadeamento, via modelo de jurisdição constitucional concentrada, não deixaram de 

ser aperfeiçoados, desde então, a partir de variadas fórmulas, institutos, jurisprudência e 

novas teorizações. Todos estes desenvolvimentos, em termos de geração ou dimensão de 

direitos fundamentais, correspondem a direitos de quarto nível, apontados por alguns como 

direitos à democracia substancial, vale dizer, a uma sociedade onde todos os demais 

direitos possuem mecanismos efetivos para a sua implementação, efetiva e material9.  

No exemplo brasileiro, que adotou um modelo misto (concentrado e difuso) de 

controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, apontam-se como exemplos dessa 

realidade, garantias processuais tais como o mandado de injunção, o mandado de segurança 

coletivo, a ação popular e civil pública e, como garantias institucionais, o novo papel do 

Ministério Público como ombudsman do cidadão, a advocacia pública, as leis de controle 

fiscal e de probidade pública, dentre outros. 

Já do ponto de vista da dogmática constitucional, ganham destaque os atuais 

modelos de hermenêutica constitucional, que por sua vez auxiliam as técnicas de decisão 

judicial tais como a declaração de (in) constitucionalidade, com ou sem redução do texto 

legal, bem como as ações de inconstitucionalidade por ação ou omissão. Cumpre, então, 

descrever, de forma resumida, o modelo dogmático de jurisdição constitucional instituído 

no Brasil como exemplo dessa nova realidade jurídico-política.  

  

A interpretação e aplicação das normas constitucionais na dogmática brasileira 

 

O ordenamento jurídico brasileiro concebe que a supremacia das normas 

constitucionais bem como a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 

                                                 
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros. 6ed. 1994, p. 516-524 
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editados pelo Poder Público demandam do intérprete constitucional a preferência, sempre, 

ao sentido da norma que se adapte à Constituição Federal. 

 Isso tudo, sob a base de princípios norteadores da atividade interpretativa tais como 

o da unidade da constituição (a interpretação constitucional deve ser realizada de maneira 

a evitar contradições entre suas normas); do efeito integrador (na resolução de problemas 

constitucionais, deverá ser dada primazia aos critérios favorecedores da integração política 

e social, assim como ao do reforço da unidade política); da máxima efetividade ou 

eficiência (à norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe 

conceda); da justeza ou conformidade funcional (os agentes encarregados de interpretar a 

Constituição, não poderão chegar a posicionamentos que subvertam, alterem ou perturbem 

o esquema de organização e funcionamento da Constituição, no seu todo); da 

concordância prática ou harmonização (combinam-se e coordenam-se os bens jurídicos 

em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns sobre outros); da força normativa 

da Constituição (dentre as interpretações possíveis, deve-se dar preferência à que garanta 

maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais). 

Isso significa que, ao deparar-se o julgador, com norma plurissignificativa, deverá 

conferir a ela o significado que apresente conformidade com as normas constitucionais 

visando, com isto, evitar sua declaração de inconstitucionalidade e sua decorrente expulsão 

do ordenamento jurídico. Evidentemente isto somente será possível, quando exista um 

espaço de decisão decorrente do espaço de interpretação, aberto a várias propostas 

interpretativas havendo, dentre elas, conformidade com a Constituição. Denomina-se esta 

técnica de Interpretação Conforme a Constituição.10

Por certo que, caso não seja possível encontrar na norma um sentido favorável à 

Constituição, declarar-se-á a sua inconstitucionalidade, o que implicaria a extinção da 

norma ou redução parcial do seu texto (a chamada declaração parcial de 

inconstitucionalidade com redução de texto), na parte que resultasse incompatível com a 

Constituição.  

Entretanto, pode ocorrer o caso em que a sintaxe da disposição textual da norma não 

seja o problema e sim a sua apreciação semântica. Quando tal fenômeno ocorre, se está 

perante um caso de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, 

                                                 
10 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Administrativo.  São Paulo: Atlas, 2002,p.63-67. 
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sendo este um mecanismo desenvolvido para atingir uma interpretação conforme a 

Constituição, objetivando preservar a constitucionalidade da lei ou ato normativo em 

questão, excluindo-se algumas das suas possíveis interpretações e determinando-se qual 

deva ser a leitura adequada. 

Ao tratar dessa técnica, diverge a doutrina ao afirmar, parte dela, que existem 

diferenças entre a interpretação conforme a Constituição, a qual consistiria, precisamente, 

em técnica interpretativa e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de 

texto a qual seria um caso de técnica de decisão judicial. 

A esse respeito, parece mais razoável o posicionamento que entende que ambas as 

hipóteses se completam, de tal maneira que, muitas vezes, visando atingir uma 

interpretação conforme a Constituição, o intérprete deverá declarar a inconstitucionalidade 

de algumas interpretações possíveis do texto da lei, sem, contudo, alterá-lo na sua sintaxe.11

Efetivamente, interpretação, decisão e aplicação do direito, são temas 

interdependentes, a tal ponto, que não resulta possível tratar de um deles sem, 

necessariamente, analisar os demais, o que explica o tratamento conexo que é dado a tais 

temas, no âmbito da atual hermenêutica constitucional na seara dogmática. 

    

Neoconstitucionalismo no âmbito das atuais teorias do direito 

 

De tudo o que já se observou, nos últimos tempos cresceu de forma significativa a 

atenção despertada pelas novas realidades constitucionais e a necessidade de 

implementação efetiva dos seus postulados de ordem material, dentro da teoria e práticas do 

direito. Sob o seu aspecto discursivo, fala-se que o papel que desempenha hoje a 

Constituição chegou a condicionar intensamente o discurso jurídico-filosófico até o ponto 

de fundar uma nova teoria do direito, ainda a ser definida, mas cujo pressuposto seria o 

paradigma do constitucionalismo, ou o paradigma do Estado Constitucional de Direito.12

Tal concepção, por vezes relaciona-se com teorias de argumentação jurídica e moral 

(tentando estabelecer-lhes algumas conexões), como no caso de Aléxy e Gunther. Por outro 

lado, é orientada por um ideário garantista, nos termos desenvolvidos por Ferrajoli. 

                                                 
11 Corroboram tal entendimento: MORAES, Alexandre. Op. Cit. P. 68 e MENDES, Gilmar Ferreira. 
Jurisdição Constitucional: o controle abstrato no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1996,p.199. 
12 Idem, p. 160. 
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Também incorpora os aportes críticos de Dworkin ao positivismo clássico e em prol de uma 

nova concepção de direito, tal como a que se apresenta no contexto neoconstitucionaista. 

Somam-se ainda as teorias dos direitos fundamentais de autores como Aléxy, Peces Barba, 

Peres Luño (que também traz aportes á configuração teórica do Estado Constitucional) e da 

dogmática constitucional, como Zagrebelsky, Haberle, Muller e, no Brasil, autores como 

Ingo Sarlet – mais especificamente no campo dos direitos fundamentais - ou Lênio Streck 

no campo da hermenêutica jurídica. No caso deste último jurista, a sua contribuição à teoria 

do direito vincula-se ao desenvolvimento de uma hermenêutica de base gadameriana 

aplicada, principalmente, à dogmática constitucional.  

Em linhas gerais, Streck pretende desenvolver um padrão de racionalidade jurídica 

que possa abarcar o fenômeno da mediação lingüística no Direito, desvinculando-se do 

paradigma metafísico baseado na separação ser-objeto. Isto implica o abandono da 

concepção de linguagem como um terceiro elemento que se interpõe entre o sujeito 

cognoscente e o objeto de conhecimento.13

Com isso, o fenômeno da significação dos termos da lei fixa os seus sentidos 

normativos através de um processo de linguagem que não é totalizante, cerceando a 

multiplicidade de sentidos que pode apresentar a lei e indiferente ao seu entorno de 

incidência. Ao contrário disto, a significação afirma-se como um processo dialógico que 

considera pragmaticamente os diversos contextos sociais e históricos e que tem como 

resultado da fusão de horizontes entre o texto e o intérprete, uma proposta de razão 

emancipatória, nos termos defendidos por Habermas desde o desenvolvimento da sua 

Teoria da Ação Comunicativa e seus atuais desdobramentos, que, embora partam de uma 

fundamentação procedimental-formal, conseguem conjugar-se com as teorias de base 

substancialista defendida por alguns dos autores antes mencionados.  
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SUBJETIVIDADE E METAMORFOSE: PROBLEMATIZANDO OS DIREITOS 
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RESUMO 

Imersos no espaço da filosofia e teoria do direito, pretendemos confrontar Michel 

Foucault com a idéia de direito subjetivo num jogo de imagens cortadas, em que 

conceitos do filósofo sejam manejados de modo a suscitar dúvidas sobre a 

inevitabilidade dos direitos subjetivos como forma-padrão de direito moderno. Nesses 

deslocamentos forçados e talvez infames, podem surgir novas imagens em 

metamorfose, sendo nosso objetivo a explicitação desse caminho. Por meio do exame de 

três momentos teóricos ou exercícios de pensamento, associáveis aos períodos 

canonicamente estabelecidos para a divisão da obra de Michel Foucault (arqueologia, 

genealogia e ética), defendemos a possibilidade de questionar alguns aspectos referentes 

à teoria clássica sobre o direito subjetivo, mostrando suas limitações enquanto conceito 

moderno. No primeiro momento, observamos que os direitos subjetivos podem ser 

situados como resultado dos duplos (empírico-transcendental, cogito-impensado e 

recuo-retorno à origem) mencionados por Foucault em As palavras e as coisas, 

apresentando as mesmas limitações do seu conceito de homem. Num segundo 

momento, salientamos que, no Michel Foucault de Em defesa da sociedade, não há 

espaço para um direito organizado a partir de direitos subjetivos, pois, para o autor, não 

existiria um campo jurídico dotado de autonomia. Por fim, como terceiro e último 

exercício, concluímos pela incompatibilidade entre a noção moderna de sujeito, 

essencial para pensar os direitos subjetivos, e as práticas de si descritas por Foucault em 

A hermenêutica do sujeito. Durante todo esse percurso filosófico, a imagem literária da 

metamorfose, extraída de Franz Kafka, serve como guia e inspiração para a busca de 

                                                 
∗ Mestre em Direito pela UFC (Universidade Federal do Ceará) e Doutoranda em Direito pela UFPE 
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novos conceitos capazes de descrever uma futura realidade jurídica. Em síntese, 

conclui-se pela impropriedade de um modelo de direitos subjetivos para compreender o 

anseio pós-moderno por uma metamorfose do agir ético no direito.      

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITOS SUBJETIVOS; MICHEL FOUCAULT; TEORIA 

DO DIREITO. 

 

RÉSUMÉ 

Imergés dans l’espace de la philosophie et de la théorie du droit, nous voulons 

confronter Michel Foucault avec l’idée de droit subjectif dans un jeu d’images coupées, 

dans lequel les concepts du philosophe soient maniés pour susciter doutes sur 

l’inevitabilité des droits subjectifs comme forme typique du droit moderne. Au milieu 

de ces glissements forcés et parfois infâmes, peuvent apparâitre des nouvelles images en 

métamorphose; d’abord, notre but est expliciter ce chemin. Par l’examen de trois 

moments théoriques ou exercices de la pensée associables aux périodes classiquement 

établis pour la division de l’oeuvre de l’auteur (archéologie, généalogie et éthique), nous 

défendons la possibilité de questionner quelques aspects concernants à la théorie 

classique du droit subjectif, pour montrer ces limitations comme concept moderne. Dans 

un premier moment, nous observons que les droits subjectifs peuvent être situés comme 

le résultat des doubles (empirique-transcendantal, cogito-impensé, recul-retour à 

l’origine)  mentionnés par Foucault dans Les mots et les choses. Au deuxième moment, 

nous remarquons que, dans le Michel Foucault du cours Il faut défendre la société, il 

n’y a pas du espace pour un droit organisé à partir des droits subjectifs, parce que, pour 

cet auteur, c’est impossible penser à un champ juridique autonome. À la fin, comme 

troisième et dernier moment, nous concluons pour l’incompatibilité entre la notion 

moderne de sujet, essentiel pour penser les droits subjectifs, et les pratiques du soi bien 

décrits par Foucault au cours de L’hermenéutique du sujet. Pendant ce parcours 

philosophique, l’image littéraire de la métamorphose, extrait de Franz Kafka, est le 

guide et l’inspiration pour la recherche des nouveaux concepts capables de mieux 

décrire une future réalité juridique. En synthèse, nous concluons qu’un modèle de droits 

subjectifs n’est pas capable de comprendre le désir post-moderne pour une 

métamorphose de l’action éthique dans le droit.  
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MOTS-CLÉS: DROITS SUBJECTIFS; MICHEL FOUCAULT; THÉORIE DU 

DROIT. 

 

 

Introdução a sonhos, sonos e metaformose: o homem na singularidade de Gregor 

Samsa 

 

Este artigo pretende problematizar os direitos subjetivos por exercícios 

foucaldianos imaginários, numa superposição entre cenários de ficções diferentes, mas 

que nos impelem a questionar uma realidade: é possível sustentar, hoje, a subjetividade 

moderna e com ela os direitos subjetivos? 

Com isso, firmamos alguns pontos de partida: (i) a modernidade construiu 

um projeto de homem que se faz com base numa subjetividade solipsista, universal, 

autônoma e soberana, numa alusão ao que chamamos, com a ajuda de Foucault, de sono 

antropológico; (ii) o direito moderno, sendo a um só tempo finalidade e fundamento, 

reforça esta perspectiva na construção da idéia de direitos subjetivos, que encerra uma 

contradição intrínseca: como o direito, produto cultural, histórico, volitivo, criação, 

escolha pode ser estabelecido por alguma natureza, inerente ao homem e, portanto, 

fazendo parte ou tornando-se sua própria essência? Na esteira de uma certa concepção 

contratual de Estado, imersos no sono antropológico, construímos alguns sonhos: o 

sonho dos direitos naturais, dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais; (iii) 

mas, numa perspectiva arqueológica, a história e, com isso, o próprio conhecimento, 

não são frutos de uma evolução necessária, não são contínuos e não conduzem 

necessariamente ao progresso - o conhecimento (e aqui pensamos nas ciências humanas, 

como o direito e a filosofia), escavado numa história formada pelos “jogos de verdade”, 

deve ser pensado como saberes em relação direta com os poderes; por isso, o caráter 

discricionário que conferimos a esta concepção de subjetividade que colocamos em 

xeque – o acordar; e (iii) que há maneiras diferentes de se pensar a subjetividade e 

caminhos outros a se perseguir a liberdade, nenhum deles definitivo - metamorfose.  

Nesse contexto, optamos por usar como ferramenta o pensamento de Michel 

Foucault, tanto em suas críticas a uma série de “verdades” que estruturariam a 
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modernidade, o que nos faz colocar a pergunta de início, quanto em suas proposições 

por um sujeito que experimenta, além dos efeitos das relações de poder, sendo por estas 

relações assujeitado, também os efeitos do domínio de si, um sujeito que se dobra em 

cuidado consigo e que se constitui, desdobra-se. 

É certo que Foucault não tematizou os direitos subjetivos. Podemos afirmar 

inclusive que só tematizou o direito marginalmente (FONSECA, 2002; CHAVES, 

2006), não sendo comumente reconhecido como um pensador do direito, apesar da 

penetração de obras como Vigiar e punir e A verdade e as formas jurídicas. É um autor 

que exige cautela e que aparece então de maneira transversal, porque se a nós o direito é 

o mote central, a ele o direito era mais uma das estratégias das relações de poder. Mas 

em seus deslocamentos, e sendo na temática dos direitos subjetivos deslocado, serve ao 

propósito: provocar uma metamorfose. 

Em síntese, pretendemos confrontar Foucault com a idéia de direito 

subjetivo num jogo de imagens cortadas, em que conceitos do filósofo sejam manejados 

de modo a suscitar dúvidas sobre a inevitabilidade dos direitos subjetivos como forma-

padrão de direito. Nesses deslocamentos forçados e talvez infames, podem surgir novas 

imagens em metamorfose, sendo nosso objetivo a mera explicitação desse caminho. Por 

meio de três momentos teóricos ou exercícios de pensamento, associáveis aos períodos 

canonicamente estabelecidos para a divisão da obra do autor (arqueologia, genealogia e 

ética), os direitos subjetivos caem em Foucault, como o Gregor Samsa de Kafka em sua 

monstruosidade1. 

 

Primeiro exercício: 1966, As palavras e as coisas, os direitos e os duplos  

 
A denominada arqueologia de Michel Foucault está longe de ser um projeto 

fechado do autor, pelo qual pretendesse criar um modelo único de compreensão da 

história do pensamento ocidental que sirva para toda a vida. Pelo contrário, Foucault 

rejeita essa idéia ao esclarecer que seu “método” dos anos 60 era apenas uma das várias 

abordagens possíveis para o cumprimento de seus objetivos. Seria apenas um meio de 

                                                 
1 A nossa alegoria está baseada na obra de ficção de Franz Kafka – A metamorfose, que inicia assim: 
“Certa manhã, depois de despertar de sonhos perturbados, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama 
metamorfoseado num inseto monstruoso”. A aproximação entre Kafka e Foucault está ricamente 
desenvolvida na coletânea de artigos/conferências intitulada Kafka, Foucault: sem medos, coordenada por 
Edson Passetti. (2004). 
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desvelar algo oculto, que estaria encoberto por uma série de discursos oficiais e não 

apareceria na sua positividade radical. Ou, na síntese do próprio autor, a abordagem 

arqueológica tornaria possível reconstituir um certo sistema geral de pensamento 

enquanto jogo de opiniões, para descobrir a rede de condições de possibilidade do 

surgimento de saberes historicamente explicáveis (FOUCAULT, 1966, p. 89).  

O “positivismo feliz” de Michel Foucault, idéia consagrada em A 

arqueologia do saber (1969, pp. 164-165), é a tentativa de descobrir em fragmentos de 

discursos levados a sério num certo momento histórico e em experiências isoladas de 

vida – como a dos “homens infames”, que desafiam as expectativas de uma normalidade 

(2001, pp. 237-253). Com isso, Foucault quer descobrir toda uma episteme de época e, 

mais além, os modos de sua constituição nos discursos.  

Em História da loucura, a transição entre a “nau dos insensatos” para os 

manicômios de internamento na Idade Clássica revela uma apreensão discursiva 

radicalmente nova da loucura, que desde então cai no campo de atuação de uma 

difundida lógica da norma social (FOUCAULT, 1972, pp. 65-68). Em Nascimento da 

clínica, é o próprio conceito de doença e saúde que está em jogo; ao observar as 

inovações trazidas por Bichat e outras autoridades científicas do século XVIII, Foucault 

não se preocupa em deduzir verdades, mas em perceber os deslocamentos de formações 

discursivas que permitiram o surgimento do próprio conceito de normalidade e 

patologia (FOUCAULT, 1963, pp. 133-142; CANGUILHEM, 2002, pp. 95-106). Ou 

seja, não se busca a verdade científica de uma episteme passada enquanto documento a 

ser analisado, mas como monumento que condiciona nossas formas atuais de conhecer e 

representar o mundo (1969, pp. 181-182). Do sujeito absoluto ao sujeito fruto de uma 

bricolage de saberes dispersos no tempo. 

É nessa esteira que se desenvolve As palavras e as coisas, obra de Foucault 

lançada em 1966 com o objetivo confesso de descobrir o a priori histórico e as 

transformações discursivas que, em sua positividade, levaram ao surgimento das 

ciências humanas e, ainda, ao surgimento “dessa estranha figura do saber chamada 

‘homem’” (1966, p. 13 e 16). 

Como visto em momento anterior, Foucault identifica na Idade Clássica o 

surgimento de uma era da representação, em que a ordem das coisas é condicionada por 

um jogo de reflexões dentro da rede de signos e significados; assim, o plano da 
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linguagem funcionaria de modo livre, mas sempre justaposto à realidade e por vezes 

auto-representando sua própria existência (1966, pp. 75-80). Essa “nova gramática” 

serviria para descrever que “as representações não se enraízam num mundo ao qual elas 

emprestariam seu sentido”, pois “elas se abrem sobre um espaço que lhes é próprio, e no 

qual a nervura interna dá lugar ao sentido” (1966, p. 92). 

  Nesse contexto, justifica-se a preocupação do autor em descrever a 

novidade do conceito de “homem”, descrito apenas como um elemento artificial que 

possibilitou a fundação da episteme moderna. Desde o surgimento da representação do 

sujeitos na linguagem até a filosofia cartesiana, Foucault sustenta que a transição do 

pensar ao ser – o cogito –  cria um homem finito, existente apenas como ponto de 

confluência de um sistema de pensamento que dele depende para construir seus 

significados (1966, pp. 321-326). Essa finitude, que segundo Foucault é a tônica do 

pensamento antropológico moderno, seria constituída por autolimitações ou duplos – 

empírico-transcendental, cogito-impensado e recuo-retorno à origem. São esses duplos 

que chamamos de “homem”. 

Tomemos como exemplo o primeiro deles, por ser o que melhor atende às 

pretensões do exercício. O empírico e o transcendental no Foucault de As palavras e as 

coisas seriam as duas dimensões em conflito nas ciências humanas, sendo essa tensão 

intrínseca à sua constituição epistêmica e de impossível solução. Numa definição 

simples, pode-se afirmar que as ciências humanas tentam ver o homem como dado 

positivo, tomando-o como objeto empírico de seus saberes.  

Ocorre que esse movimento de interesse sempre encontrará a barreira de que 

a própria constituição do objeto “homem”, como acima mencionado, é uma criação 

transcendental do cogito. Daí ser possível concluir que a busca pela positividade do 

homem redundará numa circularidade, pois pensar o homem sem um homem que doe 

sentido a esse pensamento – pensar o empírico sem o transcendental – é impossível. Por 

esse motivo, qualquer análise que siga o padrão da representação de uma antropologia 

como a descrita por Foucault redundará numa queda: ou se admite que o homem não 

pode ser estudado, ou se reconhece que o homem é um produto de uma fenomenologia 

historicamente constituída. O próprio autor, ao tratar das tentativas de uma analítica do 

sujeito, afirma que “elas pretendem poder repousar apenas sobre elas mesmas, pois são 
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os conteúdos eles mesmos que funcionam como reflexão transcendental” (1966, p. 330). 

Seria o triunfo da tese a priori histórica do saber, tão forte na arqueologia foucaldiana. 

Ao ver o homem como produto ou mesmo sinônimo de um duplo empírico-

transcendental, Foucault abre margem para a conclusão de que um discurso 

antropológico jamais resolverá essa dificuldade de apreensão do objeto, pois a cada 

movimento de positividade se perceberá um retorno ao próprio sujeito historicamente 

constituído; não há meio de superar esse dilema, pois Foucault condicionaria, talvez de 

modo não suficientemente claro, o problema da episteme a uma certa “ordem bruta” que 

governaria os sujeitos sem transcendência  (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 37; HAN, 

1998, pp. 100-102). 

A assustadora conclusão, que ajuda a compreender a propalada imagem do 

homem como rosto desvanecente na areia, pode ser convenientemente manejada rumo 

ao problema principal do trabalho: e se Foucault olhasse os direitos subjetivos? Haveria 

alguma relevância em sua manutenção na Modernidade, caso admitida a tese anti-

humanista do autor? 

Se tomarmos a visão moderna de direito como um sistema de direitos 

subjetivos com diversos pólos que se entrecruzam por meio de relações jurídicas em 

formas pré-estabelecidas e controladas que podem interligar esferas pessoais 

(VILANOVA, 1989, pp. 109-112), é possível obter uma conclusão talvez heterodoxa: a 

necessidade de representação de uma situação empírica só seria possível, no sentido das 

condições de possibilidade de sua enunciação, a partir de seu duplo transcendental 

equivalente, ou seja, o direito subjetivo que consiga ser parelho a um dever correlato. 

Ou seja, o direito seria constituído por um certo fato mas, ao mesmo tempo, o fato 

depende de uma compreensão fenomenológica de apropriação numa categoria formal-

abstrata, desvinculada de qualquer caráter de justiça natural ou mesmo de sentimento. 

Mais que isso, o direito subjetivo seria, como defende Kelsen (1999, p. 143; 

VILANOVA, 1989, pp. 148-150), mero reflexo de dever jurídico compreendido pela 

imputação de uma norma de dever-ser a um suporte fático. Haveria, portanto, alguma 

proximidade com a crítica de Alf Ross ao normativismo, quando usa uma categoria 

alegórica para representar um “direito subjetivo” sem qualquer traço de realidade 

(2004). 
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De qualquer modo, um imaginário Foucault ainda vinculado à arqueologia 

de As palavras e as coisas e atento aos direitos subjetivos poderia diagnosticar: o sujeito 

jurídico experimenta-se como um duplo. Ao procurar uma categoria jurídica para 

representar seu interesse, recorre necessariamente à sua explicação como pretensão, 

faculdade, liberdade ou prerrogativa advinda de si próprio, um direito gerado 

nominalmente, no plano da linguagem que se replica nela mesma. Ela exige um 

movimento de proximidade ao real, aos fatos, mas não consegue compreender aquilo 

que, enquanto categoria transcendental, ainda não foi capaz de apreender e codificar. É 

o caso, por exemplo, da inefetividade de direitos fundamentais provocada pela fluidez 

de sua forma, ainda que se tente forçar sua inclusão num plexo de direitos subjetivos 

oponíveis ao Estado em termos alexianos (SARLET, 2006). No mesmo patamar, com 

conseqüências políticas de ainda maior repercussão, é a imensa gama de pretensões 

sociais que não conseguem entrar no autodenominado “mundo jurídico” por não serem 

conjugadas a uma certa forma de “direito” reconhecida teoricamente como compatível 

com um poder ou liberdade advinda do Estado. Algo próximo do que Boaventura de 

Sousa Santos indica como “formas sociais de não-existência”, inapreensíveis por uma 

teoria normativa tradicional (SANTOS, 2006, pp. 104-105). 

O exercício foi proposto, e qualquer tentativa de levá-lo a uma formulação 

mais precisa sobre uma nova teoria do direito sem a figura dos direitos subjetivos 

dependeria do abandono de Michel Foucault como instrumento, ou, o que seria pior, sua 

distorção para transformá-lo em algo que nunca foi, ou seja, um teórico do direito. 

Basta, para o momento, compreender que, ao menos em sua visão clássica e seus 

desdobramentos posteriores, a subjetividade jurídica está cercada pela mesma finitude 

que o sujeito do qual ela é propriedade, o sujeito “representado para representar” 

acolhido pela Modernidade. Quando o mar destruirá esse rosto na areia? Ou, nos passos 

de Kafka, o que restaria de Samsa após a metamorfose?  

 

Segundo exercício: 1976, Em Defesa da Sociedade, os direitos e os dispositivos  

 

O projeto dito arqueológico de Michel Foucault teve seu auge em As 

palavras e as coisas, com fama e destaque proporcionais às inúmeras dificuldades 

apontadas em sua compreensão. Na verdade, tanto esse livro como suas obras anteriores 
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adotavam um certo estilo de abordagem que não foi previamente esclarecido pelo autor, 

havendo uma exposição mais detida sobre seu método apenas em 1969, com a edição de 

A arqueologia do saber. A questão passa a ser até que ponto Foucault levaria seu 

suposto estruturalismo e quais seriam seus novos alvos, agora que a loucura, a clínica 

moderna e as ciências humanas estavam desvendadas. 

Com A ordem do discurso, aula inaugural proferida no Collège de France 

em 1970, dissipam-se as dúvidas. Em lugar de uma arqueologia da aparição de formas 

discursivas em relação a práticas não-discursivas, Foucault propõe que seus estudos 

posteriores tomem um viés ligeiramente diferente: observar não apenas o monumento 

discursivo, mas também as redes de produção, organização e distribuição desses 

discursos (2000, pp. 8-9). Não a produção em sentido marxiano, e sim um conjunto de 

estratégias de poder que articulariam vários pontos segundo uma lógica não-econômica. 

Surge aí a figura da genealogia de Foucault, que recupera uma visão histórica 

profundamente marcada pela leitura de Nietzsche (FOUCAULT, 2001, p. 1008) e 

articula numa mesma conjunção ou diagrama os estratos de saber produzidos e as 

relações de poder estrategicamente dispostas num certo momento (DELEUZE, 1986, 

pp. 77-88) – uma ontologia do presente. 

Nessa fase do pensamento foucaldiano, típica dos anos 70, surgem certas 

imagens do direito num autor que, como visto, nunca pretendeu criar uma teoria 

jurídica. A primeira e mais conhecida é o livro Vigiar e punir, em que se investiga o 

surgimento do discurso penal humanista como resultado da emergência de dispositivos 

disciplinares na Europa. Para este exercício, contudo, enfocaremos uma obra não tão 

conhecida: Em defesa da sociedade, fruto do curso proferido no Collège de France nos 

primeiros meses de 1976. 

As duas primeiras aulas do curso, ocorridas em 7 e 14 de janeiro de 1976, 

são cruciais para a compreensão dos objetivos de Foucault em seus estudos 

aparentemente desconexos. Tomando a primeira aula como referência, vemos um autor 

que tenta romper com a historiografia clássica ao buscar o saber histórico gerado nas 

lutas e sua utilização como táticas de guerra; não haveria, portanto, uma política que se 

substituísse ao “enfrentamento belicoso de forças”, pois é a luta permanente que 

permanece na política (1997, pp. 16-17). No mesmo sentido estaria a rejeição manifesta 

ao conceito jurídico de poder, que o toma como um direito a ser exercido num modelo 
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sob a forma dúplice do contrato associado à opressão. O modelo jurídico é assim 

descrito: 
(...) eu quero dizer isso: no caso da teoria jurídica clássica, o poder é 
considerado como um direito do qual se teria a posse como a um bem, e que 
se poderia por conseqüência transferir ou alienar, de um modo total ou 
parcial, por um ato jurídico ou um ato fundador de direitos – pouco importa 
no momento – que seria da ordem da cessão ou do contrato. O poder seria 
aquele, concreto, que todo indivíduo detém e que ele vem a ceder, total ou 
parcialmente, para constituir um outro poder, a soberania política (1997, p. 
14). 

 

Contra esse esquema, Foucault opta pela “hipótese de Nietzsche”: o poder 

seria relacional e não apreensível ou transponível para a análise econômica; o poder 

constitui-se pelo enfrentamento permanente dentro das redes estratégicas, e não por sua 

resolução na soberania política; por fim, o poder é a guerra histórica entre luta e 

submissão, e não o substrato para o contrato fundador da sociedade ou da política (1997, 

pp. 16-18). Resta a pergunta: onde ficará o direito e sua teoria para o autor? 

A resposta é clara, apesar de insatisfatória. Se o direito moderno subsistiu 

apenas como uma espécie de herança, pois depende do poder régio como fundamento 

ou justificação (1997, p. 23), a teoria jurídica criada a partir dele mantém-se presa a um 

certo dispositivo de poder-saber (a soberania) que foi gradativamente minado e 

substituído por outros de maior eficácia (disciplina, segurança e controle, por exemplo). 

Para esse saber, restou apenas o papel de veicular relações de dominação e técnicas de 

assujeitamento (1997, p. 24) e mascarar a dinâmica de luta e submissão por meio de 

artifícios abstratos2. Logo, Foucault propõe que o poder não seja visto de dentro do 

direito, mas num curto-circuito que torne impossível o retorno à sua concepção em 

termos de soberania oposta à obediência; nesse sentido, ressalte-se que o autor aponta o 

esgotamento total deste dispositivo nas sociedades ocidentais atuais, posto que desde o 

século XVII vem funcionando como máscara para outras formas de coerção 

(FOUCAULT, 1997, pp. 33-34; HUNT, WICKHAM, 1994, pp. 44-49). 

                                                 
2 “A teoria do direito tem essencialmente por papel, desde a Idade Média, ficar a legitimidade do poder: o 
problema maior, central, em torno do qual se organiza toda a teoria do direito é o problema da soberania. 
Dizer que o problema da soberania é o problema central do direito nas sociedades ocidentais significa que 
o discurso e a técnica do direito tiveram essencialmente por função dissolver, no interior do poder, o fato 
da dominação, para fazer aparecer em no lugar dessa dominação que se quer reduzir ou mascarar duas 
coisas: de uma parte, os direitos legítimos da soberania e, de outra, a obrigação legal de obediência. O 
sistema do direito é inteiramente centrado sobre o rei, ele é em suma a evicção do fato da dominação e de 
suas conseqüências” (FOUCAULT, 1997, p. 24).  
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Não obstante a proposta de Foucault quanto a um “direito novo, que seria 

antidisciplinar, mas, ao mesmo tempo, liberto do princípio da soberania” (1997, p. 35) 

despertar questionamentos sobre sua viabilidade dentro do pensamento do autor 

(CHAVES, 2006, pp. 176-185), podemos desde logo observar que, no Michel Foucault 

de Em defesa da sociedade, não há espaço para um direito organizado a partir de 

direitos subjetivos. Ou melhor, esse direito seria apenas uma aparência de algo que não 

constitui nem descreve corretamente as articulações modernas entre poder e saber, as 

estratégias e os dispositivos a ela pertinentes que assujeitam os indivíduos de modos 

cada vez mais intensivos. O que seriam, portanto, os direitos subjetivos da teoria 

jurídica? 

Segundo esse critério, os direitos subjetivos seriam apenas uma fantasia para 

encobrir o fato de que a soberania não é mais a principal forma de articulação 

estratégica entre estratos de poder e relações estratégicas; ou seja, a soberania não é o 

único nem o maior dispositivo de poder-saber no presente. Se essa forma de direito é, 

como previu Hobbes, o reflexo de um poder político centralizado pela autoconstituição 

racional, em que o poder ilimitado do estado de natureza dá lugar a poderes e faculdades 

restritas na sociedade civil, a crítica radical de Foucault impede que essa imagem 

permaneça viva, pois a própria soberania de matriz hobbesiana decaiu.  

Na verdade, o paralelo entre soberania e direitos subjetivos pode ser mais 

detalhado: ambos, como correlatos, subsistem hoje enquanto máscara ou camuflagem. 

Isso porque a fixação excessiva na idéia de direitos tornaria mais fácil a aceitação de 

novas práticas de assujeitamento presentes e futuras, do que é exemplo o surgimento das 

instituições disciplinares européias no século XVIII, talvez pela força quase mística da 

figura de um soberano onipotente, ainda que num contexto democrático do discurso 

constitucional.  

Poderíamos mesmo apontar um novo papel para os direitos subjetivos nesse 

exercício de pensamento inspirado em Foucault: sua integração em um  sistema formal-

abstrato não é mais uma realidade a ser apreendida fenomenologicamente, mas sim uma 

estratégia discursiva de encobrimento do real. Não haveria mais que se recorrer à crítica 

de Ross quanto à dispensabilidade dos conceitos de “crédito” e “propriedade”, dentre 

outros (ROSS, 2004, pp. 28-35), pois Foucault admitiria, ao menos nessa especulação, 

que há um papel estratégico para esses elementos. Nesse ponto, é importante ressaltar 
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que, para o francês, Hobbes é o “pai da filosofia política” justamente por ter obtido 

êxito em eliminar a guerra e a insurreição do discurso fundacional da soberania e do 

direito moderno para conjurar o “inimigo insidioso”, ou seja, as lutas e relações de 

poder que abrem fissuras no projeto do Estado (1997, pp. 84-85). 

Na aula de 21 de janeiro de 1976, imediatamente posterior ao surgimento da 

tese de decadência da soberania e do direito como fantasia da dominação, Foucault 

afirma: “(...) a teoria da soberania empreende necessariamente o que eu chamaria de um 

ciclo, um ciclo do sujeito ao sujeito, de mostrar como um sujeito (...) pode e deve 

tornar-se sujeito, agora entendido como elemento assujeitado numa relação de poder” 

(1997, p. 37). Imediatamente após, descreve algo muito próximo do conceito de direito 

subjetivo enquanto faculdade, pretensão ou poder reconhecido: 
Parece-me que a teoria da soberania revela-se como uma multiplicidade de 
poderes que não são poderes no sentido político do termo, mas sim 
capacidades, possibilidades, potências, e que ela não pode constituir como 
poderes no sentido político senão sob a condição de ter estabelecido, entre as 
possibilidades e os poderes, um momento de unidade fundamental e 
fundadora, que é a unidade do poder. Que essa unidade do poder tome o rosto 
do monarca ou a forma do Estado, pouco importa; é dessa unidade do poder 
que vão derivar as diferentes formas, aspectos mecanismos e instituições 
(1997, p. 37). 

 

Uma prova da defasagem entre o sistema de direitos subjetivos e as práticas 

de poder é a pesquisa contida em Vigiar e punir, livro imediatamente anterior ao curso 

que originou Em defesa da sociedade. Ao descrever a transição entre o suplício de 

Damiens e a construção das penitenciárias modernas, Foucault revela, na verdade, a 

passagem de uma pena sob o modelo soberano para outra de cunho disciplinar. Assim, o 

corpo do indivíduo deixa de ser o suporte físico para a explicitação quase festiva de um 

poder centralizado e luminoso (FOUCAULT, 1975, pp. 24-30) e vira um medium para o 

investimento de relações de poder disciplinar, espaço de produção de sujeitos 

docilizados e adaptados às instituições modernas. Da prisão à fábrica, da sala de aula ao 

dormitório do quartel.  

O interessante do estudo dos exemplos contidos em Vigiar e punir é que, em 

nenhum deles, um suposto Foucault teórico do direito precisaria de direitos subjetivos 

para descrever a realidade; pelo contrário, uma analítica por ele julgada como correta 

não usaria um objeto chamado “direito” na constituição do sujeito da execução penal. 

Ou seja, todo o discurso em torno de direitos subjetivos, deveres, prestações e relações 
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jurídico-processuais seria mera ficção legitimadora da lei (1997, p. 358), imprestável 

para explicar a realidade e, por conseguinte, para fundar uma análise consistente dos 

processos sociais reconhecidos como “jurídicos”. 

Por um lado, há críticas quanto ao radicalismo de Foucault, que teria 

expulsado o direito da Modernidade e tentado impedir que qualquer teoria surgisse para 

reelaborá-lo (HUNT, WICKHAM, 1994, pp. 55-56); por outro, Foucault teria articulado 

de modo satisfatório a idéia de um direito como vetor de processos de normalização 

social, mantendo assim sua relevância (FONSECA, 2002, pp. 143-149). Se assumirmos, 

nesse segundo exercício, uma hipótese mais pessimista e admitirmos que Foucault 

descarta qualquer manejo de um direito sob a forma de direitos subjetivos como algo 

socialmente consistente subsiste uma pergunta: de que modo uma teoria do direito pode 

pensar sem direitos subjetivos, mas ao mesmo tempo sem desconsiderar o direito 

enquanto objeto? Ou, em outras palavras: é possível deduzir uma versão positiva para o 

problema do assujeitamento em Foucault, tendo em vista uma teoria jurídica específica? 

A metamorfose ressurge, agora, enquanto dilema. 

 

Terceiro, e mais provocante exercício: 1982, Hermenêutica do sujeito, os direitos e 

as subjetividades 

 
A subjetividade será desenvolvida por Foucault de forma positiva, em sua 

última abordagem, datada dos anos oitenta. Não há propriamente uma contradição com 

sua produção anterior: há um deslocamento. Se as relações de poder e saber são o cerne 

de sua produção mais divulgada, Foucault não as pensa dissociada de um sujeito. Um 

sujeito que, na história, experimenta e viabiliza os efeitos dessas relações, sendo 

normalizado e constituído pelo poder, mas também que é capaz de se constituir, criando 

pontos de resistência nas tramas sociais.  

O curso que apresenta ao Collège de France em 1981-2 desenvolve o tema 

sob o título de A hermenêutica do sujeito. Há três ordens de implicações principais neste 

curso: a filosófica, a ética e a política. Na ordem das implicações filosóficas é 

interessante notar como Foucault vai opor a Antiguidade e a Idade Moderna pela 

distinção entre espiritualidade e filosofia, entre cuidado de si e conhecimento de si. Na 
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Antiguidade, o conhecimento de si é uma das partes do cuidado de si, que envolvia toda 

a espiritualidade.  

Para Foucault, Descartes é que rompe definitivamente com qualquer modo 

de subjetivação pelo cuidado, ao estabelecer a pureza do conhecimento de si, permitindo 

produzir uma verdade asséptica, desvinculada da ação. Alcançar a verdade só tem 

sentido enquanto caminho para uma prática. Enquanto na Antiguidade este cuidado 

significa conversão, ou seja, é preciso mudar o modo de ser para ter acesso à verdade, a 

partir de Descartes e também com Kant, o sujeito enquanto tal tem acesso à verdade, 

todas as condições para que isso ocorra (reunidas na razão) já estão dadas no próprio 

sujeito, bastando que as utilize (FOUCAULT, 2004, p. 40 e 234). 

Por isso, quando retoma a noção de espiritualidade, este cuidado adquire um 

caráter ético-político, sendo a verdade meio para o fim que é a vida ética na polis. Este 

sujeito, que faz da verdade uma prática, não é, de modo algum, um sujeito condenado à 

confissão cristã, à exposição de sua intimidade ou à negação de sua imanência. A 

verdade para Foucault é “uma razão de viver, ou seja, um logos atualizado na 

existência, e que anima, intensifica e prova: verifica-a” (GROS, 2004, p. 641).  

A hermenêutica do sujeito de Foucault enfrenta, nas implicações éticas, a 

crise pós-moderna dos valores. Está em jogo a noção de vigilância. E este é um dos 

pontos polêmicos da interpretação de sua obra, facilmente identificada com tendências 

narcisistas, individualistas e conservadoras. Mas, a estética da existência, como 

autoconstituição do sujeito, está longe de ser aquele apelo do biopoder de singularização 

como padrão de normalização. Não toma os ares de desespero pela juventude e pela 

simetria, pela eternidade e pela perfeição do corpo: é um preparar-se para a vida inteira, 

para a vida adulta, para a velhice e para a morte. Neste sentido, as implicações éticas 

também dão conta de uma noção de distância. Esta distância/aproximação de si é dada 

pelo outro, não podendo ser uma prática solitária, mas uma prática social, política.  

Dentre as implicações de ordem política no curso, está a noção de 

governamentalidade3 da distância ética. Isto quer dizer que não se deve assumir a 

função, ou o governo dos outros, como se fosse sua própria subjetivação, não podendo 

substituir o cuidado consigo em certo nível de independência. Este distanciamento seria 

                                                 
3 Alfredo Veiga-Neto discute o termo que melhor se adequaria à proposta de Foucault, defendendo a 
tradução em governamento e governamentalidade para, respectivamente, gouvernement e 
gouvernementalité (VEIGA-NETO, 2005, p. 15). 
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uma maneira de evitar que o caráter normalizador do trabalho submeta o sujeito, ou que 

o poder sobre o outro nos distancie da vigilância de nós mesmos. Desapego que não é, 

de forma alguma, uma alienação política; ao contrário, é a condição para um exercício 

consciente, garantindo também certo despojamento de bens e poder. Neste sentido, 

Foucault sempre pensa a ética no interior do político (GROS, 2004, p. 656). E o cuidado 

de si, as técnicas de si e as formas de subjetivação se inserem no panorama de 

resistências e lutas contra as sujeições éticas, ao lado das lutas contra as explorações 

econômicas ou as dominações políticas. 

A emergência desse sujeito ganha a dimensão de uma estética da existência, 

quando em relação ao uso dos prazeres na antiguidade grega, ou um cuidado de si, no 

período romano. É, portanto um sujeito-forma, não um sujeito-substância. Não se pode 

imaginar que, nesta perspectiva, Foucault tenha resgatado um sujeito universal, muito 

menos aquele centrado na consciência, no logos ou na razão. Antes, o que se verá da 

abordagem aqui trazida é que há formas plurais de subjetivação que permitem uma 

originalidade, inédita e precária, de maneiras de construir a existência. É, portanto, na 

imanência do sujeito, e não em sua transcendência, que Foucault vai delimitar o seu 

campo exploratório, até onde seja possível pensar formas não institucionais ou 

normalizadoras de constituir aquilo que somos. 

Ao estudar o sujeito moderno, Foucault pensava-o inicialmente como 

produto da dominação das técnicas de disciplina ou discursivas que o objetivam. Só 

depois ele se volta para as técnicas de si, que ele define como  
procedimentos que sem dúvida existem em toda civilização, propostos ou 
prescritos ao indivíduo para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la 
em função de determinados fins, e isto graças a relações de domínio de si 
sobre si ou de conhecimento de si por si  (GROS, 2004, p. 620). 

 

Entre as técnicas de si, encontramos um apanhado extenso, porém não 

exaustivo, das práticas registradas tanto pelos gregos quanto pelos romanos. A atenção 

voltava-se ora para o corpo, ora para a alma, ora para os sentimentos e relações sociais. 

No cuidado com o corpo, uma atenção especial aos exercícios físicos, que pudessem 

modelá-lo, dar-lhe vigor e resistência, mas também um cuidado com a saúde e nisto 

buscava-se preparar a rotina cotidiana, atentar para a alimentação, para o prazer sexual e 

o uso que se fazia dele, além de coordenar todas estas informações com os fatores 
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climáticos, as estações do ano, permitindo uma vida prazerosa, saudável e duradoura 

(FOUCAULT, 2004, p. 87 e ss).   

A ordem de cuidados com a alma incluía meditação, que poderia ser 

aconselhada através de um retiro, ou de exercícios diários. Na ordem dos sentimentos e 

relações sociais, as técnicas envolviam a escrita, aliada à preparação para a oratória. 

Também o cultivo da amizade exigia uma atenção especial, pois se reconhecia nesta 

relação uma fonte de prazer, sabedoria e felicidade. 

As tecnologias de si permitiam que o sujeito tomasse o prumo de sua 

existência e a modelasse. Como visto, elas não podem ser compreendidas como um 

isolamento do sujeito, porque estão em contato e relação direta com o outro. Cuidado 

consigo implica em cuidado com o outro, com o amigo, com o mestre, com quem 

queremos governar, com quem amamos.  

O equilíbrio que se busca, a exata medida, não está cerrada num conceito, 

numa norma, num padrão. Os exemplos de vida são poderosos mas não podem ser 

tomados como regras. São exemplos, apenas. São maneiras de se subjetivar, são 

experiências concretas que levaram a uma certa felicidade ou bem estar, ou à dor e 

escravidão. Falamos, portanto, em subjetividades, no plural, não no singular. 

Transitórias e contingentes, não universais. 

Estas subjetividades, como vemos, não estão sintetizadas numa essência, 

muito menos numa construção ideológica de propriedade, nem fundam o homem como 

um ser absoluto: ao contrário, elas fragmentam, permitem fugas, promovem a 

diferenciação. Como imaginar que o direito possa, enquanto estrutura do poder, captar 

esta mudança (subjetividades) e encapsulá-la num a priori, ainda que histórico, sem lhe 

desnaturar o sentido: o de ser ela mesma mudança, diferença. Ao encapsular o sujeito, o 

direito inventa uma condição de igualdade que, do lado empírico, é sempre irrealizável 

e, do lado transcendental, faz do outro o igual, a outra parte da subjetivação.  

Enquanto resistência, as formas de subjetivação do sujeito que se constitui 

não pode ser fundamento daquelas que lhe assujeita, submetendo-lhe às relações de 

poder (em cuja superfície se apresenta o direito). Assim, os direitos subjetivos estariam 

atrelados à episteme moderna. Se uma ruptura estaria em curso, se Foucault pretende 

experimentar o desaparecimento do homem, então a superfície adquire uma espessura 
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diferente, a partir da metamorfose de sua episteme. Não pode mais, portanto, apresentar-

se como direito subjetivo. 

Explorar o desconhecido, o fora, o que escapa, o que resiste. Eis o seu 

itinerário à hermenêutica do sujeito, que mantém a tensão entre poder e resistência, 

entre poder e liberdade. A tentativa do direito de construir um discurso universal, de 

apreender a liberdade estritamente em seus domínios, de assenhorar-se dela em seu 

fundamento, não é mais do que o reforço de que a modernidade não dissocia o 

positivismo do escatológico. 

O direito revela-se ainda preponderantemente ligado a esta episteme 

moderna, e em especial na questão dos direitos subjetivos, ecoando com muita força a 

crença no antropocentrismo, no homem como medida do mundo, e no direito como 

medida do homem. No momento em que o direito se faz medida do homem, delimita (e 

funda) sua liberdade, estabelece o rol de caracteres de sua natureza, ou pelo menos 

daquilo que lhe é necessário para estar em comunidade, cria uma fôrma de homem. Para 

gozar da proteção do direito, é preciso se amoldar a esta fôrma, reproduzir este modelo 

de homem: identidade. Não há auto-subjetivação, como pensou Foucault em A 

hermenêutica do sujeito, mas assujeitamento. 

Até mesmo em Merquior, que não poupa Foucault de nenhuma de suas 

agudas críticas, há a percepção deste sujeito em uma formulação (enfim) positiva, 

chamando-o de um sujeito saudável que não se alinha com a dominação social sobre o 

indivíduo (1985, p. 213). Se é possível pensar em outras maneiras, autônomas, de se 

constituir, em uma outra subjetividade, é difícil pensar, por outro lado, que elas possam 

justificar direitos subjetivos. Debate-se sobre mais uma questão kafkiana: a 

metamorfose é possível? 

 

Considerações finais: o sujeito de direito como imagem de uma metamorfose 

 
A possibilidade anunciada por Foucault de um despertar do sono 

antropológico nos direciona para uma crítica contundente desta subjetividade e 

conseqüentemente, dos direitos subjetivos. Mas, o despertar do sono antropológico não 

nos coloca a salvo de nós mesmos, porque ao acordar vem a sede, vem a fome: o vazio. 

Ao acordar nos vemos, como Gregor Samsa, transformados num inseto monstruoso. A 
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estranheza de si, o impensado, que nos apavora e que nos obriga a ver o outro como a si 

próprio: um estranho. Que nos obriga a rever, a cada dia, o projeto de nós mesmos: 

metamorfose (KAFKA, 2002). 

Esta metamorfose deve ser entendida na radicalidade de Kafka: não há 

contínuo, não é simplesmente a mesma coisa que se transforma, que toma uma outra 

forma, é mais que lagarta em borboleta: é um homem em inseto, o normal em 

monstruoso. 

A metamorfose poderia ser captada numa norma? Não, porque a 

metamorfose é antítese da norma (padrão, estabilidade, permanência). É desejável ao 

direito? O desconforto deve permanecer, no melhor estilo foucaldiano. Se a 

subjetividade está no centro da crise da modernidade, e enquanto tal precisa ser revista, 

fica difícil ao direito sustentar os direitos subjetivos.  

Por outro lado, se a alternativa de Foucault é expressar o direito como 

estratégia de poder/saber e apartar-lhe a subjetividade para alojá-la num espaço de 

resistência (ainda que poder e resistência sejam noções correlacionadas e implicadas), 

só nos resta desconfiar que ainda assim, não superamos as aporias da modernidade, 

porque sobram um direito (positivista) e uma subjetividade (quase escatológica, 

redentora) mutuamente implicados. 

A saída, por agora, é acatar a prioridade de rever as bases desse humanismo 

moderno, na medida das críticas de Foucault e apostar, com o melhor dos otimismos, na 

capacidade de invenção das pessoas, na possibilidade de ascese que permita uma 

estética da existência, o emergir da singularidade de um cuidado consigo que reinvente 

o cuidado com o outro. A metamorfose de um agir ético que possa ser compartilhado, 

que prescinda de um tal modelo de homem e que contamina o direito, não como seu 

fundamento, mas como prática. 
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A INESGOTABILIDADE DO SENTIDO E A INAFASTABILIDADE DO TODO 
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RESUMO 

 

Viver é interpretar constantemente. Desde que o homem existe, dotado de razão, ele 

conhece e interpreta um objeto cognoscível, por meio de condutas que serão 

determinadas pelos valores. A interpretação revela-se como a atividade ou o simples ato 

de captação do sentido. Sentido este que é livre e mutável, pois o palco de sua criação é 

o pensamento. Percebe-se, dessa forma, que o fundamento filosófico da hermenêutica é 

a inesgotabilidade do sentido, pois se ele fosse uno e fixo, não haveria motivo algum 

para se procurar, num conjunto imenso opções, a solução mais conveniente. No âmbito 

da ciência jurídica, o direito torna-se jungido à própria hermenêutica, na medida em que 

sua existência, enquanto significação, depende da concretização ou da aplicação da 

norma em cada caso julgado. Ainda na mesma linha, a interpretação não pode ser feita a 

contento se não levar em conta o todo, devendo ser realizada em termos intrínsecos e 

extrínsecos. A norma jurídica é parte integrante do ordenamento jurídico, integrando-o. 

Seu estudo isolado, entretanto, não se mostra adequado. A norma está para a parte, 

assim como o ordenamento jurídico está para o todo. Isso se deve pelo fato de que o 

direito vai muito além daquilo que está explícito na norma. E é exatamente por isso que 

o intérprete não pode ficar adstrito a ela, olvidando-se do grande mundo que é o sistema 

jurídico. A norma pretende trazer segurança jurídica, o que não implica que se alcance a 

justiça. Cabe ao intérprete, pois, considerando a inesgotabilidade do sentido e a 

inafastabilidade do todo, buscar conciliar a segurança e a justiça, valores máximos do 

Estado Democrático de Direito.  
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PALAVRAS CHAVES: CONHECIMENTO; SENTIDO; INESGOTABILIDADE; 

INTERPRETAÇÃO; HERMENÊUTICA; TODO; INAFASTABILIDADE. 

 

ABSTRACT 

Living is all about interpreting. As soon as the individual exists and is a rational 

creature, he/she recognizes and interprets cognoscible objects through behaviours to be 

determined by values. Interpretation is the activity or simple action of captivating 

meaning. Meaning is free and changeable, as thought is the setting where it is created. 

In this sense, the philosophical foundation of hermeneutics is the inexhaustibility of 

meaning, as, if it was steady and sole, there would be no reason at all to search, among a 

set of choices, the most convenient solution. Inside juridical sciences, Law is closely 

tied to hermeneutics, as its existence, as meaning, depends on the effectiveness of 

norms in each judgement. In the same sense, interpretation cannot be duly done if the 

whole situation is not considered, taking into account its intrinsic and extrinsic aspects. 

Juridical rule is part of a juridical order and, therefore, its isolated study is not 

appropriate. Rule is part, whereas the juridical order is the whole. This is related to the 

fact that Law goes far beyond the expressions of the rule and, exactly for this reason, the 

interpreter cannot restrict its activity to the words existing in the text of the rule, 

overlooking a juridical universe that is far broader. Rule intends to promote juridical 

safety, which does not mean, however, that promoting justice is not anymore a goal. 

The role of the interpreter is, taking into account the inexhaustibility of meaning and the 

impossibility of disregarding the totality, to harmonize safety and justice, top values of a 

democratic State organized under the rule of Law.  

 

KEY-WORDS: KNOWLEDGE; MEANING; INEXHAUSTIBILITY; 

INTERPRETATION; HERMENEUTICS; TOTALITY; INELUCTABILITY. 

 

INTRODUÇÃO 

Viver é interpretar constantemente. Desde que o homem existe, dotado de 

razão, ele conhece e interpreta um objeto cognoscível, por meio de condutas que serão 

determinadas pelos valores. É imprescindível, pois, analisar os elementos constitutivos 

do processo de conhecimento, para então compreender a interpretação, e, por 

conseguinte, a hermenêutica. 
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A interpretação revela-se como a atividade ou o simples ato de captação do 

sentido. Todo fundamento filosófico da hermenêutica gira em todo do estudo do 

sentido. Eis a questão: teria razão de ser a interpretação se o sentido fosse uno e fixo? 

No âmbito da ciência jurídica, o direito torna-se jungido à própria 

hermenêutica, na medida em que sua existência, enquanto significação, depende da 

concretização ou da aplicação da norma em cada caso julgado.  

A norma jurídica é parte integrante do ordenamento jurídico, integrando-o. 

Insta analisar se seu estudo isolado, enquanto parte, mostra-se adequado à luz do 

sistema jurídico.  

O presente artigo pretende, pois, analisar, por meio da teoria do 

conhecimento, a inegostabilidade do sentido como premissa filosófica da hermenêutica 

e a idéia de sistema, ou seja, do todo, para se alcançar uma interpretação conveniente à 

luz do Estado Democrático de Direito.  

 

1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TEORIA DO CONHECIMENTO 

Sempre que se tem um ato de conhecimento, é inafastável a presença de três 

elementos necessários: o eu que conhece, a atividade que o eu cognoscente desenvolve 

e o objeto a que se dirige a atividade desenvolvida. Por conta disso, é que o 

conhecimento é formado por uma tríade: sujeito, atividade e objeto. A relação dos três 

entre si é que dá origem ao conhecimento. 

1.1 O sujeito cognoscente 

O sujeito é aquele ser dotado de razão. A racionalidade, portanto, é 

característica do eu cognoscente, daquele que observa, interage com o objeto por meio 

de uma atividade. 

Por conta disso, o sujeito capaz de promover o conhecimento é o ser 

humano, pelo fato de ser o único dotado de racionalidade, ou seja, por agir com razão, 

com consciência, por um ato volitivo. Os animais, em geral, comem, bebem, capturam 

as presas, fogem de um ataque etc., tudo isto é por meio de uma programação da 

natureza ou por estímulos externos e não pela razão. Os cachorros, por exemplo, quando 

treinados, fazem coisas que nos levariam a pensar que eles podem participar de um ato 

de conhecimento. Eles chegam a olhar para o objeto, pegar um osso, fingir-se de morto, 

dentre outros, mas tudo é uma questão de treino à base de estímulo, não um 

conhecimento propriamente dito, pois não há racionalidade, consciência, vontade. Os 
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animais irracionais são programados pela natureza ou são estimulados externamente, 

como pelo homem.  

Nessa linha, manifesta-se Joaquim Salgado:  
como ser racional que é, o homem é o único que pode criar projetos, 
representar (fazer presente duas vezes; a coisa está no sinal, na mente, no 
significado e fora) algo que não está neste tempo (agora) ou neste espaço 
(aqui), e antecipa o que não ocorreu, ou mesmo o que não existe. As 
representações de tudo o que está em volta do homem, fá-las este por idéias, 
interiorização da coisa no pensamento.1
 

Um caso interessante é o bebê que, logo que nasce procura imediatamente a 

mama para se alimentar. Trata-se também de programação da natureza, pois o homem, 

ao nascer, ainda não possui a razão formada, sendo tudo por conta do inconsciente, 

atuando independentemente da vontade do bebê.  

A mente é formada por duas partes: consciente e inconsciente. Quando 

dormimos, o inconsciente vem à tona, às vezes sonhamos coisas que nunca imaginamos 

e não conseguimos entender o porquê. Logo que acordamos, o nosso inconsciente está 

perdendo espaço para o consciente, mas ainda assim ele continua agindo. Tanto é que, 

muitas vezes, no momento em que acordamos nos lembramos de um sonho de forma tão 

real que não sabemos se ele realmente aconteceu ou não. Com algum tempo, quando 

estamos despertando, que o consciente está totalmente ativo, o sonho passa a ser 

esquecido, ficando como se fosse uma lembrança cada mais tênue, até cair no 

inconsciente e desaparecer para sempre de nossa memória consciente. 

1.2 A atividade no conhecimento 

Segundo Hessen, “na acção o objecto não determina o sujeito, mas sim o 

sujeito ao objecto. O que se altera não é o sujeito, mas sim o objecto. Aquele já não se 

conduz receptiva, mas sim espontânea e activamente, enquanto que este se conduz 

passivamente”. 2

A atividade pode ser definida como tudo o que o sujeito cognoscente, 

comandado pela mente, desenvolve para interagir com o objeto. É o olhar, o pensar, o 

imaginar, o correr, sentir, o falar, o comer, o sentar, o ler... Em suma, é a ação do sujeito 

para conhecer o objeto cognoscível.   

1.3 O objeto cognoscível  

                                                 
1 SALGADO, Joaquim Carlos. Princípios hermenêuticos dos direitos fundamentais. Revista do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais. v. 20, n. 3, p. 17-18, jul./set. 1996.  
2 HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. Tradução de António Correia. 8. ed. Coimbra: Coimbra, 
1987, p. 29.  
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Não há como imaginar o eu sem objeto ou o objeto sem o eu. Ambos 

encontram sua onticidade num processo de mútua referência, ou seja, pela presença 

recíproca de um perante o outro.  Dessa forma, para haver um conhecimento, o eu que 

conhece ou busca conhecer, há de se defrontar com o objeto cognoscível. Enquanto um 

não se põe ante o outro, numa relação de reciprocidade, não há como sequer pensar-se 

na ocorrência de um processo de conhecimento. A presença do objeto cognoscível é 

indispensável.  

Afinal, o que é o objeto, peça fundamental para que o sujeito cognoscente 

dele se aperceba, de forma consciente, a fim de que haja a possibilidade de um 

conhecimento? Ou, em outras palavras, o que é o objeto, esse ser sem o qual o eu não 

capta sentido algum? Sem o objeto, o eu não vê a si mesmo, na medida em que o eu só 

pode ser sentido quando ele é sujeito cognoscente e objeto cognoscível. Aliás, para 

alguém me ver, para se tocar, raciocinar acerca de si mesmo, captar algum sentido de si 

próprio, precisa fazer de si mesmo seu objeto cognoscível. 

De acordo com o filósofo alemão Hesse: 
a correlação entre sujeito-objecto só é inseparável dentro do conhecimento, 
mas não em si mesma. O sujeito e o objeto não se esgotam no seu ser de um 
para o outro, pois têm além disso um ser em si. Este consiste, para o objecto, 
naquilo que ainda existe de desconhecido nele. No sujeito encontra-se 
naquilo que ele é além do sujeito cognoscente. Pois, além de conhecer, o 
sujeito sente e quer. Deste modo, o objecto deixa de o ser quando sai da 
correlação, ao passo que o sujeito, agora isolado, deixa de ser sujeito 
cognoscente. 3
 

Definimos o objeto como sendo “tudo aquilo que pode ser termo da 

atividade consciente do eu que conhece, isto é, do sujeito cognoscente”. 4É objeto todo 

ser a respeito do qual se possa tecer ou elaborar um juízo lógico. Nesse sentido, até o 

próprio ser de eu determinado ou de um certo sujeito cognoscente pode ser objeto do 

conhecimento desse mesmo eu.  

O objeto, entretanto, pode assumir as mais variadas formas. Desde seres 

ínfimos, como vírus, a grandiosos, como uma estrela, ou enormes, como uma galáxia; 

imensos como o universo. Da mesma forma, são objetos seres intangíveis, como o 

sentimento ou o pensamento, até outros de concretude agressiva, como a pedra ou o 

chumbo. Da serenidade ao tumulto. Da vida à morte. Deus e demônio. Verdade e erro. 

Ignorância e saber. Tudo é objeto.  

                                                 
3 HESSEN, op. cit., p. 29.  
4 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 14.  
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Por conta disso, da infinidade de objetos que possamos imaginar, e nem 

mesmo assim chegaríamos ao infinito, é que, influenciados por Cossio, dividimos os 

objetos de conhecimento em quatro classes, denominando de ontologias regionais. São 

assim chamados pelo fato de cada classe formar uma região distinta, um conjunto de 

seres que apresentam características iguais. Diferem entre si tão-somente naquilo que 

têm de qualitativo, mas não no que é inerente à sua natureza. 5

Deve dizer respeito o objeto, ente (ontos), a uma teoria (logos) comum 

possível, o que o faz pertencer, juntamente com outros, a um grupo, a uma mesma 

região. Por isso, a denominação de ontologias regionais.    

1.4 O Direito como objeto cultural 

Objeto cultural é toda alteração que o homem faz na natureza, agregando-lhe 

um sentido. Existe no tempo e no espaço, assim como na experiência sensível, ou seja, 

permite a captação de sentidos. É completamente aberto a valorações, as quais entram 

diretamente na composição de sua ontologia. Seja de forma positiva ou negativa, o valor 

está na essência dos objetos culturais, de uma feita que eles nada mais são de que um 

sentido que o homem agrega aos objetos naturais. 

O Direito é, sem dúvidas, um objeto cultural, pois constitui na alteração da 

natureza humana para dar-lhe um sentido de convivência pacífica entre os homens. É 

uma alteração que o homem traça à sua própria conduta, limitando, em níveis externos, 

a liberdade inerente à natureza humana.  

Diz-se que a norma é objeto cultural formal, na medida em que é forma 

cultural de expressão. Além de ser formalmente cultural, a norma também exprime um 

conteúdo cultural, que se efetiva por meio da linguagem.  

Interessante destacar que, no século XVIII e início do século XIX, no auge 

do positivismo jurídico, o direito se limitava à norma, e esta, por sua vez, estava adstrita 

à lei, que se caracterizava pelas regras. O direito era o conjunto de normas, de regras 

jurídicas, a fim de permitir a segurança das relações jurídicas e controlar o abuso do 

Estado. Era o formalismo que perpetuava.  

No entanto, com o relativo abandono do pragmatismo no final do século 

XIX e início do século XX, entra em cena a idéia de valor que alcança também o 

direito. Atualmente, período pós-positivista, a norma jurídica é formada não só por 

                                                 
5 As ontologias regionais são os objetos ideais, objetos naturais, objetos culturais e objetos metafísicos. 
Para uma análise mais profunda acerca do tema, remetemos à leitura da nossa obra. FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 14-18.  
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regras, mas também por princípios, contendo e exprimindo valores. Atentemos-nos para 

o fato de que não só a norma-princípio emana valores, mas também a norma-regra, só 

que de forma diversa. O conteúdo axiológico de uma regra é bem menor do que de um 

princípio, já que os valores, seguindo os ditames clássicos, são fatores que determinam 

a conduta humana. A estrutura fechada da regra não permite uma análise valorativa tão 

grande como ocorre com a estrutura aberta e abstrata dos princípios. 

Nesse passo, considerando a atual fase pós-positivista, do direito por regras e 

princípios, cujos conteúdos se manifestam por valores, podemos caracterizar aqui o 

valor como sendo um objeto cultural secundário ou derivado, já que emana da norma 

jurídica, que é um objeto cultural primário. 

Qual a modificação da natureza, afinal, que ocorre no caso da norma 

jurídica? A racionalidade consiste na aptidão que o ser humano tem de eleger suas 

próprias alternativas de conduta. Ou seja, ele tem a capacidade de escolher, por livre-

arbítrio, o comportamento consciente a ser seguido. Por isso, a norma jurídica destina-se 

a tolher, limitar essa aptidão para ser livre, ou essa capacidade de escolha, modificando, 

dessa forma, a natureza humana. E, por conseguinte, se modifica a natureza, por ação 

humana, dando-lhe um novo sentido, produz-se cultura. O Direito, portanto, é objeto 

cultural. 

 

2 HERMENÊUTICA, INTERPRETAÇÃO E SENTIDO 

2.1 Conhecimento e interpretação 

Como já visto, na formação do conhecimento temos três elementos: o sujeito 

cognoscente, o objeto cognoscível e a atividade. Sujeito este que só pode ser o homem, 

único ser dotado de razão, que realiza a conduta tendo como fator determinante o valor, 

a fim de atingir determinado objeto. O valor6 é, pois, o fator determinante da conduta, 

preexistindo ao objeto. Satisfeitos esses requisitos, temos o conhecimento. E em que 

momento, afinal, temos a interpretação? 

                                                 
6 O sujeito cognoscente, para promover um conhecimento, é necessário que detenha racionalidade. Por 
meio da razão, o homem exerce sua liberdade de escolha. E o que faz o homem preferir algo em relação a 
outro? Escolher é valorar, estimar. Já observamos em um outro momento que “valor é, efetivamente, toda 
força que, partida do homem, é capaz de gerar no homem a preferência por algo”. O valor é, pois, o fator 
da conduta. As escolhas, ou seja, as decisões, são feitas através de valores. Não existe homem sem 
conduta. Por isso, não há ser humano alheio ao valor. O homem é, portanto, um ser axiológico. FALCÃO, 
Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 18-21. 
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De acordo com Joaquim Salgado, “tudo o que existe e passa pela mente do 

homem, isto é pensado, submete-se à interpretação”. 7 Já Márcio Diniz 8sustenta que 

todo processo de conhecimento é uma interpretação da realidade, constituindo-se como 

uma elevação, ao plano do pensar, da percepção imediata da realidade.  

Definimos a interpretação, em um outro momento, como “a atividade ou o 

simples ato de captação do sentido”.9 Percebemos, dessa forma, que a interpretação está 

intrinsecamente ligada ao conhecimento, na medida em que o homem se utiliza dela 

para captar o sentido. Então, inicialmente, temos o conhecimento; após isso, com a 

captação do sentido do objeto cognoscível, vislumbramos a interpretação. 

A interpretação é exatamente o dinamismo captador do sentido, inerente ao 

ser humano, pelo simples fato de ser racional. Logo, o sujeito da relação de 

conhecimento é o mesmo sujeito que interpreta. Concluímos, portanto, que apenas o 

homem é capaz de interpretar.  

2.2 A inesgotabilidade do sentido 

O sentido é livre, mutável, porque o palco de sua criação é o pensamento. E 

o pensamento, como já discutido, também é livre, já que o homem nasce dotado de 

liberdade para fazer suas escolhas, por meio dos valores que vão determinar suas 

condutas.  

A problemática do sentido não tem como ser dissociada da questão da idéia, 

e, por conseguinte, da relação entre o espírito e o eu.  

Hegel, apesar do idealismo ortodoxo, ocupou um lugar de destaque, 

juntamente com o idealismo transcendental alemão, na elaboração de preceitos 

fundamentais para a superação do dualismo de Fitche e Schelling no tocante ao espírito 

ou ao eu, de um lado, e ao mundo do objetivo, do outro. Foi o que ele propôs por meio 

da dialética dos opostos, que será analisada brevemente a seguir. 

O elemento da realidade estabelece-se a si mesmo, em termos absolutos, 

como tese. No entanto, ao se estabelecer a si mesmo, não exaure o absoluto, de que é 

apenas o momento. Por conta disso é que demanda seu oposto, que nega: a antítese. 

Nega-o, porém o integra, numa realidade mais rica, que é a síntese. Dessa forma, tem-se 

uma nova lógica, a desfazer-se do princípio da identidade e da contradição para seguir, a 

                                                 
7 HESSEN, op. cit., p. 17-18. 
8 DINIZ, op. cit., p. 197.  
9 FALCÃO, op. cit., p. 84.  
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seu turno, o pedestal de se transformar numa lógica que também pode ser tida como a 

própria lei do ser.  

Parte do entendimento de que a idéia é, primeiramente, em si, articulando-se 

em elementos puramente conceituais, as categorias. Como dissemos em uma outra 

oportunidade: 
Depois da idéia em si, ela é fora de si. Externa-se e se objetiva, 
apresentando-se como organização progressiva do mundo natural. Por fim, 
retorna a si mesma. Adquire plena consciência do seu processo. É, portanto, 
em si e por si. Torna-se espírito. [...] O espírito não simplesmente é, porém 
se faz através de três momentos: o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o 
espírito absoluto. 10

 
Partindo da tríade espiritual hegeliana, percebemos que o espírito subjetivo 

se trata da ascensão do sujeito a uma mais perfeita e maior compreensão de sua essência 

mesma, por meio do sentimento de perfeição, do intelecto e da razão. Ao espírito 

subjetivo correspondem a alma, a consciência e a razão, sendo entender, saber e 

conhecer.  

A razão fecha o processo do espírito subjetivo, na medida em que é unidade 

de teoria e prática, de pensamento e querer. Abre, entretanto, o trânsito ao espírito 

objetivo, manifestado, primeiramente, pelo Direito (tese), que é a existência do livre 

querer, ou seja, é a liberdade que se estabelece no exterior, consagrada na sua existência 

externa. E o querer do homem é livre. 

Em seguida, por ser a liberdade externa defeituosa, realizada pelas formas do 

Direito, ela regressa a si mesma e se faz Moralidade (antítese), a qual, pois, é o 

momento do subjetivo do dever, que também é incerto e insuficiente. Podemos destacar, 

ainda, o Costume (síntese) como complexo das instituições nas quais a exterioridade do 

Direito e a interioridade da Moral se compõem perfeitamente: Família, Sociedade e 

Estado. Para Hegel, nada existiria acima do Estado, a não ser o Absoluto. 

A apreensão do sentido reclama, pois, a compreensão que lhe é prévia. 

Compreensão esta que é sempre ato individual; ato do indivíduo no mundo, e, portanto, 

como produto do mundo. O indivíduo é compreendido no mundo, mundo que ele 

também compreende.  

É perceptível a “existencialidade” de Heidegger, não estando na simples 

captação da situação de cada um, porém partindo de cada um e operando num todo 

relacional, sob os efeitos daquilo que, adaptando Hegel e Heidegger, poderíamos 

                                                 
10 Ibid, p. 33. 
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designar como um misto de espírito subjetivo e espírito objetivo de permeio a um todo 

relação. 

Diante da breve digressão filosófica, percebemos, portanto, que o sentido 

não é imutável. Ele é sempre para o sujeito cognoscente, sem se olvidar a ação do 

espírito objetivo sobre o sujeito cognoscente. Ele é criador, tem força ôntica.  

Nesse passo, afirmamos que o sentido é inesgotável, pois vai depender do 

sujeito cognoscente, do seu pensamento e dos valores que vão refletir nas suas escolhas. 

Admitir-se um sentido rigidamente objetivo, querendo com isso dizer algo imune a 

qualquer ponto de vista do sujeito cognoscente, importaria querer-se afirmar algo que 

existencialmente é impossível. 

 

2.3 Hermenêutica e interpretação 

Viver é interpretar constantemente. Desde que o homem existe, dotado de 

razão, ele conhece e, conseqüentemente interpreta. Tudo é interpretável, porque tudo 

clama pelo ato ou atividade de apreensão do sentido. A diferença entre as ciências da 

natureza e as ciências sociais radica-se mais no grau de relevância que o sentido tem 

para a verificação ou esclarecimento do “verdadeiro” do que na ausência ou presença 

propriamente ditas da captação do sentido. A interpretação da natureza é mais 

explicativa, enquanto que a da cultura (incluindo aqui o Direito) é mais compreensiva.  

É verdade incontestável que, desde as origens do homem, há interpretação. 

Porém, não há hermenêutica, com foros de cientificidade que hoje ostenta. Logo, a 

interpretação precede à hermenêutica, pois onde existe o homem, há interpretação.  

A hermenêutica alcançou notável proeminência no campo religioso. O ato de 

interpretar corretamente a palavra de Deus era comum ao povo judeu em relação ao 

Antigo Testamento; aos cristãos, ao Novo Testamento; e aos protestantes, em relação à 

Reforma. Explica Margarida Lacombe 11que, durante a Idade Média, a análise 

sistemática sobre a evidência da revelação divina deu origem à teologia, assumindo a 

hermenêutica o aspecto exegético da correta interpretação dos textos sagrados. Isto, 

portanto, deu ensejo ao desenvolvimento no campo filológico.  

A hermenêutica, em regra, faz parte da filosofia. Na medida em que ela vai 

se especializando, possui a flexibilidade de se adequar ao objeto que está sendo 

interpretado, cujo sentido pretende ser captado. 

                                                 
11 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: Uma Contribuição ao Estudo 
do Direito. 3. ed. São Paulo: Renovar, p. 25.  
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Em sua origem etimológica, o termo hermenêutica deriva do verbo grego 

hermeneuein e do substantivo hermeneia, traduzidos, em geral, por interpretação. Por 

outro lado, há muitos autores que defendem a origem grega do termo. 12

Hermes, na mitologia grega, era um deus de muita agilidade e sapiência. Ao 

nascer, desfez-se sozinho da bandagem que o envolvia e ganhou as estradas. Com 

tempo, diz a história que Hermes tornou-se conhecedor e intérprete das vontades 

ocultas, sendo o mensageiro predileto dos deuses. Por conta disso, ganhou fama de 

sábio, tornando-se importante, mais tarde, para o desenvolvimento do saber. Daí se 

segue que a visão da hermenêutica atual é aquela que privilegia a busca do 

conhecimento de algo que não se apresenta de forma clara, como no caso das ciências 

sociais, onde o valor se faz presente.  

Hermenêutica, dessa forma, é o conjunto de regras pelas quais a 

interpretação se opera, cuidando do entendimento da suas estruturas e do seu 

funcionamento. De uma forma bem objetiva, a hermenêutica estabelece regras para 

interpretar. A interpretação é aqui ilimitada, já que é inerente à captação de sentido 

oriunda da racionalidade humana, atuando em todas as áreas de conhecimento. E o 

direito não foge à regra. A hermenêutica jurídica refere-se, assim, a todo um processo 

de interpretação e aplicação da lei e do fato em exame, o que implica a compreensão do 

fenômeno que requer solução. 

A escolha entre as diversas alternativas de interpretação há de estar voltada 

para o alcance social que a aplicação do sentido, assim captado, possa ter. Isso é bem 

interessante porque não é todo sentido captado que se presta à ordenação social, sendo 

que alguns levariam mesmo à desorganização da sociedade, com todo um conjunto de 

efeitos negativos para a convivência e para a paz social.  

Lembremo-nos de que o homem é um ser axiológico, e os valores, por sua 

vez, é que determinam a conduta humana. Logo, a interpretação é subjetiva, relativa, 

dependo do sujeito cognoscente. É exatamente aí que entra o papel da hermenêutica, 

para orientar a interpretação e a captação de um sentido para a organização social. Se a 

hermenêutica já tem relevância no tocante à qualquer interpretação, tê-la-á muito maior 

no que se refere à interpretação jurídica.  

2.4 O círculo hermenêutico 

                                                 
12 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 
9.  
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Apesar de o significado do círculo hermenêutico já ter sido instituído desde a 

Antiguidade, como na retórica antiga e na interpretação dos textos bíblicos, foi só com 

Schleiermacher que, dentro de seu projeto de uma hermenêutica geral, tivemos a 

universalização como regra pertinente ao estudo de textos, entendida como inter-relação 

entre parte e todo.  

O círculo hermenêutico se dá no instante em que o sujeito, por meio da pré-

compreensão, participa da construção do sentido do objeto, devidamente moldado, ao 

passo que o próprio objeto, no desenrolar do processo hermenêutico, modifica a 

compreensão do intérprete. 

Acerca do tema, discorre o português José Lamego que: 
a pré-compreensão representa uma antecipação de sentido que se 
compreende, uma expectativa de sentido determinada pela relação do 
intérprete com a coisa no contexto de determinada situação. A pré-
compreensão constitui um momento essencial do fenômeno hermenêutico e 
é impossível ao intérprete desprender-se da circularidade da compreensão.13

 
Na verdade, trata-se mais propriamente de uma espiral hermenêutica, na 

medida em que o movimento de compreensão formado por dita relação vai, ao longo do 

processo, estabelecendo patamares mais corretos de interpretação, que, por sua vez, 

exprimirão novas luzes sobre os preconceitos em direção a um entendimento mais 

conveniente. De acordo com Rodolfo Viana, “caso fosse literalmente circular, o 

intérprete sairia do movimento da mesma forma que entrou, ou seja, com os mesmos 

preconceitos originais. Não poderia ter, por isso, nenhum juízo sobre suas validades, 

nem conquistar qualquer ganho em qualidade”. 14

Interessante destacar que o significado da pré-compreensão assume especial 

importância em Gadamer, para quem pré-juízo funciona como pressuposto que preside 

toda a compreensão. O círculo da compreensão não se trata de um cerco em que se 

movimenta qualquer tipo de conhecimento, devendo pertencer, necessariamente, à 

estrutura do sentido.  

Adequando referida teoria ao direito, constatamos que no processo de 

tomada de decisão jurídica, a ação interpretativa parte de um conjunto de conceitos e 

conhecimentos prévios (pré-compreensão) e que, de certa forma, sedimentados, 

possibilita-nos de alcançar suas conclusões com um mínimo de previsibilidade. A pré-

compreensão do intérprete em relação a uma questão jurídica encontra-se adstrita não 

                                                 
13 LAMEGO, José. Hermenêutica e jurisprudência. Lisboa: Fragmentos, 1990, p. 135.  
14 PEREIRA, op. cit., p. 35. 

 12
3553



  

apenas à situação histórica, mas também a um determinado campo de conhecimento, 

como os princípios extraídos da doutrina e da jurisprudência.15  

2.5 A inesgotabilidade do sentido como base filosófica para a hermenêutica 

O sentido é livre e também inesgotável. O intérprete deve estar atento, a fim 

de que possa, ele mesmo, dar um sentido teleológico à sua interpretação, de forma que o 

resultado não seja indiferente ao fim social que se deseja atingir; isso dependendo do 

objeto que esteja sendo interpretado, claro. Por esse motivo, se ele está interpretando, 

por exemplo, uma obra artística ou literária, pode perfeitamente dar asas ao sentido, pois 

o belo não cabe em prisão alguma e está estreitamente ligado a uma questão maior: a da 

liberdade de manifestação do pensamento e da criação. Mas, ao revés, se ele está 

interpretando uma norma jurídica, seu espírito, embora continue livre na geração do 

sentido, há de ser inspirado por determinados ideais, como o de justiça, bem-estar 

coletivo, de solidariedade social, de respeito à dignidade humana, assim como deixar-se 

sensibilizar pelos postulados democráticos.  

A existência do homem é uma contínua determinação conceitual dos objetos 

que ele pensa, e, portanto, conhece. O agir humano, segundo Márcio Diniz16, seria 

inócuo ou vazio de sentido sem a dialética do conhecimento, sem a determinação do 

conceito dos objetos com os quais o homem se depara constantemente, interpretando-os 

e tornando-os, se necessário, disponíveis ao seu agir prático (poiésis).  

Tais observações se fundamentam na necessidade de que, em face da 

inesgotabilidade do sentido, a interpretação de interesse social não perca o sentido do 

interesse social ou o sentido da sociedade. Cabe, assim, à hermenêutica um papel de 

inspiração e de orientação, já que o sentido em si não pode ser esgotado, pois deriva da 

racionalidade. 

O fundamento da hermenêutica, portanto, é o sentido ser inesgotável, pois se 

ele fosse uno e fixo, não haveria motivo algum para se procurar, num conjunto imenso 

de opções, a melhor alternativa, ou as melhores. A inesgotabilidade do sentido é, assim, 

a base filosófica em que se assenta a hermenêutica.   

2.6 Hermenêutica e Direito 

A norma jurídica, como vimos, é objeto cultural, pois limita a liberdade 

humana para dar-lhe um sentido de convivência pacifica entre os homens. Dessa relação 

de conhecimento, uma vez captado o sentido de convivência social, temos a 

                                                 
15 CAMARGO, op. cit., p. 48-51. 
16 DINIZ, op. cit., p. 203.  
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interpretação. No campo do direito, portanto, a hermenêutica jurídica é parte da ciência 

do Direito que tem por objeto as técnicas de interpretação referentes às regras de 

conduta em interferência interpessoal e aos fatos por eles abarcados.  

O direito acaba revelando-se jungido à própria hermenêutica, já que sua 

existência, enquanto significação, depende da concretização ou da aplicação da lei em 

cada caso julgado. A existência do direito, portanto, conforma-se a uma tradição 

cultural determinada, mas que, de acordo com Margarida Lacombe Camargo17, não 

pode ser encarada sob uma perspectiva reducionista, pois admite valores universais 

válidos também para outras épocas e outros lugares. 

Interessante destacar o entendimento de Eros Grau, quando insiste em 

afirmar que “a interpretação do direito é constitutiva e não simplesmente declaratória”. 

E, ainda, tratando da interpretação, discorre: “não se limita a uma mera compreensão 

dos textos e fatos, vai bem além disso”. 18

A hermenêutica jurídica, segundo Maximiliano, “tem por objeto o estudo e a 

sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das 

expressões do Direito”. 19

Surgem, pois, algumas indagações: como saber o intérprete ou o operador do 

Direito o que escolher ante a multiplicidade dos sentidos? O que levará o interprete, 

sujeito dotado de razão, ser axiológico, de optar por um sentido? Somente as “regras” da 

hermenêutica serão hábeis para conferir condições de seletividade entre os sentidos 

possíveis, do que surgirá algum rumo para o intérprete poder optar.   

 

3 INAFASTABILIDADE DO TODO 

3.1 O todo está presente extrinsecamente 

No processo hermenêutico, existirá sempre uma relação dialética entre o 

todo e as partes, porquanto o significado de um depende do significado do outro. 

Já advertimos, em um outro momento, que a “interpretação não pode ser 

feita a contento se não levar em conta o todo”. 20 Essa consideração do todo tem de ser 

realizada em termos duplos. Tanto intrínsecos como extrínsecos.  

Quanto ao primeiro aspecto, ou seja, no que diz com a consideração 
                                                 
17 CAMARGO, op. cit., p. 17.  
18 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 22.  
19 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, 
p. 1. 
20 FALCÃO, op. cit., p. 187. 
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intrínseca da interpretação, a advertência tem razão de ser no fato de que o ordenamento 

jurídico é um sistema de normas jurídicas. Em outros termos, exatamente por se tratar o 

ordenamento jurídico de um sistema - e, portanto, de uma unidade funcional em que 

cada parte influi e contribui para o seu funcionamento - a interpretação não pode voltar-

se apenas para a norma, ou, mais precisamente, apenas para o texto de determinado 

dispositivo legal.  

O alcance da norma, por conseguinte, só pode ser definido a partir da relação 

com as outras normas bem como com a análise do próprio sistema, que com elas não se 

confundem, no sentido de não ser o ordenamento jurídico mera adição ou justaposição 

de normas. A propósito, registramos:  
Dessa forma, o todo faz a parte, que só é nele, e exercendo a função que nele 
tem. Em conseqüência, não se pode querer entender o elemento sem atentar 
para o sistema. Por isso que a interpretação não tem como fugir a essa regra 
de ferro, típica dos sistemas, já que o ordenamento jurídico é um sistema. É 
esta consideração intrínseca ao todo. Consideração do todo, que se faz 
dentro dele e por causa de seu funcionamento interno mesmo. Isso é 
mandamento inafastável de toda interpretação, sobretudo da interpretação 
jurídica, seja no tocante ao ordenamento jurídico – sistema, seja no que se 
refere particularmente aos inúmeros diplomas legais ou outros diplomas 
normativos – subsistemas [...].21

 
Na mesma linha, Eros Grau destaca que “não se interpreta o direito em tiras, 

aos pedaços”. Arremata, ainda, o notável professor da Universidade de São Paulo:  
A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, em 
qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele 
– do texto – até a Constituição. Por isso insisto em que um texto de direito 
isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa 
significado normativo algum.22

 
Além da relação horizontal entre as normas, o intérprete deve levar em 

consideração o todo. O sistema jurídico, tal qual os outros sistemas sociais, não é 

inteiramente impermeável, completamente fechado, aos outros subsistemas sociais e ao 

próprio sistema social encarado em sua totalidade. 

Trata-se da premissa científica de Hans Kelsen. Dessa forma, a Teoria Pura 

do Direito designar-se-ia como tal porque 
ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir 
deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não 
se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela 
pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 
estranhos23. 
 

                                                 
21 Ibidem, p. 188. 
22 GRAU, op. cit., p. 113. 
23 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 1. 
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O passar dos tempos, entretanto, demonstrou que o direito, ao contrário do 

que se pretendia, jamais poderia ser encarado como um sistema impermeável ou 

isolado, que teria previamente uma resposta precisa e única para todos e quaisquer 

problemas, cabendo ao juiz apenas encontrá-la debruçando-se sobre textos legais. 24

O dinamismo dos fatos sociais e as mudanças sociais verificadas no Século 

XX revelaram um legislador incapaz na sua ambição de tudo abarcar, prevendo solução 

para qualquer conflito que surgisse na vida humana. O fetichismo legal era cego. E tal 

cegueira decorre do fato de que a justiça nem sempre está no rigor literal da lei. 

O direito há de ser interpretado em conjunto com outros sistemas. Trata-se o 

sistema jurídico de uma unidade, mas não uma unidade isolada. Recebe influxos, na sua 

formação e em sua aplicação, de outros sistemas sociais.  

Nesse sentido, o sistema jurídico é insuficiente – ou melhor dizendo, é 

insuficiente a análise isolada do conjunto de normas jurídicas – para a resolução de 

questões complexas, os chamados hard cases. Em muitos momentos, de acordo com 

Gilmar Mendes25, precisa-se afastar o legislador de uma leitura radical do modelo 

hermenêutico clássico, a qual sugere que o controle de normas há de se fazer com o 

simples contraste entre a norma questionada e a norma constitucional superior.  

3.2 Consideração intrínseca no ordenamento jurídico 

No positivismo jurídico, sustenta-se que cada norma integrante do 

ordenamento jurídico decorre e tem como fundamento de validade uma norma superior, 

constituindo, portanto, um sistema hierárquico ou escalonado de normas jurídicas. 

Diante da possibilidade de regressão ao infinito, surge a seguinte pergunta: de qual seria 

o fundamento último à edição de normas jurídicas? Segundo Bobbio: 
Para responder esta pergunta parece-nos inevitável formular a teoria de uma 
norma fundamental que está na base do ordenamento jurídico. Somente 
assim se pode fechar o sistema, assegurar a unidade formal do ordenamento. 
Naturalmente esta norma-base tem no sistema jurídico positivistamente 
concebido uma função diferente daquela que tem a norma-base no sistema 
moral (ou no caso do direito natural). Não se trata da norma cujo conteúdo 
todas as outras normas são deduzidas, mas da norma que cria a fonte 
suprema do direito, isto é, que autoriza ou legitima o supremo poder 
existente num dado ordenamento a produzir normas jurídicas. Esta norma-
base não é positivamente verificável, visto que não é posta por um outro 
poder superior qualquer, mas sim suposta pelo jurista para poder 
compreender o ordenamento: trata-se de uma hipótese ou um postulado ou 

                                                 
24 Na Escola da Exegese, havia uma pretensão de se encontrar na lei a resposta para todos os conflitos. De 
fato, em um momento de pouca complexidade social e progresso em lenta evolução, o código 
napoleônico conseguiu manter-se inalterado até o final do século, e com ele, conseqüentemente, as 
propostas da Escola da Exegese. 
25 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1072. 
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um pressuposto do qual se parte no estudo do direito.26

 
Resulta, desse modo, expressa no positivismo jurídico a idéia da unidade do 

ordenamento jurídico e, conseqüentemente, a dependência ou interdependência das 

normas jurídicas que o compõem.  

A interpretação de parte do ordenamento jurídico para o intérprete incauto, 

em geral, não permite uma compreensão exata do sentido e pode levar a equívocos 

diante da incompletude da percepção do todo. Assim, a compreensão do todo somente 

existe em função da consideração referencial com a parte, e vice-versa, o que nos 

permite inferir que não existe a parte sem o todo, nem o todo sem a parte. 27

Surge, assim, a necessidade de compreensão do ordenamento jurídico que vá 

além de uma simples visualização fotográfica, ou seja, é necessário captar que o sistema 

jurídico constitui também evolução ou sucessão de normas jurídicas e, 

consequentemente, não pode relegar situações fáticas por elas reguladas no passado. 

São célebres, a propósito, as palavras de Portalis reproduzidas por Vicente Ráo: 
o homem, que não ocupa senão um ponto no tempo e no espaço, seria o mais 
infeliz dos seres, se não se pudesse julgar seguro nem sequer quanto à sua 
vida passada. Por essa parte de sua existência, já não carregou todo o peso 
de seu destino? O passado pode deixar dissabores, mas põe termo a todas as 
incertezas. Na ordem da natureza só o futuro é incerto e esta própria 
incerteza é suavizada pela esperança, a fiel companheira de nossa fraqueza. 
Seria agravar a triste condição da humanidade, querer mudar, através do 
sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo que 
já se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas 
esperanças.28

 
Embora o enfoque dado no texto transcrito seja, precipuamente, a questões já 

consumadas, a idéia que lhe é subjacente também deve servir de parâmetro 

interpretativo para questões que, embora não consumadas, receberam influência de 

normas revogadas ou alteradas.  

Com essas considerações, não se prega o imobilismo, mas, como 

ressaltamos, procura-se “impedir que os casuísmos ditados pelos sistemas de poder 

possam, de um instante para outro, impingir abruptas mudanças, em alguns casos até 

mesmo retrocessivas, ao patrimônio jurídico e social”  29.  

                                                 
26 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio Pugliese. 
São Paulo: Ícone, 2006, p. 200-201. 
27 Nesse sentido, manifesta-se Tércio Sampaio Ferraz Jr.: “os sistemas normativos tem por objeto estas 
unidades discursivas que chamamos normas. [...] O que dá coesão ao sistema, como um todo, são as 
relações entre elas”. FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da 
comunicação normativa. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 141. 
28 RÁO, Vicente. O Direito e a vida dos direitos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 363. 
29 FALCÃO, op. cit., p. 201. 
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Essa serena colocação, quanto à interação entre lei e fatos, relaciona-se, de 

certa forma, ao grau de efetividade de programas normativos, em especial aqueles 

traçados na Constituição, conforme enfocado por Konrad Hesse: 
A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. 
A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada 
pretende ser concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia 
(Geltungsanspruch) não pode ser separada das condições históricas de sua 
realização, que estão, de diferentes formas, numa relação de 
interdependência, criando regras próprias que não podem ser 
desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições naturais, 
técnicas, econômicas, e sociais. A pretensão de eficácia da norma jurídica 
somente será realizada se levar em conta essas condições. Há de ser, 
igualmente, contemplado o substrato espiritual que se consubstancia num 
determinado povo, isto é, as concepções sociais concretas e o baldrame 
axiológico que influenciam decisivamente a conformação, o entendimento e 
a autoridade das proposições normativas.30

 
As duas situações estão imbricadas. Decorrem da constatação de que a 

norma jurídica é elaborada inspirando-se em fatos passados, uma vez vigente incide 

sobre fatos presentes e, em muitas situações, procura traçar programas ou caminhos para 

o surgimento de fatos futuros ou para alteração de prática social. Em nenhum desses 

momentos, a norma pode desprezar, portanto, fatos da realidade e, principalmente, 

direitos fundamentais centralizados na dignidade da pessoa humana. 

Em relação à Constituição, é importante destacar que seus dispositivos não 

devem ser interpretados de modo isolado, sob pena de termos uma folha de papel (Stück 

Papier), conforme sustentava Lassale. É impossível retirar do texto significado ideal 

para a compreensão da norma, caso o interprete não possua uma visão geral do 

ordenamento onde ela está inserida. No caso, estamos tratando do sistema 

constitucional. A idéia é inserir essa constituição formal num sistema material e 

orgânico, que, segundo Paulo Bonavides: 

não só busca evitar o grave inconveniente de um normativismo extremo 
abstrato, esvaziado de conteúdo material, a que de certo conduziria a posição 
kelseniana – constitucionalismo impotente parente a Constituição real – 
como por outra parte, serve ainda de valioso anteparo contra aqueles que, 
presos ao sociologismo de realidade inarredáveis e fatais, exprimem negação 
e ceticismo em face da eficácia normativa das Constituições. 31

O sistema constitucional e a Nova Hermenêutica constitucional, portanto, 

demonstram-se como instrumentos hábeis para perceber o sentido tomado pela Lei 

Maior em face do ânimo social e de suas ingerências, unificando as raízes políticas às 

                                                 
30 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 14-15. 
31 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 97.
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quais uma Constituição, que por regular não apenas um ordenamento jurídico, mas a 

estrutura da sociedade, se vincula. 

É importante destacar o papel do intérprete na busca incessante pela justiça. 

Não há dúvidas de que a norma pretende trazer a segurança, mas isso não implica que se 

alcance a justiça. Cabe ao intérprete a tentativa de compatibilizar os valores-base do 

nosso ordenamento jurídico, quais sejam, segurança e justiça, captando o sentido mais 

conveniente de acordo com o caso concreto, cumprindo, por conseguinte, os ditames do 

Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A interpretação é exatamente o dinamismo captador do sentido, inerente ao 

ser humano, pelo simples fato de ser racional. Logo, o sujeito da relação de 

conhecimento é o mesmo sujeito que interpreta. O sentido é livre, mutável, porque o 

palco de sua criação é o pensamento. E o pensamento, como já discutido, também é 

livre, já que o homem nasce dotado de liberdade para fazer suas escolhas, por meio dos 

valores que vão determinar suas condutas.  

Nesse passo, afirmamos que o sentido é inesgotável, pois vai depender do 

sujeito cognoscente, do seu pensamento e dos valores que vão refletir nas suas escolhas. 

Admitir-se um sentido rigidamente objetivo, querendo com isso dizer algo imune a 

qualquer ponto de vista do sujeito cognoscente, importaria querer-se afirmar algo que 

existencialmente é impossível. 

Lembremo-nos de que o homem é um ser axiológico, e os valores, por sua 

vez, é que determinam a conduta humana. Logo, a interpretação é subjetiva, relativa, 

dependo do sujeito cognoscente. É exatamente aí que entra o papel da hermenêutica, 

para orientar a interpretação e a captação de um sentido para a organização social. Se a 

hermenêutica já tem relevância no tocante a qualquer interpretação, tê-la-á muito maior 

no que se refere à interpretação jurídica.  

A norma é parte singular no sistema jurídico, integrando-o. No entanto, seu 

estudo isolado não se mostra adequado. A norma está para a parte, assim como 

ordenamento jurídico está para o todo. Isto se deve pelo fato de que não se consegue 
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retirar do texto significado ideal para a compreensão da norma, caso o interprete não 

possua uma visão geral do ordenamento onde ela está inserida.  

O direito vai muito além daquilo que está explícito na norma. E é exatamente 

por isso que o intérprete não pode ficar adstrito a ela, olvidando-se o grande mundo que 

é o sistema jurídico. A norma pretende trazer a segurança, mas isso não implica que se 

alcance a justiça.  

Cabe ao intérprete, pois, considerando a inesgotabilidade do sentido e a 

inafastabilidade do todo, buscar conciliar a segurança e a justiça, valores máximos do 

Estado Democrático de Direito.  
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O PARADOXO POLÍTICA E ÉTICA: ANTAGONISMO INVENCÍVEL? 

 

Gilson Gileno de Sá Oliveira∗

 

RESUMO 

O artigo pretende espargir algumas luzes para a reflexão sobre um tema bastante presente 

no cotidiano de todos, especialmente nestas eras de exacerbação da tecnologia de informa-

ção e da mídia, que é a exigência de comportamento ético daqueles que militam na ativi-

dade política. 

Lança-se inicialmente um aforismo que serve de fio condutor para as análises da matéria: 

"Política e Ética encerram antagonismo invencível. A Política é um instrumento de domi-

nação dos mais fortes sobre os mais fracos. A Ética é um instrumento de dominação dos 

mais fracos sobre os mais fortes. Se o político ficar ético, torna-se fraco e sai da Política. 

Se o fraco abandonar a Ética, fica forte e torna-se político.". 

Conceitua-se, em seguida, o instinto animal de dominação, a ética e a política, sendo que 

sobre o primeiro é desenvolvida uma breve análise sócio-biológica, almejando-se algum 

entendimento dos comportamentos exibidos pelo homem, nesta área, e tentando-se pontu-

ar que nem todos os comportamentos verificados no homem originam-se de fatores cultu-

rais. 

Discorre-se sobre livre arbítrio, em seu sentido não religioso, como a faculdade humana de 

obstar instintos pré-programados pelo exercício da razão. 

Por fim, decompõe-se o aforismo apresentado em cada uma de suas afirmativas, buscan-

do-se o estudo individualizado destas. Conclui-se que há uma incompatibilidade intrínseca 

entre ser-se político e ser-se ético. Para o futuro, os paradigmas atuais precisam ser substi-

tuídos para que se aproxime do ideal constitucional do respeito à dignidade da pessoa hu-

mana. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO, DIREITO PÚBLICO, DIREITOS HUMANOS, PO-

LÍTICA, POLÍTICO, CIÊNCIA POLÍTICA, ÉTICA, DOMINAÇÃO, TEORIA, TEORIA 

DA DOMINAÇÃO, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, FILOSOFIA DO DIREITO. 

                                                 
∗ Gilson Gileno de Sá Oliveira é mestrando do Curso de Mestrado em Direito Econômico e Privado da Fa-
culdade de Direito da Universidade Federal da Bahia., sob orientação da Professora Doutora Mônica Neves 
Aguiar da Silva. Este artigo foi elaborado para apresentação no XVII Encontro Preparatório do CONPEDI - 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito, a ser realizado entre 21 e 23/06/08, em Salva-
dor-BA, sob inspiração do Professor Doutor Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to contribute with a reflection on the theme of the demands of 

ethical behavior put to those who act in politics. Such theme is a daily concern to everyone 

in times of growing information technology and media expansions. 

Initially it is laid the aphorism that conducts the analysis exposed herein: “Politics and 

Ethics coexist in a insuperable opposition. Politics is a tool used by the strong people to 

dominate the weak. Conversely, ethics is a tool used by the weak people to dominate the 

strong. If a politician becomes ethical, he/she becomes weak and leaves Politics. If a weak 

person abandons Ethics, he/she becomes strong and becomes a politician.” 

In sequence, definitions are given for animal instinct of domination, ethics and politics. A 

sociobiological analysis of the animal instinct of domination is developed to show that not 

all aspects of human behavior are culturally determined. Free will is discussed in the non-

religious perspective, as a human faculty of using reason to thwart preset instincts. At last, 

the shown aphorism is decomposed into each of its statements which will be subject of 

particular analysis. 

Author concludes that is not feasible to a politician be ethical under present circumstances. 

A new paradigm must be developed to meet these social demands in order to assure  the 

constitutional rights related to the principle of human dignity. 

 

KEYWORDS: LAW, PUBLIC LAW, HUMAN RIGHTS, POLITICS, POLITICIAN, 

POLITICAL SCIENCE, ETHICS, DOMINATION, THEORY, DOMINATION THE-

ORY, SOCIOLOGY, PHILOSOPHY,  LAW PHILOSOPHY. 

 

1. INTRODUÇÃO. 

Este artigo lança a discussão matéria bastante controversa, pertinente aos recla-

mes sociais sempre atuais de que o exercício da atividade política deve ser guiado estrita-

mente pelos ditames da ética. Para dinamização da análise, é lançado um aforismo que 

pretende abarcar esta realidade, cujo conteúdo insinua que talvez não seja possível a exi-

gência simultânea destes dois desempenhos, ou seja, ou bem se exerce a atividade política, 

ou bem se age eticamente. 

Em linguagem crua, assumindo o risco de chocar as almas mais sensíveis, remon-

ta-se ao espírito direto de Maquiavel, sem contudo buscar-se inspiração neste que é enten-

dido como o precursor da moderna Teoria Geral do Estado, para expor-se visões do com-
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portamento social humano, na busca de seus interesses. 

Aborda-se o conceito de dominação, que é o pano de fundo das explicações apre-

sentadas. 

 

2. AFORISMO INICIAL. 

Para colocação das  hipóteses analisadas, apresenta-se o seguinte aforismo1 de la-

vra do autor, intitulado O PARADOXO POLÍTICA E ÉTICA: 

 
"Política e Ética encerram antagonismo invencível. A Po-

lítica é um instrumento de dominação dos mais fortes sobre os 
mais fracos. A Ética é um instrumento de dominação dos mais fra-
cos sobre os mais fortes. Se o político ficar ético, torna-se fraco e 
sai da Política. Se o fraco abandonar a Ética, fica forte e torna-se 
político." 

 

Enfatiza-se, de proêmio, que os signos forte e fraco no texto estão postos com 

conteúdo semântico que ultrapassa o sentido corriqueiro da simples força ou fraqueza físi-

ca, mas, antes disto, correspondem a todas as características2 capazes de diferençar as pes-

soas e de proporcionar a quem assim o pretende impor dominação sobre outras pessoas. 

 

3. SISTEMA CONCEITUAL. 

 

Dominação. 

A dominação intersubjetiva corresponde à conduta intencional de uma pessoa, di-

ta dominador, de restringir ou de eliminar a autonomia de outrem, dito dominado, influen-

ciando-o ou coagindo-o a fazer ou a deixar de fazer, lícita ou ilicitamente, atividade do in-

teresse do dominador. 

Toda dominação é ilícita? Algum tipo de dominação é lícita? A norma penal afas-

ta algumas situações em que a dominação é tida de plano por ilícita, como nos casos de 

constrangimento ilegal3, extorsão4 e estelionato5. Por outro lado, a dominação econômica 

                                                 
1Do latim aphorismu, sentença que, em poucas palavras, permite compreender um princípio moral.  
2 No sentido divisado pelo sociólogo alemão Ferdinand Lassale, in A essência da constituição, (1862), cor-
responde aos fatores reais de poder, incluindo a força física (armada e desarmada), a força econômica, a for-
ça financeira, a força política e a força intelectual e retórica, entre outras, como ainda essas mesmas forças, 
no campo da liceidade ou da ilicitude. 
3Art. 146 do Código Penal: "Constrangimento ilegal - Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não 
fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda ...". 
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pelos mais abastados e pelos que direta ou indiretamente administram os bens públicos, a 

dominação dos meios de informação, pela mídia, e a dominação política, pelos agentes po-

líticos, para citar alguns exemplos, parecem ser consideradas como lícitas, embora sejam 

passíveis de tutela estatal dos dominados para os casos de maior abuso. 

 

Ética. 

A palavra ética provém do grego éthos, de sentido polissêmico, que na acepção 

em estudo significa índole6, ou seja, a disposição fundamental da pessoa diante da vida, 

seu modo de ser do ponto de vista dos hábitos morais (disposições, atitudes, virtudes e ví-

cios) que a marcam e que a caracterizam, conferindo-lhe a índole peculiar que a distingue. 

Segundo Aristóteles7, a ética é "o mister do homem", idéia esta reafirmada por São 

Tomás de Aquino para quem há uma equivalência entre os atos morais e os atos que reali-

zam nossa humanidade: "idem sunct actus morales e actus humani" (Summa Theologiae). 

 

Política. 

"O homem é um animal político", disse Aristóteles, prenunciando a ligação indis-

sociável entre a organização das sociedades humanas e a atividade política. 

O termo política é derivado do grego antigo politeía, que indicava todos os proce-

dimentos relativos à pólis, ou cidade-Estado. Por extensão, poderia significar tanto cidade-

Estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida 

urbana. 

Nicolau Maquiavel, em "O Príncipe", define política como a arte de conquistar, 

manter e exercer o poder, o governo. 

Max Weber, em sua magistral obra "Ciência e Política: duas vocações", tem como 

política "a direção do agrupamento político hoje denominado Estado ou a influência que 

se exerce neste sentido.". E ainda "Quando de uma questão se diz que é política ... é ne-

cessário entender ... que os interesses de divisão, conservação ou transferência do poder 

são fatores essenciais para que se possa esclarecer aquela questão. (...) Qualquer homem 

                                                                                                                                                   
4 Art. 158 do Código Penal: "Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o 
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar 
fazer alguma coisa ..." 
5 Art. 171 do Código Penal: " Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento ..."  
6 FERRER, José Jorge & ÁLVAREZ, Juan Carlos. Para Fundamentar a Bioética. [Cap. 3]. 1. ed., São Pau-
lo: Edições Loyola, 2005, pág. 25. 
7 BELLINO, Francesco. Fundamentos da Bioética. 1. ed., São Paulo: Editora da Universidade do Sagrado 
Coração, 1997. pág. 21. 
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que se entrega à política aspira ao poder - seja porque o considere como instrumento a ser-

viço da consecução de outros fins, ideais ou egoístas, seja porque deseje o poder pelo po-

der ..." 

No sentido aqui adotado, política compreende as ações, comportamentos, intuitos, 

manobras, entendimentos e desentendimentos dos homens (os políticos) para conquistar o 

poder, ou uma parcela dele, ou um lugar nele, incluídas as eleições, campanhas eleitorais, 

comícios, lutas de partidos, obtenção e distribuição de benesses e empregos públicos, faci-

litações e perseguições políticas. 

 

4. CULTURALISMO, NATURALISMO E DOMINAÇÃO. 

A sociobiologia vem resgatar um componente importante do comportamento hu-

mano - o comportamento animal - aparentemente desprezado pelo saber desenvolvido no 

âmbito das ciências sociais. Comparando-se os comportamentos do homem com os com-

portamentos de outros animais, próximos do homem na escala evolutiva, desmistifica-se a 

arrogância humana de considerar-se animal superior essencialmente guiado pela razão, 

consciência e cultura. Ao revés, identificam-se no homem comportamentos similares aos 

observados em outros animais, a principio não tão dotados de razão, consciência e cultura, 

do que a lógica permite defluir que tais comportamentos não sejam propriamente deriva-

dos destas características, mas sim de instintos pré-progamados ou de rudimentos de ra-

zão, consciência e cultura, no mesmo nível dos encontrados em outros animais. 

A luta pela sobrevivência, o comportamento social, a hierarquia social, a defesa do 

território, o estabelecimento de liderança, e a comunicação são exemplos de características 

comuns encontradas em animais humanos e em animais não-humanos. 

Entre as características dos homens, a dominação parece ser um traço animal ins-

tintivo, que dá origem à hierarquia social e, por outro lado, dela também é decorrente. 

 

5. O LIVRE ARBÍTRIO. 

Afastando-se o sentido de livre arbítrio adotado originalmente pela religião cristã, 

correspondente à liberdade concedida por Deus para o homem determinar-se conforme a 

sua vontade, ciente de que sofrerá a conseqüência de suas escolhas, tem-se que o homem 

foi o primeiro animal com aptidão ao exercício do livre arbítrio, no sentido defendido nes-

te texto, este sim advindo das faculdades da razão e da consciência originários deste gêne-
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ro8, como se admite. 

O homem é o primeiro animal capaz de agir contra seus instintos pré-progamados, 

quando a ponderação de interesses proporcionados pela razão e pela consciência permite-

lhe vencer instintos, programados pela natureza para sua proteção automática, quando a 

razão lhe indica que, sopesados os seus valores, ir contra estes instintos lhe é, no cômputo 

geral, mais favorável do que seguí-los. 

Um possível exemplo, entre muitos, deste abandono racional da satisfação de um 

determinado instinto tipifica-se na situação de uma moça que vence o instinto da fome e se 

subalimenta, almejando manter ou alcançar medidas corporais que a habilitem ao exercí-

cio da atividade de modelo fotográfico ou de modelo de passarela9. 

 

6. A DOMINAÇÃO E A ÉTICA 

Da construção desenvolvida até este momento, pode concluir-se que a dominação 

é um comportamento humano instintivo e que a razão pode vencer este instinto assim co-

mo pode vencer muitos outros, desde que a pessoa tenha este interesse. 

Em abstrato, com efeito, parece que esta é a visão retórica da sociedade em geral. 

Apregoa-se os princípios da igualdade e da liberdade, cujo corolário final seria o respeito à 

autonomia de todos, representando dita autonomia a antítese de dominação. Aceita-se ape-

nas a dominação relativa ou absoluta de tutores, em sentido amplo10, em relação a tutela-

dos ou pupilos, quando o direito reconhece a incapacidade civil relativa ou absoluta destes 

últimos. Ainda assim, esta dominação tem de ser desempenhada pelos tutores nos limites 

dos interesses dos tutelados, sendo esta dominação passível de apreciação e revisão judici-

al. 

Em concreto, a prática demonstra que o instinto animal tende a prevalecer e a ten-

tativa de dominação é a tônica em quase todas as relações interpessoais. 

 

7. DISCUSSÃO DAS HIPÓTESES DE TRABALHO. 

O aforismo em estudo apresenta diversas hipóteses, restando cada uma destas 

passível de uma análise mais apurada. 

                                                 
8 A ciência não comprovou, tampouco excluiu, que as altas faculdades cerebrais observadas na espécie Ho-
mo sapiens, sejam específicas desta espécie, podendo, de fato, estas faculdades terem surgido em espécies 
mais primitivas do gênero Homo, em grau menor, mas ainda superiores às encontradas nos animais não-
humanos. 
9 A princípio, o homem é o primeiro animal a precisar de psicólogo, vez que a razão pode determinar ao ho-
mem que haja contra seus instintos. Assim há situações em que este comportamento lhe é bastante prejudici-
al, demandando ajuda especializada. 
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A Política é um instrumento de dominação dos mais fortes sobre os mais fra-

cos. 

Diversas formas de dominação foram observadas ao longo da história, com vários 

motes. Por ancestralidade divina ou por ser a própria divindade, no caso dos faraós egíp-

cios; pela estirpe e pelo apoio de nobres e exércitos, no caso de reis, monarcas e imperado-

res; por constituir um canal autorizado de comunicação com as divindades, no caso de pa-

dres, bispos, feiticeiros e xamãs; pelo domínio de forças militares, no caso de generais; pe-

la propriedade de terras e animais, no caso de chefes de clãs, nobres e senhores feudais. 

O surgimento do Estado moderno fez evoluir as formas de dominação dos mais 

fortes sobre os mais fracos. Com a existência de uma unidade centralizada de comando e 

de poder, quer seja uma monarquia, uma aristocracia, uma democracia ou uma tirania, 

forma-se, na estrutura estatal, uma rede hierarquizada de dominação que assegura um e-

quilíbrio instável de fruição das benesses advindas da dominação e da sub-dominação11 e 

de manifestação de insatisfações por parte dos dominados, pois esta fruição envolve sacri-

fícios por parte destes, mesmo que seja a violação do seu senso de justiça. 

Como dito acima, a dominação realiza um instinto animal, mas fere os princípios 

éticos racionais da igualdade entre as pessoas e da autonomia destas. Os dominantes têm 

consciência de que dominam e de que, assim o fazendo, estão violando os princípio éticos 

assinalados. Ocorrem ainda freqüentemente violações de outros princípios éticos, tais co-

mo o da impessoalidade e da honestidade no trato da coisa pública, violações estas bastan-

te encontradiças nas administrações públicas conhecidas. Tais violações são facilitadas pe-

lo próprio poder de quem as pratica, que propicia o acesso aos bens apropriados e a garan-

tia de impunidade destes. Independentemente destas outras violações, a simples domina-

ção já caracteriza falta ética grave. 

Em conclusão: 

1. É certo que a maior parte das pessoas, podendo, busca ingressar e ascender na 

hierarquia de poder estabelecida no corpo político, para usufruir, para si e para os seus, das 

benesses correspondentes. 

2. É certo que para os fortes dominadores usufruírem destas benesses, recursos 

vão ser retirados dos fracos dominados, em uma estrutura de dominação, que é anti-ética. 

                                                                                                                                                   
10 Pais, tutores, curadores, guardiães e outros responsáveis por incapazes ou relativamente capazes. 
11 Como foi dito, existe uma rede hierárquica de dominação. Os escalões intermediários de dominação do-
minam os escalões a si inferiores, mas são dominados pelos escalões que lhe são superiores. 

 7
3569



3. É certo que a Política é o instrumento que viabiliza esta dominação dos mais 

fortes sobre os mais fracos. 

4. Logo, a Política é um instrumento de dominação dos mais fortes sobre os mais 

fracos. 

 

A Ética é um instrumento de dominação dos mais fracos sobre os mais for-

tes. 

A ética não provém do instinto. Comportamentos pré-programados orientados pa-

ra garantir a sobrevivência e a perpetuação da espécie não podem servir de base para a éti-

ca. A ética envolve escolha, no mesmo sentido ou em sentido oposto ao do instinto.  

A ética é fruto de um processo racional que envolve o homem dirigir a consciên-

cia sobre si e sobre os outros de sua espécie e perceber a todos em um só extrato de unipo-

tência12, em que ninguém é superior ou inferior a ninguém, e em que todos estão nivelados 

pelo igual direito à dignidade de pessoa humana e igual dever de respeitar a dignidade dos 

outros, considerado o vigente conteúdo axiológico de dignidade, cambiante no tempo, no 

espaço e no âmbito cultural. 

Como é curial, enquanto os fortes têm disponíveis para si todos os instrumentos 

já mencionados para asseguração do poder, os fracos basicamente dispõem de dois meca-

nismos para confrontar os fortes, um ativo e um passivo. O mecanismo ativo corresponde 

à união de forças interfracos, como ocorre, por exemplo nas demandas sindicais e nas re-

voluções populares. Já o mecanismo passivo corresponde aos mais fracos apelarem para a 

consciência dos mais fortes, de sorte a que estes superem o instinto animal de dominação 

e, moto proprio, decidam por suas próprias forças a submeter-se aos ditames racionais da 

ética, pespegados pelos mais fracos. 

Por outro lado, a ética não é de todo inútil para os mais fortes, no sentido de sua-

vizar a dominação a um nível tolerável, bem como servindo de mecanismo adicional de 

controle sobre os mais fracos. Porém, para os fortes, o uso da ética será sempre acessório, 

razão por que não lhes caracteriza. 

 

Se o político ficar ético, torna-se fraco e sai da Política. 

Longe de se preocupar em qualquer extensão com o bem comum, o político, ou 

quem extrai benefícios da política, centra todas as suas ações, inclusive as que atendem ao 

                                                 
12 No sentido de uma potência una, igual para todos. 
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bem comum, na estrita ponderação do que lhe serve para: 

1. voltar a eleger-se no mesmo ou em outro posto, ou para perpetuar na suprema-

cia grupos políticos tendentes a manter ou a melhorar as suas posições na estrutura do po-

der; 

2. acessar meios econômicos que o reembolsem das despesas incorridas para ob-

tenção de uma das situações mencionadas no item anterior, que lastreiem as atividades 

tendentes a manter ou a melhorar suas posições, e que lhe permitam aumentar o seu patri-

mônio. 

A contrario senso, se o político deixar-se levar pelos ditames da ética, ele não 

tentará dominar os demais, não buscará voltar a eleger-se no mesmo ou em outro posto, ou 

perpetuar na supremacia grupos políticos tendentes a manter ou a melhorar as suas posi-

ções na estrutura do poder, e não buscará acessar meios econômicos que o reembolsem das 

despesas incorridas para obtenção de uma das situações mencionadas no item anterior, que 

lastreiem as atividades tendentes a manter ou a melhorar suas posições, e que lhe permi-

tam aumentar o seu patrimônio. 

Este perfil não corresponde à realidade observada no político comum. Tal perfil 

abrangeria pessoas com elevada autoridade moral e com alto nível de desprendimento das 

coisas terrenas, que obteriam aceitação popular sem investimentos midiáticos e exerceriam 

atividades na coisa pública, sem querer qualquer tipo de contrapartida. Examinando exem-

plos históricos, estar-se-ia falando de algum missionário ou santo, como Madre Tereza de 

Calcutá. Para o político comum, os comportamentos assinalados o retirariam da vida pú-

blica. 

 

Se o fraco abandonar a Ética, fica forte e torna-se político.

Trata-se da transmutação de cordeiro em lobo, nos termos da conhecida fábula. 

Despiciendo enfatizar que todo forte, um dia já foi fraco, e nesta situação trilhou os cami-

nhos anunciados no item anterior, buscando a dominação, afastando-se da ética, aproxi-

mando-se da estrutura do poder e buscando os benefícios daí decorrentes. A princípio, o 

caminho está aberto para todos, mas nem todos têm a idéia ou o interesse de percorrê-lo ou 

estão dispostos a assumir os riscos advindos desta escolha. 

 

Política e Ética encerram antagonismo invencível. 

É triste concluir que esta parece ser uma verdade candente. A serem corretas as 

inferências feitas, política e ética revelam-se mecanismos de viabilização do nosso instinto 
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de dominação inato. Enquanto a política apela para a força13, a ética apela para os altos 

sentimentos da razão. Enquanto a política é utilizada pelos dominadores, a ética é usada 

pelos dominados. Dominadores e dominados quedam em pólos opostos que se excluem, 

sem zonas cinzentas. A saída de um pólo significa a entrada no outro. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

No âmbito limitado em que o estudo é desenvolvido, buscando-se tão somente a 

realização de uma análise superficial do tema, parece concluir-se que, mantidos os para-

digmas atuais de funcionamento do Estado e do exercício da atividade política, há uma in-

compatibilidade intrínseca entre ser-se político e ser-se ético. 

Para o futuro, os paradigmas atuais precisam ser substituídos por novos paradig-

mas a serem propostos, fora da utopia não pragmática, para que se marche em busca do 

ideal constitucional do estado democrático de direito com respeito à dignidade da pessoa 

humana14, certamente a principal vítima do conflito lógico anunciado neste estudo. 

                                                 
13 Força física (armada e desarmada), força econômica, força financeira, força política (de beneficiar e de 
perseguir, utilizando-se o aparato estatal) e força intelectual e retórica. 
14  Constituição Federal de 1988, artigo 1º, inciso III. 
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DIREITO E POLÍTICA EM HABERMAS: BREVES APONTAMENTOS 

SOBRE OS ALICERCES DE UM PROJETO DE DEMOCRACIA 

RADICAL 

 

Helena Colodetti Gonçalves Silveira∗

 

RESUMO 

Tendo como pano de fundo a reabilitação da razão prática para além da 

filosofia da consciência kantiana, o artigo tem como objetivo apresentar em 

linhas gerais como a ética discursiva é utilizada para a montagem do projeto 

habermasiano de uma democracia radical. E para sua compreensão, 

procurou-se explicitar a relação fundamental de interdependência e co-

originalidade entre o direito e a política, na medida em que somente 

considerando todos os participantes como titulares de iguais direitos é que a 

deliberação será verdadeiramente democrática. E apenas pela via da 

deliberação democrática se poderá determinar os iguais direitos dos 

participantes. A idéia do sujeito moral kantiano é repensada na dimensão 

pública de cidadãos que tematizam e decidem pelos canais institucionais os 

rumos da sociedade histórica porque são considerados participantes da 

discussão política na sua condição de sujeitos de direitos.  

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO, POLÍTICA, DEMOCRACIA RADICAL, 

ÉTICA DISCURSIVA. 

 

ABSTRACT 

Taking as background the rehabilitation of the practical reason beyond the 

kantian philosophy of concsciousness, the goal of this paper is to generally 

present how the discourse ethics has been used to build the habermasian 

project of a radical democracy. To assist our comprehension, we looked to 

explore the fundamental relationship of mutual interdependence and co-

origin between law and politics. The idea of the kantian moral subject is 

                                                 
∗ advogada em mestranda em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio. 
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reconsidered on a public dimension in which citizens debate and decide 

through the institutional channels the path of their historical society, 

because they are considered participants of the political discussion.  

 

KEYWORDS: LAW, POLITICS, RADICAL DEMOCRACY, DISCOURSE 

ETHICS.    

 

I – INTRODUÇÃO: HABERMAS E A REABILITAÇÃO DA RAZÃO PRÁTICA 

ATRAVÉS DA ÉTICA DO DISCURSO 

 

 A exarcebação da busca da felicidade individual burguesa, ancorada na 

proteção dos direitos fundamentais de liberdade e igualdade, tomados tão somente na 

sua faceta negativa, e na consagração do modelo de Estado Liberal, mero árbitro das 

disputas travadas na esfera privada, levou ao abandono do projeto iluminista, em virtude 

intensa complexização das sociedades já na segunda metade do século XIX, de modo a 

tornar anacrônica qualquer tentativa idealista ou tradicional de justificação das normas 

de conduta e das formas de dominação.   

 

 No lugar da proposta de fundamentação de uma moral universal, voltada 

para o indivíduo livre porque autor de suas próprias diretivas de ação, o positivismo 

negou o caráter cognitivo da razão prática, rejeitando sua racionalidade, e reduzindo-a a 

meros “sentimentos” ou “conveniências sociais”, afetas ao psiquismo do sujeito moral 

ou da ética de uma comunidade contingente. Para abordagem positivista, somente a 

razão teórica, dirigida ao conhecimento empírico do mundo dos fatos (sein), poderia 

chegar a um critério de verdade a partir da descrição das causas dos fenômenos do 

mundo real. Segundo Rouanet,  

 

à luz da razão teórica, somente são consideradas válidas as proposições 
empiricamente verificáveis ou as proposições tautológicas da lógica ou da 
matemática. E, como as proposições normativas da ética não são nem 
factuais nem tautológicas, elas simplesmente não têm existência, são 
proposições não significativas. Em conseqüência, não há possibilidade de 
fundamentar o julgamento moral à luz da razão. Esta só pode julgar a melhor 
correlação possível entre meios e fins, mas tais fins são fixados por critérios 
extra-racionais, ditados seja pelo interesse pessoal, seja pela utilidade social, 
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seja por razões inconscientes. A razão como tal não pode julgar esses fins 
(1993: 154).  

 

  Em reação, a Escola de Frankfurt, partindo do desengate da racionalidade do 

mundo do “dever ser” (sollen) operada pelo positivismo, e explorada pelo totalitarismo 

na primeira metade do século XX, passou a sustentar que o projeto iluminista deveria 

ser resgatado sob novas premissas, a fim de fornecer uma base crítica para uma teoria 

social que pudesse estabelecer parâmetros normativos de validação racional dos juízos 

práticos, sem que, com isso, tivesse que recorrer à metafísica. No contexto de 

sociedades plurais, complexas e secularizadas, a reabilitação da razão prática1 deveria 

então ultrapassar a filosofia da consciência kantiana no tocante ao caráter monológico 

do sujeito que conhece a partir de sua razão individual e isolada, mas, ao mesmo tempo, 

recuperar seu aspecto deontológico, formalista e universal.  

  

 Segundo o próprio Habermas, ao tomar conhecimento, ainda jovem, das 

atrocidades da guerra, “soube que, apesar de tudo, continuaríamos vivendo na ansiedade 

da regressão e teríamos de carregar essa ansiedade. Desde então tenho buscado, ora 

aqui, ora ali, vestígios de uma razão que uma sem apagar a separação, que ligue sem 

negar as diferenças, que indique o comum e o compartilhado entre estranhos, sem privar 

o outro da condição de outro” (Apud ANDERSON, 2001:10).   

 

 Representante da segunda geração do criticismo frankfurtiano, Habermas 

propõe, a partir da filosofia moral kantiana, uma nova compreensão da razão como 

linguagem, num processo contínuo de comunicação entre sujeitos de um discurso, que a 

todo momento invocam pretensões de validade com intuito de convencerem os seus 

interlocutores sobre a verdade, correção ou veracidade de suas afirmações. De tal sorte 

que linguagem e razão são para ele fenômenos congênitos que se pressupõe 

mutuamente. Um círculo gnosiológico se formaria na medida em que a razão só se 

                                                 
1 Chamamos de razão prática à capacidade (Vermogen) de fundamentar imperativos onde se modifique, 
conforme a referência à ação ou o tipo de decisões a serem tomadas, não apenas o sentido ilocucionário 
do “ter de” (mussen) ou do “dever” (sollen), mas também o conceito de vontade, que deve poder ser 
determinada a cada momento por imperativos fundamentados racionalmente. [...] Em resumo, a razão 
prática volta-se para o arbítrio do sujeito que age segundo a racionalidade de fins, para a força de decisão 
do sujeito que se realiza autenticamente ou para a vontade livre do sujeito capaz de juízos morais, 
conforme seja usada sob os aspectos do adequado a fins, do bom e do justo (HABERMAS, 1989b: 12). 
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estruturaria como linguagem e apenas se expressaria como linguagem, e a própria 

linguagem, como forma de estruturar a razão, é ela mesma racionalidade. 

 

 Como conseqüência, a dicotomia entre “ser” e “dever ser” -- tão cara ao 

positivismo -- perde sentido, pois não somente a razão prática é passível de avaliação 

racional, como a própria razão teórica também pode ser interpretada como linguagem e, 

portanto, ter sua correção aferida em um discurso. De acordo com Maia, 

 
A ética do discurso, projeto desenvolvido por Jürgen Habermas, Karl-Otto 
Apel, Albrecht Wellmer e Robert Alexy, assume uma posição dentro das 
éticas cognitivistas, ou seja, uma perspectiva de: ‘(...) filosofia moral que 
considera possível fundamentar a norma ética em princípios gerais e 
abstratos, de caráter secular, e que em tese não postula qualquer diferença 
categorial entre o conhecimento dos fatos do mundo e os do mundo moral’ 
[ROUANET, 1989: 19]. Admitindo os juízos morais como assertivas 
passíveis de serem consideradas verdadeiras ou falsas, a perspectiva da ética 
do discurso concentra seu escopo de análise nas questões que tratam da 
‘justeza’ das normas regulamentadoras da vida social aspiradoras à 
legitimidade. Não se encontram privilegiadas, dentro desta dèmarche, as 
questões atinentes à vida boa ou ao bem comum, já que ‘as éticas cognitivas 
eliminam os problemas do bem viver e concentram-se nos aspectos 
rigorosamente deônticos, generalizáveis, de tal modo que do bom resta 
apenas o justo’ [HABERMAS, 1989: 32] (2005: 7/8).  

 

 Como esclarece Galuppo:  

 
Habermas é um dos autores que entendem que o século XX conheceu um 
deslocamento na Filosofia que a fez preocupar-se com a tarefa de 
compreender a Razão no termos da linguagem, e ele mesmo, com sua Ética 
do Discurso de vertente pragmática universal, vai desenvolver todo um 
programa filosófico nesse sentido. Assim, a chamada ‘Ética do Discurso’, 
insere-se na tradição da pesquisa ética kantiana. Por ética kantiana, antes de 
mais nada, deve-se entender a ‘ética do dever’, nos moldes já apresentados 
no capítulo anterior. Mas essa ética do dever não será recebida passivamente, 
na pureza da formulação do próprio Kant. Ao contrário, Habermas irá 
reelaborá-la e, mais que isto, reconstruí-la pela crítica de alguns de seus 
pressupostos, uma vez que busca fundamentar a esfera prática da ação, no 
marco da ética kantiana, renunciando, porém, ao seu aspecto monológico.  
Kant, tendo postulado que a Razão individual de cada sujeito seria suficiente 
para o procedimento de produção e fundamentação da norma moral (o que 
podemos chamar de solipcismo metódico), adotou um argumento que 
desconhece que a racionalidade sobretudo a racionalidade prática é, antes de 
mais nada, comunicação [...]. Habermas, ao contrário, parte para uma 
fundamentação dialógica e procedimental do dever, o que faz que ele 
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inevitavelmente desloque o enfoque para dentro da Filosofia da Linguagem e 
ultrapasse a Filosofia da Consciência kantiano-husserliana, que privilegiava 
a consciência individual no processo de conhecimento e de construção de 
normas de ação (2002: 107).   

 

 Ao optar pelo viés lingüístico, o filósofo alemão privilegiará a dimensão 

pragmática da verdade, ou seja, aquela obtida através do consenso de dois ou mais 

sujeitos engajados em discursos nos quais levantam reciprocamente pretensões de 

validade, cuja correção será racionalmente aceita pelas demais de acordo com a “coação 

não-coativa do melhor argumento” (ATIENZA, 2002:238). A ética do discurso, 

portanto, não somente opera no nível semântico, isto é, da relação do signo com seu 

objeto, mas principalmente no nível pragmático, a dizer, da relação entre o signo e o 

sujeito da fala, dos atos que estes realizam ao dizerem algo, enfim, da linguagem como 

ação.  Explica Habermas:  

 
No paradigma da filosofia da consciência, a verdade de um juízo se faz 
depender da certeza do sujeito de que sua representação corresponde ao 
objeto. De outro lado, após o giro pragmático, a verdade de um signo 
proposicional necessita demonstrar-se pela referência desse signo ao objeto, 
e isto, ao mesmo tempo, mediante razões que possam ser aceitar por uma 
comunidade de interpretação. No novo paradigma, pois, o papel do sujeito 
não o assume per se a linguagem, mas a comunicação mediada por 
argumentos de que fala entre si para entender-se sobre algo no mundo 
[1996b:44]  (Apud GALUPPO, 2002:120). 

  

 Todavia, esta fundamentação, diante de uma sociedade fragmentada em 

milhares de formas concretas de vida, exige que o procedimento da elaboração de 

normas de ação obtidas pragmaticamente (sejam elas morais, éticas ou jurídicas)-- e não 

o conteúdo das normas em si -- seja fundamentado.  Seguindo a orientação formalista e 

universalista da ética kantiana, mas reconstruída na dimensão dialógica da filosofia da 

linguagem, Habermas formula o Princípio do Discurso (D), moralmente neutro, no qual 

“são válidas as normas de ação à quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu 

assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais” (2003:142).  

Segundo ele:  

 
O predicado “válidas” refere-se a normas de ação e a proposições negativas 
gerais correspondentes; ele expressa um sentido não-específico de validade 
normativa, ainda indiferente em relação à distinção entre  moralidade e 
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legitimidade. Eu entendo por “normas de ação” expectativas de 
comportamento generalizadas temporal, social e objetivamente. Para mim, 
“atingido” é todo aquele cujos interesses serão afetados pelas prováveis 
conseqüências provocadas pela regulamentação de uma prática geral através 
de normas. E “discurso racional” é toda a tentativa de entendimento sobre 
pretensões de validade problemáticas, na medida em que ele se realiza sob 
condições de comunicação que permitem o movimento livre de temas e 
contribuições, informações e argumentos no interior de um espaço público 
constituído através de obrigações ilocucionárias. Indiretamente a expressão 
refere-se também a negociações, na medida que estas são reguladas através 
de procedimentos fundamentados discursivamente (Idem).   

 

 Respondida a questão acerca da legitimidade das normas produzidas em um 

discurso, obtida através da potencial adesão de todos os potenciais afetados, resta a 

indagação sobre a legitimidade do próprio princípio do discurso. Nesse ponto, 

Habermas, fugindo do transcendentalismo kantiano, procurará dar uma resposta 

pragmático-lingüística, e não lógico-formal. Isto é, a fundamentação do princípio do 

discurso ocorrerá através da autocontradição daquele que o nega como princípio 

subjacente a toda interação discursiva, justamente porque precisa pressupor o Princípio 

do Discurso (D) para refutá-lo, gerando uma contradição performativa instransponível. 

Assim, nas palavras do próprio Habermas,  

 
A comprovação de contradições performativas presta-se à identificação de 
regras sem as quais o jogo da argumentação não funciona: se se quer 
realmente argumentar, não há nenhum equivalente para ela. Assim, à falta de 
alternativas dessas regras fica provada para a prática da argumentação, sem 
que esta, porém, fique ela própria fundamentada (1989a:118).   

  

 Rouanet, com clareza, acrescenta:  

 
quando nego que a validade da argumentação exige a aceitação livre de 
todos, só posso fazê-lo por um ato lingüístico que pressupõe que minha tese 
é verdadeira, mas isso significa pressupor que sua verdade possa ser 
livremente aceita por todos. Teríamos a seguinte frase: “afirmo como 
verdadeiro, isto é, submeto essa tese ao livre exame de todos, que não estou 
obrigado, como participante de uma argumentação, a aceitar que minha tese 
seja submetida ao livre exame de todos”. De novo, ocorre uma contradição 
performativa. Estou negando numa parte da frase aquilo mesmo que estou 
afirmando na segunda (1989: 36).  
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 Entretanto, se o Princípio do Discurso (D) é moralmente neutro, afeto à 

legitimação dos procedimentos de elaboração das normas em geral, o Princípio da 

Universalização (U), derivado daquele, tem como objetivo fundamentar os discursos 

morais, no qual as normas exigem a consideração simétrica de interesses. Assim, serão 

moralmente válidas aquelas normas nas quais o conteúdo instituído possa ser 

simetricamente reivindicado por qualquer atingido. Portanto, o critério de validade das 

normas morais, para além da potencial participação irrestrita dos interessados nos 

discursos, é a universalização das próprias normas. 

 

 O Princípio da Democracia, a seu turno, é a derivação do princípio (D) para 

os discursos jurídicos. Nesse ponto, o Princípio (D), transportado para o âmbito do 

direito, se dirige a validar a formação legítima de normas, num procedimento 

institucionalizado, para o qual concorrem argumentos éticos, pragmáticos e morais:    

 

A fim de obter critérios precisos para a distinção entre princípio da 
democracia e princípio moral, parto da circunstância de que o princípio da 
democracia destina-se a amarrar um procedimento de normatização legítima 
do direito. Ele significa, com efeito, que somente podem pretender validade 
legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os 
parceiros do direito, num processo jurídico de normatização discursiva. O 
princípio da democracia explico, noutros termos, é o sentido performativo da 
prática de autodeterminação de membros do direito que se reconhecem 
mutuamente como membros iguais e livres de uma associação estabelecida 
livremente. Por isso, o princípio da democracia não se encontra no mesmo 
nível do princípio moral. Enquanto este último funciona como regra de 
argumentação de questões morais, o princípio da democracia pressupõe 
preliminarmente a possibilidade da decisão racional de questões práticas, 
mais precisamente, a possibilidade de todas as fundamentações, a serem 
realizadas em discursos (e negociações reguladas pelo procedimento), das 
quais depende a legitimidade das leis [...]. Enquanto o princípio moral opera 
no nível da constituição interna de um determinado jogo de argumentação, o 
princípio da democracia refere-se ao nível da institucionalização externa e 
eficaz da participação simétrica numa formação discursiva da opinião e da 
vontade, a qual se realiza em formas de comunicação garantidas pelo direito 
(HABERMAS, 2003:145/146). 
 

 O Princípio da Democracia, nesse contexto, representa o procedimento que 

confere ao Estado a própria característica de democrático, na medida em que espelha as 

condições de validação da política pelo medium do direito, e deste pelo exercício da 
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autonomia pública dos cidadãos em práticas deliberativas, a partir de uma relação de co-

originalidade entre soberania popular e direitos humanos, isto é, entre autonomia 

pública e autonomia privada.  

 

  Essa relação circular entre poder político e direito é a essência do projeto 

habermasiano de uma democracia procedimental, que pode ser inserida num projeto 

ainda maior de “reabilitação da razão prática quanto ao seu uso público” (EISENBERG, 

2001:199), conforme será mais bem explicitado no desenvolvimento do artigo.  

 

II –RELAÇÃO ENTRE DIREITO E POLÍTICA E SUA FUNÇÃO NO PROJETO 

DEMOCRÁTICO 

 

 No livro Direito e Democracia: entre facticidade e validade (2003), 

Habermas dá uma guinada em relação ao papel central do direito no processo de 

radicalização democrática. Segundo o próprio autor, “numa época de política 

inteiramente secularizada, não se pode ter nem manter um Estado de Direito sem 

democracia radical” (2003:13). 

 

 Para Habermas, o direito moderno não se restringe a exercer o papel de meio 

para o exercício do poder administrativo e político, mas, ao revés, possui a função 

primordial de ser o veículo de integração de sociedades secularizadas e plurais (1999c: 

329).  

 

 Ele levará adiante essa empreitada a partir da reconstrução do direito sob 

uma perspectiva interna, ou seja, expondo a tensão entre facticidade e validade inerente 

à estrutura do direito, representada pela sua necessidade de ser uma ordem legítima, e, 

ao mesmo tempo, coercitiva, bem como, sob uma perspectiva externa, a tensão entre a 

validade do direito e facticidade da política, que devem se servir uma da outra, ora 

como poder de vinculação de condutas, ora como instância de legitimação de uma 

ordem de dominação, cujo fluxo auto-reflexivo representaria a essência de uma 

democracia radical. 
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 Utilizando a dimensão pragmática da ética discursiva, Habermas afirma que 

a legitimidade do direito e da política não pode se fundar em acordos pré-estabelecidos, 

fixados pelos indivíduos na passagem do estado natural para o estado civil, visão tão 

peculiar ao contratualismo liberal dos séculos XVII e XVIII, nem tampouco pelo 

soberano, cuja vontade seria a encarnação dos valores éticos de uma comunidade 

histórica, afeta à concepção tipicamente republicana. Em ambos os casos, o que é 

“justo” ou o que é “bom” para aquela comunidade jurídica-política é dado de antemão, a 

partir de um ato de vontade de uma racionalidade monológica própria da filosofia da 

consciência. 

 

 Ora, Habermas defende uma mudança paradigmática na forma de apuração 

da legitimidade do direito e da política, e a organiza segundo a necessidade de se fundar 

pragmaticamente a validade de qualquer norma de ação, submetida às regras do 

discurso, nos quais os sujeitos devem, através de interações lingüísticas, fundarem suas 

“verdades” através do convencimento argumentativo dos seus interlocutores. Portanto, o 

direito e a política, como sistemas de ação, ou seja, como exemplos de uso prático da 

razão, para serem legítimos, devem ser justificados em discursos pragmáticos, éticos ou 

morais. Como explica Cittadino:  

 

Este retorno ao mundo da ética, do direito e da política já não permite 
qualquer referência a um sujeito individual ideal. É bem verdade que, 
historicamente, a ficção do sujeito independente foi utilizada, especialmente 
do ponto de vista da política, como via de emancipação dos indivíduos das 
formas de dominação tradicionais. A idéia do homem natural, do sujeito pré-
político, enquanto invenção artificial, procurava libertar os indivíduos da 
servidão. Neste sentido, esta ficção tinha o objetivo de legitimar uma certa 
idéia de ‘individualidade’ frente a qualquer tipo de coletivismo ‘natural’. 
Ressalta-se, entretanto, que se este homem natural colaborou com a erosão 
da legitimidade histórica do feudalismo, no momento em que se transforma 
em sujeito orientado por seus próprios interesses, atuando no âmbito do 
mercado capitalista, se torna uma figura reificada que inviabiliza a idéia de 
comunidade democrática. Quando a figura do outro é representada através 
das imagens do competidor e do inimigo, não pode haver política de 
cooperação democrática. Não é por outra razão [...] que a ficção do sujeito 
pré-político agora dá lugar a considerações acerca das relações lingüísticas 
que se estabelecem entre indivíduos ou, de outra forma, à intersubjetividade. 
O sujeito racional solitário está morto, e são os valores culturais, os mundos 
plurais, as diversas concepções sobre a vida digna os temas com os quais se 
defronta a filosofia política contemporânea. É, portanto, pela via da 
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intersubjetividade que se retorna ao mundo da ética, do direito e da política 
(2004: 76/77).  

 

 Nesse sentido, a legitimidade não pode ser obtida previamente, a partir de 

uma suposta posição privilegiada dos contratantes ou do soberano, mas de maneira 

contínua num processo de justificação entre participantes de uma interação do tipo 

discursivo.  

 

 Habermas defenderá que existe um nexo interno entre direito e política. Por 

um lado, a dominação política pressupõe a sua organização através de um código 

jurídico institucionalizado na forma de direitos fundamentais (2003:171), por outro, o 

direito se utiliza (i) do procedimento que o instaura, e não do seu conteúdo ou forma, 

para lhe conferir legitimidade, e (ii) da política para lhe imprimir facticidade.  É do 

processo de instauração do direito que brota sua força legitimadora, posto que ancorado 

em procedimentos deliberativos baseados na pressuposição da aceitação racional dos 

argumentos expostos discursivamente, que, por sua vez, refluirão para a política, 

transformando-a em dominação “conforme o direito legítimo” (op. cit): 

 

Norms owe their legitimacy to a kind of recognition that is base on rationally 
motivated agreement [...].This mentalist conception of reason is now 
translated, however, into pragmatist terms and spelled out in terms of  of 
practices as reason-given, i.e., as conditions for deliberation. Rational 
discourse is supposed to be public and inclusive, to grant equal 
communication rights for participants, to require sincerity and to diffuse any 
kind of force for other than the forceless force of the better argument 
(HABERMAS, 1999a: 332). 

 

 A relação entre direito e política, nessa linha de raciocínio, se torna muito 

mais fundamental, pois não opera no âmbito de mútua restrição, isto é, como um 

sistema de freios e contra-pesos a partir de uma perspectiva externa a ambos. Ao 

contrário, direito e política se auto-referenciam nos processos de legitimação do 

exercício do poder e são co-originários. Somente considerando todos os participantes 

como titulares de iguais direitos é que a deliberação será verdadeiramente democrática. 

E somente pela via da deliberação democrática se poderá determinar os iguais direitos 

dos participantes. Trata-se de procedimento circular que, antes da revelar uma 

tautologia, implica dizer que não existe autonomia privada independente da pública, de 
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soberania popular desconexa dos direitos humanos, do exercício do poder político 

autônomo da validação jurídica, e vice-versa. Como bem aponta Habermas:  

 

Solo podremos sostener la intuición  acerda del carácter igualmente 
originário de los clásicos derechos de liberdad y de los derechos políticos del 
ciudadano si precisamos a continuación nuestra tesis de que los derechos 
humanos posibilitan la práxis de la autoterminación de los ciudadanos [...]. 
No hay derecho alguno sin la autonomia privada de las personas jurídicas. 
Por conseguinte, sin derechos fundamentales que asseguren la autonomía 
privada de los ciudadanos, no habría tampouco médio alguno para la 
institucionalización jurídica de aquellas condiciones bajo las cuales los 
indivíduos em su papel de ciudadanos podrían hacer uso de sua autonomía 
pública. De este modo, autonomía privada y pública se presuponen 
mutamente, de modo tal que los derechos humanos no pueden reclamar 
ningún primado sobre la soberania popular o ésta sobre aquellos.  
De esta manera se explicita la intuición de que, por uma parte, los 
ciudadanos sólo pueden hacer uso apropriado de sua autonomía pública si 
son suficientemente independientes em virtud de uma autonomía privada 
asegurada de manera homogênea; pero que a la vez sólo pueden lograr uma 
regulacíon susceptible de consenso de su autonomia privada si en cuanto 
ciudadanos pueden hacer uso apropriado de sua autonomia política 
(1999b:254/255).  

 

 Em termos mais factuais, o direito transforma o poder político em poder 

legal legítimo, e o poder político confere ao direito segurança jurídica a partir da 

estabilização de expectativas de comportamento pela via da sanção. A tensão entre 

facticidade e validade, própria do Estado Democrático de Direito, se desloca do interior 

do direito, para reaparecer no próprio poder político que deve ser constituído conforme 

o direito legítimo (HABERMAS, 2003:174). Partindo da validade do direito e da 

facticidade da política se obtém, num segundo momento de inversão, a facticidade do 

direito e a validade da política.  

 

 Todavia, Habermas adverte que não se deve compreender essa relação 

funcional entre direito e política como uma troca auto-suficiente e horizontal. A forma 

do direito, enquanto tal, não é capaz por si só de legitimar o exercício do poder político. 

Ele só mantém sua força legitimadora enquanto puder funcionar como uma fonte de 

justiça. E para isso, o direito positivo moderno deve beber na fonte do poder 

comunicativo como substituto racional do direito sagrado que antes funcionava como 

instância de validação metafísica. Seguindo as lições de Hannah Arendt (1994), também 
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o direito e o poder comunicativo surgem co-originariamente. Há uma relação íntima 

entre poder comunicativo e a produção do direito legítimo. Segundo ela, há de se fazer 

uma diferenciação entre “poder” e “violência”, sendo o primeiro caracterizado pelo 

poder de comunicação voltado para o entendimento, e o segundo pela 

instrumentalização da vontade de outrem em proveito próprio. Se, de acordo com 

Hannah Arendt, “poder” não é sinônimo de “violência”, aquele pode ser colocado ao 

lado do direito. Com isso, na ligação do poder --- compreendido comunicativamente ---- 

com o direito, não há mais a necessidade de se recorrer a argumentos metafísicos para 

atribuir justiça ao direito. A justiça advém do interior do próprio direito, porque fundado 

em deliberações comunicativas racionais de sujeitos livres:  

 
Hannah Arendt é obrigada a esclarecer, ao invés disso, como os cidadãos 
associados estatuem direito legítimo ao formar um poder comunicativo 
[voltado para o entendimento], e como eles asseguram juridicamente tal 
prática, a saber, o exercício de sua autonomia política. A proximidade 
conceitual entre normatização do direito e a formação do poder torna claro, 
mais uma vez, porque o sistema dos direitos, que fornece uma resposta a esta 
questão, tem que parecer simultaneamente como direito positivo, não podem 
reclamar para si nenhuma validade moral ou jusnatural pré-ordenada à 
formação da vontade dos cidadãos (HABERMAS, 2003:188/189, 
comentário nosso). 

 

 Portanto, para Habermas é a partir da formação pública da opinião e da 

vontade, de acordo com os princípios discursivos que garantem a racionalidade dos 

argumentos, filtrados institucionalmente pelo direito, e traduzidos em concordância com 

a forma jurídica é que se poderá arejar as decisões políticas-administrativas, 

selecionando pelo medium jurídico os temas publicamente relevantes, definidos com 

respeito aos processos deliberativos livres de violência ocorridos na esfera pública. 

Logo, é o direito que realiza essa mediação entre poder comunicativo -- sua fonte 

procedimental de justiça ---, e o poder político, que irá processar e decidir os impulsos 

já institucionalizados juridicamente. Assim, evita-se a desconexão do poder político 

com a esfera pública, e, por conseguinte, a utilização do poder de maneira instrumental 

e autômata, na medida em que as decisões políticas ocorrerão a partir de temas 

previamente selecionados discursivamente pela opinião pública institucionalizada, 

enfim, pelo poder comunicativo que brota do direito:  
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Collective actors of civil society who are sufficiently autonomous, and a 
public sphere that is sufficiently sensitive and inclusive, can both be 
instrumental for the perception of problems of society-wide relevance, 
translating them into public issues and thus generating through various 
networks, the “influence” of public opinions. But such “influence” is 
transformed into “power” only by an interaction of the informal and diffuse 
communication flows of the public sphere at large with formally organized  
opinion and will-formation processes first embodied in the parliamentary 
and the judiciary complex. “Communicative power” is produced according 
to the democratic procedures of elected and deliberating bodies and then, in 
accordance with legislative programs and court decisions, transformed into 
“administrative power” of the executive agencies, available for the purpose 
of implementation (HABERMAS, 1999a:333/334).  

 

 A relação de interdependência entre direito e política agora se torna mais 

complexa, porque insere o poder comunicativo como substrato discursivo no qual o 

direito retirará seus temas a serem institucionalizados pela política. De acordo com o 

modelo habermasiano, as liberdades comunicativas dos cidadãos exercidas na esfera 

pública serão o ponto de partida e o ponto de chegada de um processo democrático que 

busca canalizar um leque variado de argumentos publicamente relevantes. Desde a 

busca pragmática de satisfação de interesses individuais, passando por projetos 

teleológicos de uma boa vida na comunidade, e até das obrigações morais 

simetricamente generalizáveis, todas essas questões levantadas por processos informais 

de formação pública da opinião e da vontade ocorridas na esfera pública são filtrados 

pelo direito, que, num segundo momento, fornecerá os subsídios para que os temas em 

destaque sejam formalizados pela via da decisão política através de leis, sentenças, 

implementação de gastos públicos, etc. Inversamente, é a partir desse código de direitos 

que a esfera pública poderá se organizar livremente e possibilitar um constante fluxo 

temático em direção à política e à administração, que impedirá a colonização do mundo 

da vida pelos sistemas, privilegiando a dimensão da solidariedade como fonte de 

integração social, ao invés do dinheiro e do poder administrativo (HABERMAS, 1999b: 

232).  

 

 Com efeito, através das considerações de Habermas sobre a teoria do direito, 

pode-se afirmar que o processo de política deliberativa constitui o âmago do 

procedimento democrático. Um Estado de Direito, para ser considerado democrático, 

deve seguir este fluxo deliberativo que garanta as liberdades comunicativas dos 
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cidadãos. Um direito que se pretenda legítimo deve ser fundado no poder comunicativo, 

e isso só é possível por meio das possibilidades deliberativas livres de coerção. Daí 

Habermas defender que existe um vínculo interno conceitual dentre direito e 

democracia, que transcende a conexão histórica-contingente (1999b:248). Segundo 

Avritzer,    

 

na medida em que inexiste uma verdade objetiva no campo da política, essa 
passa a ter apenas um critério de validade possível: a qualidade do processo 
de argumentação e de discussão próprio à democracia (Habermas, 1995: 
Capítulo 8) [...]. Existe uma segunda conseqüência relacionada com a 
associação entre democracia e um processo prático de argumentação que é a 
impossibilidade de se justificar a democracia em termos individuais. A 
validade da democracia está inerentemente ligada ao processo de 
argumentação através do qual um indivíduo reconhece ao outro enquanto 
igual na utilização da linguagem. Conseqüentemente, a validade da 
democracia está ligada ao ato argumentativo do qual participam pelo menos 
dois indivíduos, um ato eminentemente coletivo. Ambas as características do 
processo de argumentação permitem a Habermas definir a democracia como 
o processo de institucionalização dos procedimentos e das condições de 
comunicação, processo esse capaz de procedimentalizar a soberania popular 
ao tornar o sistema político dependente das redes periféricas de comunicação 
presentes na esfera pública [Habermas, 1994] (1996: 122/123).    

 

 Como bem esclarece Cohen:  

 

Radically understood, democracy is not simply a matter of selecting among 
competing elites (through regular elections) nor simply a matter of ensuring, 
through such selection, a protected framework of private liberties, founded 
on antecedent liberal commitments. Instead democracy is a form os self-rule, 
and requires that the legitimate exercise of policital power trace to the free 
communication of citizens, expressed through law. For the radical democrat, 
the fundamental fact of the political sociology is not the distinction between 
a decision-making elite an others subject to the decisions of that elite, and 
the consequent need to organize the exercise of power by that elite, but the 
horizontal, communicative relation among equal citizens; democracy 
establishes a framework fot that relation and makes the exercise of collective 
power senstive to it (1999: 387/388).  

 

 Conclui-se, portanto, que a racionalidade do Estado de Direito não advém do 

respeito à lei, mas, pragmaticamente, da gênese democrática que cria o direito legítimo 

e aporta temas para a decisão política. 
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 A democracia nos moldes habermasianos possui significado normativo 

(AVRITZER, 1996:19), e está ligado diretamente à vivacidade das interações 

comunicativas dos cidadãos que não se rendem à lógica instrumental dos sistemas, mas 

que, ao revés, canalizam sua força discursiva por meio de práticas deliberativas, que 

irão ser filtradas pela linguagem do direito e decididas pela política, invertendo, dessa 

maneira, o fluxo de assédio próprio das sociedades burocratizadas tal como descreveu 

Weber.  

 

 Os processos democráticos transcendem, portanto, o sistema político, e se 

irradiam para o mundo da vida, sendo o principal meio de integração social posto que 

fundado na racionalidade das deliberações sob o signo discursivo, que se inicia na esfera 

pública e termina nas decisões políticas-administrativas.   

 

 É justamente esse uso público da razão prática que a teoria democrática de 

Habermas irá resgatar, reelaborando a idéia de autonomia do sujeito moral kantiano, só 

que agora na dimensão pública de cidadãos que tematizam e decidem pelos canais 

institucionais os rumos da sociedade histórica, justamente porque são considerados 

participantes da discussão política através da sua condição de sujeitos de direitos. 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os aportes teóricos da teoria habermasiana devem ser compreendidos dentro 

de um esforço de imprimir um salto qualitativo nas práticas democráticas das 

sociedades modernas. E como toda teoria, implica em redução da complexidade da 

realidade em que ela procura descrever. Todavia, as limitações que existem em qualquer 

meta-reflexão não podem servir de acanhamento ao jurista, que, ao revés, deve 

aprofundar as experimentações democráticas, utilizando os instrumentais teóricos 

disponíveis. O problema, portanto, deve se deslocar da inércia para a vivência das 

instituições democráticas. E a teoria, neste sentido, se coloca com uma ferramenta a 

mais de intervenção sobre o real.  
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 Ora, é justamente dentro dessa perspectiva de contribuição, que este artigo 

procura interpretar a teoria da democracia de Habermas. A perplexidade da experiência 

democrática brasileira, que testa ao limite o modelo de análise do filósofo, não deve 

servir de desalento, mas de incentivo para que um conhecimento crítico sobre a 

democracia brasileira possa ser formulado. A questão, portanto, não seria como encaixar 

a experiência brasileira nos modelos pensados originalmente para a realidade européia,  

mas como os modelos europeus podem facilitar a criação das próprias chaves de análise 

do contexto brasileiro, tendo como pano de fundo o compromisso de radicalização da 

experiência democrática.   
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PÓS-POSITIVISMO E HERMENÊUTICA: O NOVO PAPEL DO JUIZ ANTE A 

INTERDISCIPLINARIEDADE E A EFETIVA TUTELA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

            

                                                                       Hugo Garcez Duarte*

                                                                         Leonardo Augusto Marinho Marques** 

 

 

RESUMO 

O artigo aborda inicialmente as teorias positivista e pós-positivista do direito. De 

maneira a estabelecer distinções entre a atividade exercida pelo juiz quando de cada 

uma delas. Fomentamos que a teoria positivista encara o direito como uma ciência 

dogmática e de princípios próprios, estanque das demais ciências sociais. Que direito é 

lei e relação entre leis. Restando ao juiz uma atividade meramente silogística. Ademais, 

sustentamos que a teoria pós-positivista implantou um novo paradigma, devendo-se 

almejar, na aplicação do direito, uma razão prática, imbuída de incessante busca da 

decisão justa. Sustentada por instrumentos jurídicos como proporcionalidade, 

ponderação de valores e razoabilidade, fazendo-se prevalecer a efetiva operabilidade de 

um sistema garantista. Uma nova concepção da Constituição e de seu papel na 

interpretação jurídica evidencia-se. Chamando a atenção do aplicador do direito para os 

fundamentos do mesmo, ou seja, que as regras devam ser interpretadas à luz do alicerce 

de todo e qualquer ordenamento, os princípios. Deixando o direito de ter aquela 

concepção formalista outrora concebida, para dar lugar a uma ciência jurídica ampla, 

aberta a interferências de diversas ciências sociais, a fim de norteá-la na interpretação da 

norma e na observação das peculiaridades de dado caso, num ideal de justiça. Ao 

magistrado atribui-se um importante papel, assumindo uma postura de procura da 

verdade, mediante um procedimento equânime, de igualdade de armas, onde deva 

prevalecer a ampla defesa e o contraditório, para que, ao final do mesmo, tenhamos uma 
                                                 
* Mestrando em Teoria do Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos em Juiz de Fora/MG; 
Pós-graduado em Direito Público pelo Praetorium de Juiz de Fora/MG em convênio com a Universidade 
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prolação judicial justa, de maneira a favorecer a verificabilidade ou refutabilidade da 

pretensão acusatória. 

 

PALAVRAS-CHAVES: PÓS-POSITIVISMO; HERMENÊUTICA; JUIZ; TUTELA 

DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

 

ABSTRACT  

The article discusses the theories initially positivist and post-positivist of the law. In 

order to establish distinctions between the activities and role exercised by the judge 

when each of the theories. Fomentamos that the positivist theory sees the law as a 

science and dogmatic principles themselves, neprepustne the other social sciences. What 

law is law and the relationship between law. Restando to judge an activity merely 

silogística. Moreover, sustentamos theory that the post-positivist implemented a new 

paradigm, that you should aim, in the application of the law, a practical reason, prežeta 

of incessant quest for fair decision. Backed by legal instruments such as proportionality, 

and reasonable balancing of values, making up the effective prevail operability of a 

system garantista. A new design of the Constitution and its role in interpreting legal 

evidence itself. Calling the attention of the applicator of the law for the right reasons, or 

that the rules must be interpreted in the light of the foundation of any planning, the 

principles. Leaving the right to have one design formalistic once designed to lead to a 

legal science wide, open to interference from various social sciences, in order to norteá 

it in the interpretation of the standard and the observation of the peculiarities of given 

case, in the ideal prežeta of Justice. The magistrate embodies an important role, 

assuming a posture of seeking the truth through a procedure Just, equality of arms, 

which should prevail in the wide defence contradictory, so that at the end of it, have a 

fair judicial delivery, so to encourage the verifiability of the claim or refutability 

acusatória.  

 

KEY-WORDS: Post-POSITIVISMO (PÓS-POSITIVISMO); HERMENÊUTICA 

(HERMENÊUTICA); JUDGE (JUIZ); TUTELA OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

(TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS). 
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INTRODUÇÃO 

 

 Fomenta-se o papel do juiz no atual processo penal, a partir de uma análise 

crítica das teorias positivista e pós-positivista do direito, numa perspectiva garantista 

com ênfase à tutela dos direitos fundamentais contemplados na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 Inicialmente, discorremos a respeito da teoria positivista do direito, que o 

concebe como ciência dogmática, de sistemas próprios, impenetrável por demais 

ciências sociais. Exercendo o juiz dentro do direito o papel de avaliar a relação das leis. 

 Ademais perquirimos a teoria pós-positivista do direito, demonstrando que o 

direito deva ser concebido como uma ciência social de caráter abrangente, onde demais 

ciências como sociologia, psicologia, filosofia, história do direito e outras mais podem e 

devem interferir quando do julgamento de uma causa.  

Que um novo paradigma foi implantado, reconhecendo-se a força normativa da 

Constituição e de seus princípios. 

 Aduzimos que o juiz incorpora um importante papel nessa nova epistemologia, 

devendo exercitar sua atividade judicial de maneira imparcial, mas nunca neutra, por ser 

humano eivado de todas as características dos seres humanos. 

 Desenvolvemos ainda, o sistema garantista de Luigi Ferrajoli, aludindo que para 

haver persecução criminal bem como aplicação de uma sanção penal mister se faz que 

haja uma acusação. Que esta seja formulada por órgão diverso do julgador, que seja 

dada a oportunidade de produção das provas, e que tais provas se submetam ao 

contraditório da parte acusatória bem como da defensiva, de sorte que, transcorrido todo 

este procedimento tenhamos a prolação de uma decisão mais próxima possível da 

verdade. Sem a observância dessas prerrogativas, não se pode pensar em comprovação 

empírica da hipótese acusatória.  

Ao final, proferimos nossa posição a respeito do trabalho proposto, delimitando 

que o juiz assume uma postura de procura da verdade, mediante um procedimento 

equânime, de igualdade de armas, onde deva prevalecer a ampla defesa e o 

contraditório, para que, ao final do mesmo, tenhamos uma prolação judicial justa, de 

maneira a favorecer a verificabilidade ou refutabilidade da pretensão acusatória. 
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1. DESENVOLVIMENTO 

 

1.1. O PÓS-POSITIVISMO 

 

A teoria positivista, como explica Ana Lúcia Sabadell, alega que o direito deva 

continuar utilizando seu método tradicional, sendo-lhe garantindo uma posição 

autônoma com relação às demais ciências humanas.  O direito seria concebido como lei 

e as relações entre elas, extraindo-se disso que tudo o que não for lei e relação entre leis, 

estaria fora da ciência jurídica1. 

Esta forma de ver o direito desloca demais disciplinas como a filosofia e história 

do direito, psicologia jurídica e outras, para fora da ciência jurídica. Entendem os 

positivistas que tais ciências não se dedicariam ao estudo das normas e das relações 

entre as mesmas. Sustentam que a aplicação imparcial do direito é possível, 

constituindo-se numa garantia dos cidadãos. Que o juiz deva aplicar a lei, havendo de 

ser o mais neutro possível2.  

O positivista entende que o magistrado aplicador do direito conforme suas 

convicções pessoais compromete a segurança jurídica, argumentando que juízes com 

posições diferentes poderiam decidir de forma distinta casos similares. Que ao judiciário 

não seria atribuída legitimidade democrática de criar um novo direito, ainda que 

“melhor” e mais conexo à realidade social3. 

Em contrapondo a referida posição, dominante no século XX, surge uma nova 

maneira de se conceber a ciência jurídica, vale dizer, a pós-positivista.  

A teria pós-positivista assevera que a atividade jurídica não deva restringir-se a 

lei e aplicação de leis, havendo de se almejar uma razão prática, imbuída de incessante 

busca da decisão justa. Carreada de instrumentos jurídicos como proporcionalidade, 

ponderação de valores e razoabilidade, fazendo-se prevalecer a efetiva operabilidade de 

um sistema garantista. 

Uma nova concepção da Constituição e de seu papel na interpretação jurídica 

evidencia-se. Orientando-nos no sentido de interpretar todos os institutos, sejam eles 

                                                 
1 (SABADELL, 2005, p. 49-50) 
2 Idem, p. 50. 
3 Idem, p.51. 
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penais, processuais, cíveis ou administrativos conforme a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, almejando assim a satisfação dos direitos e garantias dos 

cidadãos nela compreendidos. 

  Com esta mudança de paradigma, abandonando-se aquela sistemática lógico-

dedutiva, e sendo adotada uma nova forma de interpretação, de enxergar o direito, 

situou-se o mesmo numa busca a efetividade de suas normas. Ou seja, passou a ser 

premissa do estudo da Constituição o reconhecimento de sua força normativa, do caráter 

vinculativo e obrigatório de suas disposições, sendo superada a fase em que era tratada 

como um conjunto de aspirações políticas e uma convocação à atuação dos Poderes 

Públicos.  

Embora se insira no âmbito da interpretação jurídica, a especificidade das 

normas constitucionais, com seu conteúdo próprio, sua abertura e superioridade jurídica, 

exigiram o desenvolvimento de novos métodos hermenêuticos de princípios específicos 

de interpretação constitucional. 

As teorias pós-positivistas perquirem que a regra não deva ser considerada como 

inquestionável e superior aos valores que a inspiram. Essas teorias chamam a atenção do 

aplicador do direito para os fundamentos do direito, ou seja, que as regras devam ser 

interpretadas à luz do alicerce de todo e qualquer ordenamento, os princípios.  

Nesse sentido Daniel Sarmento diz que uma das principais características do 

Direito Constitucional contemporâneo, que atravessa fase que vem sendo denominada 

de pós-positivismo, é a importância central atribuída aos princípios, com o 

reconhecimento de sua força normativa. Hoje, na hermenêutica constitucional 

reconhece-se a hegemonia dos princípios, “convertidos em pedestal normativo sobre o 

qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”4. 

Dworkin por exemplo classifica como errônea aquela concepção positivista do 

direito no sentido de separá-lo de uma forma absoluta da moral, pois na prática jurídica 

tal distinção seria de difícil visualização5. 

Fomenta novamente Daniel Sarmento que os princípios constitucionais 

encarnam juridicamente os ideais de justiça de uma comunidade, escancarando a 

Constituição para uma “leitura moral”, pois é sobretudo através deles que se dará uma 

                                                 
4 (SARMENTO, 2004, p. 78). 
5 A respeito ver em ROSA-DALLA,Vergílio. Uma Teoria do Discurso Constitucional. São Paulo: Landy, 
2002. 
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espécie de positivação constitucional dos valores do antigo direito natural, tornando 

impossível uma interpretação axiologicamente asséptica da Constituição. Os princípios 

impõem, de modo definitivo, a retomada da racionalidade prática no Direito. O 

positivismo, tanto na sua vertente mais tradicional da Escola da Exegese, como na mais 

sofisticada versão normativista de Hans Kelsen e Hebert Hart, rejeitava esta 

racionalidade, desprezando a possibilidade de argumentação sobre os valores e a 

justiça6. 

O aplicador do direito deve analisar o caso concreto à luz dos princípios e da 

abertura axiológica que este lhe concede. Sua atividade não deve restringir-se a simples 

subsunção do fato a norma, mas sim, corroborada de todas as nuanças que o fato 

envolve, refletindo-o humanística, técnica e socialmente, com vistas à prolação judicial 

justa. 

Não há uma ciência jurídica autônoma, tendo em vista que o direito, além do 

método tradicional, deve empregar métodos atinentes às ciências sociais. Mormente, 

não há uma neutralidade do jurista.  

O magistrado, em seu labor, sempre faz um juízo de valor e nunca deve aplicar a 

lei de um modo “puro”, tendo em vista que suas decisões projetam valores pessoais, 

expressão de sua visão mundana. As demais ciências sociais, como filosofia, sociologia, 

psicologia, história e outras mais devem orientar o juiz a aplicar um direito mais justo, 

em sintonia com a realidade e demandas sociais7. 

 

1.2. SISTEMA GARANTISTA   

 

A história nos mostra que sempre houve meios de punição autoritários, impondo 

sanções ao indivíduo sem um mínimo de garantias, sob fundamentos políticos, de 

defesa social e de segurança jurídica. 

 Almejando limitar o poder punitivo, em homenagem ao máximo grau de 

racionalidade e confiabilidade do juízo, protegendo a pessoa humana contra a 

arbitrariedade déspota, ensejando assim um Estado Democrático de Direito, Luigi 

                                                 
6 (SARMENTO, op. cit., p. 79). 
7 Nesse sentido ver (SABADELL, op. cit., p. 51 – 52). 
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Ferrajoli elaborou um sistema garantista, baseado em princípios processuais penais e 

penais, contemplados nos mais modernos ordenamentos jurídicos8. 

 Cada um desses princípios, como aduz o autor, compõe uma garantia jurídica 

para afirmação da responsabilidade penal e sucessiva aplicação da pena. Não se trata de 

uma condição suficiente, na presença da qual esteja permitido ou obrigatório punir, mas 

de uma condição necessária, na ausência da qual não está permitido ou está proibido 

punir. A função das garantias no direito penal não é tanto permitir ou legitimar, senão 

muito condicionar ou vincular e, portanto, deslegitimar o exercício absoluto da 

potestade punitiva9. 

Para que tais sanções figurem na órbita dos direitos fundamentais do indivíduo, 

cerceando-os, necessário que haja a apuração da prática de uma conduta descrita 

normativamente como infração penal, a qual dar-se-á por meio de uma verdade 

processual, que deve ser vislumbrada quando da oportunidade da prestação da tutela 

jurisdicional.  

Um processo judicial deve ser o objeto por meio do qual almeja-se apurar uma 

verdade. Verdade esta obtida através de um procedimento cristalino, onde as regras do 

jogo são iguais a todos e previamente determinadas em lei (devido processo legal). 

Nesse segmento, vale lembrar que a igualdade é essencial ao processo penal, é 

ela quem justifica e dá valor ao procedimento. Ademais, que a justiça plena é obtida, 

apenas, quando cumprido o devido processo legal. Que a legalidade penal, neste 

contexto, é muito pouca, pois para o alcance da justiça na sentença, é indispensável o 

devido processo legal. A legalidade penal não é suficiente à concepção do justo, em 

direito. 

A justiça processual encontra contornos na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, especificamente nos direitos fundamentais nela previstos. A lei nem 

sempre inclui ou preserva direitos e garantias. E assim, justamente porque não prevê ou 
                                                 
7 Dez axiomas que se funda o sistema garantista de Ferrajoli: nulla poena sine crimine (princípio da 
retributividade ou da consequencialidade); nullum crimen sine lege (princípio da legalidade); nulla lex 
(poenalis) sine necessitate (princípio da necessidade ou da economia no direito penal); nulla necessitas 
sine injuria (principio da lesividade ou da ofensividade do evento); nulla injuria sine actione (princípio 
da materialidade ou da exterioridade da ação); nulla actio sine culpa (principio da culpabilidade ou da 
responsabilidade pessoal); nulla culpa sine judicio (principio da jurisdicionariedade); nullum judicium 
sine accusatione (princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação); nulla accusatio sine 
probatione (princípio do ônus da prova ou da verificação); nulla probatio sine defensione (princípio do 
contraditório ou da defesa, ou da falsealidade). FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo 
penal . 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 91. 
9 Idem, p. 90-91.  
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impõe a eficácia da Constituição, por vezes haverá a necessidade do afastamento da lei 

ou sua interpretação no sentido de possibilitar a constitucionalidade dos atos 

procedimentais praticados no processo penal. Adquirindo a legalidade, novo e amplo 

alcance10. 

Os direitos fundamentais têm dimensão procedimental, segundo a qual a 

consagração destes depende de normas de natureza constitucional11. 

Para que haja em matéria penal investigação e repressão dos delitos, é necessário 

que essa atribuição seja exercida somente por um juízo legal, de um sujeito imparcial e 

independente, sendo considerada arbitrária toda sanção aplicada à margem do sistema 

garantista de submissão á estrita jurisdicionariedade12. 

 Portanto, para haver persecução criminal bem como aplicação de uma sanção 

penal mister se faz que haja uma acusação. Que esta seja formulada por órgão diverso 

do julgador, que seja dada a oportunidade de produção das provas, e que tais provas se 

submetam ao contraditório da parte acusatória bem como da defensiva, de sorte que, 

transcorrido todo este procedimento tenhamos a prolação de uma decisão mais próxima 

possível da verdade. Sem a observância dessas prerrogativas, não se pode pensar em 

comprovação empírica da hipótese acusatória.  

 

1.3. ANÁLISE CRÍTICA - 

 

A teoria positivista do direito o classifica como uma ciência dogmática, de 

definições e preceitos próprios, sujeitando a atividade do jurista à aplicação e relação 

entre leis. Excluindo do campo do direito, demais ciências sociais como psicologia, 

sociologia, história e filosofia do direito.   

O formalismo exacerbado sustentado pela referida teoria, por meio da suposta 

neutralidade bem como objetividade do direito, contemplou o magistrado como um 

burocrático aplicador de leis, que encarava o ordenamento jurídico como “catálogo”, 

dotado da previsão de todos os fatos ocorridos e que viriam a ocorrer na sociedade, que 

com sua consecução subsumir-se-iam a ele.  

                                                 
10 Quanto a igualdade e justiça processual ver (COSTA, 2001, p. 15). 
11 (MARTINS, 2007, p. 17). 
12 (FERRAJOLI, op. cit., p. 496). 
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A respeito alude uma vez mais Daniel Sarmento que, de fato, para o positivismo 

clássico, a aplicação do direito deveria reduzir-se a uma subsunção, sendo a atividade 

do intérprete meramente declaratória, e desempenhando o juiz o papel secundário de 

“boca que pronuncia as palavras da lei”. Não sobrava qualquer espaço para a 

argumentação jurídica, pois o aplicador da norma era um autômato, a serviço da 

vontade de um legislador supostamente onipotente13 . 

A teoria pós-positivista, consubstanciada no constitucionalismo, promoveu uma 

mudança de paradigma, evidenciando a força normativa da Constituição e uma nova 

maneira de encarar e interpretar o direito, na busca por um processo legitimo, eficaz e 

apto a efetiva tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos.    

Este processo de constitucionalização do direito rompeu com a idéia oriunda do 

código napoleônico de 1804 de que o direito (lei) seria completo, amplo, apto a prever 

todas as ações humanas e imputar sanções quando de eventuais desvios.  

Reconhece-se novamente, direito e moral como fatores conciliáveis, pois é sob a 

égide da Constituição, com a primazia de seus princípios, que vamos buscar a decisão 

justa no processo, promovido com igualdade de armas entre as partes, apto a promoção 

de uma decisão justa, mais próxima possível da verdade. 

O aplicador do direito deve adequar as normas aos fatos sociais, de maneira a 

compatibilizar o processo penal com o Estado Democrático de Direito exterminando de 

uma vez por todas a excessiva formalidade. 

Isso impõe uma nova responsabilidade ao juiz hodierno, classificando-o como 

garantidor dos direitos do acusado e da coletividade (potenciais) no que concerne o 

processo penal.  

O “novo juiz” desempenha em nosso tempo, um papel de extrema relevância no 

que tange a análise de justos critérios de aplicação do direito. À luz da Constituição e 

dos princípios fundamentais, tem ele uma maior liberdade para desvendar os mistérios 

do processo a partir de uma efetiva interferência de demais ciências sociais. 

 Este paradigma visa o resgate da esquecida natureza humana do juiz, 

reconhecendo-se sua imperfeição. A função do juiz no processo é humana, desenvolvida 

na reconstrução do fato, na produção da prova, na argumentação e na interpretação do 

                                                 
13 (SARMENTO, op. cit., p. 79 – 80).   
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direito. Em sendo assim, impossível se torna a fuga da realidade. Subentendendo-se que 

a atuação humana é sempre limitada, em razão de sua natureza imperfeita. 

Como bem nos lembra Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o juiz deve 

abandonar a máscara da neutralidade, para assumir uma postura ideológica. Segundo o 

autor, esta postura começaria “pelo domínio da dogmática, apreendida e construída na 

base da interdisciplinariedade”. 14   

Eugênio Raul Zaffaroni, reconhecendo que os homens que desempenham o 

papel de juiz também têm sua ideologia, defende que o juiz tenha uma atuação política, 

coerente como a missão política o Poder Judiciário.15

O viver é constituído de dinamismo, e o direito não mais satisfaz às necessidades 

de uma sociedade que evolui mais depressa que ele, 16 tendo assim o primeiro de se 

esforçar para acompanhá-la, pois deve ser encarado como um ordenamento formado não 

só de normas, mas também de valores e princípios jurídicos produtos da relação 

dialética entre a intenção sistemática, exigida pelo postulado da ordem, e a experiência 

problemática, imposta pela realidade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Entendemos que o juiz do mundo atual deva incidir sua atividade na permanente 

afirmação dos direitos fundamentais abarcados na Constituição da República Federativa 

de 1988.  

 Deixou o direito de ter aquela concepção formalista outrora concebida, para dar 

lugar a uma ciência jurídica ampla, aberta a interferências de diversas ciências sociais, a 

fim de norteá-la na interpretação da norma e na observação das peculiaridades de dado 

caso, imbuída no ideal de justiça.  

 O magistrado encarna um importante papel, assumindo uma postura de procura 

da verdade, mediante um procedimento equânime, de igualdade de armas, onde deva 

prevalecer a ampla defesa e o contraditório, para que, ao final do mesmo, tenhamos uma 

                                                 
14 (COUTNHO, 2001, p. 42-49). 
15 (ZAFFARONI, 1995, p. 96-99). 
16 Quanto à conduta do aplicador do direito hodiernamente ver AMARAL, Francisco, apud , BARROSO, 
Lucas Abreu. Situação atual do art. 4º da lei de introdução aocódigo civil. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, São Paulo, n. 5, p. 238-239. 
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prolação judicial justa, de maneira a favorecer a verificabilidade ou refutabilidade da 

pretensão acusatória. 

 O juiz deve sempre, efetivar sua atividade jurisdicional com imparcialidade, no 

sentido de dar às partes as mesmas oportunidades no desentranhar do procedimento, em 

respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Todavia, sua 

neutralidade parece-nos impossibilitada, pois no julgamento da causa, o juiz, humano 

que o é jamais se despirá desta figura humana para prolatar a decisão. 

 Por derradeiro, entendemos a ciência jurídica como uma criação do homem. O 

direito nasce no meio social, é criado, interpretado e aplicado por membros da 

sociedade, perseguindo finalidades sociais17. Nesse sentido, há de se ter um completo 

liame entre o direito enquanto norma (dever ser) e o direito exercido na sociedade (ser). 

Devemos reconhecer que há no seio da sociedade um conjunto de valores e de 

pretensões humanas legítimas que não decorrem de uma norma jurídica emanada do 

Estado, isto é, independem do direito positivo. Esse direito natural tem validade em si, 

legitimado por uma Ética superior, e estabelece limites à própria norma estatal18. 

 Diante disso, como uma ciência dos homens (falíveis), no que tange o processo 

penal, para a aplicação da pena, deve-se dar ensejo a uma eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais guarnecidos pela Constituição da República de 1988, pois é ela 

quem fundamenta todo o ordenamento jurídico. O aplicador do direito deve diante de 

um caso concreto procurar a melhor maneira de sua resolução numa leitura 

eminentemente Constitucional, buscando incansavelmente, a garantia dos direitos 

fundamentais ali apregoados. 
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INTERPRETAÇÃO JURÍDICA CONTEMPORÂNEA E CÍRCULO 

HERMENÊUTICO: PERCURSO HISTÓRICO-FILOSÓFICO. 

 

Jeferson Antonio Fernandes Bacelar∗

 

RESUMO 

O artigo apresenta um caminho histórico-filosófico do círculo hermenêutico, como foi 

pensado por filósofos, jusfilósofos e juristas, com destaque para as idéias de Hans-

Georg Gadamer, Martin Heidegger e Friedrich Schleiermacher. Propõe estabelecer 

conexão entre esse movimento hermenêutico e a interpretação jurídica contemporânea, 

servindo-se para esse fim da obra de Karl Larenz e de Karl Engisch. Demonstra que, 

ainda que o conceito da circularidade hermenêutica não tenha sido pensado 

originariamente para o Direito, visto ter sido construído na e para a Teologia e a 

Filosofia, é instrumento hermenêutico valioso quando se busca uma interpretação do 

direito que garanta efetividade dos direitos e cidadania ampla. 

 

PALAVRAS-CHAVES: CIRCULO HERMENÊUTICO; INTERPRETAÇÃO 

JURÍDICA; FILOSOFIA JURÍDICA.  

 

RESUMEN 

El artículo presenta una perspectiva histórica y filosófica de lo círculo hermenéutico, 

como se pensó por filósofos, juristas y jusfilósofos, con énfasis en las ideas de Hans-

Georg Gadamer, Martin Heidegger, Friedrich Schleiermacher. Propone establecer la 

conexión entre este movimiento hermenéutico y la contemporánea interpretación 

jurídica, através de los trabajos de Karl Larenz y Karl Engisch. Demuestra que, aun que 

lo concepto de circularidad hermenéutica no fue diseñada originalmente para lo 

derecho, visto que se han construido en y para la Teología y Filosofía, es una valiosa 

herramienta hermenéutica cuándo se intenta una interpretación de lo derecho que 

garantiza la eficacia de los derechos y la ciudadanía. 

 

                                                 
∗ Mestrando do Programa de Mestrado em Direito da Universidade da Amazônia-UNAMA; bolsista da 
Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia (FIDESA). 
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PALABRAS-CLAVE: CÍRCULO HERMENÉUTICO; INTERPRETACIÓN 

JURÍDICA; FILOSOFÍA JURÍDICA.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos jurídico-hermenêuticos atuais não estão mais direcionados 

apenas para questões clássicas, como a definição de fases ou momentos (critérios, 

elementos, processos, etc.) hermenêuticos. Não possui mais a centralidade nos debates e 

formulações, como outrora, qual o intérprete autêntico do Direito ou se o melhor 

resultado da tarefa interpretativa é declarativo ou extensivo. Tais questões ainda são 

importantes, contudo, sem dúvida ajustadas em um padrão secundário, na medida em 

que se tem analisado a essência própria da tarefa interpretativa, desenvolvida a partir 

das diretrizes hermenêuticas.  

A hermenêutica jurídica deve ser capaz de proporcionar interpretação e 

aplicação do direito condizente com as expectativas, demandas, dilemas, complexidades 

e crises da cidadania hodierna. Para tanto, precisa evoluir em suas formulações e 

proposições práticas para além do silogismo subsumido.   

Como em diversas áreas e temáticas da moderna ciência do Direito, coube 

aos filósofos, jusfilósofos e juristas alemães a primazia e a vanguarda na tratativa dos 

grandes temas hermenêuticos atuais.  

Neste contexto germanista, destacam-se nomes como Hans-Georg Gadamer, 

Martin Heidegger, Friedrich Schleiermacher, entre outros. 

Pretende-se com o presente trabalho apresentar a visão desses três e de 

outros autores, como Karl Larenz e Karl Engisch, tendo como tema central a questão do 

círculo hermenêutico. 

O dicionário básico de Filosofia de Hilton Japiassú1 define círculo 

hermenêutico como “dificuldade do método hermenêutico ou interpretativo” segundo a 

qual “toda compreensão do mundo implica a compreensão da existência, e 

reciprocidade”. 

Círculo hermenêutico não é um conceito que nasceu na e para a 
                                                 
1 JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário básico de filosofia. 3.ed. Rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1996, p. 45. 
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hermenêutica jurídica. As bases fundantes encontram-se na Teologia e na Filosofia. 

Restando explicado porque é comum encontrar as obras hermenêuticas, mormente 

alemãs, repletas de citações relacionadas à Teologia, à Filosofia e ao Direito 

concomitantemente (e.g “Verdade e método” de H-G. Gadamer). 

Torna-se possível resumir a idéia do círculo hermenêutico na (inter) relação 

ou lógica interna que se estabelece no âmbito da compreensão hermenêutica entre o 

todo de um texto e as partes, onde a compreensão se daria do todo para as partes e das 

partes para o todo.  

É, portanto, tema da máxima relevância à teoria e à prática da tarefa 

hermenêutico-interpretativa.  

As obras que nortearão o texto são: “Verdade e método” de Hans-Georg 

Gadamer, “Ser e tempo” de Martin Heidegger, e "Hermenêutica: arte e técnica da 

interpretação”, de Friedrich Schleiermacher, e de outros autores que pensaram a 

hermenêutica jurídica a partir desses filósofos e de suas obras.  

 

1 A HERMENÊUTICA ROMÂNTICA DE F.D. E. SCHLEIERMACHER  

 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher2  é o único dos filósofos que balizam 

este trabalho que não foi contemporâneo do século XX.  

As idéias de Schleiermacher não são direcionadas ao Direito ou à 

hermenêutica jurídica, contudo, mesmo focadas na Teologia e na Filosofia, tem servido 

de embasamento a moderna hermenêutica jurídico-filosófica, sendo considerado o pai 

da hermenêutica moderna3. Salgado afirma que “Foi com Schleiermacher que, pode-se 

dizer, houve a retomada do estudo da hermenêutica” 4.  

Schleiermacher pretendeu elaborar uma hermenêutica geral, em contraste e 

como superação das diversas hermenêuticas "departamentalisadas". Tal tendência, 

buscada pelo filósofo, é a mesma que permeia a hermenêutica jurídica contemporânea, 

visto que a hermenêutica jurídica tradicional, baseada apenas na subsunção, não mais 

                                                 
2  Nasceu em Breslau (a época parte da Alemanha, atual Polônia) em 1768 e morreu em Berlim em 1834. 
Foi teólogo, filólogo e filósofo 
3 GONZÁLEZ, Justo L. Dicionário ilustrado dos intérpretes da fé. Tradução de: Reginaldo Gomes de 
Araújo. Santo André SP: Editora Academia Cristã, 2005, p. 577. 
4 SALGADO, Ricardo Henrique Carvalho. Hermenêutica filosófica e aplicação do direito. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 29. 
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oferece interpretação adequada às diversas questões hodiernas.    

 

 

 

1.1 O CÍRCULO HERMENÊUTICO EM SCHLEIERMACHER 

 

Schleiermacher não criou o círculo hermenêutico, mas foi o responsável por 

reintroduzi-lo nos debates hermenêuticos, a partir do século XVIII5.  

Coube a Schleiermacher resgatar, no contexto do século XIX, a proposta de 

um instrumento da tarefa interpretativa, denominado círculo hermenêutico, que foi 

assim explicada por ele:  

[...] progredindo pouco a pouco desde o início de uma obra, a 
compreensão gradual, de cada particular e das partes do todo que se 
organiza a partir delas, sempre é apenas provisória; um pouco mais 
completa, se nós podemos abarcar com a vista uma parte mais extensa, 
mas também começando com novas incertezas [e como no 
crepúsculo], quando nós passamos a uma outra parte, [porque então] 
temos diante de nós um novo começo, embora subordinado; no 
entanto, quanto mais nós avançamos, tanto mais tudo o que precede é 
esclarecido pelo que segue, até que no final então cada particular 
como que recebe de um golpe sua plena luz e se apresenta com 
contornos puros e determinados6.  

 

Reafirma Schleiermacher sua proposta de uma hermenêutica contextual e 

circular, quando doutrina: “Faz-se necessário certamente, assim, uma compreensão do 

todo [...] e nós podemos, depois que o todo esteja dado, retroceder aos elementos, para 

então compreendê-los mais precisa e completamente a partir do todo”.7

Explica Gadamer que: “[...] compreender é sempre um mover-se nesse círculo, e 

por isso é essencial o constante retorno do todo às partes e vice-versa” 8.  Como o conceito do 

todo é relativo o círculo está em constante ampliação afetando a compreensão do indivíduo.  

Assim, a revelação quanto à linguagem e ao conteúdo de um texto contemporâneo, só se 

dá “no vaivém do movimento circular entre o todo e as partes”9.  

                                                 
5 GADAMER, Hans-Georg.  Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Tradução de Flávio Paulo Meuer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 275. 
6 SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. Tradução Celso 
Reni Braida. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 49-50. 
7 Ibidem, p. 51. 
8 GADAMER, Op. cit. p. 297.  
9 Ibidem, p. 298. 
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É, portanto, neste contexto que as formulações filosóficas de 

Schleiermacher são relevantes para o atual estágio da hermenêutica jurídica. 

Contudo, não há como negar que seus cânones carecem de adequada e 

precisa adaptação para ser aplicados à interpretação do Direito. Daí a necessidade de 

aprofunda-se a temática do círculo em M. Heidegger e H.-G. Gadamer, bem como em 

Karl Larenz e Karl Engisch, que construirão a ponte necessária das formulações 

filosóficas com a cientificidade jurídica.  

 

2 A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA DE M. HEIDEGGER 

 

Como um passo a mais na construção na hermenêutica contemporânea os 

trabalhos e estudos de Martin Heidegger10 são imprescindíveis.   

M. Heidegger escreveu apenas um livro, o já citado “Ser e tempo”, porém, 

possui diversas obras atribuídas a si, sendo resultado de suas preleções, seminários, 

conferências e ensaios sobre Filosofia e hermenêutica11. A produção literária e 

acadêmica de Heidegger é bastante significativa, mesmo que ele a tenha desenvolvido 

apenas até o final da década de 1950.  

Foge ao objetivo e à possibilidade do presente trabalho explicar ou enfrentar a 

grandiosidade, a profundidade e a complexidade das formulações heideggerianas. O 

texto se propõe a apresentar os pontos principais de sua filosofia, no interesse da 

hermenêutica filosófica e jurídica, principalmente na construção do conceito de círculo 

hermenêutico, conforme já apresentado em Schleiermacher. 

 

2.1 A HERMENÊUTICA HEIDEGGERIANA BASEADA NO DASEIN 

 

Para Heidegger a questão central ou o problema da interpretação só poderia 

ser dirimido ou enfrentado a partir da compreensão. Esta questão já havia sido colocada 

                                                 
10 Nasceu em Messkirk, Baden, na Alemanha, em 1889. Foi um dos maiores filósofos alemães, e no 
âmbito da filosofia existencialista é considerado representante da fenomenologia. Morreu em 1976. 
11 Dentre essas obras podem ser destacadas as já traduzidas para o português: “Introdução à metafísica” 
(Tempo Brasileiro, 1966); “Sobre o humanismo” (Tempo Brasileiro, 1967); “A experiência do pensar” 
(Globo, 1969); “Sobre o problema do ser” (Duas Cidades, 1969); “Sobre a essência da verdade” (Duas 
cidades, 1970); Ensaios e conferências (Vozes, 2002); além dos consagrados “Ser e tempo - Parte I” e 
“Ser e tempo - Parte II (Vozes). São muitas outras obras disponibilizadas em nossa língua e um número 
bem maior em inglês e alemão. 
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anteriormente, por diversos filósofos, entre os quais se pode destacar Schleiermacher e 

Wilhelm Dilthey (1833-1911).  

Como diz Stein, no contexto heideggeriano: “Compreender era a atitude 

englobante do homem em contato com outros e com a história” 12. 

Buscando superar a hermenêutica baseada na ontologia da coisa, se propôs a 

elaborar uma hermenêutica de faticidade. Stein explica que “Heidegger supera essa 

eterna aporia da metafísica colocando o homem, com sua faticidade e historicidade, já 

sempre para fora de si mesmo, para dentro da compreensão do ser”13. 

É esta ruptura com a ontologia tradicional e a busca pela reconstrução do 

sentido original do ser, que faz com que elabore uma nova terminologia filosófica que 

dê vazão e base a suas formulações. Na sua obra “Ser e tempo”, que representa seu 

afastamento da fenomenologia de seu antigo mestre Hurssel, apresenta o conceito de 

Dasein ou o ser-aí, que permitiria e fundamentaria a compreensão da existência 

humana. 

Heidegger leciona quanto ao uso que faz da palavra hermenêutica. Seria: 

[...] uma determinada unidade de realização do hermeneuein (do particular a alguém), quer 

dizer, a explicação (interpretação E.S) da faticidade que traz ao encontro, à vista, ao captar e ao 

conceito.14

Transcendendo à aplicação tradicional que se dava a hermenêutica, afirma: 

“A hermenêutica não tem a função de juntar conhecimento, mas deve visar o conhecer 

existencial, a saber, um ser. Ela fala desde a explicitação e por ela”. E acrescente: “[...] a 

hermenêutica ela mesma não é filosófica, ela apenas tem a pretensão de exibir aos 

filósofos de hoje, um objeto agora caído no esquecimento, esperando por uma 

'simpática atenção'”15  

Heidegger através de suas proposições baseadas no Dasein procurará 

demonstrar sua atenção ao tema hermenêutico, construindo uma argumentação 

complexa e extremamente teorizada, que sendo entendida e aplicada (adaptada), pode 

proporcionar uma “reviravolta” na forma de compreender e/ou interpretar o Direito.  

                                                 
12 STEIN, Ernildo. Introdução ao pensamento de Martin Heidegger. Porto Alegre: EDIPURS, 2002a, p. 
44. 
13 Ibidem p. 49 
14 Cf. STEIN, Ernildo. Da fenomenologia hermenêutica à hermenêutica filosófica. Veritas, Porto Alegre, 
2002. p. 25 
15 Ibidem, p. 25. 
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2.1.1 Os vários momentos de Heidegger 

 

A amplitude da produção filosófica de Heidegger e o desenvolvimento 

constante e evolutivo de seus estudos sobre a fenomenologia hermenêutica tem tornado 

necessário apresentar suas idéias em três fases ou momentos. Mello16, fundado em 

Stein17 propõe a existência de Heidegger I, Heidegger II e Heidegger III. 

É apenas no segundo momento do pensamento heideggeriano (Heidegger II) 

que ganha relevo o círculo hermenêutico, ponto central do presente trabalho.  Stein 

assevera: “O círculo hermenêutico – a compreensão do ser só se dá mediante a 

compreensão do ser-aí e a compreensão do ser-aí só se dá mediante a compreensão do 

ser – é levado à sua radicalidade na viravolta”18.  

O presente texto reconhece suas limitações e possíveis (prováveis) 

deficiências da pretensão de apresentar a filosofia heideggeriana, visto tratar-se de um 

gênio filosófico do século XX, que requer dedicação e aprofundamento para a 

compreensão de sua obra. Impende o sentimento e a partilha do sentimento de que 

compreender M. Heidegger já é uma desafiadora tarefa hermenêutica.  

 

2.1.2 Heidegger, o Dasein e o círculo hermenêutico 

 

Como se afirmou anteriormente, Heidegger criou uma expressão para 

representar a existência ou realidade humana (ente humano), Dasein ou ser-aí. Esta 

expressão também esta associada ao que denomina pré-sença.  

Japiassú19 explica que tal inovação se fazia necessária para o filósofo, pois 

pretendia fugir da apreciação humanista que os termos anteriores (existência humana, 

realidade humana) agregam, na medida em que são ambíguos.    

O próprio Heideggerem sua obra maior “Ser e tempo (I)” explica: "[...] esse 

ente que cada um de nós somos e que, entre outras, possui em seu ser a possibilidade de 

                                                 
16 MELLO, Cleyson de Moraes. Hermenêutica e direito: a hermenêutica de Heidegger na (re) 
fundamentação do pensamento jurídico. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. 
17 STEIN, 2002a.  
18 STEIN, 2002a. p. 90. 
19 JAPIASSÚ, Op.cit. p. 63. 
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questionar, nós o designamos com o termo pre-sença"20

E é na construção do que é o Dasein e de seu papel na compreensão que 

apresenta sua idéia de círculo hermenêutico.  

Para Mello21 em Heidegger o círculo hermenêutico ou “recíproca relação” 

entre ser e ente, só ocorre por meio do Dasein que possibilita a compreensão. Daí que o 

círculo hermenêutico, ao lado da diferença ontológica, é um dos pilares da teoria 

heideggeriana.  

Salgado22 tempera a questão com a assertiva: “Essa compreensão, porém, se 

dá num processo circular”. E complementa, quanto a visão de heidegger sobre a 

hermenêutica: “A interpretação ou hermenêutica é o processo que vai da pré-

compreensão à compreensão plena, mas observando de forma direta as coisas e não 

através de intermediários”23  

A “explicação” se apresentaria previamente à “compreensão”, contudo 

relacionando-se com esta, sendo o resultado desta aproximação a pre-sença (ser-aí). O 

resultado da compreensão é o “sentido”. Como explica Heidegger: “Sentido é a 

perspectiva em função da qual se estrutura o projeto pela posição prévia, visão prévia e 

concepção prévia. É a partir dela que algo se torna compreensível com algo”24  

É na busca por uma interpretação que fuja das limitações impostas pela 

filologia que Heidegger tem como imperioso o círculo hermenêutico, um círculo 

virtuoso e não vicioso. O grande desafio seria entrar no círculo de modo adequado.  

Em Heidegger a idéia do círculo estabelece uma antecipação ou pré-

compreensão, que estabelece previamente uma relação com o sentido, já conceituado 

anteriormente. O círculo descreveria a natureza da compreensão humana.  

Assim, sempre haveria uma antecipação de sentido do texto, e a 

compreensão buscaria aperfeiçoar a posição, visão e concepção prévia. O projeto prévio 

deve ser tido como falível e sujeito a alterações e revisões, quando do aprofundamento 

ou adequação do sentido originalmente estabelecido. O intérprete deve estar aberto ao 

encontrar no texto interpretando um algo novo, não percebido ou compreendido 

                                                 
20 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo: parte I. Tradução de Márcia de Sá Cavalcante. 8.ed.. Petrópolis: 
Vozes, 1999, p. 33. 
21 MELLO, Op. cit., p. 30. 
22 SALGADO, Op. cit, p. 68. 
23 Ibidem, p. 69. 
24 HEIDEGGER, Op.cit. p. 208. 
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previamente.     

Se em Heidegger o papel do círculo hermenêutico é redimensionado, é na 

obra de um de seus discípulos, Hans-Georg Gadamer, que a atual utilidade e aplicação 

que se dá ao mesmo, é desenvolvida e aprofundada.  

3 HANS-GEORG GADAMER E A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA  

 

Hans-Georg Gadamer25 compôs, juntamente com outros teólogos e filósofos 

como Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Helmuth Kuhn, entre outros, e sob a égide de 

Martin Heidegger a denominada Escola Fenomenológica Hermenêutica, que ofereceu 

durante a primeira metade do século XX, importante contribuição para os estudos 

filosófico-teológicos e hermenêuticos. 

Em “Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica”, no bojo do que o autor denomina pesquisa26, constrói e apresenta as bases 

de sua hermenêutica filosófica, enfrentando o denominado “problema hermenêutico”.   

Como o próprio subtítulo da obra aponta, a fundamentação de sua 

hermenêutica é filosófica, não pretendendo propor nenhum método interpretativo, como 

fizeram diversos tratados hermenêuticos de seus antecessores. É marcante a influência 

que demonstra da doutrina de Martin Heidegger, e também de filósofos clássicos, com 

destaque para Aristóteles.  

 

3.1 A HERMENÊUTICA JURÍDICA E A HERMENÊUTICA HISTÓRICA 

 

Destaca-se a relação que Gadamer estabelece entre a hermenêutica jurídica e 

a hermenêutica teológica. Em diversos momentos o cotejamento entre Direito, Teologia 

e Historia é estabelecido, mostrando, na verdade, o amplo âmbito de domínio intelectual 

do autor.  

O problema hermenêutico, retomado por Gadamer, seria a designação 

quanto ao papel da aplicação no processo interpretativo. Inicialmente apresenta sua 

percepção quanto à relação entre compreensão, interpretação e aplicação. Critica a 

                                                 
25 Nasceu em Masburg (Alemanha), em 1900, e faleceu aos 102 anos, deixando um legado marcante e 
relevante para a Filosofia geral, bem como para a Filosofia do Direito, especialmente para a 
hermenêutica. 
26 GADAMER, Op. cit. p. 31. 
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hermenêutica tradicional (romântica), que propôs a fusão entre compreensão e 

interpretação, e o afastamento da aplicação. Para ele a aplicação deve compor, junto 

com a interpretação e a compreensão, o processo unitário hermenêutico.  

Mesmo com esta postura crítica à hermenêutica romântica é considerado 

como neo-romântico e tradicionalista27  

Compreender, para Gadamer, seria aplicar, pois a compreensão da lei se 

expressa em cada situação concreta e de maneira nova e distinta. Por isso afirma que a 

compreensão “é um caso especial da aplicação de algo geral a uma situação concreta e 

particular”28.  

E é a partir desta constatação que estabelece a conexão com a filosofia de 

Aristóteles29. A hermenêutica não poderia ser apenas técnica, pois a lei possui 

deficiências que não permitem uma aplicação simples da mesma. O saber técnico não 

pode suprimir o saber ético. Conclui dizendo que o intérprete para compreender o 

significado do texto “não deve querer ignorar a si mesmo e a situação hermenêutica 

concreta, na qual se encontra. Está obrigado a relacionar o texto com essa situação, se é 

que quer entender algo nele”.30  

Quando trata do paradigma da hermenêutica jurídica, encara a divergência 

entre esta e a hermenêutica histórica. Destaca que o jurista toma o sentido da lei a 

“partir de” e “em virtude de” um determinado caso. O historiador jurídico, por sua vez, 

não teria nenhum caso concreto a analisar, procurando determinar o sentido da lei na 

totalidade do âmbito de aplicação.  

Mesmo não utilizando a expressão “vontade do legislador”, Gadamer 

enfrenta a questão na perspectiva da historiografia jurídica. Para ele o interprete acaba 

vinculando à lei, configurando o que denomina “valor posicional histórico”, que surgiria 

do ato legislativo. Contudo, o exegeta não pode sujeitar o processo hermenêutico a este 

fator subjetivo. Deve ser capaz de identificar e admitir que as circunstâncias jurídicas 

que permeavam a elaboração do texto original foram sendo alteradas e que lhe cabe a 

determinação (nova?) da função normativa da lei.  

Afirma Gadamer que, enquanto o juiz adequa a lei às necessidades atuais, 

                                                 
27 JAPIASSU, Op. cit.  
28 GADAMER,  Op.cit. p. 465. 
29 Ibidem, p. 465. 
30 Ibidem, p. 482. 

3614



 

buscando a resolução de uma tarefa prática, onde “compreender e interpretar significa 

conhecer e reconhecer um sentido vigente”31,  podendo assumir a posição do historiador 

do momento, o historiador não enfrenta, a priori, nenhuma tarefa jurídica, na medida 

em que pretende averiguar o significado histórico da lei, mas pode pensar juridicamente 

e não apenas historicamente. 

Reconhece a existência de um “quadro” que determina a pertença do interprete. 

Assim, o que interpreta (compreende) “não elege arbitrariamente um ponto de vista”, 

mas assume um lugar que lhe foi dado com anterioridade. A interpretação seria, então, a 

concretização da lei, e a aplicação uma tarefa do juiz, ainda que, como concreção possa 

ser realizada por qualquer membro da comunidade jurídica.  

Mesmo com o reconhecimento deste quadro e da vinculação à lei, não 

admite uma dogmática jurídica total, que se refletisse na subsunção, apenas. A 

dogmática guarda caráter vinculativo, porém, o interprete e aplicador (juiz) pode 

reelaborar a dogmática, quando realizar a complementação necessária.  

Como afirma Zeifert:  

Do ponto de vista jurídico, as contribuições de Gadamer foram 
fundamentais para a criação de uma hermenêutica jurídica crítica. 
Constituiu-se numa tentativa de romper as formas mais arcaicas de 
interpretação baseada em um saber reprodutivo acerca do Direito.32

 

Para Gadamer a hermenêutica teria como escopo a compreensão do que diz 

um texto (de uma lei ou não) a partir de uma situação concreta, que na verdade 

produziria o sentido procurado. A interpretação surgiria quando o sentido do texto não 

se deixa compreender imediatamente. A questão seria, ainda, de confiança do interprete 

frente ao texto interpretando.  

Por fim, propondo uma superação do problema hermenêutico, afirma: “A 

aplicação [...] é, antes, a verdadeira compreensão do próprio comum que cada texto 

dado representa para nós”33. Fica, portanto, estabelecida a unidade processual da 

hermenêutica, comportando interpretação, compreensão e aplicação, ou seja, 

compreende-se aplicando.  

                                                 
31 Ibidem, p. 487. 
32 ZEIFERT, Anna Paula Bagetti. Da hermenêutica à nova hermenêutica: o papel do operador jurídico. In: 
SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes (org.) Hermenêutica e argumentação: em busca da realização 
do direito. Ijuí: Ed. Unijuí., 2003,  p. 173. 
33 GADAMER, Op. cit. p. 505. 
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3.2 HERMENÊUTICA JURÍDICA GADAMERIANA E O CÍRCULO 

HERMENÊUTICO 

 

Atualmente, grande maioria de jus-hermeneutas se vale das idéias de 

Gadamer, sendo que várias obras de hermenêutica jurídica destinam à obra gadameriana 

espaço destacado, tamanha a preciosidade, pertinência e a profundidade de suas 

formulações filosófico-jurídicas.  

Gadamer analisa a circularidade hermenêutica contrastando o pensamento 

subjetivista de Schleiermacher e acrescentando um novo prisma à proposta 

heideggeriana 34. Explica assim, Gadamer, sua maneira de pensar o círculo 

hermenêutico: “O círculo, portanto, não é de natureza formal. Não é nem objetivo nem 

subjetivo, descreve, porém, a compreensão como interpretação do movimento da tradição e do 

movimento do intérprete.” 35

É uma continua formação que aceita as experiências e as idéias pré-

concebidas pelo interprete, mas que não é e não pode ser determinada por tais 

experiências e/ou idéias. O que Gadamer nega é o subjetivismo proposto por 

Schleiermacher, mas não a participação subjetiva do intérprete.  

A pré-compreensão é indispensável para Gadamer, pois sem ela não se 

poderia nem mesmo ler um texto. É esta postura antecipatória que permite uma 

aproximação com um texto interpretando, e que o designa como possível de ser 

interpretado ou não pelo que o interprete trás em sua base histórica e de conhecimento.  

A verdadeira compreensão seria uma unidade acabada de sentido, que poderia ou não se 

coadunar com a pré-compreensão. 

Streck destaca que: “Com o giro hermenêutico proposto por Gadamer, a 

hermenêutica jurídica deverá ser compreendida não mais como um conjunto de métodos 

ou critério aptos ao descobrimento da verdade e das certezas jurídicas”36 Mesmo, 

porque, hermenêutica não é método, mas sim filosofia.  

                                                 
34 SILVA, Kelly Susane Alflen da. Hermenêutica jurídica e concretização judicial. Porto Alegre: SAFE, 
2000, p. 266. 
35 GADAMER, Op.cit . p. 439-440. 
36 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005.  
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Ainda que perpassem pela juridicidade, as proposições da hermenêutica 

gadameriana são essencialmente filosóficas, necessitando de concretude e praticidade 

para colaborar com os desafios da nova hermenêutica jurídica, que pretende ser 

instrumento de efetividade. 

 

3 CÍRCULO HERMENÊUTICO NO DIRETO: DA HERMENÊUTICA 

FILOSÓFICA À HERMENÊUTICA JURÍDICA 

 

Friedrich Muller, Konrad Hesse, Josef Esser, Karl Larenz, Karl Engisch 

foram alguns jusfilósofos e juristas que enfrentaram o desafio de teorizar “da 

hermenêutica filosófica à hermenêutica jurídica”.  

Quanto às formulações sobre hermenêutica apresentadas pelos dois 

primeiros filósofos estudados o aproveitamento para a hermenêutica jurídica é realizado 

por meio de aplicação e adaptação.  

No caso de Gadamer, ele próprio já pensou e propôs aplicações de suas 

idéias à hermenêutica jurídica, contudo, ainda neste caso, as bases de sua "verdade e 

método" mesclam Filosofia, Teologia e Direito. Dai porque surgem diversas obras que, 

partindo das bases da hermenêutica gadameriana, estabelecem uma aplicação mais 

segura e pertinente com a cientificidade jurídica, inclusive no concernente ao círculo 

hermenêutico.  

Segundo López Rodrigues37 (1995, p. 42), coube a Friedrich Muller (1938-) 

e Josef Esser, introduzirem e transportarem a circularidade hermenêutica para a 

hermenêutica propriamente jurídica. No presente texto, opta-se pela doutrina de Karl 

Larenz e Karl Engisch sobre o valor do “círculo hermenêutico” para o direito, pelo 

didatismo explicativo dos autores.  

 

3.1 KARL LARENZ E  A CIRCULARIDADE HERMENÊUTICA 

 

Karl Larenz38, na tratativa relacionada à hermenêutica jurídica e à sua 

                                                 
37 LÓPEZ RODRIGUES, Carlos Eduardo. Introdução ao pensamento e obra jurídica de Karl Larenz. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 42. 
38 Jurista alemão, nasceu em 1903, sendo que aos 23 anos já era doutor em Direito. Durante toda sua 
carreira docente desenvolveu estudos direcionados à aplicação e interpretação da lei, apresentando em 
1960 a sua “Metodologia da ciência do Direito”, obra magna de sua lavra em língua portuguesa. Faleceu 
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circularidade, propõe alguns termos que precisam ser entendidos para a compreensão de 

suas formulações. 

Destaca-se o “sentido literal possível”, que seria: “[...] tudo aquilo que nos 

termos do uso lingüístico que se considerar como determinante em concreto [...], pode 

ainda ser entendido como o que com esse termo se quer dizer39  

Assim, caberia ao interprete, mesmo quando perceber que a lei fez uso 

especial de determinados termos, enquadrá-los em seu uso lingüístico geral, pois 

interpretação se dá somente no “âmbito do sentido literal possível”, fora desta moldura 

não é interpretação e sim modificação do sentido, que só pode ser assumida pelo juiz 

sob pressupostos especiais, sendo “desenvolvimento do Direito” e não “interpretação”.   

Adere a necessidade de valorizar o aspecto temporal dos termos, ou seja, 

buscar entender o uso que o legislador original fez deles, sob pena de falsear a intenção 

do legislador. Ainda assim, cabe ao interprete identificar o sentido literal possível, pois 

este seria o limite da interpretação.  

López Rodrigues, em obra que apresenta o pensamento de Larenz, destaca 

que para o autor da “Metodologia da ciência do direito” dois seriam os caminhos 

possíveis para se alcançar a compreensão: um irreflexivo, construído pelo acesso 

imediato ao sentido da expressão; e outro reflexivo, desenvolvido pela interpretação. 

Interpretar, seria assim,  “uma atividade de mediação pela qual o intérprete compreende 

o sentido de um texto que se lhe deparar como problemático”. 40

Outro critério a ser valorada na interpretação seria o contexto significativo 

da lei, onde se determinaria a compreensão das frases, palavras e passagens do texto 

segundo o contexto, momento em que o “círculo hermenêutico” se manifesta.  

Impende ao interprete confrontar o texto (ou fração de texto) ou normas 

analisadas com outros textos e/ou normas que se completam ou associam. Assim, na 

tarefa interpretativa, o exegeta fortalece ou enfraquece sua proposta de interpretação 

quanto coteja tal resultado com outras normas, buscando a concordância objetiva. Seria 

a própria e “verdadeira” interpretação sistemática41.  

Este critério exigiria: atenção ao contexto; concordância material das 

                                                                                                                                               
em Munique, no ano de 1993 
39 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3.ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 454).  
40 LÓPEZ RODRIGUES, Op. cit. p. 42. 
41 LARENZ, Op. cit. p.457-458. 
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disposições; ordenação externa da lei e sistemática conceitual da mesma.  

O movimento circular prático proposto por Larenz, é desafiador. O 

intérprete deveria: “[...] em relação a cada palavra, tomar em perspectiva previamente o 

sentido da frase por ele esperado e o sentido do texto no seu conjunto; e a partir daí, 

sempre que surjam dúvidas, retroceder ao significado da palavra primeiramente aceite”, 

retificando, indo e vindo no círculo, tantas vezes quantas fossem necessárias  para 

alcançar uma “concordância sem falhas”.42

Assim, para Larenz, a processo de compreender, expresso por meio do 

círculo, não possibilitaria retornar ao ponto de partida, na medida em que, o movimento 

circular modificaria o resultado interpretativo se percebesse que havia desconexão entre 

a conjectura de sentido elaborada pelo intérprete e o significado ou sentido correto do 

texto. 43

E ainda, no caso de concordância, entre a proposta interpretativa inicial e o 

sentido textual escorreito, a posição do interprete seria diversa da inicial, visto que, 

depois do movimento circular hermenêutico, o que era suposição passou a ser certeza.   

Mesmo reconhecendo o papel da circularidade para a compreensão e 

interpretação do direito, Larenz não aceita que a pré-compreensão seja tida como um 

elemento metodológico, mas somente como uma base provisória de todo o processo 

cognitivo. Segundo López Rodrigues para Larenz: “Utilizá-la como chave normativa, 

ou seja, como medida para a valorização da justiça da solução pré-escolhida, seria 

incompatível com o vínculo legal e de Direito imposta ao juiz pela Constituição"44.    

Karl Larenz consegue trazer para o âmbito jurídico a riqueza das 

formulações heideggerianas e gadamerianas sobre hermenêutica e principalmente sobre 

o círculo hermenêutico, apesar de não aderir integralmente às formulações da 

hermenêutica filosófica.  

 

3.2 O SILOGISMO E O CÍRCULO HERMENÊTICO EM  KARL ENGISCH 

 

Karl Engisch (1899- 1990), mais um jurista alemão que contribuiu 

afirmativamente para a ciência jurídica, trabalha o círculo hermenêutico quando trata da 

                                                 
42 LARENZ, Op.cit.. p.286. 
43 Ibidem 
44 LÓPEZ RODRIGUES, Op. cit. p. 43) 
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questão silogística da interpretação jurídica. Para o autor a designação da premissa 

maior, representada pela lei, não é tarefa fácil e clara como se pode supor.  

Para Engisch “[...] a premissa maior consiste em reconduzir a um todo 

unitário os elementos ou partes de um pensamento jurídico-normativo completo que, 

por razões 'técnicas', se encontram dispersas – para não dizer violentamente 

separaradas”.  

Assim, a tarefa do jurista, do interprete seria “[...] reunir e conjugar pelo 

menos aquelas partes constitutivas do pensamento jurídico-normativo que são 

necessárias para a apreciação e decisão do caso concreto”45

A composição da premissa maior seria estruturada não apenas no texto da 

lei, mas sofreria uma extensividade que oferecesse toda a certeza à solução apresentada 

ao caso concreto. 

A proposta de Engisch é da elaboração da premissa maior dentro do 

contexto, ou seja, uma interpretação que reúna e conjugue as partes que integram o todo 

da norma jurídica.  

Citando Stammler46, para quem “Quando se aplica um artigo do Código, 

aplica todo o Código”, toma por exagerada tal proposição, contudo, reconhece que deve 

se buscar na interpretação a “unidade da ordem jurídica, a qual no nosso contexto se 

traduz em que as premissas maiores jurídica tem de ser elaboradas a partir da 

consideração de todo o Código, e, mais ainda, socorrendo-nos também de outros 

Códigos ou lei”.47

Aqui se perceberia o círculo lógico ou hermenêutico, entre a premissa maior 

e a situação da vida (premissa menor). Sendo que a premissa maior, precisa mover-se 

em busca de elementos sistemáticos para se configurar escorreitamente. Não seria, 

portanto, o silogismo clássico, aplicado ao direito, que configura a lei como premissa 

maior; o caso como premissa menor; e a sentença judicial como conclusão.  

O valor das formulações de Engisch para a hermenêutica cidadã e efetiva 

está em formular novas possibilidades de utilização do silogismo na resolução de casos 

concretos. 

                                                 
45 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Tradução de J. Baptista Machado.  8.ed. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 2001, p. 116. 
46 Apud ENGISCH, Op. cit. p. 118 
47 Ibidem 
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CONCLUSÃO:  

 

Após a breve apresentação da hermenêutica romântica de Schleiermacher, 

da hermenêutica filosófica (existencial) de Heidegger, da hermenêutica crítica de 

Gadamer, e das pontes para o âmbito jurídico da Larenz e Engisch, constata-se que a 

grandeza da tarefa interpretativa requer muito mais que a simples subsunção da lei ao 

caso concreto.  

Da hermenêutica jurídica contemporânea se espera e se exige muito mais 

que outrora, frente ao atual estágio de conscientização e busca de efetividade de 

direitos, mormente os fundamentais.  A interpretação não pode/deve ser estaque ou 

recortada, em tiras48 (Eros Grau) e nem setorizada.  

No contexto do pós-positivismo, com o processo de constitucionalização de 

direitos e de outros movimentos, a interpretação do Direito deve ser capaz de olhar para 

o todo e para as partes do todo, ao mesmo tempo e dialeticamente. O interprete do 

direito hodierno também deve ser capaz de conhecer os fatos tão bem como conhece as 

leis, mesmo que seja um conhecer ou compreender prévio (pré-compreensão) que será a 

posteriori confirmado ou modificado pelo processo de compreensão propriamente dito. 

Aqui se percebe a importância do círculo hermenêutico. 

Herkenhoff, apropriando-se da hermenêutica heideggeriana, afirma que uma 

revolução se daria nos padrões de justiça se os magistrados deixassem de ler 

mecanicamente as petições, e passassem a buscar “o ser que lhe fala” e “o mundo a 

partir do que as partes lhe falam”49

Jose Afonso da Silva50 reconhece que: “Para chegar ao sentido, o intérprete 

                                                 
48 GRAU, Eros. Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação / aplicação do direito. 4.ed. São Paulo: 
Malheiros, p. 44.  
49 HERKENHOFF, Introdução ao direito: abertura para o mundo do direito, síntese de princípios 
fundamentais. Rio de Janeiro: Thex, 2006, p. 321. 
50 SILVA, José Afonso da. Interpretação da Constituição. São Paulo: 2005. Disponível em: 
<http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/30a03_06_05/jose_afonso1.htm>. Acesso em: 25 de maio 
de 2007.  
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tem que compreender o texto; tem que penetrar no horizonte do seu significado” para 

tanto necessita adentrar no “círculo mágico”, ou “círculo hermenêutico”, que torna 

acessível a imersão do sentido do texto. 

A circularidade hermenêutica proporcionaria esse movimento dialético: 

parte-se de uma compreensão parcial (pré-compreensão) do intérprete, que se 

aprofunda, decifra, desconstrói, reintegra, restitui e apresenta como resultado a 

interpretação. 

A possibilidade de idas e vindas ao e no texto normativo, onde podem ser 

confrontados: texto e contexto; princípios, regras e normas; fatos e leis; real e ideal; 

normas infraconstitucionais e Constituição; etc., não em movimento circular 

propriamente dito (pois pode tornar-se vicioso), mas sim espiral, ou seja, em 

possibilidade de constante mutação/evolução, oferece maior grau de certeza e 

confiabilidade ao resultado ou resultados da tarefa interpretativa.  

Nesse grau de certeza e confiabilidade destaca-se a grande contribuição do 

presente tema para a efetividade do direito.   

O círculo hermenêutico, por outro lado, acaba com a ilusão da total 

imparcialidade do julgador. O que julga e interpreta pode e deve ter pré-compreensão 

sobre as leis e os fatos que precisar interpretar e aplicar para que seja capaz de avaliar, 

analisar e julgar as demandas oriundas de litígios que lhes chegam às mãos.  

Contudo, a circularidade hermenêutica visa impedir que a pré-compreensão 

ou os pré-conceitos sejam empedernidos ou grafados com inquestionabilidades. Pelo 

contrário, o círculo hermenêutico requer o questionamento, a confirmação, a 

comprovação de que a escolha inicial é a correta compreensão do sentido e alcance do 

Direito ao caso concreto.  

Streck afirma que sem pré-compreensão o jurista-intérprete reproduz 

sentido inautêntico, dogmatizado e inefetivo aos dispositivos constitucionais51. Tal 

postura afeta, indiscutivelmente, a cidadania e a efetividade de todos os direitos.   

O intento do presente trabalho foi despertar o interesse na busca de novas 

formas de compreender, interpretar e aplicar o(s) direito(s), garantindo assim padrão 

otimizado de cidadania, e apresentando como meio eficaz para tal desiderato o círculo 

hermenêutico.            

                                                 
51 STRECK Op. cit. p. 285.  
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TEMPO DO DIREITO E O FUTURO EM ABERTO NA CONSTITUIÇÃO DE 

1988: O DESLOCAMENTO TEMPORAL DO DIREITO EM LUHMANN E 

DERRIDA. 
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RESUMO 

A Carta Constitucional de 1988 pretende-se constituir num legado democrático para as 

futuras gerações. Foi escrita contendo os anseios e expectativas da sociedade à época de 

sua fundação, na esperança de conseguir-se sua completa efetivação. Deve ser vista 

considerando-se o tempo social, que é bem diferente do tempo cronológico, o que, para 

o observador contemporâneo, nem sempre é tarefa fácil. Tal legado democrático que ela 

representa insiste-se ser deixado em movimento, não um movimento de evolução social, 

mas um legislativo, haja vista que é a Constituição mais emendada de todas as que já 

entraram em vigor em nosso território. A Constituição não pode ser pensada como um 

processo de construção único, acontecido de uma só vez, mas posteriormente ajustado 

por meio de interpretação e, caso necessário, de emendas constitucionais. Pretende-se 

neste artigo evidenciar o tempo do direito como um tempo social, aquele necessário 

para que o direito integre a sociedade que o criou, bem como na observação de que este 

direito é deslocado temporal do direito para o futuro; um futuro em aberto, não sendo, 

pois, a reforma legislativa a melhor solução para todos os problemas do Estado 

Democrático do direito. Para tanto, buscar-se-á aporte teórico em dois autores que 

desenvolvem o tema do deslocamento do direito para o futuro, dentro do contexto de 

suas teorias; Niklas Luhmann e Jacques Derrida. 
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PALAVRAS CHAVE: TEMPO; DIREITO; FUTURO EM ABERTO; 

CONSTITUIÇÃO DE 1988; NIKLAS LUHMANN; JACQUES DERRIDA. 

 

ABSTRACT 

The Constitution of the Brazil is intending to constitute a democratic legacy for the 

future generations. It was written contend yearnings and expectations of the society in 

time of its foundation, in the hope to obtain complete efficacy. It must be seen 

considering the social time, which is very different of the chronological time. For the 

observing contemporary, it’s not easy comprehension. The democratic legacy that it 

represents remains in movement, not a movement of social evolution, but a legislative, 

has seen that it is the most amended constitutional in Brazilian history. However, the 

Constitution cannot be thought as unique process of construction, but later adjusted by 

means of constitutional interpretation and, in case that necessary, with amendments. 

This article evidence the time of the right as a social time, that necessary to the right 

integrates the society, as well as in the comment from that this right is dislocated for the 

future; an opened future, not being legislative reform the best solution for all the 

problems of Democratic State. For in such a way, have been used two authors who 

develop the subject of the displacement of the right for the future, inside of the context 

of its theories; Niklas Luhmann and Jacques Derrida. 

 

KEYWORDS: TIME; RIGHT; OPENED FUTURE; CONSTITUTION OF THE 

BRAZIL; NIKLAS LUHMANN; JACQUES DERRIDA. 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um 
anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. 
Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. 
O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o 
passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 
dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos 
e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e 
prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-
las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual 
ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 
Essa tempestade é o que chamamos de progresso. 

 
Walter Benjamin 
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INTRODUÇÃO 

 A Carta Constitucional de um país é, sem dúvida, o texto legal que melhor 

reflete os interesses da sociedade que o criou. Nela são colocadas disposições que 

incluem anseios e expectativas existentes no momento de sua fundação, além de 

conquistas já consolidadas, que servirão de base para os anos futuros. Sua elaboração 

representa sempre uma ruptura na ordem anteriormente estabelecida, mesmo que 

pacífica. 

 As conquistas e anseios existentes, na ocasião da fundação do direito, como por 

exemplo, os contidos na contagem de tempo cronológico de nossa atual Constituição da 

República, iniciado em 05 de outubro de 1988, passam por outros tempos, como o 

tempo social e histórico. Estes não são coincidentes com o tempo cronológico, pois se 

movimentam num ritmo mais lento do que o tempo dos eventos.1  

 Certamente o texto constitucional, naquela ocasião, representou uma virada [ou 

a expectativa de uma re-ordenação] democrática no contexto brasileiro; embora nem 

sempre o observador contemporâneo tenha a plena consciência disso, já que “as 

mudanças ocorrem no tempo de gerações, e mesmo de séculos, por isso os 

contemporâneos dos fatos nem sempre se apercebem delas”.2

 Vivemos, pode-se dizer, no futuro cronológico pensado pelos fundadores de 

nossa Constituição cidadã, o que afirma-se sem adentrar-se na questão de se estar ou 

não no tempo social ali pensado. Paulatinamente a sociedade evolui, sendo 

acompanhada pelo direito que, como pretender-se-á observar neste artigo, encontra-se 

lançado para o futuro em aberto, lançado do campo do privado para o campo do 

público, esperando a concretização de seus princípios norteadores de Estado 

Democrático de Direito. 

 No ano em que se comemoram duas décadas de existência da Carta 

Constitucional levanta-se a questão, não do tempo cronológico, mas do tempo do 

direito; do direito e o futuro em aberto, através de dois ensaios de autores da filosofia e 

sociologia contemporânea, que abordam o tema. Em primeiro lugar expõe-se os 

                                              
1 BRAUDEL, apud, PINTO, Cristiano Paixão Araújo. Modernidade, tempo e direito. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 133.  
 
2 Op. cit. p. 133. 

3627



 

vínculos do direito com o futuro na obra “Constituição como aquisição evolutiva” de 

Niklas Luhmann; em seguida, passa-se para a fundação como promessa na obra “Força 

de lei”, de Jacques Derrida, para, por fim, observar os rumos do futuro do direito em 

aberto na Carta de 1988. 

 

1 A VINCULAÇÃO DO DIREITO COM O FUTURO: UMA DISCUSSÃO A 

PARTIR DA CONSTITUIÇÃO COMO AQUISIÇÃO EVOLUTIVA EM NIKLAS 

LUHMANN 

 A Teoria desenvolvida no texto “Constituição como aquisição evolutiva” , 

publicada na obra o futuro da constituição3 acompanha a obra de Luhmann sobre a 

teoria dos sistemas, em que o autor expõe que, em razão do aumento da complexidade 

da sociedade moderna, diversos subsistemas surgem a partir de um processo de 

especificação e de diferenciação funcional. São chamados de subsistemas sociais. Tais 

subsistemas possuem um fechamento operacional, sendo autônomos uns em relação aos 

outros. Os sistemas existem no ambiente, mas sem comunicação ou relações recíprocas 

entre sistema e ambiente. Por ser fechado, o sistema necessita de uma regulação, 

produzida por ele mesmo, a autoregulação, feita pelo que Luhmann chamou de código.4 

Este ordena todo o processo, permitindo operações internas no sistema, sendo capaz de 

separar o sistema do ambiente. Assim, Luhmann entende os sistemas como 

autopoiético, ou seja, produzem suas próprias estruturas e elementos dos quais são 

compostos. 

 Inicialmente Luhmann faz uma análise da teoria dos sistemas, apresentando duas 

características dos sistemas autoreferenciais: a primeira seria de que tais sistemas se 

caracterizam por uma circularidade fundamental e a segunda, pela impossibilidade de se 

reintroduzir operativamente a unidade do sistema em seu interior; ou seja, a cada 

tentativa de se descrevê-lo a circularidade fundamental surge como uma tautologia e, 

negativamente, como paradoxo. 

 

                                              
3 Utiliza-se aqui a tradução livre, para fins acadêmicos, feita pelo prof. Dr. Menelick de 
Carvalho Netto, da edição em Italiano. 
 
4 PEDRON, Flávio Quinaud. Direito, Política e Constituição para a Teoria dos Sistemas 
de Niklas Luhmann. 2006. 

3628



 

Quem distingue sistema e ambiente - da perspectiva do sistema 
ou do ambiente - deve antes de tudo completar tal distinção e 
utilizá-la operativamente e, então, não pode mais recomparecer 
na distinção como quem distingue a distinção. Eles atuam a um 
só tempo como Ulisses e como a invisível Atena. Em ambos os 
lados da distinção, as condições reais para se poder diferenciar 
(no âmbito de nosso tema: a fatualidade da comunicação social) 
não são reproduzíveis. A impossibilidade lógica de se fazer 
ressurgir novamente de alguma parte, não importa se do sistema 
ou do ambiente, a unidade do sistema, revela a inadequação de 
todas as autodescrições. Se, como o resultado de uma longa 
evolução sócio-cultural, o direito se diferencia (ausdifferenziert) 
na forma de um sistema autoreferencial fechado e se isso pode 
ser adequadamente descrito tanto do ponto de vista interno 
quando do externo, tornar-se-á agora necessário que se faça as 
contas com ambos os problemas anteriormente citados, ou seja, 
com a tautologia e o paradoxo.5

 

 Formada nos sistemas político e jurídico, Luhmann vai analisar o nascimento e 

evolução da Constituição para, em seguida, apresentar que sua tese é “a de que o 

conceito de Constituição, contrariamente ao que parece à primeira vista, é uma reação à 

diferenciação entre direito e política, ou dito com uma ênfase ainda maior, à total 

separação de ambos os sistemas de funções e à conseqüente necessidade de uma 

religação entre eles”.6

 Vai desenvolver seu raciocínio utilizando-se dos movimentos revolucionários do 

século XVIII, especialmente nos EUA e na França, eventos que marcaram uma ruptura 

na ordem social vigente de seus respectivos países. Luhmann afirma que a Constituição 

atribui a si própria a primazia e rompe com a regra segundo a qual lei posterior derroga 

a lei anterior. Essa estrutura "autológica," que se auto-inclui no próprio âmbito de 

regulamentação, evidencia como a Constituição encontra-se destinada a se tornar direito 

velho. Na verdade, é criado um paradoxo na criação do direito/ não direito: “o código 

direito / não-direito gera a Constituição para que a Constituição possa gerar o código 

direito / não-direito. A diferença radicalizada estabelece o texto que, por sua vez, 

                                              
5 LUHMANN, Niklas. A Constituição como Aquisição Evolutiva. 39p. (La costituzione 
come acquisizione evolutiva. In: ZAGREBELSKY, Gustavo (coord.). et alli. Il Futuro 
Della Costituzione. Torino: Einaudi, 1996. p. 8 
6 LUHMANN, op. cit., p. 4. 
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estabelece a diferença – todavia sob a condição de que toda manobra autológica se torne 

invisível”.7

 No que especificamente se almeja discutir aqui, ou seja, o descolamento do 

direito para o futuro em aberto, Luhmann observa o deslocamento do direito para o 

futuro, ao invés de seu deslocamento para o passado, uma inovação na qual o próprio 

direito vai prever sua forma e grau de modificação, além de submeter todo o direito ao 

controle de constitucionalidade. 

 

A nova unidade de auto-referenciabilidade e de hetero-
referenciabilidade em um espaço metalógico (imaginário, não 
suscetível de normativização) que fecha o sistema, tem como 
conseqüência uma transposição/superação das perspectivas 
temporais. No lugar do passado coloca-se a abertura para o 
futuro (Zukunftsoffenheit). 8

 

A abertura para o passado significa, observa Luhmann, que qualquer argumento 

histórico mediante o qual seja possível afirmar direitos ou provar que determinada regra 

jurídica vale desde tempos imemoriais é levado em conta. A abertura para o futuro 

significa, ao contrário, que o direito prevê a sua própria modificabilidade limitando-a 

juridicamente sobretudo mediante disposições procedimentais mas também mediante a 

abertura da legislação à influência política. Todo o direito é submetido ao controle de 

constitucionalidade e o velho direito torna-se facilmente obsoleto em face do novo 

direito positivado de acordo com a Constituição, de tal sorte que:  

 
O passado é desonerado pela função de horizonte de 
legitimações imaginárias a ser atribuída à pesquisa histórica. 
Agora é o futuro que, por sua vez, atua (a fungere) no espaço 
imaginário em que deve ser constantemente reproduzida a 
unidade de autoreferenciabilidade e de hetero-referenciabilidade 
no direito. E essa unidade é alcançada sem que seja necessária 
tematização constitucional do acoplamento estrutural dos 
sistemas jurídico e político. 9

 

                                              
7 LUHMANN, op. cit.,  p. 12. 
8 LUHMANN, op. cit., p. 12. 
9 LUHMANN, op. cit., p. 13. 
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 Mas como o direito vai se modificando? Através de uma evolução sócio-cultural 

o direito vai se diferenciando, na forma de um sistema autoreferencial fechado, podendo 

ser descrito tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista externo.  

 Luhmann afirma também que depois da criação da Constituição “qualquer lei, 

com a única exceção problemática da própria Constituição, pode ser não-conforme o 

direito”.10 Pois além do legislador poder criar e modificar o direito, mas o próprio 

direito pode ser ilícito, sem esquecer a evolução social, ultrapassando o momento de sua 

ocorrência, com possibilidade de ficar inserida na sociedade, se a ela aderiu. 

 

O código direito/não-direito torna-se supraordenado a todo o 
direito com exceção da lei constitucional. Como foi possível se 
alcançar essa posição de exceção? 
O entusiasmo político da aventura revolucionária não é útil para 
fazer com que essas questões mais sistemáticas emerjam. Do 
mesmo modo a idéia segundo a qual a Constituição é um 
regulamento unitário da política e do direito (e esse 
politicamente decisivo) impede que se veja a aventura estrutural 
dessa inovação. Como freqüentemente se compreende, há na 
dinâmica evolutiva ocasiões favoráveis que conduzem a que se 
ultrapasse o momento, tornando possíveis transformações 
estruturais cujo alcance total não se pode ver em toda a sua 
amplitude. 11

 

O autor afirma que as condições históricas da variação e da seleção do novo 

sentido de uma palavra e de um conceito, tal como sobretudo as investigações mais 

recentes tendem a salientar, de fato, não são já as condições do restabelecimento do 

novo sentido em um contexto semântico-estrutural mais amplo que garanta sua 

reutilização em situações imprevisíveis. Exatamente por isso Luhmann fala de uma 

evolução "cega". O êxito dessa evolução não pode ser deduzido das condições que a 

favoreçam e não é previsível precisamente em razão dessas condições. 

 

A situação histórica passa mas a aquisição, se se convalida, 
fica. O que, no entanto, depende de problemas estruturais bem 
mais profundos da sociedade moderna. E tais problemas só 
podem ter o seu percurso reconstituído mantendo-se separadas 
as análises da necessidade de Constituição por parte do sistema 

                                              
10 LUHMANN, op. cit., p. 7. 
11 LUHMANN, op. cit., p.8. 
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jurídico, por um lado, e do sistema político, por outro.12 (grifos 
nossos) 

 

 Em seguida, Luhmann vai tratar de assunto fundamental para o entendimento do 

futuro em aberto, ora discutido, ao explicar a teoria do acoplamento estrutural, que deve 

ocorrer entre Direito e política. “[...] o conceito de acoplamento estrutural descreve uma 

condição socialmente indispensável (embora historicamente variável em suas formas) 

de diferenciação. E é precisamente isso o que antes se buscava dizer com a tese de que a 

auto-referenciabilidade permanece incompleta na medida em que não pode assumir por 

si a referência discernidora”.13 Por isso, o autor afirma que a Constituição constitui e ao 

mesmo tempo torna invisível o acoplamento estrutural entre direito e política. Assim, ao 

lado de infrutíferas tentativas de se fixar o problema no plano jurídico, revela-se 

também o limite da possibilidade de um acoplamento estrutural entre a política e o 

direito e, desta forma, o limite da prestação desse mecanismo altamente improvável do 

ponto de vista evolutivo. Mas acontece que 

 

O conceito de acoplamento estrutural foi escolhido no sentido de 
evidenciar contemporaneamente os limites dos encargos que é 
capaz de suportar, e o que equivale a dizer o seu próprio não 
funcionamento. Esse conceito, é claro, não pode eliminar a 
identidade e a autonomia dos sistemas acoplados e não pode 
tampouco nem mesmo integrá-los em uma ordem hieráquico-
assimétrica. E é vã a tentativa de se buscar nesse problema uma 
idéia definitiva em uma fórmula unitária. A diferenciação 
funcional entre sistema jurídico e sistema político não pode ser 
controlada nem por uma parte, nem pela outra.14

 

Acoplamentos estruturais são aquisições evolutivas. A sua formação não pode 

ser reconduzida a causas específicas. Luhmann vai afirmar que, de certo modo, 

pressupõem a si próprios enquanto se revinculam às descontinuidades do ambiente, e 

para cujas estabilizações contribuem. “O que vale também para o acoplamento 

estrutural entre consciência e comunicação por meio da linguagem, como para o 

acoplamento estrutural entre o sistema educativo e o econômico mediante os diplomas, 

bem como para [...] inumeráveis outros casos em uma sociedade em alto 

                                              
12 LUHMANN, op. cit., p. 8. 
13 LUHMANN, op. cit., p. 16. 
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desenvolvimento”.15 No que concerne às relações entre o sistema jurídico e o político, 

as Constituições também seguem esse modelo.  

 Assim, fica claro que a Constituição não pode ser pensada como um processo de 

construção único, acontecido de uma só vez, mas posteriormente replanejado através de 

interpretação e, eventualmente, de mutação constitucional. “[...] a Constituição é o 

resultado de um desenvolvimento evolutivo, uma aquisição evolutiva que nenhuma 

intenção pode apreender com precisão”.16

 

2 “A FORÇA DE LEI” E A FUNDAÇÃO COMO PROMESSA EM JACQUES 

DERRIDA. 

 Jacques Derrida dedicou grande parte de sua vida acadêmica trabalhando a teoria 

da desconstrução que, em síntese, consiste em desabilitar a interpretação dominante do 

texto. Um filósofo desconstrutor desfaz o texto a partir do modo como este foi 

organizado originalmente para que, dessa forma, se revelem outros significados. Alguns 

entendem a desconstrução como simplesmente destruição, mas, segundo seus 

defensores, trata-se do oposto, pois ela busca encorajar a pluralidade de discursos, 

legitimando a não existência de uma única verdade ou interpretação, com um caráter de 

disseminação de possíveis e novas verdades. Para Derrida, o processo de racionalidade 

instrumental aprisiona as ações sociais. O discurso e o conhecimento necessitam ser 

construídos de forma diferenciada. Derrida localiza suas interpretações na estruturação e 

lógica dos textos, por serem estes, as fontes primárias dos discursos políticos, sociais e 

culturais. 

 A obra que busca-se analisar foi publicada originalmente em duas partes; a 

primeira parte, intitulada “do direito à Justiça” em 1989 e a segunda parte, “o prenome 

de Benjamim” em 1990, pronunciadas em colóquios nos EUA. Em toda a obra, Derrida 

trabalha muito com o significado da palavra alemã Gewald, que quer dizer tanto 

violência quanto poder legítimo, autoridade e força pública.17

                                                                                                                                     
14 LUHMANN, op. cit., p. 22. 
15 LUHMANN, op. cit., p. 29. 
16 LUHMANN, op. cit., p. 32. 
17 DERRIDA, Jacques. Força de lei: o fundamento místico da autoridade. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 9. 
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 Na primeira parte da obra, o autor busca analisar que a justiça, embora não 

pareça, se relaciona com a Desconstrução.  

 

É o que eu gostaria de me esforçar por fazer aqui: mostrar por 
que e como aquilo que se chama correntemente a desconstrução, 
embora não pareça ‘endereçar’ o problema da justiça, fez apenas 
isso, sem poder fazê-lo diretamente, somente de modo oblíquo. 
Oblíquo como, neste momento, em que me preparo para 
demonstrar que não se pode falar diretamente da justiça, 
tematizar ou objetivar a justiça, dizer “isto é justo” e, ainda 
menos, “eu sou justo”, sem trair imediatamente a justiça; senão 
o direito'. 18

 

 Preocupado em falar na língua nativa de sua audiência no colóquio de 1989, 

Derrida parte para a análise desconstrutiva do termo “to enforce the law”, “que nos 

lembra sempre que, se a justiça não é necessariamente o direito ou a lei, ela só pode 

tornar-se justiça, por direito ou em direito, quando detém a força, ou antes quando 

recorre à força desde seu primeiro instante, sua primeira palavra”. 19

 Utilizando-se do pensamento de Pascal, Derrida vai buscar o sentido da palavra 

‘Justiça’ como força; ou seja, é justo que aquilo que é justo seja seguido, ou ainda, é 

necessário que aquilo que é mais forte seja seguido. 

 

[...] aquilo que é justo deve - e é justo - ser seguido; seguido de 
conseqüência, seguido de efeito, aplicado, enforced; depois, que 
aquilo que é “o mais forte” deve também ser seguido: de 
conseqüência, de efeito etc. Por outras palavras: o axioma 
comum é que o justo e o mais forte, o mais justo como o mais 
forte devem ser seguidos. Mas esse “dever ser seguido”, comum 
ao justo e ao mais forte, é "justo" num caso, "necessário" no 
outro: “é justo que aquilo que é justo seja seguido [por outras 
palavras: o conceito ou a idéia do justo, no sentido de justiça, 
implica analiticamente e a priori que o justo seja 'seguido', 
enforced, e é justo - também no sentido de justeza - pensar 
assim], é necessário que aquilo que é mais forte seja segui do 
(enforced). [...] por outras palavras: a justiça não é a justiça, ela 
não é feita se não tiver a força de ser 'enforced'; urna justiça 
impotente não é uma justiça, no sentido do direito. 20

 

                                              
18 DERRIDA. op. cit., p.17. 
19 DERRIDA. op. cit., p. 17. 
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 Ainda utilizando-se de Pascal, e também de Montaigne, Derrida vai trabalhar a 

noção de fundamento místico da autoridade, onde a lei é aplicada não por sua justiça, 

mas por ser lei: “[...] as leis se mantêm em crédito, não porque elas são justas, mas 

porque são leis. É o fundamento místico de sua autoridade, elas não têm outro “[...]. 

Quem a elas obedece porque são justas não lhes obedece justamente pelo que deve”. 21

 Assim, é feita uma distinção entre direito (leis) e justiça. A justiça como direito 

não é a justiça. As leis não são justas simplesmente por serem leis. O cidadão não 

obedece a lei porque ela é justa, mas porque têm autoridade. Para Derrida, a palavra 

“crédito” porta toda a carga da proposição e justifica alusão ao caráter “místico” da 

autoridade. A autoridade das leis repousa apenas no crédito que o cidadão lhe concede. 

Nela se acredita, sendo este seu único fundamento. Esse ato de fé não é um fundamento 

ontológico ou racional. 

 Em seguida, Derrida prepara-se para falar sobre a fundação como promessa, 

tema que este se propõe, já trabalhando a noção de violência para a formação do direito. 

A justiça no sentido do direito (right of law) não estaria, para Derrida, simplesmente a 

serviço de uma força ou de um poder social, por exemplo econômico, político, 

ideológico, que existiria fora dela ou antes dela, e ao qual ela deveria se submeter ou se 

ajustar, segundo a utilidade. Seu momento de fundação ou mesmo de instituição jamais 

é, aliás, um momento inscrito no tecido homogêneo de uma história, pois ele o rasga por 

uma decisão.  

Ora, a operação de fundar, inaugurar, justificar o direito, jazer a 
lei, consistiria num golpe de força, numa violência performativa 
e portanto interpretativa que, nela mesma, não é nem justa nem 
injusta, e que nenhuma justiça, nenhum direito prévio e 
anteriormente fundador, nenhuma fundação pre-existente, por 
definição, poderia nem garantir nem contradizer ou invalidar. 
Nenhum discurso justificador pode, nem deve, assegurar o papel 
de metalinguagem com relação à performatividade da linguagem 
instituinte ou à sua interpretação dominante.22

 

 Prossegue o autor francês dizendo que o direito não é a justiça. O direito é o 

elemento do cálculo, é justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável, ela exige 

que se calcule o incalculável; e as experiências aporéticas são experiências tão 

                                                                                                                                     
20 DERRIDA. op. cit., 18. 
21 MONTAIGNE apud DERRIDA. op. cit., p. 21. 
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improváveis quanto necessárias da justiça; isto é, momentos em que a decisão entre o 

justo e o injusto nunca é garantida por uma regra.23

 Vai apresentar um paradoxo, ao argumentar que na origem da autoridade, a 

fundação ou o fundamento, a instauração da lei não podem, por definição, apoiar-se 

finalmente senão sobre elas mesmas, elas mesmas são uma violência sem fundamento. 

E dizendo isso, Derrida não está a concluir que as leis, por causa disso, sejam injustas 

em si, no sentido de ilegais ou ilegítimas. Leis não podem ser legais nem ilegais em seu 

momento fundador. Elas simplesmente excedem a oposição do fundado ao não-fundado, 

como de todo fundacionismo ou todo antifundacionismo.  

 

Mesmo que o êxito de performativos fundadores de um direito 
(por exemplo, e é mais do que um exemplo, de um Estado como 
garante de direito) suponha condições e convenções prévias (por 
exemplo no espaço nacional ou internacional), o mesmo limite 
“místico” ressurgirá na origem suposta das ditas condições; 
regras ou conversões – e de sua interpretação dominante.24

 

 No final do primeiro capítulo da obra, Derrida vai continuar com a 

desconstrução, indo em direção ao enunciado formal, abstrato, apresentando algumas 

aporias, aquelas nas quais, entre o direito e a justiça, a desconstrução encontra sua 

instabilidade privilegiada. O autor explica que a desconstrução se pratica segundo dois 

estilos que, na maioria das vezes, ela enxerta um no outro. Um deles assume o aspecto 

demonstrativo e aparentemente não-histórico dos paradoxos lógico-formais. O outro, 

mais histórico ou mais anamnésico, parece proceder por leituras de textos, 

interpretações minuciosas e genealógicas. 

 A primeira aporia, “a epokhé da regra”, onde vai trabalhar que a decisão de um 

caso legal, por exemplo, só vai ser justa se o juiz fizer um novo julgamento em cada 

caso, mesmo que análogo a um anterior, evidentemente respeitando a lei previamente 

existente; sempre um julgamento inaugural, extraindo tal idéia do conceito de “fresh 

judgment” de Stanley Fish.25 Mesmo sendo um julgamento conforme a lei, a 

interpretação deve ser reinventada a cada momento. Quer isto dizer que, para uma 

                                                                                                                                     
22 DERRIDA. op. cit., p. 24. 
23 DERRIDA. op. cit., p. 30. 
24 DERRIDA. op. cit., p. 26. 
25 DERRIDA. op. cit., p. 44. 

3636



 

decisão justa e responsável, esta deve ser ao mesmo tempo, regrada nos termos da lei 

pré-existente e sem regra, numa interpretação de desconstrução, que permita reinventar 

a lei em cada caso. 

 A segunda aporia, chamada de “assombração do indecidível”, é onde se associa 

o tema da indecibilidade à desconstrução. Esclarece Derrida que o indecidível é a 

experiência daquilo que, estranho, heterogêneo à ordem calculável e da regra, deve 

entretanto entregar-se à decisão impossível, levando em conta o direito e a regra.26 Uma 

decisão que não enfrentasse o indecidível, não seria livre nem justa, seria no máximo, 

legal. 

 Nesta segunda aporia Derrida adverte que hesita em associar a “idéia de justiça” 

a uma idéia reguladora, no sentido dado por Kant, a algum conteúdo de promessa 

messiânica ou a outros horizontes do mesmo tipo, passando a explicar o tema: 

 

E falo somente de um tipo, daquele tipo de horizonte cujas 
espécies seriam numerosas e concorrentes. Concorrentes, isto é, 
bastante parecidas e pretendendo sempre ao privilégio absoluto 
e à irredutível singularidade. A singularidade do lugar histórico 
que é talvez o nosso, que é em todo caso aquele a que me refiro 
obscura-mente aqui - permite-nos entrever o próprio tipo, como 
a origem, a condição, a possibilidade ou a promessa de todas as 
suas exemplificações (messianismo ou figuras messiânicas 
determinadas, de tipo judáico, cristão ou islâmico, idéia no 
sentido kantiano, escato-teleológico de tipo neo-hegeliano, 
marxista ou pós-marxista etc).27

 

 Ao chegar à terceira aporia, “a urgência que barra o horizonte do saber”, Derrida 

abre espaço para a noção de um deslocamento do direito para o futuro, começando pela 

idéia de horizontes: “um horizonte, como indica no grego, é ao mesmo tempo a abertura 

e o limite da abertura, que define ou um progresso infinito ou uma espera”.28

 

Paradoxalmente, é por causa desse transbordamento do 
performativo, por causa desse adiantamento sempre excessivo 
da interpretação, por causa dessa urgência e dessa precipitação 
estrutural da justiça que esta não tem horizonte de expectativa 
(reguladora ou messiânica). Mas, por isso mesmo, ela talvez 

                                              
26 DERRIDA. op. cit., p. 46. 
27 DERRIDA. op. cit., p. 50. 
28 DERRIDA. op. cit., p. 51. 
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tenha um futuro, justamente, um porvir que precisamos 
distinguir rigorosamente do futuro. Este perde abertura, a vinda 
do outro (que vem) sem o qual não há justiça; e o futuro pode 
sempre reproduzir o presente, anunciar-se ou apresentar-se 
como um presente futuro na forma modificada do presente. A 
justiça permanece porvir, ela tem porvir, ela é por-vir, ela abre a 
própria dimensão de acontecimentos irredutivelmente porvir. 
Ela o terá sempre, esse porvir, e ela o terá sempre tido. Talvez 
seja por isso que a Justiça, na medida em que ela não é somente 
um conceito jurídico ou político, abre ao porvir a 
transformação, a refundição ou a refundição do direito e da 
política. 29 (grifos nossos) 

 

Continua Derrida afirmando que poderia ser preciso sempre dizer talvez quanto 

à justiça. Há um porvir para a justiça, e só há justiça na medida em que seja possível o 

acontecimento quer como acontecimento, excede ao cálculo, às regras, aos programas, 

às antecipações, dentre outros. A justiça, como experiência da alteridade absoluta, é 

inapresentável, mas é a chance do acontecimento e a condição da história. Uma história 

sem dúvida irreconhecível, claro, para aqueles que pensam saber do que falam quando 

usam essa palavra, quer se trate de história social, ideológica, política, jurídica etc. 30

 Partindo para a segunda parte do texto, Derrida trabalha diretamente o texto de 

Walter Benjamim de 1921, chamado “Kritik der Gewalt”. Voltando a discussão sobre o 

significado de Gewald, indica o autor a inspiração para o nome de sua obra “força de 

Lei”. Entendendo Gewald por violência, Derrida adverte que essa tradução exige 

precauções, pois Gewalt pode significar também o domínio ou a soberania do poder 

legal, a autoridade autorizante ou autorizada: a força de lei. Em seguida, vai dizer que 

existe também uma distinção entre a violência fundadora do direito, que é dita “mística” 

(grega), e a violência destruidora do direito, que é dita divina (judia).31

 Prossegue Derrida aprofundando-se agora na idéia já lançada de que toda 

Fundação do direito é violenta, mesmo que não se pegue em armas nem se produza a 

destruição de coisas ou pessoas. E de que também não há direito que não implique ser 

aplicado pela força. Indica também que o Estado teme a violência fundadora, isto é, 

capaz de justificar, de legitimar (begründen) ou de transformar as relações de direito 

                                              
29 DERRIDA. op. cit., p. 54. 
30 DERRIDA. op. cit., p. 55. 
31 DERRIDA. op. cit., p. 74. 
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(Rechtsverháltnisse), e portanto, de se apresentar como tendo um direito ao direito,32 

isto porque tal violência vai modificar o status quo estabelecido. 

 Ainda desenvolvendo seu raciocínio utilizando-se do texto de Benjamim, 

Derrida demonstra o posicionamento do direito no futuro; a partir das situações de 

violência e revoluções para o direito que surgirá dessas situações, no futuro: 

 

Como esse direito vindouro legitimará por sua vez, 
retrospectivamente, a violência que pode ferir o sentimento de 
justiça, seu futuro anterior já a justifica. A fundação de todos os 
Estados advém numa situação que podemos, assim, chamar de 
revolucionária. Ela inaugura um novo direito, e o faz sempre na 
violência. Sempre, isto é, mesmo que então não ocorram aqueles 
genocídios, expulsões ou deportações espetaculares que 
acompanham freqüentemente a fundação dos Estados, grandes 
ou pequenos, antigos ou modernos, muito perto ou muito longe 
de nós.  
Nessas situações ditas fundadoras de direito ou de Estado, a 
categoria gramatical do futuro anterior assemelha-se ainda 
demasiadamente a uma modificação do presente, para descrever 
a violência em curso. Ela consiste justamente em simular a 
presença ou a simples modalização da presença. Aqueles que 
dizem "nosso tempo", pensando então "nosso presente" à luz de 
uma presença futura anterior, não sabem muito bem, por 
definição, o que dizem. É justamente nesse não saber que 
consiste a eventualidade do evento, aquilo que se chama 
ingenuamente de sua presença".33

 

 Assim, Derrida forma o raciocínio de que, na formação do direito, sempre 

acompanhada de violência, é tal violência legível ou inteligível, já que ela não é 

estranha ao direito. Mas ela é, no direito, aquilo que suspende o direito. Ela interrompe 

o direito estabelecido para fundar outro: 

 

Esse momento de suspense, essa epokhê, esse momento 
fundador ou revolucionário do direito no direito, uma instância 
de não-direito. Mas é também toda a história do direito. Esse 
momento sempre ocorre e nunca ocorre numa presença, É o 
momento em que a fundação do direito fica suspensa no vazio 
ou em cima do abismo, suspensa a um ato performativo puro 
que não teria de prestar contas a ninguém e diante de ninguém. 

                                              
32 DERRIDA. op. cit., p. 81. 
33 DERRIDA. op. cit., p. 83. 
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O sujeito suposto desse performativo puro não estaria mais 
diante da lei, ou melhor, ele estaria diante de uma lei ainda 
indeterminada, diante da lei como uma lei ainda inexistente, 
uma lei ainda por vir, ainda à frente e devendo vir.34

 

 Seguindo, Derrida vai falar de um paradoxo: a transcendência inacessível da lei, 

diante da qual e antes da qual o “homem” se encontra, só parece infinitamente 

transcendente e portanto teológica na medida em que, muito próxima dele, ela depende 

apenas dele, do ato performativo pelo qual ele a institui: a lei é transcendente, violenta e 

não violenta, porque ela só depende daquele que está diante dela - e portanto antes dela 

- daquele que a produz, a funda, a autoriza num performativo absoluto cuja presença lhe 

escapa sempre. A lei é transcendente e teológica, portanto sempre futura, sempre 

prometida, porque ela é imanente, finda e portanto já passada. Todo “sujeito” se 

encontra preso de antemão nessa estrutura aporética. Somente o futuro produzirá a 

inteligibilidade ou a interpretabilidade dessa lei. 

 Assim, foi lançada a idéia de fundação como promessa, deslocando o direito 

para o futuro. Indo além do texto de Benjamim, Derrida vai propor a interpretação 

segundo a qual a própria violência da fundação ou da instauração do direito 

(RechtsetzendeGewalt) deve envolver a violência da conservação do direito 

(Rechtserhaltende Gewalt) e não pode romper com ela. E próprio da estrutura da 

violência fundadora solicitar sua própria repetição e fundar o que deve ser conservado, 

conservável, destinado à herança e à tradição, à partilha. Uma fundação é uma 

promessa: 

 

Todo estabelecimento (Setzung) permite e promete, instala-se 
pondo e prometendo. E mesmo que, de fato, uma promessa não 
seja mantida, a iterabilidade inscreve a promessa de salvaguarda 
no instante mais irruptivo da fundação. Ela inscreve, assim, a 
possibilidade da repetição no coração do originário. Melhor, ou 
pior, ela está inscrita nessa lei de iterabilidade, mantém-se sob 
sua lei ou diante de sua lei. Conseqüentemente, não há fundação 
pura ou instauração pura do direito, portanto pura violência 
fundadora, assim como não há violência puramente 
conservadora. A instauração já é iterabilidade, apelo à repetição 
auto-conservadora. A conservação, por sua vez, é ainda re-
fundadora para poder conservar o que pretende fundar. Não há, 

                                              
34 DERRIDA. op. cit., p. 84. 

3640



 

portanto, oposição rigorosa entre a instauração e a conservação, 
somente aquilo que chamarei (e que Benjamin não nomeia) de 
contaminação diferencial entre as duas, com todos os paradoxos 
que isso pode induzir. 35

 

3 DESLOCAMENTO DO DIREITO PARA O FUTURO E O LEGADO QUE SE 

PRETENDE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.... 

 Nossa jovem Carta Constitucional pretende-se constituir num legado 

democrático para as futuras gerações. Foi fundada na esperança de conseguir-se sua 

completa efetivação. Tal legado insiste-se ser deixado em movimento, não um 

movimento de evolução social, mas um legislativo, haja vista que é a Carta 

constitucional mais emendada de todas as que já entraram em vigor em nosso território. 

 Sem nenhuma pretensão de informar ao leitor do posicionamento acerca da 

pertinência de todas as 55 emendas constitucionais e das 6 emendas de revisão, observa-

se simplesmente que não é modificando ou descrevendo uma grande teoria que chegar-

se-á à solução do problema, mas evidencia-se ser a problemática que elege a teoria que 

lhe é adequada, dando-lhe sentido.  

Não se pode mais imaginar a solução dos problemas, que insistem em 

permanecer em nosso Estado Democrático de Direito, com a mera mudança normativa. 

 

Precisamos romper com concepções, ingênuas ou cínicas, 
segundo as quais bastaria mudar o texto das leis ou mesmo o da 
Constituição para serem solucionados de uma vez por todas 
todos os problemas de descumprimento do Direito. Pois mais 
uma nova emenda não vai resolver os nossos problemas de 
saúde, de educação, de habitação etc. 36

 

Ajustes devem ser feitos sem dúvida, assim como a possibilidade do controle de 

constitucionalidade, como bem afirma Luhmann, mas o caso brasileiro parece romper 

com o limite do razoável. Ora, o fato do futuro do direito – e especificamente da 

Constituição – ser aberto, de modo algum deve intervir na essência da intenção dos 

fundadores, nem acreditar que meras mudanças legislativas resolvem os problemas – da 

                                              
35 DERRIDA. op. cit., p. 90. 
36 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito, Política e Filosofia. 
Contribuições para uma teoria discursiva da constituição democrática no marco do 
patriotismo constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 75. 
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mesma forma que se costumam mudar os critérios de avaliação para melhorar a 

colocação dos avaliados.  

No Brasil, e em tantos outros países, persegue-se um Estado Democrático de 

Direito, que deve se efetivar, por mais complexa que seja a sociedade, preenchendo-se o 

projeto aberto da Constituição pelo exercício da autonomia pública e privada.37

Deixar o tempo social agir é juridicamente mais sensato e eficaz, num primeiro 

momento, do que uma corrida para modificação legislativa. Não se pode pretender 

deixar para as gerações futuras a ausência de um acoplamento estrutural e uma 

constituição como aquisição evolutiva que nunca vem, pelo simples fato de ser 

modificada em excesso, sem se permitir sua aquisição evolutiva pela sociedade. 

Tampouco pode-se deixar para os futuros brasileiros a reedição e modificação 

constante da promessa feita pelos fundadores de nosso direito, toda vez que se percebe 

impossível a efetividade de direitos constitucionais aliada ao exíguo tempo cronológico 

de apenas duas décadas. Imediatismos tendem a não funcionar na efetivação das 

promessas fundadas do direito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se, pois, que a Constituição não pode ser pensada como um processo 

de construção único, acontecido de uma só vez, mas posteriormente ajustado por meio 

de interpretação e, caso necessário, de emendas constitucionais.  

A sociedade contemporânea, envolta em seus problemas complexos, elege 

claramente para tentar resolve-los o deslocamento temporal do direito para o futuro. 

Interpretar o texto legal, tendo em foco o que foi realizado no contexto do deslocamento 

temporal do Direito para o futuro, permite o desenvolvimento da sociedade rumo à 

concretização do direito, seja este deslocamento fruto de vínculos com o futuro pela 

Constituição como aquisição evolutiva ou no direito fundado como promessa futura. O 

anseio é permitir que a jovem Carta constitucional brasileira, como um projeto vivo e 

aberto, exista independente de seu tempo cronológico, efetivando-se em interpretações 

que lhe sirvam rumo ao tempo da sociedade.  

                                              
37 CATTONI DE OLIVEIRA, op. cit., p. 75. 
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 Tal qual no relado de Walter Benjamin sobre o anjo pintado por klee,38 que 

serviu de epígrafe neste artigo, temos o direito fundado no que hoje consideramos 

passado, mas fundado num ideal democrático, nascido naquela época em que os 

fundadores – deputados constituintes de 1986/1988 – olhavam para o seu passado, do 

qual desejavam uma ruptura; aprendendo com ele, e refletindo os anseios de uma 

sociedade, impulsionados para o futuro. Este direito foi idealizado para possuir um 

futuro em aberto exatamente, acredita-se, para que os erros anteriores não se repetissem 

e que também a interpretação textual evoluísse de acordo com o ritmo de maturidade, 

necessidade, crescimento e evolução de nossa sociedade. 

 O tempo trazido pelas mudanças da tempestade do progresso, afirmado por 

Benjamin, por mais que se buscasse adivinhar na época da fundação, foi, é e sempre 

será – se se permitir aqui ‘adivinhar’ – imensurável: não se pode prever, com segurança, 

a força da tempestade do progresso nem a velocidade da evolução social. Mas é possível 

deslocar o direito para o futuro e aguardar [e principalmente laborar] pela evolução 

social e concretização do texto constitucional. 
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RESUMO 

No presente trabalho os autores pretendem aportar a ontologia fundamental de 

Heidegger à teoria da Constituição. Ultrapassando a visão logocêntrica, que pretende 

capturar a realidade no quadrante conceitual, a fenomenologia seria o método adequado 

para proporcionar o mostrar-se da Constituição, permitindo-se assim um desvelamento 

do seu ser. Nesse contexto, partindo-se da idéia de instrumento posta pelo mencionado 

filósofo, um primeiro enfoque autorizaria a visada da Constituição como ente do mundo 

jurídico que vem ao encontro do homem, que desvela o seu ser, mediante o seu uso. A 

Constituição seria um instrumento que se presta ao projeto de mundo constituído pelo 

homem, inserindo-se em um campo de valências próprio do Dasein, entrelaçado com a 

sua própria pré-compreensão do mundo. Conseqüentemente não podemos visá-la como 

algo que se põe diante de um sujeito cognoscente (ob-jectum), que detenha um sentido 

em si mesma; ao contrário, a sua compreensão está imbricada com a abertura própria do 

Dasein, que assim, vai desvelando o ser da Constituição na provisoriedade do tempo. 

Nesse ponto é preciso destacar que a Constituição deixa de ser um mero instrumento, 

para ligar-se à própria liberdade do Dasein na busca de fundamentação, uma busca 

perene, porquanto inerente à sua própria estrutura existencial. Portanto, em seus projetos 

de mundo, a Constituição-instrumento revelar-se-á sempre provisória no espaço e no 

tempo, fazendo com que a rigidez conceitual – às vezes fora do mundo – dê lugar ao 

Estado democrático, ao consenso, à busca coletiva no debate público.  

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO; HERMENÊUTICA; HEIDEGGER; 
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RESUMEN 

En el trabajo actual, los autores del artículo piensan contribuir para la teoría de la 

Constitución con la ontologia fundamental de Heidegger. La visión conceptualista 

quiere captar la realidad poniendo ella en el cuadrante del concepto. Por lo contrario, la 

fenomenología sería el método apropiado para permitir el surgimiento de la 

Constitución, permitiendo su verdad. En ese contexto, empezando por la idea de 

instrumento expresada por el filósofo mencionado, un primer enfoque autorizaría ver a 

la Constitución como un ente del mundo jurídico que viene al encuentro del hombre, 

que la revela a través de su uso. La Constitución sería un instrumento que es dado al 

proyecto de mundo constituido por el hombre, ligado a un campo propio de valores del 

Dasein, entrelazado con su propia pré-comprensión del mundo. Por consiguiente, no 

podemos verla como algo que si pone delante de un sujeto cognoscente (ob-jectum), que 

tenga un sentido en ella misma; al contrario, su conocimiento está imbricado con la 

apertura del Dasein, eso así, está yendo a mostrar el ser de la Constitución en el cambio 

del tiempo. Desde ese punto es necesario anotar el facto de que la Constitución deja de 

ser un simple instrumento, para vincularse a la libertad propia del Dasein en la 

búsqueda de fundamentación, una búsqueda perenne, porque inherente a su propia 

estructura existencial. Por lo tanto, en sus proyectos de mundo, la Constitución-

instrumento será revelada siempre provisoria en el espacio y en el tiempo, haciendo con 

que la rigidez conceptual - a veces pasando a lo largo del mundo – dé espacio al Estado 

democrático, al consenso, a la búsqueda colectiva en el debate público. 

PALAVRAS-CLAVE: CONSTITUCIÓN; HERMENÉUTICA; HEIDEGGER; 

ONTOLOGÍA; INTERPRETACIÓN; EFECTIVIDAD 

 
INTRODUÇÃO 

O presente artigo visa à introdução de um modelo heideggeriano de compreensão do 

mundo jurídico, partindo-se da Constituição, a qual será vista como um instrumento 

que, dada a sua função referencial, no seu uso, permitirá o mostrar-se do próprio mundo 

do Direito.  
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Parte-se da crítica ao logocentrismo, que pretende povoar o imaginário dos juristas de 

conceitos, os quais, longe de agarrar a realidade, apenas distanciam o homem de uma 

compreensão autêntica do ser da Constituição e do Direito. 

Embasados no método fenomenológico, procuramos demonstrar que a Constituição, tal 

como ela é, refere-se à liberdade do Dasein na busca de fundamentação (HEIDEGGER, 

1983, p. 44). De fato, a liberdade, enquanto deixar-valer o mundo, é a origem do 

fundamento em geral. Heidegger estabelece a diferença entre o fundar como instituir 

(Stiften) e o fundar como dar fundamentação (Begruenden). Fundamentalmente, o 

mundo do Direito só é possível a partir de uma compreensão adequada do ser do 

Dasein. Assim, no exercício da liberdade, o Dasein revela-se sempre mais como ser-no-

mundo, instituindo e fundamentando seus projetos. Portanto, a Constituição, antes de 

ser um objeto ao alcance da mão (Zuhandenheit), lançará suas raízes num específico 

modo de ser do Dasein: seu ser-livre, poder-ser, existência-no-mundo. Por isso, a 

Instituição (Stiftung) é um projeto de mundo antes de tudo. Este será possível na forma 

de ocupação e pré-ocupação humana. 

 Finalmente, coloca-se o problema da inefetividade do Direito, que às vezes trata a 

Constituição apenas como instrumento e não como projeto de mundo, na transitoriedade 

do tempo e do espaço, na permanente busca de fundamento. 

1 O CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

Não há sociedade sem um poder que lhe dê certa coesão, daí porque a sua organização 

pressupõe certa disciplina do exercício desse poder e, conseqüentemente, podemos 

afirmar que, em um sentido amplo, ela dispõe de uma Constituição, é algo próprio a ela, 

algo que lhe é inerente1. 

Em que pese a afirmação, o constitucionalismo é um movimento que se espraiou pelo 

mundo na era moderna, premido pela força da Revolução Francesa. Seria ela o cânone 

que fixaria, a par das regras de organização do Estado Moderno, aquelas que 

disciplinariam o exercício do poder que lhe constitui, bem assim as liberdades dos 

cidadãos. Esse arquétipo vem corroborado na própria Declaração de Direitos que dela 
                                                 
1 Nesse sentido, LASSALE, quando afirma que “uma constituição real e efetiva a possuíram e a possuirão 
todos os países, pois é um erro julgarmos que a Constituição é uma prerrogativa dos tempos modernos 
(...) Da mesma forma, e pela mesma lei da necessidade de que todo corpo tenha uma constituição própria, 
boa ou má, estruturada de uma ou de outra forma, todo país tem, necessariamente uma Constituição real e 
efetiva” (LASSALE, 1998, p. 39). 
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resultou, onde se lê que “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia 

dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes não tem Constituição” 

(Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, art. 16). 

A Constituição caminha pari passu com a sociedade, evolui com ela no tempo. Esta 

premissa é confirmada pela constatação de que a Constituição dos modernos convolou-

se, a ponto de ver-se transformada por completo, na visão contemporânea. Dentre os 

muitos traços do seu novo perfil está a superação da idéia central de documento voltado 

à proteção das liberdades dos cidadãos e o reconhecimento do seu papel constituinte da 

sociedade. Esse eixo central vai dar-lhe uma conformação típica, em que programas 

para uma vida boa vão ser estabelecidos, constelações de princípios vão povoá-la, a eles 

será reconhecida força normativa, a dimensão valorativa, portanto, vai ser exacerbada e 

nela as promessas da modernidade estarão à prova.  

Assim, a Constituição dos antigos não é a mesma dos modernos, e essa é diferente da de 

hoje. Essa marcha da sociedade em companhia da Constituição deixa no caminho um 

enigma, o desvelamento do seu ser, que pode ser resumido na seguinte questão: o que é 

a Constituição? 

O mundo do direito é pródigo de conceitos, onde se busca a captura da realidade dos 

seus entes nesse domínio estreito. A Constituição, como ente (instrumento de uso) que 

comparece nesse mundo, não escapa a essa prática. E é exatamente para uma primeira 

aproximação que pretendemos relacionar alguns conceitos que a ela são aplicados. 

Sob diversos ângulos procurou-se visá-la, daí resultando concepções sociológicas, 

políticas, normativas, dentre outras. Como exemplo, podemos citar CARL SCHMITT, 

que, partindo de uma distinção entre lei constitucional e Constituição, define a última 

como a decisão política fundamental2: 

É necessário falar da constituição como de uma unidade e a tal respeito conservar um 
significado absoluto de constituição. Ao mesmo tempo, não pode ser desconhecida a 
relatividade das simples leis constitucionais. A distinção entre constituição e lei constitucional é 
porém possível somente porque a essência da constituição não está contida em uma lei ou em 

                                                 
2 Tradução livre. Eis o original (SCHMITT, 1984, p. 41): 

 
“È necessario parlare della costituzione come di una unità e a tale riguardo conservare un significato 
assoluto della costituzione. Al tempo stesso non può essere disconosciuta la relatività delle singole leggi 
costituzionali. La distinzione fra costituzione e legge costituzionale è però possibile solo perché 1'essenza 
della costituzione non è contenuta in una legge o in una norma. Prima di ogni normazione c’è una decisione 
politica fondamentale del titolare del potere costituente, cioè in una democrazia del popolo, nella 
monarchia pura del monarca.” 
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uma norma. Antes de toda normação, é uma decisão política fundamental do titular do poder 
constituinte, que é, em uma democracia, uma decisão do povo; na monarquia pura, uma decisão 
do monarca. 

 

Para LASSALE, o predomínio da visão sociológica é evidente, porquanto a 

Constituição seria o conjunto dos fatores reais do poder existentes na sociedade. Parte 

ele da idéia de que a Constituição é uma espécie de lei, enquanto fruto de aprovação 

legislativa. Entretanto, não é uma lei qualquer, notabilizando-se pelo seu caráter de lei 

fundamental. Tanto é assim que, ordinariamente, não se permite modificá-la como as 

demais leis, além de irradiar-se por elas. Introduzindo a nota que a tipifica – 

fundamental – mostra-nos que o fundamento é algo que necessariamente deve existir, 

vinculando-se à idéia de necessidade. As coisas são tais como são, em virtude de um 

fundamento que necessariamente as orienta, daí afirmar que “a idéia de fundamento 

traz, implicitamente, a noção de uma necessidade ativa, de uma força eficaz e 

determinante que atua sobre tudo que nela se baseia, fazendo-a assim e não de outro 

modo” (LASSALE, 1998, p. 25). Ora, essa força ativa necessária se encontra nos fatores 

reais de poder que regem uma determinada sociedade3, configurando esse conjunto de 

fatores a real Constituição, ainda que não se identifique com aquela outra, positivada em 

uma folha de papel. 

Em KELSEN sobressaiu o viés normativo, daí porque a Constituição seria a norma 

derivada imediatamente de outra, fundante do sistema, de caráter hipotético. Confira 

(KELSEN, 1999, p. 247): 

A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas 
umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de 
normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a 
validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa 
outra norma, cuja produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim por diante, até 
abicar finalmente na norma fundamental — pressuposta. A norma fundamental — hipotética, 
nestes termos — é, portanto, o fundamento de validade último que constitui a unidade desta 
interconexão criadora. Se começarmos levando em conta apenas a ordem jurídica estadual, a 
Constituição representa o escalão de Direito positivo mais elevado. 

A questão é relevante, sobretudo, porque a dimensão conceitual procura justificar a 

necessidade de a Constituição ser cumprida, conferindo-lhe certa legitimação, 

                                                 
3 “Os fatores reais de poder que atuam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa 
todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando que não possam ser, em substância, a não ser 
como elas são” (LASSALE, 1998, p. 26). LASSALE discrimina alguns desses fatores, tais como, a 
monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, a pequena burguesia e a classe operária. 
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justificando-a. Daí porque o cerne do nosso problema estar na sua efetividade. Para 

tanto, essa apreensão conceitual visa a colaborar, mas nos indagamos se ela se presta a 

esse seu desiderato, e a resposta que se segue é negativa. Se é assim, que alternativa se 

apresenta para substituí-la? 

2 UMA VISÃO ONTOLÓGICA DA CONSTITUIÇÃO 
Ingressamos aqui na ontologia de Heidegger. Como cediço, a obra do filósofo é 

marcada pela crítica desferida à sociedade da técnica, que cai no esquecimento do ser4. 

Isso é bem demonstrado na busca frenética pela apreensão conceitual dos entes 

intramundanos, por uma visão teorética do mundo que em nada contribui para o 

desvelamento do ser. 

O termo conceito, em suas origens latinas, deriva de cum mais capere, ou seja, do verbo 

captar. No alemão, vem de Begriff, derivado do verbo greiffen, que significa agarrar. 

Daí essa posição central do conceito (logocentrismo) como instrumento que capta a 

realidade, que a agarra. 

Essa dominação conceitual nas ciências deixa escapar o chão da vida, olvida a 

historicidade do humano, escora-se em uma pseudo-segurança inalcançável nessa via. A 

complexidade do humano não pode ser agarrada pelo conceito, daí porque os conceitos 

de Constituição acima lançados são precários, por não permitirem a abertura do homem 

no tempo e não se prestando ao caro ideal de efetividade de que falávamos5. 

                                                 
4 Referindo-se à questão do ser, HEIDEGGER afirma que “Embora nosso tempo se atribua o progresso de 
uma reafirmação da ‘metafísica’, a questão aqui evocada caiu no esquecimento (...) Sem embargo, essa 
pergunta não é uma pergunta qualquer. Ela manteve acesas as pesquisas de Platão e Aristóteles para 
depois emudecer como questão temática de uma real investigação (...) E o que outrora, num supremo 
esforço do pensamento, se arrancou aos fenômenos, encontra-se, de há muito, trivializado.” 
(HEIDEGGER, 1997, p. 25). Continua ainda o filósofo, afirmando que tal esquecimento se pauta em 
premissas equivocadas, a saber: a de que o “ser” seria o conceito mais universal, indefinível e evidente 
por si mesmo (HEIDEGGER, 1997, p. 26-27). 
5 Note-se que FERDINAND LASSALE teria situado o problema, mas dele se distanciou por equipará-lo 
com a busca conceitual. Na verdade, sob um marco inicialmente ontológico (o que é a Constituição?), 
acabou por fazer uma crítica ao conceitualismo jurídico,  substituindo-o por um conceito sociológico. 
Confira (LASSALE, 1998, p. 22): 

 
(...) primeiramente, torna-se necessário saber qual é a verdadeira essência de uma Constituição 
(...) para isso, porém, de nada servirão as definições jurídicas que podem ser aplicadas a todos 
os papéis assinados por uma nação, ou por esta e o seu rei,  proclamando-as constituições, seja 
qual for o seu conteúdo, sem penetrarmos na sua essência (...) Repito, pois, minha pergunta: que 
é uma Constituição? Onde encontrar a verdadeira essência, o verdadeiro conceito de 
Constituição? 
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Como realça PAIVA6, “a finitude do homem faz necessários os conceitos, mas o papel 

que eles exercem não é absoluto, prestam-se como balizamento. O ser no tempo muda, e 

com ele as balizas, mesmo na ciência”. 

Nesse diapasão, parece-nos que o método fenomenológico nos pode ser útil, na medida 

em que essa captura que se pretende (logos) estaria subordinada ao que se mostra 

(fenômeno). Isso realça a abertura do humano ao que vem ao seu encontro.  

A proposta então é a de deixar o ente Constituição mostrar-se, para que possa ser 

desvelado o seu ser. Aí então poderemos vivenciá-la na ampliação dos horizontes do 

mundo jurídico. Aqui, faz-se mister retomar a questão da Diferença Ontológica7. 

Certamente, a expressão não tem apenas o sentido da diferença entre ser e ente, mas 

significa aquilo que se poderia definir como diferença no próprio ser, ou seja, o 

essenciar-se do ser na diferença ôntico-ontológica. Tal tema tornou-se um tópos 

privilegiado na filosofia de Heidegger(HEIDEGGER, 1975, p. 22-23): 

Responder corretamente à pergunta ‘o que significa: o Ser pertence ao ente?’ é o processo 
fundamental para afrontar os problemas da ontologia como ciência do Ser. Devemos poder 
distinguir de maneira inequívoca o Ser do ente se queremos fazer do Ser o tema da nossa 
pesquisa. Essa não é uma distinção qualquer, mas é antes de tudo aquela que somente permite 
alcançar o tema da ontologia e, por conseqüência, da própria filosofia. Nós a chamamos 
diferença ontológica, ou seja, a separação do Ser do ente. Nós vamos além do ente para 
alcançar o Ser. 

Destarte, como instrumento, a Constituição é tomada como um ente, como uma coisa 

que revela o ser do Direito, o mundo jurídico, que por sua vez lança suas bases na 

temporalidade do Dasein em seu projeto de mundo. Mas seria a Constituição apenas um 

ente? Fundamentalmente e originariamente, como se justificam suas raízes? 

Seguramente, o conceito é muito exíguo para abordar a realidade constitucional, vez que 

esta se refere imediatamente ao ser do Dasein, cuja essência é abertura 

(Erschlossenheit). 

Firmada a precariedade conceitual e fornecida a proposta de desvelamento pelo método 

fenomenológico, resta a impressão de que flutuamos no vazio. É preciso adentrar mais 

na sua efetiva aplicação, conferindo-lhe um caráter pragmático. Para tanto, faz-se 

necessária ainda uma abordagem sobre a analítica do Dasein, focada no existencial do 

                                                 
6 Nota de aula proferida pelo Prof. Márcio Paiva em 02 de abril de 2007, no curso de Filosofia do Direito 
do Programa de Pós-graduação da Faculdade Mineira de Direito. 
7 Para maiores esclarecimentos, consultar: PAIVA, 1998, p. 28-42. 
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ser-no-mundo, para que dele se entenda o caráter instrumental da Constituição e a 

liberdade como provisoriedade temporal do fundamento.  

3 O DASEIN COMO SER-NO-MUNDO E A CONSTITUIÇÃO COMO 
ENTE QUE VEM AO SEU ENCONTRO 

Posta a relevância da questão do sentido do ser (o questionado – das Gefragte), não 

precisamos divagar muito para percebermos que o único ente ao qual a questão pode ser 

dirigida é o homem8 (Dasein), é ele o interrogado (das Befragte), o único ente que seria 

capaz de respondê-la. Tal é o privilégio ôntico-ontológico do Dasein, a que se refere 

Heidegger. De fato, a rocha, a mesa, o livro, o martelo, todos são algo, são entes 

intramundanos, mas que não se revestem do modo de ser próprio do Dasein, dada a 

curvatura própria desse último, que se configura na possibilidade de ser o único ente 

apto a compreender-se a si mesmo e ao Ser em geral; e, mais ainda, tendo essa 

possibilidade como um seu modo de ser no mundo. É esse modo de ser próprio do 

Dasein, viabilizando a compreensão daquilo que ele mesmo é, que o caracteriza como 

existente (sein-koennen)9.   

                                                 
8 O Dasein não se confunde com o “homem”, em um viés antropológico ou psicológico ou apenas 
biológico, mas revelaria aquele ente particular que se mostra na sua existência no mundo, um projeto que 
se realiza por suas possibilidades, de forma que, ao fazermos a equiparação entre as duas palavras, tal se 
deu apenas em virtude de uma aproximação simplificada, que permitiria maior compreensão das idéias 
expostas. 
9 Não se põe aqui a expressão “existência” como algo materializado no mundo, algo que pode ser captado 
pelos sentidos, mas essa qualidade reflexiva desse ente particular que é o Dasein, em contraposição com 
os demais entes que, nesse sentido, não existem, embora estejam no mundo e possam ser captados 
sensitivamente. É que, em Heidegger, a analítica existencial do Dasein é tomada pelo viés da 
medianidade, ou seja, dirigida ao seu modo de dar-se mediano, tanto mais comum, como mais geral. Daí 
porque, na sua estrutura, revelamos potencialidades que podem (ou não) ser exploradas, refletindo um 
horizonte de possibilidades na liberdade. Portanto, quando se afirma que a essência do homem é a sua 
existência, é preciso acatarmos tais expressões dentro do contexto da obra. Eis a esclarecedora e precisa 
advertência de GIANNI VATTIMO (VATTIMO, 1996, p. 25): 

“ ... dizer que a natureza do homem é poder ser equivale a dizer que a sua 
natureza consiste em não ter uma natureza ou uma essência. Ainda mais complexo é 
o uso do termo «existência». Algo de existente é, geralmente, entendido como algo 
de «real» e, como já se disse, o seu modo de ser é o da possibilidade, e não o da 
realidade: o homem não é um existente no sentido da Vorhandenheit. Dizer que o 
homem existe não pode, pois, significar que o homem seja algo «dado», porque 
aquilo que o homem tem de específico e que o distingue das coisas é justamente o 
facto de estar referido a possibilidades e, portanto, de não existir como 
realidade simplesmente-presente. O termo existência, no caso do homem, deve 
entender-se no sentido etimológico de ex-sistere, estar fora, ultrapassar a 
realidade simplesmente presente na direcção da possibilidade. Se entendemos o 
termo existência neste sentido, deve reservar-se só para o homem; a existência 
tal como a entende a ontologia tradicional (que não pode aplicar-se ao homem) é a 
simples-presença, a Vorhandenheit.” 
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Fixada essa idéia, temos que a questão acerca do sentido do ser deve partir da análise da 

estrutura desse ente particular que denominamos Dasein. Como é ele o único ente que 

existe, essa análise é feita através dos seus existenciais, dos quais, sobretudo para os 

nossos objetivos, sobressai o “ser-no-mundo”. O Dasein é-no-mundo10.  

Ser-no-mundo, como expressão composta, remete-nos a três indagações: quem é que é 

no mundo? O que é mundo? O que é “ser-em”? 

À primeira indagação responderemos: o Dasein. É ele que “é-no-mundo”11, mas o que é 

mundo? Como descrevê-lo como fenômeno? A primeira tentativa é de relacioná-lo ao 

conjunto de entes que estão no mundo: as árvores, as montanhas etc. (uma descrição de 

mundo do ponto de vista ôntico), mas essa idéia não alcança a resposta perseguida, pois 

se são coisas que estão no mundo, este conjunto de coisas que estão no mundo não é 

propriamente o mundo12. Uma segunda idéia seria a de ver o mundo como o conjunto de 

manifestações desses entes, de como eles são, e aí teríamos um perfil ontológico, mais 

próximo da idéia de natureza, a qual, per se, já é um ente. Aqui ainda poderíamos falar 

em um mundo das matemáticas, um mundo do direito, um mundo animal etc. Podemos, 

ainda em um viés ôntico, falar de um mundo próprio de um Dasein efetivo, tal como o 

mundo acadêmico, ou um mundo circundante mais próprio, como o mundo doméstico. 

Finalmente, pode-se ainda conceber um mundo como conceito ontológico-existencial do 

Dasein, ao que HEIDEGGER designa mundanidade. Ontológico porque revela o ser, e 

existencial porque tal revelação se dá na abertura do Dasein.  

Essa polissemia da palavra mundo é assim posta por HEIDEGGER (1997, p. 92-93): 

1. Mundo se emprega como conceito ôntico, e significa então a totalidade do ente que pode 
estar-aí dentro do mundo. 
2. Mundo funciona como termo ontológico, e então significa o ser do ente mencionado no 
número 1. E assim ‘mundo’ pode  converter-se no termo para designar  a   região  que  sempre  
abarca  uma multiplicidade de entes: por exemplo, ao falar do ‘mundo’ do matemático, mundo 
significa a região dos possíveis objetos da matemática. 

                                                 
10 Na tradução para o castelhano, do chileno JORGE EDUARDO RIVERA C., é justificada a opção por 
“estar-no-mundo”, em substituição à tradução ordinária de “In-der-Welt-sein” por “ser-no-mundo”. Para 
o tradutor, estar seria a forma forte de ser, no sentido de dar-se numa dinâmica de possibilidades, de 
“estar-sendo-no-mundo”. Aqui, manteremo-nos fiéis à tradução mais comum, mas atentos à advertência 
do tradutor citado. 
11 No sentido de ser o único ente que aí se coloca sendo (vide advertência da nota anterior). 
12 Talvez essa seja a acepção cotidiana de estar no mundo, ou seja, a idéia de algo que está aí inserido em 
outra coisa, tal como o garfo na gaveta, que por sua vez está na mesa, a qual está na cozinha etc. Algo 
pré-dado onde eu me coloco, uma visão material, meramente espacial. Entretanto, como já anotado acima, 
não é esse o mundo em que o Dasein é. O Dasein não é um ente intramundano, porquanto dotado de 
existência. É um projeto que se realiza no mundo, não algo que estaticamente nele se encontre. O ser não 
é um ente! Pelo que o mundo é a própria condição de possibilidade desse existir, um existencial mesmo. 
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3. Mundo pode ser novamente entendido em sentido ôntico, mas agora não como o ente que por 
essência não é o Dasein e que pode comparecer intramundanamente, mas como ‘aquele no 
qual’ ‘vive’ um Dasein fático enquanto tal. Mundo tem aqui um significado existentivo pré-
ontologicamente, no qual se dão novamente distintas possibilidades: mundo pode significar o 
nosso mundo ‘público’ ou o mundo circundante ‘próprio’ e mais próximo (doméstico). 
4. Mundo designa, por último, o conceito existencial-ontológico da mundanidade. A 
mundanidade mesma é modificável segundo a variável totalidade estrutural dos ‘mundos’ 
particulares, mas encerra em si o a priori da mundanidade em geral. 

Assim, o mundo jurídico não é um lugar objetivo, ou um conjunto de leis (entes), um 

conjunto de instituições, mas todos os significados possíveis, relativos às pessoas que 

fazem parte daquele contexto. Daí o acerto na afirmação de que o mundo não é (um 

ente, uma coisa); o mundo se faz mundo: “ Welt ist nie, sondern weltet” (HEIDEGGER, 

1983, p. 39). Confira (PAIVA, 1998, p. 117):  
O mundo se faz mundo, mundifica-se, revela-se na sua essência de mundaneidade, ou seja, 
fazer-se mundo significa recolher em si uma gama de sentido. Dizer que alguma coisa se faz 
mundo significa que eu experimento a significatividade da mesma, a sua função, a sua 
colocação no espaço, as pequenas histórias que giram em torno dela. Dizer que uma coisa se 
faz mundo equivale dizer: recolhe um inteiro mundo de significatividade no espaço e no tempo. 

Por tudo isso é que só podemos falar em mundo, em virtude do Dasein, sem ele não há 

mundo, só ele tem mundo.  

Superada esta pequena introdução, podemos, em certa acepção, falar em um mundo do 

Direito e ver a Constituição como um ente intramundano que lança suas raízes no 

próprio Dasein que é livre para o fundamento. Assim, o Dasein institui e dá 

fundamentação. É modo de ser próprio do Dasein o instituir, o que resulta na 

Constituição. O Dasein está (sendo) nesse mundo e está junto desse ente que 

denominamos Constituição. Desvelar o sentido da Constituição, o ser da Constituição, é 

próprio da compreensão daquele ente (o Dasein). Mas como se dá essa relação do 

Dasein com esse ente (a Constituição)? Como desvelar o sentido desse ente? 

4 A CONSTITUIÇÃO COMO INSTRUMENTO 

Até aqui destacamos que “O ser do homem consiste em estar referido a possibilidades; 

mas concretamente este referir-se efetua-se não num colóquio abstrato consigo mesmo, 

mas como existir concretamente num mundo de coisas e de outras pessoas” 

(VATTIMO, 1996, p. 26).  Por sua vez, as coisas que se encontram no mundo, na 

cotidianidade média do Dasein, não são simples presenças (Vorhandenheit), mas algo 

que para ele se revelam na sua instrumentalidade, prestam-se a algo (Zuhandenheit) em 

relação à sua vida, são inseridas em sua existência de alguma forma, para algum fim, 
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ocupando-se das mesmas e preocupando-se com seus semelhantes. Assim, os entes 

intramundanos representam uma via de acesso ao ser em geral. Mas seria a Constituição 

apenas um ente intramundano como os outros? De fato, não. Originada da estrutura 

existencial do Dasein, instituída e constituída na temporalidade, a Constituição 

desvelará o mundo do Direito num espaço e num tempo possíveis. 

Tal concepção vai romper bruscamente com a tradição filosófica de objetificação do 

mundo, captado por um olhar desinteressado do homem. Ao contrário, essa 

instrumentalidade dos entes intramundanos não é algo que se acrescente à sua essência, 

mas, sobretudo, a única forma com que eles originariamente se mostram em nossa 

experiência. Podem até não ser utilizadas como tais, já que o Dasein é projeto, é 

possibilidade, mas são dotadas de certo significado em nossas vidas. Rompe-se assim, 

com a tradição objetificante, com a dicotomia do modo de conhecimento nas bases da 

relação sujeito-objeto. Como nos adverte G. VATTIMO (1996, p. 28), 

A filosofia e a mentalidade comum pensam, desde há séculos, que a verdadeira realidade das 
coisas é a que se apreende «objectivamente» com um olhar desinteressado que é, por 
excelência, o olhar da ciência e das suas medições matemáticas. Mas se, como se viu, o modo 
originário de as coisas se apresentarem na nossa experiência não é aparecerem como 
«objectos» independentes de nós, mas darem-se como instrumentos, fica aberto o caminho para 
reconhecerem a própria objectividade das coisas como um modo particular de a 
instrumentalidade se determinar. 

Portanto, o verdadeiro modo de ser das coisas (dos entes intramundanos) é a sua 

prestabilidade, a sua instrumentabilidade, daí porque “as coisas não são em si, mas, 

antes de mais, estão em relação conosco como instrumentos; o seu ser está radical e 

constitutivamente em relação com o ser projetante do estar-aí” (VATTIMO, 1996, p. 

29). 

Há determinados instrumentos que se notabilizam em sua função de sinal. São para 

sinalizar! Por exemplo: a seta é um instrumento utilizado para sinalizar a curva que irá 

fazer-se com o automóvel. Quando se mostra intermitentemente piscando a alguém, 

sinal de que o veículo irá curvar naquele sentido. Mesmo quando apagada sinaliza, já 

que é sinal de que prosseguirei em linha reta. Assim, o seu ser, como se mostra a seta, é 

na sua função de sinal. Esses instrumentos revelam um caráter muito próprio, mas que 

não lhes é exclusivo: é a sua função referencial. Quando se diz que os entes 

intramundanos são referidos a certa utilidade, prestam-se e mostram-se em certo fim, 

sendo para algo, há, aí mesmo, certo caráter referencial. Entretanto, essa função de 
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referência pode ser alargada, quando introduzimos a sua vinculação àqueles que deles se 

utilizam, ao material de que está constituído etc13. 

E aí tocamos em um ponto essencial. O Dasein tem mundo. Essa mundidade se revela 

nas suas possibilidades, no seu relacionar-se com outro Dasein e com os entes 

intramundanos. Esses vêm ao seu encontro, mostrando-se nem tanto como coisas, como 

entes puros, simples substâncias captadas sensorialmente, objetificadas, mas como 

utilidades que se prestam a algo nesse projeto de vida. Esses entes, nesse mostrar-se 

como sendo algo-para, em sua utilidade e prestabilidade, em seu uso pelo Dasein, 

revelam não um mundo objetificado, mas essas próprias visões utilitárias com que são 

captados e, conseqüentemente, desvelam a própria mundanidade do mundo, conectam-

se com quem os utiliza, referenciam-se ao mundo. 

Esse caráter referencial inerente aos instrumentos pode ser transposto para o mundo 

jurídico. O Dasein tem mundo, um mundo jurídico também, que pode ser desvelado na 

sua relação com o ente Constituição. Esse ente intramundano assume uma função, é um 

ser-para, que, ao ser utilizado, revela o mundo do Direito. 

De nada adianta objetificar esse ente, tentando captá-lo desinteressadamente, de forma 

intelectual, agarrando-o em um conceito, que apenas revelará um possível sentido para a 

Constituição, o qual, longe de enquadrá-la no tempo, aprisionando-a, acabará por 

tornar-nos cegos e limitados quanto às suas possibilidades. Ao contrário, a Constituição 

deve ser focada em sua utilidade, como instrumento que se presta a algo nesse projeto 

de vida do Dasein. Essa convolação de perspectiva, ao invés de conceituá-la com essa 

visão entificante, que leva ao esquecimento do seu próprio ser, permite-nos desvelá-la 

na multiplicidade de sentidos que lhe é própria. Em resumo, todo ente intramundamo, 

dada a abertura do Dasein, congrega um mundo de sentido e significados, para além de 

conceitos cristalizados. 

Esse deixar a Constituição vir ao nosso encontro, mostrando-se em seu modo de ser 

mais próprio, como instrumento ou utilidade, como ente que “é-para”, mais do que 

captar o sentido do seu ser, permitirá ainda, por sua função referencial, deixar mostrar-

se o próprio mundo do Direito. 

                                                 
13 Heidegger vai falar que “o mundo circundante se dá acesso a entes que, não tendo em si mesmos 
necessidade de ser produzidos, já sempre estão à mão. Martelo, alicate, prego, remetem por si mesmos ao 
aço, ferro, mineral, pedra, madeira – estão feitos de tudo isso. Por meio do uso, no útil está descoberta 
também a natureza, e o está à luz dos produtos naturais” (HEIDEGGER, 1997, p. 98). 
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Mas, afinal, esse modo de ver o mundo do Direito, partindo-se da Constituição como 

instrumento que, na sua função de referência, acaba por contribuir para a revelação 

desse mundo, deixa uma inquietante questão: se a Constituição é um “ser-para” algo, 

que algo é esse que ela “é-para”? 

5 A FUNÇÃO INSTRUMENTAL DA CONSTITUIÇÃO E A PRÉ-
COMPREENSÃO DO DASEIN 

Como bem adverte GIANNI VATTIMO, “o nosso ser no mundo não é só ou 

principalmente um estar em meio de uma totalidade de instrumentos, mas um estar 

familiarizado com uma totalidade de significados” (VATTIMO, 1996, p. 32). Nos 

instrumentos, há uma significatividade essencial à compreensão humana. De fato, a 

instrumentalidade daqueles entes não está relacionada apenas ao seu servir para algo, 

mas no seu valer para nós. Essas valências das coisas não são todas descobertas no uso 

efetivo delas, manifestam-se, em geral, através dos signos, possuem um significado 

desde sempre já trazido pelo Dasein, daí porque o mesmo autor destaca que “ser-no-

mundo significará agora não tanto ter sempre relação com uma totalidade de coisas-

instrumentos, como já ter sempre familiaridade com uma totalidade de significados” 

(VATTIMO, 1996, p. 32).  

Há, pois, uma noção de mundo como totalidade de instrumentos, que se conjuga com 

outra, a de mundo como totalidade de significados. Por isso é que se diz que o Dasein 

tem mundo, no sentido de que desde sempre já está familiarizado com este complexo de 

significados. Da mesma forma, somente há mundo pelo Dasein, já que mundo é 

mundanidade, este plexo de significância que o próprio Dasein carrega.  

Assim, em seu modo de ser no mundo, o Dasein assume a possibilidade de desvelar o 

ser do ente que vem ao seu encontro, em sua utilidade, exatamente em face desse 

complexo de significância de que ele já dispõe. Nesse contexto, destaca-se outro 

existencial do Dasein – a compreensão.  

Para o Dasein, ser no mundo equivale a ter originariamente intimidade com uma 

totalidade de significados (VATTIMO, 1996, p. 33). A partir dessa noção, conclui-se 

que não há um mundo prévio de objetos ao qual, posteriormente, o Dasein se 

relacionaria, atribuindo-lhe significados e funções; ao contrário, as coisas se mostram já 

no âmbito de uma totalidade de significados possíveis de que aquele já dispõe. Assim, 
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pode-se afirmar que o mundo somente nos é dado, na medida em que já o temos! Só 

compreendemos o mundo, a partir de uma pré-compreensão que dele já possuímos, tal é 

a noção de círculo hermenêutico. Eis o que nos fala GIANNI VATTIMO(VATTIMO, 

1996, p. 34): 

Se o mundo, como vimos, está «primeiro» que as coisas individuais - porque de outra maneira 
as coisas, que são só enquanto pertencem ao mundo como totalidade instrumental, não 
poderiam dar-se como tais -, também está primeiro que todo o significado particular e 
específico, a totalidade de significado a que se reduz o mundo. Por outras palavras, poderia 
dizer-se que o mundo só se nos dá na medida em que já temos sempre (isto é, originariamente, 
antes de toda a experiência particular) certo «patrimônio de idéias» e, se se prefere, certos 
«prejuízos», que nos guiam na descoberta das coisas. Acontece como na leitura de um livro; 
todos temos a experiência de que um livro nos fala na medida em que «buscamos» nele alguma 
coisa; ou, como dizia Platão, podemos reconhecer o verdadeiro quando o encontramos, porque 
de alguma maneira já o conhecemos. 

Essa idéia não nos põe em uma situação de prévia compreensão plena e total do mundo, 

dado o caráter instrumental das coisas, que se reflete no possível uso que delas podemos 

fazer. Tal possibilidade está intimamente ligada à compreensão, haja vista que, sendo o 

Dasein constitutivamente abertura, um poder-ser, as suas estruturas se caracterizam 

pelas possibilidades14. O Dasein, sendo-no-mundo como projeto, tem na sua pré-

compreensão do mundo também mera possibilidade, sujeita a alterações, 

desenvolvimentos e ulterior elaboração15. 

É efetivamente aqui que entra a Constituição. Ao encerrarmos o passo anterior, 

indagávamos acerca do “para-quê” da Constituição, ou seja, se ela, como instrumento, é 

para-algo, que algo seria esse? Certamente que não o encontraremos objetivamente 

destacado do Dasein, daquele ente que compreende. Essa utilidade da Constituição está 

imbricada com o que ela vale para o homem. Esse fim constitucional deve inserir-se no 

plexo de significados de que o Dasein já dispõe, ou seja, somente compreenderemos a 

                                                 
14 “A essência do Dasein consiste em sua existência. Os caracteres destacáveis neste ente não são, por 
conseguinte, ‘propriedades’ que estejam-aí de um ente que está-aí com tal ou qual aspecto, mas sempre 
maneiras de ser possíveis para ele, e só isso.” (HEIDEGGER, 1997, p. 67-68). Portanto, “Falar de 
abertura radical significa, no contexto heideggeriano, referir-se ao modo de ser do Dasein, à existência do 
homem. Existir é ser na abertura do Ser (...) o Ser (Sein) do ser-aí (Dasein) expressa a relação essencial 
que o Ser possui com a essência humana, enquanto o aí (da) exprime a relação da essência humana à 
abertura, que constitui o horizonte da manifestação do Ser.” (PAIVA, 1998, p. 56). 
15 Nas palavras de GANNI VATIMO (VATTIMO, 1996, p. 35),  

“Substancialmente, a idéia de projeto, que define a totalidade do modo de ser do 
Dasein, tem aqui dois sentidos: a compreensão é projeto porque é um possuir a 
totalidade dos significados que constituem o mundo, antes de encontrar as coisas 
individuais: mas isto acontece só porque estar-aí é, constitutivamente, poder-ser 
e só pode encontrar as coisas inserindo-as neste seu poder-ser e entendendo-as, 
por conseguinte, como possibilidades abertas.” 
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Constituição (e o mundo do Direito que do seu uso aflora) através de uma pré-

compreensão constitucional. Daí a acertada afirmação de LENIO STRECK, no sentido 

de que “a Constituição não é um elemento objetivo, separado do intérprete, fora da 

circularidade hermenêutica” (STRECK, 2002, p. 195). Para alcançar tal conclusão, o 

autor fundamenta:  

O sentido do texto se dá a partir do modo de ser-no-mundo no qual está o intérprete. Não se 
percebe o texto primeiramente enquanto ‘ser-objeto’. Há um mundo circundante onde acontece 
essa manifestação. Ao vislumbrar o texto, já há um ter-prévio, um ver-prévio e um pré-conceito 
acerca da Constituição.16  

Assim, vemos que não se pode objetificar essa instrumentalidade, isoladamente daquele 

que usa a Constituição. E como ele que a usa é possibilidade, projeto, poder-ser, então 

não haverá também para a Constituição um sentido estagnado no tempo. 

Essa compreensão do fenômeno não nos põe de volta ao ponto de partida; antes, faz-nos 

reconhecer a nossa limitação, a impossibildiade de aprisioná-la em um conceito 

estanque. Essa conclusão não nos conduz ao nihilismo, ela não nos põe em inércia, até 

porque o Dasein é movimento, é ser que compreende (a compreensão é um seu 

existencial), é um seu modo de ser-no-mundo (no mundo do direito também). Ela 

apenas nos dá conta da nossa situação hermenêutica que  clama pelo reconhecimento da 

nossa limitação, conformada pela historicidade. Assim, antes de nos levar a um estado 

de letargia dogmática, põe-nos em atitude de angústia pelo estranhamento, sendo esse o 

sentimento que viabiliza a abertura da clareira para a emergência do ser do direito.  

Para que não fiquemos sobrevoando o tema, poderíamos dizer, sem pretensão absoluta, 

que a Constituição tem a sua utilidade voltada ao seu uso no assegurar concretamente as 

liberdades que menciona, o ideal de vida boa que proclama, fins esses que somente 

poderão ser desvelados no contexto histórico e concreto em que as situações se 

                                                 
16 Trata-se de franca aplicação das lições de HEIDEGGER, acerca da interpretação. Confira 
(HEIDEGGER, 1997, p. 174): 

“A interpretação de algo enquanto algo está essencialmente fundada no haver 
prévio, na maneira prévia de ver e na maneira de entender prévia. A interpretação 
não é jamais uma apreensão, sem supostos, de algo dado. Quando essa particular 
concreção da interpretação, que é a interpretação exata dos textos, apela ao que 
‘está ali’, o que de imediato está alí não é outra coisa senão a óbvia e 
indiscutida opinião prévia do intérprete, que subjaz necessariamente em todo que 
fazer interpretativo como aquilo que com a interpretação mesma já está ‘posto’, 
isto é, previamente dado no haver prévio, a maneira prévia de ver e a maneira de 
enteder prévia.” 
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apresentam. Ao assim usar a Constituição, ao intérprete se abrirá a compreensão do 

próprio mundo do Direito.  

6 INEFETIVIDADE DO DIREITO: VÍCIOS DO INSTRUMENTO OU 
DA SUA COMPREENSÃO? 

Há um distanciamento entre a realidade social e o texto constitucional que nos permite 

afirmar que ainda não se viu o “acontecer” do Direito. Não são proporcionados meios 

para a emergência do ser do Direito, ou, nas palavras de LENIO STRECK, “não foram 

criadas as condições propiciadoras da abertura (clareira) necessária e suficiente para a 

manifestação do ser da Constituição (e de seus desdobramentos jurídicos-políticos, 

como a igualdade, a redução da pobreza, a função social da propriedade, o direito à 

saúde...”. (STRECK, 2002, p. 187) 

Tal constatação está longe de poder ser atribuída a eventuais vícios da Constituição-

instrumento (ente), haja vista que, mesmo em suas deficiências, o sentido referencial 

revelatório do mundo estará presente. Aliás, diríamos que é exatamente aí que tanto 

mais ele se fará presente. 

A lição de Heidegger é esclarecedora (HEIDEGGER, 1997, p. 101-102): 

 ... que um utensílio seja inempregável implica que a constitutiva remissão dele para algo, a um 
para-isso está impedida. As remissões mesmas não são objeto de contemplação, mas estão 
presentes (sind ... ‘da’) no submeter-se da ocupação a elas. Agora bem, ao impedir-se a 
remissão - na inempregabilidade para ... - a remissão se faz explícita (...) O contexto pragmático 
(Zeugzusammenhang) não resplandece como algo jamais visto, mas como um todo já 
constantemente e de antemão, divisado na circunspeção. Mas com esse todo se acusa o mundo. 

Portanto, eventuais defeitos estruturais da Constituição não obnubilam seu papel 

referencial, não impedem o desvelar do mundo do Direito; ao contrário, os vícios desse 

instrumento, nesse caso, tão mais farão presentes o mundo jurídico. Nas últimas 

décadas, a crise democrática dos países sul-americanos bem dão mostra disso. O tempo 

revelou os vícios e aprimorou o texto da Constituição. O problema está exatamente na 

objetificação logocêntrica, como se a incorporação dessas conquistas compreensivas ao 

seu texto fossem, per se, suficientes para desvelar uma nova compreensão do mundo do 

Direito.  

O que se tem é uma negação do novo que se utiliza como o velho, em razão de uma 

baixa pré-compreensão do sentido do ser da Constituição. Pelo que nos parece acertada 

a crítica de LENIO STRECK ( cf. STRECK, 2002, p.184 e ss.) quando, após uma detida 
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análise do histórico da nossa Corte Constitucional, que o levou à premissa da ausência 

de tradição constitucional em nosso país, acabou por atribuir a ela o efeito de uma pré-

compreensão frágil do fenômeno constitucional e, conseqüentemente, uma baixa 

efetividade dela e do sistema jurídico como um todo.  

Assim, como a pré-compreensão assume papel de relevo na compreensão do Direito, na 

medida em que essa tradição jurídica que nos permeia é deformada, ela gera um modo 

inautêntico de ser do Direito, inautenticidade essa que se revela na crise de efetividade 

da Constituição, na morosidade da justiça, no problema do acesso à justiça, na não 

implementação dos direitos sociais etc. 

Ora, na medida em que minha compreensão prévia é deformada, a utilidade do 

insrumento fica obscurecida, fazendo com que eu não o use, e assim omitindo-me, é a 

própria Constituição que não se mostra, deixando de exercer o seu papel referencial, de 

forma a fragilizar a aparição do próprio mundo do Direito. 

Por último, cabe ressaltar mais uma lição heideggeriana. O Dasein, ao instituir e dar 

fundamentação aos seus projetos de mundo, inclusive o mundo jurídico, esbarra na 

inevitável incompletude e na sua finitude radical. Por isso, o próprio Heidegger conclui 

que a liberdade do Dasein, enquanto liberdade para o fundamento, instituindo e dando 

fundamentação aos projetos de mundo, Ab-Grund (HEIDEGGER, 1983)17. Abgrund é a 

impossibilidade de colher a totalidade em si mesma. É o referencial básico da liberdade 

humana. Abgrund não é apenas abismo que se desfunda em si mesmo; é, antes de tudo, 

a presença do infinito em toda realidade finita. É a marca da provisoriedade que 

experimentamos como seres no mundo e no tempo. Talvez, aí esteja o espaço da 

democracia, da autêntica autonomia humana, do consenso racional, do discurso, da 

busca permanente, antes que a cristalização em conceitos, quando o chão da vida se nos 

escapa. Desse modo, a Constituição revelará o ser do Direito escondendo-o 

constatemente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. A idéia de Constituição como documento onde são plasmadas as diretrizes para uma 

vida social boa é reflexo da modernidade, difundindo-se no espaço e no tempo. A 

                                                 
17 Ver a respeito da liberdade como liberdade para o fundamento das ações humanas o texto: PAIVA, 
2004. 
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legitimação da própria Constituição se vê, nesse viés, dependente de conceitos que a 

sustentem, sendo pródigas as doutrinas constitucional e política em oferecê-los. 

Entretanto, o logocentrismo não aprisiona o ser em geral; obscurece as suas 

possibilidades. 

2. Uma possível alternativa é a visada da Constituição como ente do mundo jurídico que 

vem ao encontro do homem, que desvela o seu ser, mediante o seu uso. 

5. A primazia da questão do sentido do ser é colocada diante daquele único ente que é 

capaz de compreendê-la, o Dasein.  O primado ôntico-ontológico desse ente impõe a 

análise da sua estrutura existencial, a fim de que se possa compreender o sentido do seu 

próprio ser. Nesse contexto, exsurge o ser-no-mundo, elemento estrutural relevante, 

porquanto revela o caráter de abertura do Dasein. 

6. A expressão mundo nos conduz a várias acepções, mas aqui prevalece não a idéia de 

um ente em que se encontram as coisas, uma delimitação material do espaço, mas a 

mundanidade do mundo. Assim, o mundo jurídico não é um lugar objetivo, ou um 

conjunto de leis (entes), um conjunto de instituições, mas todos os significados 

possíveis, relativos às pessoas que fazem parte daquele contexto. Portanto, “O ser do 

homem consiste em estar referido a possibilidades; mas concretamente este referir-se 

efetua-se não num colóquio abstrato consigo mesmo, mas como existir concretamente 

num mundo de coisas e de outras pessoas” (VATTIMO, 1996, p. 26). 

7. O Dasein é-no-mundo. Essa mundidade se revela nas suas possibilidades, no seu 

relacionar-se com outro Dasein e com os entes intramundanos. Esses vêm ao seu 

encontro, mostrando-se nem tanto como coisas, como entes puros, simples substâncias 

captadas sensorialmente, objetificadas, simples presenças (Vorhandenheit), mas como 

utilidades que se prestam a algo nesse projeto de vida (Zuhandenheit). Esses entes, 

nesse mostrar-se como sendo algo-para, em sua utilidade e prestabilidade, em seu uso 

pelo Dasein, revelam não um mundo objetificado, mas essas próprias visões utilitárias 

com que são captados e, conseqüentemente, desvelam a própria mundanidade do 

mundo. Conectam-se com quem os utiliza, referenciam-se ao mundo. Essa 

instrumentalidade dos entes intramundanos não é algo que se acrescente à sua essência, 

mas, sobretudo, a única forma com que eles originariamente se mostram em nossa 

experiência. 
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8. Esse caráter referencial inerente aos instrumentos pode ser transposto para o mundo 

jurídico. O Dasein tem mundo, um mundo jurídico também, que pode ser desvelado na 

sua relação com o ente Constituição. Esse ente intramundano assume uma função, é um 

ser-para, que, ao ser utilizado, revela o mundo do Direito. A Constituição deve ser 

focada em sua utilidade, como instrumento que se presta a algo nesse projeto de vida do 

Dasein. Essa convolação de perspectiva, ao invés de conceituá-la com essa visão 

entificante, que leva ao esquecimento do seu próprio ser, permite-nos desvelá-la na 

multiplicidade de sentidos que lhe é própria. 

9. Essa relação do Dasein com os entes intramundanos, calcada na função instrumental 

deles, não deve ser tomada com base na existência de um mundo prévio de objetos ao 

qual, posteriormente ele se relacionaria, atribuindo-lhes significados e funções; ao 

contrário, as coisas se mostram já no âmbito de uma totalidade de significados 

possíveis, de que aquele já dispõe. Elas têm uma valência para o Dasein que o coloca 

em uma situação pré-compreensiva daquelas utilidades. Assim, pode-se afirmar que o 

mundo somente nos é dado, na medida em que já o temos! 

10. Se o Dasein é junto do ente intramundano que denominamos Constituição e, se ela é 

um instrumento, um ser-para, esse “para quê” não pode ser encontrado objetivamente 

destacado do Dasein, daquele ente que compreende. Essa utilidade da Constituição está 

imbricada com o que ela vale para o homem. Esse fim constitucional deve inserir-se no 

plexo de significados que o Dasein já dispõe, ou seja, somente compreenderemos a 

Constituição (e o mundo do Direito que do seu uso aflora) através de uma pré-

compreensão constitucional. 

11. Na medida em que a Constituição se insere em um campo de valências próprio do 

Dasein, conseqüentemente não podemos visá-la como algo que se põe diante de um 

sujeito cognoscente (ob-jectum), que detenha um sentido em si mesma; ao contrário, a 

sua compreensão está imbricada com a abertura própria do Dasein, que assim, vai 

desvelando o ser da Constituição na provisoriedade do tempo. 

12. Há um distanciamento entre a realidade social e o texto constitucional, o que nos 

permite afirmar que ainda não se viu o “acontecer” do Direito, mas tal não se pode 

atribuir a eventuais defeitos estruturais da Constituição, os quais não obnubilam seu 

papel referencial, não impedem o desvelar do mundo do Direito; ao contrário, os vícios 

desse instrumento, nesse caso, tão mais farão presentes o mundo jurídico. 
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13. Portanto, essa crise pode ser vista como um vício no uso instrumental da 

Constituição. Na medida em que minha compreensão prévia dela é deformada, a 

utilidade do instrumento fica obscurecida, fazendo com que eu não o use, e assim 

omitindo-me, é a própria Constituição que não se mostra, deixando de exercer o seu 

papel referencial, de forma a fragilizar a aparição do próprio mundo do Direito. 

14. Por fim, instituir, constituir, dar fundamentação fazem parte da estrutura existencial 

do Dasein. Assim, em seus projetos de mundo, a Constituição-instrumento revelar-se-á 

sempre provisória no espaço e no tempo, fazendo com que a rigidez conceitual – às 

vezes fora do mundo – dê lugar ao Estado democrático, ao consenso, à busca coletiva 

no debate público. 
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IMPORTÂNCIA SOCIAL DA ABERTURA DINÂMICA DO DIREITO 

 
Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho* 

 

RESUMO 

O escopo deste artigo não foi fazer um estudo da atividade de descrever o direito, ou seja, 

de dizer o que é o direito de uma forma objetiva. Tão pouco se pretendeu decompor a idéia 

de direito, ou descrever sua origem. O que se quis foi buscar traduzir a importância da 

abertura dinâmica do direito para a sociedade, respaldando o entendimento acerca da 

imprescindibilidade da evolução constante do fenômeno jurídico como instrumento de 

justiça e pacificação social, constatada não só pela positivação de novos direitos, mas, 

também, pela interpretação legítima, do direito vigente, garantindo-se a aplicação justa e 

construtiva das normas jurídicas. Daí partiu-se, inicialmente, de indagações acerca do que é 

direito, qual a sua essência, como se apresenta, como é entendido e aplicado, em que afeta a 

sociedade, porque não pode ficar em mora com os fatos e porque se espera que seja justo. 

Em seguida, admitiu-se a definição de direito como uma linguagem de textura aberta. 

Aberta, porque por mais que se tente definir e preencher, lacunas sempre haverão de existir, 

pois nunca se conseguirá um conceito de direito pronto e fechado como pretendiam os 

positivistas. Assim, ressaltou-se a necessidade da interpretação da norma jurídica como 

atividade indispensável, ainda nos casos fáceis, abandonando-se por completo a pura 

aplicação da fórmula da subsunção pelo aplicador do direito. Por fim, demonstrou-se a 

importância social da dinâmica do direito proporcionada pela textura aberta e pela 

interpretação, que permitem que o fenômeno jurídico avance, e evolua junto com a 

sociedade, se afastando o menos possível da realidade.     

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; LINGUAGEM; TEXTURA ABERTA; SOCIEDADE.  
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ABSTRACT 

This article’s aim was not to study the activity of describing the Law, there is to say, to 

explain what the Law is objectively. It does not intend to decompose the idea of Law, or 

describe its origin. It aims at seeking to translate the importance of the dynamic overture 

from the Law to society, sustaining the understanding upon the necessity of the constant 

evolution of the legal phenomenon as an instrument of justice and social peacemaking, 

perceived not only by the positivation of new rights, but also, through the legitimate 

interpretation of the current Law, assuring the fair and constructive application of the legal 

norms. From that point, initially, it inquires on what the Law is, what its essence is, how it 

is presented, how it is understood and applied, how it affects society, why it cannot be in 

delay with the facts and why it is expected to be fair. Following, it accepted the definition 

of Law as a textual open language. Open, because even if one tries to define and fulfill, 

gaps always will occur, since it will never be accomplished a ready and closed concept of 

Law as intended by the Positivists. Therefore, it emphasized the need of legal norm 

interpretation as an indispensable activity, even more in the hard cases, leaving behind 

completely the pure application of the subsuming norm by the Law applicator. Concluding, 

it demonstrated the social importance of the Law dynamics proportionated by the open 

texture and by the interpretation, which allows that the legal phenomenon advances and 

evolutes with society, being far as less as possible from reality.   

 

KEYWORDS: LAW; LANGUAGE; OPEN TEXTURE; SOCIETY. 

 

1 TENTATIVAS DE DEFINIÇÃO DO FENÔNEMO JURÍDICO 

 

O ponto de partida do estudo são as seguintes indagações: O que é o direito? Como se 

apresenta? Como é entendido e aplicado? Em que ele afeta a sociedade? Por que o direito 

não pode ficar em mora com os fatos? Por que se espera que seja justo? 
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Com efeito, não só juristas, mas, também, filósofos, sociólogos e historiadores sempre 

mostraram e ainda mostram a preocupação em definir o direito, embora este fenômeno 

universal seja muito difícil de ser definido com rigor.  

 

Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 34) afirma que há algo de humano, mas, sobretudo, de 

cultural na busca da essência do direito, até porque a possibilidade de fornecer a identidade 

de um fenômeno confere sempre segurança ao estudo e à ação propostos. Porém, ele alerta 

que, tendo em vista a carga emotiva da palavra, é preciso saber que qualquer definição que 

se dê ao direito, sempre se estará diante de uma definição persuasiva. Isso porque é muito 

difícil, senão impossível, no plano da prática, uma definição neutra, em que a carga emotiva 

e a persuasão estejam totalmente eliminadas.  

 

Assim, frisa-se que, na definição de direito trazida a seguir, não estão afastadas a carga 

emotiva e as convicções da autora, ao passo em que traz a sua leitura acerca da posição dos 

doutrinadores mencionados. 

 

Segundo Gregório Robles (1998, p. 41), direito, inicialmente, é texto. Texto produzido e 

reproduzido pelo homem, que, historicamente constrói os significados das coisas através de 

seus sentidos e não de seus instintos.  

 

Quando se diz que direito é texto pode-se estar querendo dizer muitas coisas. Afinal, detrás 

do texto existem homens, interesses, aspirações, ideais, bens, conflitos, decisões, poderes, 

sentimentos, vinculações, etc. Pode-se querer dizer, também, que o direito se manifesta ou 

aparece como texto, ou querer dizer que a essência do direito está no texto. E ainda, que 

direito existe como texto e que se não fosse assim, não existiria.  

 

Mas, qual o significado se deve atribuir à palavra texto?  

 

Quanto a isso, Gregório Robles (1998) esclarece que a palavra texto quer dizer qualquer 

manifestação humana oral ou escrita. A verbalização, oral ou escrita da língua, por 
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conseguinte, é a marca inequívoca do texto. Além disso, o texto é composto de signos e 

todo signo representa ou significa alguma coisa, sendo que é entendido a depender da 

relação que trave com o objeto (semântica), com outros signos (sintaxe) ou com o sujeito 

que o emprega (pragmática). 

 

Ora, se o texto é composto de signos e a linguagem é o conjunto deles, verbalizados ou não, 

pode-se dizer que a língua escrita ou falada é um desses signos. E, sendo um dos elementos 

da linguagem, integra a definição de direito. Edvaldo Brito (1993, p. 16) afirma que: a 

essência da linguagem humana se compõe de elementos para além daqueles que se 

expressam verbalizados.  

 

Daí concluir-se que os gestos humanos também são linguagem: um aperto de mãos, um 

beijo, a comunicação dos surdos e mudos, tudo isso são exemplos de linguagem.  

 

O homem é um ser simbólico (fala, gesticula, ri, chora, fabrica, trabalha, brinca, dança, 

canta, joga, medita...) e essa aventura infinita de suas linguagens o faz humano 

(SANTAELLA, 2000). Ele não se relaciona com o mundo sem tentar, a todo o tempo, 

modificá-lo. E a comunicação humana é um requisito essencial para a modificação do 

mundo, e, também, imprescindível para a vida em sociedade. 

 

Assim, se toda ação humana é manifestação da linguagem, o direito como uma 

manifestação humana dirigida a regular, precipuamente, a convivência dos homens em 

sociedade (regulação de condutas intersubjetivas), também é linguagem. Nesse sentido, 

Edvaldo Brito (1993, p. 16) escreve que: 

 
A realidade do Direito é, em si, linguagem, uma vez que se expressa por 
proposições prescritivas no ato intelectual em que a fonte normativa afirma ou 
nega algo ao pensar a conduta humana em sua interferência intersubjetiva; bem 
assim, é linguagem, uma vez que, para falar dessas proposições, outras são 
enunciadas mediante formas descritivas. É, ainda, linguagem, porque há um 
discurso típico recheado de elementos que constituem o repertório específico que 
caracteriza o comportamental da fonte que emite a mensagem normativa e de 
organização que se incumbe de tipificar na sua “facti specie” a conduta dos 
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demais destinatários (receptores de mensagem) quando na sua interferência 
intersubjetiva. (BRITO, 1993, p. 16) 

 

Assim, a verdade (a essência) do direito, que se apresenta inicialmente como texto, é a 

linguagem. Mas não só isso. O texto não representa a essência do direito e nem o direito se 

reduz à linguagem, apenas se manifesta por ela. Logo, conclui-se que a definição do 

fenômeno jurídico está indissociada da do fenômeno lingüístico. 

 

2 ABERTURA E INTERPRETAÇÃO DO DIREITO 

 

Definindo-se direito como texto e, conseqüentemente, como manifestação da linguagem, 

surge a indagação de que tipo de linguagem se trata o direito, concluindo-se em seguida que 

é uma linguagem humana, artificial, escrita, técnica, e aberta, que necessita ser interpretada 

para ser compreendida (decodificada). Afinal, o objetivo da linguagem é a comunicação e 

pressuposto desta é a compreensão pelo receptor da mensagem. Daí a necessidade da norma 

jurídica expressa em linguagem ser traduzida a partir da interpretação do texto.  

 

A norma jurídica é extraída ou construída no homem e pelo homem, a partir da 

interpretação do texto. E, como o direito é uma linguagem técnica, a compreensão da 

norma está limitada ao nível de linguagem do intérprete. Afinal, conforme frase célebre do 

filósofo Wittgenstein (1987), também mencionada no livro Limites da Revisão 

Constitucional de Edvaldo Brito (1993, p. 16): os limites da minha linguagem significam os 

limites do meu mundo. 

 

O direito surge da necessidade complexa de regular a sociedade para evitar litígios e para 

solucionar, juridicamente, os conflitos oriundos das relações sociais, que se jurisdicizam 

pela incompetência dos homens (sujeitos de direito) de conciliarem-se sem a presença de 

um terceiro que, em nome do Poder Jurisdicional do Estado, ou de um compromisso 

arbitral firmado entre as partes, interpreta e aplica um código específico, de linguagem 

artificial, que é o direito, solucionado uma demanda que lhe é posta, contenciosa ou 

voluntária.  
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Hoje, essa atividade interpretativa do juiz/árbitro está mais ampliada em razão da 

juridicização da vida, da complexidade da sociedade e da substituição do vínculo de 

solidariedade pelo vínculo jurídico como cimento do edifício social. 

 

E esse dizer interpretativo do direito, que deve ser a atividade desenvolvida pelo juiz, dá-se 

porque o objeto do direito não é a norma jurídica pronta e acabada; é texto; é enunciado 

prescritivo. A norma é o resultado extraído da interpretação do texto jurídico, que pode ter 

várias interpretações possíveis, desde que fundamentada a escolha. 

 

O próprio Kelsen (2006, p. 387-395), já concluíra que, se interpretação é a fixação do 

sentido da norma (objeto a interpretar), o resultado da interpretação jurídica para obtenção 

do significado da norma geral somente pode ser a fixação da moldura que representa o 

direito a interpretar e, consequentemente, o conhecimento das várias possibilidades que 

dentro desta moldura existem. Sendo assim, o próprio expoente do positivismo já 

reconhecia que a interpretação de uma lei não deve, necessariamente, conduzir a uma única 

solução como sendo a correta, mas, possivelmente, a várias soluções que têm igual valor, 

devendo-se escolher a melhor dentre as corretas.  

 

Contudo, é preciso estar consciente de que, mesmo que fundamentada e dentro da moldura, 

não haverá nunca uma interpretação imparcial e neutra ou puramente técnica de uma norma 

jurídica, pois o intérprete mais zeloso atua a partir de seus próprios valores, por isso não se 

deve presumir a existência de uma única interpretação correta, mas, sempre se deve buscar 

a interpretação que melhor solucione o caso concreto. 

  

Isto porque, repita-se, direito é linguagem e esta é, verdadeiramente, humana. A linguagem 

é a mais eficiente criação do homem para interferir e modificar o seu mundo.  

 

Por outro lado, segundo Heidegger, em seu livro A Essência da Verdade, o “ser no mundo”, 

que “é no mundo” e “para o mundo”, só pode ser compreendido pela linguagem, porque a 
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linguagem é experiência, é existência, é presença, é Dasein. A linguagem não é 

instrumento, não é meio, é a expressão do próprio Ser.  

 

E o que há então fora da linguagem? E o que é linguagem? Linguagem é o mesmo que 

verdade? Correria algum risco se alguém pensasse assim?  

 

Para a ontologia da existência, o Ser é histórico (temporal e finito) e é lingüístico. Logo, “a 

linguagem é a morada do Ser”. O Ser se revela na linguagem. E a verdade, portanto, como 

tem morada no interior do Ser, vai se revelar, também, na linguagem e sua essência será a 

liberdade do homem.  

 

Pois bem, depois desse parêntese existencial e voltando para a linguagem jurídica que, 

apesar do esforço dos legisladores e positivistas, não se resume a uma linguagem fechada, 

tem-se que aplica-se ao direito a noção de textura aberta da linguagem, permitida, no 

campo da filosofia, por Wittgenstein, desenvolvida por um de seus primeiros e mais 

importantes discípulos, o filósofo da linguagem Waismann, e empregada, no direito, por 

exemplo, por Hart em sua obra O Conceito de Direito, onde ele se aprofunda no tratamento 

das questões sobre as conseqüências da textura aberta da linguagem para o direito e para a 

filosofia do direito, além de mostrar que a textura aberta da linguagem presente nas regras 

jurídicas, constitui um benefício para o funcionamento do próprio direito.  

 

Mas, o que significa textura aberta? 

 

A textura aberta é a possibilidade permanente da existência de uma região de significado 

onde não se consegue determinar com segurança qual o conceito da palavra que se aplica 

(STRUCHINER, 2002, p. 06). De fato, as palavras, às vezes, parecem descrever com 

exatidão aquilo que está no mundo, porém, outras vezes existe imprecisão e dúvida sobre 

aquilo que o texto falado ou escrito pretende enunciar.  
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As palavras possuem significado aberto, textura aberta, ou seja, diversas possibilidades de 

significado. Struchiner (2002) esclarece a noção de textura aberta através de exemplos 

adotados por Waismann (1978 p. 119/120): 

 
Suponha que eu tenha que verificar a afirmação: tem um gato no quarto ao lado; 
suponha que eu vá para o quarto ao lado, abra a porta e, de fato, veja um gato. 
Será que isso é suficiente para provar minha afirmação? Ou, devo além disso, 
tocar no gato, acaricia-lo e induzi-lo a ronronar? (...) Mas, o que devo dizer se 
mais tarde aquela criatura crescer assumindo um tamanho gigantesco? Ou se 
aquela criatura vier a mostrar um comportamento esquisito, que não se encontra 
em gatos, como, por exemplo, sob certas condições essa criatura ressuscitasse da 
morte, enquanto gatos normais não fariam isso? Devo eu, nesse caso, dizer que 
passou a existir uma nova espécie de animal? Ou que aquela criatura era um gato 
com propriedades extraordinárias? Suponha que eu me depare com um ser que se 
parece com um homem e tem só um palmo de altura – devo dizer que se trata de 
um homem? (STRUCHINER, 2002, p. 16) 

 

O que Waismann queria dizer é que conceitos como gato, homem e, acrescente-se, direito, 

apresentam uma textura aberta, isto é, uma região cinzenta ou fronteiriça, que por mais que 

se tente limitar, sempre deixar-se-á lacunas tanto na forma como no uso desses conceitos. 

 

Dessa forma, a maioria dos conceitos apresenta a propriedade da incompletude, espaço a 

preencher antes da atribuição de significado. 

 

Na linguagem de textura aberta, nunca se tem certeza de que foram incluídos na definição 

tudo aquilo que deveria ter sido incluído, e, portanto, o processo de definição e refinamento 

de uma idéia vai continuar sem nunca atingir um estágio final conclusivo.  

 

Ora, se o direito é um conceito de textura aberta, por mais que se tente defini-lo e delimita-

lo, sempre haverá inúmeras outras direções e possibilidades em virtude de sua 

incompletude essencial1. 

                                                 
1  Waismann explica a noção de incompletude essencial da seguinte forma: se eu tivesse que 
descrever a minha mão direita, que eu agora estou levantando, eu poderia dizer coisas diferentes sobre ela: 
eu posso dizer o seu tamanho, o seu formato, a sua cor, o seu tecido, a composição química dos seus ossos, 
suas células e adicionar outros detalhes; porém, não importa o quanto eu me estenda, eu nunca vou alcançar 
um ponto em que a minha descrição será completa: falando de forma lógica, sempre é possível estender a 
descrição adicionando algum outro detalhe. Toda descrição estende-se para um horizonte de possibilidades 
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Nunca se incluirá nas regras jurídicas tudo que deveria ter sido incluído, por mais que o 

sistema vise abarcar o maior número de possibilidades, em razão da abstração, 

generalização e indeterminação da norma. Seja por imperícia do legislador, seja em função 

dos limites inerentes ao conhecimento humano ou pela própria natureza dinâmica do 

mundo – a regra criada atende às tendências e hábitos predominantes na sociedade de sua 

época. Consequentemente, sempre poderão surgir situações particulares que farão com o 

que juiz decida, definindo melhor e refinando a regra no momento em que tem de decidir 

sobre sua aplicação ou não. 

 

Esse processo de definição e refinamento das regras jurídicas é contínuo, já que sempre 

será possível o surgimento de casos não antecipados (previstos pelo legislador). Essa 

possibilidade demonstra que a regra mais precisa pode se tornar vaga. 

 

De fato, a interpretação do texto é sempre a chave para a inteligibilidade e aplicação da 

norma jurídica, ainda que seu papel se torne mais visível socialmente nos casos difíceis, 

insólitos, controversos, não rotineiros, os chamados por Dworkin (2005) de hard cases.  

 

A interpretação jurídica significa o raciocínio acerca da melhor das soluções possíveis, de 

modo a atingir o melhor benefício para a sociedade em termos de justiça e equidade. Na 

escolha a partir da existência de mais de uma solução para um mesmo caso, o intérprete 

deverá utilizar-se da prudência para reconhecer, dentre as soluções possíveis, aquela que 

mais sirva para o caso concreto (no sentido de se adequar) e que melhor atenda aos anseios 

da sociedade, considerando a importância social das decisões judiciais, e os limites da 

interpretação jurídica2. 

                                                                                                                                                     
abertas: não importa a distância que eu percorra, eu sempre carregarei esse horizonte comigo (...) não existe 
completude no caso em que eu descrevo a minha mão direita, ou o caráter de uma pessoa; eu nunca posso 
exaurir todos os detalhes ou prever todas as circunstâncias que me fariam modificar ou retirar a minha 
afirmação. (Isso já havia sido notado por Leibniz quando ele disse que qualquer coisa real é inesgotável nas 
suas propriedades e uma verdadeira imagem da Mente Infinita). (STRUCHINER, 2002, p. 18) 
2  Neste sentido tem-se Humberto Eco Interpretação e superinterpretação e Emilio Betti, La 
interpretacion de las leyes y actos jurídicos. 
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Com efeito, as regras são um dos vários fatores responsáveis pelas decisões judiciais, mas 

elas, por si só, não determinam resultado algum. Elas não são suficientes para se alcançar 

uma decisão judicial. A decisão é resultado da interpretação. Aliás, como assegura Tercio 

Sampaio Ferraz Jr. (2006, p. 68), é hoje um postulado quase universal da ciência jurídica a 

tese de que não há norma sem interpretação, ou seja, toda norma é, pelo simples fato de 

ser posta, passível de interpretação.  

 

Portanto, não é somente quando o juiz encontra um caso anômalo, situado na região da 

penumbra do significado da regra que deve realizar a atividade de interpretação desta. 

Mesmo quando a regra parece clara, a subsunção deve derivar do raciocínio interpretativo 

do julgador, ou seja, não de uma fórmula imediata e direta, e, sim, derivada de um processo 

de interpretação. O juiz nunca diz apenas o direito. Ao aplicar uma regra à situação 

concreta, em todos os casos, o julgador deve interpretá-la antes de decidir, eliminando a 

indeterminação e fornecendo, com isso, segurança jurídica à comunidade, que precisa 

disso, afinal, o direito é um elemento essencial da sociedade humana. 

 

3 DINÂMICA DO DIREITO E A SOCIEDADE  

 

Podem existir pessoas que vivam sem qualquer ligação íntima com a política, com a poesia, 

com a arte, com a música, ou com o futebol, entretanto, não há ninguém que não viva sob a 

égide do Direito e que não seja por ele constantemente afetado e dirigido3. Mesmo antes de 

nascer o homem interage com o direito. E, até depois que morre, o direito continua a 

interferir nos interesses que o de cujus tinha em vida.  

 

O direito não deixa o homem nunca, desde que acorda até quando vai deitar-se, 

automaticamente, o indivíduo relaciona-se com o fenômeno jurídico. Muitas vezes, sem se 

                                                 
3  Não há ninguém que não viva sob o Direito e que não seja por ele constantemente afetado e 
dirigido. O homem nasce e cresce no seio da comunidade e – à parte casos anormais – jamais se separa dela. 
Ora, o Direito é um elemento essencial da comunidade. Logo inevitavelmente, afeta-nos e nos diz respeito. 
(ENGISCH, 1996, p. 12) 
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dar conta, o ser humano está interagindo com o direito. Assim, o desinteresse do não-jurista 

pelo direito é apenas aparente, até porque embora não se interesse pelo direito como ciência 

ou conhecimento, se baseia no direito como paradigma de seu comportamento, em especial 

no direito concreto, ou seja, aquele proveniente das decisões judiciais. Daí a importância 

social da dinâmica do direito. 

  

Por outro lado, o direito, como instrumento de controle social, se constrói e se mantém 

através de um sistema de composição das forças de poder na sociedade.  

 

Os institutos jurídicos, portanto, antes de dogmas sobre os quais se ergue o ordenamento, 

são, em verdade, conceitos adaptáveis à evolução da sociedade, dinâmicos como o próprio 

homem. E, nesta adaptação, o papel da jurisdição estatal é essencial. 

 

De fato, o direito tem que evoluir junto com a sociedade, por isso o direito não pode ter 

uma estrutura estática, e, sim, ter uma estrutura dinâmica e autopoiética, que se cria e recria 

sempre, auto regulando-se, auto reproduzindo-se e retro alimentando-se constantemente. 

(SOUZA, 1999)4.  

 

A qualidade dinâmica do direito quer dizer que a extensão de sua aplicabilidade, ou o uso 

de seus termos pode ser legitimamente alterada com o tempo. Direito não é um conceito 

dotado de precisão absoluta. Como visto, direito é um conceito com contornos imprecisos e 

abertos, que muda com o passar dos anos, em razão de ser manifestado por meio de uma 

linguagem de textura aberta. E isso é de uma importância fundamental para a evolução da 

própria norma jurídica e de sua adequação à evolução humana. 

 

Karl Engisch (1996) tem uma passagem que demonstra bem a dinâmica das relações 

jurídicas e a evolução cultural do direito: 

 
                                                 
4  Pela idéia dos fundadores da “autopoiésis”, cada sistema vivo, considerado individualmente, define-
se pela autonomia e constância de determinada organização das relações entre os elementos que o compõem. 
(SOUZA, 1999) 
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O sol, a lua, as estrelas brilham hoje da mesma forma que há milhares de anos 
atrás; a rosa desabrocha ainda hoje tal como no paraíso; o Direito, porém, tornou-
se desde então diferente. O casamento, a família, o Estado, a propriedade 
passaram pelas mais diversas configurações. (ENGISCH, 1996, p. 16) 

 

Por sua vez, Struchiner (2002) transcreve o seguinte texto que reputa de autoria de 

Waismann acerca da temporalidade e historicidade do direito e da impossibilidade de 

existência de um sistema jurídico fechado que dure para sempre, negando completamente a 

utopia e o exagero do formalismo jurídico5:  

 
As leis de qualquer época são adequadas para as características predominantes, 
tendências e hábitos da sociedade nessa época. A idéia de um sistema fechado de 
leis que dura para sempre, e que é capaz de resolver qualquer conflito é uma 
fantasia utópica sem nenhum fundamento para sustenta-lá. (STRUCHINER, 
2002, p. 30)  

 

Partindo da idéia da textura aberta da linguagem no direito e, lembrando da teoria 

tridimencional de Miguel Reale (1994), que descreve o direito como fato, valor e norma 

(elementos de toda a vida jurídica que se prestam a regular as condutas humanas 

intersubjetivas), resta coerente se afirmar que o direito não deve estar em mora com os 

fatos (GOMES, 1961), nem estar distante dos valores humanos mais caros, devendo evoluir 

junto com a sociedade, sob pena de ser inútil, inaplicável e, até mesmo injusto. E, o direito 

além de ser útil por poder ser efetivamente aplicado possui a pretensão de ser justo. 

 

Orlando Gomes (1961) lembra que o direito como fenômeno da superestrutura deve 

corresponder às transformações ocorrentes na infra-estrutura da sociedade, ou seja, os fatos 

levariam o direito a reboque, porque são mais ligeiros em evoluir que a superestrutura 

jurídica.  

 

                                                 
5  O formalismo jurídico pretende oferecer uma teoria do direito que privilegia a segurança jurídica, 
por isso enfatiza a plenitude hermética do direito, a rigidez dos termos gerais encontrados e o papel do juiz 
de dizer o direito e não de criá-lo. O preço que os formalistas pagam por adotarem tal teoria é sustentar uma 
visão incompleta da realidade jurídica, que não é verdadeira. Eles não consideram a textura aberta da 
linguagem e, por conta disso, somente são capazes de solucionar casos fáceis, claros e óbvios. 
(STRUCHINER, 2002, p. 133) 
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E, como a ciência do direito é uma ciência social, deve ser um processo aberto de criação, 

porque a sociedade é algo que os homens não param de refazer. (FURTADO, 1999, p. 70)  

 

Dessa forma, o direito criado pelo homem para regular a convivência intersubjetiva, deve 

ser dinâmico. Esta dinâmica, qualidade de tudo o que é humano, está diretamente ligada ao 

nível de efetivação de direitos e de bem-estar da sociedade. 

 

Assim, as normas jurídicas precisam ser constantemente atualizadas a fim de 

acompanharem as mudanças ocorridas na sociedade, preservando a qualidade do pacto 

social e a manutenção da ordem política. E, é a dinâmica do direito que permite essa 

evolução do fenômeno jurídico pari passu às mudanças sociais, diminuindo o descompasso 

ou a falta de correspondência entre o direito e a realidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Dessas breves noções expostas, conclui-se que, a abertura dinâmica do direito é de 

fundamental importância para a sociedade, posto que essa característica é determinante para 

que seja possível a evolução da interpretação e da aplicação das normas jurídicas, 

concretizando os valores jurídicos positivados e adequando-os a seu tempo aproximando-os 

dos padrões ideais de justiça6 da sociedade em cada época, ou seja, colocando o fenômeno 

jurídico em consonância com o contexto social, econômico e cultural vigentes.  
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RESUMO 

O presente artigo, ser a pretensão de exaurir e esgotar o tema, tem o objetivo de 

apresentar um esboço a respeito do papel e da influência dos elementos pré-concebidos 

no processo de interpretação das decisões judiciais e da aplicação das normas pelos 

juízes, especialmente à luz de dois modelos teóricos distintos: um exemplificado pelas 

idéias de Francis Bacon, que defende a hermenêutica neutra, isenta de projeção das 

impressões e pré-concepções pessoais do interprete, e o outro consistente na 

Hermenêutica filosófica inaugurada por Heidegger e Gadamer, para quem a 

interpretação, necessariamente, somente pode ser concretizada se o hermeneuta tiver 

como estrutura prévia e como elemento principal do processo os preconceitos. 

Primeiramente, apresentam-se noções sobre a Hermenêutica e o preconceito como um 

elemento essencial seu. A seguir, as pré-concepções são encaradas à luz do pensamento 

de Bacon sobre a neutralidade do interprete, que é confrontado com a estrutura prévia 

da compreensão de Heidegger e o papel essencial dos preconceitos como elementos de 

interpretação, consoante Gadamer. Por fim, as idéias da nova Hermenêutica filosófica 

são postas a serviço de uma nova acepção da interpretação das normas judiciais, 

especialmente do papel do juiz como construtor do sentido da norma, plenamente 

consciente de sua posição de sujeito dotado de historicidade.  
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ABSTRACT 

The present article, without the pretension of to exhaust and depleting the thesis, has 

the objective to present an sketch regarding the paper and of the influence of the 

elements preconceived in the process of interpretation of the sentences and the 

application of the norms for the judges, especially to the light of two distinct theoretical 

models: one represented for the ideas of Francis Bacon, who defends the neutral 

hermeneutics, exempt of projection of the impressions and personal daily pay-

conceptions of it interprets it, and the other consistent one in the philosophical 

Hermeneutics inaugurated by Heidegger and Gadamer, for who the interpretation, 

necessarily, it only can be materialize if interpreter will have as previous structure and 

as main element of the process the preconceptions. First, some notions are presented on 

the Hermeneutics and the preconception as an essential element its. Following, the 

prejudices are faced to the light of Bacon’s thought about neutrality of interpret it, that it 

is collated with the previous structure of the understanding of Heidegger and the 

essential paper of the preconceptions as interpretation elements, Gadamer consonant. 

The ideas of the new Hermeneutics are put to the service of a new conception of the 

legal interpretation, especially concerning the role of the judge as the constructor of the 

meaning of the norm, fully conscientious of his position as an historical situated subject. 

 

KEY-WORDS: HERMENEUTICS; UNDERSTANDING; PRECONCEPTIONS; 

RULE OF LAW; LANGUAGE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As técnicas tradicionais de interpretação do Direito estão assentadas sobre um 

modelo de racionalidade científica que se propôs a expulsar todas as “interferências” 

que pudessem se interpor entre o sujeito cognoscente e o objeto. A racionalidade 

moderna, a partir de Descartes e Bacon, pretende alcançar a verdade somente através da 

razão, através da qual o homem tudo poderia bem conhecer se evitasse um 

conhecimento prévio vulgar, o qual impediria o alcance pleno do sentido do ente 

cognoscível. 
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 Esse modelo ensejou a construção de uma Hermenêutica que rejeita o papel dos 

conceitos pré-constituídos no processo de interpretação, até que a nova Hermenêutica 

filosófica veio resgatar e reconstruir o papel dos preconceitos na experiência humana. 

 Este pequeno excurso se propõe a apresentar um esboço do movimento da 

Hermenêutica como mera técnica interpretativa para a Hermenêutica filosófica, sem a 

pretensão de esgotar uma análise da história das idéias que influenciaram e sofreram a 

influência dessa passagem, mas procurando gizar em linhas gerais a reconstrução do 

papel dos preconceitos, bem como sua importância para a Hermenêutica em geral e para 

a interpretação do Direito em particular.    

 

 

1 NOÇÕES SOBRE A HERMENÊUTICA JURÍDICA E O PRECONCEITO 

COMO SEU ELEMENTO 

 

1.1 As Pré-Concepções como Elemento de Interpretação Jurídica 

 

A noção de interpretação tradicional se baseia em uma epistemologia baseada 

em evidências, que poderia construir um conhecimento claro e objetivo, digno de um 

saber científico (CATÃO, 2007). O vocábulo ‘interpretar’ significa, entre outros, 

explicar ou declarar o sentido de (texto, lei, etc.) (FERREIRA, 2000, p. 397). Por sua 

vez, o vocábulo ‘hermenêutica’ representa o método que visa à interpretação de textos 

(FERREIRA, 2000, p. 362). 

Mais que um método, a hermenêutica é uma ciência, que nas palavras de 

Habermas (1982, p 216) não tem o objetivo de 
 

explorar a realidade sob um outro ponte de vista transcendental; elas (as 
ciências hermenêuticas) têm por objetivo, muito mais, uma elaboração 
transcendental de diversas formas fáticas de vida, no interior das quais a 
realidade é interpretada de maneira diferente, em função de gramáticas que 
formulam o mundo e da atividade que o transforma; é por isso que, 
rastreando seu sentido imanente, as proposições da hermenêutica visam um 
contexto de aplicação correspondente – elas apreendem interpretações da 
realidade em vista da intersubjetividade de uma compreensão mútua, 
suscetível de orientar a ação para uma situação hermenêutica inicial. 

 

À guisa de introdução de um debate sobre a ciência da interpretação, é 

necessário salientar que a nova Hermenêutica pressupõe uma análise dos fundamentais 
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contributos de Heidegger e de Gadamer à Filosofia, que por seu turno estão inseridos no 

contexto mais amplo da chamada revolução lingüística do pensamento filosófico do 

século XX.  

Tal revolução reside em que é impossível filosofar sobre algo sem filosofar 

sobre a linguagem, visto que esta representa o elemento necessário constitutivo de todo 

o saber humano, de modo que a síntese de conhecimentos intersubjetivamente válidos 

requer reflexão sobre a própria infra-estrutura lingüística (STRECK, 1999, p.153). É a 

partir dessa renovada valorização da linguagem que toma vulto o pensamento de 

Gadamer que, seguindo Heidegger, passa de uma Hermenêutica clássica, vista como 

pura técnica de interpretação, para uma Hermenêutica filosófica, que trabalha com um 

“dar sentido” e com o questionamento da totalidade da existência humana e sua inserção 

no mundo (STRECK, 1999, p. 169). 

Para Gadamer (2005, p. 356) o interpretar é muito mais do que simplesmente 

desvelar o sentido de um texto: fazer hermenêutica é um projetar. Isso porque a 

verdadeira compreensão do que está posto no texto consiste precisamente na elaboração 

prévia de um projeto, que, obviamente, deve seguir sofrendo constante revisão com base 

no que se dá conforme se avança na penetração do sentido. Desta forma, Gadamer 

esboça os traços fundamentais de uma teoria da experiência hermenêutica. 

O papel da compreensão, rompendo com a tradicional concepção de ciência e 

neutralidade, é fundamental na nova Hermenêutica gadameriana e, para se entendê-lo, 

exige-se uma imersão na descoberta de Heidegger acerca da estrutura prévia da 

compreensão. 

 

1.2 O Problema das Pré-Concepções Segundo Francis Bacon e a Clássica 

Interpretação Neutra 

 

Sem embargo, antes de se discorrer acerca do pensamento de Gadamer e de 

Heidegger no tocante à nova Hermenêutica, impõe-se falar na teoria clássica de 

interpretação neutra, que teve em Francis Bacon um dos seus maiores expoentes.  

Bacon almejava uma reforma total do conhecimento humano (ANDRADE, 

1997, p. 10), pelo que afirmava que o método científico é um método de observação. 

Esse método coloca em xeque o papel científico da lógica, pois esta mais valeria para 
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consolidar e perpetuar erros, fundados em noções vulgares, do que para a indagação da 

verdade, de sorte que se mostraria mais danosa que útil (BACON. 1997, p. 35). 

O projeto de Bacon consistia no seguinte: 
 

separação entre a ciência e as humanidades (estas preocupadas com a justiça, 
com as pessoas, com a natureza, com o sagrado) e foi forte propulsor do 
empirismo, difundindo a crença de que o ponto de partida de todo 
conhecimento deveria ser a observação, a descrição fiel da realidade, isenta 
de julgamentos e interpretações (ARAÚJO, 2008). 

 

A necessidade da separação entre a ciência e as humanidades, no pensamento de 

Bacon, busca afastar as interferências no pensamento que representam verdadeiros 

obstáculos ao conhecimento científico, pois o silogismo da lógica das ciências clássicas 

é formado por proposições, as proposições de palavras, e as palavras são os signos das 

noções. Pelo que, se as próprias noções (que constituem a base dos fatos) são confusas e 

temerariamente abstraídas das coisas, nada que delas depende pode pretender solidez 

(BACON, 1997, p. 35). Esta separação entre sujeito e objeto tornaria o saber seguro e 

apto a encontrar a verdade científica (CATÃO, 2008). 

Segundo Bacon (1997, p. 28) somente a “cura da mente” possibilitaria a 

salvação do conhecimento científico. Isso significa que para alcançar o conhecimento 

científico, o pesquisador deveria abdicar de todas as influências, de todas as pré-

concepções ou conceitos pré-determinados. Ele acreditava na possibilidade de uma 

experiência despida dessas interferências que distorciam seu verdadeiro sentido, a ser 

conquistado pela atitude científica (FURLAN, 2008). 

Verifica-se que as noções que fundamentavam a ciência dialética eram 

prejudiciais para a construção de um conhecimento científico, pois deixava o intelecto a 

si mesmo, a mente sóbria, paciente e grave (BACON, 1997, p. 36). O intelecto humano 

ficaria livre para antecipar as definições, para concordar com o senso comum, 

impedindo que o pesquisador estude o objeto em todas as suas peculiaridades. O 

intelecto humano se deixa contagiar pela visão dos fenômenos que acontecem nas artes 

mecânicas, nas quais os corpos sofrem alterações por um processo de composição e 

separação, daí surgindo a idéia de que algo semelhante se passa na própria natureza 

(BACON, 1997, p. 51-52). 

A influência da mente humana pelas noções preexistentes é nociva, no entender 

de Bacon (1997, p. 43), porque  
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o intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência da vontade e dos 
afetos, donde se poder gerar a ciência que se quer. Pois o homem se inclina a 
ter por verdade ou que prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado 
pela impaciência da investigação; a sobriedade, porque sofreia a esperança; 
os princípios supremos da natureza, em favor da superstição; a luz da 
experiência, em favor da arrogância e do orgulho, evitando parecer se ocupar 
de coisas vis e efêmeras; paradoxos, por respeito à opinião de vulgo. Enfim, 
inúmeras são as fórmulas pelas quais o sentimento, quase sempre 
imperceptivelmente, se insinua e afeta o intelecto. 

 

As noções superficiais e falsas que ocupam o intelecto humano e nele se acham 

implantadas foram por Bacon denominadas de “ídolos”, expressão que remete à 

idolatria, ou culto a algo como se fora deus ou deusa (ANDRADE, 2008). 

Bacon (1997, p. 40-41), dirigido mais por um fim didático, classificou os ídolos 

que impedem a busca do conhecimento científico em quatro, a saber: Ídolos da Tribo, 

Ídolos da Caverna, Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro. Numa visão geral:  

• os Ídolos da Tribo estão ligados à natureza humana: “é falsa a asserção 

de que os sentidos do homem são a medida das coisas”, comparados por Bacon a um 

espelho; 

• os Ídolos da Caverna estão na relação do indivíduo enquanto ele mesmo, 

são resultado do homem voltado para si mesmo; 

• os Ídolos do Foro são os “provenientes das associações recíprocas dos 

indivíduos do gênero humano entre si”, são os derivados do homem enquanto membro 

de uma sociedade, enquanto ser sociável; 

• por fim, os Ídolos do Teatro tem ligação com “as filosofias adotadas ou 

inventadas, [...] as fábulas produzidas e representadas, que figuram mundos fictícios e 

teatrais”. 

 

1.3 O Círculo Hermenêutico, o Problema dos Preconceitos e a Estrutura Prévia da 

Compreensão Segundo Heidegger 

 

Feitas tais considerações sobre a acepção de interpretação de Bacon, pela qual o 

indivíduo deve abdicar de todas as pré-noções a fim de fazer uma interpretação despida 

de falsos, impende esboçar algumas considerações acerca da idéia de círculo 

hermenêutico e a estrutura da prévia compreensão, que correspondem ao resgate do 

papel dos preconceitos levado a cabo na nova Hermenêutica. 
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Consoante Gadamer (2005, p. 355-356), toda interpretação que se queira válida 

deve proteger-se da arbitrariedade de intuições repentinas, volvendo-se os olhos para 

“as coisas elas mesmas”, isto é, atentar-se para a coisa através dos desvios de percepção 

a que está submetido o intérprete e, além, a despeito deles. Sucede, porém, que aquele 

que busca compreender algo está sujeito a erros oriundos de opiniões prévias, que não 

se confirmam nas próprias coisas. 

Gadamer toma exemplo da teoria do significado, ao apontar a equivocada 

pressuposição geral de que alguém que fala a mesma língua do seu interlocutor toma as 

palavras no mesmo sentido que a este último é familiar. Gadamer parece apresentar os 

pré-conceitos como ínsitos ao processo interpretativo. Adverte que, ao se empreender 

uma leitura, não se deve necessariamente lançar fora ou esquecer as próprias opiniões 

prévias sobre o objeto em questão. 

Exige-se, sim, uma abertura para a opinião do alter ou para a opinião do texto. 

Assim, quem se lança à tarefa de compreender algo não se pode deixar dominar 

completamente pelas próprias opiniões prévias, mas, antes, estar aberto ao texto. No 

preciso dizer de Gadamer (2005, p. 358), “quem quer compreender um texto deve estar 

disposto a deixar que este lhe diga alguma coisa”. 

Essa postura de abertura do intérprete, no entanto, não equivale a uma suposta 

neutralidade diante do objeto ou anulação absoluta dos próprios juízos prévios. O que 

vale é dar-se conta dos próprios preconceitos, apropriar-se deles, a fim de 

conscientemente confrontá-los com o sentido do texto. É a aceitação desse caráter 

essencialmente preconceituoso da compreensão que apresenta e expõe a amplitude do 

problema hermenêutico (GADAMER, 2005, p. 360). 

A partir da idéia heideggeriana de círculo hermenêutico, Gadamer afirma que o 

compreender é dotado de um movimento circular: a antecipação de sentido que remete 

ao todo somente chega a uma compreensão explícita na medida em que as partes que se 

determinam desde o todo, por sua vez, determinam o todo. Compreender significa, 

primariamente, entende-se na coisa e apenas secundariamente destacar e compreender a 

opinião do outro como tal.  

A compreensão, segundo Hassemer, citado por Eros Grau (2003, p. 105), é um 

processo de aproximação em desenvolvimento, que aproxima o sujeito que compreende 

e o objeto a compreender, até um encontro mútuo, produzindo-se uma transformação 
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recíproca. Ao esboçar o pensamento de Heidegger, Falcão (2000, p. 176-177) apresenta 

a compreensão como “a capacidade que cada um tem de captar as possibilidades do ser, 

no conjunto do mundo vital em que cada um de nós existe. É ontologicamente essencial 

é antecede a qualquer ato do ser”. 

 

1.4 Os Preconceitos como Pressupostos da Compreensão 

 

O novo paradigma lingüístico do pensamento filosófico rompe com a dicotomia 

sujeito-objeto própria da tradição metafísica clássica, que alternava ora no sujeito, ora 

no objeto, de modo que, a partir dele, não mais se compreende a linguagem como uma 

terceira coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto. Sendo assim, o sujeito, no seu 

labor interpretativo, somente pode interpretar a partir dos pré-juízos ou pré-conceitos 

que compõem seu patrimônio cultural, filosófico, ideológico, político, religioso, jurídico 

e estético, ou seja, o seu estar-no-mundo. 

A nova Hermenêutica leva-nos a reservas quanto ao pensamento de Francis 

Bacon, no que pertine à busca de um intérprete que esteja totalmente despido de suas 

noções, cujo intelecto é liberado e expurgado de todos os preconceitos e pré-

concepções, de tal modo que o acesso ao reino do homem, que repousa sobre as 

ciências, possa parecer-se ao acesso ao reino dos céus, ao qual não se permite entrar 

senão sob a figura de criança (BACON. 1997, p. 54). Tal acepção não mais é aceita, 

pois a partir do chamado linguistic turn, isto é, a virada lingüística do pensamento 

filosófico, não mais se pode conceber a interpretação dissociada dos juízos prévios 

carreados pelo intérprete ao longo de sua experiência vital. 

O intérprete apreende o objeto enquanto algo que somente é apreensível 

lingüisticamente. A compreensão será realizada através das condições proporcionadas 

pelo horizonte de sentido do próprio sujeito. Por outros dizeres, o objeto só poderá ser 

compreendido na qualidade de linguagem, na qual o sujeito já está previamente imerso 

(STRECK, 1999, p. 231). 

Gadamer (2005, p. 358) afirma o seguinte: 
 

uma consciência formada hermeneuticamente deve, desde o princípio, 
mostrar-se receptiva à alteridade do texto. Mas essa receptividade não 
pressupõe nem uma “neutralidade” com relação à coisa nem tampouco um 
anulamento de si mesma; implica antes uma destacada apropriação das 
opiniões prévias e preconceitos pessoais. O que importa é dar-se conta dos 
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próprios pressupostos, a fim de que o próprio texto possa apresentar-se em 
sua alteridade, podendo assim confrontar sua verdade com as opiniões 
prévias pessoais. 

 

Com base neste processo interpretativo, e em razão da fusão de horizontes, é que 

Gadamer rejeita qualquer possibilidade de mera reprodução de sentido do objeto pelo 

sujeito. Considera uma ficção insustentável a idéia de que é possível ao intérprete se 

equiparar ao leitor original ou produtor do texto, descobrindo-lhe a intenção, ou mesmo 

a possibilidade de um pretenso sentido autônomo do texto. A assertiva é igualmente 

válida no âmbito da Hermenêutica Jurídica, pelo que não caberia falar em vontade da 

norma ou vontade do legislador (STRECK, 1999, p. 232). 

Não por outra razão, Gadamer sustenta que a interpretação da norma jurídica é 

uma tarefa produtiva, criativa, e não meramente reprodutiva de sentido, e nem assim o 

pode ser. O intérprete não pode apreender o conteúdo da norma de um ponto de vista 

situado fora de sua existência histórica, mas somente a partir da situação histórica 

concreta na qual se situa, para o que concorrerão fortemente, como elementos da pré-

compreensão, a autoridade e a tradição, que embora banidas pela racionalidade moderna 

de matriz cartesiana, são resgatadas por Gadamer como elementos essenciais da fusão 

de horizontes que ocorre no encontro entre o sujeito e o objeto lingüisticamente 

mediado.  

Na relação do intérprete do Direito com os textos jurídicos e os fatos sociais, 

estes não mais podem ser concebidos como objetos tão-somente, diante dos quais o 

sujeito se põe avalorativamente e os interpreta segundo seu cogito. A partir do novo 

paradigma, o intérprete é alguém já inserido previamente na linguagem, da qual o objeto 

já faz parte (STRECK, 1999, p. 230). 

 

 

2 O NOVO PAPEL DO JUIZ NO DIREITO 

 

Boa parte dos intérpretes/aplicadores do Direito ainda está fortemente arraigada 

ao paradigma epistemológico da filosofia da consciência, segundo a qual o sujeito está 

diante de um objeto a ser interpretado, e mediante o qual a atividade interpretativa visa a 

descobrir, desvelar, e assim reproduzir um suposto sentido normativo imanente, e não a 

construí-lo. Dentro desta perspectiva, os juristas tradicionalmente interpretam e aplicam 
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o Direito segundo determinadas pré-concepções, no mais das vezes aquela que 

corresponde ao paradigma liberal, negando ou desconhecendo, entretanto sua imersão 

neste paradigma e sustentando uma pretensa neutralidade axiológica. 

A neutralidade do juiz, classicamente aplicador do Direito, está ligada ao 

pensamento de Francis Bacon, no qual, para alcançar o conhecimento, exige-se a 

liberdade do pensamento de conceitos anteriores, ou seja, o não envolvimento do sujeito 

cognoscente com o objeto apreciado. Entretanto,  
 

não é aceitável falar-se em uma neutralidade pura, absoluta, como se o 
julgador fosse máquina, sem sentimentos, sem passar por angústias, acrítico, 
que simplesmente atua ditando a letra morta da lei, pois, a ele é dada a tarefa 
de dar vida à letra da lei. Para tanto necessita fazê-lo de forma reflexiva e 
crítica, valendo-se das lacunas deixadas pelo legislador burguês no 
ordenamento jurídico, sob pena de não conseguir alcançar justiça em suas 
decisões. (RAMIRO. 2008) 

 

A doutrina e a jurisprudência predominantes fixam os termos do horizonte de 

sentido dos juristas, que nelas buscam constante referência para exercer um labor de 

mera reprodução da interpretação das fontes “autorizadas”. A autoridade, aqui, não 

exerce o salutar papel no campo da compreensão como queria Gadamer, mas um papel 

pernicioso de limitação das possibilidades de construção democrática do Direito. 

O fenômeno em razão do qual a comunidade de intérpretes jurídicos limita o 

sentido do Direito somente àquilo que diz a jurisprudência e a doutrina justifica em 

parte a afirmação de Rui Portanova (2000, p.124) segundo a qual “a jurisprudência 

dominante é a vitória de dado programa político nos tribunais”. Essa obediência cega à 

tradição e à autoridade, bem como o desconhecimento da própria capacidade de 

construir o sentido da norma jurídica, compõem aquilo que Lênio Streck, citando Warat, 

apresenta como “sentido comum teórico dos juristas”. 

Todavia, de acordo com o novo paradigma hermenêutico, segundo o qual a 

norma jurídica não é um dado, mas um construído, o intérprete/aplicador do Direito 

deve tomar consciência da sua atividade constitutiva da norma, e não meramente 

declaratória. O juiz exerce papel proeminente nessa tarefa, pois, embora toda a 

comunidade jurídica interprete o Direito, somente o juiz realiza plenamente o processo 

de interpretação até seu ponto culminante, que é a elaboração de uma norma de decisão, 

o que levou Kelsen a considerar o juiz como o “intérprete autêntico” (GRAU, 2003, p. 

24). 
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Demais, à vista do papel essencial e imanente das pré-concepções na 

compreensão da norma jurídica como objeto de interpretação, e tendo em conta que 

nenhum intérprete está alheio aos preconceitos e juízos prévios que compõem sua 

historicidade, a identificação da existência de motivações ideológicas subjacentes à 

norma de decisão (sentença) projeta a necessidade de conhecê-las, como garantia do 

controle intersubjetivo da atividade jurisdicional e como reforço de sua própria 

legitimação. Nesse passo, como forma de prevenir a ocultação ideológica nas razões 

sentenciais, Rui Portanova propõe que o juiz deva deixar expressamente consignado 

qual o quais circunstâncias sociais, políticas ou econômicas o levaram a decidir. Assim 

pondera aquele desembargador gaúcho (2000, p. 148): 
 

É necessário que as partes possam acompanhar o raciocínio do juiz, pois 
só assim lhes é dado saber se, partindo de diretrizes válidas, foram 
devidamente considerados os fatores que envolvem o fato na realidade. 
Por evidente, não estarão aplacadas as ideologias, nem diminuídos os 
espaços ideológicos, pois a interpretação só interpreta o intérprete. O juiz 
continua livre para adotar uma ou outra forma de dizer o Direito. A opção 
é livre, mas ele deverá demonstrar como se convenceu. É uma tentativa 
de, na medida do possível, revelar a ideologia, ou seja, “fazer aparecer o 
invisível” [....] 

 

O papel do juiz no processo, sob a ótica publicista atual, é necessariamente 

ativo, nunca meramente passivo. Ele garante a paz social pela atuação das regras de 

convivência, incentiva o contraditório, intervém no interesse do mais fraco para garantir 

a paridade de armas e envida esforços para aplicar a mais pura justiça (MARQUES, 

2007). 

 

 

3 A INFLUÊNCIA DOS PRECONCEITOS NO PROCESSO DE 

INTEPRETAÇÃO DO JUIZ 

 

O paradigma epistemológico racional, a busca pela essência, pelo ser em si das 

coisas do mundo, a separação dicotômica entre sujeito e objeto e o dualismo verdadeiro-

falso, característicos do pensamento essencialista, ainda têm bastante influência sobre a 

epistemologia jurídica, notadamente quanto ao papel do juiz o do processo judicial na 

interpretação dos textos normativos (CATÃO, 2008). 

Rodrigo Andreotti Musetti (2007) afirma que 
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a Hermenêutica Jurídica apresenta uma peculiaridade importantíssima, [...] 
permite interpretar o ordenamento jurídico dando-lhe um novo significado 
que, muitas vezes, não foi almejado pelo próprio legislador. 
[...] 
À Hermenêutica Jurídica cabe reconhecer os valores que estão subjacentes à 
letra da lei e, mais que isto, cuidar para que estes valores continuem 
direcionados para a causa do homem e da sociedade. 

 

O papel desempenhado pelo juiz no processo é o de interpretar e aplicar a lei ao 

caso concreto, buscando a pacificação social, posto que a Hermenêutica Jurídica só se 

justifica quando serve aos princípios e garantias da justiça. O jurista constrói o sentido 

da lei a partir de um determinado caso concreto, ou seja, ele deve construir o conteúdo 

normativo, respeitando o caso ao qual irá aplicá-lo (MUSETTI, 2007). 

A sistematização do Direito consiste na solução dos casos genéricos mediante a 

derivação das conseqüências lógicas do conjunto das normas jurídicas. As normas são 

entendidas como expressões lingüísticas, portanto como enunciados significantes, isto é, 

dotados de um significado definido e constante (FARALLI, 2006, p. 58). 

No agir do juiz, muitas vezes lhe é exigido neutralidade, pela qual ele se despe 

de todos os seus preconceitos e pré-concepções para aplicar a ação. Desta forma 

satisfaziam-se as necessidades de segurança e limitação do poder dos juízes, tratando a 

atividade jurisdicional como algo mecanizado e sem criatividade, na qual o intérprete 

não leva em consideração valores ou outras questões subjetivas, nos moldes exigidos 

pelo racionalismo moderno ainda reinante (CATÃO, 2008). 

Entretanto, percebe-se claramente uma confusão entre neutralidade e 

imparcialidade, pois, no entender de Gadamer (2005, p. 360), contrariando os 

ensinamentos de Bacon, 
 

preconceito não significa pois, de modo algum, falso juízo, uma vez que seu 
conceito permite que ele possa ser valorizado positiva ou negativa [...] e no 
procedimento da jurisprudência um preconceito é uma pré-decisão jurídica, 
antes de ser baixada uma sentença definitiva. 

 

Depreende-se, pois, da perspectiva gadameriana, que os preconceitos, pré-

noções, juízos prévios ou ideologia não devem ser temidos, disfarçados ou ocultados, 

pois representam elementos essenciais do processo de compreensão. Ainda segundo 

Gadamer (2005, p. 359): 
 

uma compreensão guiada por uma consciência metodológica procurará não 
simplesmente realizar suas antecipações, mas, antes, torná-las conscientes 
para poder controlá-las e ganhar assim uma compreensão correta a partir das 
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próprias coisas. [...] São os preconceitos não percebidos os que, com seu 
domínio, nos tornam surdos para a coisa de que nos fala a tradição. 

 

Gadamer (2005, p. 358) sugere, pois, que o importante é dar-se conta dos 

próprios pressupostos, a fim de que o texto possa se apresentar em sua alteridade, 

podendo assim confrontar sua verdade com as opiniões prévias pessoais e ensejando, 

portanto, a fusão de horizontes que é imanente à compreensão lingüisticamente 

mediada. 

Não há como exigir do intérprete do Direito a neutralidade, pois não há como se 

despir absolutamente dos preconceitos. Ferreira (2000, p. 485) conceituando o vocábulo 

“neutro”, representa aquele “que não toma partido nem a favor nem contra; neutral”. A 

neutralidade pressupõe, do ponto de vista científico, o não envolvimento do cientista 

com o objeto de sua ciência, o que é, em nosso entender, algo de uma impossibilidade 

palpitante (PAMPLONA FILHO, 2007). 

O juiz não pode ser neutro. Não se pode esquecer que, antes de ser juiz, ele é ser 

humano com formação acadêmica, concepções, traumas, paixões, que não podem ser 

abdicadas, “eis que a manifestação de sentimentos é um dos aspectos fundamentais que 

diferencia a própria condição de ente humano em relação ao frio ‘raciocínio’ das 

máquinas computadorizadas” (PAMPLONA FILHO, 2007). Ademais, em qualquer 

atividade do conhecimento humano, sempre, há escolhas que devem ser efetivadas.  

Quem exige e impõe uma neutralidade ao juiz, ao contrário do que se pensa, não 

está de forma alguma sendo neutro, pois mesmo aquele que propugna pela neutralidade 

acaba tomando uma posição (ainda que seja por esta busca da neutralidade) 

(PAMPLONA FILHO, 2007). Deve-se exigir dele que seja imparcial – que julga sem 

paixão; reto, justo (FERREIRA. 2000, p. 374). A imparcialidade do juiz é pressuposto 

para que a relação processual se instaure validamente. É nesse sentido que se diz que o 

órgão jurisdicional deve ser subjetivamente capaz. 

A incapacidade subjetiva do juiz, que se origina da suspeita de sua 

imparcialidade, afeta profundamente a relação processual. Justamente para assegurar a 

imparcialidade do juiz, as constituições lhe estipulam garantias (CF/88, art. 95), 

prescreve-lhe vedações (art. 95, Parágrafo único) e proíbem juízos e tribunais de 

exceção (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 1998, p. 51-52). 
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Definido a distinção entre neutralidade – que não pode ser exigido do juiz, bem 

como não pode ser de qualquer pessoa - e da imparcialidade – dever do juiz de não se 

partidar por qualquer das partes - é bom esclarecer que não se pode admitir que este aja 

com deslealdade quando a escolha dos fundamentos lhe fosse sugerida não pelo 

interesse da busca da verdade e da justiça no caso concreto, mas pelo interesse de sua 

vida pessoal, ou mesmo de sua vida profissional. Sobre a questão, ensina Rodolfo 

Pamplona Filho (2008): 
 

estas são pequenas artimanhas cavilosas, às quais seria preferível que o juiz 
nunca recorresse, do mesmo modo que não gostaríamos de perceber que, 
certas vezes, os magistrados, chamados a enfrentar em suas sentenças 
questões gerais de ressonância política (como certas questões relativas à 
liberdade religiosa ou à liberdade de imprensa), decidem segunda a justiça no 
dispositivo, mas na fundamentação encontram o meio de se refugiar por trás 
de argumentos de fato, a fim de não se comprometerem a dar sua opinião 
sobre a questão de direito. Essa arte de eludir as questões comprometedoras 
pode ser apreciável num diplomata; no juiz, eu a qualificaria como 
inconveniente timidez. 

 

O juiz não é um ser neutro, mas sim deve ser imparcial. Não há como exigir do 

magistrado que se dispa das suas pré-concepções e preconceitos. Ele deve apreciar o 

caso de acordo com os princípios da justiça, buscando a verdade dos fatos, sem se 

“apartidar” por qualquer das partes.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este pequeno excurso procurou esboçar um quadro comparativo entre duas 

acepções do conhecimento hermenêutico: a primeira, dita clássica, baseada num 

paradigma metafísico – objetificante da filosofia da consciência, ao lado do qual 

podemos colocar o método de Bacon; e uma segunda, calcada na chamada revolução 

lingüística do pensamento filosófico do século XX, calcada no pensamento de 

Heidegger e no pensamento de Gadamer, como precursores da nova Hermenêutica. 

A racionalidade científica moderna, partindo da dúvida metódica cartesiana, se 

propunha a nada aceitar como verdadeiro que não se apresentasse absolutamente 

evidente ao sujeito. Bacon prossegue nesse paradigma ao sintetizar seu método, cujo 

objetivo era expurgar a experiência humana de todas as influências, as pré-concepções e 
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conceitos pré-determinados, que se interporiam entre o sujeito e o alcance do verdadeiro 

conhecimento sobre o objeto digno de ser tomado como científico. 

A acepção heideggeriana da compreensão e a idéia de círculo hermenêutico 

resgatam o papel dos preconceitos como elementos imanentes da interpretação do 

objeto. A partir de Heidegger e Gadamer, a linguagem deixa de constituir um terceiro 

elemento interposto entre o sujeito e o objeto: o intérprete é alguém já previamente 

inserido na linguagem, da qual o objeto fatalmente faz parte. Daí porque, se 

compreensão é mediada por uma linguagem que previamente contém o sujeito e o 

objeto, o intérprete, por mais que se esforce para tanto, não pode se desvencilhar dos 

conceitos pré-concebidos que compõem sua historicidade. O processo interpretativo 

enseja uma retro–alimentação entre a abordagem do objeto, saturada pelos preconceitos 

subjetivos, e a transformação da mundividência do sujeito a partir da (re)construção do 

sentido do objeto. 

A nova Hermenêutica provoca a necessidade de uma radical mudança na 

produção, na interpretação e na aplicação do Direito. Algumas das suas conseqüências 

práticas são: primeira, a constatação da falácia da idéia de “verdadeiro”, “único” ou 

“melhor” sentido da norma. O que há são sentidos possíveis.  

Segundo, a dificuldade de se continuar aceitando a idéia de mero 

desvendamento, descoberta ou revelação do sentido da norma, como se o sentido fosse 

um ente guardado no invólucro do significante textual. A atividade interpretativa do 

Direito é, pois, constitutiva, e não simplesmente declaratória. A norma não é um dado, 

mas um construído.  

Terceiro, a comunidade de intérpretes do Direito precisa tomar consciência de 

sua capacidade de interpretar a norma a partir da construção de seu sentido, e não 

apenas reproduzindo interpretações das fontes consideradas autorizadas: a 

jurisprudência e a “melhor” doutrina.  

Todos fazem parte de uma comunidade de intérpretes, para concordar com 

Häberle. O dador de leis produz textos, mas os sentidos dos textos legais não ficam e 

não devem ficar engessados e cingidos à vontade original do legislador. Os tribunais, 

particularmente o Tribunal Constitucional, racionalizam a atividade jurisdicional com a 

edição de súmulas de jurisprudência, mas suas decisões não são necessariamente 

melhores do que as dos juízes singulares de primeiro grau. Os advogados apresentam 
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versões dos fatos e do Direito aplicável ao conflito de interesses, mas elas são apenas 

topos na dialética envolvida no processo. Por fim, os juízes, produtores da norma de 

decisão, precisam de uma vez por todas dar-se conta do seu poder e dever de construir o 

sentido da norma jurídica para então aplicá-la, e não reproduzir mecanicamente o 

sentido dado, sob pena de se continuar apartando a função jurisdicional do princípio da 

justiça. Essa é, cremos, a grave e urgente missão da nova Hermenêutica.   
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LIMITES DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

 

Osmir Antonio Globekner∗

 

RESUMO 

Neste estudo, buscou-se analisar o conceito de limite da interpretação e, mais 

especificamente, o conceito de limite da interpretação jurídica, visando extrair-se a 

essência ou conteúdo do conceito. Nesse escopo, coube, primeiramente, identificar a 

idéia de limite como manifestada na natureza, na lógica matemática, na psique humana 

e no comportamento social, com o objetivo de construir um modelo abstrato, aplicável a 

essas distintas realidades. Resultou que se associou, à idéia de limite, a idéia do 

equilíbrio entre forças ou tendências opostas ou seja: de ponto de equilíbrio 

intermediário entre extremos, tangíveis ou apenas ideacionais, isto é, não realizáveis ou 

não desejáveis no mundo fenomênico, porém, referenciais sempre necessários para a 

apreensão do conceito de limite. Em seguida, procurou-se transpor o modelo assim 

concebido à Ciência do Direito e à Hermenêutica. Uma vez descrita a idéia de limite 

nessas disciplinas do pensamento, emergiram os elementos de contato revelados pela 

idéia de limite em uma e outra. Elementos justificadores da aproximação entre as 

disciplinas com resultante na Hermenêutica Jurídica, como uma hermenêutica 

específica, caracterizável, precisamente, pela peculiaridade dos seus limites. Por fim, 

buscou-se o elemento acima referido, a título ilustrativo, no pensamento hermenêutico 

de Jürgen Habermas e de Umberto Eco. 

 

PALAVRAS CHAVES: HERMENÊUTICA JURÍDICA; INTERPRETAÇÃO 

JURÍDICA; LIMITES 

 

ABSTRACT 

Our aim in this study is to analyze the concept of the interpretation limits and, more 

specifically, the concept of the judicial interpretation limits, in order to extract the 

essence of such concept. In this scope we tried, first of all, to identify the idea of limit, 

as appeared in nature, in mathematical reasoning, in the human psyche and in social 
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behavior, with the objective of building an abstract model, understandable in such 

differents realities. In this way we could associate the idea of limit as a balance among 

opposite forces or tendencies, or, in other words: as a break-even-point intermediate 

among extremes, whom can be barely tangible, not achievable, imaginary or not 

desirable into the real world, inspite of always necessary as referencial points to the 

concept of limit. Then, we tried to transpose this model to Law-Science and to 

Hermeneutics. Once we had described the idea of limit in those disciplines of thought, 

We could identify the elements of contact, forming the idea of limit withim each 

discipline. Such elements could justify the approximation among the disciplines, 

resulting the judicial hemeneutics as a specific form of hemeneutics, featured , 

precisely, by the peculiarity of his limits. Lastly, we tried to illustrate the elements 

studied by his identification in the work of Jürgen Habermas and Umberto Eco. 

 

KEYWORDS: LEGAL HERMENEUTICS; LEGAL INTERPRETATION; LIMITS 

 

1 INTRODUÇÃO – A IDÉIA DE LIMITE 

 
Nesta introdução intentaremos esboçar, de forma ampla e um tanto livre, a idéia de 

limite, aplicável em distintas realidades. Tentaremos um esboço de conceito com 

pretensões de abstração. Assim, pensemos no seguinte modelo. 

 

Os limites, quer os impostos pela natureza das coisas, quer os culturalmente elegíveis 

pelo indivíduo e pelo agrupamento social, seriam, sempre, o fruto da existência de uma 

tensão e da necessidade de equilíbrio, fruto de uma delimitação entre extremos, ou da 

necessidade de estabelecimento de um ponto intermédio,  um ponto de equilíbrio. 

 

A idéia de limite é coexistencial com a idéia de tensão entre forças motrizes ou entre 

tendências. O limite é resultante de um equilíbrio. O equilíbrio é, sempre, provisório,  

sempre dinâmico. A idéia de equilíbrio confina com a idéia de estabilidade e  

instabilidade. O limite, portanto, e por sua vez, é sempre provisório e resultante da 

composição de forças dinâmicas. É sempre sujeito à perturbação e à influência externas. 
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O limite é algo calculado, ponderado, entre dois extremos. Não raro, tais extremos são 

ideais, imaginários, não encontráveis ou não desejáveis no mundo fenomênico. Cuja 

ideação, entretanto, é necessária como objetivo referencial. Na matemática, por 

exemplo, esse referencial é concebido através das sucessivas aproximações, gerando a 

teoria dos limites e do cálculo infinitesimal. 

 

Não havendo delimitação, não podemos derivar a idéia de entidade ou de identidade. 

Podemos imaginar que, se um ente não fosse comportado dentro de uma fronteira ou 

limite, esta se colocaria em uma expansão contínua, infinita e indefinida que findaria 

por descaracterizar o próprio ente como tal, ao não se encontrar aquilo que com ele 

confrontando, possa delimitá-lo. 

 

Assim, por exemplo, podemos dizer que dentro de um copo sobre a mesa, existe a 

substância (entidade da) água, porque há uma tensão superficial que determina a 

separação entre a fase líquida da fase gasosa. Os limites entre forças de atração e 

repulsão no nível molecular, determinam a separação entre fase líquida e gasosa. O 

limite, sempre dinâmico e sempre provisório, é estabelecido e alterado de acordo com as 

circunstâncias externas de temperatura e pressão. 

 

Porém, vamos supor, por um momento, que vivêssemos em um sistema em que o nível 

de energia fosse tão alto que todo líquido houvesse se convertido ao estado gasoso. 

Então já não teríamos a entidade da água, em sua forma líquida. Por outro lado, 

tampouco teríamos o conceito vapor, ou de água no estado gasoso, pois perderíamos tal 

conceito, ao não ter aquele outro, o de água líquida, que, em se lhe opondo, permitiria 

defini-lo. 

 

É à tensão entre forças de atração e de energia cinética de movimento, expansão e 

contração do Universo, que devemos o fato da orbe terrestre estar em longa queda para 

o Sol, sem com ele nunca colidir, pelo menos, durante este lapso de equilíbrio que 

permitiu o desenvolvimento de nossa raça e  da cultura humana na Terra. O limite está 

expresso na precisão das órbitas celestes. Não olvidemos que, nessa longa estabilidade, 

o equilíbrio é provisório e que a intensidade e composição das forças se alteram, pois 

que são dinâmicas, resultando na alteração do ponto de equilíbrio e, portanto, do limite. 
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Para tormarmos ainda um outro exemplo ao mundo natural, temos que uma infinidade 

de processos, físicos, químicos e biológicos na natureza, são explicados e 

compreendidos, termodinamicamente, pela contraposição entre dois princípios naturais: 

o da “busca” da menor energia e a o da “busca” da maior entropia. É a tendência da 

natureza em buscar o maior estado de desorganização, ao preço da menor energia. Entre 

o custo energético e o grau de desorganização (entropia) se determina o comportamento 

dos sistemas, a exemplo do sistema: água, vapor e gelo. Fatores externos como 

temperatura e pressão e trocas com o meio circundante, determinam os estados de 

equilíbrio e a definição dos limites que serão obtidos em cada sistema particular. 

 

Sem pretendermos uma redução positivista às leis da natureza, mas reconhecendo que 

há leis universais que se manifestam com intensidade semelhantes na natureza e na 

mente do homem, bem como em sua organização social, é que nos propomos a transpor, 

ao menos no sentido metafórico, a idéia expressa no modelo acima para a psique 

humana e para o comportamento social, identificando o limite como tensão entre forças 

que resultam em um equilíbrio provisório, com momentos de estabilidade e momentos 

de instabilidade. 

 

Na psicanálise temos, em Eros, a pulsão pela vida e, em Tanatos, a pulsão pela morte. 

Desejo de plenitude e medo de destruição. Ânsia de conquista e necessidade de 

preservação. No pensamento social de Freud, o progresso da civilização, impulsionado 

por estas relação dialética entre Eros e Tanatos, é fundado em um delicado equilíbrio, 

sempre transitório e pontual, no qual a síntese é o homem e sua civilização em um certo 

momento no tempo e espaço. 

 

Na base instintiva do comportamento humano de preservação, de expansão e 

reprodução, está determinada a contenção, a submissão a condições adversas, bem 

como a luta por novas conquistas, a expansão, a navegação etc. Nesses impulsos 

individuais e coletivos, resulta determinado o equilíbrio da vida societária. 

 

De forma que poderíamos identificar, em um sem número de sistemas naturais e sociais, 

o modelo acima delineado, em que o limite ou delimitação resulta do equilíbrio entre 
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forças oponentes, quando postas em equilíbrio entre extremos ideais, inatingíveis, 

todavia. Tal limite, sempre provisório, dependente de condições internas e externas ao 

sistema, gerando momentos de estabilidade e momentos de instabilidade. 

 

2 A IDÉIA DE LIMITE NA HERMENÊUTICA GERAL 
 

A Hermenêutica reflete a necessidade humana da comunicação e mediação, o limite 

nela aparece porque se configuram duas forças diretrizes: continuidade versus 

ruptura, reprodução versus criação; porque opomos dois extremos ideais: a 

reprodução perfeita, e a criação absoluta. 

 

É intuitivo que, na atividade interpretativa, não se pode extrair mais do que se contém 

no objeto da interpretação. Até certo momento (limite) temos interpretação, pelo menos, 

nas dimensões mencionadas por Palmer (PALMER, 1981): do dizer, do explicar e do 

traduzir. Além desse momento, estaremos na perspectiva de uma criação autônoma. 

 

Nada impede que o ato criativo se mescle com o ato interpretativo. Podemos ter 

Shakespeare na leitura da Royal Shakespeare Company, em Stratford-upon-Avon, e 

podemos ter Shakespeare na leitura de José Celso Martinez em São Paulo. Em qualquer 

delas, teremos os dois ingredientes, da interpretação e da criação autônoma, embora, 

certamente, em proporções bastante diversas. 

 

Os extremos ideais e referenciais são, sempre, inatingíveis, o que faz situar o ato 

interpretativo, sempre, entre dois limites: nada é perfeitamente reproduzível, pois 

impossível re-evocar em sua inteireza a experiência passada, ainda que o intérprete seja 

o autor original, pois, no ato interpretativo, suas circunstancias serão fatalmente outras, 

inclusive em função da criação original, que alterou o universo e, por conseqüência, 

alterou a percepção do próprio autor. 

 

O extremo criativo conduziria ao paradoxo da mensagem que poderia significar 

qualquer coisa, redundando em que tal mensagem não seria portadora de significado 

algum. Em outro extremo, nenhum ato interpretativo pode ser absolutamente inovador, 

porque irremediavelmente fruto contextualizado na tradição, cultura e historicidade em 
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que submerso o intérprete. Entre estas duas posições extremas, contudo, é que sempre 

haverá de estar situado o ponto de equilíbrio. O limite interpretativo, assim, resultará em 

um ponto intermédio ou de equilíbrio entre estas duas possibilidades. 

 

A natureza da hermenêutica vai resultar dessa tensão. A idéia de limite não é, portanto, 

idéia estranha à Hermenêutica, pelo contrário, a tensão liberdade versus limite permeia 

toda atividade interpretativa, sendo inerente à sua essência. 

 

3 A IDÉIA DO LIMITE NO DIREITO 
 

Também no Direito, teremos inafastável a idéia de limite como equilíbrio entre forças 

de sentidos opostos: É do ser do Direito, a tensão “liberdade x limite” ou, em outras 

palavras, o paradoxo da “liberdade com limite”. Não há como excluir, da Ciência 

Jurídica, essa tensão fundamental referida por Boaventura de Sousa Santos como a 

tensão regulação/emancipação ou estabilidade/mutação (SANTOS, 2002). 

 

Temos, também, uma expressão dessa tensão nos valores bilaterais da Axiologia de 

Cóssio: autonomia / heteronomia, segurança /ordem, paz/poder, solidariedade/ 

cooperação (MACHADO NETO, 1974). Se utilizarmos o pensamento analógico para 

aplicar essa concepção à condicionante fundamental da interpretação jurídica, a 

necessidade de decisão terminativa, poderíamos ver que, no valor autonomia, a melhor 

solução para a aplicação do Direito seria a criação da norma concreta “ad hoc”, 

construção livre de cada solução em vista do caso concreto. Esta seria a solução mais 

adequada sob a ótica da liberdade ou da força criativa do Direito. Na impossibilidade 

dessa construção, se estivermos voltados, já agora, ao valor heteronomia; teríamos a 

“moldura” dogmática utilizada na forma mais adaptada possível através da interpretação 

jurídica. 

 

Na Ciência Jurídica, também presente a tensão entre liberdade e limite. Referimo-nos à 

utilização do pensamento racional-sistemático em oposição ao pensamento tópico-

teleológico discutido em Canaris (CANARIS, 1989). A Tensão entre a concepção 

sistêmica de uma lógica formal, e a concepção tópica de valores e fins, com ponto de 

equilíbrio provável, como indicado por aquele autor, no limite de uma ordenação lógica 
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de valores, de uma abertura da lógica sistemática à incorporação da contradição e 

ponderação de valores, através das nuances interpretativas. 

 

A tensão resultando em limite pode ser vista também na utilização dos princípios em 

Direito, onde vige a igualdade hierárquica dos princípios. Assim, não temos princípios 

absolutos, mas princípios em tensão recíproca. Onde a delimitação, e, portanto, a 

definição, se dá, antes de que pelo seu conteúdo ínsito a cada princípio, pela sua 

contraposição aos demais que lhe são confrontantes. Aparentes contradições entre 

princípios se resolvem nessa acomodação entre princípios confrontantes, e na 

delimitação do âmbito de incidência de cada um, na perspectiva do caso concreto. 

 

A própria tecnologia da atuação jurisdicional, voltada a pacificação do conflito, reflete o 

limite e o compromisso. A atividade jurisdicional no escopo social da pacificação é, 

sempre, a busca de um meio termo, de uma solução de compromisso, intermediária, 

delimitadora da extensão de direitos subjetivos. 

 

Essa tensão entre liberdade e limite, imanente no Direito, encontra expressão na 

atividade hermenêutica, já que ela, também, intrinsecamente, é reveladora da mesma 

tensão e paradoxo. Assim temos a Hermenêutica Jurídica, como expressão da tensão 

ínsita ao Direito. Temos a Ciência do Direito como Teoria Hermenêutica. Fruto da 

impossibilidade de uma concepção puramente lógica de normas, tensão entre 

racionalidade e valor, volição e poder. 

 

A Hermenêutica Jurídica é método de acesso ao objeto e, como todo método, possui as 

características do próprio objeto. 

 

4 PECULIARIDADES DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 
 

Intentaremos aqui a identificação das peculiaridades da Interpretação jurídica. Isto é, o 

que a torna diversa e especial em relação à Interpretação em geral. Nesse intento, a 

título de ensaio, poderíamos pensar na caracterização do ato interpretativo a partir dos 

seguintes elementos: objeto da interpretação, sujeito que interpreta, objetivo visado 

com a interpretação 
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Caracterização pelo objeto: tomemos como objeto da interpretação jurídica, 

exclusivamente a norma jurídica, e aí já estaríamos sendo restritivos, já que podemos 

conceber a própria conduta como seu objeto, conforme proposto por Carlos Cóssio. 

Mas, sendo restritivos, teríamos que o objeto, o texto a ser interpretado se distinguiria 

dos demais por seu caráter de texto padrão ou autoritativo. 

 

Nessa linha, entretanto, além de estarmos refletindo apenas a visão parcial da 

identificação do Direito com o Estado e a Lei formal, não estaríamos no campo de uma 

exclusividade do fenômeno jurídico. Pois teríamos a concorrência de outros tantos 

textos fundados na autoridade. Por exemplo, a interpretação bíblica, importante, como 

exposto por Palmer (PALMER, 1981) no próprio desenvolvimento histórico da 

hermenêutica. 

 

O fato é que a interpretação jurídica pode ser entendida sem a adstrição à interpretação 

da norma, para abranger a interpretação da vontade e da conduta individualizada, da 

natureza e o próprio conhecimento, enfim, como forma de apreensão da realidade 

natural ou social. 

 

Assim, não vislumbramos qualquer nota distintiva entre hermenêutica jurídica e 

hermenêutica geral que possa estar fundada nas características do objeto da 

interpretação. 

 

Caracterização pelo sujeito: se tomássemos como intérprete, restritivamente, o jurista, 

ou o aplicador do Direito, estrito senso, ou o Órgão de Jurisdição, como proposto por 

Hans Kelsen (KELSEN, 1998), poderíamos obter a nota distintiva acima referida. 

 

Entretanto, seria restringir demasiado o campo da interpretação jurídica, já que, como 

aplicador amplo senso do Direito, haveria de se incluir também o legislador, e por fim 

todo receptor da norma jurídica em qualquer de suas modalidades, incluindo-se, todo 

indivíduo por ela obrigado à sua observação (HÄBERLE, 1997). O que conferiria tal 

generalidade ao sujeito intérprete, que nulificaria qualquer tentativa de obter-se a nota 

distintiva para a interpretação jurídica. 
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Caracterização pelo objetivo visado: também aqui, teríamos dificuldades em extremar 

as características distintivas da interpretação jurídica. O caráter teleológico, o fato de 

que a interpretação jurídica é voltada, em regra, à uma aplicação concreta, imediata e 

futura, não chegaria a ser característica suficiente para estabelecer uma perfeita 

distinção da interpretação em seu caráter geral. 

 

Não podemos deixar de reconhecer, por outro lado, a amplitude de objetivos na 

interpretação jurídica. Basta mencionar uma divisão fundamental, entre a interpretação 

científica ou doutrinaria do Direito e a interpretação voltada à atividade da jurisdição, o 

dizer o direito para o caso concreto. 

 

Tércio Sampaio Ferraz Jr coloca que o papel da dogmática jurídica é criar condições 

para uma decisão possível. Ante a possibilidade de múltiplas interpretações e o  possível  

conflito, se colocam questões zetéticas, isto é, a investigação voltada a todas as 

direções, de ordem sociológica, política, econômica, filosófica, etc., portanto infinitas e 

questões dogmáticas, isto é, encerradas no sistema, portanto, finitas. Estas, fechadas, a 

serviço da ação e decisão; aquelas, abertas, a serviço da investigação. A dogmática 

possui função de controle da consistência da decidibilidade. Segundo o autor ainda, a 

teoria da hermenêutica que postulasse a infinitude ou ilimitação da interpretação estaria 

negando o fim prático de que a ciência jurídica está investida. (FERRAZ JÚNIOR, 

1994). 

 

Para Calmon de Passos, a interpretação jurídica se dá em duas esferas  fundamentais: no 

pensar do cientista do Direito (que o autor chama pré-dogmático) e no pensar do 

aplicador do Direito (que o autor chama dogmático). De acordo com o autor, o pensar 

pré-dogmático, crítico ou multidisciplinar possui reduzido poder no agir, isto é, 

impotência perante o constituído, sendo importante para compreensão do instituído ou 

dogmatizado. Olvidar-se do pré-dogmático é empobrecer o próprio pensar dogmático 

posto pelo próprio homem, tornar estéril, formal, desvitalizado, superestimá-lo, 

contudo, é introduzir o arbítrio no seio jurídico e esquecer sua razão de ser: a 

autolimitação do poder para legitimar-se, assegurar o mínimo de liberdade, (CALMON, 

2002). Nas palavras de Calmon de Passos, o reconhecimento das restrições impostas à 
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amplitude da cognição e, portanto, à amplitude da interpretação no âmbito da atividade 

jurisdicional. 

 

Também Kelsen, conquanto veja na interpretação, uma atividade volitiva, não 

cognitiva, investida exclusivamente no aplicador do direito, não deixa de reconhecer 

como cognitiva a atividade do pensamento científico-doutrinário a atividade 

cognoscitiva com função de indicar ao legislador as incompletudes do ordenamento 

(KELSEN, 1998). 

 

Assim, o jurista, encarregado da atividade cognoscitiva, colocado os limites do 

conhecimento e as opções razoáveis de interpretação, não precisa escolher entre as 

opções postas, porque não vinculado a aplicação do Direito, e pode concluir pela 

impossibilidade de um juízo seguro, ou que dependa das circunstâncias do caso 

concreto, para definir o juízo seguro. 

 

O Juiz, ao contrário, nos casos difíceis, diante das indeterminações do Direito e da 

obrigação de julgar terá como suficiente o ter esgotado todos os meios de concretização 

de que dispõe, adotando a decisão que lhe pareça mais plausível e na qual haja, pelo 

menos, bons argumentos. Será uma solução, dentre outras válidas. 

 

Fixemo-nos, todavia, nos problemas postos pela aplicação no sentido jurisdição, 

atribuição do Estado, uma vez que aí, nos parece, poderemos encontrar algo mais 

próximo da nota distintiva buscada, neste tópico, para a interpretação jurídica. 

 

Os problemas postos no exercício da jurisdição, que, sem dúvida, repercutem na 

estrutura mesmo do pensar científico e na própria Ciência do Direito, poderiam ser  

sumarizados na: 

 

  necessidade de decidir terminativamente, refletindo a função de 

estabilização, na pacificação do conflito. reflete-se da vedação do non 

liquet, no ordenamento jurídico-processual. 

  necessidade de decidir com racionalidade, necessidade de redução 

da subjetividade e arbitrariedade, correspondente com a função de 
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orientação da conduta, função de prevenção do Direito. Reflete em que a 

decisão Jurídica, ainda que constitua ato volitivo, há de estar emoldurada 

lógica e axiologicamente no ordenamento jurídico. 

  necessidade de decidir com legitimação, consonante com o fato de 

que a elaboração jurídica pressupõe a interpretação: do querer coletivo, 

da vontade da sociedade política, que há de estar expressa não apenas na 

Constituição, mas nas leis infra-constitucionais e na sentença judicial. 

 

Incontornável a atividade de interpretação em face da indeterminação normativa e da 

textura aberta da norma e diante da impossibilidade de solução puramente lógica-

sistemática, a questão da interpretação jurídica no âmbito jurisdição resultará sempre de 

algum grau de compromisso entre critérios sistemáticos (cânones interpretativos) e 

critérios que contemplem a perspectiva teleológica, permitindo a adequação ao objetivo 

visado pela norma. 

 

5 O LIMITE NA HERMENÊUTICA JURÍDICA 

 

Permeando o pensamento hermenêutico jurídico teremos sempre presente dois extremos 

característicos da atividade de interpretação jurídica: o valor segurança, certeza, auto-

limitação; de certa forma, opostos aos ideais de justiça e legitimação, fortemente 

vinculados aos aspectos teleológico e finalístico do exercício dessa atividade. As 

distintas teorias hermenêuticas ocupam-se em grande parte da obtenção do equilíbrio e 

da fixação do limite entre estes dois extremos. 

 

Nesse sentido, a título ilustrativo, exporemos abaixo o pensamento de Habermas 

expresso em sua obra “Direito e Democracia – entre a faticidade e a validade” e o 

pensamento de Umberto Eco em “Interpretação e Super interpretação”. 

 

5.1 HABERMAS 

 

Veremos que HABERMAS, também, se apóia na idéia da tensão entre forças ou 

extremos, determinando um ponto de equilíbrio, conforme suportado neste estudo. 
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“.. teoria do Direito, ao contrário das teorias filosóficas da justiça, 

movimenta-se no limite de ordens jurídicas concretas. Extrai os seus 

dados do direito vigente, de leis e casos precedentes, de doutrinas 

dogmáticas, de contextos políticos da legislação, de fontes históricas do 

direito, etc. Ao contrário da filosofia, a teoria do Direito não pode 

desprezar ” (HABERMAS, 1997, p. 243 a 244). 

 

“A tensão entre faticidade e validade, imanente ao direito, manifesta-se 

na jurisdição como tensão entre o princípio da segurança jurídica e a 

pretensão de tomar decisões corretas.” (HABERMAS, 1997, p. 245) 

 

“O  conteúdo da tensão entre legitimidade e a positividade do direito é 

controlada na jurisdição como um problema da decisão correta e, ao 

mesmo tempo, consistente”. (HABERMAS, 1997, p. 245) 

 

Segundo o autor, para garantir simultaneamente a segurança jurídica e a correção da 

decisão, a teoria do direito disporia de três alternativas: a hermenêutica jurídica, o 

realismo e o positivismo jurídico. 

 

Hermenêutica jurídica que, segundo o autor, teve o mérito de contrapor ao modelo 

convencional, que vê a decisão como subsunção, oriunda na idéia aristotélica de que 

nenhuma regra pode regular sua própria aplicação. Para ele, a hermenêutica proporia um 

modelo processual de interpretação, com início em uma pré-compreensão valorativa que 

estabelece uma relação preliminar entre norma e “estado de coisas”, abrindo horizontes 

para ulteriores relacionamentos que se constituem e ou concretizam reciprocamente. 

Essa pré-compreensão inicialmente difusa, torna-se mais precisa na medida em que , 

sob sua orientação, a norma e o estado de coisas se constituem ou concretizam 

reciprocamente. A pré-compreensão do juiz é determinada através dos topoi de um 

contexto ético tradicional. A racionalidade seria medida pelos “standards” que ainda 

não se coagularam em normas. (HABERMAS, 1997, p. 247) 

 

Realismo, em uma rítica àquele modelo: o que para uma pessoa vale como topos 

comprovado historicamente é, para outra pessoa, pura ideologia ou preconceito. Nos 
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processos de seleção da prática de decisão judicial, aparecem determinantes extra-

jurídicos, como interesses, processo de socialização, pertença a camadas, enfoques 

políticos, estrutura da personalidade dos juízes, tradições ideológicas, constelações de 

poder, fatores de dentro e de fora do sistema jurídico. A lógica própria do direito 

desaparece. Na visão do realismo legal, da Escola do direito livre e da jurisprudência de 

interesses, não é possível fazer uma distinção clara entre direito e política, lançando 

mão de características estruturais. Passa a não fazer sentido o fundamento do Direito na 

produção jurídica do passado. A escola do direito livre e jurisprudência dos interesses, 

de acordo com Habermas, inclina, como solução, as decisões para o futuro, inspirando-

se em orientações axiológicas tidas como racionais, orientado aos fins, fundamentados 

utilitaristicamente de acordo com o bem estar econômico. Para Habermas, “os realistas 

não conseguem explicar como é possível combinar a capacidade funcional do sistema 

jurídico com a consciência dos especialistas participantes, a qual é radicalmente cética 

em termos de direito”. (HABERMAS, 1997, p. 248) 

 

Positivismo jurídico: aqui se pretende fazer jus à função da estabilização de 

expectativas, sem ser obrigado a apoiar a legitimação da decisão jurídica na autoridade 

impugnável de tradições éticas. Busca, na construção sistemática de sistema de regras, 

tornar o direito independente da política. Ao contrário dos hermeneutas, sublinham o 

fechamento e autonomia de um sistema de direitos opaco em relação princípios não 

jurídicos. A legitimação transportada para o início, regra fundamental, assimilada 

fatidicamente a uma forma de vida histórica, ao costume. Resulta em que o Direito 

vigente não sendo suficiente, o juiz preencherá o seu espaço de arbítrio através de 

preferências não fundamentáveis juridicamente, não cobertos pela autoridade do direito. 

RAZÃO ou MORAL são, de certa forma, subordinadas à história. 

 

Assim, o problema hermenêutico fundamental se converte em como fundamentar a 

adequação de decisões seletivas inevitáveis 

 

Habermas passa a expor, em sua obra já citada, a teoria de DWORKIN. No momento da 

prática da decisão judicial para satisfazer simultaneamente ao princípio da segurança e 

da pretensão de legitimidade, DWORKIN a entrega a uma teoria pretensiosa, à juízes de 

carne e osso, aquém da figura ideal de um Hércules. (HABERMAS, 1997, p. 250). 
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Na teoria do discurso jurídico proposta por Habermas teremos as objeções feitas ao 

sentido e viabilidade de uma teoria do direito ideal, proporcionando a melhor 

interpretação judicia, fundada na premissa de um único autor, o Juiz. Habermas conduz 

sua análise para chegar, com Aulis AARNIO Robert ALEXY e Klaus GÜNTHER a 

que: 

 

“o discurso jurídico não pode mover-se auto-suficientemente num 

universo hermeticamente fechado  do direito vigente: precisa manter-se 

aberto a argumentos de outras procedências, especialmente a 

argumentos pragmáticos, éticos e morais, que transparecem no processo 

de legislação e são enfeixados na pretensão de legitimidade de normas 

de direito”. (HABERMAS, 1997, p. 287) 

 

“a correção das decisões judiciais mede-se pelo preenchimento de 

condições comunicativas da argumentação, que tornam possível uma 

formação imparcial do juízo.” (HABERMAS, 1997, p. 287) 

 

Onde encontraríamos o limite na proposta hermenêutica habermasiana ? 

 

Como vimos, também a abordagem de HABERMAS está permeada pela questão da 

oposição entre valores e da busca de um equilíbrio. Onde recairia a limitação referida 

neste estudo, dentro do contexto da teoria da ação comunicativa? Entendemos que 

justamente nas mesmas condições comunicativas, nas regras gerais do discurso e nas 

regras na argumentação jurídica. A forma de chegar-se ao equilíbrio, ocorreria ainda na 

limitação da interpretação jurídica. O conteúdo findaria preenchido pela ação 

comunicativa. Entendemos que, por sintonizada que seja a solução com o consenso 

obtido nesse processo, ela ainda é um limite, estabelecido em um ponto de equilíbrio 

entre a adstrição ao costume e valores historicamente determinados e a projeção 

idealizada de uma solução justa para o futuro. 

 

5.2 ECO 
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Analisamos o autor Umberto Eco em “A obra aberta”, de 1989, em que expõe as 

potencialidades da semiótica e “Interpretação e Super interpretação”, de 1993, onde 

tratará dos limites dessa mesma semiótica. Esta última obra constitui-se em um debate 

do autor com Richard RORTY, Jonathan CULLER e Christine BROOKE-ROSE. 

 

As conclusões de Eco são no sentido de que, da potencialidade ilimitada da semiótica, 

não há que se derivar a ilimitação na interpretação do texto, que em um extremo, 

passaria a significar qualquer coisa, gerando interpretações ruins. 

 

A interpretação vai ocorrer em um momento histórico que a condiciona e entre a 

“intentio auctoris” (inatingível) e “intentio lectoris” (ilimitada), Eco forja a “intentio 

operis” (intenção do texto) esta, forçosamente ocupando uma posição intermediária. 

Evidente, portanto a idéia de limite como compromisso entre extremos, que buscamos 

enfatizar neste estudo. 

 

A concepção de ECO do leitor-modelo ou leitor médio, é muito  similar à encontrável 

nas construções do Direito, no campo da culpa e da exclusão de culpabilidade, por 

exemplo, com os conceitos que buscam definir o “cidadão médio”, e a interpretação ou 

entendimento que a este seriam razoáveis, com o fito de se poder atribuir 

responsabilidade ao cidadão real e concreto. 

 

É dizer, o intérprete, gozando de autonomia relativa, não pode ignorar a alteridade na 

atividade da interpretação. Interpretação sendo um processo dialógico, supõe um grau 

de aceitabilidade da interpretação. O limite pré-falado estaria então no entendimento 

médio, na forma como vem sendo exposto neste estudo, compromisso entre a adstrição 

(inatingível) a um sentido objetivo único e a liberdade total de sentido, que levaria a 

sentido algum. 

 

Em termos do problema do limite, poderíamos ainda recuperar um aspecto interessante 

na obra de Eco: a exposição da outra face do mito de Hermes. Já que, na hermenêutica, 

enfatizamos o aspecto revelação, tradução. Na origem mítica da Hermenêutica, a 

expressão comunicativa que permite, ao humano, a apreensão do divino. 
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Mas o mesmo mito implica a existência do lado obscuro, oculto, não revelado e origem 

da revelação. Se Hermes é o tradutor do desconhecido para o conhecido, é razoável que 

inspire também a tradição hermética no sentido da divisa alquímica “Obscurum per 

obscurius et ignotum per ignotius”. 

 

Eco se dedica à explicar a tradição hermética na obra “Interpretação e Super 

interpretação”, com fins de evidenciar a compulsão humana pelo oculto, em uma 

compulsão a tornar obscuro o que seria naturalmente claro. Faz considerações sobre a 

tradição hermética paralela em oposição ao racionalismo. Hermes em outro sentido que 

não o da Hermenêutica.  

 

O autor parte da distinção do racionalismo grego entre gnose (conhecimento das coisas) 

e doxa (opinião ou percepção sobre as coisas). A tradição hermética busca a 

possibilidade de uma verdade absoluta, a possibilidade da revelação direta, para 

desmistificar essa tradição e a busca artificial de ocultar, por signos e códigos, o que 

naturalmente resultaria claro. 

 

Temos a considerar, entretanto, aqui já nos despegando da obra de Eco, uma tal 

tradição hermética, tão duradoura quanto a tradição hermenêutica, diante da crise 

paradigmática da pós-modernidade. É uma tradição que, neste contexto, há que ser 

valorizada na busca de uma integração dos saberes. Razoável buscar na simbologia, da 

literatura, da poesia, a integração do imponderável, do não racionalizável, mas também 

conformador da cultura humana e que sempre encontrou função e manifestação no 

espaço social. 

 

Poderíamos reconhecer alguma legitimidade à pretensão do ocultamento, ou a pretensão 

da manutenção do oculto, mesmo no campo de uma disciplina construída com ênfase na 

racionalidade e na lógica como é o caso do Direito? 

 

Para uma abordagem consentânea com o objeto deste estudo: identificamos a presença 

destes extremos da atividade hermenêutica: se por um lado temos a necessidade do 

desvelamento (componente humana e realista do mito de Hermes), de outra banda 

teremos, inevitavelmente, como as duas faces de uma mesma moeda, a necessidade do 
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ocultamento (componente divina ou mágica, significando sempre um contraponto ao 

real); trata-se da compulsão pelo obscuro, como afirma Umberto Eco na citada obra. 

 

O equilíbrio hermenêutico poderia estar, precisamente, em oferecer opção intermediária 

entre dois extremos que na verdade se tocam: o desvelamento total que na tradição 

hermética constitui uma meta individual, portanto mantida externa ao Direito como 

disciplina da intersubjetividade; e a determinação total e absoluta, pretensão de um certo 

racionalismo, positivista, também desmitificável, como a história do pensamento 

humano, ciclicamente, se encarrega de demonstrar. O racionalismo, na verdade, pode se 

constituir em uma meta tão mítica quanto o seu oposto, o hermetismo, no sentido acima 

descrito. 

 

É dizer, vislumbramos no campo da hermenêutica jurídica uma possibilidade de 

preservação do aspecto hermético, que, no fundo, permeia o desenvolvimento do 

racionalismo, como seu oposto. Poderia este ser o aspecto mais livre e íntimo, subjetivo, 

inerente ao sujeito da interpretação, nem sempre apreensível, mas sempre manifestável 

em termos da intersubjetividade. 

 

Vemos no campo da hermenêutica jurídica as possibilidades de um ponto de equilíbrio 

ou um meio termo entre a compreensão dogmática e uma racionalidade prática, 

subjetiva e teleológica que exprima os elementos inapreensíveis àquela compreensão 

dogmática. 

 

Vemos na dialética da aplicação do Direito, manifestada, no âmbito da atividade 

jurídica, através do ato da justificação-fundamentação, a possibilidade dessa 

combinação. A apreensão do Direito como ciência repercute, obviamente, na prática 

jurídica, tanto no aspecto genético como na questão de sua legitimação como prática 

social. 

 

A apreensão do fenômeno social dentro da ciência jurídica tem importância na própria 

legitimação dessa prática. A apreensão racional tem o seu peso no processo de 

legitimação. O problema que aqui nos colocamos é o da expansão dessa razão e da 

pretensão de torna-la a única fonte de legitimação e que poderia significar a 
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simplificação excessiva da complexidade do humano e do social com todas as suas 

nuances, possibilidades, cambiantes, nunca completamente circunscritíveis ao domínio 

da racionalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se nos ativermos ao aspecto estritamente subjetivo da interpretação, a sua amplitude 

resultaria muito elástica, talvez, infindável, conquanto condicionada pelas 

possibilidades cognitivas do sujeito intérprete, por sua adstrição ao já experimentado, 

conhecido ou vivido. 

 

A presença do outro e a necessidade de comunicação determina outro nível de tensão, a 

necessidade de limite ou de compromisso na esfera da intersubjetividade e da faticidade. 

 

A idéia de limite, como compromisso entre extremos, dependente das circunstâncias em 

derredor, sempre dinâmico e sempre provisório, pode ser reconhecida em distintas 

abordagens quer do Direito, quer da Hermenêutica; parecendo-nos, portanto, de 

utilidade, também na explicação do fenômeno interpretativo no campo jurídico. 
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ENTRE OS SISTEMAS E A ESFERA PÚBLICA, UMA REFLEXÃO TEÓRICA 

SOBRE O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO. 

 

Pedro Curvello Saavedra Avzaradel*

 

RESUMO  

O presente se propõe a discutir fenômeno jurídico a partir dos paradigmas 

desenvolvidos por Niklas Luhmann e Jürgen Habermas. Nesse sentido, o presente 

estudo possui por objetivo refletir sobre a incorporação de ambas teorias, tendo por base 

o contexto hodierno. Se, por um lado, Niklas Luhmann entende a sociedade como 

conjunto de sistemas autopoiéticos cujo desenvolvimento não segue qualquer teleologia, 

Habermas enxerga o direito como meio especial de intermediação entre os anseios do 

“não-sistêmico” mundo da vida e o poder administrativo. Para o segundo autor, o direito 

extrai sua legitimidade de maneira dupla, conforme a perspectiva estratégica ou 

performática dos agentes. Não se trata, sobremaneira, de uma tentativa de esgotar todos 

os aspectos teóricos presentes nas vastas obras dos dois autores, mas antes de trazer 

indícios de complementaridade sistêmico-discursiva esboçados no modelo teórico 

proposto por Marcelo Neves. Assim, o principal marco teórico para o presente trabalho 

é o livro Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. A referida obra é a principal fonte 

de consulta do presente estudo. Também foram consultadas obras de Habermas e 

Luhmann. Ao final, pretende-se, ainda que de forma incipiente, chegar a conclusões 

sobre a aplicação do modelo proposto por Neves à realidade brasileira e indicar, sob 

esse prisma teórico, forma de superação dessa mesma realidade. 

 

PALAVRAS CHAVES: SISTEMAS; ESFERA PÚBLICA; DEMOCRACIA 

 

ABSTRACT 

This paper is an attempt to describe the legal phenomenon from both systems theory and 

speech theory paradigms. In very concise lines, to the systems theory, defended by 

Niklas Luhmann, the world is made of various systems that work and develop on their 

own luck and from own structures and codes. Ins this sense Law is nothing but one of 
                                                 
* Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrando pelo Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense.  
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many social systems made of communications. On the other hand, to Jürgen Habermas 

the Law has an special role in dealing with collective expectations and turning them into 

norms that may be recognize as an result of public debate or source of unwanted 

consequences, depending on how people see them. It is surely not the objective to 

exaust all the various characteristics of the two models but instead to reflect about 

whether it is possible to mix the theories or not on the present context. This possibility 

appears in the theoretical model contructed by Marcelo Neves. Thus, the main 

theoretical landmark for the present work is the book Entre Têmis e Leviatã: uma 

relação difícil. To the end, the paper intends, even if in an incipient form, draw 

conclusions on the application of the model considered for Neves at the Brazilian reality 

and to indicate, under this theoretical prism, forms of overcoming of this same reality. 

 

KEYWORDS: SYSTEMS; PUBLIC SPHERE; DEMOCRACY  

 

INTRODUÇÃO 

As obras de Jürgen Habermas e de Niklas Luhmann possuem originalidade, 

vasta extensão e se propõem a fornecer ferramentas para o enfrentamento de questões 

modernas a partir da reformulação de teóricos anteriores e a adoção de conceitos e 

teorias inovadores. Niklas Luhmann (1927/ 1998) foi professor da Universidade de 

Bielefeld entre os anos de  1966 e 1993, tendo começado sua carreira acadêmica na 

década de 1960, em Havard. Neste período, foi aluno de Talcott Parsons. A notoriedade 

e a originalidade de sua teoria da sociedade advém da utilização da teoria sistêmica na 

análise social1. A sociedade é vista como sistema e teria surgido não por uma 

necessidade, mas em razão do acaso presente nas primeiras distinções, sem vinculação a 

qualquer “natureza prévia”. Não há alusão a “princípios apriorísticos”. A sociedade é 

um tipo particular de sistema composto não por indivíduos, mas por comunicações, 

institucionalizando as últimas reduções básicas da complexidade. A redução da 

complexidade é processo social permanente e “motor da evolução dos sistemas”.  Por 

seu turno, Jürgem Habermas (1929-  ) doutorou-se em 1954 trabalhou como professor 

                                                 
1 Para uma analise da perspectiva sistêmica na sociologia do direito, com a visualização das continuidades 
e rupturas dessas com a sociologia do direito tradicional, vide o trabalho de Marcelo Mello: a perspectiva 
sistêmica na sociologia do direito: Luhmann e Teubner. Revista Tempo Social, 2006, vol. 18, n. 1, p. 370-
371). 
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assistente de Theodor W. Adorno. Lecionou nas universidades de Heidelberg e 

Frankfurt, sendo considerado um dos maiores expoentes da chamada Escola de 

Frankfurt. A teoria de Habermas se baseia no individuo e nas suas formas de 

aprendizado. Para ele, são os mecanismos de aprendizado que viabilizam ao aumento da 

complexidade e da diferenciação sociais2. Para Habermas, a “lógica do 

desenvolvimento” (as relações intersubjetivas normativamente orientadas) é a chave 

para entender a evolução social. Ambos os autores possuem críticas recíprocas. Por um 

lado, Luhmann critica o aspecto normativo da teoria de Habermas, baseada no princípio 

do discurso. Por outro, Habermas faz duras críticas ao caráter objetivista da teoria dos 

sistemas e a falta de base empírica na aferição da autonomia de diferentes sistemas.  

No âmbito da teoria luhmanniana, os sistemas necessitam para surgirem e 

diferenciarem-se de um meio externo, marcado pela complexidade3 (unmarked place), 

que leva indivíduos à uma dupla contingência4 (noise), a partir da qual realizam  

seleções com o intuito de reduzir a complexidade. Formam-se então os códigos binários, 

surgindo posteriormente a comunicação5. Surgem em seguida o compartilhamento de 

expectativas e, por último, a sociedade, formada de comunicações6 e diferenciada de seu 

entorno (vida orgânica, matéria física, sistemas psíquicos individuais, etc.). Luhmann 

define as instituições como “expectativas referentes às expectativas de terceiros, 

independentemente dessas expectativas se confirmarem ou não”7.  

De acordo com essa concepção, os seres humanos deixam de ser centro do 

sistema, sendo sujeitos apenas em relação ao seu sistema psíquico. Os sistemas social e 

                                                 
2 NEVES, ob. Cit., p. 25. 
3 A complexidade pode ser definida campo ilimitado de possibilidades. O Glossário sobre a Obra Social 
de Luhmann (Glossário) indica que a complexidade significa que nem todos os elementos estão 
relacionados entre si. Como seu fundamento está a distinção entre elemento e relação.  
4 O que é contingente é o meramente possível. De acordo com Glossário, tal conceito teria origem na obra 
de Talcott Parsons e indica o fato de que tanto Alter como Ego observam as seleções um do outro como 
contingentes, ou seja, possíveis. Ainda segundo o Glossário, um dado é contingente quando resulta de 
uma seleção dentre possibilidades. 
5 Nos termos do Glossário, a comunicação é o ultimo elemento a compor os sistemas sociais, sendo 
composta de três elementos: i) emissão de um ato de comunicação; ii) informação  e iii) entendimento, 
que a diferencia dos dois primeiros. A informação consiste numa seleção entre o que se diz e o que se 
exclui ao fazer-lo. O entendimento pode ser explicado pela atribuição de significados diferentes à emissão 
e à informação (ex: aceno à distância = pressa ou nojo?), existindo também nos casos de “mal 
entendidos”. A comunicação é um evento instantâneo (e não uma seqüência de seleções) que produz (e 
não transfere) informações. 
6 As comunicações são entendidas como eventos instantâneos que se exaurem assim que realizados. A 
identidade dos sistemas surge com a delimitação de um campo próprio de comunicações e com a 
ordenação destas segundo estruturas.  
7 Curso de Sociologia Jurídica, Vol. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, p. 62. 
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psíquico se relacionam, enquanto entorno um do outro, segundo uma relação de 

interpretação8 propiciada pelo sentido. Os indivíduos são, portanto, meio do sistema 

social. Tal afirmativa não diminui sua importância já que, como visto, sem aqueles este 

não poderá existir enquanto autopoiético. “Os sistemas não existem no vazio”9. Os 

limites do sistema são atribuídos por meio do sentido10 e operam em continua seleção, 

classificando os elementos da realidade segundo o código binário próprio (pertence ou 

não ao sistema), ou seja, numa continua diferenciação do meio que se dá pelo sentido. 

“Sem sentido não há limites frente ao meio, e sem limites não há sistema”11.  

Sistemas produzem a si mesmos. O estímulo inicial procede do meio, mas, 

uma vez constituídos, os sistemas geram seus próprios produtos e subsistemas. Neste 

sentido Luhmann usa do termo autopoiésis (auto produção) para designar os sistemas 

que, a partir de seus elementos, produzem novos elementos. Esse é o nível básico da 

auto-referência autopoiética, havendo ainda dois graus posteriores: a reflexividade e a 

reflexão. A reflexividade pode ser definida como auto-referência dos procedimentos em 

relação ao sistema. É a identidade do processo referente e do processo referido com o 

código binário do sistema12. Já a reflexão a operação auto-referencial tem por objeto o 

próprio sistema, podendo-se citar uma teoria do sistema, incorporada pelo mesmo13. A 

autopoiése consiste, simultaneamente, num fechamento operacional (auto-produção de 

elementos) e numa abertura aos estímulos do meio, ao conhecimento e à incorporação 

de novos elementos, de novas comunicações, segundo o sentido e os códigos do 

sistema, ou, ainda, segundo seu programa14. Desta maneira, o fechamento operacional 

do sistema é a condição de sua abertura cognitiva.  

                                                 
8 A interpretação ocorre quando dois sistemas se percebem reciprocamente como complexidades 
irredutíveis, valendo-se, um do outro, como dados à redução de sua própria complexidade. A mediação da 
relação ente esses dois sistemas auto-referenciais se dá por meio do sentido. 
9 AMADO, Juan A. Garcia. A Sociedade e o Direito na obra de Niklas Luhmann, in Niklas Luhmann: Do 
Social à Teoria Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 325. 
10 O sentido consiste, nos termos do texto, em uma estratégia de seleção a partir dos códigos binário que, 
a um só tempo, diminui e aumenta a complexidade. O próprio sentido se atualiza com o tempo, 
atualizando com sigo o conjunto de possibilidades frente à realidade. 
11 AMADO, ob. cit., p. 309. 
12 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 65. 
Nas palavras de Luhmann: “A teoria dos sistemas autopoiéticos exige sobretudo que se determine com 
que exatidão a operação que realiza a autopoiésis do sistema e que, através disso, reproduz tanto os 
elementos como também a diferença entre o sistema e o ambiente, isto é, a forma do sistema”. (Luhmann: 
Sobre os fundamentos teórico-sistêmicos da teoria da sociedade). 
13 Idem. 
14 Em seu curso de Sociologia Jurídica (Vol. II.,  p. 27) Luhmann explica: “o conceito de programa 
significa que os problemas podem ser definidos especificando-se as condições restritivas de suas soluções 
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A evolução para Luhmann não se dirige a um fim determinado, não se 

podendo falar em teleologia da evolução sob a perspectiva sistêmica15, uma vez que os 

sistemas reproduzem a si mesmos em relações que ocorrem ao acaso. A evolução está 

relacionada ao aumento da complexidade e ocorre em três momentos: i) variação 

(comunicação inesperada); ii) seleção (incorporação de comunicação segundo o código 

do sistema à sua estrutura); iii) restabilização (compatibilização das  novas expectativas 

com o sistema). A sociedade moderna para Luhmann é supercomplexa16. Nesse sentido 

ele avalia de maneira não cronológica a evolução do direito17, de acordo com a maneira 

como os sistemas jurídicos incorporam condutas desviantes e as adequa ao código 

lícito/ilícito. O direito moderno para Luhmann se caracteriza pela diferenciação das 

etapas evolutivas. O procedimento legiferante atua como critério de validade (seleção) e 

a restabilização ocorre por meio da dogmática18. 

A concepção luhmanniana do fenômeno jurídico pressupõe, segundo Neves, 

à eliminação do problema da fundamentação a partir da positivação, advindo daí uma 

neutralização moral.  No mesmo sentido Habermas diz que Luhmann elimina a razão 

prática (voltada para a obtenção de resultados práticos) através do conceito de 

autopoiesis dos sistemas19. Sob essa estrutura sistêmica de neutralizada moralmente, o 

problema da justiça passa a ser visto externamente como complexidade adequada e 

internamente como consistência das decisões20. 

Se Luhmann se destaca por ter aplicado às ciências sociais a teoria dos 

sistemas autopoiéticos, Habermas, por sua vez, destaca-se por utilizar em sua análise da 

sociedade elementos da psicologia cognitiva, dentre os quais se destaca a tensão 

primeira entre idéia a realidade21. Ao reinterpretar os estágios de julgamento moral 

                                                                                                                                               
e que eles são solucionáveis através de decisões baseadas nessa definição; além disso, o caráter 
pragmático significa que mesmo essa definição do problema é realizada por processos decisórios  e é 
testada também por decisões”.  
15 NEVES, ob. cit , p. 5.  
16 NEVES, ob. cit., p. 14. 
17 Em seu curso de Sociologia Jurídica (Vol. II., p. 28) Luhmann explica que “o direito estabelece uma 
expectativa condicional no sentido de uma relação se/então, entre conjunto de fatos e conseqüências 
jurídicas, cujo exame pressupõe o exame e a seleção, ou seja um ato decisório. 
18 NEVES, ob. cit., p. 23-24. 
19 Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I, p. 18. 
20 NEVES, ob. cit., p. 84-85. 
21 Nas palavras de Habermas: “um leque de idealizações inevitáveis forma a base contra-factual de uma 
prática de entendimento factual, a qual pode voltar-se criticamente contra seus próprios resultados ou 
transcender-se a si própria. Deste modo, a tensão entre idéia e realidade irrompe na própria facticidade de 
formas de vida estruturadas lingüisticamente. Os pressupostos idealizadores sobrecarregam, sem dúvida, 
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segundo sua visão comunicativa, Habermas defende que o “amadurecimento cognitivo” 

está vinculado ao descentramento da visão de mundo entre as esferas objetiva, subjetiva 

e social. Assim a sociedade pode-se encaixar em três níveis gerais de perspectiva 

social22. Se Luhmann elimina a razão prática23 por meio da teoria dos sistemas, 

Habermas, para explicar a interação social, a substitui pela razão comunicativa, o que, 

nas palavras dele, “vai muito além de uma simples troca de etiqueta”24. 

A interação comunicacional está sempre sujeita ao risco do dissenso, que 

pode ser ou não resolvido por meio da comunicação. Quando isto não ocorre, segundo 

Habermas, os atores envolvidos na dita interação mudam sua perspectiva e passam a 

agir de maneira estratégica visando objetivos, resultados, ou seja, de maneira 

instrumental, sendo possível uma saída normativa das interações marcadas por tal 

lógica. Desta maneira, a regulação normativa deve ser capaz de persuadir os atores, 

qualquer que seja sua perspectiva. Em agindo estrategicamente, devem ver nas sanções 

conferidas pelas normas fatos capazes de motivar sua conduta conforme a regra. Em 

agindo de maneira performática, devem poder reconhecer nas normas pretensões de 

validade reconhecidas intersubjetivamente e derivadas de um processo reconhecido 

como racional e legítimo25.  

                                                                                                                                               
a prática comunicativa cotidiana; porém, sem essa transcendência intramundana, não pode haver 
processos de aprendizagem (Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I, p. 21).  
22 NEVES, ob. Cit., p. 28. 
23 Segundo Habermas: “a razão prática volta-se para o arbítrio do sujeito que age segundo a racionalidade 
de fins, para a força de decisão do sujeito que se realiza autenticamente ou para a vontade livre do sujeito 
capaz de juízos morais, conforme seja usada sob os aspectos do adequado a fins, do bom ou do justo. 
Com isso, alteram-se a cada momento a constelação entre razão e vontade, e o próprio conceito de razão 
prática” (Para o uso pragmático, ético e moral da razão prática. Revista Estudos Avançados. São Paulo,  
volume. 3,  n. 7, 1989, p. 12. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em 29/01/2008). 
24 Ob. Cit, volume I, p. 19. Nas palavras de Habermas, “a razão comunicativa, distingue-se da razão 
prática por não estar adstrita a nenhum ator singular nem a um macrossujeito sociopolítico. O que torna a 
razão comunicativa possível é o medium lingüístico, através do qual as interações se interligam e as 
formas de vida se estruturam. Tal racionalidade está inscrita no telos lingüístico do entendimento, 
formando um ensemble de condições possibilitadoras e, ao mesmo tempo, limitadoras... ao contrário  da 
figura clássica da razão prática, não é uma fonte de normas do agir. Ela possui um conteúdo normativo, 
porém somente na medida em que o que age comunicativamente é obrigado a apoiar-se em pressupostos 
pragmáticos de tipo contra-factual... possibilita, pois, uma orientação na base de pretensões de validade; 
no entanto ela mesma não fornece nenhum tipo de indicação concreta para o desempenho de tarefas 
práticas, pois não é informativa, nem imediatamente prática (ob. cit, p. 20-21)”.     
25 Ob. cit., volume I, p. 41-47. Nas palavras de Habermas: “para o que age estrategicamente, ela se 
encontra no nível de fatos sociais que limitam externamente o seu espaço de opções; para o que age 
comunicativamente, porém, ela se situa no nível de expectativas obrigatórias de comportamento, em 
relação às quais se supõe um acordo racionalmente motivado entre parceiros jurídicos. Por isso o ator 
poderá atribuir a uma prescrição juridicamente válida o status de um fato com conseqüências 
prognosticáveis ou a obrigatoriedade deontológica de uma expectativa normativa de comportamento” 
(idem, p.52). 
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Para Habermas a sociedade engloba o sistema e o mundo da vida, sendo este 

último o “maciço pano de fundo consensual” para as ações comunicativas26. Por isso, a 

evolução da sociedade também poderia ser analisada sob este aspecto, a partir do grau 

de diferenciação entre os sistemas, regidos por sua lógica própria e instrumental, e o 

mundo da vida e, conseqüentemente, entre o agir racional e o comunicativo. O problema 

da modernidade – a colonização do mundo da vida - consiste justamente no domínio 

excessivo da razão prática, que acaba subordinando a razão comunicativa por meio de 

técnicas e sistemas. Habermas se opõe à teoria dos sistemas por prever esferas não 

subordinadas a qualquer sistema ou lógica sistêmica, o mundo da vida e a esfera 

pública.  

A esfera pública27 organiza fluxos comunicacionais e inclui diversas redes de 

comunicação que se sobrepõem e cuja fronteira é fluída, sendo formada de forma quase 

espontânea num ambiente garantido dos direitos humanos. Por ser estruturalmente 

anárquica, está exposta às desigualdades sociais e ao acesso desigual a informações28. 

Por isso, “precisa contar com uma base social na qual os direitos iguais dos cidadãos 

conseguiram eficácia social”.  Consiste numa rede super complexa e abrange arenas 

nacionais, regionais e internacionais, entre outras, articulando-se em torno de temas 

específicos, porém acessíveis ao público leigo. Habermas prevê três níveis de esfera 

pública, diferenciados de acordo com sua organização, com o alcance e a densidade da 

comunicação que produz, e que se relacionam. As esferas pública podem ser episódica 

(bares, manifestações, etc.), de presença organizada (reuniões de partidos políticos, 

Estados, etc.) e abstrata (leitores, debatedores virtuais, etc.)29. O conceito de esfera 

pública pressupõe um espaço concreto formado por pessoas virtualmente atingidas pelos 

problemas discussão. Logo, não está isolada da esfera privada30. 

                                                 
26 Ob. Cit, volume I, p. 40. Nas palavras de Habermas: “o mundo da vida forma o horizonte para 
situações de fala e constituí, ao mesmo tempo, a fonte das interpretações, reproduzindo-se somente 
através do agir comunicativo” (Idem, p.41). 
27 NEVES, ob. Cit., p. 48-50. Nas palavras de Habermas: “A esfera pública não pode ser entendida como 
uma instituição, nem como uma organização, pois ela não uma estrutura normativa capaz de diferenciar 
entre competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização, etc. Tampouco ela 
constitui um sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus limites internos, exteriormente ela se 
caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis” (ob. cit., volume II, p. 92). 
28 Ob. Cit., volume II, p. 33, 54. 
29 Ob. Cit., volume II, p. 107. 
30 “Na perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que reforçar a pressão exercida 
pelos problemas, ou seja, ela não pode simplesmente limitar-se a percebê-los e a identificá-los, devendo, 
além disso, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de 
serem assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar” (Ob. Cit., volume II, p. 91)... “Os canais de 
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O direito é para Habermas a esfera de intermediação entre o sistema e o 

mundo da vida e se caracteriza pela existência de procedimentos institucionalizados que 

garantem a formação imparcial31. Também é conceituado como meio de conversão entre 

o poder comunicativo (expresso na formação democrática da vontade estatal) em poder 

administrativo32 – dominação legal racional no sentido weberiano33. Ao caracterizar a 

teoria do agir comunicativo e suas tarefas, Habermas indica o Direito Moderno como 

capaz explicar a reprodução social no frágil solo das pretensões de validade 

transcendentes e uma coesão que “resulta simultaneamente da ameaça de sanções 

externas e da suposição de um acordo racionalmente motivado”34. Neste ponto está a 

tensão entre facticidade e validade que atribui título à obra de Habermas em questão35. 

A legitimidade do direito está ligada ao processo legislativo onde ocorre a 

integração social (em ultima instância, num arranjo comunicacional). Esse processo 

deve ser conduzido de maneira que cidadãos autônomos dele participem 

performaticamente. Os destinatários da norma devem podem reconhecer a si mesmo sob 

a ótica performática como autor da norma, sendo esse o conteúdo do princípio do 

discurso. Este princípio necessita da forma jurídica para que se concretize como 

princípio da democracia, colocando as autonomias pública - expressa pela soberania do 

povo - e privada – expressa pelas liberdades fundamentais - em relação de co-origem e 

mútua pressuposição. “Uma autonomia privada assegurada serve como ‘garantia para 

a emergência’ da autonomia pública, do mesmo modo que uma percepção adequada da 

autonomia pública serve como ‘garantia da emergência’ da autonomia privada”36. O 

paradigma procedimentalista ou a visão procedimental, ou ainda procedural, do direito 

procura, assim, superar a oposição entre as autonomias pública e privada, garantindo-as 
                                                                                                                                               
comunicação da esfera pública engatam-se nas esferas da vida privada - as densas redes de interação da 
família e do círculo de amigos e os contatos mais superficiais com vizinhos, colegas de trabalho, 
conhecidos, etc. – de tal modo que as estruturas espaciais de interações simples podem ser ampliadas e 
abstraídas, porém não destruídas... a esfera pública retira seus impulsos da assimilação privada de 
problemas sociais que repercutem nas biografias particulares” (Ob. Cit., volume II, p. 98). 
31Nas palavras de Habermas, “a linguagem do direito pode funcionar como transformador na circulação 
da comunicação entre sistema e mundo da vida, o que não é o caso da comunicação moral, limitada à 
esfera do mundo da vida”.  
32 Habermas, ob. cit., vol. I, ps. 180; 190 e 212. 
33 NEVES, ob. Cit., p. 118-119. 
34 Ob. cit., volume I, p. 25. 
35 “No modo de validade do direito, a facticidade da imposição do direito pelo Estado interliga-se com a 
força de um processo de normatização do direito, que tem na pretensão de ser racional, por garantir a 
liberdade e fundar a legitimidade. A tensão entre esses momentos, que permanecem distintos, é 
intensificada e, ao mesmo tempo, operacionalizada, em proveito do comportamento” (Idem, p. 48).  
36 Ob. cit., Vol. II, p. 146. 
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de maneira dialética e interdependente por meio de processos comunicacionais 

institucionalizados pelo direito.  

A concepção de Estado Democrático sob o paradigma sistêmico pressupõe 

não apenas uma autopoiése jurídica, mas também política, considerando-se o sistema 

político como aquele capaz de produzir decisões coletivamente vinculantes sem a 

influência de fatores externos e particularismos. O código binário do sistema político 

seria hodiernamente a diferença entre governo e oposição (poder/não-poder). Nessa 

visão, a política, através de seus programas (procedimentos eleitorais, parlamentares, 

burocráticos) relaciona-se com o ambiente composto pelos sistemas econômico, afetivo, 

moral e científico. A (dupla) circularidade entre público, política e administração 

implica um processo de filtragem seletiva do sistema político enquanto auto-referencial. 

O público elege programas e agentes políticos. Os agentes com base nos programas 

tomam decisões vinculantes que são postas em prática pela administração, repercutindo 

sobre o público, que reage nos seguintes processos eleitorais e nas manifestações de 

opinião. Por outro lado, os programas políticos são determinados levando em conta as 

medidas executadas pela administração, que necessita de apoio do público para seu 

êxito. O público depende da pré-seleção de programas e pessoas na política37. A 

complexidade de desejos e opiniões da sociedade (dissenso) atua como fator de pressão 

seletiva. 

 O Estado Democrático de Direito, segundo o pensamento de Luhmann é 

caracterizado pela relação específica entre os sistemas político e jurídico. Nesse modelo, 

o código lícito/ ilícito passa a ser o segundo código do poder político e os sistemas em 

questão passam a se referir reciprocamente um ao outro. Decisões políticas são 

controladas pelo sistema jurídico, ao mesmo tempo em que este último sistema depende 

da emissão de normas gerais pelo poder político. Trata-se de uma hetero-observação 

recíproca - intensa e permanente, de um entrecruzamento horizontal. As complexidades 

de ambos os sistemas são partilhadas, podendo-se usar aqui o termo order from noise já 

que “a ordem jurídica é construída a partir do caos político e a ordem política é 

construída a partir do caos jurídico”38. A relação entre direito e política se dá também ao 

                                                 
37 NEVES, ob. cit., p. 86-87. 
38 NEVES, ob. cit., p. 88-92. Neves também traz nesta parte de sua obra a posição divergente de Teubner. 
Segundo Teubner, a relação entre os sistemas jurídico e político seria conflituosa, havendo interferências 
entre ambos (ob. cit., p. 93). 

 

3726



nível de seus programas - condicional e finalístico, determinando além da 

operacionalidade a abertura cognitiva de ambos sistemas. Assim, a legislação surgida do 

procedimento legislativo – político, de caráter finalístico – determina a capacidade de 

aprendizado do sistema jurídico. Por outro lado, as decisões de controle de 

constitucionalidade – eminentemente jurídicas e condicionais – passam a considerar 

aspectos finalísticos39.    

Surge então a constituição, em sua acepção moderna, como fator e produto 

da diferenciação recíproca da política e do direito - acoplamento estrutural entre esses 

sistemas. “A constituição assume a forma de acoplamento estrutural, na medida em que 

possibilita influências recíprocas permanentes entre direito e política, filtrando-as”40, 

sendo, no entanto, percebida por cada um dos sistemas como elemento próprio, 

mecanismo interno de sua auto-reprodução. No sistema jurídico substitui-se uma 

hierarquia externa ao sistema (ex: direito natural; teologia) por outra interna e segundo a 

lógica jurídica. É um mecanismo reflexivo que influencia a capacidade de aprendizado 

do sistema. Sob o prisma político, a constituição é elemento imunizador. Através dos 

procedimentos eleitorais e a divisão dos poderes por ela regulados, o sistema político 

fica imunizado contra as influências diretas do seu meio, fato que possibilita sua 

autopoiése e sua diferenciação do sistema jurídico41.    

Quanto ao modelo de Estado Democrático de Habermas, neste a autonomia 

do direito resulta de procedimentos institucionalizados. O direito na visão habermasiana 

é caracterizado por uma tensão entre instrumentalidade e indisponibilidade. A 

instrumentalidade é o uso do direito como meio de controle político/econômico. A 

indisponibilidade é o caráter moral do direito e que contrabalança seu uso instrumental. 

E mesmo este último uso exige respeito a procedimentos baseados em princípios 

universais. Percebe-se claro antagonismo deste modelo em relação ao sistêmico, 

reconhecendo-se o direito enquanto instrumento político e fundamentado moralmente. 

                                                 
39 NEVES, ob. Cit., p. 94. 
40 NEVES, ob. cit., p. 97. Segundo Luhmann (1993a: 441, apud Neves, ob. cit., p. 97), “o acoplamento 
estrutural importa que o sistema duradouramente pressupõe e conta, no plano de suas próprias estruturas, 
com particularidades de seu ambiente”. 
41 NEVES, ob. Cit., p. 99-102. 
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A tensão entre validade e facticidade - inerente ao direito, não se soluciona com a mera 

normatividade42.  

Habermas propõe o paradigma procedimentalista ou precedural43 como 

caminho para sair da crise do Estado social - marcado pela tentativa de garantia fática 

de liberdades fundamentais tendo em vista sua distribuição desigual por influencia de 

fatores sistêmicos sócias - partindo dos pressupostos de que (i) não cabe voltar ao 

paradigma liberal, preocupado apenas com a atribuição e administração das liberdades 

fundamentais; (ii) estar o Estado social na contramão da autonomia privada; (iii) o 

projeto do Estado social deve ser continuado em num nível superior.44  

Habermas propõe com o paradigma procedimentalista uma maior 

participação coletiva nos processos decisórios e uma descentralização do poder 

legislativo, constituindo o núcleo deste a combinação e mediação recíproca das 

soberanias institucionalizadas e não institucionalizadas. Tal paradigma orienta o 

legislador para a garantia das condições de mobilização do direito. Num contexto de alta 

diferenciação social e de ruptura entre o conhecimento e a consciência de grupos 

ameaçados, isto implica capacitar os indivíduos para que estes possam influenciar o 

processo decisório do Estado45. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Após uma análise dos paradigmas sistêmico e discursivo, Marcelo Neves 

apresenta o seu modelo, caracterizado, a nosso ver, por uma dupla perspectiva. Essa 

duplicidade de resulta da utilização de elementos retirados das teorias de Habermas e 

Luhmann, seja de maneira fidedigna, seja na forma de reapropriações críticas46.   

                                                 
42 Nesse sentido, o autor alemão acrescenta: “No Estado de direito delineado pela teoria do discurso, a 
soberania do povo não se encarna mais numa reunião de cidadãos autônomos facilmente identificáveis. 
Ela se retira para os círculos de comunicação de foros e corporações, de certa forma destituídos de sujeito. 
Somente nesta forma anônima, o seu poder comunicativamente diluído pode ligar o poder administrativo 
do aparelho estatal à vontade dos cidadãos” (ob. cit.,, p. 173). 
43 Para uma análise empírica acerca do paradigma precedural do direito na jurisprudência trabalhista vide 
a obra de Joaquim Leonel de Resende Alvim. O paradigma precedural do direito: traduções da teoria para 
o direito do trabalho e jurisprudência trabalhista. São Paulo: LTR Ed., 2006. 
44 Ob. cit., vol. II, p.147-159. 
45 Idem, p. 181-186. 
46 Segundo Neves:“...não se trata aqui de uma tentativa de reunir ambas as teorias sob um ‘denominador 
comum’. Antes, pretende-se – ao destacar-lhes os limites na análise e no esclarecimento do Estado 
Democrático de Direito como um fenômeno da modernidade – retirar-lhes elementos conceituais que 
possam servir à construção de um modelo adequado de fundamentação do Estado Democrático de Direito 
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Para Neves, a esfera pública seria não o lugar de obtenção do consenso tal 

qual a conceituação habermasiana, mas sim o da intermediação do dissenso 

conteudístico, característico das sociedades modernas e supercomplexas. Após 

caracterizar uma sobrecarga consensualista do paradigma habermasiano, Neves sugere 

sua releitura à luz da teoria dos sistemas47. O mundo da vida continua a ser 

caracterizado por sua lógica assistêmica e pelo uso da linguagem cotidiana não 

especializada. Sua preferência entre “sim” e “não” é difusa e imprecisa, sendo a base 

sobre a qual se especificam os códigos e sistemas, fonte de interferências para todos os 

sistemas sociais.  

Embora o mundo da vida seja o pano de fundo da ação comunicativa, 

também está sujeito interações estratégicas. E ainda que haja a compreensibilidade entre 

os atores, disso não resulta, necessariamente, entendimento/acordo. Na opinião de 

Neves, a tendência ao dissenso quanto aos conteúdos é inerente à sociedade moderna 

supercomplexa, marcada por uma “diversidade incontrolável e contraditória de valores e 

interesses”. E o mundo da vida é o espaço de reprodução desse dissenso. O respeito às 

diferenças culturais e à autonomia de esferas autônomas de comunicação constitui o 

fator de integração e de inclusão do mundo da vida. Na sociedade moderna, o consenso 

moral busca não alcançar um resultado racionalmente consensual, mas sim proporcionar 

o dissenso. O consenso moral pressuposto e generalizado se impõe é sobre princípios 

(padrões de expectativas), tornando possível a interação dissensual48. Neste momento 

surge uma releitura dissensual da esfera pública49.  

A sociedade civil é entendida como conjunto dos subsistemas sociais não 

organizados jurídica ou politicamente (ex: economia, ciência, família, religião, arte) e, 

ao mesmo tempo, local da reprodução da dimensão do mundo da vida. Assim, a esfera 

                                                                                                                                               
e à compreensão das condições limitantes de sua realização. Sem dúvida algumas reconstruções e 
reinterpretações em ambas as direções são indispensáveis” (Ob. Cit., p. 124-126). 
47 Idem. 
48 NEVES, ob. Cit., p. 127-128. 
49 De acordo com Neves, “nessa perspectiva, a esfera pode ser compreendida, no sentido estrito, como 
campo de tensão entre mundo da vida, de um lado, e sistemas político e jurídico, ou, mais precisamente: 
como campo de tensão entre o mundo da vida e Constituição enquanto acoplamento estrutural desses dois 
sistemas. À medida de que constroem procedimentos constitucionais para viabilização, intermediação e 
absorção do dissenso, a esfera pública pluralista emerge do mundo da vida em forma de interesses, 
valores de discursos que pretendem, através desses procedimentos, generalizar-se politicamente, isto é, 
como decisão coletivamente vinculante, e/ou juridicamente, a saber, como norma jurídica vigente” (ob. 
cit., p. 131). 
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pública é o campo de tensão entre a sociedade civil, o mundo da vida e a constituição. E 

esfera pública se apresenta a princípio como algo desestruturado, arena do dissenso.  

O desafio do Estado Democrático para Neves é justamente estruturar a esfera 

pública por meio de procedimentos constitucionais que possam canalizar as exigências 

dissensuais presentes na sociedade civil e no mundo da vida e que se manifestam na 

esfera pública. Daí a importância do consenso sobre os procedimentos como fator 

viabilizador do dissenso conteudístico e de sua absorção sistêmica pela Constituição em 

uma sociedade plural. Esses procedimentos se legitimam não apenas por seu caráter 

canalizador de demandas da sociedade civil e do mundo da vida, mas, principalmente 

por sua constante abertura cognitiva e sensibilidade à pluralidade existente na esfera 

pública, de forma a possibilitar que qualquer dos interesses em jogo possa 

eventualmente prevalecer. 50  

O Estado Democrático de Direito para Neves estaria sujeito a dois níveis de 

legitimação: i) o interno (auto-referência), que se materializa pela absorção sistêmica 

pela constituição de elementos do ambiente formado pela sociedade civil e pelo mundo 

da vida – imunização contra o dissenso; ii) o externo (hetero-referência) caracterizado 

pela viabilização pelos procedimentos, de maneira plural e inclusiva, do dissenso 

conteudístico da sociedade51. A esses dois tipos de legitimação está vinculado o 

conceito de soberania. Na perspectiva interna ao sistema, a soberania do Estado ocorre 

com a autopoiésis político-jurídica resultante da Constituição enquanto acoplamento 

estrutural. Na perspectiva externa, a soberania do Estado se confunde com a soberania 

do povo, entendida como capacidade de inserção contínua dos mais diversos valores e 

interesses pela esfera pública pluralista52.   

A divisão de poderes caracteriza o Estado Democrático de Direito pela 

existência de hierarquias entrelaçadas entre os procedimentos legislativos, executivos e 

judiciais. Segundo Neves, essa circularidade horizontal e orgânica entre os 

procedimentos é o que possibilita a inserção crítica da esfera pública e sua assimilação 

sistêmica pela política e pelo direito.  Outro fator viabilizador da esfera pública é a 

existência dos direitos fundamentais. As liberdades fundamentais são para Neves 

                                                 
50 NEVES, ob. cit., p. 133-136; 140.  
51 NEVES, ob. cit., p. 148-149.  
52 NEVES, ob. cit., p. 156-166. 
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condição para que os procedimentos sejam abertos à pluralidade de interesses, valores e 

discursos da esfera pública, ou seja, para que possa haver a possibilidade de dissenso53.  

Sob igualdade no Estado Democrático de Direito, conforme o modelo de 

Neves – neste ponto a partir de uma reconstrução de Dworkin, esta se manifestaria de 

maneira recíproca nas perspectivas interna e externa. Na primeira, o sistema político-

jurídico, atuaria no sentido de neutralizar desigualdades presentes no ambiente (equal 

treatment). Na segunda a esfera pública daria igual acesso aos mais diversos discursos, 

iguais respeito e consideração (treatment as an equal). Esta perspectiva justifica ações 

jurídicas de discriminação afirmativa, como meio reagir às desigualdades presentes na 

sociedade. O principio da igualdade no modelo de Neves apresenta-se proporcional e 

sensível às diferenças próprias da realidade social, constituindo-se núcleo da 

cidadania54. 

Após construir seu modelo teórico para a compreensão do Estado 

Democrático de Direito, Neves procura destacar fatores que expliquem sua insuficiente 

realização na modernidade, seja ela central ou periférica55. Desta maneira, identifica 

dois focos de pressão, quais sejam os particularismos e/ou fundamentalismos e as 

exigências da sociedade mundial. A sociedade mundial esta organizada e se reproduz de 

acordo com o código ter/não-ter não conseguindo os Estados assimilar e reduzir a 

complexidade das relações econômicas no âmbito da sociedade mundial a partir de seus 

sistemas constitucionais. A hipertrofia do código econômico sobre os códigos político e 

jurídico asfixia a esfera pública e, logo, todos os elementos presentes no Estado 

Democrático de Direito tal como descrito por Neves. Já a questão dos 

fundamentalismos está associada à falta de pluralismo e tolerância dentro da esfera 

pública. Também se destaca a apatia política da população do Estado favorece o 

aparecimento de movimentos extremistas – com destaques para os xenófobos - e que os 

particularismos dificultam a realização da esfera pública de maneira pluralista e 

vigilante do Estado56.  

                                                 
53 NEVES, ob. cit., p. 151-154. Para uma visão mais detalhada sobre a circularidade dos procedimentos, 
vide NEVES, ob. cit., p. 186-196.  
54 NEVES, ob. Cit., p. 170-175. 
55 A distinção de natureza típica ideal de Neves leva em conta estágios de desenvolvimento econômico, 
de autopoiése sistêmica constitucional e de pluralismo na esfera pública (Ob. cit., p. 226-228). 
56 NEVES, ob. Cit., p. 216-226. 
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No que tange à modernidade central - Caracterizada por uma forte legalidade 

e por uma esfera pública consolidada, Neves aponta como maior problema a questão da 

hetero-referência, acarretando em duas dificuldades: i) de responder adequadamente às 

demandas do mundo da vida e dos demais sistemas; ii) de se estabelecer uma relação 

saudável entre direito e política. A hipertrofia dos sistemas jurídico e político em face 

dos demais (ambiente) e do mundo da vida - estatalização – produz efeitos 

desintegradores nesses sistemas e reações desintegradoras por parte destes em face do 

Estado Democrático de Direito. “A regulação excessiva obstaculiza o surgimento de 

alternativas criativas a partir da esfera pública. Anestesiada esta, o Estado isola-se 

(paradoxalmente, porque expande-se) sem suficiente amparo heterolegitimador”57. Por 

outro lado o problema da hetero-referência também se manifesta na relação sistêmica 

não salutar entre direito e política. De um lado a judicialização da política prejudica a 

legitimação democrática. De outro a politização da justiça traduz-se em decisões 

tomadas pelas cortes constitucionais com base em critérios políticos e finalísticos58.   

Já no que tange à modernidade periférica – caracterizada pela falta de 

autonomia topológica dos sistemas mesmo em face da complexidade, a continuidade de 

uma moral hierárquica sem qualquer universalidade e a ausência de esfera pública 

autônoma, o problema maior é a auto-referência dos sistemas jurídico e político. Os 

modelos de Habermas e Luhmann não compreendem a realidade da modernidade 

periférica - considerada por Neves como negativa, uma vez que neste não se encontram 

sistemas diferenciados funcionalmente - auto-referenciais - nem muito menos a 

presença de uma esfera pública pluralista. A exclusão de grande parte da população 

inviabiliza a existência de uma esfera pública plural e autônoma. Por sua vez, a ausência 

dessa esfera pública facilita que particularismos e outros códigos (poder/não-poder; 

amizade/inimizade; etc.) influam diretamente sobre os sistemas político e jurídico, 

reproduzindo – ao invés de reduzir como parte da complexidade – as desigualdades 

(verdadeiros abismos sociais) existentes entre diferentes estratos da população.  

Deste modo, inviabiliza-se o fechamento operacional do sistema jurídico, 

diluindo-se suas fronteiras perante outras esferas de comunicação59. As normas editadas 

não são concretizadas, tendo mero caráter simbólico ou de retórica política, ao que 

                                                 
57 NEVES, ob. Cit., p. 232. 
58 NEVES, ob. Cit., p. 234-236. 
59 NEVES, ob. Cit., p. 237 -240. 
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Neves atribui o conceito de desjuridicização fática. Tal como o direito, a política 

também não realiza sua autopoiésis, tendo seus procedimentos deturpados pela 

influencia direta de outros códigos, sobretudo o econômico. Sem o código lícito/ilícito 

como segundo código, a legitimação política pelo procedimento torna-se deficiente. 

Ausente a constituição como acoplamento estrutural entre política e direito, predomina 

uma miscelânea de códigos diversos.60

A experiência brasileira, na opinião de Neves, é exemplo típico da realidade 

periférica. A ausência de uma esfera pública plural e heterogênea impede que o direito 

manifeste sua natureza indisponível, sendo utilizado apenas como instrumento dos 

meios dinheiro e poder. Os procedimentos constitucionais são marcados por 

“exclusões” e “privilégios” que impossibilitam a estruturação de uma esfera pública e 

de uma sociedade igualitária. A autonomia privada – cuja expressão maior são os 

direitos humanos – não se concretiza, prevalecendo as relações de ‘favores’ e 

clientelismo. Já a autonomia pública – cuja expressão maior é a soberania – 

impossibilita-se na medida que os procedimentos constitucionais são marcados pela 

imparcialidade e pela subordinação a interesses privados e particulares61.   

 Pode-se vislumbrar como Reflexo desses problemas um dos graves 

problemas da modernidade periférica e, sobretudo, do caso brasileiro: o estabelecimento 

de relações parciais de inclusão de indivíduos conforme seu poder aquisitivo e/ou sua 

rede de relações pessoais. Assim, por um lado tem-se cidadãos freqüentemente 

incluídos como sub-integrados, devedores, condenados judicialmente, sem qualquer 

direito fundamental efetivado ou respeitado. Por outro lado aparecem os sobre-

integrados, habitualmente incluídos como detentores de direitos, poderes, competências 

e prerrogativas, sem qualquer espécie de dever para com o Estado e/ou para a 

sociedade62.  

Aos sobre-integrados geralmente atribui-se o status de impune, já que, tendo 

apenas direitos e prerrogativas, freqüentemente desrespeitam normas, violam o código 

lícito/ilícito sem sofrer qualquer conseqüência. Aos sub-integrados é reservada uma 

aplicação legalista(“autista”) do direito, sem a consideração de direitos fundamentais 

consagrados. Tanto os sub-integrados quanto os sobre-integrados carecem de uma 

                                                 
60 NEVES, ob. Cit., p. 242-244. 
61 NEVES, ob. Cit., p. 244 -247. 
62 NEVES, ob. Cit., p. 254 -255. 
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cidadania completa - seja pela ausência de direitos ou pela inexistência dos deveres, 

inviabilizando-se a construção de uma esfera pública que tenha por referencial a 

legalidade e, logo o Estado Democrático de Direito. Prevalece a cultura da ilegalidade63. 

Neves conclui propondo a legalidade como alternativa. O problema não se 

restringe a uma não concretização do texto constitucional, ou seja, ao seu caráter 

simbólico. Abrange o fato de não corresponderem à Carta Magna expectativas 

congruentemente generalizadas por parte da população, faltando ao texto maior 

normatividade. Para a realização do Estado Democrático de Direito no Brasil não basta 

apenas concretizar procedimentos constitucionais. Cristaliza-se a urgência de se 

enfrentar questões sociais como as relações parciais de inclusão, sobretudo de se 

estender a cidadania plena às parcelas marginalizadas da população. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar de profícuos o modelo e as conclusões tiradas por Neves em relação 

ao caso brasileiro, parece-nos imperativo propor, dentro do modelo estudado, algumas 

diretrizes no sentido de viabilizar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Embora 

essas diretrizes estejam presentes na obra de Neves, elas encontram-se, a nosso ver, 

dispersas ao longo do texto.  

Entendemos, de acordo com Neves, que o maior problema brasileiro seja a 

ausência de auto-referência dos sistemas político e jurídico. Relacionamos este fato, tal 

como o aludido autor, à inexistência de uma esfera pública pluralista. Mas se a gênese 

da inexistência do Estado Democrático de Direito no Brasil se encontra na contínua 

negação da esfera pública enquanto espaço de construção dissensual da vontade política 

e do ordenamento jurídico, qual seria o caminho a ser proposto para superar este 

paradigma? Os elementos se encontram na obra de Neves, ainda que de maneira 

incipiente dispersa. Talvez isso se deva ao fato de ter a obra em questão como objetivo 

principal construir um complexo modelo teórico que, numa certa medida, consegue 

assimilar duas tradições teóricas marcadas por sua complexidade e mútua polarização.  

Da forma como percebemos, a construção de uma esfera pública pluralista - 

capaz de conferir autonomia sistêmica político-jurídica, através da eliminação de 

particularismos e sobreposições de outros códigos sobre os procedimentos 

                                                 
63 NEVES, ob. Cit., p. 237 -240. 
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constitucionais – só vislumbra-se como possível com a concretização do principio da 

igualdade, ou seja, da cidadania plena. Como vimos, Neves encara tal princípio como 

núcleo da cidadania. Contudo, pensamos que o autor, ao reconstruir a teoria da 

igualdade de Dworkin sob o paradigma sistêmico/discursivo, comete um equívoco, 

evidenciado, sobretudo, após a análise do panorama brasileiro. Após relacionar o 

“tratamento igual” a uma resposta sistêmica e o “tratamento como igual” à esfera 

pública pluralista, Neves que aponta que a relação entre esses dois aspectos da 

igualdade não seria de derivação, mas de “pressuposição recíproca”. Neste ponto, tendo 

em vista a realidade periférica, discordamos do autor. 

Após a análise do caso brasileiro feita por Neves, extraímos que o 

“tratamento como igual” não se pode concretizar sem que as pessoas sejam igualmente 

tratadas, incluídas pelo sistema constitucional. Embora na modernidade central grande 

parte dos direitos fundamentais materiais e de “tratamento como igual” tenham 

decorrido de tensões geradas pela não concretização do “tratamento igual”, este quadro 

não pode ser aplicado ao caso brasileiro. Isto porque, embora sempre presentes tais 

tensões, elas nunca foram o principal motor de mudanças no Estado Brasileiro. A 

independência, o advento da república, a abolição dos escravos, os direitos trabalhistas, 

foram determinados por arranjos restritos a determinados grupos de elite, levando em 

conta fatores exteriores ao próprio Estado brasileiro. Desta maneira, as conquistas 

formalmente alcançadas/positivadas acabam por traduzirem-se não em expectativas 

generalizadas, mas sim em instrumentos de retórica simbólica64. Não obstante, após a 

partir da Carta de 1988 percebem-se focos localizados de oposição a essa tendência. 

Assim podem-se destacar movimentos de parte da sociedade civil e a tensão judicial no 

sentido da efetivação dos direitos fundamentais a partir de instrumentos como a Ação 

Popular e, principalmente, pela atuação do Ministério Público através da Ação Civil 

Publica.  

Se identificação de expectativas generalizadas em torno dos direitos 

fundamentais não ocorre como reflexo de uma tensão natural, possibilita-se o uso 

retórico desses direitos, as relações parciais de inclusão (sub e sobre integrações) e a 

marginalização social. A concretização das normas constitucionais - aquisição de força 

                                                 
64 Para uma abordagem sobre a Constitucionalização Simbólica no Brasil, vide NEVES, Marcelo. A 
Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994. 
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normativa – depende da geração de expectativas generalizadas em torno do texto maior. 

Essas expectativas não são geradas ao acaso ou formadas pela mera existência de regras 

procedimentais. Ao contrário, somente poderão emergir de forma generalizada com a 

inclusão material plena das camadas marginalizadas. Sem uma educação de qualidade, 

não se pode gerar expectativas generalizadas acerca do que seja ou deva ser o Estado, a 

Constituição (política e o direito enquanto sistemas autônomos). A garantia de um 

educação qualitativa, por sua vez, relaciona-se com aspectos alimentares, de locomoção, 

enfim, à presença do Estado enquanto garantidor de garantias fundamentais e direitos 

sociais. Mesmo no quadro das instituições privadas, o que se vê é o ensino de melhor 

qualidade e não uma educação capaz de preparar cidadãos para agir numa eventual 

esfera pública. Numa leitura habermasiana, o ensino estaria voltado para uma razão 

instrumental. Por seu turno, a educação orientaria pessoas para uma razão comunicativa, 

capaz de – agora já no paradigma dissensual de Neves - promover de maneira 

qualificada a arena de debates, a esfera pública. 

  Não por acaso esses direitos, em especial a garantia da educação efetiva – 

em oposição a um ensino pragmático voltado para o acesso à universidade - capaz de 

orientar indivíduos para ação na esfera pública, são constantemente negados pelo 

Estado, dominado pelo particularismo oligárquico, não importando a força política à 

frente do processo. Cria-se um ciclo vicioso de difícil superação. Assim, a estrutura 

pública é voltada, quando muito, para o ensino- formação de mão-de-obra - e não para a 

educação - formação de agentes capazes de influir na esfera pública. Por exemplo, 

deveres institucionais como a educação ambiental são completamente desprezados, 

fazendo com que grande parte dos indivíduos não tenha qualquer expectativa 

generalizada em relação ao meio ambiente, muito menos em relação às leis que o 

protegem.  

Conclui-se após a breve análise acima de que a construção de uma esfera 

pública pluralista na realidade brasileira “esbarra” na falta concretização de maneira 

generalizada do princípio da igualdade, especialmente no que tange ao direito de igual 

tratamento, entendido por nós como base para a sólida afirmação do “direito a ser 

tratado como um igual”. Sem a igualdade material– inclusão qualificada pela educação - 

não se podem conceber procedimentos igualitários e pluralistas. Sem esses não se 

 

3736



poderá construir a esfera pública e, logo, não se poderá pensar em um Estado 

Democrático de Direito no Brasil.  

 

REFERÊNCIAS  

ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende. O Paradigma Procedural do Direito: traduções da 

teoria para o Direito do Trabalho e Jurisprudência Trabalhista. São Paulo: LTR Ed., 

2006.  

AMADO, Juan A. Garcia. A Sociedade e o Direito na obra de Niklas Luhmann, in 

Niklas Luhmann: Do Social à Teoria Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2004. 

BARALDI, Cláudio; CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena. Glosario Sobre la Teoría 

Social de Niklas Luhmann. 

 HABERMAS, Jürgen. Para o uso pragmático, ético e moral da razão prática. Revista 

Estudos Avançados. São Paulo,  volume 3,  número 7, 1989.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br>. Acesso em 29/01/2008.  

__________________. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

__________________. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume II. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 

LUHMANN, Niklas. Curso de Sociologia Jurídica, volume II. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1985. 

________________ Sobre os Fundamentos Teórico-Sistêmicos da Teoria da Sociedade. 

MELLO, Marcelo Pereira de. A perspectiva sistêmica na sociologia do direito: 

Luhmann e Teubner. Revista Tempo Social, 2006, vol. 18, n. 1. Disponível em 

<http://www.scielo.br>. Acesso em 29/01/2008.  

NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Editora Acadêmica, 

1994. 

_______________.  Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 

 

 

3737
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PESSOA JURÍDICA: UMA APROXIMAÇÃO AO DIREITO CONCURSAL 
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RESUMO 

Dentre as questões inquietantes que comumente são tratadas na teoria do direito, as que 

dizem respeito à disciplina da pessoa jurídica, merecem destaque na área privada, 

sobretudo, as que se referem às sociedades em virtude de suas implicações de natureza e 

forma. Nesse contexto, interessam as alusões à destinação abusiva da personalidade 

atribuída pelo Direito a certos tipos societários e que está ligada a aspectos de 

relativização desse instituto jurídico, identificados na sociedade, nos grupos de 

sociedade e nas redes associativas de MPE’s, face às questões ligadas à preservação 

eficiente da atividade econômica. Na compreensão contemporânea, tanto a empresa 

como a pessoa jurídica, podem ser vistas como um feixe de contratos, em razão de 

tratar-se de atividade e não apenas ato, admitindo enfoque dinâmico (propriedade) e 

estático (contrato), resultante da técnica jurídica de imputação de deveres e direitos 

vinculada às disposições normativas do ordenamento, cuja elaboração suscita 

argumentos que podem ser fornecidos pela metódica estruturante do Direito. 

 

PALAVRAS CHAVES: CONCREÇÃO NORMATIVA; CLÁUSULAS GERAIS; 

CENTRO DE      IMPUTAÇÃO; PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 

 

RÉSUMÉ 

Parmi les questions inquiétantes qui comumen sont traitées dans la théorie ils dont du 

droit, ce disent respect à la discipline de la personne juridique, méritent proéminence 

dans le secteur privé, surtout, ce qui se rapportent aux sociétés en vertu de leurs 
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implications de nature et de forme. Dans ce contexte, intéressent les allusions à la 

destination abusive de la personnalité attribuée au Droit les certains types societés et 

qu'il est lié à des aspects de la relativization de cet institut juridique, identifiés dans la 

société, nous groupes de société et dans les filets associatifs de MPE' s, face aux 

questions liées à la conservation efficace de l'activité économique. Dans la 

compréhension contemporain, tant la société que la personne juridique ils, peuvent être 

vus comme un faisceau de contrats, en raison s'agir d'activité et non seulement acte, en 

admettant approche dynamique (propriété) et statique (contrat), résultante de la 

technique juridique d'imputation de devoirs et droits liée aux dispositions normatives de 

l'ordre, dont l'élaboration suscite des arguments qui peuvent être fournis par méthodique 

structurante du Droit. 

MOT-CLÉS: CONCRETION NORMATIVE; CLAUSE GENERALE; CENTRE 

D'IMPUTATION; CONSERVATION DE L’ENTREPRISE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A pessoa jurídica tem sido, no caro curso da história, objeto de estudos e 

construções doutrinárias por parte de diversos teóricos do Direito, que se sucederam 

nessa tarefa necessária ao estabelecimento das bases epistemológicas de sustentação das 

relações sociais. Indiscutível é a importância do instituto da pessoa jurídica no quadro 

do Direito em seus vínculos multilaterais com outras ciências, principalmente, a 

Economia. Embora muito já se tenha feito, verifica-se que ainda há barreiras à revelação 

de seu significado para a vida prática, que alguns desencontros tem gerado entre os 

teóricos contemporâneos a suscitar uma revolução na abordagem dogmático-pragmática 

de outrora, face aos desafios analítico-discursivos da contemporaneidade. 

A discussão de fundo teórico, que se entende necessária, deve produzir 

resultados que conduzam a alteração da ordem de coisas postas pelo homem até o 

presente momento e vir a influenciar a (re)construção da pessoa jurídica num período 

pós-superação de seu estado de “crise”, tal como denunciado no Brasil, já no final da 

década de 70 do século XX, por J. Lamartine Correa de Oliveira. 

Sob esse aspecto, este estudo deverá se orientar pela análise das inquietações em 

torno da pessoa jurídica de tipo societária empresarial, mais precisamente, da sociedade 
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limitada e da sociedade anônima, com ênfase nos reflexos de sua disciplina normativa 

no Direito Concursal, uma vez que os demais tipos descritos na legislação codificada 

não se enquadram nos moldes dessa abordagem pelas próprias disposições do diploma 

legal vigente. 

 

1. A DICOTOMIA DA PESSOA JURÍDICA: ABSTRAÇÃO E REALIDADE 

 

 Como decorrência dessa inquietação doutrinária, a descrição das destacadas 

teorias que buscaram identificar os traços substanciais da pessoa jurídica no Direito, 

além de não resultarem em uma convergência de orientação, acabaram por revelar que, 

assim como em outros aspectos da teoria do Direito, também a esse respeito há uma 

manifesta relação dicotômica que não pode ser negligenciada, quer seja em torno da 

existência ou inexistência da pessoa jurídica, quer seja em torno da realidade abstrata ou 

realidade concreta de sua existência.  

Há que se considerar, outrossim, que de um modo geral os doutrinadores 

valeram-se do método analógico ao conceber suas construções teóricas sobre a pessoa 

jurídica, tendo sempre como referencial o ser humano, considerado pessoa física 

(pessoa natural), cuja existência real concreta é inquestionável. As teorias 

patrimonialistas, ao vincularem o conteúdo da pessoa jurídica a aspectos da denominada 

situação “direitos sem sujeito”, carecem de maior aceitação pela doutrina, face às 

próprias razões de justificação dogmática. A respeito da discussão sobre a questão dos 

“patrimônios sem titular” importante contribuição fornece Fernando Noronha ( 1998, p. 

27) que afirma: 
 
Exemplifica Neumayer com a situação existente na sociedade anônima: esta é 
titular do patrimônio, mas os seus direitos são exercidos pelos 
administradores e os lucros serão para os acionistas. Sujeito formal do direito 
aqui é a pessoa jurídica, “essa construção do espírito à qual não se pode 
atribuir vontade senão em teoria”. Conclui que o que não é possível é 
conceber direitos sem destinatários, porque a função dos direitos é atender 
estes, satisfazer interesses humanos, mas que ao direito subjetivo basta 
apenas, quando não haja um titular que possa exercê-lo em seu nome, que ele 
seja reconhecido em favor de um destinatário determinado ou pelo menos 
determinável e que haja quem possa exercê-lo. (grifo do autor). 

 

 Sob essa perspectiva, pode-se inferir que a condição de existência da pessoa 

jurídica por um lado por ficção, como um ser ideal, imaginário; e por outro lado como 
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corpo orgânico ou resultado da técnica jurídica, como um ser concreto, real, reflete 

apenas mecanismos lingüísticos manejados pelos autores na tentativa de inserir a 

condição jurídica desse “ser” a partir da comunhão dos “seres humanos”, que se 

estabelece como instrumento mais apropriado ao exercício de determinada atividade 

ética no âmbito social ou econômico, extremamente útil ao Estado no mundo moderno. 

Diante disso, vozes práticas ergueram-se na doutrina e proclamaram que “a solução do 

problema da natureza jurídica desses entes carece de maior interesse, uma vez que, seja 

qual for a explicação, nenhuma influência decisiva exerce na construção técnica hoje 

incorporada às legislações.” (GOMES, 2001, p. 186). 

Apesar das críticas que se seguiram ao longo dos anos, inegável e inafastável, foi 

a contribuição de Savigny e Gierke ao estabelecimento das bases de justificação desse 

importante instituto jurídico que é a pessoa jurídica. Da contraposição das posições de 

ambos autores, justapostos aos argumentos de seus críticos, certamente resulta ainda 

hoje que de um modo ou de outro seus contributos à ciência do Direito vem sendo 

adaptados às novas ou renovadas realidades exigentes da sociedade contemporânea, sem 

que disso resulte um reconhecimento expresso por parte da doutrina dominante acerca 

da matéria, exceto pela afirmação de Comparato de que “a doutrina contemporânea 

acha-se em mora de levantar um balanço das diferentes análises e compor uma espécie 

de conta de resultados.” (COMPARATO, 1983, p. 275) 

 A respeito dessas perspectivas doutrinárias relata Paulo Luiz Netto Lôbo (1988, 

p. 58) que: 
 
A teoria da ficção, na forma como agutamente foi desenvolvida por Savigny, 
corresponde à fase incipiente de afirmação do Estado Liberal. É apropriada 
ao espírito individualista do momento (só o homem é o verdadeiro titular de 
direitos subjetivos): a personalidade jurídica é uma consciente fictio juris. Ao 
mesmo tempo, fortalece o nascente Estado Liberal de meios a impedir o 
ressurgimento dos antigos “corpos intermédios” ou corporações de ofício do 
antigo regime. 
A teoria orgânica, ao final do século XIX, corresponde à fase máxima da 
evolução do Estado liberal, e da afirmação do individualismo interessado em 
reduzir o poder do Estado: este apenas reconhece, declara, a existência de 
seres ou entes reais, de concepção antropomórfica, isto é, comparados a 
pessoas humanas ou físicas. Reduz-se o Estado a mero caldatário da realidade 
preexistente, que não pode desconhecer ou impedir. (grifo do autor). 

 

A partir da ambivalência dessas teorias tradicionais acerca da pessoa jurídica 

afirma Mata Machado (1995, p. 326) que: 
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A nós nos parece, porém, que a pesquisa sobre o sujeito dos direitos e 
obrigações, na pessoa jurídica, é já a admissão ou de que tais entidades têm 
realidade própria, ou de que são criações do ordenamento jurídico, para servir 
de ponto de imputação de faculdade e deveres; é já, portanto, em uma outra 
hipótese, tomada de posição na controvérsia. (grifo do autor) 

 

 Por influência da corrente positivista, os posicionamentos teóricos e legislativos, 

assim como os jurisprudenciais, acabaram por sedimentar a construção técnica (réalité 

tecnique)1 da pessoa jurídica, na qual não consegue se abster da menção à noção de 

“ficção” ou mesmo da existência de “órgãos” responsáveis pela manifestação da 

vontade coletiva (interesse social), ainda que esses marcos tenham sido submetidos 

novas (re)leituras.   

 

2. A CRISE DA PESSOA JURÍDICA 

 

O instituto da personalidade jurídica ao longo de sua evolução passou por 

transformações em sua concepção doutrinária no contexto do direito privado, que não 

recentemente trouxeram a lume questionamentos face à disciplina normativa dos entes 

não personificados e a própria função do instituto, o que configura a chamada “crise da 

pessoa jurídica”, sendo que, na atualidade, tal como ocorre com o dilema que perpassa 

todo o Direito, esta referência ao termo crise “deve ser entendida num sentido positivo, 

como superação de paradigmas, turning point, virada”. (FIUZA, 2003, p 23).  

 Não se pode dizer que há um marco histórico caracterizador da crise da pessoa 

jurídica, mas que resulta de um processo, igualmente comum a outros institutos do 

Direito, ocasionado pelas inúmeras inquietações que surgiram em torno da destinação 

que nos últimos tempos, notadamente no tipo societário, lhe foi proporcionada, quer 

pela regulação jurídica, quer pelas atitudes dos sócios. 

 A noção de crise da pessoa jurídica encontra-se evidenciada no trabalho de J. 

Lamartine Corrêa de Oliveira, em sua obra A Dupla Crise da Pessoa Jurídica, cuja 

abordagem remete o autor a preocupações que por um lado concerne aos chamados 

“entes não personificados” (Massa Falida; Espólio e Herança Jacente ou Vacante; 
                                                 
1 Código Civil de 2002: “Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com 
a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou 
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato 
constitutivo.” 
“Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da 
lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).” 
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Condomínio por unidades autônomas; Sociedades Irregulares – Sociedade em Comum e 

Sociedade em Conta de Participação), e por outro lado conduz a análise da sociedade 

unipessoal ou submetida ao controle de uma só pessoa (sócio majoritário que detém 

acima de 90% do capital) e aos grupos de sociedades (pessoa jurídica dependente) e 

todas as formas de coligação econômica e controle societário identificas no Direito e na 

Economia (OLIVEIRA, 1979, p. 9). Ousa-se, nessa oportunidade, acrescentar as 

chamadas “associações empresariais” que formam “redes de MPE’s” (Micro e Pequenas 

Empresas) sob a modalidade de associativismo.2 Conforme essa concepção, J. 

Lamartine Corrêa denominou o primeiro problema de “crise do sistema” e o segundo de 

“crise de função”, expressões que se consolidaram no direito brasileiro. 

 Nesta obra destaca o autor que a “crise do sistema” remete a estrutura da ordem 

normativa que trata da pessoa jurídica, pois vários agrupamentos humanos não tinham a 

condição de pessoa jurídica reconhecida pelo ordenamento, dado o critério de 

maximização verificado no direito alemão3, apesar de receberem disciplina jurídica 

coerente tão somente com o atributo da personalidade. Logo, sob certas circunstâncias, 

afirma que deveria ser colocada em dúvida a noção dos “entes não personificados” 

(Gesamtand), enquanto figura distinta da pessoa jurídica.  

Os “entes não personificados” (Gesamthand) inserem-se no âmago da questão 

relacionada a “crise de sistema”, cuja existência é reconhecida e disciplinada pelo 

Direito para a satisfação e tutela de interesses que envolvem um agrupamento de 

pessoas ou bens resultante da circunstância natural da vida em sociedade. 

Em geral a esses entes é reconhecida certa capacidade de representação para a 

prática de atos em juízo (art. 12, CPC), face à sua existência efêmera e determinada, ou 

                                                 
2 RIBEIRO NETO. Antônio Batista. Redes empresariais: Uma estratégia moderna para aumentar a 
competitividade das empresa no mercado (SEBRAE/RJ). 2005. Disponível em: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/42B1A82589F7F63C03256FE9006CF531/$File/NT00
0A6ADE.pdf. Acesso em: 20-abr.-2007. CASAROTTO FILHO, Nelson e PIRES, Luis Henrique. Redes 
de pequenas e médias empresas e desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competitividade 
global com base na experiência italiana. São Paulo: Atlas, 2001. CASAROTTO FILHO, Nelson 
Instrumentos de Integração e Governança em Aglomerações Competitivas. 2004. Disponível em: 
http://www.ucdb.br/coloquio/arquivos/Casa 
rotto.pdf. Acesso em: 20-abr.-2007. AMATO NETO, João. Redes de cooperação produtiva e clusters 
regionais: Oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas. São Paulo: Atlas, 2000. 
3 Segundo J. Lamartine Corrêa essa tendência maximalista do direito alemão caracteriza-se pelo 
reconhecimento tão somente de personalidade jurídica a entidades caracterizadas ontologicamente pela 
absoluta separação patrimonial entre esta e seus membros; posição que recebe solução técnica de caráter 
dualista, pois tem na Gesamthand uma opção alternativa para o problema da natureza jurídica de entes a 
que se nega a condição de pessoa jurídica. (OLIVEIRA, 1979, p. 103). 
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seja, o tempo suficiente para que se cumpram os atos necessários ao exercício do direito 

subjetivo que encerram. Contudo, alguns entes não personificados manifestam sua 

existência no mundo da vida social fora dos limites do ambiente forense, tal como é o 

caso dos condomínios,  das sociedades não personificadas, dos fundos de investimentos 

e dos consórcios; e em não raras situações também nesse aspecto aparecem a massa 

falida e o espólio. A esse respeito, a questão que se apresenta na ordem o dia trata-se da 

existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos por eles praticados. 

No se refere ao sistema jurídico “a crise encontra sua superação através da 

relativização da capacidade de direito, o que significa em outras palavras que a 

admissão de pessoas com capacidade plena e pessoas com capacidade limitada”. 

(OLIVEIRA, 1979, p. 104). Daí a compreensão dos “entes não personificados” e das 

categorias societárias desprovidas de personalidade jurídica (sociedade em comum e 

sociedade em conta de participação), que se submetem a condições de capacidade 

diferenciadas em razão da estrutura de justificação na ordem jurídica. 

Por outro lado, J. Lamartine Corrêa destaca a “crise de função”, em que se 

verifica a incongruência entre as finalidades do direito e a conduta específica e concreta 

da pessoa jurídica de tipo societário revelada através do comportamento de seus 

membros (sócios ou administradores), que neste artigo é o que mais interessa tratar. A 

esse respeito, evidencia-se uma “desnaturação” da sociedade personificada, que conduz 

a atingir propósito imoral ou antijurídico como resultado a certas práticas de seus 

sócios, reprováveis às regras de direito que disciplinam as pessoas jurídicas.  

 Nesse particular, a crise de função revela que a condição de ser autônomo da 

pessoa jurídica, sobretudo no que se refere à separação patrimonial e a limitação de 

responsabilidade em relação a pessoa de seus membros, embora tenha sido 

extremamente útil a sua evolução no mundo pós-revolução industrial, tem servido a fins 

e arranjos que violam direitos e fraudam a lei, sendo que tais práticas não se tratam de 

mera inadequação aos propósitos definidos no estatuto ou na lei, pois disso resultam 

aspectos de responsabilidade social do membro (sócio ou administrador) ou criminal 

nos termos da legislação. 
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 As condutas do sócio que visem desvirtuar a pessoa jurídica e que não estejam 

sujeitas a aplicação da teoria ultra vires4, nem a responsabilização por atribuição 

funcional decorrente da lei ou do estatuto, são alcançadas pelo instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica, que visa restabelecer a condição autônoma 

da pessoa jurídica superando os desafios impostos pela complexidade a rede de 

interesses na contemporaneidade. 

 

3. A (RE)CONSTRUÇÃO METÓDICO ESTRUTURANTE DA PESSOA 

JURÍDICA 

  

O reconhecimento da personalidade, como alhures advertido, confere ao sujeito 

(de direitos subjetivos e de deveres jurídicos) a condição de pessoa, situação de técnica 

jurídica que se refaz na contemporaneidade como centro de imputação. No âmbito da 

ciência jurídica concebida e atuante no Estado Democrático de Direito, a pessoa e suas 

condutas necessitam de legitimação no contexto da ordem jurídica fundamental e 

justificação no âmbito do discurso argumentativo que se estrutura no interior da 

comunidade política em torno da idéia de suporte argumentativo. 

A análise da doutrina ortodoxa moderna, mostra que seus seguidores utilizaram-

se largamente do recurso à analogia para desenvolver suas posições a respeito da 

existência da pessoa jurídica (ao referir-se à pessoa física ou natural), condição tão cara 

à sua construção histórica e que lhe rendeu a condição antropomórfica. 

 O pensamento positivista que via o Direito como mero corpo sistemático de 

normas (coerente e completo, em que a segurança jurídica advinha de padrões pré-

determinados no texto absoluto e perfeito da norma escrita e codificada), já sofria 

críticas desde a Escola Histórica do Direito, movimento que defendia o Direito como o 

resultado dos estudos da doutrina científica sobre as organizações sociais e históricas 

                                                 
4 Originária do direito inglês e norte-americano, a teoria ultra vires liga-se ao problema da capacidade 
societária determinada no ato constitutivo pelos indicadores de seu objeto social. Por essa teoria, os atos 
praticados pelos administradores, que extrapolem os limites do objeto indicado, não responsabilizam a 
sociedade e são considerados por inválidos ou ineficazes (nulos para os ingleses ou anuláveis para os 
americanos) em relação a esta, não gerando obrigações para a sociedade nem direitos para terceiros. A 
doutrina nacional não aponta ter sido a teoria ultra vires adotada e destaca-se que “de modo geral, os 
problemas relacionados à extrapolação dos limites do objeto social têm sido examinados à luz da teoria da 
aparência, com vistas à proteção dos interesses dos terceiros de boa-fé que contratam com sociedades.” 
(COELHO, 2001, p. 431). 
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formadas pelo costume, única capaz de demonstrar o verdadeiro “espírito do povo” 

(Volksgeits), reproduzido através de conceitos (Jurisprudência dos Conceitos). 

Apesar de toda a crítica elaborada contra o positivismo jurídico e seu excessivo 

formalismo representado pela Era da Codificação, esta corrente acabou por ganhar força 

no pensamento de Hans Kelsen (1934). Ao contrariar todas as concepções teóricas 

modernas, seu posicionamento certamente ousou ao afirmar que a personalidade, quer 

da pessoa física, quer da pessoa jurídica, resultava tão somente de elaboração de 

linguagem da ciência do direito, “na medida em que, a função de criação ou aplicação 

das normas jurídicas é atribuída à comunidade jurídica, o conceito de sujeito do poder 

jurídico coincide com o de órgão jurídico.” (KELSEN, 2003, p. 188). Sob essa 

perspectiva, a personalidade igualmente na pessoa física resulta em uma “unidade 

personificada de normas jurídicas”. (KELSEN, 2003, p. 194). 

O indivíduo que integra a corporação, como expressão de pessoa jurídica, atua 

enquanto órgão jurídico desta, mas age por si e não como se fosse a corporação, logo, 

para Kelsen, o órgão representa a corporação, substitui a corporação, cuja conduta só 

pode ser objeto de atribuição jurídica em razão da ação ou omissão do indivíduo. A 

corporação é concebida como comunidade organizada e composta por órgãos que 

provém do texto normativo do estatuto, regulação normativa interna sujeita à ordem 

normativa estatal externa, que orienta a conduta de uma pluralidade de indivíduos. 

Assim, nas palavras de Kelsen (2003, p. 210): 
 
Os direitos e deveres pela jurisprudência tradicional atribuídos à corporação 
como pessoa jurídica são, portanto, como aliás todos os deveres e direitos, 
deveres e direitos de indivíduos, no sentido de que têm por conteúdo a 
conduta de determinados indivíduos. 

 

Ao rejeitar as orientações da doutrina alemã da época, Kelsen considera que a 

pessoa jurídica é um mero conceito auxiliar da ciência jurídica, ao afirmar que: 
 
Quando se diz que a ordem jurídica confere a uma corporação personalidade 
jurídica, isto significa que a ordem jurídica estatui deveres e direitos que tem 
por conteúdo a conduta de indivíduos que são órgãos e membros da 
corporação constituída através de um estatuto, e que esta situação complexa 
pode ser descrita com vantagem, porque de maneira relativamente mais 
simples, com o auxílio de uma personificação do estatuto constitutivo da 
corporação. (KELSEN, 2003, p. 212). 
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Para Kelsen a associação, enquanto comunidade de indivíduos, não é diferente 

da corporação, ordenação concebida sob a forma de estatuto, desse modo ressalta: 
 
O ato de um indivíduo é atribuído à ordem representada como uma unidade, 
isto é, a comunidade como a personificação da ordem. Atribuir o ato de um 
indivíduo à comunidade como ordem personificada é imputar o ato à 
comunidade. 
A imputação da ação ou abstenção de um indivíduo à comunidade diz 
respeito à relação de um fato com a ordem jurídica que determina esse fato de 
um modo específico, a ordem jurídica tomada como unidade. 
A pessoa jurídica, no sentido mais restrito do termo, na da mais é que a 
personificação de uma ordem que regula a conduta de vários indivíduos; por 
assim dizer, o ponto comum de imputação para todos os atos humanos que 
são determinados pela ordem. (KELSEN, 2000, p. 144). 

 

Ao abordar os contornos do poder de controle na pessoa jurídica de tipo 

societário, Fábio K. Comparato (1983, p. 283) ressaltou que em razão da função 

exercida pela personalidade no mundo do direito, haveria de considerar-se o homem 

(ser em si e por si) no âmbito estático e as denominadas pessoas jurídicas no âmbito 

dinâmico. Desse modo, esse autor afirma que a funcionalidade determina a pertinência 

da personalidade no mundo jurídico: 
 
Em toda pessoa jurídica há, pois, dois elementos fundamentais a considerar: a 
finalidade e os poderes para consegui-la. Toda função, com efeito, supõe 
poder próprio, competência. Da função geral da pessoa jurídica, ligada ao seu 
fim, decorrem funções particulares dos que são legitimados a atuar em vista 
desse fim, os funcionários. Mas enquanto a designação destes é submetida à 
vontade concreta dos homens, a definição daquelas – tanto da função geral 
quanto das funções particulares – é atribuição da regra geral, lei ou estatuto. 
Nesse particular, as interpretações kelsenianas do direito próprio das pessoas 
jurídicas como Teilrechtsordnung, e bem assim a da repercussão, no 
patrimônio social, dos efeitos dos atos regulares dos agentes como fenômeno 
de “imputação” (Zurechnung), parecem-nos bastante adequadas. 
(COMPARATO, 1983, p. 283) 

 

Mesmo com toda a força das idéias positivistas, essas se mostraram 

insuficientes, face às transformações porque o mundo contemporâneo passou no último 

quarto do século XX, notadamente marcado pelos avanços tecnológicos e econômicos 

que aceleraram o processo de mundialização das organizações. Surgem, assim, as 

teorias contemporâneas baseadas na contextualização argumentativa do Direito a partir 

da análise de problemas, que apontam no sentido de afirmar a personalidade no interior 

da comunidade política. 

3747



 

No contexto das Teorias da Argumentação Jurídica que se opuseram à lógica 

formalista do positivismo, expoente da estrutura normativa como do ponto de partida do 

processo coercitivo de construção da decisão, passa a ser utilizada e desenvolvida a 

análise do Direito a partir de problemas por juristas como Theodor Viehweg 

(argumentação e tópica)5 Chaïm Perelman (argumentação e retórica)6, e sob certos 

aspectos até mesmo por Robert Alexy (argumentação e ponderação)7 e Ronald Dworkin 

(argumentação e integridade)8. 

A essas novas perspectivas doutrinárias, que concebem a análise do Direito a 

partir de problemas, inserem-se os ensinamentos de Lúcio Antônio Chamon Junior 

(2006, p. 144), para quem: 
 
Deveres e direitos somente podem ser pensados concretamente em um 
discurso de aplicação e isto implica, pois, a referência a uma situação jurídica 
ainda que hipoteticamente traçada em suas linhas gerais e que envolvem, 
obviamente, referenciais de imputação destes mesmos deveres e direitos 
legitimamente reconhecidos porque problematizados na argumentação. 
(grifos do autor). 

 

Para melhor compreender essa dimensão proposta sobre a personalidade, Lúcio 

Antônio Chamon Junior (2006, p. 146) revela que: 
 
A noção de pessoa é determinável no interior da própria praxis; a praxis é 
quem mesmo constrói seus referenciais de imputação de direito e deveres 
formando, assim juízos de imputação problematizáveis não só no que tange 
ao seu destinatário/afetado, mas também no que se refere às liberdades, ou 
não-liberdades, envolvidas. Isto nos leva a concluir que o Direito trata-se de 
um sistema operacionalmente aberto e fechado: enquanto construção de uma 
práxis o Direito, ao mesmo tempo que funda a si mesmo, mantém-se aberto 
ao pano-de-fundo que nosso mundo-da-vida moderno constitui. 

 

 A partir das evidências lançadas ao longo do texto, percebe-se que o Direito 

Privado esteve exposto a inafastáveis transformações e que o dogma da vontade cedeu 

lugar ao poder jurídico como elemento caracterizador de seu significado. No que diz 

                                                 
5 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução de Tércio Ferraz Jr. Brasília: Editora da UnB, 
1979. 
6 PERELMAN, Chaïm. Tratado da argumentação: a nova retórica. Tradução de Maria Ermantina 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Título original: Traité de l’argumentation: la nouvelle 
rhétorique. 
7 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001. Título original: 
Theorie der Juristichen Arguentation. 
8 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. Título original: Law’s Empire. 
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respeito à personalidade é importante perceber que a situação jurídica que consagrou a 

chamada pessoa jurídica tem sido alvo de constantes formulações e indagações, pelo 

próprio conjunto de divisões que a temática de classificação da dogmática tem 

imprimido às suas adaptações e aplicações diversas do mundo do direito. 

 A elaboração do significado de pessoa jurídica sob a perspectiva da ficção, não 

pode ser aceita na atualidade, uma vez que identifica algo cuja manifestação no mundo 

social é abstrata, artificial, resultando apenas das elocubrações da inteligência humana, 

ao passo que esta se afirma cada vez mais, não como mera imaginação, mas como 

resultado do desenvolvimento da razão jurídica.  

Em outro sentido, a deflagração da pessoa jurídica enquanto algo de existência 

real e, portanto, realidade concreta e objetiva, atende as formulações da ciência do 

Direito. Contudo, aceitá-la sob a temática de organismo, que identifica nela a presença 

de órgãos, seguindo de modo estreito e análogo as estruturas orgânicas do corpo 

humano e da própria sociedade enquanto “corpo social” (Durkheim), também não 

convida a maiores reflexões tamanha as contradições subjetivistas que tem causado. 

Noutro sentido, na linha objetivista de raciocínio a pessoa jurídica foi apresentada como 

realidade técnica criada pela ordem jurídica como suporte de deveres e direitos 

subjetivos que resulta das disposições normativas, cuja justificação apóia-se no aspecto 

da capacidade (competência para Kelsen), sob a temática do poder jurídico (órgão 

jurídico), mas ainda vinculada à idéia de direitos subjetivos que são sempre conferidos 

ao ser (pessoa) e não ao objeto (patrimônio).  

Dentre as temáticas que o estudo da pessoa jurídica proporciona, um aspecto em 

especial chama a atenção, qual seja a função que exerce no mundo do Direito. Apesar 

dos diferentes esforços da doutrina, ainda não se encontrou nada que pudesse substituí-

la, apesar de seus diversos tipos estarem envolvidos por distintas situações jurídicas. 

Sob esse prisma, LÔBO (1988, p. 68) já teve oportunidade de frisar que a função 

fundamental da pessoa jurídica é de “certificar a capacidade jurídica plena ou a 

autonomia jurídica de entidades ou organismos sociais”. A respeito de tal assertiva 

reforça Lôbo (1988, p. 68) que: 
 
Sendo esta sua função, reafirmaremos que não há mais coincidência 
necessária entre “pessoa jurídica” e “sujeito de direito”. Aquela contém este: 
mas este não contém aquela, necessariamente. A entidade ou organismo 
social como sujeito de direitos transforma-se em pessoa jurídica quando 
portador de plena capacidade jurídica, após o reconhecimento estatal. 
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O reconhecimento estatal não é ato de criação arbitrário, ex nihilo, mas 
processo jurídico de seleção do que a tipicidade sócia engendra, segundo os 
valores e interesses dominantes em cada época, atribuindo personalidade 
(capacidade jurídica plena) aos sujeitos de direito ideais que mais se 
aproximem da plena capacidade que historicamente a pessoa humana 
conquistou.  

 

A abordagem da pessoa jurídica pela teoria objetiva da técnica jurídica (centro 

de imputação) é atraente à proposta deste artigo, no entanto, é preciso justificar essa 

condição objetiva de realidade jurídica para além das concepções da doutrina 

tradicional, tal como descrita por Orlando Gomes (2001, p. 188), ao afirmar que: 
 
A solução do problema depende de seu perfeito equacionamento. Aos 
elaboradores da teoria da realidade técnica se deve, sem dúvida, esse serviço. 
O que se há de indagar é se as pessoas jurídicas são criação arbitrária da lei 
ou se correspondem a necessidade social a cuja satisfação a técnica jurídica 
deu forma adequada. Importa saber, fundamentalmente, se as pessoas 
jurídicas são mera criação do Estado, inventadas do nada, ou, ao contrário, 
“respondem a um fim normal da atividade social”. Dúvida não pode haver de 
que o agrupamento dos seres humanos para a realização de fim comum, como 
o é o contrato para a disciplina de certos interesses. Conseqüentemente, esse 
fato, que a sociedade gera, não é uma abstração, mas, sim, evidente realidade. 
O Direito percebe-se de sua existência, e, por processo técnico, possibilita a 
atividade social dos que se agrupam para exercê-la. Esse processo técnico é a 
personificação. 

 

Nesse contexto, o presente artigo pretende afastar-se da posição kelseniana, sem 

negá-la, mas com o intuito de aproximá-la das teorias argumentativas, uma vez que a 

ordem normativa não está sujeita a uma desconstrução, antes, porém, a uma 

reconstrução, a partir de novos substratos teóricos. Nesse aspecto, importa-se com a 

noção de personalidade jurídica numa dimensão lingüística e argumentativa, em que a 

norma jurídica, concebida a partir do conjunto de princípios constitucionais, estabelece-

se enquanto atraente a vida social e deve ser compreendida a partir da vivência ético-

social humana. 

Um dos caminhos que tornam atraentes o desenvolvimento dessa proposta é a 

teoria da concreção normativa (Método Estruturante do Direito) desenvolvida por 

Friedrich Müller (1996), para quem o Direito deve estar disposto a produzir decisões, 

seja no campo da legislação, da administração ou mesmo do judiciário, onde se 
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manifestam diversas formas de jurisdição, conferidas como poder jurídico para a 

concreção do texto da norma9.  

Essa abordagem teórica suscita a análise de um dado significado (programme 

normatif)10 que é desenvolvido a partir da problematização de certo contexto jurídico 

(camp normatif)11, no qual “uma decisão deve ser alcançada partindo do texto da norma 

“apropriado”, além disso, através da individualização da norma jurídica – elaborada de 

maneira complexa – em norma-decisão.” (MÜLLER, 1996, p. 167, tradução nossa)12  

Verifica-se dessa concepção doutrinária que o texto da norma é apenas um 

elemento à disposição do jurista para aplicação do Direito, que a princípio não se 

identifica com a norma, pois, conforme o próprio Müller (1996) afirma, aquele é apenas 

a parte “emersa do iceberg” e deve ser analisado sob um dúplice aspecto: 
 
De um lado, o texto, passando pela interpretação lingüística, prepara a 
formulação do programa normativo, enquanto que o campo normativo, na 
qualidade de elemento co-constitutivo da prescrição é, normalmente, apenas 
indicado. De outro lado, a normatividade que, segundo a concepção 
tradicional, é inerente à norma não resulta deste mesmo texto. (MÜLLER, 
1996, p. 168, tradução nossa)13

 
                                                 
9 Segundo Müller (1996, p. 168) texto de norma deve ser compreendido de maneira distinta da norma: “O 
texto da norma é um enunciado lingüístico, um texto nos elementos de linguagem como todos os outros 
textos de natureza não-normativos. Sua qualidade de texto considerado na ótica da prescrição jurídica 
obrigatória não resulta de certas particularidades de sua forma lingüística, mas de particularidades do 
contexto lingüístico.” (Le texte de norme est un énoncé liguinstique, un texte dans l’élément du langage 
comme tout autre texte de nature non-normative. Sa qualité de texte envisagée dans l’optique de la 
prescription juridique obligatoire ne resulte pás de certaines particularités de as forme linguistique pás 
davantage que de particularités du contexto linguistique) 
10 Por “programme normatif” (Normprogramm) define Müller (1996, p. 190) que: “É apenas a partir do 
trabalho (Berabeitung) feito sobre o texto da norma e mais ainda: a partir do tratamento (Verarbeitung) 
do conjunto de dados lingüísticos que o operador do direito (Rechtsarbeiter) extrai o programa normativo, 
o que a interpretação tradicional entende como “comando jurídico”. (Ce n’est qu’à partir du travail 
(Berabeitung) fait texte de norme, et plus encore : á partir du traitement (Verarbeitung) de l’ensemble des 
données linguistiques que le travailler du droit (Rechtsarbeiter) extrait le programme normatif, ce que 
l’interprétation entend par « commandement juridique ») 
11 Por “camp normatif”(Normbereich) define Müller (1996, p. 195) que: “O campo normativo não se 
identifica com os elementos fáticos das circunstâncias do tipo. Trata-se de um elemento constitutivo da 
estrutura da própria prescrição jurídica. A atualização dos dados reais, guiados e limitados pelo programa 
normativo, fornece o campo normativo da norma jurídica.” (Le champ normatif ne s’indentifie pas aux 
éléments particuliers factuels des circonstances de l’espècie. Il s’agit d’un élément constitutif de la 
structure de la prescription juridique elle-même. La mise à jour des données réelles, guidée et limitée par 
le programme normatif, fournit le champ normatif de la norme jurdique.)  
12 “Une décision qui doit être dégagée em partant du texte de norme “approprié” puis à travers 
l’individualisation de la norme juridique – elle-même élaborée de manière complexe – em norme-
decision.”  
13 “D’une part, le texte, en passant par l’intereprétation linguistique, prepare la formulation du programme 
normatif, tandis que le champ normatif, en tant qu’élement co-constitutif de la prescription, est, 
normalement, seulement indique. D’outre part, la normativité qui, selon la conception traditionnelle, est 
inhérente à la norme ne resulte pás de ce texte lui-même.” 
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Tal compreensão verifica-se face à mudança de abordagem legislativa dos 

institutos jurídicos, que se insere no contexto da normatividade dita “aberta” e se 

caracteriza pelo advento da adoção de cláusulas gerais (Generalklausel)14 pelo 

legislador contemporâneo, em razão do que a concreção normativa destaca uma 

ambição metódica-estruturante no Direito, como referencial teórico que Müller (1996, 

p. 234) descreve como: 
 
A metodologia estruturante estuda os problemas relativos à elaboração 
interpretativa e concretiva das normas nas situações de decisão determinadas 
por um caso concreto. Ela emprega à mesma classificação os elementos do 
programa normativo e aqueles do campo normativo. Ela tenta elaborar os 
instrumentos de um trabalho controlável de decisão, argumentação e 
exposição designado as funções jurídicas. Nesse sentido, ela se esforça em 
responder à exigência da atualidade, “na maneira de” Savigny, níveis de 
interpretação que correspondam ao direito atual. Considerando as bases 
textuais freqüentes relativamente imprecisas, ela fornece, pelas razões futuras 
de regulamentação, aos “institutos de redução de imprecisão internas ao 
sistema” (Luhmann) os instrumentos que não oferecem, para o direito 
constitucional, nem Savigny, nem o positivismo normativista. Isso supõe 
reconhecer que nem as tendências ontológicas e fenomenológicas, lógicas, 
decisionistas e sociológicas, nem as vozes ordinárias do sincretismo 
harmônico dos métodos ou da mediação dialética, polar ou correlativa, nem a 
menos próxima tópica ou o método axiológico comparativo não pode colocar 
à disposição de uma metodologia da praxis e da ciência constitucionais as 
bases e os meios suficientes. (tradução nossa)15

 

A disciplina jurídica das relações humanas por meio de cláusulas gerais 

contradiz à técnica legislativa da casuística ou da regulação por fattispecie (sistema 

tradicional fechado), sem o caráter da rigidez ou da imutabilidade que impera nessa, 

                                                 
14 Em relação às cláusulas gerais destaca Müller (1996, p. 245) que: “As cláusulas gerais são, como todas 
as outras normas jurídicas, identificadas pela doutrina tradicional em seus textos e considerações apenas 
como “normas” de importância particularmente geral ou particularmente vaga.” (Lês clauses générales 
sont, comme toutes les outres normes juridiques, identifiées par la doctrine traditionnelle à leurs textes et 
considérées seulement comme des « normes » de portée particulèrement générale ou particulièrement 
vague). 
15 “La méthodologie structurante étudie les problèmes relatifs à l’élaboration interprétatrice et 
concrétisatrice des normes dans les situations de déciosion déterminées par une espècie conrète. Elle 
place au même rang les éléments du programme normatif et ceux du champ normatif. Elle tente 
d’élaborer les instruments d’un travail contrôlable de décision, d’argumentarion et d’exposition assigné 
aux fonctions juridiques. En ce sens, elle s’efforce de répondre à l’exigence de mise à jour «à la manière 
de » Savigny, des niveaus d’interprétation qui correspondent au droit actuel. Compte tenu de bases 
txtueles souvent relativement imprécises, elle fournit, pour les besoins futurs de réglementation, aux 
«institutions de réduction de l’imprécision internes au système » les instruments que n’offrent, pour le 
droit constitutionnel, ni Savigny, ni le positivisme légaliste. Cela suppose de reconnaître que ni les 
tendances ontologiques et pjénoménologiques, logiques, dícisionnistes et sociologiques, ni les voix 
noyennes du syncrétisme harmonique des méthodes ou de la médiatisation dialectique, polaire ou 
corrétative, ni non plus l’approche topique ou la méthode axiologique comparative n’ont pu mettre à la 
disposition d’une méthologie de la pratique et de la science constitutionnelles les assises et les moyens 
suffisants.” 
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permite que o sistema jurídico possa renovar-se independente da necessidade de 

reformas legislativas16, pois a abrangência de validade de seus conteúdos promove a 

constante renovação de seu alcance (sem que disso resulte a adoção de orientações 

oriundas da Escola do Direito Livre), conforme palavras de Martins-Costa (1998, p. 8), 

que afirma: 
 
Dotadas que são de grande abertura semântica, não pretendem as cláusulas 
gerais dar, previamente, resposta a todos os problemas da realidade, uma vez 
que essas repostas são progressivamente construídas pela jurisprudência. Na 
verdade, por nada regulamentarem de modo completo e exaustivo, atuam 
tecnicamente como metanormas, cujo objetivo é enviar o juiz para critérios 
aplicativos determináveis ou em outros espaços do sistema ou por meio de 
variáveis tipologias sócias, dos usos e costumes objetivamente vigorantes em 
determinada ambiência social. (grifos no original)  

 

 Ao questionar-se se as cláusulas gerais podem ser incluídas nos conceitos 

indeterminados normativos, e às vezes igualmente nos conceitos discricionários, Karl 

Engish (1988, p. 233-234) afirma: 
 
De facto, as cláusulas gerais não possuem, do ponto de vista metodológico, 
qualquer estrutura própria. Elas não exigem processos de pensamento 
diferentes daqueles que são pedidos pelos conceitos indeterminados, os 
normativos e os discricionários. De todo o modo, as cláusulas gerais 
aumentam a distância que separa aqueles outros conceitos dos conceitos que 
lhes são correlativos: os conceitos determinados, etc. Mas isto seria apenas 
uma diferença de grau, não de espécie ou natureza. O verdadeiro significado 
das cláusulas gerais reside no domínio da técnica legislativa. Graças à sua 
generalidade, elas tornam possível sujeitar um mais vasto grupo de situações, 
de modo ilacunar e com possibilidade de ajustamento, a uma conseqüência 
jurídica. O casuísmo está sempre exposto ao risco de apenas fragmentária e 
"provisoriamente" dominar a matéria jurídica. 

 

Em uma abordagem que considera as limitações textuais da norma, pode ser 

também admitida uma análise das cláusulas gerais, tal como ressalta Müller (1996, p. 

246-247):  
 
Apreciada do ponto de vista de decisão conferida aos juízes, uma cláusula 
geral não habilita, portanto, a instância de decisão em nada mais do que 
aquilo que habilitam também as outras “normas” (mais exatamente: textos de 

                                                 
16 Para Martins-Costa (1998, p. 8): “Esta disposição (aberta, fluida, vaga) é dirigida ao juiz de modo a 
conferir-lhe um mandato (ou competência) para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou 
desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização pode estar fora do 
sistema; esses elementos, contudo, fundamentarão a decisão, motivo pelo qual não só resta assegurado o 
controle racional da sentença como, reiterados no tempo fundamentos idênticos, será viabilizada, por 
meio de recorte da ratio decidendi, a ressistematização desses elementos, originariamente extra-
sistemáticos, no interior do ordenamento jurídico.” 

3753



 

normas). Contrariamente à confusão habitual de noções, o que se designa por 
“cláusulas gerais” não é esta cláusula própria, mas apenas o seu texto. Ou o 
texto da norma não nem a norma mesmo nem um elemento constitutivo 
conceitual da norma. E é por isso que não deixa de ser relevante caracterizar 
as cláusulas gerais como fragmentos de normas ou normas incompletas. Uma 
tal concepção repousa ainda sobre a confusão da norma e de seu texto, em 
tudo menos na forma atenuada que incorpora o texto na norma jurídica, tal 
como seu elemento constitutivo conceitual. Destacou-se, ao contrário, que o 
texto da norma, da mesma maneira que o caso concreto, não devia ser 
conhecido como um dado de partida do processo de concretização. (tradução 
nossa)17

 

As orientações normativas que resultam em uma ordem jurídica aberta e 

composta por ícones textuais como os “fins sociais e econômicos”, a “boa-fé” e os 

“bons costumes”, servem ao jurista como referenciais próximos relevantes a uma 

abordagem problematizada no caso da própria condição de existência técnica da pessoa 

jurídica, não apenas para realizar as tendências funcionalizantes da separação 

patrimonial em relação a seus membros (sócios) ou partícipes (administradores), ou 

relativizantes da limitação de responsabilidade imputativa (direito e deveres), mas para 

fornecer, amplamente, o substrato jurídico em todas as vertentes do direito de empresa. 

 

4. A PESSOA JURÍDICA NO CONTEXTO DO DIREITO CONCURSAL 

 

A pessoa jurídica vista como instituição, enquanto forma jurídica de organização 

dos vínculos humanos, manifesta-se como uma realidade social e econômica, pois 

passível de desenvolver atividade econômica organizada ou não (a pessoa jurídica existe 

sem a empresa). A empresa, ao contrário, é forma de organização da atividade 

econômica e não subsiste sem a pessoa (física ou jurídica), pois necessita de um agente 

econômico (sujeito de direito) que, revestido da condição jurídica de pessoa 

(personalidade), empenha-se na realização das práticas organizacionais, para que a 

propriedade dos bens de produção seja destinada à satisfazer os interesses econômicos e 

                                                 
17 “Aprecie du point de vue du pouvoir de décision conféré aux juges, une clause générale n’habilite donc 
l’instance de décision à rien de plus que ce à quoi halilitent aussi les outres « normes » (plus exactement : 
textes de nomes). Contrairement à la confusion habituelle des notions, ce que l’on désigne par « clause 
générale » ce n’est pas cette clause elle-même, mais seulement son texte. Or le texte de norme n’est ni la 
norme elle-même ni un élément contitutif conceptuel de la norme. Et c’est pourquoi il n’est plus pertinent 
de caractériser les clauses générales comme des fragments de normes ou des normes incomplètes. Une 
telle conception repose sur la confusion de la norme et de son texte, à tout le noins dans la forme atténuée 
qui incorpore le texte à la nome juridique en tanto que son élément consitutif conceptuel. Il a été mis en 
évidence, au contraire, que le texte de norme, tout comme le cas concert, ne devait être conçu que comme 
une donnée de départ du processus de concrétisation.” 
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não apenas jurídicos, num ambiente onde a regulação mínima conduz a um melhor 

desempenho. 

A pessoa jurídica concebida a partir do método de concreção normativa traduz-

se em centro de imputação, não mais por mero resultado de aplicação normativa, mas 

por construção argumentativa e problematizada em torno de sua atividade; por outro 

lado, a empresa, igualmente submetida à concreção normativa revela-se como centro de 

interesses, que deve ter existência em si e não estar sujeita aos desígnios do empresário, 

sob pena de não se realizar a organização que sustenta seu funcionamento. 

Essas observações sobre a pessoa jurídica enfatizam a necessidade de 

problematização de situações da praxis que evidenciam seu estado de crise, cuja solução 

não pode ser oferecida apenas pelo texto da norma, mas antes enseja uma construção 

criativa a partir do meio social em que está inserida sua atividade, que se encontra com 

a crise da empresa no âmbito do Direito Concursal, em uma conjuntura jurídica que 

caracteriza o status de fragilidade de ambos institutos, norteada pelas orientações do 

princípio da preservação da empresa. Nesse aspecto, o direito de empresa enfatiza a 

necessidade de construção da norma-decisão, que se materializa no plano de 

recuperação da empresa em crise e conduz a profundas mudanças na própria estrutura 

da pessoa jurídica do empresário devedor. 

A atual vertente do Direito Concursal brasileiro, que emergiu no cenário jurídico 

em 2005, desvenda condições favoráveis a esse confronto entre a teoria e a práxis no 

Direito, pois se apresenta sob a roupagem da opção legislativa por cláusulas gerais (arts. 

47 e 75, Lei n. 11.101/05) numa estrutura normativa aberta e concebida a partir dos 

preceitos constitucionais que imperam sobre a ordem social e econômica. É mister ao 

operador do direito não se manter enclausurado no texto da norma, mas procurar 

construir soluções na realidade da vida prática, que ofereçam resultados acessíveis à 

participação eqüitativa de todos os envolvidos na concreção dos direitos assegurados 

pela ordem jurídica.    

Assim sendo, reconhece-se a pessoa jurídica societária como sujeito jurídico que 

se formaliza como centro de imputação da técnica jurídica argumentativa e submetida a 

problematização no âmbito das relações organizacionais internas e externas, para que 

possam ser mantidos os vínculos jurídicos multilaterais e proporcionar condições 

favoráveis a uma reorganização da atividade empresarial, por meio de métodos que 
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possam proporcionar a superação desse estado de crise, seja pela realização de 

alterações superficiais em sua estrutura jurídica (reorganização societária - art. 50, 

incisos II, III, IV, V, VII, X, XIV e XVI, Lei n. 11.101/2005), seja pelo afastamento ou 

superamento da personalidade jurídica (art. 50, Código Civil), numa atitude mais 

drástica na salvaguarda da pessoa jurídica juntamente com sua atividade econômica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se pode perceber, a teoria do direito desenvolvida a partir do método de 

concreção normativa favorece o entendimento dos aspectos contemporâneos do direito 

legislado a partir das normas constitucionais e sob a modalidade das cláusulas gerais, 

que lhe proporcionam uma amplitude maior que a sistemática anterior. 

 A esse respeito revela-se o problema da pessoa jurídica frente ao princípio da 

preservação da empresa, ou seja, a existência da pessoa jurídica como centro de 

imputação vinculada a perpetuação da atividade econômica (empresa) em suas relações, 

para que possam ser mantidos os vínculos jurídicos multilaterais e proporcionar 

condições favoráveis a uma reorganização da dinâmica empresarial no âmbito do 

mercado externo. 

É fundamental que o Direito seja capaz de apreender e harmonizar, por um lado 

as dimensões da pessoa jurídica enquanto sujeito a direitos (centro de imputação) e, por 

outro lado a empresa enquanto organização da atividade econômica (rede de interesses), 

compatibilizando-as com as proposições do Direito Concursal, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 

à atividade econômica. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo fundamental desenvolver uma apreciação crítica 

sucinta e fundamentada acerca da obra de Otto Bachof, “Normas Constitucionais 

Inconstitucionais?”, objeto central de análise no artigo ora apresentado, na qual o 

supracitado autor discorre sobre a possibilidade ou não de se encontrar no bojo de uma 

Carta Constitucional (inicialmente se pensando de maneira teórica, portanto as 

reflexões, a priori, podem ser transplantadas, com as devidas adaptações, para a 

realidade de qualquer país) normas originárias eivadas pela inconstitucionalidade. Trata-

se de um assunto controvertido na doutrina, a respeito do qual Otto Bachof se posiciona 

de acordo com o sistema jurídico alemão, conforme se demonstrará no decorrer desse 

texto. Portanto, a teoria desenvolvida pelo doutrinador ganha contornos específicos ao 

trabalhar com a realidade por ele vivida, haja vista as especificidades de cada sistema 

jurídico, determinadas pelas diferentes culturas, naturais e essenciais para que o Direito 

possa cumprir sua função vital. Tal análise foi desenvolvida, em um primeiro momento, 

a partir da explanação dos argumentos trazidos pelo autor, com fundamento no 

ordenamento jurídico alemão, para, só após, em um segundo momento, fazer uma 

análise crítica em paralelo com a doutrina e jurisprudência pátrias, residindo justamente 

nesse ponto a grande contribuição deste artigo: uma reflexão sobre a teoria de Bachoff 

adaptando-a à realidade jurídica brasileira. 
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PALAVRAS-CHAVE: NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS. 

POSSIBILIDADE. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL. 

 

ABSTRACT 

This main scope of this work is to develop a brief critical analysis based on the work of 

Otto Bachoff, “Unconstitutional Constitutionals Norms?”, (which is the focus of study 

in this present paper) in which he discourses about whether there is or not a possibility 

of the existence, in the midst of a Constitutional Charter (initially the discourse is only 

theoretical, but consequently these reflections may be adapted and transferred to the 

reality of any other country) standard rules full by unconstitutionality. Therefore, the 

theory that is developed by the indoctrinator has specific details when it is worked 

through his reality, due to the specificities of each juridical system, which are 

determined by the different cultures, that are natural and essential to the 

accomplishment of the Law. This analysis was developed, in a first moment, from the 

explanation of the arguments brought by the author, based on the German legal system, 

to make then, just after, in a second moment, a critical analysis in parallel to the 

doctrine and jurisprudence of the country. At this point, it is where it lies the great 

contribution of this work: a reflection on the theory of Bachoff, and the adaption of this 

theory to the Brazilian juridical reality. 

 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL UNCONSTITUTIONAL RULES. 

POSSIBILITY. CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS. 

 
 
INTRODUÇÃO 

Inicia-se esse estudo abordando apenas os aspectos tratados na obra de Otto 

Bachof, sem, contudo, tecer considerações críticas sobre essa teoria. Buscou-se uma 

maior fidelidade ao texto original, na tentativa de proporcionar ao leitor o exato 

conhecimento do pensamento do autor. Ressalte-se que o ordenamento jurídico 

utilizado como parâmetro para o desenvolvimento do tema é o alemão. Portanto, quando 

se pretende traçar um paralelo com o ordenamento brasileiro, este é realizado de forma 

expressa. A análise da teoria em confronto com o constitucionalismo brasileiro, sob o 

prisma da hermenêutica jurídica, é objeto de explanação no último item desse trabalho. 
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A possibilidade de ocorrência de normas constitucionais inconstitucionais ou, 

em geral, inválidas, bem como de um correspondente direito judicial de controle, 

representam um problema particularmente atual do direito constitucional e da própria 

hermenêutica. Isso induz ao reconhecimento de que uma norma constitucional pode não 

possuir obrigatoriedade jurídica nos mesmos termos em que as outras normas jurídicas. 

A questão abordada contende com pontos nevrálgicos da dogmática jurídico-

constitucional, quais sejam, o do conceito de Constituição e o da natureza do poder 

constituinte, no plano material, bem como o do controle contencioso da 

constitucionalidade, no plano processual. Surgem, freqüentemente, interrogações sobre 

o conteúdo e o alcance de certas normas da Constituição, restando a dúvida acerca do 

legislador constituinte ter ou não, ao final, exorbitado sua missão e seus poderes ao 

tomar as correspondentes decisões, deixando inacabada a obra de reposição do império 

do direito, que dele seria de se esperar. Eis, assim, como o tema da 

inconstitucionalidade das normas constitucionais se tornou de candente atualidade. 

A Alemanha passava por uma conturbada transição sócio-política face ao 

colapso da ditadura nacional-socialista no final dos anos 40, início dos anos 50, o que 

deu ensejo à conferência realizada pelo Prof. Otto Bachof, no dia 20 de julho 1951. 

Surge, assim, uma viva discussão que levou a uma tomada de posição em sentido 

contrário à perspectiva do positivismo jurídico, culminando com a obra ora esposada. 

Não é por acaso que a discussão sobre a obrigatoriedade das leis e de outros modos de 

atuação estatal, contrários à justiça, aparece com especial intensidade quando regimes 

contrários ao Estado de Direito são substituídos por este. 

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, assim como outros tribunais 

alemães, reconheceu em várias decisões a existência de direito “suprapositivo”, 

obrigando também o legislador constituinte. Declarada a pequena probabilidade de um 

legislador democrático e livre ultrapassar algures esses limites, a possibilidade teórica 

de ocorrerem, num Estado de Direito, normas constitucionais originárias 

inconstitucionais quase equivale a uma impossibilidade prática. Entretanto, esse 

fenômeno, que só na aparência é paradoxal, não deve ser esquecido, servindo como 

advertência permanente de que a onipotência do Estado deve ter limites.   

    

1 CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 
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1.1 CONSTITUIÇÃO EM SENTIDO MATERIAL E EM SENTIDO FORMAL 

O autor limitou-se a entender a Constituição como um sistema de normas 

jurídicas, partindo do pressuposto de que “uma norma só pode ser medida por normas, 

não por uma situação ou um processo evolutivo”1. A partir desse conceito, cumpre 

distinguir, quanto ao conteúdo, a Constituição em sentido material e em sentido formal. 

No sentido material, será, de acordo com os ensinamentos de Smend, “o 

conjunto de normas jurídicas sobre a estrutura, atribuições e competências dos órgãos 

supremos do Estado, sobre as instituições fundamentais do Estado e sobre a posição do 

cidadão no Estado”2. Também se incluem nesse conceito de Constituição as disposições 

sobre os direitos fundamentais. Há quem entenda que Constituição só se relaciona a 

essas matérias, conferindo às demais, não obstante integrem uma constituição escrita, a 

natureza de normas inconstitucionais. 

Já no sentido formal, Constituição será uma lei que, embora se refira a outras 

disposições, sem o caráter organizativo e estruturante do Estado, é erigida a este 

patamar, por conta de características formais. Destarte, nem todas as normas 

constitucionais são direito constitucional material – muitas apenas foram recepcionadas 

pela Constituição devido a interesses de cunho social e político. Assim, evita-se que 

possam ser modificadas futuramente por uma maioria “desqualificada” do parlamento. 

 

1.2 CONSTITUIÇÃO E DIREITO SUPRALEGAL 

É de grande importância, para o completo entendimento sobre este trabalho, 

fazer uma abordagem sobre o denominado direito supralegal. A teoria das normas 

constitucionais inconstitucionais vislumbra a possibilidade de invalidade das normas 

constitucionais por infração do direito supralegal (direito pré-estadual, supra-estadual, 

suprapositivo, direito natural). Esse direito seria composto por “normas” que antecedem 

a existência do Estado, que não se referem tão somente aos direitos naturais dos 

indivíduos (vida, liberdade). Sua pré-existência, para os defensores, impõe a 

observância por todos os Estados, independentemente da positivação na Constituição.  

Referindo-se ao Direito alemão, Mallmann já acentuava que o próprio legislador 

da Lei Fundamental acolheu o direito supralegal, especialmente nos artigos I, 3, 20, nº 

                                            
1 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Trad. e nota prévia de José Manuel M. Cardoso da 
Costa. Coimbra: Almedina, 1994. 
2 Apud BACHOF, Otto. Ob. Cit., p. 39. 
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3, e 25, quando incorporou valores metafísicos à sua Constituição. Dessa maneira, o 

legislador reconheceu o Direito supralegal como válido, visto que dotado de 

positividade3. Além dessa recepção, a Lei Fundamental alemã, no seu artigo 79, nº 3, 

incluiu essas normas na zona da imodificabilidade. Ressalta Bachof, porém, que a 

positivação do direito supralegal na Lei Fundamental alemã não significa que todas as 

normas do direito natural tenham sido incorporadas, nem que todas as normas 

constitucionais formais estejam em consonância com o direito supralegal positivado. 

Para os alemães, esse direito tem fundamental importância quando observado o direito 

passado próximo. Hippel demonstrou que a restrição da legitimidade de uma 

Constituição à sua positividade redundaria “na igualdade poder = direito”4. 

Tal importância, no entanto, não se limita à lembrança do passado próximo, 

posto que a própria Lei Fundamental determina a incorporação de direito supralegal na 

Constituição como fato que tem apenas o significado declaratório e não constitutivo, 

senão esse direito não seria supralegal. Otto Bachof sustenta que o reconhecimento da 

existência do direito natural não pode ensejar um reconhecimento parcial, indicando 

que, ou este existe, sendo, portanto, válido – independentemente de estar positivado –, 

ou não existe, implicando uma contradição o seu reconhecimento, mesmo que parcial. 

O conceito material de Constituição presume que se leve em consideração o 

direito natural. Dessa constatação resulta a característica de autonomia ilimitada do 

poder constituinte originário, somente persistindo diante das vinculações supralegais. A 

violação de direito supralegal, destarte, acarretaria a alcunha de inconstitucionalidade. 

 

2 VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA 

Uma Constituição escrita pode ser violada formal e materialmente. O primeiro 

caso ocorre quando uma norma não preenche os requisitos formais constitucionais 

necessários para sua feitura. Já o segundo ocorrerá toda vez que uma norma infringir 

determinada matéria constitucional, contrariando direito supralegal positivado. 

 

2.1 INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS ILEGAIS 

Para Bachof, a legalidade confunde-se com a questão formal, sendo ilegal 

qualquer norma que não preencha os requisitos formais necessários para sua criação. Já 
                                            
3 Apud BACHOF, Otto. Ob. Cit., p. 41.  
4 Apud BACHOF, Otto. Ob. Cit., p. 45.  
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a legitimidade, entendida como vontade do povo, confundir-se-ia com o direito 

supralegal, que, para ele, é aquilo que todos anseiam, por sua relação com os princípios 

éticos, morais e humanísticos norteadores da sociedade e de uma ordem constitucional.  

Sendo assim, na criação de uma nova constituição não há que se falar em 

legalidade, tendo em vista que o poder constituinte originário é soberano, independente 

e autônomo, e não se sujeita às regras formais. As limitações resumem-se ao campo da 

legitimidade, pois o poder constituinte, ao criar uma nova ordem constitucional, deve 

fazê-la de acordo com o direito supralegal. 

É possível, no entanto, que, em um momento posterior à sua criação, se verifique 

a ilegalidade de uma Constituição, desde que esta não atenda aos requisitos formais 

constantes no seu próprio texto. Quando, por exemplo, um de seus artigos preveja que 

ela só entrará em vigor após a sanção presidencial, e, mesmo sem atender a esta regra, 

ela seja promulgada e publicada, estaremos diante de uma Constituição ilegal. 

Pode ocorrer também, e mais facilmente, a ilegalidade de uma norma isolada da 

Constituição, desde que esta imponha uma condição para que aquela norma entre em 

vigor, e a mesma não seja atendida. Assim, a Constituição em todo o restante de suas 

determinações seria eficaz, com exceção da norma isolada que não preencheu os 

requisitos formais necessários para sua vigência. Esse seria justamente o caso de uma 

norma constitucional inconstitucional (inválida).  

 

2.2 INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DE ALTERAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO 

É comum que as constituições tragam disposições limitando alterações futuras 

em seu texto, visando, com isso, a dar maior segurança, rigidez e conservadorismo ao 

texto constitucional, tendo em vista sua importância e superioridade. Essas limitações 

podem ser formais ou materiais. Uma lei que objetive alterar uma Constituição sem, no 

entanto, preencher os requisitos necessários impostos por essa mesma Constituição, 

seria inconstitucional por infringi-la formalmente. No Brasil, por exemplo, seria 

formalmente inconstitucional a emenda cujo processo de formação não estivesse 

adequado ao art. 60 da Constituição pátria, que trata da matéria. 

Há também a possibilidade de uma Constituição prever que determinada parte de 

seu texto é imodificável, tornando qualquer lei que tente alterá-la materialmente 
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inconstitucional. As cláusulas pétreas da Constituição brasileira são exemplos de 

matéria que não podem ser alvo de emendas que tendam a aboli-las. 

Assim, a lei que infringisse a Constituição, tanto formalmente como 

materialmente, seria inconstitucional. Para Bachof, no entanto, há a possibilidade dessa 

inconstitucionalidade tornar-se direito constitucional vigente, desde que a infração, 

baseada na vontade do povo e no direito suprapositivo, mesmo que não atenda aos 

requisitos necessários ou modifique matéria inalterável, se imponha, positivando-se e 

gerando efeitos. Dessa forma, não se trata de revisão, mas sim de remoção de parte da 

Constituição até aí existente. Esse ato não está sujeito aos limites constitucionais por 

não se tratar de poder constituído; trata-se de um ato constituinte originário, autêntico e 

eficaz, com suporte na vontade do povo, titular desse poder. 

 

2.3 INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS EM 

VIRTUDE DE CONTRADIÇÃO COM NORMAS CONSTITUCIONAIS DE GRAU 

SUPERIOR 

Parece paradoxal imaginar que uma norma elaborada pelo poder constituinte 

originário seja inconstitucional, pois uma lei constitucional não pode, manifestamente, 

violar a si mesma. Contudo, para o autor, deve-se distinguir as normas constitucionais 

de significado secundário, meramente formal, e aquelas de “grau superior”, que contêm 

preceitos materiais fundamentais para a Constituição. A partir daí, as normas ditas 

inferiores que contrariassem aquelas seriam inconstitucionais ou não vinculativas, 

carecendo, portanto, de obrigatoriedade jurídica, já que a sua efetivação poderia ferir 

direito supralegal. No entanto, Bachof acredita que não é sempre que se encontra uma 

pretensa incompatibilidade entre normas constitucionais de graus diversos, que se estará 

diante de uma inconstitucionalidade, pois há a possibilidade do legislador constituinte 

originário, autônomo, criar exceções ao direito estabelecido. Não se trataria, nesse caso, 

de uma contradição do legislador constitucional, mas sim de regra e exceção.  

Ao admitir as exceções, o legislador constituinte deve ter cautela para não 

infringir certas normas de direito supralegal, pois o autor afirma que o poder 

constituinte (até o originário) sofre limitação quanto à sua legitimidade. Assim, ele não 

admite que sejam criadas normas excepcionais sem concordância com os princípios 
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constitucionais basilares, já que faltaria legitimidade ao legislador – caracterizando 

arbitrariedade –, sendo essas normas, portanto, inconstitucionais (não vinculativas). 

Há também a possibilidade do legislador, sem perceber, criar uma disposição 

constitucional “inferior” contrária a uma de grau mais elevado. Como não há 

possibilidade de se provar que uma contradição surgiu por erro do legislador – uma 

interpretação constitucional deve ser baseada na vontade objetiva deste –, nesse caso, há 

uma contradição insolúvel (inconstitucionalidade), por não se tratar de regra e exceção.  

 

2.4 INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DA “MUDANÇA DE 

NATUREZA” DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA 

SEM DISPOSIÇÃO EXPRESSA 

Quando certos pressupostos, considerados determinantes para a emissão de uma 

norma por parte do legislador, não se verificam a posteriori, bem como frustram as 

expectativas atreladas a uma norma jurídica, pode-se ter a perda do sentido dessa 

norma. Cabe, então, via de regra, ao legislador a verificação das conseqüências da 

ocorrência de tais adventos e, em seguida, a realização das necessárias modificações. 

Além das duas hipóteses acima mencionadas, pode-se também admitir a 

possibilidade, em razão da existência de uma finalidade de integração da ordem 

constitucional, de normas presentes nesta se tornarem obsoletas. Isso ocorre quando não 

cumprem mais a sua função integradora, começando, eventualmente, até a exercer um 

papel desintegrador. Assim, coloca-se a questão de distinguir se tais normas, a partir da 

configuração das situações postas acima, tornaram-se “inconstitucionais” ou apenas 

tiveram a cessação da sua “vigência”. 

Pode-se determinar o momento de cessação da vigência de uma norma pela 

fixação de uma data, pela verificação de um determinado acontecimento, pela ligação 

com o decurso de um prazo ulterior, como também – deve-se ressaltar – pode advir do 

desaparecimento de pressupostos tidos pelo legislador como naturais ou do fim da 

situação de exceção para a qual a norma foi estabelecida. Seguindo esse raciocínio, é de 

se ver que normas constitucionais, dotadas de uma limitação no tempo e não definidas 

de forma expressa por meio do advento de uma data ou de um acontecimento, subsistem 

formalmente como parte integrante da constituição até o momento de sua expressa 

revogação. No caso, então, de haver incompatibilidade material com o conteúdo do 
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texto constitucional, em razão do desaparecimento dos pressupostos de tais normas, 

deve-se entender, portanto, que passaram a ser inconstitucionais. 

Ainda faz-se mister perceber, por fim, que, para a validade de tais normas em 

seu âmbito jurídico–material, não há qualquer relevância diferenciá-las como normas 

que passaram a ser inconstitucionais ou que tiveram a cessação da sua vigência. O 

mesmo já não se poderá dizer, entretanto, no tocante à competência judicial de controle, 

em que será fundamental, para a aferição desta, o reconhecimento ou não da 

inconstitucionalidade da norma em questão. 

 

2.5 INCONSTITUCIONALIDADE POR INFRAÇÃO DE DIREITO SUPRALEGAL 

POSITIVADO NA LEI CONSTITUCIONAL 

Quando uma norma jurídica infringe direito supralegal positivado na 

Constituição, configura-se tanto a sua contrariedade ao direito natural (tendo-se como 

parâmetro um sentido material de Constituição), quanto a sua inconstitucionalidade 

(numa acepção mais formalista). Assim, a incorporação de direitos supralegais no texto 

constitucional tem como conseqüência o fato de que toda e qualquer desconsideração 

que se tenha eventualmente desses direitos não se encontre tão somente no plano da 

contrariedade ao direito natural, acarretando também, ao mesmo tempo, uma afronta ao 

conteúdo fundamental da Constituição (em sua acepção formal), pois o direito 

supralegal já está positivado nesta. 

De tal maneira, pode-se afirmar que, se uma norma constitucional contraria uma 

outra norma da Constituição em que esteja positivado um direito supralegal, aquela 

outra norma será formalmente inconstitucional por ferir esta, apesar de que, deve-se 

ressaltar, a razão em si da sua não obrigatoriedade ou da sua não vinculação jurídica 

seja, propriamente, a sua violação ao direito. Pode-se depreender, destarte, que, em sede 

de direitos supralegais, a positivação não significa a criação de normas jurídicas novas, 

mas tão somente o reconhecimento da existência de um direito “pré-constitucional”. 

Em conclusão, não há relevância para a validade das normas infratoras do direito 

supralegal positivado a questão de serem elas inconstitucionais ou não, pois a 

inconstitucionalidade está atrelada, simplesmente, à declaração (reconhecimento) de 

existência de um direito anterior à ordem constitucional que é positivadora daquelas. 
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3 VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL NÃO ESCRITO 

Otto Bachof admite, em sua obra, a possibilidade de haver inconstitucionalidade 

de norma presente na Constituição quando esta esteja em desacordo com o direito 

constitucional material (relacionado ao conteúdo da norma), mesmo que este seja não 

escrito. Três hipóteses em que essa inconstitucionalidade poderá ocorrer são elencadas, 

explicitando, contudo, que não pretendeu esgotar o tema, deixando a possibilidade de 

existência de outros casos. Por hora, analisar-se-á as hipóteses previstas na obra. 

 

3.1 INCONSTITUCIONALIDADE POR INFRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUTIVOS NÃO ESCRITOS DO SENTIDO DA CONSTITUIÇÃO 

Por essa espécie de inconstitucionalidade pode-se entender que existem 

princípios sob os quais se assenta a ordem constitucional, mesmo não estando eles 

presentes expressamente no texto. 

Caso não façam parte do rol dos direitos elencados como supralegais, estarão à 

disposição do Poder Constituinte, na oportunidade da feitura do texto constitucional. 

Significa dizer que, na oportunidade desta elaboração, caberá ao legislador originário 

estabelecer sobre quais princípios norteadores se lastreará a ordem constitucional. A 

partir daí, passa-se a ter uma vinculação a estes princípios, mesmo que não expressos.  

Já com relação ao Poder que o autor denomina de “constituído”, o que seria em 

nosso ordenamento a competência reformadora (também denominado Poder 

Reformador, entretanto não com muita propriedade), este não poderia romper a ordem 

balizadora do texto constitucional, não ficando ao seu alvedrio a faculdade de revisão.  

 É o que resta demonstrado através das palavras de Michel Temer:  
Não há dúvida [...] de que o constituinte está limitado pelas forças materiais 
que o levaram à manifestação inauguradora do Estado. Fatores ideológicos, 
econômicos, o pensamento dominante da comunidade, enfim, é que acabam 
por determinar a atuação do constituinte.5
 

Deve-se fazer, para uma melhor compreensão do tema de que trata o autor, uma 

distinção entre texto e norma. Nem sempre haverá um texto para expressar uma norma; 

as normas existem independentemente de suporte físico. Humberto Ávila aponta que 

                                            
5 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 15. ed. São, Paulo: Malheiros, 1999, p. 33-34. 
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não existe uma “correspondência biunívoca” entre texto e norma, dissociando-nos da 

idéia de que um obrigatoriamente só existe na dependência do outro.6

Aponta, ainda, o doutrinador supracitado casos no ordenamento pátrio em que há 

norma, mas não há dispositivo correspondente. Há quem sustente, inclusive, que esses 

princípios estariam implicitamente previstos em algum texto normativo. Trata-se do 

princípio da segurança jurídica, que deve ser respeitado, mesmo sem estar positivado.7  

O exemplo dado por Bachof pode ser transposto para a realidade brasileira: a 

idéia de Federação. Não só ocorre inconstitucionalidade com norma que intente 

modificar esse modelo de organização do estado, como também aquelas normas que, 

por meio transverso, mitiguem esse princípio; mesmo que a norma não atente contra o 

dispositivo da Constituição que veda expressamente a mudança do Federalismo, poderá 

ser ela inconstitucional, caso, indiretamente, venha a ferir os próprios princípios 

norteadores da concepção de Federação. É como se o Poder Constituinte originário 

pudesse escolher, por ocasião da elaboração da ordem constitucional, entre as diversas 

formas de organização do Estado. Mas, estando previsto na Constituição qual o modelo 

adotado, todos os princípios a ele inerentes deverão ser respeitados. 

3.2 INCONSTITUCIONALIDADE POR INFRAÇÃO DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL CONSUETUDINÁRIO 

Otto Bachof aponta, dentre as modalidades de direito constitucional não escrito, 

o direito consuetudinário. Destarte, cria como hipótese de inconstitucionalidade a 

infração a este direito, embora admita a dificuldade de ocorrer tal hipótese. Dispõe o 

autor que este direito consuetudinário poderá completar ou até mesmo afastar o direito 

constitucional. Ressalva que há afastamento do direito constitucional nos casos em que 

há mudança paulatina no sentido das normas, mesmo sem haver alteração textual. 

Observe-se que se trata de um típico caso de interferência da hermenêutica na forma de 

enxergar e aplicar o direito. É como se os sentidos conferidos à norma constitucional 

fossem sendo gradualmente alterados pelo direito consuetudinário, como ocorre, por 

exemplo, nas mutações constitucionais. Parafraseando Canotilho, muda o sentido sem 

mudar o texto.  

                                            
6 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. Malheiros Editores, 
São Paulo, 2004, p. 23. 
7 “Em alguns casos há norma mas não há dispositivo. Quais são os dispositivos que prevêem os princípios da 
segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum.” Ob. Cit., p. 22. 
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Ocorre que, muitas vezes, podem haver demasiadas ampliações ou mitigações 

no sentido original da norma constitucional, o que, para Otto Bachof, enseja a 

inconstitucionalidade da norma. Mesmo reconhecendo-se a não imutabilidade da 

Constituição, há limitações que, não sendo observadas, geram um descompasso entre o 

novo sentido e o direito constitucional já concretizado. 

Transpondo a realidade alemã para o nosso ordenamento, o ensinamento do 

Prof. Humberto Ávila exemplifica essas questões de ampliação demasiada do sentido da 

norma, criticando veementemente a posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, que, 

de modo indireto, permite que, a pretexto de concretizar a norma, a praxe altere o seu 

real sentido.8

 

3.3 INCONSTITUCIONALIDADE (INVALIDADE) POR INFRAÇÃO DE DIREITO 

SUPRALEGAL NÃO POSITIVADO 

Já é sabido que o direito alemão é todo pautado na existência de uma orientação 

maior que o próprio direito positivado, que é o denominado ‘direito supralegal’. Esse 

direito supralegal, como afirma o autor, já está praticamente todo positivado no texto 

constitucional alemão, uma vez que a constituição deverá expressar os valores do povo. 

A norma constitucional, destarte, comporta-se perante o Direito como concretização 

maior dos valores, consoante entendimento do professor Miguel Reale: "a norma é a 

forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve ser feito para a realização 

de um valor ou impedir a ocorrência de um desvalor"9. Ao afirmar ser o direito 

supralegal inerente ao Estado de Direito, atribuindo, inclusive às normas formalmente 

constitucionais a existência desse direito, Otto Bachof classifica de inconstitucional a 

norma legal que infringir norma constitucional que positivou o direito supralegal (tanto 

faz ser formal ou material a norma constitucional) e qualifica de ilegítima, no tocante à 

sua obrigatoriedade, a norma constitucional que violar direito supralegal positivado na 

Constituição. É importante, ainda, ressaltar o caráter de igualdade conferido ao direito 

supralegal com conteúdo fundamental da Constituição. Vale dizer, havendo norma 

constitucional em desrespeito a um direito supralegal, mesmo não sendo esse 

                                            
8 “Compreender ‘provisória’ como permanente, ‘trinta dias’ como mais de trinta dias, ‘todos os recursos’ como 
alguns recursos, ‘ampla defesa’ como restrita defesa, ‘manifestação concreta da capacidade econômica’ como 
manifestação provável de capacidade econômica, não é concretizar o texto constitucional. É, a pretexto de 
concretizá-lo, menosprezar seus sentidos mínimos.” Ob. cit., p. 25. 
10 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1994, p.125. 
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positivado, haverá inconstitucionalidade. Se a norma constitucional em algum momento 

reconhece a existência desse direito, não pode ela, em outra oportunidade, violá-lo. 

Consubstanciando este entendimento, as idéias do professor Edvaldo Brito:  
É por causa da necessidade de conformação dessas normas com esses valores 
que se pode examinar se o legislador delas exorbitou, ou não, da sua função 
que é de potência e não de competência. Ainda que seja, como o é, uma 
potência, o legislador constituinte não poderá ferir o direito suprapositivo, 
balizador desse legislador10. 

 

4 A COMPETÊNCIA JUDICIAL DO CONTROLE EM FACE DE NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 

Ab initio, deve-se ressaltar que ocorrem, claramente, inúmeros equívocos por 

parte da doutrina e jurisprudência alemães, do fato de se reconhecer que a uma norma 

constitucional pode faltar a obrigatoriedade jurídica. Da mesma forma, outras normas 

jurídicas podem continuar com a competência judicial para declarar tal “não 

obrigatoriedade” e para deixar de aplicar o direito considerado não vinculativo pelo juiz. 

Assim, os problemas de interpretação judicial e doutrinário surgem no momento 

em que se identifica, de um lado, a não obrigatoriedade material, e de outro, a faculdade 

judicial de declarar esta não obrigatoriedade. Podem surgir argumentos contrários, no 

sentido de que é missão personalíssima do legislador o controle de concordância de 

normas constitucionais (formais) com o conteúdo material da Constituição. Dessa 

forma, o Parlamento funcionaria como “Guarda da Constituição”, ou seja, ao elaborar 

uma lei, já estaria, de plano, afirmando sua compatibilidade com as normas que lhe 

estão supra-ordenadas, comando obrigatório também para os tribunais. 

A Lei Fundamental alemã aduz, no art. 93, I, 2, a compatibilidade formal e 

material do direito federal ou do direito de um Estado federado com esta; e, no art. 100, 

I, para explicitar a noção de “lei inconstitucional”, de uma violação da constituição de 

um Estado federado e dessa Lei Fundamental. É de se observar que a formulação 

contida nos preceitos contribuiu para o errôneo entendimento de que “Lei Fundamental” 

e “Constituição” consubstanciariam simplesmente o texto constitucional escrito. A 

verdade é que – deixando de lado a valorização das deduções terminológicas – todo o 

direito materialmente incorporado na Constituição pela Lei Fundamental, ou por ela 

pressuposto, se deixa também subsumir no conceito de “Lei Fundamental”. Além disso, 

                                            
10 BRITO, Edvaldo. Limites da Revisão Constitucional. São Paulo: Sergio Fabris, 1993, p. 35. 
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o direito constitucional consuetudinário, que eventualmente venha a complementar a 

Lei Maior, pertence também a esta, entendida em sentido jurídico, e não filológico.  

A conseqüência disso é a possibilidade de se considerar todo o direito alemão – 

inclusive normas constitucionais formais - como suscetível de controle do ponto de vista 

de sua compatibilidade com a “Constituição”, sendo esta objetivada em seu mais amplo 

sentido, abrangendo até mesmo o direito supralegal não escrito (não positivado).  

Mas, por outro lado, nada de decisivo se pode retirar em favor de uma faculdade 

de controle tão vasta, pois esse teor literal acaba obrigando a subsunção de todo o 

direito constitucional e pré-constitucional material no conceito de “Lei Fundamental”. 

 

4.1 NATUREZA E CONTEÚDO DA COMPETÊNCIA JUDICIAL DE CONTROLE 

Tal competência não foi criada pelo legislador da Lei Fundamental, mas por ele 

encontrada como um instituto jurídico já conhecido da ordem jurídica alemã, 

reconhecido pela doutrina majoritária e aplicado constantemente pelos tribunais, 

sobretudo desde a decisão basilar do Supremo Tribunal do Reich, de 04-11-1925. Tal 

decisão foi o precedente para discussões a respeito da decisão judicial de controle.  

O Conselho Parlamentar quis monopolizar nos Tribunais Constitucionais essa 

competência. De forma mais exata, não toda ela, apenas a competência para a negação 

definitiva da validade da norma questionada. Assim, pertence a esse monopólio tudo o 

que, por definição, pertencer à competência judicial de controle, não entrando, por 

exemplo, o controle da legalidade dos regulamentos jurídicos, o qual permanece na 

competência difusa de todos os Tribunais. Se à competência judicial de controle, 

considerada em si mesma, pertencer também o controle de validade de normas 

constitucionais, nomeadamente da sua legitimidade em ambos os aspectos, então ele 

entrará do mesmo modo no “monopólio decisório” dos Tribunais Constitucionais, 

previsto no já mencionado art. 100, I, da Lei Fundamental; se, pelo contrário, tal 

controle não pertencer, por princípio, à competência judicial de controle, também os 

Tribunais constitucionais não poderão reivindicá-lo. Neste ponto há grande divergência 

(tanto doutrinária, quanto jurisprudencial) se o controle de validade das normas 

constitucionais estaria ou não inserido na competência judicial de controle e, por 

conseqüência, se seria monopolizado pelos Tribunais Constitucionais. 
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Segundo o próprio Bachof, o monopólio decisório dos tribunais constitucionais 

não contradiz o princípio da competência genérica de todos os tribunais. Tal como 

noutras questões jurídicas, os tribunais inferiores têm que acatar o “melhor” juízo dos 

tribunais superiores e o mesmo acontece no tocante à validade de normas jurídicas.  

O juiz pode e deve exigir que a validade das normas jurídicas que tem de aplicar 

esteja sujeita ao controle judicial. Exigir que qualquer juiz estivesse autorizado a 

proceder, ele próprio, a este controle, seria contrariar o mandamento da segurança 

jurídica, pondo em risco um princípio da justiça. Resta clara, assim, a impossibilidade 

de controle incidental por parte dos juízes. 

Em face do controle tão extenso dado aos tribunais, poderia ser verificado algum 

perigo para a segurança jurídica, mas não é o que vem acontecendo com os tribunais 

alemães. Os tribunais que afirmaram uma correspondente competência de controle, não 

declararam efetivamente num único caso como inválida uma norma constitucional.   

Assim, infere-se que os tribunais alemães, de modo algum, querem preterir um 

sistema de valores próprios em lugar dos valores do legislador constitucional. Visto 

serem integrados por uma elite de juízes, pressupõe-se que estes sempre observarão a 

justa medida, com base na communis opinio, e não em concepções subjetivas. 

Uma vez que se menciona “perigo”, não se pode olvidar que qualquer restrição 

da competência judicial de controle dos tribunais constitucionais é perigosa, pois, nesse 

caso, não só existirá a tentação de um “controle disfarçado”, como também seria posto 

em dúvida o pretendido – e, justamente por razões de segurança jurídica, desejável – 

monopólio da decisão. Na verdade, os tribunais que não dispõem de uma faculdade 

própria de decisão, apenas terão de se submeter à sentença do Tribunal Constitucional 

competente, na medida em que este tenha efetivamente feito uso da competência de 

controle. Se assim não acontecer, o tribunal que levantou a questão fica de novo livre. 

Esse quadro não pode ser afetado em virtude de admitir-se que a decisão do 

Tribunal Constitucional Federal tem força de lei. Quando o tribunal decide sobre a 

validade da norma questionada, o faz de forma a saber se esta é compatível ou não com 

a Lei Fundamental (melhor dizendo, com o que o dito Tribunal entende por Lei 

Fundamental). Se o tribunal não compreende aí o direito supralegal, então na sua 

eventual decisão de que a norma é válida, significaria apenas sua validade à luz do texto 

constitucional que serviu de base ao controle, e não necessariamente à luz também de 
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outros critérios. Diante do exposto, deve-se fixar a premissa de que aos Tribunais 

Constitucionais compete o controle da constitucionalidade, no mais amplo sentido da 

validade, de normas constitucionais à luz de todo o direito incorporado na Constituição 

(Lei Fundamental ou Constituição de um Estado federado) ou por ela pressuposto. 

Então, a isto corresponde a obrigação de todos os tribunais restantes de provocar 

a atuação do Tribunal competente, sempre que pretendam recusar a validade de uma 

norma da Constituição. E este último não deve apenas recusar efeito a uma norma 

inválida, via controle incidental, deve também declarar expressamente a sua invalidade. 

 

5 A TEORIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS E O 

ORDENAMENTO BRASILEIRO 

A teoria de Otto Bachof toma como pressuposto a existência de um direito 

supralegal e a hierarquia entre as normas constitucionais. No que tange ao direito 

supralegal, o entendimento é pela não existência do mesmo, acreditando, inclusive, que 

não há limitação ao Poder Constituinte originário. Este Poder configura-se como poder 

de fato e não de direito, sendo autônomo, pois não existe outro antes nem acima dele, e 

incondicionado, pois não se subordina a nenhum outro poder.  

Em referência à hierarquia entre as normas constitucionais, a posição aqui 

tomada é a de rechaçar tal possibilidade, por viger no constitucionalismo pátrio o 

princípio da unidade da Constituição. Entende Luis Roberto Barroso:  
O fundamento subjacente a toda a idéia de unidade hierárquico-normativa da 
Constituição é o de que as antinomias eventualmente detectadas serão 
sempre aparentes e, ipso facto, solucionáveis pela busca de um equilíbrio 
entre as normas, ou pela exclusão da incidência de alguma delas sobre dada 
hipótese, por haver o constituinte disposto neste sentido.11

 
Compartilhando desse entendimento, deve-se apontar a opinião do jurista 

português J. J. Gomes Canotilho: 
    O princípio da unidade hierárquico-normativa significa que todas as 
normas contidas numa constituição formal têm igual dignidade (não há 
normas só formais, nem hierarquia de supra-infra-ordenação dentro da lei 
constitucional).12      

 
Trata-se de conseqüência lógica do reconhecimento das supracitadas 

características do poder constituinte originário, bem como da percepção sistêmica do 

                                            
11 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo : Saraiva, 1996, p. 196.  
12 Apud POGLIESE, Marcelo Weick. Possibilidade da existência de normas constitucionais inconstitucionais. 
Disponível em: <www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=115>. Acesso em: 22 dez. 2007.  
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ordenamento jurídico, em especial de sua Lex Fundamentalis. Não se pode mais aceitar 

uma postura hermenêutica assistemática, mostrando-se imprescindível uma completa 

visão sobre o ordenamento jurídico, em especial sobre a Carta Magna.  

Neste sentido, vale a transcrição do quanto leciona Eros Roberto Grau: 
A interpretação do direito é interpretação do direito, no seu todo, não de 
textos isolados, desprendidos do direito. 
Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. 
A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, em 
qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir 
dele – do texto – até a Constituição. um texto de direito isolado, destacado, 
desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo 
algum.13 (grifou-se) 

Completa, ainda, o supracitado autor: 
Santi Romano [1964:211] insiste em que a interpretação da lei é sempre 
interpretação não de uma lei ou de uma norma singular, mas de uma lei ou 
de uma norma que é considerada em relação à posição que ocupa no todo do 
ordenamento jurídico; o que significa que o que efetivamente se interpreta é 
esse ordenamento e, como conseqüência, o texto singular. Hermann Heller 
[1977:274], por outro lado, observa que o preceito jurídico particular 
somente pode ser fundamentalmente concebido, de modo pleno, quando se 
parta da totalidade da Constituição política. A propósito, diz Geraldo Ataliba 
[1970:373]: “(...) nenhuma norma jurídica paira avulsa, como que no ar. 
Nenhum mandamento jurídico existe em si, como que vagando no espaço, 
sem escoro ou apoio. Não há comando isolado ou ordem avulsa. Porque 
esses – é propedêutico – ou fazem parte de um sistema, nele encontrando 
seus fundamentos, ou não existem juridicamente”.14 (grifou-se) 

Para além da mencionada natureza sistêmica, que é indispensável a uma correta 

interpretação constitucional, não se pode olvidar, também, que existe flagrante diferença 

entre o texto e a norma, respectivamente constituindo símbolo e significado, conforme 

leciona Eros Roberto Grau: 
Aparecem de modo bem distinto, neste ponto de minha exposição, o texto 
(enunciado, disposição) e a norma. Texto e norma não se identificam: o 
texto é o sinal lingüístico; a norma é o que se revela, designa [Canotilho 
1991:225]. [...] 
A interpretação, destarte, é meio de expressão dos conteúdos normativos das 
disposições, meio através do qual pesquisamos as normas contidas nas 
disposições. Do que diremos ser – a interpretação – uma atividade que se 
presta a transformar disposições (textos, enunciados) em normas.15

 
Com isso, faz-se imprescindível destacar que o texto (aqui, mais especificamente 

referindo-se ao suposto dispositivo constitucional inconstitucional) não pode ser 

confundido com a norma. Nesse contexto, deve-se compreender que apenas se a norma, 

                                            
13 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 40. 
14 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 127. 
15 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 80-81. 
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fruto do processo interpretativo, revelar-se incompatível com a Constituição é que se 

poderia defender uma inconstitucionalidade de norma constitucional originária. 

Essa concepção diferenciadora de texto e norma mostra-se imprescindível para a 

superação dos ranços hermenêuticos que ainda insistem em se mostrar presentes em 

nossa dogmática jurídica, conforme preceitua Lenio Luiz Streck: 
[...] não obstante os avanços das teses antimetafísicas de cunho lingüístico-
fenomenológicos, não é temerário dizer que a dogmática jurídica sofre ainda 
de uma compulsiva lógica da aparência de sentidos, que opera como uma 
espécie de garantia de obtenção, em forma retroativa, de um significado que 
já estava na lei desde sua promulgação. Acredita-se ainda no legislador 
como sendo uma espécie de onomaturgo platônico ou que o Direito permite 
verdades apofânicas. [...] há uma constante busca do “correto sentido da 
norma”, um sentido “dado”, um “sentido-em-si”, enfim, uma espécie de 
“sentido-primevo-fundante”.16  
 

No entanto, conforme pontuado acima, para além do princípio da unicidade, 

tem-se que considerar que a interpretação jurídica não pode ser outra que não a de 

natureza sistêmica. Daí poder afirmar-se que uma norma constitucional originária (fruto 

de um proceder interpretativo de cunho sistêmico) não pode revelar-se inconstitucional.  

Para além disso, imperioso destacar a influência subjetiva do intérprete sobre o 

resultado da atividade hermenêutica. Trata-se da natureza cultural e histórica intrínseca 

ao ser humano, conforme destaca Rogério Gesta Leal: 
A hermenêutica de que fala Gadamer é realizada por um sujeito histórico, 
que parte de condições espaciais e temporalmente dadas, ou seja, em todo o 
processo de compreensão se parte de pressupostos ou pré-juízos – no sentido 
etimológico de juízos prévios – que viabilizam e constituem uma certa 
memória cultural presente em teorias, mitos, tradições, etc. Significa dizer 
que o sujeito que compreende não parte do zero, mas, ao contrário, conta 
com toda uma história que lhe caracteriza e mesmo o define como sujeito.17

 
Neste mesmo sentido, destacando a influência do aspecto subjetivo sobre os 

fenômenos jurídicos, destacam Alexandre Bizzotto, Augusto Jobim e Marcos Eberbardt: 
As palavras de SARAMAGO ecoam: cada um de nós vê o mundo com os 
olhos que tem, e os olhos vêem o que querem, os olhos fazem a diversidade 
do mundo e fabricam maravilhas.18

 

                                            
16 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 74. 
17 GESTA LEAL, Rogério. Hermenêutica e Direito. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2002, p. 144 apud ROSA, 
Alexandre Morais da. Decisão Penal: A bricolage de Significantes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 193. 
18 SARAMAGO, José. A jangada da pedra. Rio de Janeiro: Record-Altaya, 1980 apud BIZZOTTO, Alexandre; 
JOBIM, Augusto; EBERHARDT, Marcos.  Sistema Acusatório: (apenas) uma Necessidade do Processo Penal 
Constitucional. In: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de (org.); CARVALHO, Salo de (org.). A Crise do Processo 
Penal e as Novas Reformas de Administração da Justiça Criminal. Porto Alegre: Notadez, 2006, p. 27. 
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Diante disso, a possibilidade de se identificar uma norma constitucional 

originária como inconstitucional (o que, vale ressaltar, sempre decorreria de um 

proceder interpretativo capaz de extrair do texto a norma) resultaria num inegável 

fenômeno gerador de insegurança jurídica. Isso porque o Poder Constituinte originário, 

ao invés de se configurar como poder de fato, autônomo e incondicionado, acabaria por 

se configurar como um poder legiferante “qualquer”, apenas exigindo-se para a sua 

flexibilização uma atividade hermenêutica calcada em outras normas constitucionais 

ditas de hierarquia superior ou, pior, em um dito direito supralegal. 

Nesse contexto, faz-se imperiosa a constatação de que a determinação da 

hierarquia entre normas constitucionais, do que seria esse direito supralegal, bem como 

da própria norma constitucional (já que esta não se confunde com o texto) sempre 

ficarão a cargo da atividade hermenêutica de um sujeito interpretativo. 

Por fim, vale frisar o aspecto subjetivo intrínseco à atividade interpretativa de 

produção da norma sobre o texto, que, por si só, já demonstra a impossibilidade de se 

falar numa norma constitucional inconstitucional, sob pena de incomensurável 

insegurança jurídica. Sendo a norma fruto de um proceder interpretativo sobre o texto, 

conforme destaca Eros Roberto Grau19, vale a doutrina de Ronald Dworkin: 
[...] Quero dizer que uma interpretação é, por natureza, o relato de um 
propósito; ela propõe uma forma de ver o que é interpretado – uma prática 
social ou uma tradição, tanto quanto um texto ou uma pintura – como se este 
fosse o produto de uma decisão de perseguir um conjunto de temas, visões 
ou objetivos, uma direção em vez de outra.20

 
Já no que concerne à análise sob a ótica jurisprudencial, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, à unanimidade, em acórdão prolatado face à Adin n˚ 815-3 do Distrito 

Federal, em que foi relator o Ministro Moreira Alves, não conhecer essa ação por 

impossibilidade jurídica do pedido sob os argumentos que se seguem na Ementa: 
- Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos 1° e 2° do artigo 45 da 
Constituição Federal.  
- A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando 
azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é 
incompossível com o sistema de Constituição rígida. 
- Na atual Carta Magna ‘compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição’ (artigo 102, “caput”), o que implica 
dizer que esta jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a 
Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de 
fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se este teria, ou não, 

                                            
19 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 80-81. 
20 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 71. 
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violado os princípios de direito suprapositivo que ele próprio havia incluído 
no texto da mesma Constituição. 
- Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para a 
sustentação da tese de inconstitucionalidade de normas constitucionais 
inferiores em face de normas constitucionais superiores, porquanto a 
Constituição as prevê apenas como limites ao Poder Constituinte derivado ao 
rever ou emendar a Constituição elabora pelo Poder Constituinte originário, e 
não como abarcando normas cuja observância se impôs ao próprio Poder 
Constituinte originário com relação às outras que não sejam consideradas 
como cláusulas pétreas, e, portanto, possam ser emendadas. 
Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do pedido.      
 

Por fim, vale salientar que o Supremo Tribunal Federal só admite a possibilidade 

de controle de constitucionalidade em relação ao Poder Constituinte derivado, 

apreendendo-se, portanto, que as revisões e as emendas devem estar balizadas pelos 

parâmetros estabelecidos na Carta Magna.  

Diante do quanto exposto, faz-se imperioso concluir pela impossibilidade de 

uma inconstitucionalidade de norma constitucional originária, seja pelo reconhecimento 

da distinção entre texto e norma e a conseqüente interferência interpretativa e lingüística 

sobre os fenômenos jurídicos, seja pela própria limitação imposta pela Constituição ao 

Supremo Tribunal Federal no que concerne à sua função de guarda da Constituição, 

conforme esposado na sua supracitada manifestação.  
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RESUMO 

O presente trabalho procura analisar, de forma detida, as funções da hermenêutica no 

tocante aos hard cases. Com tal escopo, é que, inicialmente, faz-se necessário um exame 

das funções da hermenêutica no processo de aplicação da lei efetivado pelo Poder 

Judiciário, só fazendo sentido a interpretação da lei, tendo em vista um problema que 

requeira solução legal. O problema da interpretação jurídica não fica restrito ao plano da 

interpretação da lei e sim um ato de realização do direito sempre ligado à solução de um 

caso concreto. No estudo dos casos difíceis verificamos que eles identificam-se 

basicamente, por três motivos: (a) porque nenhuma “regra” apresenta solução para o caso; 

(b) porque o intérprete se depara com normas de caráter aberto, as quais precisam ser 

preenchidas de conteúdo em razão de sua imprecisão de sentido imediato e requerem um 

maior esforço interpretativo por parte do juiz; (c) pelo fato de serem aplicáveis a esses 

casos, ao mesmo tempo, vários princípios. As respostas aos casos difíceis somente 

poderão ser encontradas no sistema jurídico, daí que o julgador orientado pela equidade, 

pela moral e pela justiça, deverá imprimir uma interpretação criativa aos elementos do 

sistema jurídico para encontrar a melhor solução, sem fundamentar tal solução em 

elementos estranhos ao sistema, muito menos decidir com lastro somente em sua 

convicção pessoal, sob pena de faltar legitimidade a decisão. Uma vez feito tais estudos, 
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fizemos uma abordagem concreta do significado e extensão dos hard cases à luz de um 

caso concreto – Rodoanel Mário Covas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: FUNÇÃO DA HERMENÊUTICA; HARD CASES; PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE; RODOANEL MÁRIO COVAS. 
 

ABSTRACT 

The present work regards the hard cases through the legal hermeneutics function analyses. 

With such target, its, initially, examine the hermeneutics function in the Judiciary law 

aplication process. The legal interpretation problem is not restricted to the law 

interpretation plan but an act of law accomplishment in order to solve a concrete case. We 

verify that the hard cases are basically identified by three reasons: (a) no "rule" presents 

the case solution; (b) there are norms with opened character, which needs to be filled of 

content; (c) there are more than one principle to be aplyed in each case. The hard cases 

solution must be find in the legal system, so the judge must be guided for the equity, the 

moral and justice. To find the best solution for the hard cases, the judge should have a 

creative interpretation of the legal system elements, to guarantee the decision legitimation. 

The judge is not allowed to decide based in your personal certainty nor on strange 

elements of the system. After the hard cases definition and analyses, a concrete case is 

studied – The “Rodoanel Mario Covas”. 

 

KEY WORDS: LEGAL HERMENEUTICS FUNCTION; HARD CASES; 

PROPORTIONALITY PRINCIPLE; RODOANEL MÁRIO COVAS  
 
 
“Um texto, depois de ter sido separado do seu emissor e das 
circunstâncias concretas da sua emissão, flutua no vácuo de 
um espaço infinito de interpretações possíveis. Por 
conseqüência, nenhum texto pode ser interpretado de acordo 
com a utopia de um sentido autorizado definido, original e 
final. A linguagem diz sempre algo mais do que o seu 
inacessível sentido literal, que já se perdeu desde o início da 
emissão textual” (Umberto Eco). 
 

1. INTRODUÇÃO 

O que se convencionou chamar de direito não significa apenas ordem, conjunto de normas. 

Também o direito é um “corpo” de informações e conceitos que tornam avaliável e inteligível 

3781



 

aquele conjunto de normas ou aquela ordem, até porque estes aparecem no próprio processo 

de realização social das normas ou da ordem. 

 

A hermenêutica faz parte desse corpo de conceitos e valores, ao passo que na relação entre a 

ordem/norma e sua aplicação aos problemas concretos, acha-se a INTERPRETAÇÃO. A 

ordem não pode ser entendida sem a inteligibilidade que a hermenêutica lhe confere, sendo 

esta elaborada em função de uma ordem. 

 

Segundo MARGARIDA LACOMBE o tema da hermenêutica e da interpretação jurídica 

remetem-nos ao processo de aplicação da lei, efetivado pelo Judiciário. Nessa ótica, só faz 

sentido a interpretação da lei, tendo em vista um problema que requeira uma solução legal. 

 

O trabalho do hermeneuta não pode se resumir a detectar o fato e encaixar a uma lei geral e 

abstrata, como se o elo entre a premissa maior (norma) e a premissa menor (fato) conferisse 

uma solução necessária, mediante uma operação puramente formal. Assim, o direito deve ser 

compreendido enquanto valor, além da norma encontrar-se relacionada a uma situação 

histórica, daí porque, segundo GADAMER, o processo de interpretação e aplicação das leis 

corresponde a uma situação hermenêutica. 

 

A visão hermenêutica atual é aquela que privilegia a busca do conhecimento de algo que não 

se apresenta de forma clara. E o direito, por ser ciências humanas ou ciência do espírito 

(GADAMER) não foge à regra. A hermenêutica jurídica refere-se a todo um processo de 

interpretação e aplicação da lei que implica na compreensão do fenômeno que requer solução.  

 

 O direito apresenta-se jungido (ligado/unido) à própria hermenêutica, na medida em que a 

sua existência, enquanto significação, depende da concretização ou da aplicação da lei em 

cada caso julgado, que por sua vez depende da interpretação.  

 

Conforme pontua PASQUALINI o sistema (conjunto de normas) não é apenas um sol que 

fornece calor (material de trabalho) para a hermenêutica sem nada receber em troca, ele 

(sistema) ilumina, mas também é ILUMINADO: “A ordem jurídica, enquanto ordem jurídica, 

só se põe presente e atual no mundo através da luz temporalizada da hermenêutica. São os 

intérpretes que fazem o sistema sistematizar e, por conseguinte, o significado significar”. 
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Através da interpretação ocorre uma recriação do universo jurídico a partir do próprio 

sistema. 

 

A concretização da norma é feita mediante a construção interpretativa que formula a partir da 

e em direção à compreensão. Assim, define-se interpretação como a ação mediadora que 

procura compreender aquilo que foi dito ou escrito por outrem. O direito consiste na 

realização de uma prática que envolve o método hermenêutico da compreensão e a técnica 

argumentativa. A argumentação aqui é a técnica que visa ao acordo sobre a escolha do 

significado que pareça mais adequado, acordo este fundamentado em provas concretas e 

opiniões amplamente aceitas. 

 

Segundo HEIDEGGER hermenêutica é o estudo do compreender. Compreender significa 

compreender a significação do mundo, ao hermeneuta interessa interpretar o mundo como 

linguagem. Diz ainda o citado autor: “A Hermenêutica é sempre uma compreensão de 

sentido: buscar o ser que me fala e o mundo a partir do qual ele me fala; descobrir atrás da 

linguagem o sentido radical, ou seja, o discurso”. 

 

Portanto, fica patente a importância da hermenêutica na compreensão do sistema jurídico, ou 

como pontua CASTANHEIRA NEVES1 o problema da interpretação jurídica extrapassa o 

plano da interpretação da lei para pensar como ato de realização do direito. 

2. FUNÇÃO DA INTERPRETAÇÃO 

Uma vez esboçado os aspectos conceituais no tocante a hermenêutica, é curial destacar a 

interpretação jurídica e as suas funções, de modo a marchar para o estudo dos hard cases. De 

logo, urge ressaltar em linguagem metafórica que a Hermenêutica pavimenta (perquire e 

ordena – LIMONGI FRANÇA) os caminhos que a interpretação percorrerá, ou seja, como 

define MAXIMILIANO a interpretação é a aplicação da Hermenêutica que por sua vez 

descobre e fixa os princípios que rege a interpretação.  

 Segundo LIE UEMA DO CARMO com apoio em MIGUEL REALE o fim social da norma2 

deve ser o buscado pelo intérprete. O trabalho interpretativo deve ser criador, de uma 

                                                 
1 Nesse sentido Castanheira Neves com apoio em Ihering destaca o papel realizador do direito, ao destacar o 
seguinte: “O direito existe para se realizar. A realização é a vida e a verdade do direito; ela é o próprio direito. O 
que não passa à realidade, o que não existe senão nas leis e sobre o papel, não é demais do que um fantasma do 
direito, não são senão palavras. Ao contrário, o que se realiza como direito é o direito (...)”. 
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construção axiológica, observada a estrutura lógico-sistemática do ordenamento. A referida 

doutrinadora nesse sentido faz uma importante sistematização das correntes interpretativas, a 

saber: 

a) Unidade do processo hermenêutico – as formas de interpretação se implicam, não 
havendo ordem necessária para o intérprete; as formas sim, são momentos 
necessários do processo hermenêutico; 
 
b) Natureza axiológica do ato interpretativo – “valoração objetiva das proposições 
normativas”; 
 
c) Natureza integrada do ato interpretativo – toda interpretação deve ser feita tendo-
se em conta a estrutura geral do ordenamento no qual a norma se insere; 
 
d) Natureza histórico-concreta do ato interpretativo – reconhecimento das 
condicionantes históricas; deve ser considerada a intencionalidade original do 
legislador e os determinantes axiológicos e fáticos posteriores; 
 
e) Natureza racional do ato interpretativo – conversão de exigências axiológicas em 
determinações teleológicas; 
 
f) Natureza econômica do processo hermenêutico – deve-se buscar, conciliar, ao 
máximo possível, o modelo jurídico com as normas superiores do ordenamento; 
 
g) Destinação ética do processo interpretativo – entre mais de uma interpretação 
possível, deve-se escolher a que melhor se adeque aos valores éticos da pessoa e da 
convivência social; 
 
h) Limites objetivos do processo hermenêutico – significação unitária e congruente 
dos modelos positivos – compreensão retrospectiva (de fontes) e prospectiva (de 
modelos); 
 
i) Problematicismo e razoabilidade do processo hermenêutico – a interpretação não 
pode se resumir a critérios de Lógica Formal ou a análises lingüísticas. 
 

Outra importante função da interpretação reveste-se da criação da norma interpretada, ou 

seja, conforme propõe CASTANHERIA NEVES3 a concreta realização do direito só se dá 

pela mediação da norma interpretada, a ponto de dizer com lastro em ASCARELLI que a “a 

norma será tal como é interpretada”, indo mais além na seguinte direção: 

                                                                                                                                                   

2 Assim para Francesco Ferrara citado por Lie Uema do Carmo “o jurista há de ter sempre diante dos olhos o 
escopo da lei, quer dizer, o resultado prático que ela se propõe conseguir. A lei é um ordenamento de relações 
que mira a satisfazer certas necessidades e deve interpretar-se no sentido que melhor responda a esta finalidade, 
e portanto em toda a plenitude que assegure tal tutela”. 

 
3 Para o Autor a norma só vai ser interpretativamente determinada através da concreta resolução dos problemas 
jurídicos que nela se fundamente ou que a invoque como seu critério, daí que “a interpretação é o resultado do 
seu resultado”.  
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(...) a interpretação, ao propor-se referir o sentido normativo dessa fonte 
interpretanda às concretas exigências ou ao mérito concreto do problema jurídico a 
resolver, para que possa ser dele um critério adequado de solução, traduzir-se-à 
sempre numa normativamente constitutiva concretização.  

Daí porque a concretização da norma, ou seja, do que vai ser gradualmente completado, é 

feita mediante a construção interpretativa que formula a partir da e em direção à 

compreensão. Assim, define-se interpretação como a ação mediadora que procura 

compreender aquilo que foi dito ou escrito por outrem, compreensão aqui entendida no 

sentido heideggeriano. 

Assim, em cada ato interpretativo, estão presentes, em distintos níveis de densidade, não só 

os princípios, normas e valores jurídicos, mas, antes, junto à consciência dos operadores do 

Direito, a tradição histórica, doutrinária e jurisprudencial. Dessa forma, tal tradição age no 

sentido de rejeitar o novo conteúdo revelado, motivo pelo qual, essa mudança é gradual 

conforme anota Kuhn e perpassa de modo fundamental pelo papel da interpretação jurídica.  

Interpretar é valorar, e isso decorre invariavelmente da escolha, a busca pelo melhor. É 

preciso lembrar que quem interpreta hierarquiza (JUAREZ DE FREITAS), ou seja, busca as 

melhores leituras, escolhe, imprime uma escala axiológica. Como diz PASQUALINI os 

intérpretes sempre se colocam a si mesmos e às suas leituras na balança ética e 

hierarquizadora dos valores. 

 

Nesse papel hierarquizado por JUAREZ FREITAS impõe ressaltar que a aplicação das 

regras, princípios, valores, compõe a totalidade do Direito, nesse sentido pontua o autor que 

“cada preceito deve ser visto como parte viva do todo”, e apenas no exame do conjunto tende 

a ser melhor equacionado qualquer caso, e diz mais: 

 
(...) ao hierarquizar prudencialmente princípios, regras e valores, a interpretação 
tópico-sistemática opera escalonando-os, renovando os seus significados, e, quando 
configurada qualquer antinomia lesiva ou para evitá-la, os princípios devem ocupar 
o lugar de diretrizes harmonizadoras ou solucionadoras, situando-se na base e no 
ápice do sistema, vale dizer, atuando como fundamento e cúpula no mesmo. 
  

Nesse sentido, a cada dia, as hierarquizações estão quebrando-se, sem que o próprio 

imperativo da hierarquização seja abalado, até porque para desfazerem-se as velhas, novas 

são necessárias, eis aí o motivo da vitalidade da hierarquização axiológica, ser verticalizador 

do sempre finalístico dever-ser jurídico. 
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Para LUIZ FERNANDO COELHO dentre as funções da interpretação está a imbricação da 

lei ao caso concreto. Nesse diapasão, aponta uma série de problemas cuja solução é 

incumbência da hermenêutica jurídica, a saber: 

 
a) Qual o sentido da lei? 

 

b) De que maneira se pode deduzir de uma norma geral, a norma particular para a 

regulamentação de um caso particular? 

 

c) Qual é a lei que o intérprete deve eleger, quando mais de uma é aplicável à 

mesma situação particular e concreta? 

 

d) Que solução deve ser data, quando a aplicação de uma norma a um caso 

concreto, a qual parece inequivocamente regulá-lo, produz efeitos contrários aos 

visados por ela? 

 

e) Quando a aplicação da norma ao caso concreto produz resultados que o juiz, em 

sua consciência, reputa injustos, ainda que visados pela norma, que critérios deve 

prevalecer, o respeito à norma ou o sentimento do juiz? 

 

Dessa forma, tendo como ponto de partida o círculo hermenêutico que enlaça sujeito 

(operadores jurídicos) e objeto (sistema jurídico), chega-se a algumas conclusões 

preliminares: 

 

a) A hermenêutica tem o dom da ubiqüidade é o mediador de todas as mediações; 

 

b) Os intérpretes fazem o sistema sistematizar e o significado significar, motivo 

pelo qual, interpretar é também interpretar-se; 

 

c) Direito e hermenêutica se apresentam indissociáveis, não se pode falar do 

trabalho da interpretação, sem falar da estrutura do sistema jurídico, daí porque o sistema não 

é só a totalidade das normas, mas, a totalidade hermenêutica que oferta significação as 

normas, princípios, valores; 
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d) Havendo infinitas possibilidades interpretativas, conclusão é que teremos boas 

ou más interpretações, daí porque importante escolher a melhor, nunca entrar no jogo dos 

extremos dogmático-cético, tudo-ou-nada e vale-tudo; 

 

e) A hierarquização axiológica constitui em forma autêntica da condição de 

possibilidade do agir hermenêutico, entre as opções deve ocorrer a hierarquia, daí porque 

interpretar é hierarquizar; 

f) A busca da(s) melhor(es) exegese(s) se revela espiral ou espiraliforme, o 

sistema a cada leitura ou releitura, expande-se a partir de si mesmo; 

g) Tanto a vinculação como a discricionariedade são facetas indissociáveis do 

agir hermenêutico, uma espécie de justo-meio, onde uma relativiza e revela a importância da 

outra, obtendo um campo focal completo e harmonioso, somente a elasticidade produz 

verdadeira resistência.    

 

3. HARD CASES 

O presente estudo tem como objetivo correlacionar os denominados hard cases com o 

princípio da proporcionalidade, destacando que a interpretação constitucional precisa 

aprimorar técnicas capazes de dar novos sentidos ao texto constitucional. 

 

Neste sentido, Ronald Dworkin, filósofo e jurista norte-americano que defende a 

reconstrução do direito a partir da aplicação dos princípios, destacou-se pela preocupação 

sobre a edificação dos critérios interpretativos, criando a expressão hard cases, a qual é 

utilizada tanto pela doutrina quanto pelos tribunais brasileiros. 

 

O significado que se atribui a ela é o mesmo conferido por Ronald Dworkin, ou seja, serve 

para identificar os casos concretos de difícil solução, basicamente, por três motivos: 1. porque 

nenhuma “regra” apresenta solução para o caso; 2. porque o intérprete se depara com normas 

de caráter aberto, as quais precisam ser preenchidas de conteúdo em razão de sua imprecisão 

de sentido imediato e requerem um maior esforço interpretativo por parte do juiz; 3. pelo fato 

de serem aplicáveis a esses casos, ao mesmo tempo, vários princípios. 

 

3787



 

Quanto ao primeiro motivo, ou seja, o fato de nenhuma “regra” apresentar solução para o 

caso, traduz o descompasso existente, nesse início do século XXI, entre o direito e a 

sociedade. De fato, inúmeras são as questões para as quais se pede uma legislação que as 

regulamente. 

 

Quanto ao segundo motivo, normas jurídicas de caráter aberto, que precisam ser preenchidas 

de conteúdo concreto em cada caso, na verdade não se trata de um problema, mas de uma 

solução para a dinâmica da sociedade pós-moderna. As normas permanecem sempre atuais, 

porque permitem ao operador do direito preencher seu conteúdo segundo as circunstâncias de 

cada caso concreto, segundo a dinâmica da vida social. Contudo, ensejam a ocorrência dos 

chamados hard cases porque, à luz do caso concreto, confia-se ao intérprete aplicador da lei a 

responsabilidade de encontrar, diante de um modelo vago, a decisão justa para cada hipótese.  

 

Cada vez mais se busca a opção pela renúncia à pretensão de disciplinar, por meio de regras 

específicas, o infinito conjunto de possibilidades apresentadas pelo mundo real. A regra 

jurídica desmistifica-se, abandonando a onipotência que o positivismo jurídico lhe atribuiu e 

passam a desempenhar papel semelhante ao dos princípios. 

 

Finalmente, quanto ao terceiro motivo apontado, ou seja, quando vários princípios podem ser 

aplicados, ao mesmo tempo, trata-se de uma conseqüência do fato de que a Constituição 

Federal, apesar de traduzir um consenso fundamental com relação a determinados princípios, 

contempla princípios de diversas matizes, resultado do embate pluralístico de idéias e de 

interesses antagônicos, o que faz com que diante de inúmeras situações concretas, ocorra um 

conflito entre os bens jurídicos a serem protegidos, pondo a descoberto essas tensões 

normativas entre princípios constitucionais. 

 

No livro “Levando os direitos a sério”, Dworkin desenvolve toda uma teoria para a solução 

dos chamados hard cases, a qual, porém, nem sempre se adapta a todos os casos, tendo em 

vista as diferenças entre o direito constitucional norte-americano e o brasileiro. No Brasil, os 

hard cases se apresentam mais claramente como resultado da política neoliberal que fez 

crescer os conflitos sociais, ocasionados principalmente pelos conhecimentos científicos 

avançados que geram conflitos envolvendo necessidades sociais de base, dos quais são 

exemplo as ocupações de terras, os danos casados ao meio ambiente etc. 
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A ciência e a tecnologia derrubam fronteiras e fazem ruir verdades quase absolutas. Diante 

desse fato, cresce a preocupação em conciliar a dignidade da pessoa humana com o progresso 

científico. Um exemplo é a debatida Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005). Esses e outros 

dilemas demonstram que os chamados hard cases tornam-se cada vez mais comuns em nosso 

dia a dia. 

 

E como o direito não pode se furtar a dar uma resposta a essas complexas questões, cresce e 

ganha forca o direito constitucional na sociedade pós-moderna. Segundo Willis Santiago 

Guerra Filho, os hard cases são as questões mais tormentosas, aquelas que terminam sendo 

examinadas no exercício da jurisdição constitucional, pois “não se resolvem satisfatoriamente 

com o emprego apenas de regras jurídicas, demandam o recurso aos princípios, para que 

sejam solucionadas em sintonia com o fundamento constitucional da ordem jurídica”. (Guerra 

Filho, 1995, p. 259) 

 

Muitas respostas somente poderão ser encontradas no sistema jurídico, já que o ordenamento 

jurídico, numa visão meramente positivista, não fornecerá a solução para os problemas 

surgidos na Era atual. O juiz, orientado pela equidade, pela moral e pela justiça, deverá 

imprimir uma interpretação criativa aos elementos do sistema jurídico para encontrar a 

melhor solução, mas não pode fundamentar a solução do conflito em elementos estranhos ao 

sistema jurídico, ou decidir com base apenas em sua convicção pessoal, pois se assim agir, 

sua decisão não passará pelo teste da legitimidade. 

 

3.1. A Solução para os Hard Cases 

 

Algumas teorias da argumentação jurídica partem dos casos claros e fáceis ou dos difíceis 

para tentar explicar como os juízes julgam. Com relação aos primeiros, o ordenamento 

jurídico, em regra, fornece sempre uma resposta que, em princípio, é correta. Já com relação 

aos segundos, é possível afirmar que existe uma resposta correta com base no direito positivo. 

Além destes, existe, ainda, uma terceira categoria, a dos “casos trágicos”4 (denominação 

usada por Manuel Atienza), em relação aos quais não se consegue chegar a uma solução com 

base nos elementos do ordenamento jurídico, não permitindo o emprego da lógica tradicional.  

                                                 
4 Manuel Atienza faz uma diferenciação entre hard cases e o que denomina de “casos trágicos”, aqueles em que 
“não se pode encontrar uma solução que não sacrifique algum elemento essencial de um valor considerado 
fundamental do ponto de vista jurídico e/ou moral”. 
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Com relação aos casos difíceis – hard cases – o raciocínio torna-se complexo. A construção 

racional do processo argumentativo que se processa num caso difícil foi assim esquematizado 

por Manuel Atienza (2002, p.74): 

 
“1. O juiz identifica o problema que tem diante de si a partir de quatro tipos 
principais de problemas jurídicos: a) problemas de pertinência, que ocorrem quando 
há dúvidas sobre qual seja a norma aplicável ao caso; b) problemas de interpretação, 
que surgem quando há dúvidas sobre como se há de entender a norma ou normas 
aplicáveis ao caso; c) problemas de prova, que aparecem quando há dúvidas se um 
fato realmente ocorreu; d) problemas de qualificação quando há dúvidas sobre um 
determinado fato, que não é discutido, porém, pode recair no campo de aplicação de 
determinado conceito contido no caso concreto ou na conseqüência jurídica da 
norma;  

 
[...] 

 
Nos casos difíceis, quando não é possível entre duas ou mais interpretações fazer 
prevalecer uma lei ou uma decisão anterior, o intérprete tem de fazer escolhas, 
pendendo para o lado daquela que pareça mais justa e aceitável. A decisão é 
complexa e vai refletir não apenas as opiniões pessoais do juiz sobre a justiça, a 
moral, a ética e a equidade, como também irá harmonizar esses ideais quando 
competem entre si”. 

 
 

Ressalte-se que esquematizar a solução de um hard case e afirmar que a solução encontra é a 

única correta é absolutamente impossível. 

 

3.2. O Princípio da Proporcionalidade na Solução dos Hard Cases  

 

Os chamados hard cases são considerados complexos porque, nesses casos, é preciso levar 

em consideração toda uma variedade de fatores, fazer um balanceamento entre os princípios 

constitucionais, o que, inevitavelmente, dá ensejo ao emprego do princípio da 

proporcionalidade. 

 

Os princípios derivam do direito natural e ainda hoje atendem às necessidades da vida 

moderna, preenchendo os vazios legislativos, solucionando os casos da mais alta indagação. 

São linhas diretivas, no dizer de Canotilho (2002, p. 1140), que acentuam o significado das 

normas programáticas constitucionais na doutrina tradicional, já ultrapassada. 

 

Princípios jurídicos, portanto, são aqueles historicamente objetivados e progressivamente 

introduzidos na consciência social e jurídica e que encontram uma recepção expressa ou 
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implícita no texto legal. Servem de fundamento para interpretação, integração, conhecimento 

e aplicação do direito positivo. 

 

Os princípios constitucionais conquistaram o status pleno de normas jurídicas, e isso implica 

em importantes conseqüências práticas. Contudo, como o texto constitucional consagra 

princípios de diversas matizes, decorrência natural do embate pluralístico de idéias e de 

interesses antagônicos, pode surgir, diante de inúmeras situações concretas, conflito entre 

princípios. Tais conflitos são, contudo, aparentes, pois o princípio da unidade da Constituição 

afasta as tensões normativas por meio da ponderação entre os bens jurídicos a serem 

protegidos. 

 

Toda decisão pressupõe uma ponderação e um balanceamento entre os princípios 

constitucionais a fim de que a solução mais adequada se apresente e possa dar resposta aos 

denominados hard cases, os quais são casos difíceis de solucionar exatamente em razão da 

existência de aparentes confrontos entre princípios constitucionais, hipóteses que não se 

confundem com a situação de regras incompatíveis entre si, chamada de antinomia. Esta se 

resolve facilmente por meio de um dos três seguintes critérios tradicionalmente apontados 

pela doutrina: a) cronológico; b) hierárquico; c) critério da especialidade. Quando duas ou 

mais regras estão em conflito, aplicam-se os critérios apresentados, na forma do tudo ou 

nada, ou seja, a norma que causa o conflito é afastada por ser inválida ou porque existe uma 

outra regra que excepciona a sua aplicação em determinados casos. 

 

Em face de uma colisão de princípios constitucionais, porém, não se pode simplesmente 

afastar a aplicação de um deles, justamente porque a colisão é aparente. Daí a complexidade 

que envolve os hard cases, exigindo motivação da solução encontrada, sendo essa uma 

exigência do art. 93, inciso IX, da CF/88. É imprescindível a demonstração de que a solução 

proposta é a mais adequada porque realiza a norma constitucional. 

 

Os princípios atendem às exigências de justiça real e a cada dia ganham maior densidade 

jurídica, saindo do campo da abstração e adquirindo consistência e lugar de destaque na 

solução dos casos concretos, permitindo soluções com base em escolhas fundamentadas. São 

instrumentos técnico-jurídicos indispensáveis à solução dos hard cases, pois permitem 

melhor integração entre o texto constitucional e à realidade. 
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Portanto, diante de um conflito de interesses, deve o intérprete, por meio dos princípios, 

chegar a uma composição harmoniosa, porquanto, em face do princípio da unidade da 

Constituição, esta não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de 

normas e princípios que nela se contém. 

 

Os princípios dão unidade e harmonia ao sistema, integrando as suas diferentes partes e 

atenuando tensões normativas. Sendo que nesta última função tem especial relevância o 

princípio da proporcionalidade destacando-se que, em comparação com os outros princípios, 

o princípio da proporcionalidade é um dos que possui maior grau de subjetividade, pois não 

contém parâmetros ou conteúdo que possam ser previamente definidos. 

 

O princípio da proporcionalidade, embora nem sempre ofereça a solução final, tem a 

importante função de guiar a atividade interpretativa, muitas vezes contra o próprio texto da 

lei, que pode se mostrar injusto ou inadequado a determinada situação de fato, possibilitando 

sempre a melhor solução. Trabalha-se, inevitavelmente, portanto, com valores não 

hierarquizados e suprapositivos. 

 

Na solução dos hard cases, o juiz faz escolhas fundamentadas, estabelece o peso relativo de 

cada um dos princípios contrapostos por meio de concessões recíprocas, procurando alcançar 

um resultado socialmente desejável. Sendo que não há, nessa atitude, qualquer ascendência 

formal de nenhum dos princípios em confronto, mas a simples busca da solução que, à vista 

dos elementos do caso concreto, melhor atende ao texto constitucional. 

 

Sendo assim, no processo de aplicação do direito aos hard cases, o princípio da 

proporcionalidade apresenta o começo da resolução do problema, não constituindo um fim 

em si mesmo, pois não é capaz de prontamente elucidar o conflito. Mas, sem dúvida, 

constitui-se em um instrumento jurídico indispensável para a decisão de complexas questões, 

viabilizando a acomodação dos diversos princípios e regras de modo a maximizar os valores 

consagrados pela Constituição, na medida do jurídico e faticamente possíveis, como será 

demonstrado no tópico seguinte ao se abordar o caso do Rodoanel Mário Covas. 

 

4. O DIREITO APLICADO: UM ESTUDO DO CASO RODOANEL MÁRIO COVAS 
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Ultrapassadas as questões teóricas, passemos a aplicá-las, fazendo o estudo de um caso 

concreto.  

 

A situação que será submetida a nossa análise se refere à polêmica em torno da definição da 

competência administrativa para licenciar a implantação do Rodoanel Mário Covas no Estado 

de São Paulo que consiste em obra viária de grande vulto que visa interligar diversas rodovias 

federais e estaduais, facilitar o transporte de mercadorias entre os vários Estados da 

Federação, além de contribuir para a racionalização e melhoria do intenso tráfego de veículos 

automotores na região metropolitana da Grande São Paulo. 

 

Vimos que um caso difícil (“Hard Case”) se apresenta quando: (i) existir mais de uma opção 

para a solução do caso; (ii) inexistir normas para o caso (lacuna); (iii) existir apenas uma 

norma aplicável ao caso, mas a aplicabilidade poderia ser injusta ou socialmente prejudicial; 

(iv) existir precedente, mas que deve ser modificado mediante a análise do caso. 

 

Conforme veremos a seguir na situação concreta havia apenas uma norma aplicável ao caso, 

mas a sua aplicabilidade seria socialmente prejudicial, estando, portanto, o julgador diante de 

um caso difícil5. 

  

Antes de analisar o julgamento do Hard Case enfrentado pela Desembargadora do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região6, Doutora Consuelo Yoshida, importante fazer um breve 

parêntese para analisar a questão da competência administrativa para o licenciamento 

ambiental.  

 

                                                 
5 Segundo Karl Larenz “compreender uma norma jurídica requer o desvendar da valoração nela imposta e o seu 
alcance. A sua aplicação requer o valorar do caso a julgar em conformidade a ela, ou, dito de outro modo, 
acolher de modo adequado a valoração contida na norma ao julgar o caso” (Metodologia da Ciência do Direito. 
6ª e., reformulada, Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 297 e 298). 
 
6 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM REMANESCENTE DA 
MATA ATLÂNTICA (RODOANEL) – DEFINIÇÃO JURÍDICA DE BEM AMBIENTAL – 
DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA LICENÇA FEDERAL PELO IBAMA – EXIGÊNCIA DE 
EIA/RIMA MAIS ABRANGENTE – CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO 
DA TUTELA ANTECIPADA. (Agravo de Instrumento 2003.03.00.070460-9 – 6ª Turma – TRF 3ªReg.- Rel. 
Des. Federal Consuelo Yoshida – DJU 23.01.2004.) 

3793



 

A Constituição Federal de 1988, artigo 23, caput7 e incisos VI8 e VII9, conferem a 

competência administrativa comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 

defesa do meio ambiente. No âmbito da competência administrativa para a defesa do meio 

ambiente se insere a competência para o licenciamento ambiental que é, conforme se extrai 

do artigo 10º da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente), o procedimento administrativo prévio através do qual se autoriza a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.  

 

Essa competência comum destina-se a dar efetividade ao federalismo cooperativo, haja vista 

a previsão de fixação de normas de cooperação entre os entes federados informada no 

parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal de 1988. Essa fixação de normas 

constitucionais ocorrerá através de lei complementar, ainda não promulgada. 

 

Enquanto não promulgada a lei complementar, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA editou a Resolução nº. 237/97 com o intuito de regulamentar a fixação da regras 

para cooperação dos entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no exercício da 

competência material comum. Ressaltamos que não enfrentaremos no presente trabalho a 

questão da legitimidade de tal norma – Resolução – em fixar tais regras, não obstante o 

reconhecimento da existência de diversos questionamentos a respeito. 

 

Neste sentido, a Resolução CONAMA nº. 237/97 define como critério para definição da 

competência para o licenciamento ambiental a abrangência do impacto do empreendimento 

ou da atividade (de âmbitos nacional, regional, estadual e local).  

 

Assim, em síntese, define, nos termos do disposto nos artigos 4º, 5º e 6º da Resolução 

CONAMA nº. 237/97, que ao órgão ambiental estadual compete o licenciamento ambiental 

dos empreendimentos e atividades com impacto no âmbito do Estado, ao órgão ambiental 

federal os empreendimentos com impacto que ultrapasse os limites de um Estado ou até 

                                                 
7 Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
8 VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
9 VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
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mesmo no Brasil, aos órgãos ambientais municipais os empreendimentos e atividades com 

impacto no âmbito do município.  

 

Estabelece, ainda, a Resolução CONAMA nº. 237/97 que o licenciamento de uma atividade 

deve se dar em um único nível (art. 7º10). 

 

Feitos tais esclarecimentos, passemos a analisar a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região sobre o caso do Rodoanel Mário Covas. 

 

O caso foi submetido à apreciação do Poder Judiciário através da propositura de ação civil 

pública nº. 2003.61.00.025724-4 ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Estado 

de São Paulo e Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A, visando, como pedido principal, a 

assunção exclusiva pelo IBAMA do licenciamento ambiental do empreendimento Rodoanel 

Mário Covas – Trechos Norte, Sul e Leste, e a proibição da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente de praticar qualquer ato voltado à continuidade do procedimento de licenciamento 

da obra. E como pedido sucessivo (CPC, art. 289), a realização do licenciamento ambiental 

federal do empreendimento pelo IBAMA, além daquele em curso pelo Estado de São Paulo.  

 

O juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor para impor ao 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a obrigação 

de fazer no sentido de intervir e assumir exclusivamente o licenciamento ambiental do 

empreendimento Rodoanel Mário Covas, nos termos do art. 10, § 4º da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, bem como proibiu a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

praticar qualquer ato voltado ao prosseguimento da obra. 

 

Inconformado com a decisão, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 

perante o Tribunal Regional da 3ª Região alegando, em síntese, que é incompetente para 

licenciar referida obra, pois a mesma não se estende além dos limites do Estado de São Paulo, 

não causando impacto de âmbito regional ou nacional. 

 

                                                 
10 Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme 
estabelecido nos artigos anteriores. 
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No Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Relatora do Agravo, a Desembargadora 

Consuelo Yoshida, identificando estar perante um Hard Case, afastou a aplicação da regra 

prevista no artigo 7º da Resolução CONAMA nº. 237/97 que estabelece que o licenciamento 

ambiental deve se dar em um único nível, admitindo a possibilidade de duplo ou múltiplo 

licenciamento (federal, estadual e/ou municipal). 

 

Isso porque reconheceu que, dada a complexidade e peculiaridades do empreendimento em 

questão, havia no licenciamento interesses de âmbitos nacional e regional a serem tutelados 

pelo IBAMA, e que coexistem e podem estar em conflito com interesses estaduais e locais. 

Entendeu, portanto, ser inegável que ao lado de interesses de âmbito nacional havia interesses 

de âmbitos estadual e local em jogo e que os impactos do Rodoanel Mário Covas em relação 

a eles também devem ser considerados, o que tornava inafastável a competência e o interesse 

da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo para o licenciamento, nos termos do disposto 

no art. 5º, inciso I, da Resolução CONAMA nº. 237/97. 

 

Concluiu a Desembargadora na análise do Hard Case que em situações como a ora em foco, 

em que há concomitância e simultaneidade de significativos impactos ambientais nacionais, 

regionais, estaduais e locais11, e interesses a serem tutelados pelas diferentes esferas da 

federação, não se pode excluir do processo do licenciamento qualquer dos níveis da 

Administração Ambiental estruturada pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 

na forma da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

Portanto, se o licenciamento ambiental se desse em um único nível alguns interesses de 

grande importância deixariam de ser tutelados, em evidente prejuízo social.  

 

                                                 
11 Cidades Quarta, 28 de novembro de 2007, 08h51 Atualizada às 08h59 SP: obras no Rodoanel deixam 3 
cidades sem água Obras no trecho sul no Rodoanel deixam os municípios de São Bernardo do Campo, Santo 
André e Diadema, na Grande São Paulo, sem água. A Sabesp pediu a colaboração dos moradores desses 
municípios para que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais, evitando desperdício. A 
Sabesp interrompeu o tratamento de água na Estação Rio Grande para realizar o remanejamento da adutora que 
passa pela rodovia Anchieta, km 26,5. Nesse ponto estão sendo realizadas as obras do trecho Sul do Rodoanel e 
para continuidade dos trabalhos é necessário remanejar um trecho de aproximadamente 500 m da tubulação. A 
recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual, logo após o término das obras. Os bairros localizados 
em pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma 
mais lenta durante toda a quinta-feira, mas a Sabesp alerta que em algumas regiões o abastecimento pode ser 
totalmente normalizado apenas na sexta-feira. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de 
Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita. Redação Terra 
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Assim, como não há hierarquia entre os interesses eventualmente conflitantes (federais, 

estaduais, municipais), é possível sustentar-se que cada nível de poder pode, dentro da sua 

respectiva esfera de competência e na defesa de seus respectivos interesses, impedir uma 

degradação ambiental que esteja sendo praticada ou permitida por outro nível, não 

concedendo, por exemplo, o licenciamento ambiental sem maiores exigências.  

 

Apenas a título de conhecimento, importante informar que ao final as partes lograram êxito 

na conciliação12, prestigiando a solução negociada e dando um brilhante desfecho de uma 

“pioneira e histórica experiência de licenciamento ambiental”.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

                                                 
12 Ementa 

CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOANEL MÁRIO COVAS 
(TRECHOS NORTE, SUL E LESTE). IMPACTO NO MEIO AMBIENTE. ÂMBITO NACIONAL E 
REGIONAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMPLEXO. PROCEDIMENTO ÚNICO. EFETIVA 
INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 
VIABILIDADE. MENOR DISPÊNDIO DE TEMPO E MENORES CUSTOS. PROPOSTA DE 
CONCILIAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA CONSTITUCIONAL 
DE COMPETÊNCIAS, DA ESTRUTURA FEDERATIVA E DA PROTEÇÃO AMBIENTAL NO 
INTERESSE DA COLETIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. 
1. A consecução do acordo ora submetido à homologação significa um grande avanço em termos institucionais e 
federativos, por agilizar e viabilizar jurídica e operacionalmente o licenciamento ambiental do Rodoanel Mário 
Covas, obra viária de grande vulto, de inegável importância do ponto de vista estratégico e econômico-social, 
com a efetiva integração e participação das esferas federativas. 
2. O consenso a que chegaram os atores envolvidos (entes públicos, órgãos de controle de diferentes níveis 
federativos, Ministério Público e empreendedor) representa uma demonstração inequívoca de que, com o 
empenho, a determinação e a colaboração de todos, é possível abreviar-se e agilizar-se, sobremaneira, o final do 
processo, no interesse e em benefício dos próprios jurisdicionados, através de soluções arquitetadas de comum 
acordo, que alcancem o resultado prático equivalente àquele objetivado pela pretensão inicialmente deduzida em 
juízo. 
3. Trata-se de pioneira e histórica experiência de licenciamento ambiental que, embora processado num único e 
mesmo nível, sintetizará a participação efetiva e integrada das esferas federal, estadual e também municipal, no 
que couber, resultando em licenças ambientais como atos complexos de natureza jurídica constitucional, 
lastreadas no art. 225 combinado com o art. 23, VI, VII e parágrafo único da Constituição Federal. 
4. Esta forma de licenciamento ambiental complexo alcança resultado prático equivalente ao do duplo ou 
múltiplo licenciamento ambiental, com vantagens de menor dispêndio de tempo e menores custos. 
5. Uma vez que as partes e demais interessados lograram êxito na implementação da conciliação, com a 
preservação do sistema constitucional de competências, da estrutura federativa e da proteção ambiental no 
interesse da coletividade, necessária se faz a homologação da composição celebrada para que produza seus 
regulares efeitos, nos termos do que dispõe o art. 269, III, do CPC. 
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito. Remessa oficial e apelações prejudicadas. 
Acórdão: A Turma, por unanimidade, homologou o acordo entre as partes, julgou extinto o feito com 
julgamento de mérito, restando prejudicada a remessa oficial e às apelações, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). (AC - APELAÇÃO CIVEL – 990253- 2003.61.00.025724-4 SP Doc: TRF300090862 - Relator 
JUIZA CONSUELO YOSHIDA Órgão Julgador SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 09/03/2005 - Data da 
Publicação: DJU DATA:22/03/2005 PÁGINA: 391 - Fontes RTRF3 73/286) 
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Assim, na linha de conclusão, cumpre assinalar os seguintes aspectos no estudo dos hard 

cases no direito aplicado e sua relação com a hermenêutica: 

1. A hermenêutica e a interpretação jurídica remetem-nos ao processo de aplicação da lei, 

efetivado pelo Judiciário. Nessa ótica, só faz sentido a interpretação da lei, tendo em vista um 

problema que requeira uma solução legal; 

 

2. A concretização da norma é feita mediante a construção interpretativa que formula a partir 

da e em direção à compreensão. O direito consiste na realização de uma prática que envolve 

o método hermenêutico da compreensão e a técnica argumentativa; 

 

3. O problema da interpretação jurídica não fica restrito ao plano da interpretação da lei e sim 

um ato de realização do direito sempre ligado à solução de um caso concreto; 

 

4. Os casos difíceis identificam-se basicamente, por três motivos: (a) porque nenhuma 

“regra” apresenta solução para o caso; (b) porque o intérprete se depara com normas de 

caráter aberto, as quais precisam ser preenchidas de conteúdo em razão de sua imprecisão de 

sentido imediato e requerem um maior esforço interpretativo por parte do juiz; (c) pelo fato 

de serem aplicáveis a esses casos, ao mesmo tempo, vários princípios; 

 

5. As respostas aos casos difíceis somente poderão ser encontradas no sistema jurídico, daí 

que o julgador orientado pela equidade, pela moral e pela justiça, deverá imprimir uma 

interpretação criativa aos elementos do sistema jurídico para encontrar a melhor solução, sem 

fundamentar tal solução em elementos estranhos ao sistema, muito menos decidir com lastro 

somente em sua convicção pessoal, sob pena de faltar legitimidade a decisão; 

 

6. No processo de aplicação do direito aos hard cases, o princípio da proporcionalidade 

constitui-se em ferramenta jurídica fundamental para a decisão de complexas questões, 

viabilizando a acomodação dos diversos princípios e regras de modo a maximizar os valores 

consagrados pela Constituição. 

 

Portanto, percebe-se no estudo dos “hard cases” que muitas vezes somente a interpretação da 

lei não leva a resolução do caso concreto, gerando uma crise justamente porque uma das 

funções do direito reside na concreta resolução de problemas, motivo pelo qual, necessário 
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uma visão de totalidade do ordenamento jurídico permeado não só por regras, mas por 

princípios e valores que asseguram ao direito a plasticidade necessária à resolução desses 

casos difíceis. 
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NEOCONSTITUCIONALISMO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

INTRODUÇÃO. CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO X 

POSITIVISMO JURÍDICO. A REALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

SOB A PERSPECTIVA NEOCONSTITUCIONALISTA. CONCLUSÃO. 

 

  Amélia Sampaio Rossi*1

 

 

RESUMO 

As  grandes transformações ocorridas no mundo hoje requerem um olhar renovado sobre o 

fenômeno jurídico. O positivismo jurídico tradicional tem se mostrado cada vez mais insuficiente 

para atender as novas demandas de uma sociedade global e complexa. As teorias 

contemporâneas que tentam estabelecer este novo olhar e que para tanto, dão importância  aos 

problemas da indeterminação do Direito e as relações entre o direito, a moral e a política são 

chamadas de pós- positivistas. A discussão atual gira em torno de se saber se essa conexão entre 

Direito e moral é apenas contingente, como querem os adeptos do positivismo, ou, ao contrário, 

necessária, implicando em uma nova maneira de se ver o Direito.Estas questões se refletem 

especialmente na seara do Direito Constitucional. Este espaço passa a ser ocupado por uma 

Constituição intensamente invasora, que impregna e condiciona a legislação , a jurisprudência , 

os operadores do Direito em geral e também os mais diversos atores políticos. O 

Constitucionalismo contemporâneo passa a transformar os valores e opções políticas 

fundamentais em normas jurídicas, num grau de hierarquia ou centralidade diferenciado em 

relação às demais normas do sistema e que , portanto, as condiciona. As Constituições, 

rematerializadas, não possuem mais apenas o objetivo de repartir os poderes do Estado e 

distribuir a competência própria dos órgãos deste, mas  de estabelecer direitos fundamentais, e , 

por meio destes, uma ordem de valores e de justiça que exigirá postura ativa dos órgãos estatais e 

                                                 
1* Mestre em Direito Cooperativo e da Cidadania pela UFPR, doutoranda em Direito do Estado pela 
UFPR, Professora de Direito Constitucional e Teoria do Estado e da Constituição da PUCPR. 
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de toda a sociedade no sentido da sua realização, especialmente quando se tratarem de direitos 

prestacionais de cunho social. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO, 

POSITIVISMO JURÍDICO TRADICIONAL, DIREITOS PRESTACIONAIS DE CUNHO 

SOCIAL. 

 

 

RÉSUMÈ 

Les grandes transformations qui ont eu lieu dans le monde d'aujourd'hui requièrent un 

regard renouvelé sur le phénomène juridique. Le positivisme juridique traditionnel s'est 

montré chaque fois plus insuffisant à répondre aux nouvelles demandes d'une société 

globale et complexe.  Les théories contemporaines qui tentent d'établir ce nouveau regard et 

qui pour ce faire, donnent de l'importance aux problèmes de l'indétermination du Droit et 

aux relations entre le droit, la morale et la politique sont appelées post-positivistes. La 

discussion actuelle tourne autour du point de savoir si cette connexion entre Droit et morale 

est seulement contingente, ainsi que le veulent les adeptes du positivisme, ou, au contraire, 

nécessaire, ce qui implique une nouvelle manière de voir le Droit.Ces questions se reflètent 

spécialement dans le champ du Droit Constitutionnel. Cet espace a commencé à être occupé 

par une Constitution intensément envahissante, qui empreint et conditionne la législation, la 

jurisprudence, les agents du Droits en général et aussi les plus divers acteurs politiques. Le 

Constitutionnalisme contemporain a commencé à transformer les valeurs et les options 

politiques fondamentales en normes juridiques, à un degré de hiérarchie ou de centralité 

différencié par rapport aux autres normes du système et qui les conditionne donc. Les 

Constitutions, rematérialisées, ne présentent plus seulement l'objectif de répartir les 

pouvoirs de l'État et de distribuer la compétence propre des organes de celui-ci, mais aussi 

d'établir des droits fondamentaux, et, à travers ceux-là, un ordre de valeurs et de justice qui 

exige une attitude active des organes étatiques et de toute la société dans le sens de sa 

réalisation, spécialement quand il s'agit de droits de prestation à caractère social.     
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MOT – CLÉS: CONSTITUTIONNALISME CONTEMPORAIN, POSITIVISME 

JURIDIQUE TRADITIONNEL , DROITS DE PRESTATION A CARACTERE 

SOCIAL.    

 
 

 

 
 

-INTRODUÇÃO 
 

    
As  grandes transformações ocorridas no mundo hoje requerem um olhar 

renovado sobre o fenômeno jurídico. O positivismo jurídico tradicional tem se mostrado 

cada vez mais insuficiente para atender as novas demandas de uma sociedade global e 

complexa. 

Na sociedade atual , complexa e contraditória, as multiplicações de demandas, a 

convivência paradoxal entre produtividade do capital e aumento do desemprego, interação 

social e proliferação de códigos e multiplicidades culturais, a sofisticação tecnocultural e 

aumento da miséria e da exclusão, para citar apenas alguns entrecruzamentos trazidos, 

entre outros motivos, pela aceleração histórica produzida pela globalização,  mostram que 

já não podemos olhar o novo com as mesmas lentes de outrora. Neste sentido  Cárcova nos 

alerta , 

 
 Desarrollo tecnológico que habilita otras formas 

de la comunicación humana; comunicación que acelera y 
transforma los flujos, produciendo impacto em las percepciones 
y em los procesos cognitivos; circulación del poder y del control; 
riesgo e posibilidad, he aqui otras dimensiones de la complejidad 
em la que estamos inmersos y que supone desafios de muy 
diversa índole, entre otros, desafios para las  estructuras 
institucionales conocidas y las formas tradicionales de 
regulación de las relaciones sociales; desafios, 
consiguientemente, para la teoria y los teóricos del Derecho . 
Desafios, por último, para la comprensión de tan sofisticados 
procesos y de las formas de legalidad que a ellos correspondem, 
que se tomam, por razones estructurales,  progresivamente más 
opacas. 2

 
 

                                                 
2 CÁRCOVA, Carlos Maria. Complejidad y Derecho. Doxa 
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As teorias contemporâneas que tentam estabelecer este novo olhar e que para 

tanto, dão importância  aos problemas da indeterminação do Direito e as relações entre o 

direito, a moral e a política são chamadas de pós- positivistas3.  

 O intitulado pós- positivismo contrasta com o positivismo “tradicional”, entre 

outros aspectos, principalmente porque entende haver uma relação intrínseca entre Direito 

e moral. As constituições contemporâneas, ao incorporarem princípios abstratos, como 

normas jurídico –constitucionais, operam esta fusão necessária. Como nos explica 

Calsamiglia4,  a discussão atual gira em torno de se saber se essa conexão entre Direito e 

moral é apenas contingente, como querem os adeptos do positivismo, ou, ao contrário, 

necessária, implicando em uma nova maneira de se ver o Direito. 

Estas questões se refletem especialmente na seara do Direito Constitucional.  É 

consenso afirmar-se que desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial o Direito 

Constitucional  já havia iniciado uma redefinição de seus traços característicos no sentido 

de  se identificar  com uma constelação de valores considerados fundamentais, entre eles, o 

respeito e realização da pessoa humana na sua especial dignidade de ser e amar. O 

chamado neoconstitucionalismo pretende se caracterizar, entre outros pontos, 

essencialmente por incorporar valores e orientações políticas, especialmente, no que toca à 

promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais 5 . As Constituições da 

Itália( 1947), Alemanha (1949), Portugal (1976), Espanha (1978) e Brasil ( 1988) são 

exemplos desta mudança que tem demarcado o espaço do constitucionalismo 

contemporâneo, com a abertura das Constituições aos valores, por meio dos princípios 

constitucionais , e por conseguinte, a necessária abertura de todo o sitema jurídico. A 

introdução destes elementos ocorre, como se sabe, num contexto de reação aos regimes 

políticos marcados pela opressão, pelo autoritarismo e pela barbárie e 

marcados ,singularmente, pelo não reconhecimento do outro, da alteridade, a ausência da 

solidariedade6. 

                                                 
3 CALSAMIGLIA, Albert. Postpositivismo. Doxa 21-I (1998) 
4 CALSAMIGLIA, Albert. Op. Cit. P.216 
5BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo,direitos fundamentais e controledas  políticas 
públicas. In Revista Diálogo Jurídico: Nº 15, janeiro/ fevereitro /março de 2007. 
 6A solidariedade resulta de um processo de reconhecimento do outro como realidade pessoal. Este perceber o 
outro, no entanto, não se dá pelos sentidos, mas pela responsabilidade por ele, pela sensibilidade. Este é o 
entendimento do pensador judeu lituano, Emmanuel LÉVINAS que, ao perceber a subjetividade em termos 
éticos, na ética compreendida como responsabilidade, entende a identidade do eu humano a partir da 
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Este espaço passa a ser ocupado por uma Constituição intensamente invasora, 

que impregna e condiciona a legislação , a jurisprudência , os operadores do Direito em 

geral e também os mais diversos atores políticos. O Constitucionalismo contemporâneo 

passa a transformar os valores e opções políticas fundamentais em normas jurídicas, num 

grau de hierarquia ou centralidade diferenciado em relação às demais normas do sistema e 

que , portanto, as condiciona. 

O doutrinador italiano Riccardo Guastini 7 , usa a expressão 

“constitucionalização do  Ordenamento Jurídico” para se referir ao fenômeno do 

neoconstitucionalismo. Para Guastini8 é possível observar graus de constitucionalização 

que projetam o quanto a ordem jurídica se encontra impregnada pela diretriz constitucional.  

Segundo o autor, existem condições de constitucionalização que uma vez realizadas nos 

apontam o grau ( maior ou menor) de constitucionalização daquele ordenamento jurídico. 

Seriam sete condições que o ordenamento jurídico deveria satisfazer para ser considerado 

impregnado pelas normas constitucionais:  

 A primeira condição de constitucionalização é a existência, no ordenamento 

jurídico, de uma constituição escrita e rígida, que incorpora os direitos fundamentais e os 

protege, em virtude da diferença hierárquica entre leis constitucionais e infra- 

constitucionais. A segunda é a garantia jurisdicional da Constituição ou o controle da 

constitucionalidade das leis em relação à Constituição no asseguramento da Supremacia 

Constitucional e , conseqüentemente, da supremacia dos direitos fundamentais. A terceira é 

a força vinculante da Constituição que expressa  e reforça a normatividade dos dispositivos 

constitucionais. Toda e qualquer norma constitucional é uma norma genuína, vinculante e 

suscetível de produzir efeitos jurídicos, é a onipresença nas Constituições de princípios e 

regras jurídicas. A Constituição deixa, assim, de ser vista como um “manifesto político”  

repleto de meras recomendações aos operadores do Estado e do Direito. A quarta condição  

diz respeito à necessidade da Constituição de ser interpretada extensivamente de tal 

maneira que dela possam ser extraídas também normas implícitas e idôneas para regular 

qualquer aspecto da vida social e política, fechando –se,  assim, espaço para a 

                                                                                                                                                     
responsabilidade por outrem, é a alteridade( conferir: LÉVINAS, Emmanuel. Ética e infinito: diálogos com 
Philippe Nemo. Lisboa: Edições 70, 1982, passim. 
7 GUASTINI, Riccardo. La “constitucionalización” Del ordenamiento jurídico: el caso Italiano. In 
Neoconstitucionalismo(s), Miguel Carbonell, Editorial Trotta. 
8 GUASTINI, Riccardo. Op. Cit. Págs.50-58 
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discricionariedade legislativa. A quinta condição respeita  a aplicação direta das normas 

constitucionais e a conseqüente produção de seus efeitos, mesmo que programáticas as 

normas e ainda que nas relações entre particulares. A sexta  nos remete a interpretação das 

leis conforme a Constituição no sentido que a interpretação que se faz delas deve adequá-

las aos dispositivos constitucionais. A sétima e última condição de constitucionalização é a 

influência da Constituição sobre as relações políticas. 

Estas transformações delineiam, para alguns autores9, a transição do Estado de 

Direito para o Estado Constitucional de Direito ou ,segundo Figueroa, para o “paradigma 

do constitucionalismo”. Esta nova atitude perante o Direito quer demarcar a construção de 

uma nova mentalidade jurídica, nas palavras de Figueroa, 

 
 Como acabo de señalar, la constitucionalización 

del ordenamiento jurídico no se há limitado a transformar el 
Derecho, sino que se predica también Del estilo de 
pensamiento de juristas y teóricos Del Derecho. La 
constitucionalización de pensamiento jurídico há dado lugar al 
“constitucionalismo”. Se denominado genericamente 
“constitucionalismo” ( y mas precisamente 
“neoconstitucionalismo” com el fin de acentuar  el nuevo 
carácter que há adquirido em la actualidade) a la teoria o 
conjunto de teorias que han proporcionado uma cobertura 
iusteórica conceptual y/o normativa a  la constitucionalización 
Del Derecho em términos normalmente no positivistas.10

 
 
Nesta linha de raciocínio, Zagrebelsky11 ao comentar o Estado Constitucional de 

Direito atual, reconhece a impossibilidade de identificação de suas características com o 

modelo de constitucionalismo do século XIX. Sob tal ponto de vista a tranformação 

ocorrida é tão importante que deve nos levar a pensar em uma verdadeira transformação 

genética, mais do que um desvio momentâneo  na esperança de uma restauração. 

O constitucionalismo tradicional caracterizou-se  por ser eminentemente 

normativo. O constitucionalismo contemporâneo estabelece a recepção, no ordenamento 

jurídico, da moral, especialmente sob a forma de direitos fundamentais.  O 

neoconstitucionalismo quer  promover o reencontro  do Direito com os valores, 

rematerializando-o. A técnica subsuntiva, própria  do positivismo tradicional que separa 

                                                 
9 FIGUEROA, Alfonso Garcia. La teoria de derechos em tiempos de constitucionalismo. Pág.160 
10 FIGUEROA, Alfonso Garcia. Op. Cit. P.164 
11 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil:Lei, derechos, justicia. Editorial Trotta 5ª ed., 2003, p.33 

3807



herméticamente o Direito da Moral, torna-se , cada vez mais, insuficiente para dar solução 

a gama complexa de questões que surgem no horizonte.  O conflito entre princípios, 

especialmente na seara dos direitos fundamentais, exige uma nova técnica de solução, a 

ponderação de valores, o juízo argumentativo desta ponderação. 

Segundo Santiago Ariza12, As constituições da segunda metade do século XX, 

incorporam conteúdos  materiais que possuem a forma de direitos , princípios, valores e 

diretrizes. Não se trata de  afirmar que o juízo de subsunção, próprio da compreensão 

positivista do fenômeno jurídico, já não desempenhe papel algum na aplicação do Direito 

pelos juízes, mas sim de reconhecer que ”el razonamiento lógico- formal dice muy poco 

acerca de la aplicación de los princípios.”13Prossegue o autor na justificativa de sua posição, 

 
 Por supuesto, el modelo de ciência jurídica que 

parece exigir el neoconstitucionalismo también se contrapone al 
que há venido defendiendo el positivismo jurídico. Em sentido, 
frente al distanciamiento ( o la reivindicación Del punto de vista 
externo), a la neutralidad y a la función descriptiva, se opone um 
novo modelo em el que las principales características que se 
predican de la ciência jurídica suelen el compromiso ( o la 
adopción del punto de vista interno), la ineludible intervención 
de los juicios de valor em análisis del Derecho y la prioridad  
Del carácter práctico de la ciência jurídica frente su presentación 
como um estúdio de carácter científico. Ahora parece que la 
incorporación constitucional de contenidos materiales supone  
que lá teoria jurídica no puede ser independiente o debe incluir 
tambièn la política del Derecho.14

 
O novo paradigma do constitucionalismo merece investigação que possa 

apontar a extensão do fenômeno e a profundidade das alterações  que  efetivamente  

venham a ser geradas na maneira de se compreender o Direito  e de se conceber o próprio  

fenômeno jurídico. Para tanto, este trabalho  procurará mostrar as diferenças mais 

marcantes entre a visão do Positivismo em contraste com o chamado Constitucionalismo 

Contemporâneo. 

  

 

 

                                                 
12 ARIZA, Santiago Sastre.  La ciência jurídica ante el neoconstitucionalismo.P.241 
13 ARIZA, Santiago Sastre.  Op. Cit. P.241 
14 ARIZA, Santiago Sastre. Op. Cit. P.245 
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I – CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO X POSITIVISMO 

JURÍDICO 

 

 

 

1- Kelsen e a Teoria Pura do Direito 

 

  

Para construir-se o Direito como ciência, com objeto e métodos próprios, é 

necessário então, depurar-se o Direito de tudo que lhe seja estranho ou , em outras palavras, 

não normativo. Como é sabido,  Hans Kelsen, provém do círculo neopositivista de Viena 

ou positivismo lógico. Segundo esta orientação  filosófica, só é racional e compreensível 

tudo aquilo que possa verificar-se racionalmente, assim, considerações valorativas sobre o 

conteúdo de normas se ausentam de sentido nesta perspectiva15.  A Teoria Pura do Direito, 

elaborada pelo importante filósofo de Viena, é a expressão mais fundamental do 

positivismo lógico- normativo. A ciência do Direito nada tem haver com fatos, mas sim 

com normas, com o dever ser (sollen). 

Neste sentido, a ciência do direito é o conhecimento de um sistema de normas 

jurídicas que se constitui  excluindo tudo que é estranho ao próprio Direito. Uma ciência do 

Direito necessita que seu objeto seja fixado sem qualquer interferência estranha ao Direito 

Positivo. O Direito é um sistema de normas coercitivas, supra- infra ordenado, válido em 

um Estado concreto e determinado. Nas palavras de Kaufmann, 

 
Pero como teoria positiva solo puede tener ella como objeto las estructuras 

formales ( lógicas) de las normas jurídicas, no sus contenidos; pues éstos son 
(según Kant) inaccesibles al conocimiento científico. Para Kelsen la justicia es 
solo “ um bello sueño de la humanidad”, no sabemos lo que és y jamas lo 
sabremos (relativismo teórico- valorativo). 

La teoria pura Del derecho tiene que ver com el deber ser (Sollen), y por 
cierto el ‘puro’ deber ser jurídico, que no es um valor ético sino solo uma 

                                                 
15 KAUFMANN, Arthur. Filosofía del derecho. 2ª ed. Colômbia:Universidad Externado de Colômbia, 1999. 
p.51 
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estructura lógica. El postulado más elevado es, em consecuencia, la ‘pureza 
metodológica’.16

 
 
 

Kelsen  quer proteger a ciência jurídica da possibilidade de ser utilizada como 

propaganda de valores absolutos ou de ideologias políticas, em um sociedade complexa e 

multifacetada, não obstante, a teoria pura do direito venha a ser, com o transcorrer do 

tempo, aproveitada também com esta intenção17. 

O dever- ser jurídico puro não possui nenhuma classe de conteúdo e por isso pode 

suportar qualquer conteúdo.O dever- ser como categoria jurídica possui um caráter 

puramente formal, sendo apenas uma estrutura lógica. 

A pureza metodológica  foi um trabalho e um objetivo incessante em Kelsen. 

Conforme nos explica Mário Losano por ocasião da introdução da edição italiana da obra 

de Kelsen O problema da Justiça 18 , o estudo do direito em si e por si, a pureza 

metodológica em Kelsen é resultado de sua posição no debate sobre a ausência de juízos de 

valor nas ciências sociais, na Alemanha, no início do século passado. Assim, o objeto da 

ciência é determinado pelo seu método, que passa a ser o elemento central das ciências. 

Para os positivistas o real ( o objeto) possui existência em si mesmo, independente do 

sujeito. Este objeto pode ser acessado na sua integralidade pelo conhecimento, podendo ser 

apreendido e registrado tal como ele é. Isto pressupõe a diferenciação entre fatos e 

valores.Os fatos pertencem à ordem do objeto e assim, podem ser apreendidos se se usam 

métodos próprios e adequados.Quanto aos valores, estes pertencem à ordem dos sujeitos e 

existem na dimensão do observador. O Cientista deve se preocupar em apreender os fatos , 

afastando-se da ordem de valores, pois visa a construção de uma teoria formal e não 

substancial. O positivismo pretende ser ciência jurídica e não política do Direito.O objeto 

da teoria pura do direito é ser uma teoria da validade do direito, indicando os pressupostos 

em cuja presença certas normas ou ordenações jurídicas são válidas. Observe-se , no 

entanto, que aqui se está a falar do direito positivo. Assim nos esclarece Mário Losano, 

 

                                                 
16 KAUFMANN, Arthur. Op. Cit. p. 51 
17 IDEM IBIDEM p.52 
18 LOSANO, Mário. In KELSEN, Hans. O problema da justiça. 3ª ed. São Paulo:Martins Fontes, 1998. p.IX 
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As teorias sociológicas reprovam o formalismo abstrato de Kelsen, 
alegando que o direito é um fenômeno social. Por meio de explicações sucessivas 
ao longo de décadas, Kelsen esclareceu repetidamente que sua teoria é uma teoria 
pura do direito positivo e não uma teoria do direito puro, ou seja,de um direito 
desligado da realidade. Por conseguinte, o estudo da realidade social, da qual o 
direito nasce e para qual ele retroage, não é negado, mas apenas distinguido da 
teoria formal do direito.(....)Em suma, para Kelsen o problema da validade da 
ordenação jurídica é diferente tanto do problema de sua efetividade concreta 
quanto do de seu valor. Não é preciso atentar para os efeitos sociais ou para o 
conteúdo da norma, mas para a sua forma: por isso, a teoria pura do direito 
apresenta-se como uma teoria formal do direito.19

 
 
 

Quando se fala em positivismo jurídico é preciso esclarecer de qual positivismo se 

está falando, visto que são muitas as suas vertentes. Assim sendo,  o próximo tópico 

explorará  algumas das abordagens possíveis ao positivismo jurídico procurando destacar as 

premissas básicas que o qualificam. 

 

1.1- Abordagens possíveis ao Positivismo – A divisão e a critica ao positivismo 

de Norberto Bobbio. 

 

São vários os significados da expressão positivismo jurídico, no entanto,  para a 

melhor compreensão de seus postulados fundamentais é importante demarcá-lo por meio de 

três grandes aspectos. 

 Norberto Bobbio propõe a compreensão do positivismo no seguinte esquema: 

positivismo jurídico como método, como teoria e como ideologia. Segundo o filósofo 

italiano, estas compreensões são independentes entre si, ou seja, adotar-se o método 

positivista não implica necessariamente em adotar-se a teoria positivista ou a ideologia 

positivista e assim por diante, observando, no entanto, que a adoção de uma ideologia 

positivista pressupõe a adoção de uma teoria juspositivista e necessariamente de um método 

juspositivista.20

O positivismo jurídico como método para o estudo do Direito implica em 

considerar-se o Direito como ciência. O método científico para o conhecimento do seu 

objeto é implica no meio mais adequado à descrição da realidade do mesmo. O modo de 

                                                 
19 IDEM IBIDEM. P.XVI 
20 BOBBIO, Norberto. O Positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Coleção elementos de 
direito.São Paulo : Ícone,2006.p.234. 

3811



abordar o direito como um fato, e não como um valor é o pressuposto do método 

juspositivista. A neutralidade valorativa  é necessária quando se aborda a ciência do direito. 

Neste campo os juízos de validade se sobrepõe aos juízos de valor assim como foi descrito 

no ítem anterior. Neste aspecto o que define e conceitua o Direito não é o conteúdo daquilo 

que ele manda proíbe ou permite, mas a forma de fazê-lo. O direito é obra de decisões ou 

convenções observáveis empiricamente e que não estão na dependência de satisfação a 

algum juízo moral. É efetivamente a tese da separação entre o direito e a moral. A 

conseqüência deste aspecto conceitual do direito resulta basicamente  em que se pode 

concluir que um sistema, para ser considerado jurídico, não precisa necessariamente 

guardar vínculos com padrões de moral ou justiça, ainda que isto, eventualmente,  possa vir 

a ocorrer21. 

O positivismo jurídico como teoria implica, conforme Bobbio22, em uma série de 

seis concepções fundamentais: 

1- A teoria coativa do direito, na vinculação do direito com a força.O juspositivismo 

define o direito em função da coação. 

2- A teoria legislativa do direito,  na vinculação do direito ao monopólio do Estado 

na produção normativa ( visão legalista) .O juspositivismo identifica o direito com a 

produção normativa do Estado e portanto a lei é a fonte singular do direito. 

3- A teoria imperativa do direito, a norma é, para o juspositivismo, essencialmente 

um comando. 

4- A teoria da coerência do ordenamento jurídico. A noção do sistema jurídico 

como um sistema unitário e coerente de normas que não admite antinomias. 

5- A teoria da completude do ordenamento jurídico, no sentido da inexistência de 

lacunas no direito, pela ótica juspositivista. 

6- A teoria da interpretação lógica ou  mecanicista do direito. Por este aspecto , o 

problema da interpretação no direito positivo exige um juiz neutro capaz apenas de 

estabelecer um raciocínio subsuntivo para a aplicação da norma. 

                                                 
21 SANCHÌS, Luis Pietro. Constitucionalismo e positivismo. Distribuiciones Fontamara: México, 2ª ed. 
1999. p.12 
22 BOBBIO, Norberto. OP. CIT. p.237 
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Estas três primeiras concepções constituem os pilares da doutrina positivista ou de 

uma teoria juspositivista no sentido estrito. Já as três últimas possuem uma importância 

secundária, podendo falar-se aqui em  uma teoria juspositivista em sentido amplo. 

Finalmente, o positivismo jurídico como ideologia. Afirma o doutrinador que o 

positivismo não é apenas uma maneira de entender o direito, mas também de querer o 

direito, assim sendo, na realidade, o positivismo não é apenas uma teoria neutra do direito, 

mas também uma ideologia, uma forma de querê-lo. Aduz o pensador italiano a 

importância deste tipo de diferenciação,  

 
“Esta distinção entre teoria e ideologia do juspositivismo é importante 

porque ajuda a compreender o significado da polêmica antipositivista. Os 
críticos do positivismo jurídico vêm de duas ‘praias’ diferentes e se dirigem a 
dois aspectos diversos: de um lado a corrente do realismo jurídico ( ou 
jurisprudência sociológica) critica os seus aspectos teóricos afirmando que não 
representam adequadamente a realidade efetiva do direito;  de outro lado, a 
renascida ( ou, melhor dizendo, revigorada) corrente do jusnaturalismo critica os 
aspectos ideológicos do juspositivismo , destacando as conseqüências práticas 
funestas que deles derivam.”23

 

 Neste aspecto Bobbio diferencia o positivismo ético extremista (versão forte) do 

positivismo ético moderado ( versão fraca). 

 Assim, o positivismo ético extremista se caracterizaria pela idéia do dever absoluto 

e incondicionado de obediência à lei. Não se está aqui diante de uma teoria mas de uma 

doutrina ética do direito, uma forma de querer o direito, uma ideologia. Esta maneira de 

compreensão encontra sua origem no nascimento do Estado Moderno e no fato de que o 

ordenamento estatal se tornou o único ordenamento realmente normativo. Neste sentido 

obedecer a lei não é apenas uma obrigação jurídica mas também uma obrigação moral. 

O positivismo ético moderado trabalha com a hipótese da relação estreita entre 

ordem e sistema normativo.  O direito estabelece uma ordem de convivência garantindo 

valores como segurança, certeza, previsibilidade das condutas por ele regradas. Assim, o 

direito, e mais especificamente, a lei ( genérica, abstrata) que o realiza, são os meios mais 

aptos para a realização da ordem e a garantia da paz social. Assim o direito não é um bem 

em si, mas meio, instrumento, para a realização de outro bem, a ordem da sociedade.  

  

                                                 
23 BOBBIO, Norberto. Op. Cit. p.225 

3813



1.2 –Positivismo inclusivo ou brando e Neoconstitucionalismo 

 

Para Hart, o direito se constitui em uma união que envolve regras primárias e 

secundárias, possuindo , assim,  uma textura aberta. Em outras palavras,  as regras 

primárias ou de obrigação,   dizem respeito aquilo que o indivíduos devem ou não fazer, 

enquanto as regras secundárias respeitam necessariamente às primeiras. As regras 

secundárias, conseqüentemente,  são responsáveis por especificar  como são criadas, 

alteradas, eliminadas ou válidas as regras primárias24. Assim, um sistema jurídico possui 

regras secundárias de reconhecimento, alteração e julgamento. 

O conceito de regra de reconhecimento e validade jurídica é central para 

entendermos a idéia de direito nas suas relações com a moral, sob o prisma Hartiano. 

O Positivismo Inclusivo resulta de uma tentativa de solucionar a Crítica de 

Dworkin à teoria Hartiana. O assim chamado soft positivism, ou positivismo brando, 

entende que a moral pode desempenhar um papel importante no reconhecimento e validade 

das normas jurídicas. O Positivismo inclusivo pretende defender e esclarecer que a regra de 

reconhecimento da teoria hartiana pode, mas não necessariamente deve, possuir conteúdo 

moral. Com isto, a tese da separação entre direito e moral, própria do positivismo, 

continuaria intacta. 

Neste sentido, o chamado hoje “positivismo jurídico inclusivo” ou “brando” ou 

“soft positivism” é o que mais se aproxima da noção de relações , ainda que contingentes e 

não necessárias, entre o direito e a moral, o que nos leva a continuar falando ainda em 

positivismo, visto que a tese da separabilidade entre o Direito e a moral não se encontra 

superada, ainda que se admitam, conforme já afirmado, a possibilidade de suas relações 

esporádicas. Isto deveu-se à resposta dada por Hart, no seu pos scriptum, às críticas feitas 

por Dworkin à sua teoria. Hart admite então , que as normas de reconhecimento em um 

sistema jurídico, possam e não necessariamente devam, possuir conteúdo ligado a valores 

morais. A validade de uma norma no sistema jurídico não se faria apenas através da 

estrutura formal de adequação mas também por meio do conteúdo ou valores. 

 

1.3 -O Constitucionalismo Contemporâneo ou Neoconstitucionalismo. 

                                                 
24 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. P. 104- 105 

3814



 

            Quando se fala em constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, a 

idéia geral da qual se parte para reconhecê-lo como diferencial em relação à mentalidade 

juspositivista é a de que, em função do reconhecimento dos princípios como normas e , 

mais importante ainda, como normas constitucionais, e em razão dos valores que, 

conseqüentemente, são alçados para o âmbito normativo constitucional, a tese positivista da 

separabilidade entre Direito e moral cai por terra.  

Neste diapasão, Écio Oto Ramos Duarte25, para dar uma compreensão didática e 

mais adequada do neoconstitucionalismo , adota a tipologia estabelecida pelo 

constitucionalista italiano Paolo Comanducci, na qual o autor ( com base na supra – 

mencionada tipologia de Bobbio ) estabelece 03 formas ou sentidos do 

neoconstitucionalismo: o teórico, o metodológico e o ideológico. 

1- Neoconstitucionalismo teórico se baseia na noção de uma Constituição normativa, 

portadora de princípios e regras e com aspecto central baseado no reconhecimento dos 

direitos fundamentais. Esta Constituição é amplamente invasora e onipresente em todas as 

dimensões do fenômeno jurídico, é o fenômeno da constitucionalização do direito. 

2- Neoconstitucionalismo ideológico que adota o modelo axiológico da Constituição como 

norma e defende a especificidade da Hermenêutica constitucional diferenciada em relação 

às demais leis. 

3- Neoconstitucionalismo metodológico. Defende a tese da conexão necessária entre o 

direito e a moral.(Diferente do positivismo metodológico) 

No Constitucionalismo contemporâneo (neoconstitucionalismo) encontramos o 

modelo prescritivo de Constituição entendida esta como norma. Nesta concepção não há 

diferenciação entre o plano do ser e do dever ser. A Constituição é um sistema normativo 

que abriga valores, portanto a norma constitucional não é  e nem pode ser portadora de 

qualquer conteúdo. A Constituição constitui um acordo sobre os valores fundamentais que, 

positivados, irradiam os seus efeitos por todo o ordenamento jurídico.26  

                                                 
25 DUARTE, Écio Oto Ramos e POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: As faces 
da teoria do Direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy Editora, 2006, p. 
26 POZZOLO, Susanna e DUARTE, Écio Oto R. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: As faces da 
teoria do Direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy Editora, 2006 p.89.  
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Assim, a Constituição deixa de ser vista apenas como o sistema normativo no 

mais alto escalão hierárquico do Direito, mas, principalmente, passa a constituir a norma 

axiológicamente suprema. Neste sentido Pozzolo, 

 
Desse modo, a Constituição não exige somente o 

seu respeito , não é somente um vínculo negativo para o 
legislador, mas também impõe o seu desenvolvimento ou a sua 
declinação positiva. As Constituições contemporâneas se 
caracterizam por uma força permeável intrínseca e geral que, 
unida a uma concepção prescritiva, implica a adequação do 
ordenamento (em sentido positivo, não somente de respeito) aos 
princípios de justiça ali expressos.27

   

 

 O Constitucionalismo contemporâneo caracteriza-se, principalmente, por se 

apresentar como uma noção superadora do Estado de Direito Legislativo, que estruturou o 

desenvolvimento do modelo liberal de Estado de Direito, caracterizado, especialmente por 

uma Constituição que instrumentaliza limites ao poder, estabelecendo a sua organização 

essencial. Ao estabelecer a rematerialização dos documentos constitucionais por meio da 

introdução, nestes, dos princípios, faz da Constituição uma unidade material , uma ordem 

de valores protegida e estendida na sua realização por um procedimento efetivo de controle 

da constitucionalidade das leis.28

 Para além  das já colocadas contradições e diferenciações entre  este novo 

constitucionalismo e o positivismo, ou seja,  valor x norma, ponderação x subsunção, 

onipresença da Constituição x independência do direito ordinário, onipotência judicial 

apoiada na Constituição x autonomia do legislador,  Luís Pietro Sanchís entende que a 

novidade  deste constitucionalismo renovado  se encontra nos aspectos teóricos que 

respeitam às fontes do Direito e o problema da sua interpretação e aplicação.  A 

Constituição é a fonte de todo o  Direito, o legislador ao criar o direito está a ela, ou melhor, 

ao seu conteúdo valorativo, submetido. Para o autor, o constitucionalismo contemporâneo 

alenta a idéia  de uma “ciência jurídica comprometida”, o que põe em questão as relações 

entre direito e moral. Ainda em tempo, as constituições contemporâneas, impregnadas de 

                                                 
27 POZZOLO, Susana. Op. Cit. p.90 
28 SANCHÍS, Luis Pietro. Constitucionalismo y positivismo. P.17 
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normas princípio, já não podem ser interpretadas por meio da técnica subsuntiva, mas 

essencialmente por meio da ponderação.29

As Constituições, rematerializadas, não possuem mais apenas o objetivo de repartir 

os poderes do Estado e distribuir a competência própria dos órgãos deste, mas , 

principalmente, de estabelecer direitos fundamentais, e , por meio destes, uma ordem de 

valores e de justiça que exigirá postura ativa dos órgãos estatais e de toda a sociedade no 

sentido da sua realização, especialmente quando se tratarem de direitos prestacionais de 

cunho social. 

 

 

 

II- DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB A PERSPECTIVA 

NEOCONSTITUCIONALISTA 

 

 

Os direitos fundamentais hoje, classificam-se segundo Robert Alexy, 

basicamente em  dois grandes grupos: DIREITOS FUNDAMENTAIS NA QUALIDADE 

DE DIREITOS DE DEFESA E DIREITOS FUNDAMENTAIS NA QUALIDADE DE 

DIREITOS À PRESTAÇÕES. 

Os direitos fundamentais de defesa objetivam a limitação do poder do Estado 

garantindo a liberdade pessoal e a propriedade dos indivíduos contra a ingerência indevida 

do Estado. Assim, as liberdades fundamentais,  a isonomia formal, os direitos políticos e as 

garantias fundamentais. 

Por outro lado, os direitos fundamentais na qualidade de direitos prestacionais 

objetivam não apenas a realização da liberdade autonomia, mas também “da liberdade por 

intermédio do Estado”, o que implica em uma postura ativa do Estado na obrigação de 

colocar aos indivíduos o acesso às prestações tanto de natureza jurídicas quanto materiais 

devidas. São os mais variados direitos sociais de natureza prestacional. 

A doutrina tradicional firmou posição no reconhecimento de que apenas os 

direitos fundamentais de defesa, por terem aplicação direta e imediata, gerariam 

                                                 
29 SANCHÍS, Luis Pietro. Op. Cit. p.16- 17 
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verdadeiros direitos subjetivos capazes de colocar o indivíduo na posição de sindicar 

perante o poder judiciário a reparação de sua eventual violação. No caso dos direitos 

sociais prestacionais, a doutrina tradicional insiste em afirmar a ausência da  sua eficácia 

quanto a uma aplicação direta e imediata, fazendo com que deles não resulte possibilidade 

de reconhecimento de verdadeiro direito subjetivo capaz de levar o seu sujeito  a bater às 

portas do Judiciário exigindo o cumprimento da contraprestação faltante por parte do Poder 

Público.30

A visão mais avançada do neoconstitucionalismo entende que não há mais que 

se falar na categoria de normas meramente programáticas em relação aos direitos 

prestacionais. Ao contrário, estes também instituídos por meio de norma princípio, exigem 

um desenvolvimento e atuação do legislador  e do administrador, é o modelo prescritivo de 

Constituição. Todo e qualquer direito fundamental estabelece uma posição jurídica 

fundamental , se constituindo ao mesmo tempo de dimensões positivas e de defesa. Ainda 

em tempo, é bom esclarecer-se que a tradicional argumentação de que os direitos 

fundamentais sociais, por implicarem  geralmente um custo ( uma dotação orçamentária) 

para a sua concreção, estariam sempre na dependência de uma análise da conjuntura 

econômico- financeira do Estado e que, conseqüentemente, não haveria legitimidade do 

Judiciário no sentido de determinar a sua execução compulsória pelos Poderes Públicos.31

Este tipo de argumentação levou a doutrina tradicional a elaborar o conceito da 

“reserva do possível” em termos de possibilidade de efetivação de muitos daqueles direitos, 

portanto, os engessando. Hoje já se compreende que todo e qualquer direito fundamental 

implica em um “custo” ( neste  sentido a própria liberdade de Locomoção), e a nova visão 

dos direitos fundamentais na perspectiva neoconstitucionalista faz aparecer o conceito de 

“mínimo vital”. Em outras palavras, existirão determinados direitos fundamentais 

prestacionais ligados diretamente à idéia de mínimo existencial , que por sua vez está 

vinculada à noção de dignidade da pessoa humana. Quando aquela contraprestação for 

essencial para a realização da existência digna, não há que se falar em custo, o Estado tem 

                                                 
30 SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais. 4ª  ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004. passim. 
 
31 IDEM IBIDEM 
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obrigação de arcar com a contraprestação e o Judiciário tem papel relevante ao intermediar 

tal concreção. 

A perspectiva neoconstitucionalista ainda nos leva à compreensão de que  a 

centralidade assumida pelos direitos fundamentais na Constituição, exige uma interpretação 

diferenciada dos mesmos. Assim, noções como a de eficácia privada ou horizontal destes 

direitos,  a proibição do retrocesso social, a maximização ou efetividade, a restringibilidade 

excepcional, e a projeção positiva, são características  que devem ser tomadas em conta na 

compreensão interpretação e aplicação daqueles direitos. 

 

 

          

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A concepção de Direito estabelecida pelo positivismo tradicional32 não 

se encontra mais apta a dar resposta à miríade de infinitas e complexas questões 

da realidade contemporânea. A perspectiva neoconstitucionalista exige, no mínimo, 

uma releitura das balizas desde sempre confirmadas pelo positivismo jurídico. O 

positivismo jurídico, durante um longo tempo , foi utilizado para dar resposta e guarida aos 

interesses dominantes em uma sociedade, que nem sempre estavam voltados para encontrar 

respostas mais direcionadas ao alcance maior dos valores de igualdade e justiça. 

As alterações introduzidas pelo Constitucionalismo contemporâneo têm 

provocado uma mudança paradigmática na teoria do Direito. A importância e a 

centralidade que os direitos fundamentais assumem no bojo dos Textos Constitucionais, 

nos últimos anos, é fundamental para a compreensão da impossibilidade de continuarmos a 

compreender o fenômeno jurídico alheio às considerações morais e políticas. O direito há 

de ter uma finalidade a cumprir na sociedade e esta não pode ser apenas a da ordem, 

segurança jurídica ou paz social. É preciso que o Direito seja também um instrumento a ser 

                                                 
32 Positivismo Tradicional aqui é tomado no sentido da compreensão do Direito como um sistema unitário e 
fechado de normas, baseado eminentemente em estruturas normativas supra- infra ordenadas, 
independentemente de qualquer possibilidade  de  consideração ou apreciação axiológica, política, 
sociológica, etc. 
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utilizado para a emancipação do homem, da pessoa humana. O fenômeno jurídico não pode 

se postar apenas a garantir e resguardar as posições dominantes de poder, antes deve servir 

para transformar a realidade  atuando como ferramenta eficaz para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 
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RESUMO  

O presente artigo pretende realizar uma análise crítica do normativismo formalista de 

Hans Kelsen, intentando demonstrar, com esteio em algumas peculiaridades do 

pensamento do autor, que a própria Teoria Pura do Direito por ele desenvolvida importa 

uma relativização à sua opção epistemológica, ao adentrar o espaço metafísico, 

admitindo pressupostos não provenientes da experiência e distanciando-se da proposta 

científica inicial de objetividade e exatidão, por meio de uma atividade meramente 

descritiva. Se a obra de Hans Kelsen representou, para alguns, um marco para a 

delimitação do âmbito da ciência jurídica, seu pensamento, no entanto, apresenta sérios 

obstáculos para a compreensão do Direito moderno. É que, supedaneado em um puro 

formalismo, desprovido de exigências éticas, tende a aceitar que qualquer conteúdo seja 

atribuído às normas. Posturas epistemológicas quais a de Kelsen, unilaterais, positivistas 

e contraditórias - que privilegiam a forma, preterindo o aspecto material -, têm, 

necessariamente, de ser abandonadas, dando-se preferência ao conteúdo, às decisões 

políticas de um povo, para se reconhecer a inevitável complementaridade entre texto e 

contexto, ideal e real, global e local, enfim, entre forma e matéria. Atualmente, exsurge 

a relevância do contexto em que se insere a norma para a compreensão do fenômeno 

jurídico. Se a humanidade experimenta sua evolução em decorrência da superação dos 

empecilhos à satisfação de seus anseios e de suas necessidades prementes, a ordem 

social importa um permanente devir, que repercutirá em seus alicerces institucionais. O 

ordenamento jurídico, dessa forma, embora com pretensão de permanência, possui 
                                                           
*Pós-Doutor em Direito pela Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Procurador-Geral 
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*** Advogada. Especialista em Direito Processual Civil e Direito e Processo Tributários pela Universidade 
de Fortaleza. Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Bolsista da Fundação 
Cearense de Amparo à Pesquisa – FUNCAP. 
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também um caráter dinâmico, na medida em que não pode assumir postura alheia à 

realidade social sempre em modificação, sob pena de se tornar obsoleto, dissociado da 

realidade a que se destina, e, conseqüentemente, haver ruptura da ordem fundamental 

positivada. 

PALAVRAS-CHAVE: HANS KELSEN; TEORIA PURA DO DIREITO; 

FORMALISMO; POSITIVISMO; CRISE; CRÍTICAS. 

 

ABSTRACT 

The present article intend to realize a critical analysis about the formalistic normativism 

of Hans Kelsen, in order to demonstrate, based on the peculiarities of the author 

thinking, that his own Pure Theory of Law’s is already a mitigation of his 

epistemological option, when it seeks on the metaphysical space, allowing assumptions 

not derived from experience, which differs from the initial scientifical proposal of 

objectivity and accuracy, through a merely descriptive activity. If Kelsen’s work 

represents to some a landmark to the juridical science, his thinking, however, presents 

serious obstacles to the comprehension of the modern Law. That is, founded in a pure 

formalism, without any ethics requirements, tends to accept that any content can be 

attributed to the norms. Epistemological posture similar to the Kelsen’s – unilateral, 

positive and contradictory – that privilege the form, thus neglecting the political 

decisions of a people, in order to recognize the unavoidable complementary between 

text and context, ideal and real, global and local, finally, between form and content. 

Nowadays, becomes evident the relevance of the context which a norm is inserted to the 

comprehension of the juridical phenomenon. If mankind experiments its evolution due 

the overcome of his ideal’s obstacles and its major needs, the social order demands a 

permanent obliged, that reverberates in its institutional basis. In this way, the juridical 

order, however with a pretension of permanence, has also a dynamical character, once it 

cannot adopt a alienated posture before the social reality that is always changing, since 

it can became useless, dissociated from the reality that is destined and, consequently, 

providing a broke up with the positivated fundamental order.   
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INTRODUÇÃO 

Hans Kelsen parte do princípio de que a descrição da realidade é a única via de 

acesso a um conhecimento científico exato e objetivo. Segundo sua proposta de uma 

Teoria Pura do Direito, também a ciência jurídica deve reduzir-se a uma função 

meramente descritiva, por meio da qual se pode constatar apenas se uma norma é ou 

não, formalmente, Direito positivo, sem que se lhe possa adentrar o conteúdo e, dado o 

seu teor de justiça, aferir se a mesma é ou não Direito. 

 Promover-se-á, por meio do vertente estudo, uma abordagem crítica de alguns 

aspectos atinentes ao normativismo formalista do autor, pautado este na tentativa 

empreendida de conferir cientificidade ao Direito. Tentar-se-á evidenciar que a própria 

teoria elaborada por Kelsen relativiza sua opção epistemológica, ao adentrar o espaço 

metafísico, admitindo pressupostos não provenientes da experiência e distanciando-se 

da proposta científica inicial de objetividade, pureza axiológica e exatidão, por 

intermédio de uma atividade meramente descritiva. 

De fato, ao desenvolver a Teoria Pura do Direito, termina o mestre de Viena por, 

implicitamente, negar seus pressupostos epistemológicos de cariz positivista, na medida 

em que a argumentação empreendida adentra, por vezes, a metafísica, acolhendo 

pressupostos que não advêm da experiência, do estritamente empírico. 

1 NORMATIVISMO FORMALISTA KELSENIANO 

1.1 Concepção de Ciência do Direito: o purismo 

Ao tempo de sua concepção, a Teoria Pura do Direito procurou ser uma reação a 

um fenômeno então comum, que ameaçava a própria autonomia da Ciência Jurídica, 

consectário de uma fase crítica do pensamento jurídico ou, nas palavras de Luño Peña, 

de una situación de crisis de la Cultura, del Derecho y del Estado (apud NADER, 2006, 

p. 387). Maria Helena Diniz descreve, com propriedade, esse período: 
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Como desde a segunda metade do século XIX a concepção positivista do 
saber identificava o conhecimento válido com a ciência natural, fundada na 
indução experimental, o jurista, malgrado sua vocação científica, aderia ao 
sociologismo, que, com sua feição eclética, submetia o direito a diversas 
metodologias empíricas: a psicológica, a dedutiva silogística, a histórica, a 
sociológica etc. Com isso, não havia domínio científico no qual o cientista do 
direito não se achasse autorizado a penetrar. O resultado dessa atitude não 
podia ser senão a ruína da Jurisprudência, que perdia seu prestígio científico 
ao tomar empréstimos metodológicos de outras ciências. (1996, p. 13). 

 No respeitante, igualmente oportunas as considerações de Miguel Reale: 

Quando Hans Kelsen, na segunda década deste século, desfraldou a bandeira 
da Teoria Pura do Direito, a ciência jurídica era uma espécie de cidadela 
cercada por todos os lados, por psicólogos, economistas, políticos e 
sociólogos. Cada qual procurava transpor os muros da Jurisprudência, para 
torná-la sua, para incluí-la em seus domínios. Foi, dentro desse quadro, que 
se manifestou o movimento de ‘purificação’ do Direito, que teve como centro 
a capital da Áustria. Kelsen chamou sua doutrina de Teoria Pura. Por querer 
livrá-la de elementos metajurídicos, excluindo do campo próprio e específico 
do jurista uma série de problemas, apesar de reconhecer sua legitimidade no 
plano da Psicologia, da Moral, da Economia, da Sociologia, da História ou da 
Política. (2002, p. 455). 

Nesse contexto, Hans Kelsen vai entender o Direito como uma realidade 

específica, desvinculada dos demais ramos científicos e com objeto próprio, iniciando-

se, assim, sua busca incessante pela purificação da Ciência Jurídica, que, conforme sua 

Teoria Pura do Direito, deve pretender-se infensa a influências externas, sejam elas 

sociológicas, ideológicas e/ou axiológicas. Segundo o mestre de Viena, 

de um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a 
psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta confusão pode 
porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se referirem a objetos que 
indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. Quando a Teoria 
Pura empreende delimitar o conhecimento do Direito em face destas 
disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, 
mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a 
essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela 
natureza de seu objeto. (2000b, pp. 1-2).1  

Visando à consolidação da ciência jurídica como ramo autônomo do 

conhecimento, de cariz universal, propõe o autor uma Teoria Pura adstrita unicamente 

                                                           
1 Ressalte-se, por oportuno, que Kelsen não chegou, efetivamente, a negar a utilidade sociológica do 
direito nem a existência da justiça, como também anota Maria Helena Diniz (2006, p. 119). Na realidade, 
o pensador apenas não admitia que considerações teleológicas e axiológicas fossem realizadas pela 
ciência jurídica, ficando aquelas reservadas à sociologia jurídica, e estas, à ética, à política, à religião e à 
filosofia da justiça. Ele próprio assevera, de forma categórica: A eliminação de um problema da esfera da 
Teoria Pura do Direito não implica, é claro, negar a legitimidade desse problema ou da ciência que dele 
trata. O Direito pode ser objeto de diversas ciências; a Teoria Pura do Direito nunca pretendeu ser a 
única ciência do Direito possível ou legítima. A sociologia do Direito e a história do Direito são outras. 
Elas, juntamente com a análise estrutural do Direito, são necessárias para uma compreensão completa 
do fenômeno complexo do Direito. (KELSEN, 1998, pp. 291-292).  
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ao Direito positivo, a qual combate a metafísica e nega a idéia do Direito natural. Para 

atingir tal intento, pressupôs ser defeso ao cientista do Direito a invocação a quaisquer 

elementos valorativos, de forma a extremar a ciência jurídica das demais ciências, 

elegendo um método próprio que se ativesse exclusivamente sobre seu objeto de estudo 

- a norma jurídica -, sem qualquer intenção de valorá-lo ou de interferir em seu 

conteúdo, mas apenas de descrevê-lo. A propósito da versada teoria, nada mais 

esclarecedor que as palavras do próprio autor: 

A Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo - do Direito 
positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral do 
Direito, não interpretação de particulares normas jurídicas, nacionais ou 
internacionais. Contudo, fornece uma teoria da interpretação. Como teoria, 
quer única e exclusivamente conhecer o seu objeto. Procura responder a esta 
questão: o que é e como o Direito? Mas já não lhe importa a questão de saber 
como deve ser o Direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não 
política do Direito. Quando a si própria designa como ‘pura’ teoria do 
Direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas 
dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao 
seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente determinar como 
Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os 
elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio metodológico 
fundamental. (2000, p. 1). 

O objetivo de Kelsen, portanto, consistiu em conferir objetividade e 

cientificidade ao Direito, cujo papel, segundo sua concepção, reside na descrição das 

normas jurídicas que compõem o ordenamento jurídico, refutando todas as 

considerações de cunho valorativo - a exemplo do ideal de justiça e da finalidade da 

norma. Karl Larenz, descrevendo este intento quanto à ciência do Direito, dispõe: 

Só se garante o seu caráter científico quando se restringe rigorosamente à sua 
função e o método se conserva ‘puro’ de toda mescla de elementos estranhos 
à sua essência, isto é, não só de todo e qualquer apoio numa ‘ciência de 
factos’ (como a sociologia e a psicologia), como de todo e qualquer influxo 
de ‘proposições de fé’, seja de natureza ética ou de natureza religiosa. Como 
conhecimento ‘puro’, não tem de prosseguir imediatamente nenhum fim 
prático, mas antes de excluir da sua consideração tudo o que não se ligue 
especificamente com o seu objecto como complexo de normas. Só assim 
logra afastar a censura de estar ao serviço de quaisquer interesses, paixões ou 
preconceitos políticos, econômicos ou ideológicos, isto é, só assim pode ser 
‘ciência’. À ciência do Direito que satisfaz a existência da ‘pureza do 
método’, chama KELSEN ‘teoria pura do Direito’. (1997, p. 93). 

Para o autor austríaco, a ciência tem como objetivo a descrição da realidade por 

meio de enunciados que demonstram as relações de causa e efeito entre os fenômenos, 

não passando de um processo de generalização de descrição de leis, mediante a 

observação. Palavras outras, pauta-se na crença positivista de que apenas por intermédio 
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da descrição pode-se chegar ao conhecimento científico, consoante se observa nas 

ciências da natureza, causais por excelência. 

Kelsen transportou essa concepção de ciência para a Ciência do Direito. 

Conforme seu entendimento, esta, analogamente às ciências da natureza - que 

descrevem os fatos naturais -, deve restringir-se a uma atividade meramente descritiva 

das normas jurídicas extraídas da experiência, porquanto visa a apreender o fenômeno 

jurídico em sua “pureza”, dissociado de qualquer aspecto externo, como elementos 

políticos, éticos, sociológicos e/ou psicológicos que, de alguma forma, estejam a ele 

conectados. 

Analisando o positivismo na epistemologia jurídica kelseniana, Elza Maria 

Miranda Afonso observa que 

o papel da ciência jurídica, segundo Kelsen, seria análogo ao da ciência 
natural: proceder à descrição de seu objeto através da formulação de leis. Por 
isso Kelsen admite que a proposição jurídica seja também denominada ‘lei’ 
jurídica, à semelhança da expressão ‘lei’ natural e, nessa analogia, não 
importa a diferença do objeto da ciência jurídica e o da ciência natural. 
Enquanto ciências, ambas se destinam a descrever o objeto de que se ocupam 
e tanto a lei natural como a lei jurídica são instrumentos para a descrição de 
uma conexão funcional. (1984, p. 224).  

Válidas, também nesse prol, as lições de Norberto Bobbio, para quem 

o positivismo jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito 
numa verdadeira e adequada ciência que tivesse as mesmas características 
das ciências físico-matemáticas, naturais e sociais. Ora, a característica 
fundamental da ciência consiste em sua ‘avaloratividade’, isto é, na distinção 
entre juízos de fato e juízos de valor e na rigorosa exclusão destes últimos do 
campo científico: a ciência consiste apenas em juízos de fato. (1995, p. 135). 

A ciência do Direito assim concebida, isto é, metodicamente pautada pela 

aspiração à pureza, prezando pela sua avaloratividade, tende a equiparar-se às ciências 

causais, em regra isentas de influências advindas da vontade humana. Para solucionar 

tal impasse, o mestre de Viena procede à distinção entre a ciência jurídica e as ciências 

da natureza, entre o mundo do dever-ser e o mundo do ser2, cuja diferença residiria em 

uma dualidade de princípios gnosiológicos: enquanto as ciências naturais são regidas 

                                                           
2 Verifica-se, neste aspecto, uma clara influência de Kant no pensamento de Kelsen. Segundo Miguel 
Reale, muitas das idéias do mestre austríaco decorrem do raciocínio kantiano: Há em toda a sua obra as 
idéias fundamentais, de fonte kantista, de que ‘o conhecimento científico não pode ir além do dualismo 
de natureza e espírito, de realidade e valor, de ‘ser’ e ‘dever-ser’; que ‘não é possível deduzir um valor 
da simples verificação de um fato, ainda quando freqüente e normal’. (apud AFONSO, 1984, p. 17)  
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pelo princípio da causalidade, a ciência jurídica exsurge pautada por um princípio 

normativo, a que Kelsen houve por bem denominar princípio da imputação.   

Segundo o princípio da causalidade, referente às leis naturais, se a hipótese ‘A’ 

acontece, ‘B’ necessária e obrigatoriamente também ocorre ou ocorrerá (quando ‘A’ é; 

‘B’ é ou será). No que pertine ao princípio da imputação, essa relação de causa e efeito 

inexiste, antes se verificando uma relação entre uma condição e uma conseqüência, a 

qual não se pauta conforme o reino da necessidade, mas se rege pelo mundo do 

contingente, onde se deparam com as ações humanas. Dessa forma, uma vez verificada 

a hipótese ‘A’, ‘B’ apenas deve ser, sendo certo que ‘B’ pode não vir a efetivamente 

ocorrer. Esta conexão entre condição e conseqüência - melhor dizendo, entre uma 

conduta ilícita e sua conseqüência previamente determinada - depende, portanto, de um 

ato de vontade humana, mais especificamente de um ato de vontade jurídica. 

De feito, assevera Kelsen: 

A imputação que se exprime no conceito de imputabilidade é a ligação de 
uma determinada conduta, a saber, de um ilícito, com a conseqüência do 
ilícito. Por isso pode dizer-se: a conseqüência do ilícito é imputada ao ilícito, 
mas não é produzida pelo ilícito, como causa. É evidente que a ciência 
jurídica não visa uma explicação causal dos fenômenos jurídicos: ilícito e 
conseqüências do ilícito. Nas proposições jurídicas pelas quais ela descreve 
estes fenômenos ela não aplica o princípio da causalidade mas um princípio 
que - como mostra esta análise - se pode designar por imputação. (2000b, p. 
91). 

As considerações até aqui vertidas demonstram que Kelsen parte do princípio de 

que a descrição da realidade é a única via de acesso a um conhecimento científico exato 

e objetivo. Segundo sua proposta de uma Teoria Pura do Direito, também a ciência 

jurídica deve reduzir-se a uma função meramente descritiva, por meio da qual se pode 

constatar apenas se uma norma é ou não, formalmente, Direito positivo, sem que se lhe 

possa adentrar o conteúdo e, dado o seu teor de justiça, aferir se a mesma é ou não 

Direito.  

1.2. Norma Fundamental Hipotética: fidelidade ou relativização epistemológica?  

Kelsen expõe com clareza os seus objetivos, logo no prefácio à primeira edição 

da Teoria Pura do Direito: 

Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica 
pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de 
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ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque 
consciente da legalidade específica de seu objeto. Logo desde o começo foi 
meu intento elevar a Jurisprudência, que - aberta ou veladamente - se 
esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à altura de 
uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. Importava explicar, não as 
suas tendências endereçadas à formação do Direito, e aproximar tanto quanto 
possível os seus resultados do ideal de toda a ciência: objetividade e exatidão. 
(2000b, p. 11).  

Perseguindo tal intento, o mestre de Viena vai definir o Direito como um sistema 

ordenado de normas coercitivas, dotado de unidade interna, na medida em que todas as 

normas podem ser atribuídas a uma única e mesma fonte: a norma hipotética 

fundamental.  

O Direito positivo, segundo esse raciocínio, é constituído por um conjunto de 

camadas jurídicas superpostas, em que cada uma retira seu valor jurídico da camada que 

lhe é imediatamente superior. Para se estabelecer a validade das regras e instituições 

jurídicas, prescinde-se de parâmetros de justiça ou valor, não havendo preocupação com 

o conteúdo das normas, mas somente com o aspecto formal de subordinação à regra 

fundamental. 

Quando se põe em questão o problema do fundamento de uma dada ordem 

jurídica, procura-se justificar - nos termos expostos por Miguel Reale (2002, p. 467) - a 

vigência ou a validade dessa mesma ordem. Kelsen, visando a solucionar tal 

problemática, vai partir da distinção entre ser e deve-ser, dizendo, expressamente, que 

[...]do fato de algo ‘ser’ não pode seguir-se que algo ‘deve ser’, assim como 
do fato de algo dever ser se não pode seguir que algo é. O fundamento de 
validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma outra norma. Uma 
norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é 
figurativamente designada como norma superior, por confronto com uma 
norma que é, em relação a ela, a norma inferior. (2000b, p. 215). 

 Consoante seu entendimento, todas aquelas normas cuja validade pode ser 

reconduzida a uma e mesma norma fundamental formam um sistema de normas, uma 

ordem normativa (KELSEN, 2000, p. 217). Uma norma seria, então, válida, porque uma 

outra superior impõe-lhe observância, de tal sorte que, de patamar em patamar, atinge-

se uma norma que fundamenta a validade de todas as demais que lhe são inferiores.  

Kelsen atenta para a problemática de um regresso ao infinito nos parâmetros de 

validade, considerando que sempre se tenderá a perquirir o fundamento de validade de 

todas as normas que compõem um ordenamento, inclusive daquela que ocupa o topo 
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mais elevado da pirâmide normativa. A solução por ele encontrada é exatamente adotar 

uma posição epistemológica que pressupõe a existência de uma norma fundamental, 

apta a justificar a necessidade de unificar o sistema, bem assim de conferir o estatuto de 

cientificidade ao Direito:  

[...]a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como 
a investigação da causa de um determinado efeito, perder-se no interminável. 
Tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais 
elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser ‘pressuposta’, visto que 
não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar 
numa norma ainda mais elevada. A sua validade já não pode ser derivada de 
uma norma mais elevada, o fundamento da sua validade já não pode ser posto 
em questão. Uma tal norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui 
designada como norma fundamental (Grundnorm). (2000b, p. 217). 

Para o autor austríaco, pois, a norma fundamental não se fundamenta em 

nenhuma outra, sendo ela a ratio final de todas as outras normas e, destarte, de todo o 

ordenamento. Porquanto não é posta nem ditada por nenhum legislador, trata-se de um 

pressuposto derivado da própria ordem jurídica, afigurando-se indispensável a sua 

admissão para que se possa conferir unidade ao sistema.  

Kelsen não atribui, especificamente, um conteúdo à Grundnorm, apenas 

enfatizando sua função de fundamentar a validade objetiva das normas (2000b, p. 227) 

que compõem uma ordem jurídica positiva. Entende, na verdade, que 

[...]uma norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer 
dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido pela via de um raciocínio 
lógico do de uma norma fundamental pressuposta, mas porque é criada por 
uma forma determinada - em última análise, por uma forma fixada por uma 
norma fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, pertence ela à 
ordem jurídica cujas normas são criadas de conformidade com esta norma 
fundamental. Por isso, todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. (2000b, p. 
221). 

Em obra póstuma intitulada Teoria Geral das Normas (1979), o autor procedeu a 

uma reformulação acerca da natureza da norma fundamental, que, de hipotética3, passou 

a ser considerada uma ficção, embora ainda servindo de fundamento de validade da 

ordem jurídica. Neste momento, Kelsen reconhece que a admitir como um juízo 

hipotético é, em última análise, vinculá-la a um ato de vontade do cientista do Direito, 

                                                           
3 Antes, Kelsen elege como proposição fundamental ao conhecimento jurídico-científico um juízo 
hipotético, como se pode constatar por meio da seguinte passagem: [...]a teoria pura recusa-se a ser uma 
metafísica do Direito. Conseqüentemente, ela procura a base do Direito, isto é, o fundamento da sua 
validade, não num princípio metajurídico, mas numa hipótese jurídica, isto é, numa norma fundamental a 
ser estabelecida por meio de uma análise lógica de pensamento jurídico efetivo. (2000, p. 29-30). 
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contrariando, assim, a função exclusivamente descritiva a este reservada. No excerto a 

seguir transcrito, lamenta o mestre de Viena não a ter identificado sempre como uma 

ficção, nos termos propostos por Vaihinger:  

Segundo Vaihinger, Die Philosophie des Als-Ob, uma ficção é um recurso do 
pensamento, do qual se serve, se não se pode alcançar o fim do pensamento 
do material existente. O fim do pensamento da norma fundamental é: o 
fundamento de validade das normas instituintes de uma ordem jurídica ou 
moral positiva, é a interpretação do sentido subjetivo dos ponentes dessas 
normas como de seu sentido objetivo: isto significa, porém, como normas 
válidas, e dos respectivos atos como atos ponentes de normas. Este fim é 
atingível apenas pela via de uma ficção. Por conseguinte, é de se observar 
que a norma fundamental, no sentido da filosofia vaihingeriana do Como-se 
não é hipótese – como eu mesmo, acidentalmente, a qualifiquei - e sim uma 
ficção, que se distingue de uma hipótese pelo fato de que é acompanhada pela 
consciência ou, então, deve ser acompanhada, porque a ela não corresponde a 
realidade. (1986, p. 329).  

Ocorre que, concebendo a norma hipotética fundamental como uma ficção - isto 

é, como sentido de um ato de pensamento, e não de um ato de vontade (GOMES, 2004, 

p. 251) -, Kelsen termina por relativizar a objetividade jurídica pretendida, na medida 

em que algo puramente fictício, ideal, não pode viabilizar uma concordância entre a 

norma fundamental e a realidade jurídica. Termos outros, muito embora pretenda uma 

Ciência Jurídica depurada de cogitações metafísicas, teve Kelsen de recorrer a uma 

ficção para construí-la.  

Arnaldo Vasconcelos, observando haver o autor austríaco, posteriormente, 

admitido ser a norma fundamental uma ficção, assim invectiva sua formulação: 

[...]Não pode a ciência perder-se numa ficção. Tendo em vista as 
diversificadas funções de tal norma, seu descarte importaria a completa 
destruição do sistema kelseniano de ciência jurídica, construído com rigor 
lógico-matemático de geometria. Tombada a pedra central que dá sustentação 
à pirâmide, todas as demais viriam abaixo num movimento irrefreável de 
acomodação. Esse, exatamente, o estado em que Kelsen deixou a Teoria Pura 
do Direito. (2003, p. 168).    

A Grundnorm de Kelsen, portanto, não apenas não amparou uma Teoria Pura do 

Direito, infensa a todo e qualquer elemento metafísico, como também não logrou 

sucesso em explicar a própria norma fundamental. Sábias, também nesta ambiência, as 

considerações de Arnaldo Vasconcelos: 

[...]ao colocar-se a questão acerca do ‘que é e como é o Direito’ como 
interesse ‘único e exclusivo’ do conhecimento jurídico, a teoria pura se 
define como metafísica. Por fim, Kelsen teve de recorrer, para elaboração da 
doutrina da sua ‘norma básica’, a um mínimo de metafísica e de Direito 
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natural, ‘sem os quais não seria possível nem uma cognição da natureza, nem 
do Direito’. (2003, p. 189). 

[...]ao abandonar a doutrina da pressuposição da ‘norma fundamental 
hipotética’, pelo pensamento jurídico em favor da tese de que tal norma deve 
ser o correlativo de uma vontade, Kelsen adere definitivamente à filosofia 
ficcionista do Como-se, segundo a qual referida norma, concebida como ato 
de vontade fictício, realmente não existe. Ficou, deste modo, destruído o 
ponto de apoio sobre o qual repousava toda sua construção teórica. (2003, p. 
209). 

Vista como hipótese ou, num segundo momento, como ficção, a norma 

fundamental representou, antes, uma relativização à opção epistemológica kelseniana, 

ao adentrar o espaço virtual, metafísico, admitindo pressupostos não provenientes da 

experiência e distanciando-se da proposta científica inicial de objetividade e exatidão, 

por meio de uma atividade meramente descritiva. Com efeito, nada obstante sua 

pretensão de pureza, verifica-se um certo grau de metafísica na sua construção teórica 

da norma fundamental - o que, por mínimo, um princípio que seja, já é toda a 

metafísica (VASCONCELOS, 2003, p. 189).  

2 Críticas ao Positivismo Formal Kelseniano 

Afirma, expressamente, o mestre de Viena que a nenhuma ordem jurídica 

positiva pode recusar-se a validade por causa do conteúdo de suas normas, sendo este 

um elemento essencial do positivismo jurídico (KELSEN, 2000, p. 242).  

Fulcrado nessa concepção, o autor extrema o Direito positivo das idéias 

jusnaturalistas, admitindo que as normas jurídicas comportem todo e qualquer conteúdo, 

na medida em não exige ao Direito legitimação pela instância axiológica, ou, como 

refere Arnaldo Vasconcelos, nenhum apelo à idéia de justiça a pressupor valoração; 

nada da noção de Direito natural com pretensões a legitimar o Direito positivo. (2003, 

p. 175). 

 Referida ausência de supedâneos éticos termina por tolerar ou, mesmo, autorizar 

a instalação, sob o pálio legal, de regimes autoritários, pois embora não haja indicativo 

neste sentido, e a Teoria se apresente eticamente neutra, é indubitável que se mostra 

permissiva ou um estuário do bem e do mal, do justo e do injusto, do liberal e do 

despótico (NADER, 1998, p. 199). Demais disso, a teoria não apresenta mecanismo de 

resistência às normas substancialmente injustas ou formas de tutela ao Direito Natural. 
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Não antepõe limites de validade às normas, além das estabelecidas em escalas 

hierárquicas. (NADER, 1998, p.199).  

André Franco Montoro acredita que esse formalismo kelseniano exagerado, de 

matiz conservador, admitiria, até mesmo, que as disposições racistas do regime 

hitlerista, ou as normas de Calígula mandando render homenagens de senador a seu 

cavalo Incitatus, poderão ser tão jurídicas e válidas como as disposições do Código 

Civil ou as modernas declarações constitucionais dos direitos da pessoa. (2005, p. 

307). 

Tecendo críticas ao problema ideológico do pensamento kelseniano, Luiz 

Fernando Coelho discorre que a Teoria Pura do Direito pretende ser neutra, porque a 

imagem da neutralidade é necessária a fim de que a teoria científica possa atuar 

ideologicamente, inserindo-se num contexto amplo de legitimação da dominação social 

por meio do direito. (apud VASCONCELOS, 2003, p. 188). 

Em Michel Villey, também se constata a incisiva afirmação de nunca se haver 

valorizado tão insistentemente a indiferença pelos fins do direito. A concepção de 

Kelsen mutila o direito pela ablação da causa final. Pretende fazer de nossos 

professores cientistas neutros, cérebros sem alma, seres irresponsáveis, prodigando 

seus serviços a qualquer um. (2003, p. 186). 

Com efeito, a postura reducionista adotada por Hans Kelsen limita-se a examinar 

meramente as instâncias de validade das normas jurídicas, desprezando as instâncias de 

valor, como se aquelas, sozinhas, fossem suficientes a lhes conferir legitimidade.   

Não basta, contudo, que se analise se as normas são formalmente boas, isto é, se 

criadas segundo um critério fixado pela norma fundamental pressuposta. Às instâncias 

de validade somam-se as instâncias de valor. Como preconiza Arnaldo Vasconcelos, por 

vezes invocado, resta averiguar, a seguir, se a norma jurídica, além de válida 

formalmente, também o é sob o aspecto material, quer dizer: se, além de validade, 

possui valor. Investigam-se, aqui, suas condições éticas, representadas pelas instâncias 

da justiça e da legitimidade. Pressupõe-se tenha a norma jurídica conteúdo, que seja 

um dever-ser carregado de valores. (2000, pp. 225-226). 
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Ao fixar a premissa da pureza metodológica, Kelsen defende que a Teoria Pura 

do Direito deve ater-se a definir o que é e como é o seu objeto, e não o que ele deve ser, 

tratando-se, pois, de uma teoria positivista do Direito. Assim também conclui Arnaldo 

Vasconcelos, ao aludir às seguintes palavras do pensador: Il giuspositivismo 

tradizionale, e in particolare quello sostenuto da me, conosce solo um tipo di diritto, il 

diritto positivo (2003, p. 7). O autor cearense dispõe, páginas à frente, que pretende 

Kelsen a depuração do Direito, que não é outro, senão o positivo, a fim de conhecer-lhe 

a essência. Sendo Kelsen um positivista ortodoxo, pareceria desnecessário sublinhar 

que seus interesses limitam-se ao direito positivo, e só a este. Não precisaria nem que 

ele escrevesse, depois do termo Direito, o qualificativo ‘positivo’ (2003, p. 106). 

Positivista é, portanto, o predicativo em regra atribuído à obra jurídica de Hans 

Kelsen, na medida em que se considera sua clara pretensão de somente descrever as 

normas jurídicas existentes. Estas, conforme entendimento manifestado por Ana Paula 

Repolês Torres, são tomadas pelo autor de Viena 

por coisas existentes, como padrões de comportamento a serem apreendidos 
pelos cientistas do Direito, retirando destas a tarefa, reservada à Filosofia do 
Direito, de questionar a própria validade dessas normas, isto é, de emitir 
juízos de valor com relação ao seu conteúdo. O Direito, nessa perspectiva, 
descreve o valorado como justo, ou seja, o valor que foi objetivado por meio 
da positivação do Direito, e não o que deveria ter sido ou deveria ser 
valorado dessa forma. (TORRES, 2006, p. 73) 

Referida separação de funções entre a ciência e a filosofia Jurídicas revela a 

concepção de ciência inerente ao pensamento kelseniano. Para o pensador, esta tem 

como fim precípuo descrever a realidade, fulcrando-se, portanto, no universo empírico, 

na observação dos fatos da realidade; ao passo que a filosofia encontra-se restrita ao 

mundo das especulações, onde admitidos juízos de valor. 

Tal procedimento epistemológico de redução, por meio de que os objetos são 

despojados dos elementos de sua concretude, faz do formalismo o instrumento central 

do método kelseniano (VASCONCELOS, 2003, p. 124). Segundo este positivismo 

jurídico formal, a realidade deve ser examinada de forma estritamente descritiva, sem 

que o observador exerça qualquer influência sobre o objeto em estudo.4   

                                                           
4 Ana Paula Repolês Torres explica que o lema de teorias positivistas como a de Hans Kelsen, qual seja, 
‘é preciso anular o sujeito para nos atermos às coisas mesmas, e estas melhor nos revelarem seu em si’, 
é ilusório, haja vista que a imbricação recíproca entre sujeito e objeto faz com que nem mesmo a 
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Essa suposta neutralidade científica, acreditando na possibilidade de construção 

de um conhecimento desinteressado, estritamente descritivo e isento de valores, não se 

afigura, contudo, possível. Na verdade, toda observação da ‘realidade’ pressupõe uma 

escolha teórica prévia, em outras palavras, todo realismo epistemológico é sempre 

enfraquecido na medida em que invariavelmente adentra o espaço virtual (TORRES, 

2006, p. 75). 

Com Kelsen, não poderia ser diferente. Ao desenvolver a Teoria Pura do Direito, 

termina, ele próprio, por relativizar sua opção epistemológica, na medida em que a 

argumentação empreendida adentra, por vezes, a metafísica, acolhendo pressupostos 

que não advêm da experiência, do meramente empírico. 

Arnaldo Vasconcelos aponta, entre os desvios mais notáveis que revelam a 

inconsistência doutrinária da Teoria pura do Direito, os seguintes:  

[...]ao admitir a franca entrada do fato em seu mundo jurídico, Kelsen 
renuncia, automaticamente, ao princípio da ’pureza metódica’, por esse meio 
descaracterizando, de modo definitivo, seu projeto original; de outra parte, 
ao aceitar tenha a norma conteúdo, renega o ‘formalismo’, um dos dois 
suportes fundamentais de sustentação de sua teoria; [...]demais, seu 
‘antijusnaturalismo’ é vencido pela entrada de um mínimo de metafísica e de 
Direito natural em sua teoria, através, principalmente, de uma das 
reformulações da doutrina da ‘norma fundamental hipotética’. Em 
conseqüência, admitiu francamente Kelsen, a ciência jurídica teve de 
ultrapassar a fronteira do positivismo puro. (2003, p. 209).  

Igualmente, Ana Paula Repolês Torres aduz que, 

em alguns momentos, a teoria de Kelsen afasta-se dessa base empírica 
requerida pelo positivismo, pois, além de recorrer a um pressuposto lógico-
transcendental para tornar coerente sua teoria, no caso, a mencionada 
norma fundamental, todo o empenho do autor para construir uma ciência 
jurídica autônoma, livre de elementos externos, donde a sua ‘pureza’, 
relaciona-se com a indagação sobre as condições de possibilidade do 
próprio conhecimento científico do fenômeno jurídico, condições essas que 
configuram um conhecimento ‘a priori’, já que não passível de 
demonstração experimental.  

A versada autora ressalta, ainda, que 

 [...]Kelsen teve de admitir que a complexidade do Direito Moderno é 
incapaz de ser apreendida e traduzida em leis, ressaltando, assim, a abertura 
interpretativa do Direito para situações futuras, porém o fez a custo de, 
implicitamente, negar seus pressupostos epistemológicos, ao afirmar que o 

                                                                                                                                                                          
‘realidade’ possa ser apreendida em termos ontológicos, sendo sempre construção, caracterizando-se 
toda análise que dela se faça como uma perspectiva, uma observação que apresenta pontos cegos, 
conforme Niklas Luhmann. (2006, p. 75). 
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dever-ser descrito pelo Direito seria substituído pelo ser, pela decisão do 
aplicador. (2006, p. 75). 

O projeto de ciência meramente descritiva de Kelsen tem por objetivo principal 

afastar a metafísica da esfera da ciência do Direito, por esse modo tornando os valores 

prescindíveis à vida jurídica. Ressalta Vasconcelos, porém, que, não obstante seja o 

Direito considerado, do ponto de vista da Teoria Pura, uma autarquia, um todo 

autônomo, completo e independente, a alimentar-se por seus próprios meios, 

a mera descrição de fatos ou acontecimentos não caracteriza uma teoria. No 
processo científico, a teoria coloca-se além dessa fase preambular, num 
momento posterior destinado à criatividade. Nesse instante é que realmente 
se manifesta a excelência do saber, ou melhor, do fazer científico. (2003, p. 
175). 

[...]caracterizando sua ciência jurídica como unilateralmente descritiva, 
Kelsen recua no tempo, inviabilizando seu projeto teórico, tanto que a ciência 
atual apresenta-se e distingue-se como atividade criadora, de índole preditiva 
ou prescritiva. Sobrelevam seus atributos valorativo e teleológico. (2003, p. 
175). 

 Também válidas as críticas de Plauto Faraco de Azevedo à atitude reducionista 

preconizada pelo positivismo: 

 [...]cumpre rejeitar a cisão operada no discurso jurídico, consistente em 
compartimentar o conhecimento do Direito, dividindo-o em duas partes 
estanques, uma lógica, ocupando-se da ciência das normas, e outra, 
axiológica, a quem incumbiria o trato dos valores tanto subjacentes, quanto 
buscados pela ordem jurídica. Deriva ela de uma redução gnosiológica 
insustentável, em completo descompasso com os dados da moderna 
investigação jurídica voltada ao campo social, daí resultando sérias 
conseqüências para o raciocínio jurídico, sensíveis na interpretação e 
aplicação do Direito. Seu artificialismo é sensível na própria estrutura das 
regras jurídicas de conduta, em cuja hipótese legal não se enunciam 
simplesmente juízos de natureza hipotética, visto que neles se acham 
implícitos valores a serem resguardados. Essa injustificável cisão, oriunda do 
positivismo jurídico, em nome da cientificidade do Direito, declara 
incientífica toda a contemplação valorativa, e os espíritos procuram, 
conscientemente, limitar-se à investigação empírica do Direito existente.  
(1998, pp. 13-14). 

Visando a elaborar uma Ciência do Direito imune a qualquer influxo extra-

jurídico, Kelsen desenvolveu uma teoria segundo a qual ao Direito caberia somente  

descrever as normas jurídicas existentes, elaborando proposições que exerceriam papel 

semelhante às leis naturais. Esta postura juspositivista, contudo, na medida em que não 

exige ao Direito qualquer legitimação pela instância axiológica, ampara verdadeiro 

descomprometimento do discurso jurídico com o contexto social, sobressaindo a 
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renúncia à responsabilidade social axiológica do jurista, de modo a merecer ser a 

mesma repudiada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na medida em que se reduz à descrição do fenômeno jurídico, sem jamais 

recorrer a juízos de valor, afigura-se formalista o normativismo kelseniano. De fato, a 

proposta do autor germânico limita-se ao processo de formação, validade e vigência das 

normas, bem assim das relações destas entre si no âmbito do ordenamento jurídico, sem, 

contudo, lhes examinar ou valorar o conteúdo. Sua juridicidade, portanto, independe do 

eventual teor de justiça, cuja análise é remetida ao âmbito político, não compondo a 

esfera de atuação do cientista do direito. Termos outros, não será o justo ou o injusto 

contido na norma que lhe conferirá o caráter jurídico, mas tão-somente a forma como é 

produzida, numa atitude estritamente positivista. 

Se a obra de Hans Kelsen representou, para alguns, um marco para a delimitação 

do âmbito da ciência jurídica, seu pensamento, no entanto, apresenta sérios obstáculos 

para a compreensão do Direito moderno. É que, supedaneado em um puro formalismo, 

desprovido de exigências éticas, tende a aceitar que qualquer conteúdo seja atribuído às 

normas jurídicas - o que levou a cogitar como juridicamente aceitável a experiência 

nazista. Atualmente, sobretudo após o giro hermenêutico empreendido por Gadamer e, 

entre nós, com o desenvolvimento da teoria tridimensional do Direito por Miguel Reale, 

exsurge a relevância do contexto em que se insere a norma para a compreensão do 

fenômeno jurídico.  

Com efeito, se a humanidade experimenta sua evolução em decorrência da 

superação dos empecilhos à satisfação de seus anseios e de suas necessidades 

prementes, a ordem social importa um permanente devir, que repercutirá em seus 

alicerces institucionais. O ordenamento jurídico, dessa forma, embora com pretensão de 

permanência, possui também um caráter dinâmico, na medida em que não pode assumir 

postura alheia à realidade social sempre em modificação, sob pena de se tornar obsoleto, 

dissociado da realidade a que se destina, e, conseqüentemente, haver ruptura da ordem 

fundamental positivada. 
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Posturas epistemológicas quais a de Kelsen, unilaterais, positivistas e 

contraditórias - que privilegiam a forma, preterindo o aspecto material -, têm, 

necessariamente, de ser abandonadas, dando-se preferência ao conteúdo, às decisões 

políticas de um povo, para se reconhecer a inevitável complementaridade entre texto e 

contexto, ideal e real, global e local, enfim, entre forma e matéria. 

Afinal, para que possuam efetividade, os ordenamentos jurídicos devem 

corresponder essencialmente aos fatores reais de poder, nos moldes propostos por 

Ferdinand Lassalle, e, por conseguinte, têm de seguir o ritmo imposto pelas mudanças 

sociais que estes determinam ao longo do tempo, fazendo uma aproximação do ser da 

realidade ao dever-ser normativo.  
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 A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO, DA SOCIEDADE E DO ESTADO NO 

SÉC. XXI E A CONTRA PROPOSTA OFERECIDA PELO MÉTODO 

DIALÉTICO  

 

Angela Maria Griboggi∗

 

RESUMO 

A sociedade contemporânea passa por transformações, nas quais as quebras de 

paradigmas, sobretudo quanto ao Direito são impactantes. O que se em parte, pela 

deficiência do modelo monista estatal de controle administrativo, legislativo e jurídico, 

que não condiz aos reclames sociais. Esta realidade abre campo a discussões sobre tal 

contexto conflituoso, o qual exige reflexões quanto à posição do Estado, do Direito e da 

própria Sociedade, neste início de século. 

O presente trabalho buscará ponderar tal contexto, resgatando a cidadania e a 

efetividade dos direitos aos indivíduos, demonstrando o dever do Direito na manutenção 

deste status, dever este que não será alcançado se para tanto for observado apenas o 

rigor metodológico e absoluto das concepções positivistas.  

Para chegar a tal propósito, as reflexões expostas serão apresentadas em três capítulos, 

quais sejam: da formação do Estado Moderno ao Direito Positivo, a crise do 

Positivismo Jurídico e a contra proposta oferecida pelo Método Dialético.  

O primeiro capítulo trata dos aspectos histórico-sociais que condicionaram a formação 

do Estado Moderno e a positivação dos direitos enquanto modelo de regulamentação 

ideal. O segundo capítulo discorre sobre os fatores e a realidade que ocasionaram o 

declínio deste modelo positivista tido ideal. O terceiro capítulo analisa a proposta 

oferecida pelo método dialético, exposto pelo professor Michel Miaille, ao problema do 

Positivismo Jurídico.  
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ABSTRACT 

The society contemporary passes for transformations, in which the paradigm in 

additions, over all how much to the Right they are effect excellent. What if in part, for 

the deficiency of the state monist model of administrative, legislative and legal control, 

that not it tells to you complain them social. This reality opens field the quarrels on such 

conflictions context, which demands reflections how much to the position of the State, 

the Right and the proper Society, in this beginning of century. 

The present work will search to ponder such context, rescuing the citizenship and the 

effectiveness of the rights to the individuals, demonstrating the duty of the Right in the 

maintenance of this status, duty this that will not be reached if in such a way will be 

observed only the method and absolute severity of the positivists conceptions. 

To arrive at such intention, the displayed reflections will be presented in three chapters, 

which are: of the formation of the Modern State to the Positive law, the crisis of the 

Legal Positivism and the proposal the Dialectic Method. 

The first chapter deals with the description-social aspects that had conditioned the 

formation of the Modern State and the positives of the rights while ideal model of 

regulation. As the chapter discourses on the factors and the reality that had caused the 

decline of this ideal had positivist model. The third chapter analyzes the proposal 

offered by the dialectic method, displayed for teacher Michel Miaille, to the problem of 

the Legal Positivism. 

 

KEYWORDS: CRISIS OF THE LEGAL POSITIVISM, MONISM, METHOD 

DIALECTIC, STATE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente proposta almeja ilustrar a crise da sociedade contemporânea e 

sobretudo a do direito e da dogmática jurídica no séc. XXI, evidenciando que o Estado 

não tutela, nem atende os direitos da população, além de aceitar um sistema social de 

marginalização e exclusão da grande maioria, fatores que são favorecido pelo 

enraizamentos das concepções positivistas em seu sistema sócio-jurídico. 

O Estado Moderno vive um momento de crise, onde seus pilares estão 

enfraquecidos em razão das realidades sociais, culturais e jurídicas vigentes. Pode-se 

dizer, que a crise do Positivismo Jurídico revela-se dentre outros motivos pela crise do 
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Estado, que apresenta uma infinidade de instituições falidas, nas quais o modelo 

positivista não se harmoniza mais com tanta perfeição.   

As formas de sufocação e marginalização do ser humano, a limitação e 

imposição de um sistema estatal, jurídico e econômico único causaram instabilidades e 

desigualdades sociais, que por sua vez provocaram a ruptura de conceitos impostos, que 

agravada pela força dos movimentos sociais, exigem mudanças paradigmáticas. 

Os atuais condutores da sociedade contemporânea, positivista, monista, 

individualista e capitalista assumem a posição de comando como reflexo do produto 

histórico da força da propriedade privada e do capital sobre as dinâmicas sociais, mas  

em desfavor das aspirações éticas e morais da coletividade.  

O modelo estatal e positivista tornou-se proveitoso aos interesses da 

burguesia  capitalista entre os séc. XVII e XVIII e se prolonga até os dias atuais, 

contudo, o mesmo não atende mais aos anseios contemporâneos, seja da classe 

burguesa, seja da classe proletária. De modo que mudanças estão ocorrendo e ocorrerão 

a ponto de se acreditar que o séc. XXI representará um novo divisor de águas, por tal 

razão, o presente momento histórico exige reflexões sobre os caminhos a serem 

seguidos pela sociedade.   

Desta forma, esta pesquisa alvitra-se dialogar e contextualizar tais 

observações frente ao discurso jurídico hegemônico, expondo a crise pela qual passa o 

Estado e o positivismo jurídico e a contra proposta oferecida pelo método dialético 

exposto pelo professor Michel Miaille.  

O método crítico dialético proposto por Michel Miaille revela-se como 

alternativa ao Positivismo Jurídico kelsiniano, visto buscar na sociedade e na realidade 

o que há no direito, percebendo este de modo amplo, de modo a compreender que 

Direito não é sinônimo de Lei.   

A sociedade do século XXI, vinculada a seus avanços tecnológicos, culturais 

e sociais deve enfrentar suas realidades e buscar respostas às mesmas, de modo que seus 

dogmas, principalmente os jurídicos sejam refletidos, atualizados e transformados, 

conforme as necessidades contemporâneas.   

1 DA FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO AO DIREITO POSITIVO 

O Direito é uma manifestação social constatada inclusive nos povos sem 

escrita, passou pela Antiguidade, pela Sociedade Egípcia, Hebraica, Grega e Romana, 

vindo a se consubstanciar na Sociedade Medieval através do Direito Canônico, Celta, 

Germânico, Feudal, dentre outros, até chegar a Sociedade Moderna.  
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A passagem do Direito Natural para o Direito Positivo1 assumiu papel 

relevante na passagem do Direito Medieval ao Direito Moderno e conseqüentemente na 

formação do Estado Moderno.  

No séc. XVI, o Direito Natural passou a ser instrumento teórico de luta 

contra o Direito Medieval. Para aquele, a idéia de direito era abstrata e correspondente a 

uma justiça superior e anterior, estando suas fontes na natureza, na vontade de Deus ou 

na racionalidade dos seres.  

RÁO (1997, p. 75) descreve o direito natural como um conjunto de 

princípios supremos, universais e necessários que, extraídos da natureza humana pela 

razão são imediatamente aplicados, quando definem os direitos fundamentais do 

homem.  

No final da Idade Média, os direitos de soberania nos territórios estavam 

divididos entre os príncipes, a igreja, os cavaleiros e as cidades. Observa ZIPPELIUS 

(1997, p. 72) que “encontravam-se muitas vezes frente a frente, dois Estados no Estado, 

um aparelho do príncipe e um aparelho estamental, príncipes e estamentos tem tropas, 

autoridades, tesouros, representações diplomáticas próprias”. Ressalva o autor que o 

Governo passou a ser um ato contínuo de negociar compromissos.  

Neste contexto, ganhava peso a idéia de consolidação do poder público nas 

mãos dos príncipes, com primazia inclusive sobre o poder da igreja e sobre as 

competências estamentais. Os senhores territoriais impuseram-se progressivamente e 

transformaram as poliarquias em unidades de poder rigorosamente organizadas, 

dispondo de uma única ordem jurídica cada vez mais unificada, que acabou por se 

codificar. Desta forma, ZIPPELIUS (1997, p. 72 e 73) conclui com Jellinek, que o 

Estado converteu-se no grande Leviatã, que foi devorando todos os poderes públicos. 

As sociedades que se uniram no final do séc. XIV, para suprir suas 

necessidades passaram necessitar acumular bens materiais, o qual foi simbolizado pelo 

dinheiro.  

A dominação feudal fundiária gerou estabilidades que levaram a burguesia 

ao poder político e econômico, os quais, por sua vez denegaram distribuição social. A 

visão política desta época ligou-se ao liberalismo, individualista, capital e a burguesia. 

O capitalismo consolidou-se como modelo de desenvolvimento econômico e social do 
                                                 
1 O Direito natural modernamente é antagônico ao Direito positivo, aquele é fixo, imutável, universal, 
enquanto este é mutável para que possa atender as necessidades sociais. Descreve SALDANHA (1987, p. 
64) que “O Direito Natural é um conceito geral, que se apresenta a cada passo em diferentes versões: 
direito ditado pelos deuses, direito do mais forte, igualdade estóica na Cosmópolis, etc”.  
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séc. XVII e XVIII e foi possível, dentre outros motivos, em razão da crise do 

feudalismo, da criação da burguesia e do proletariado, este último corresponderam aos 

servos advindos das glebas, que chegaram as cidades, despojados de dignidade, aos 

quais restava penas sua força do trabalho.  

MIAILLE (1994, p. 117) descreve o modelo de produção capitalista como 

“processo de valorização de um capital por meio de uma força de trabalho comprada 

num mercado como mercadoria: a compra da força de trabalho toma a forma de um 

salário, que é suposto representar o equivalente do dispêndio desta força de trabalho”. 

Ressalva o doutrinador ser oculto o fundamento do capitalismo, ou seja, a mais valia2.  

Para manter-se no poder, proteger seus bens e garantir progresso material, a 

burguesia precisou de um modelo político institucional que culminou no modelo do 

Estado Moderno ocidental3. Pode-se descrever que os grandes propulsores do Estado 

Moderno são o contrato social, a propriedade privada e o capital. 

Observa MIRANDA (2002, p. 38) não haver precisão exata quanto à data do  

surgimento do Estado, quando a organização política medieval transformou-se nesta 

nova forma de organização política. Contudo, tal doutrinador descreve que as condições 

gerais para o desenvolvimento dos Estados giram em torno do influxo de condições 

espirituais, socioeconômicas e internacionais4. 

O Estado como fruto da sociedade e de seus movimentos histórico-sociais, 

passou a ter a finalidade de organizar e manter o controle da estrutura social, de modo a 

perpetuar suas formas de manutenção e repressão pelo poder. Para tanto, descreve 

ZIPPELIUS que:   

 

“A conduta dos sujeitos de direito,associados num Estado, é, 

                                                 
2 Explica o doutrinador: “Com efeito, o salário não representa o equivalente do dispêndio da força de 
trabalho, mas uma parte dele tão-somente. A parte “não paga” do dispêndio da força de trabalho valoriza, 
no entanto, o capital, fazendo-o produzir um rendimento,  a mais-valia, de que se apropria o proprietário 
do capital” (MIAILLE, 1994, p. 117).  
3 MENDES (1994, p. 62) observa que as bases capitalistas ligaram intrinsecamente o Direito ao Estado, 
tornado este o único legitimado a oferecer a prestação jurisdicional e assim, de forma que reduziu o 
Direito a lei, abandonando-se o direito consuetudinário, que foi construído pelos costumes ao longo dos 
tempos.  
4 Dentre as condições espirituais estão o Renascimento, a Reforma e a Contra-reforma, com as crises 
psicológicas e morais, do humanismo ao racionalismo, do racionalismo ao romantismo, o espírito 
cientifico rebelde contra o espírito religioso, o progresso técnico e o aproveitamento da natureza, a 
difusão da cultura e a passagem da cultura de corte e de claustros a cultura de massas. Dentre as 
condições socioeconômicas estão a decadência da nobreza e da aristocracia rural e a ascensão da 
burguesia, o desenvolvimento do capitalismo sob várias formas econômicas e jurídicas, a revolução 
industrial, o aparecimento da classe operaria, o sindicalismo e a amplitude dos conflitos sociais 
(MIRANDA, 2002, p. 39). 
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portanto, coordenada pelo fato de ela se orientar por normas, 
que tem uma forte probabilidade de serem executadas mediante 
um procedimento coercitivo, num Estado solidamente 
organizado, através de uma estrutura, assente na divisão do 
trabalho, de instituições estatais, que se controlam também 
reciprocamente quanto ao seu funcionamento ordenado. (...) O 
Estado e o direito garantido são o resultado de uma evolução 
histórica, um produto da civilização progressiva, um passo no 
processo da “autodomesticação” da humanidade (ZIPPELIUS, 
1997, p. 62 e 63)”.  

 

Modernamente, para que um Estado seja considerado como tal, deve possuir 

quatro elementos constitutivos, que estão elencados na Convenção Interamericana sobre 

os Direitos e Deveres dos Estados, firmada em Montevidéu, no ano de 1933, quais 

sejam, população permanente, território determinado, governo e capacidade de se 

relacionar com os demais Estados.  

Para garantir sua coesão e a manutenção do poder burguês, o Estado 

Moderno necessitou de unicidade, estabilidade e positivação, fatores obtidos com a 

doutrina positivista, onde o Direito Moderno passou a ser fonte de manutenção do poder 

estatal5. 

O Positivismo Jurídico passou por diversas transformações e a necessidade 

de transformá-lo em Ciência, caracterizou-se com um de seus maiores marcos. A 

ciência jurídica foi limitada à formação de um juízo de validade do Direito, isto é, 

assegurar a existência jurídica por meio de um método avalorativo, isto porque a ciência 

também deveria ser avalorativa.  

Isto se deve, porque o Direito enquanto objeto de conhecimento estudado 

pela Ciência Jurídica, para se tornar um saber científico, deveria ser empírico, 

descritivo, exato, objetivo e pautado na idéia da neutralidade. 

A doutrina positivista é resultante de um processo histórico, que ganhou 

força e chegou ao ápice com Hans Kelsen, o principal representante da Escola 

Positivista do Direito. Outros doutrinadores positivistas também se destacam, tal como 

Hebert Hart, Bobbio e Reale. Esta doutrina é muito criticada, dentre os principais 

críticos estão Chaïm Perelman, François Gény, Jhering, Roscöe Pound e Wolkmer.  

O Positivismo Jurídico defende a existência de direito apenas se o mesmo 

for positivado, ou seja, codificado segundo regras estabelecidas antecipadamente. A 

                                                 
5 O Direito Moderno correlato ao Estado Moderno, fez-se secular e racionalizado, estatizado e legalista, 
contrariando em grande parte o Direito Medieval (SALDANHA, 1987, p. 48).  
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norma passou a ser válida apenas quando integrante de um ordenamento jurídico real, 

podendo ser valorada apenas enquanto correspondente do direito ideal. Tais fatores 

geraram apego excessivo do Direito ao formalismo jurídico, sendo a Lei transformada 

na única fonte do Direito, que aceita os costumes somente se os mesmos não o 

contrariarem. 

Dentre as bases do Positivismo Jurídico está o monismo jurídico, ou seja, 

teoria segundo a qual há apenas um sistema de Direito, qual seja, o direito positivo 

estatal. Ao tratar do assunto, REALE (1984, p. 243) descreve que para o monismo “só o 

sistema legal pelos órgãos estatais deve ser considerado Direito Positivo, não existindo 

positividade fora do Estado e sem o Estado”. 

O Estado Moderno apóia-se neste  modelo monista, que lhe garante a 

afirmação de ser a única fonte criadora da norma jurídica e conseqüentemente do 

Direito. O Direito foi reduzido pelo Estado apenas ao ordenamento jurídico. Donde se 

conclui que o Direito passou a ser fonte de manutenção do poder estatal.  

Para Kelsen o Estado é uma ordem normativa, detentora do monopólio da 

produção da norma jurídica, estando o poder legitimado pela validade oferecida pelo 

Direito, que por sua vez tem respaldo no próprio Estado, que necessita de um 

ordenamento jurídico único e por tal, monista.  

Segundo o jurista não há dualismo entre Estado e Direito, porque ambos 

seriam a mesma coisa, onde Direito é Estado e Estado é Direito Positivo.  

A origem do pensamento kelsiniano vinculou-se ao momento histórico em 

que vivia, época do formalismo. Cada Ciência buscava definir e refazer-se por si mesma 

e Kelsen obteve coerência e rigor sistêmico ao descrever sua teoria do Direito. E ao 

identificar o Direito ao Estado tornou possível “a descrição do ordenamento como 

conjunto escalonado de normas e a das normas como função de um sistema lógico de 

competências” (SALDANHA, 1987, p. 60).   

Kelsen foi muito importante para o cientificismo no século XIX e 

representou um marco para o Direito. Segundo ele o conhecimento jurídico, ou, a teoria 

do direito, para ser científica deveria ser neutra, isto é, não poderia emitir nenhum juízo 

de valor. Em sua Teoria Pura do Direito, o termo “pura” refere-se a Ciência e não ao 

Direito, visto que este jamais poderia ser puro, sendo sempre valorado e passível de 

influência por diversas variáveis. Assim o termo “pura” reverte-se a ciência neutra6.  

                                                 
6 Descreve KELSEN (2000, p. 14) “(...) uma ciência jurídica objetiva que se limita a descrever o seu 
objeto esbarra com a pertinaz oposição de todos aqueles que, desprezando os limites entre ciência e 

3848



  

Ao retirar da Ciência Jurídica os juízos de valor, o jurista os transmitiu a 

outros ramos da ciência. O método positivista não quer justificar nada, apenas 

descrever. Para Kelsen o cientista do Direito deveria ser neutro, mas que o operador do 

direito não.  A neutralidade separa de modo absoluto o objeto pesquisado se seu 

investigador7. 

A Ciência Jurídica tem por missão conhecer o Direito e descrevê-lo, 

enquanto os órgãos jurídicos têm a função de produzir o Direito para que ele seja 

conhecido e descrito pela ciência jurídica (KELSEN, 2000. p. 113).  

Já no prefácio da segunda edição de sua obra prima, “Teoria Pura do 

Direito”, Kelsen delimita e deixa clara a intenção que possuía com sua teoria, 

descrevendo: “procuro resolver os problemas mais importantes de uma teoria geral do 

Direito de acordo com os princípios da pureza metodológica do conhecimento 

científico-jurídico e, ao mesmo tempo, precisar, ainda melhor do que antes havia feito, 

a posição da ciência jurídica no sistema das ciências (KELSEN, 2000, p. 13)”.   

Segundo Kelsen o Direito é um conjunto de regras que tem por objetivo a 

regulamentação do exercício da força na sociedade. Onde a Lei, que emana 

exclusivamente do Estado, é expressão da vontade do poder normativo estatal, ou seja, 

da imperatividade da norma.  

Para Kelsen a Teoria Pura do Direito somente pode construir um método 

puro,  através de uma linguagem precisa, lógica, objetiva e positivada. No positivismo 

kelsiniano, não há relação entre Ciência Jurídica, moral e justiça, porque a Ciência 

jurídica para ser Ciência tem de ser avalorativa. Esclarece que é o Direito que tem valor 

e não a Ciência do Direito.   

Neste sentido descreve ROSS (2000, p. 326) que a justiça não pode ser um 

padrão jurídico-político ou um critério último para julgar uma norma, de modo a não 

caber a ideologia da justiça um exame do valor da norma. Contudo observa que isto não 

significa que o Direito vigente não tenha conexão com a idéia de justiça8.  

                                                                                                                                               
política, prescreve ao Direito, em nome daquela, um determinado conteúdo, quer dizer, crêem poder 
definir um Direito justo e, conseqüentemente, um critério de valor para o Direito positivo”. O 
doutrinador ainda observa que: “o problema da Justiça, enquanto problema valorativo, situa-se fora de 
uma teoria do Direito que se limita a análise do Direito positivo como sendo a realidade jurídica”.   
7 Para SALDANHA (1987, p. 62) “(..) a atitude kelsiniana não consiste em considerar a variedade de 
valores (e de idéias de justiça) que ela pode carregar, e sim em omitir pura e simplesmente a relação  
entre norma, como forma, e os valores (ou idéias de justiça) que eventualmente carregue”.  
8 Explica o autor que o problema pode ser indagado de duas formas, inicialmente questionasse o papel 
desempenhado pela idéia de justiça na formação do direito positivo, na medida em que é entendida como 
uma exigência de racionalidade e por segundo questionando-se o papel desempenhado pela idéia de 
justiça na administração de justiça (ROSS, 2000, p. 326 a 330).  
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Narra SALDANHA (1987, p. 67) que “A teoria kelsiniana propriamente 

dita, encontra-se realmente em sua concepção a figura de um Direito e um Estado 

despojados de toda politicidade”. 

Observa WARAT (1995, p. 268) que as dimensões políticas da teoria 

kelsiniana permeiam todo o princípio de purificação metódica, onde todas as instâncias 

purificadoras derivadas de tal princípio apresentam uma dimensão política9.  

O contexto histórico do início do séc. XXI, no qual estava inserido Kelsen 

quando escreveu sua teoria, revelava um momento filosófico de predomínio do 

neopositivismo lógico, enquanto o momento político girava em torno da ascensão do 

nacional socialismo. Momentos que preocupavam o jurista e que o motivou a produzir 

sua teoria. Por entender que a Ciência do Direito não poderia legitimar o ordenamento 

jurídico vigente, ou seja, que o agente do Direito não justificasse a realidade (nacional 

socialista) através da Ciência do Direito.  

Um dos legados de maior relevância deixado por Kelsen é a concepção 

teórica segundo a qual o ordenamento jurídico seria um conjunto hierarquizado de 

normas jurídicas estruturadas em forma piramidal, estando em seu topo a norma 

hipotética fundamental a qual deveria fundamentar as demais. 

O corte epistemológico causado por Kelsen refere-se a definição do objeto 

da Ciência Jurídica, que passou a ser a legalidade. Para ele a diferença entre Ciência 

Jurídica e Direito é essencial. Observa-se que o jurista não menosprezava a realidade, 

mas a compreendia como integrante de disciplinas afins a Ciência do Direito, ocupando 

todas as Ciências o mesmo patamar de igualdade, mesmo que diferentes.  

Em defesa de Kelsen, SALDANHA (1987, p. 35) observa que a teoria 

kelsiniana  abriga não só o purismo metodológico e o normativo doutrinário, mas 

também importante valoração do relativismo filosófico, além de observações e 

sugestões sobre a evolução do pensamento ético, jurídico e político.  
                                                 
9 WARAT (1995, p. 268) descreve que a política além de ser vinculada a um ideal de justiça, precisa ser 
compreendida em relação ao poder e a instituição simbólica da sociedade, para tanto apóia-se nas idéias 
de Foucault sobre o poder, dizendo: “1) que ao poder verei como um exercício imaginativo (mais que 
repressivo, já que incita e suscita, mais que proíbe), co-extensivo ao social e presente em todas as suas 
relações de força. O poder não está localizado em parte alguma e se apresenta como uma relação 
(imaginariamente realizada) que alcança tanto aos dominantes como aos dominados. O poder é, então, 
visto como uma teia de significação difusa; 2) o jogo de forças do poder aleatório, turbulento e flexível 
se encontra indissoluvelmente unido ao saber, de tal sorte que o poder se imbrica com o saber, 
instituindo uma dimensão imaginária de significação que opera como uma matriz identificatória entre os 
indivíduos, desempenhando por esse motivo, um papel destacado como estratégia de manipulação da 
realidade social. Assim, o poder emerge como ideologia. Entendida aqui, não como qualquer cadeia 
arbitrária de palavras, mas um certo nível de racionalidade e universalidade, que como saber contribui 
para a formação institucional da subjetividade”.  

3850



  

Contudo, tal teoria não deixou de despertar muitas críticas em razão das 

conseqüências que trouxe a Sociedade e ao Direito, principalmente por seu purismo 

metodológico, pelo formalismo excessivo e pelo apego exagerado a Lei, entendida 

como única fonte do Direito. Características estas que afastaram o Direito e sua Ciência 

dos aspectos sociais, os quais representam sua verdade fonte.  

 

 

2 A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO  

A doutrina positivista mostrou-se hegemônica do séc. XVIII até o séc. XX, 

quando então começaram a aparecer teorias críticas que se contrapuseram 

principalmente à falta de valoração da Ciência Jurídica.       

HART (2001, p. 202) cita duas formas diferentes de rejeição ao Positivismo 

Jurídico, a primeira expressada nas teorias clássicas do Direito Natural e a outra que 

oferecendo um relato diferente dos modos pelos quais a validade jurídica ligasse ao 

valor moral, por adotar um ponto de vista diferente e menos racionalista da moral.  

Outra crítica que se faz ao Positivismo e também a Modernidade refere-se 

aos resultados que trouxeram a contemporaneidade, ao picotar as Ciências, tornando o 

conhecimento fragmentado.  

MIAILLE (1994, p. 275 e 276) descreve o Positivismo como uma atitude 

que encontra na observação científica dos fenômenos a explicação da realidade, 

excluindo toda especulação metafísica, de modo a pretender demonstrar que os 

progressos do espírito humano, estavam ao abandono de certo número de ideais que a 

experiência não poderia fundar nem provar, cabendo ao Positivismo dar a sociedade um 

conhecimento científico. Contudo, após o sucesso, esta doutrina passou a ser objeto de 

críticas, tanto por parte dos partidários do Direito Natural, quanto pelos juristas 

marxistas. 

O Positivismo foi criticado por pretender a construção de um método para 

fazer Ciência, onde o conhecimento convergiria ao conhecimento produzido à cerca das 

Ciências, devendo tal busca ser empírica (baseada na realidade, experiência), mas 

verificada pela Ciência. Compreendendo a realidade como o mundo dos fatos, de modo 

a não haver Direito neutro, porque este é condicionado a vetores compostos por valores.  

Muitos críticos discordam das concepções positivistas, porque as mesmas 

afastaram a Ciência do Direito das preocupações com a realidade, preocupando-se de 

modo imediato com a norma jurídica e apenas de forma mediata com a realidade.  
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SALDANHA (1987, p. 132) propõe uma linha crítica entre a asséptica 

pretensão formalista de neutralismo científico, que recusa reconhecer a presença de 

valores na teoria social e a atitude que, reconhecendo tais valores, assume posição 

radical. Ainda relata a impossibilidade de redução do saber jurídico apenas à dogmática, 

ou reduzido apenas à visão sociológica, reconhecendo que os problemas teóricos 

começam daí e não do esvaziamento causado por sua negação.  

Para SALDANHA (1987, p. 69) “pensar no Direito como pura representação 

lógica, reduzi-lo a norma e ter a norma como puro juízo, é deixar de lado todas as 

relações da realidade jurídica com a realidade humana10”.   

Mesmo que autores defendam a doutrina Positivista, tal como faz 

SALDANHA  ao descrever que (1987, p. 132) “a crítica ao juspositivismo não precisa 

cingir-se a um conjunto de recusas radicais”, entendendo que deve o Direito Positivo 

existir como Direito institucionalizado aplicável, é inegável que novas realidades estão 

se materializando no seio social e que não se coadunam com as concepções positivistas 

e nem haverá possibilidade para tal, exatamente por serem opostas.   

REALE (1984, p. 29) observa serem diversos os escritos deixados por 

Kelsen sobre a Justiça, o Direito Natural e a paz, relatando que “que se ele, enquanto 

jurista, foi cego para os valores, não o foi como homem, ao cuidar dos valores sob o 

prisma ideológico”.  

A linguagem do Direito é a norma jurídica, ou seja, os valores da realidade, 

enquanto na Ciência Jurídica, as proposições jurídicas neutras.  

O Direito, segundo REALE (1996, pg. 699) deve ser concebido como 

atualização crescente de justiça e dos valores cuja realização possibilite a afirmação de 

cada homem segundo sua virtude pessoal. Sendo que realizar o Direito é realizar valores 

de convivência da comunidade.  

FERRAZ JÙNIOR (1977, p. 148) conceitua o Direito como “fator cultural 

real” que constitui um objeto, uma estrutura teorética cuja forma categórica é a 

significação jurídica, sendo material, o viver finalístico. De modo que, por tratar de um 

objeto que tem por material um sensível, pertence à esfera do ser.   

                                                 
10 “(...) o interesse pela teoria de Kelsen pode perfeitamente continuar válido, na medida em que segue 
sendo válida a tendência formalizante e positivadora, o que afinal depende de inclinações pessoais ou de 
formação doutrinária. No pensamento jurídico das décadas mais recentes, o juspositivismo continua 
dispondo de representantes notáveis (seja o caso de Ross ou o de Bobbio), e a temática da lógica das 
normas continua a empolgar a muitos, arrastando nisso aliás o seu penchant formalizador 
(SALDANHA, 1987, p. 70).” 
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O Positivismo Jurídico com excessivo rigor na linguagem vinculou-se 

apenas  a análise sintática da linguagem, ou seja, ao estudo das normas entre si, 

contudo, parâmetros mais adequados podem ser obtidos através da análise semântica e 

pragmática da linguagem jurídica, visto que esta se preocupa com a relação das normas 

com o conteúdo, com a adequação da norma a filosofia e a justiça, enquanto esta estuda 

a relação da norma com seus destinatários, preocupando-se com o âmbito da sociologia 

e da eficácia da norma.  

Em uma visão mais contemporânea RÀO (1997, p. 64) descreve que o 

Direito é estudado “ora como filosofia, ora como ciência, ora como norma, ora como 

técnica”.  

Descreve MIAILLE (1994, p. 276) que o direito positivo opõe-se ao direito 

ideal, porque não é nem um direito em idéias, ou direito ideal, nem um direito supremo 

ou direito ideal. Assim, por faltar ao direito ideal, a efetividade, já que não é aplicado 

diretamente, falta-lhe positividade11.    

Kelsen ao entender o Direito como Direito Positivo, reduziu este ao sistema 

de normas positivas, que concebeu como necessário para a pureza de seu método, donde 

o direito regularia sua própria criação.  

Quanto a esta faculdade de auto-regulamentação do Direito, SALDANHA 

(1987, p. 74) descreve que a intenção kelsiniana era a de destinar ao jurista um papel 

meramente técnico e intra-sistemático, renunciando toda atitude crítica em relação à 

ordem jurídica.  

Tal observação é fato da realidade e motivo de outra crítica ao Positivismo, 

por o mesmo haver burocratizado o Direito e também o jurista, que ficou atrelado ao 

rigor da norma. Neste sentido descreve MIRANDA (2002, p. 02) “a funcionalidade do 

Estado é garantida através de regras jurídicas”, contudo, quando as regras não 

garantem mais esta funcionalidade, a situação é crise.  

Ou seja, o modelo positivista engessou o Direito e o próprio Estado, os quais 

não respondem mais as necessidades da sociedade, aos seus avanços tecnológicos, 

culturais e sociais. Por não atender as temáticas sociais, surgem conflitos teóricos e 

práticos.   

Estas realidades exigem reflexões e respostas, visto que Estado tomou para si 

                                                 
11 Observa MIAILLE (1994, p. 276) que este ponto de vista dividiu os positivistas, porque para uns o 
direito positivo significa todo o direito estabelecido, o direito em vigor, enquanto para outros, o direito 
positivo é ligado ao direito efetivamente em vigor, sendo direito apenas o que é realmente aplicado.  
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o monopólio da prestação jurisdicional e a partir do momento que não cumpre suas 

funções, quebra o contrato social original, que lhe colocou no poder, abrindo espaço 

para a formulação de novos contratos sociais, dos quais pode não fazer parte.  

Em razão da falta de cumprimento dos deveres do Estado, seus paradigmas 

estão sendo quebrados e novas realidades estão se materializando, tal como a vigência 

de ordenamentos paralelos concomitantes ao estatal verificados pelo pluralismo 

jurídico, a arbitragem, as sociedades tradicionais, dentre outras manifestações 

transformadoras.    

Assim, o dogma de que o Estado é o detentor do poder jurisdicional e por tal 

o único legitimado a fornecer o direito, trincou-se.  

Para alguns doutrinadores a crise do Positivismo Jurídico ocorre por diversos 

fatores, tais como pelo modo de interpretação e aplicação da lei, pelo papel burocrático 

assumido pelo juiz, pela diferença existente entre judiciário e justiça, pela distância 

entre justiça e sociedade, pela preocupação excessiva com a legalidade e o processo, 

pelo distanciamento da lei frente a justiça, pelo descompasso da evolução da sociedade 

em contraposição a lei, pela ineficácia da lei, pela crise do judiciário, pelo dogmatismo 

que enxerga nas leis verdades absolutas, pela diferença entre ordem social e ordem 

legal, dentre tantos outros motivos.  

A sociedade mostra-se a cada dia mais complexa e o Direito tem de resolver 

seus paradigmas para oferecer respostas efetivas a sociedade. Necessita vencer seu 

caráter positivo, legalista e formalista para então acompanhar as transformações sociais.    

É claramente visível a adoção de um positivismo jurídico exagerado no 

Brasil, o que se revela dentre outros, como resultado histórico da falta de apego social a 

valores éticos e morais. Esta afeição ao positivismo exacerbada associada às crises 

sociais está enfraquecendo o Estado, o qual não consegue responder as demandas 

sociais, de modo que perde o comando. 

No Brasil as pessoas são escravas do Estado e de seu Direito, passam a vida 

sem questionar o por que da existência e o por que do dever de obediência a ele, o que 

se explica porque foi criado um mito sobre a figura do “Estado - Nação”, que aqui 

passou a ser concebido como o grande “rei” da população e como tal, absoluto.  

Este mito é propagado nas instituições de ensino fundamental, ensino médio 

e até mesmo em certas instituições de ensino superior, onde os alunos  não aprendem o 

porque da existência do Estado, mas ao contrário, aprendem apenas  o dever de 

obediência, que acaba por se tornar inquestionável, visto a falta de estímulo à discussão 
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e ao questionamento sobre este assunto.  

E assim, formam-se cidadãos brasileiros alienados, sem a noção de que os 

deveres e obrigações são recíprocos entre Estado e cidadãos. Realidade que para os 

detentores do poder é maravilhosa, porque mandam e desmandam sem a necessidade de 

explicações. 

O cidadão não questiona o orçamento e os gastos sejam do Município, dos 

Estados ou da União. Não discute as políticas públicas, não acompanham o trabalho de 

seus representantes no executivo e no legislativo, sequer lembram para quem votaram 

nas últimas eleições. Fatores que favorecem a corrupção e por diversos motivos, criou-

se outro mito, o de que a corrupção no pais é “normal” e contra ela não há o que fazer, 

porque tudo “vira em pizza” e para isto a mídia colabora de forma inquestionável.   

No Brasil o Direito sempre foi empregado, mesmo que de modo mascarado, 

na manutenção do “status quo” estatal e o positivismo jurídico assumiu papel de grande 

relevo enquanto meio garantidor desta realidade.    

O direito ao ser identificado com o Estado e com a lei escrita, como 

reconheceu MENDES (1994, pg. 62) causou um processo de alienação ao ordenamento 

jurídico e opressão as classes inferiores, característica marcante do positivismo 

jurídico.  

A formação do Estado brasileiro já em seu início foi marcada pela 

corrupção, opressão e manipulação do poder. No decorrer da história estas 

características se propagaram e refletem-se nas instituições sociais sejam privadas, 

sejam públicas. 

O corpo legislativo brasileiro é por demasiado extenso e assim mesmo, não 

consegue regular todas as situações e contextos aos quais é questionado. Para se impor e 

fazer valer suas leis, o Estado necessita cada vez mais do emprego da coerção, fato que 

demonstra o excesso de desobediência a seus mandamentos, que por sua vez refletem 

em seu fracasso e ineficácia. 

Leciona WOLKMER (1997, pg. 109) que a saturação do atual modelo de 

representação político e o esgotamento instrumental jurídico estatal revelou uma 

ineficácia completa frente às questões que necessitam interpretação, devendo-se 

considerar a ruptura entre a ética e a política, a dogmática e os paradigmas jurídico. 

Questões da realidade, tal como a lei de biossegurança, a pesquisa com 

células- tronco, as descobertas tecnológicas, o parto anônimo, a eutanásia, o aborto, o 

casamento de homossexuais, a mudança da concepção de família, a adoção por 
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homossexuais, as reivindicações dos direitos das sociedades tradicionais, a consciência 

do esgotamento dos recursos ambientais, são assuntos que pairam sobre a Sociedade e 

reclamam atenção do Direito.  

O desenvolvimento social e as novas realidades causam a Ciência Jurídica e 

ao Positivismo Jurídico rupturas em sua coesão e revelam uma situação de crise. Neste 

contexto entram em campo a religião, as instituições públicas, a sociedade organizada, 

as partes diretamente interessadas, os cientistas, a comunidade acadêmica, para junto ao 

ordenamento posto, buscar soluções aos conflitos sociais. 

Não resta a Sociedade outra solução se não resolver a crise do positivismo 

que lhe aflige, até porque foi à mesma, que o adotou como sistema vigente e ideal.       

 

 

3 A  CONTRA PROPOSTA A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO: O 

MÉTODO DIALÉTICO 

Para MIAILLE (1994, p. 59) a forma atual da Ciência do Direito está longe 

de ser satisfatória.  

Para MIAILLE (1994), tem-se que estudar o direito positivo, a justiça, a 

eficácia da lei, etc, concebendo tudo isto como Ciência do Direito. Não considera 

aceitável a concepção restrita de Direito enquanto sinônimo de lei12. O doutrinador 

concebe o Direito como ciência social, de modo que a sociedade emana seus conteúdos. 

Os destinatários das normas jurídicos têm que falar a mesma linguagem da 

ordem jurídica. Isto porque quanto maior for a identificação entre destinatário da norma 

e norma, maior será sua aceitação e obediência, fato que gera a desnecessidade de 

coesões e punições.  

MIAILLE (1994, p. 62) pretende demonstrar que “direito e economia’ e 

“política e sociologia” pertencem a um mesmo continente e que estão dependentes da 

mesma teoria, a história. Que direito e economia podem se reportar ao mesmo sistema 

de referências científicas, mas para tento, descreve ser necessário o abandono do mito 

da divisão natural do saber.  

                                                 
12 Segundo MIAILLE (1994, p. 39 e 40) o Direito enquanto conhecimento das regras jurídicas que os 
homens devem respeitar na sociedade, não possuía existência autônoma, sendo que as regras de direito 
apareciam como prolongamento da vontade divina. Ainda observa que a laicização do Direito a partir da 
Renascença, não causou grandes transformações, visto que a Deus suceder-se-á a razão e a natureza. De 
modo que a ciência jurídica era governada pela abstração e pela metafísica, sendo preciso um longo 
período para que o Direito se liberasse desta realidade, assumindo o empirismo, papel importante nesta 
mudança.  
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Para MIAILLE (1994, p. 277) o Positivismo, sobretudo no ensino jurídico, 

conduziu a um certo “fetichismo” da Lei e a uma atitude que, sob pretexto de 

neutralidade científica, conduziu a aceitação da ordem em vigor, contanto, que esta 

ordem estivesse corretamente estabelecida, quer dizer, de acordo com os processos 

legais em vigor.  

MIAILLE (1994, p. 244) critica a posição dos juristas ao tratarem do Direito, 

porque tratam a reflexão jurídica como um combate filosófico suplementar, onde  “a 

filosofia do direito oporia invariavelmente os idealistas aos positivistas, ou os 

espiritualistas aos materialistas”. Para o autor o ponto central da questão está na 

epistemologia, ou seja, no estatuto do conhecimento.    

Relata MIAILLE (1994, p. 44) que o jusnaturalismo correspondeu no final 

do séc. XVIII a teoria de que necessitava a sociedade burguesa para criticar o 

feudalismo e transformar a sociedade que se opunha a sua dominação, enquanto a teoria 

positivista tornou-se necessária à burguesia a partir da codificação napoleônica.  

Esclarece MIAILLE (1994, p. 44) que a ciência será positiva no sentido de 

ser neutra no plano político e moral, sendo que a atitude positivista no Direito postula a 

descrição e explicação de regras jurídicas limitadas a si mesmas.  Para o doutrinador a 

Ciência Jurídica é uma representação da vida social e esta representação é 

profundamente idealista, de modo a considerar que o idealismo profundo e inconsciente 

da maioria dos juristas é um obstáculo real ao Direito. (MIAILLE, 1994, p. 53).  

MIAILLE critica a posição da ciência jurídica enquanto estudo das regras de 

direito constituintes de um domínio perfeitamente distinto e perfeitamente isolável de 

todos os outros fenômenos sociais.  

MIAILLE (1994, p. 87) descreve o sistema de direito como uma disposição 

ordenada, coerente, dotada de uma lógica própria de regras chamadas normas. Esta 

ordenação jurídica distingue-se por uma característica fundamental, dizer o que se deve 

fazer, o que se deve ser e não constatar o que é. De modo que a norma jurídica escapa a 

ordem do ser para se situar na ordem do dever ser. Sendo que “a regra do direito 

apresenta-se como uma regra de conduta humana que a sociedade fará observar se 

necessário pela coação social”. 

Conforme leciona o mestre, tal afirmação implica em erros, inicialmente 

porque o define o direito pela sansão e porque se enganam quanto a noção de norma, 

que é assimilada a obrigação imperativa MIAILLE (1994, p. 88).  

O fetichismo da norma e da pessoa, unidos sob o vocábulo único de Direito, 
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faz esquecer que a circulação, a troca e as ralações entre pessoas são na realidade 

relações entre coisas, entre objetos, que são exatamente os mesmos da produção e da 

circulação capitalista (MIAILLE, 1994, p. 94). 

MIAILLE (1994, p. 103) conclui que é possível o estudo do Direito ao se 

abandonar o empirismo falsamente realista e o idealismo tradicional, que se apóiam em 

enunciados puramente ideológicos. Sendo necessário construir um objeto de estudo que 

não tenha haver com o que a experiência vulgar dá “a ver” e este objeto, diferente dos 

objetos concretos será a instância jurídica no interior da formação social.  

Contudo, alerta MIAILLE (1994, p. 103) que esta construção do objeto 

obriga o abandono de todas as concepções universalizantes do Direito, considerando-se 

apenas instâncias jurídicas teoricamente especificas e historicamente determinadas. 

Onde  a instância jurídica é autônoma na estrutura social de conjunto e submetida a 

certo nível econômico, só em última instância.   

O método dialético proposto por MIAILLE (1994, p. 183 e 184) descreve 

que a partir do momento em que a lógica dialética servir de quadro a uma reflexão 

jurídica, os conceitos jurídicos deixam de ser categorias universais e imutáveis, 

passando a ser concretos, dotados de conteúdo rico de múltiplas determinações nascidas 

de estruturas históricas. De forma que ao mudar de campo, da lógica formal para a 

lógica dialética, trata-se de poder reconciliar os homens entre si, de permitir a paz 

pública.  

Conclui MIAILLE (1994, p. 185 e 186) que o sistema de Direito atual, 

fincado no capitalista, dependem do aparelho estatal não podem funcionar senão 

segundo os princípios da lógica formal.  

Mas ressalva que o jurista teórico pode usar a lógica dialética de parte a 

parte, visto que esta faz surgir o que a lógica formal oculta, retirando um proveito da 

lógica dialética a conciliação entre a prática e a teoria. Donde praticar a lógica dialética 

no Direito “é precisamente destruir a idéia de que o direito é um domínio “prático e 

técnico” em que a dialética não teria lugar” (1994, p. 186).  

Ainda conclui saber estar falando de politização da magistratura ou do 

processo político, mas não se importa, “desde que a lógica dialética tenha dessa forma, 

pelo seu efeito corrosivo, mostrado a contingência do direito e o conteúdo real das suas 

disposições” (1994, p. 186).  

O método crítico dialético proposto por Michel Miaille pode ser uma 

alternativa ao positivismo jurídico kelsiniano, visto que busca na sociedade e na 
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realidade o que há no direito, compreendendo a sociedade em movimento, vivendo 

tensões, críticas, de modo dialético. O autor percebe o direito de modo amplo, onde 

Direito não é sinônimo de Lei, considerando o fenômeno jurídico maior que isto.  

Desta forma, tal proposta alvitra-se a responder de forma mais efetiva os 

reclames contemporâneos, não abarcados pelas concepções saturadas do modelo 

positivista.  O que se deve, porque o Direito tem o dever que de manter e oferecer 

condições a efetividade dos direitos dos indivíduos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção kelsiniana segundo a qual a realidade não é Ciência do Direito, 

reduzindo a Ciência do Direito a teoria, onde a teoria do direito corresponde à teoria da 

norma ou teoria do ordenamento jurídico, não se coaduna mais as transformações 

contemporâneas.   

Não há que se negar à importância de Kelsen a Ciência do Direito, mas há 

que se observar que a sociedade atual apresenta questões, que a Teoria Pura do Direito 

não oferece respostas. 

Também não há como negar a força que ainda tem o Positivismo dentre as 

teorias do Direito e as práticas jurídicas contemporâneas, contudo, há que se ressalvar 

que mesmo estando vivo na sociedade, o mesmo não responde aos reclames 

contemporâneos.  

As transformações e os desenvolvimentos sociais causam sensação de 

instabilidade e são tão profundas a ponto de se verificar que certamente o séc. XXI 

representará um novo divisor de águas. Assim sendo, o presente momento histórico 

exige reflexões sobre os caminhos a serem seguidos pela sociedade.  

Soluções aos conflitos e questões sociais têm de ser administradas pela 

Sociedade, pelo Direito e pelo Estado, na busca da realização da justiça e da criação de 

condições reais de igualdade e equidade. Visto que são requisitos essenciais à cidadania 

e a efetividade dos direitos dos indivíduos. 

Alternativas podem estar na pesquisa e análise de um novo contrato social e 

na internacionalização dos direitos coletivos. As propostas e estudos desenvolvidos por 

Michel Miaille, merecem observação e também podem auxiliar no caminho para as 

questões paradigmáticas da Sociedade.      
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RESUMO 

O presente artigo pretende investigar e refletir a respeito da Teoria das Fontes do 

Direito, de forma inserida nas complexas demandas pugnadas pelo Estado Democrático 

de Direito, principalmente, as exigências de legitimação do próprio Direito. Nas 

abordagens realizadas nas obras de Introdução ao Estudo do Direito, o tema das fontes é 

circunscrito a questões sobre a lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina, ou ainda 

sobre o que sejam fontes formais ou materiais do Direito.  Todavia, a forma de 

abordagem das fontes do Direito precisa ser revista, vez que o tema traz em seu bojo 

questões mais complexas, que necessitam de um maior aprofundamento. Assim, este 

artigo pretende vislumbrar, através de um diálogo com as compreensões trazidas pelo 

“giro lingüístico”, mais especificamente pela Teoria Discursiva do Direito e pela 

Hermenêutica Filosófica, um outro horizonte para a compreensão da Teoria das Fontes 

do Direito que melhor coadune com os preceitos do Estado Democrático de Direito. 

Para isso, primeiramente, serão apresentadas as principais abordagens acerca das fontes 

do Direito presentes nos diferente manuais de Introdução ao Estudo do Direito. Em 

seguida, se discorrerá, brevemente, sobre o Estado Democrático de Direito, suas 

exigências e características. Isso feito, proceder-se-á a um exame destas compreensões 

teóricas, identificando os aspectos que possam ser insuficientes no contexto do Estado 

Democrático de Direito. Finalmente, serão analisadas as principais idéias advindas do 

“giro lingüístico”, mais precisamente, da Teoria Discursiva do Direito e da 
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Hermenêutica Filosófica, abordando as possíveis contribuições das referidas teorias para 

se repensar a Teoria das Fontes do Direito.  

 

PALAVRAS CHAVES: FONTES DO DIREITO; TEORIA DISCURSIVA DO 

DIREITO; HERMENÊUTICA FILÓSOFICA; ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO. 

 

 

ABSTRACT 

This article seeks to investigate and reflect about the Theory of the Law Sources, 

embedded in the complex demands brought by the Democratic State of Law, mainly, 

the demands of law legitimacy. The approaches undertaken in the works of Introduction 

to the Study of Law, the subject of the sources is limited to questions about the law, 

customs, case law and doctrine, or yet about which are the formal or material sources of 

law. However, the way to approach the sources of law must be revised, as the theme 

brings more complex issues, which require a deeper knowledge. Therefore, this article 

aims to see through a dialogue with the understanding brought by the "linguistic turn", 

more specifically by the Discursive Theory of Law and the Philosophical Hermeneutic, 

another horizon for the understanding the Theory of the Law Sources that better 

complies with precepts of the Democratic State of Law.  To do so, first, the main 

approaches about the sources of law present in the different manuals of Introduction to 

the Study of Law will be shown. Then, will be briefly described the Democratic State of 

Law and its requirements and characteristics. After wards, there will be an examination 

of these theoretical understandings to identify the aspects that may be inadequate in the 

context of the Democratic State of Law. Finally, the main ideas derived from the 

"linguistic turn" will be analyzed, more precisely, the Discursive Theory of Law and 

Philosophical Hermeneutic, addressing the possible contributions of those theories to 

rethink the Theory of the Law Sources. 

   

KEYWORDS: LAW SOURCES; DISCURSIVE THEORY OF LAW; 

PHILOSOPHICAL HERMENEUTIC; DEMOCRATIC STATE OF LAW. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao se debruçar sobre qualquer objeto de estudo a pergunta pela fonte é uma das 

primeiras a ocorrer àquele que aspira compreender com maior profundidade o tema 

estudado. A pergunta sobre o que é a sabedoria, a justiça, o amor remete sempre ao 

conhecimento de suas fontes.  No Banquete, por exemplo, Platão, ao propor a discussão 

sobre o que é o amor, ilustra como é imprescindível se saber a fonte para, só assim, 

formular qualquer discurso sobre a questão.  

 Como não poderia deixar de ser, um dos motes centrais no âmbito da Ciência do 

Direito diz respeito às suas fontes - questão de grande relevância tanto para formação 

quanto para ação prático-profissional dos operadores do Direito, vez que a compreensão 

do que seja fonte do Direito influi na própria concepção do que seja Direito e, por sua 

vez, condiciona desde os fundamentos jurídicos que se formula, a pretensão aduzida, as 

possíveis contestações até o próprio provimento jurisdicional.  

  No entanto, conforme é colocado por Chamon, nas primeiras linhas do recém 

publicado livro Teoria da Argumentação Jurídica: Constitucionalismo e Democracia 

em uma reconstrução das fontes do Direito moderno, as Teorias do Direito pouco têm 

debatido o assunto. Nas palavras do autor: 

 
Uma questão com a qual as discussões de Teoria do Direito contemporâneas 
pouco se têm preocupado reflexivamente é a referida a um resgate crítico 
reconstrutivo da chamada “Teoria das Fontes do Direito”, cujos 
desenvolvimentos mais elaborados, desde a Escola Histórica, passando pelo 
pandectismo, pelo positivismo clássico e pelo neo-positivismo, é muitas 
vezes assumido sem maiores e mais profundas problematizações – sobretudo 
em face do caráter moderno do Direito. (CHAMON, 2008, p.1). 

 
Por sua vez, Lênio Streck (2005, p.1) acentua que as atuais conformações 

jurídicas exigem uma nova Teoria das Fontes, uma nova Teoria da Norma e um novo 

modo de compreender o Direito, o que ainda não aconteceu, vez que se continua a 

pensar que a lei é a única fonte quando, por exemplo, se exige “lei regulamentadora”, 

ignorando que a própria Constituição é a nova fonte. 

É preciso, portanto, inserir no quadro da atual pesquisa teórico-jurídica, o velho 

e instigante problema das fontes do Direito, de forma a pensá-lo para além dos limites 

de uma dogmática normativista, indo ao encontro de uma Teoria das Fontes agregadora, 

híbrida, plural, lingüística e complexa. 
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Nesse sentido, parece salutar a idéia guardada pela palavra grega kairós.  O 

referido vocábulo designa uma das formas do tempo, o da oportunidade, do instante 

mais propício, quando se precisa encontrar a circunstância adequada ao executar a ação 

correta, usando dos melhores meios para consubstanciar os fins estabelecidos. Assim, 

lembrando a idéia guardada pela expressão kairós, é chegado o momento de se revisitar 

as compreensões acerca das fontes do Direito, considerando que os próprios 

fundamentos filosóficos do que seja justiça passam por um processo de franca 

reformulação com o advento do Estado Democrático de Direito e com o substrato 

trazido pela filosofia da linguagem. 

 

 

1 OS MANUAIS DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO E O 

PROBLEMA DAS FONTES DO DIREITO 

 

Na obra Introdução ao Estudo do Direito, Paulo Dourado de Gusmão assevera 

que a palavra “fonte”, figura muitas vezes, como uma metáfora tradicionalmente usada 

na Ciência do Direito e, nesse sentido, a define tal como Harvarth: “extensão do termo, 

as imediações do ponto de emergência de um curso d’água natural, o lugar onde ele 

passa de invisível a visível, onde sobe do solo à superfície” (HARVATH apud 

GUSMÃO, 2003, p.101). Em seguida, Gusmão complementa revelando o entendimento 

de que fonte do Direito seria “a forma que o pré-jurídico toma no momento em que se 

torna jurídico [...] a origem do Direito, ou seja, de onde ele provém” (GUSMÃO, 2003, 

p.101).  

  Não obstante, para Miguel Reale (1994, p.29) as fontes do Direito são os fatos 

jurídicos de que resultam normas, não sendo objetivamente a origem da norma, mas o 

canal no qual ela se torna relevante. Para o autor, as fontes do Direito seriam os modos 

de formação e revelação das normas jurídicas, o ponto de partida para a busca da norma.  

 No livro Elementos da Teoria Geral do Direito de 1976, Edgar de Godoy da 

Mata Machado reproduz uma idéia de Claude du Pasquier acerca das fontes do Direito: 

 
 Metáfora muito justa, pois remontar à fonte de um rio é procurar o lugar 
onde suas águas brotam da terra; do mesmo modo, inquirir a respeito da fonte 
de uma regra de Direito é pesquisar o ponto pelo qual ela saiu das 
profundezas da vida social para aparecer à superfície do Direito. 
(PASQUIER apud MATA-MACHADO, 1976, p.213).  
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No entanto, Mata-Machado (1976, p.213-214) considera que a pesquisa pela 

fonte do Direito não se restringe à pergunta pelo processo de criação de normas e o 

resultado deste processo, qual seja, a norma em si, mas continua de forma a não se ater 

apenas à pergunta pelo modo como a água sai de uma torneira aberta, envolvendo 

também questionamentos sobre a mina, a origem da água etc.    

 Por sua vez, Tércio Sampaio (1994, p.222) afirma que a questão central para a 

Teoria das Fontes é descobrir quais são os centros produtores, posto que o Direito não é 

essencialmente dado, mas elaborado no interior da cultura humana. Há de se lembrar 

que, para o autor, o Direito como um produto cultural não incorpora a vivência material 

humana, visto que compreende a cultura também como fruto de uma concepção 

apriorística ideal.  

De forma geral, o tema das fontes do Direito é permeado por abordagens sobre a 

lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Os autores, ao tratar das chamadas fontes 

do Direito, definem a lei com sendo a fonte do Direito elaborada pelo Poder Legislativo 

(ou, excepcionalmente, pelo Poder Executivo), no exercício de suas funções normais de 

Poder Constituído, provendo assim a ordem jurídica. O costume é usualmente definido 

como a prática de uma determinada forma de conduta, repetida de maneira uniforme e 

constante pelos membros da comunidade. A jurisprudência, por sua vez, é conceituada 

como o conjunto das manifestações do Poder Judiciário quando do desempenho da 

missão de aplicar contenciosamente a lei aos casos concretos. Na perspectiva da maioria 

dos manuais que tratam sobre o tema, a jurisprudência estabelece um entendimento a 

respeito da norma a ser subsumida ao caso sub judice, sendo a fonte através da qual se 

manifesta o Direito, em sua aplicação prática e real.   Finalmente, a doutrina é delineada 

como o conjunto de exposição, explicação e sistematização do Direito, consubstanciada 

nas manifestações dos jurisconsultos. 

No século XIX travaram-se grandes discussões no âmbito a Ciência do Direito 

quanto ao reconhecimento ou não do costume, da doutrina e da jurisprudência como 

fontes do Direito.  Tal discussão adentrou ao século XX e ainda hoje se encontram, nas 

obras de Introdução ao Estudo do Direito, diferentes posições sobre o tema. Alguns 

classificam como fontes do Direito apenas a lei. Outros como Paulo Dourado de 

Gusmão (2003, p.104) e Edgar de Godoy da Mata Machado (1976, p.217) reconhecem 

também os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Alguns, por sua vez, como ocorre a 
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Garcia Maynes (1956, p.114), defendem que as duas últimas não podem ser 

consideradas fontes do Direito, ou, como afirma Miguel Reale (2004, p.176), a última 

não seria fonte do Direito sendo apenas um instrumento adicional que complementaria 

as fontes Direito. Todavia, seja numa ou noutra concepção, tem-se a classificação 

hierárquica das fontes do Direito, na qual se teria o primado da lei.  

Não obstante, tradicionalmente a Ciência do Direito classifica suas fontes em 

materiais e formais. As fontes formais seriam todas as formas ou maneiras pelas quais o 

Direito se manifesta, tais como a lei, o costume, a jurisprudência. Já as fontes materiais 

do Direito seriam os fatores reais ou ideais que produzem o conteúdo das normas 

jurídicas. Nesse sentido, alguns doutrinadores colocam que as fontes materiais se 

confundem com os fatores sociais do Direito, que são de várias espécies, dentre os quais 

destaca o econômico, geográfico, moral, religioso, histórico, dentre outros. 

Segundo Miguel Reale (1994, p.52), por exemplo, as fontes materiais do Direito 

são os elementos centrais da elaboração jurídica, a própria matéria-prima a partir da 

qual se produzem as normas e correspondem ao fato social e ao valor, que, por sua vez, 

são conjugados para a construção de uma lei. Ainda de acordo com o autor (1994, p.52), 

fontes formais são os elementos que atribuem forma à conjugação entre fato e valor, 

exteriorizando o tratamento dado a eles pela sociedade por um instrumento normativo. 

Na definição de Gusmão (2003, p.104), fontes formais do Direito são meios ou formas 

pelas quais o Direito Positivo se apresenta na história, isto é, a forma como pode ser 

conhecido. Não obstante, para Tércio Sampaio (1994, p.223) a dicotomia entre o formal 

e o material geraria o problema de impedir o entendimento do ordenamento jurídico 

enquanto uma unidade. Assim, a crítica à dicotomia leva-o a restringir suas reflexões 

apenas às estruturas formais do direito posto, excluindo os aspectos materiais.  

 

 

 

 

 

2 O PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: SUAS 

CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS 
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A civilização ocidental foi e é palco de muitas transformações, as quais, em 

geral, passavam por esquemas dualistas, tais como: individual versus coletivo; 

subjetividade versus objetividade; ordem versus desordem; dentre tantas outras. No 

entanto, em tempos mais recentes esse pensamento bipolarizado parece ter se esvaecido. 

Atualmente, inclusive na seara jurídica, as formas de pensamento são múltiplas e 

precisam conviver na diversidade. Houve, portanto, uma mudança de paradigma. 

O termo “paradigma” cunhado por Thomas Kuhn (2001) é definido por Cattoni 

como sendo “realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 

tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes 

de uma ciência” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2002. p, 82). Seguindo orientação 

habermasiana, no âmbito da ciência do Direito, paradigmas seriam: 
 

[...] as visões exemplares de uma comunidade jurídica acerca de como o 
mesmo sistema de direitos e princípios constitucionais podem ser 
considerados no contexto percebido de uma dada sociedade. [...] um 
paradigma de Direito delineia um modelo de sociedade contemporânea para 
explicar como princípios e direitos constitucionais devem ser considerados e 
implementados para que cumpram num dado contexto as funções a eles 
normativamente atribuídas. (HABERMAS apud CATTONI DE OLIVEIRA, 
2002, p. 82).  

 

De acordo com Carvalho Netto (1999, p.476) pode-se afirmar que existem 

quatro paradigmas do Direito. O primeiro seria o pré-moderno que engloba a 

antiguidade e a Idade Média, no qual o Direito era tratado como um conjunto 

normativo, indiferenciado de religião, moral, tradição e costumes, transcendentalmente 

justificados, que consagrava os privilégios de cada uma das castas e suas facções. Sob 

tal paradigma, o juiz tinha a função de realizar a justiça, aplicando as normas concretas 

e individuais casuisticamente, pela ausência de normas gerais e abstratas válidas para 

todos. Por sua vez, o paradigma da modernidade se divide em três grandes paradigmas 

constitucionais: o do Estado de Direito, o do Estado de Bem-Estar Social e o do Estado 

Democrático de Direito.  

Sem adentrar a minúcias atinentes a conformação de Estado dos diferentes 

paradigmas que integram a modernidade, tem-se que, em linhas gerais, o modelo 

científico calcado no paradigma do Estado Liberal, trouxe, no campo jurídico, grandes 

legados seja na garantia dos Direitos Individuais e Políticos, seja na organização do 

Estado com a positivação da Separação de Poderes e a conseqüente repartição de 
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competências.  No entanto, por outro lado tal modelo reduziu a complexidade da vida a 

uma dogmática que se revela cada vez mais insuficiente em face da complexidade e 

pluralidade que caracterizam as sociedades modernas.   

Conforme esclarece Galuppo (2002, p.20), ao contrário do Estado Liberal e do 

Estado Social, o Estado Democrático de Direito pressupõe que o pluralismo é 

constitutivo da própria sociedade contemporânea. Nas palavras do autor: “Com o 

advento da modernidade, a sociedade torna-se uma sociedade complexa, na qual, ao 

contrário das sociedades antigas e medievais convivem projetos de vida e valores 

culturais não raro antagônicos.” (GALUPPO, 2002, p.20).  

Concebe-se um Estado não mais separado da sociedade civil, ao contrário, 

ambos se interpenetram. Por outro lado, a nítida separação dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, com referência à criação jurídica, não tem mais razão de ser, 

uma vez que se começa a entender que quando um magistrado determina o Direito, na 

verdade constrói a norma jurídica adequada à solução do conflito de interesses que lhe é 

submetido.  

Nos ensinamentos de Canotilho (2003, p.1162-1164) o sistema jurídico do 

Estado Democrático de Direito é um sistema normativo aberto de regras e princípios em 

razão de seu dinamismo e da sua receptividade às influências externas. Logo, o Estado 

Democrático de Direito caracteriza-se por um sistema normativo que expressa através 

de normas jurídicas a estruturação das expectativas do poder constituinte, referentes aos 

valores, programas, funções e pessoas. Mas, primordialmente, o sistema jurídico 

atinente ao Estado Democrático de Direito expressa os comandos políticos que 

conduziram à sua elaboração, que estarão prontos para ser alterados, oportuna e 

adequadamente, em decorrência do seu caráter de essencialidade e mutabilidade.  

Nesse sentido, Gallupo (2001, p.59) acentua que a organização e a conformação 

jurídica do dissenso, do pluralismo, consubstanciado inclusive na Constituição Federal 

de 1988, depõem em desfavor de um pensar pronto e acabado acerca das regras 

jurídicas. Portanto, exige-se, no contexto do Estado Democrático do Direito, um “pensar 

problematizador”, no qual a idéia de um sistema fechado, rigoroso e prévio seja afastada 

em prol de uma reconstrução dialógica. Delineia-se, pois, um novo paradigma, onde o 

cidadão deverá ter a oportunidade de influir nos centros decisórios e onde o público não 

se resume ao estatal. O paradigma do Estado Democrático de Direito reclama, portanto, 
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um “direito participativo, pluralista e aberto” (CARVALHO NETTO, 2000, p. 481). 

Cabe, então, a Ciência do Direito a tarefa de pensar as conseqüências da mudança 

trazida pelo paradigma do Estado Democrático de Direito, consubstanciada no art.1º da 

Constituição Federal. Dessa forma, também incumbe à Ciência do Direito a tarefa 

reconstruir institutos e teorias anteriormente existentes que não mais possam ser 

compreendidos no mesmo modo e forma que outrora. 

 

 

3 POR QUE AS FONTES DO DIREITO CONSTIUEM UM PROBLEMA A 

SER REVISTO? 

 

A modernidade operou uma deflagrada subversão dos modelos culturais e 

científicos tradicionais e, por que não, dos seus próprios esquemas jurídicos. Na 

complexidade das sociedades modernas, já não se pode contar com fundamentos 

últimos baseados no sagrado ou em uma “razão absoluta” que a priori forneçam 

respostas universais à solução dos problemas, tal como se tinha na filosofia da 

consciência. Em face da pluralidade e complexidade, que marcam a modernidade, cada 

vez mais, conceitos e fatos analisados pela Ciência do Direito têm escapado a um 

regime de isolamento. Os objetos jurídicos têm fronteiras cada vez menos definidas, que 

se entrecruzam em teias complexas com outros objetos, a tal ponto que as relações entre 

eles são de fundamental importância.  

É certo que, por detrás de quaisquer mudanças paradigmáticas, que se opera ou 

pretende-se operar na compreensão dos fenômenos jurídicos, subjazem transformações 

de cunho filosófico e, nesse sentido, parece ser necessária uma breve consideração 

acerca da filosofia da linguagem.  

A modernidade teve seu nascimento marcado pelo racionalismo de Descartes e 

com a ciência de Galileu a Newton, bem como seu processo de auto-justificação com o 

movimento iluminista e filosofia do idealismo alemão, do criticismo de Kant à dialética 

da história de Hegel. Com chamada “virada lingüística” introduziu-se a novidade 

epistemológica de que o conhecimento e a linguagem têm sentido apenas no diálogo, e 

que a relação sujeito-objeto não pode ser vista de forma limitada a essa díade. De 

acordo com Dummett (1994, p.4-14), a filosofia da linguagem pode ser caracterizada 
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como a filosofia “pós-fregeana”, pois foi a partir da obra de Frege, marcadamente, Os 

fundamentos da Aritmética, de 1884, que se delineou a tão aclamada mudança na ênfase 

filosófica, a qual deixa de ser centrada no sujeito, com o subjetivismo da introspecção, 

passando a se situar na análise da linguagem.  

De uma forma geral, sem considerar as especificidades de cada filósofo 

analítico, a filosofia da linguagem se consubstancia na idéia de que todo pensamento 

ocorre por meio de signos. O pensamento não se dá imediatamente, mas é mediatizado 

por signos, e da mesma forma ocorre com o conhecimento e acesso a realidade. A 

linguagem, ela própria, passa a ser reconhecida como constitutiva do sujeito e do objeto, 

não mais uma simples ponte entre ambos. Noutros termos, o conhecimento estaria 

marcado e mediado pela linguagem, de maneira que conhecer algo é conhecer a 

linguagem que torna esse algo compreensível. Assim, o pensamento passa a ser 

compreendido de forma dialógica e não mais centrado no indivíduo, como ocorria na 

tradição cartesiana.  

Com as repercussões trazidas pelas novas diretrizes epistemológicas operadas 

pela filosofia da linguagem e em face da pluralidade e complexidade, que marcam as 

sociedades modernas, as teorias, os conceitos e fatos analisados pela ciência do Direito 

têm, cada vez mais, escapado ao regime do isolamento até então proposto pela filosofia 

da consciência.  

No entanto, apesar das transformações epistemológicas ocorridas com o advento 

da filosofia da linguagem e com o Estado Democrático de Direito, parece ainda existir, 

no estudo do Direito, o entendimento da Teoria das Fontes como produto da 

compreensão sujeito/objeto. Nos manuais de Introdução ao Estudo do Direito, o tema 

das fontes do Direito, por vezes, fica circunscrito a questões como o reconhecimento ou 

não dos costumes, da doutrina etc., por outras, reflete a sobrevalorização do Poder 

Legislativo, a crença numa legitimidade como dado a priori e o mecanismo lógico-

dedutivo de aplicação do Direito. Nesse quadro, Chamon (2008, p.248) afirma que a 

simples “abertura” das “fontes do Direito” em referência aos costumes e à 

jurisprudência em nada permitiu colocar a questão em melhores leitos.   

Não obstante, percebe-se que tradicionalmente a pergunta pela fonte do Direito 

continua sendo formulada de maneira à tão somente reduzir-se aos seguintes 

questionamentos: De onde nasce o Direito? De onde brota aquilo que vem a constituir o 
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mundo jurídico?  Logo, a própria extensão da pergunta sobre as fontes do Direito, nos 

moldes de como ela tem-se dado, remete à idéia de simples revelação do Direito, 

noutros termos, reflete a compreensão do Direito como algo pronto, posto e acabado.  

Todavia, a forma de abordagem das fontes do Direito deve ser reformulada, vez 

que o tema traz em seu bojo questões muito mais complexas, que não implicam 

propriamente na idéia do brotar das fontes normativas, mas, sim, no seu aspecto 

construtivo. Portanto, a pergunta pela fonte do Direito envolve questões outras, tais 

como: Quais os fenômenos que consubstanciam o Direito propriamente dito? Haveria 

uma relação entre esses fenômenos? Quais os agentes produtores das fontes do Direito? 

Como se dá o reconhecimento dos agentes produtores nas fontes do Direito? Quais os 

critérios para se pensar em fontes legítimas?  

 

 

4 REVISITAR AS FONTES DO DIREITO: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES 

DA TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E DA HERMENÊUTICA 

FILOSÓFICA 

 

 Considerando que a complexidade e o pluralismo caracterizam a modernidade, 

as fontes de Direito devem ser pensadas num processo de franca reformulação. Mas, 

precisamente, como deve ser pensada a Teoria das fontes do Direito no Paradigma do 

Estado Democrático de Direito? Sob qual reorientação teórica deve-se dar a 

reconstrução da Teoria das Fontes do Direito e sua devida correspondência com os 

preceitos pugnados pelo Estado Democrático de Direito?  

De acordo com Chamon (2008, p.41), toda a problemática referente às fontes do 

Direito “refere-se aos supostos interpretativos assumidos em face da própria 

compreensão e prática do Direito moderno” e, portanto, assevera a indispensabilidade 

de se investigar os “pressupostos nem sempre explicitados e que a praxis jurídica 

contemporânea em muito se mostra ainda presa, quais sejam, questões referentes á 

discricionariedade jurisdicional e ao culto pelo texto legislativo”.  

Isso posto, acredita-se que o processo de revisão da Teoria das Fontes no 

paradigma do Estado Democrático de Direito passa, em linhas gerais, por um repensar 

dos critérios asseguradores da legitimidade, pelo reconhecimento da linguagem como 
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medium universal e pela consideração do contexto enquanto fazer hermenêutico. 

Noutros termos, pensa-se que a Teoria Discursiva do Direito e as novas formulações 

hermenêuticas constituem relevante aporte para se revisitar a Teoria das Fontes numa 

maior correlação com o Estado Democrático de Direito. 

A esse propósito são elucidativos os contributivos teóricos trazidos pela Teoria 

Discursiva do Direito e pela nova compreensão hermenêutica, já que ambas fecundam 

um pensamento acerca do Direito em que o todo de sentido da ordem jurídica passa a 

ser explicitado não já como desenvolução do sentido, mas como sistema aberto.  

A Teoria Discursiva do Direito reconhece a importância das interações 

intersubjetivas e, dessa forma, desenvolve um pensamento que concebe a razão 

enquanto razão comunicativa. A razão comunicativa é definida por Habermas (1998, 

p.65) como sendo o médio lingüístico, mediante o qual se concatenam as interações e se 

estruturam as formas de vida. Com efeito, a legitimidade do Direito assenta-se na 

possibilidade de aceitabilidade racional por parte dos destinatários dos resultados de 

discursos jurídicos de fundamentação e de aplicação. Nesse sentido, Habermas afirma:  

 
Não é a forma do direito, enquanto tal, que legitima o exercício do poder 
político, e sim a ligação com o direito legitimamente estatuído. E, no nível 
pós-tradicional de justificação, só vale como legítimo o direito que conseguiu 
aceitação racional por parte de todos os membros do direito, numa formação 
discursiva da opinião e da vontade (HABERMAS, 1997, p.172).   

 
Não obstante, na esteira do pensamento habermasiano, o Direito moderno é 

marcado pela faticidade da imposição coercitiva de suas leis e a validade inerente à 

pretensão de legitimidade das mesmas. O Direito moderno, ao mesmo tempo em que 

exige obediência, também deve deixar espaço para que se obedeça ao mesmo por 

respeito. Essa tensão entre faticidade e validade deve ser mediatizada pelo Direito: por 

isso ele precisa ser institucionalizado através do princípio democrático. E ainda por isso 

deve se ter, dentro do âmbito da Teoria das Fontes, uma discussão que contemple uma 

reflexão sobre o caráter democrático das fontes do Direito.  

Doravante, a Teoria das Fontes não pode ficar adstrita à preocupação precípua 

com o aspecto formal das fontes do Direito, sob o risco de se admitir em seu escopo 

instâncias de fundamentação que não representem o acordo racional, pelo menos no 

sentido procedimental, dos indivíduos e grupos de uma comunidade jurídica localizada 

e situada historicamente. O que não significa um retorno às fontes materiais do Direito 
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tal como se observou no século XIX, mas simplesmente, um engajamento real e efetivo 

no Estado Democrático de Direito.  

No que concerne às questões hermenêuticas, têm-se mudanças paradigmáticas 

tanto na Hermenêutica Filosófica de viés ontológico, em que se desenvolve o ser da 

compreensão, quanto na Hermenêutica Crítica caráter científico, na qual, como afirma 

Bleicher (2002, p.17), existe uma exortação à mudança da realidade e não à mera 

interpretação. 

A Hermenêutica Filosófica refuta a equivalência da hermenêutica ao 

reducionismo da exegese dos textos legislativos, numa rejeição do pensamento 

categorial e lógico-classificatório como método de elaboração conceptual na Ciência do 

Direito. No escopo de uma nova hermenêutica, o “texto da norma” não é a norma de 

acordo com a qual o caso final vai ser decidido, mas é apenas o ponto de partida para a 

construção da norma decisória, ou ponto de partida mediante o qual o caso é tratado. 

Portanto, a Hermenêutica Filosófica exige a consideração do contexto, da tradição 

problematizada, das pré-compreensões do intérprete etc. Assim, como pensar uma 

Teoria das Fontes apartada do horizonte hermenêutico, posto que, como afirma 

Gadamer (1997, p.14) o homem é um ser hermenêutico? Como deixar de reconhecer 

que os pré-conceitos do intérprete integram o universo jurídico, e assim moldam e se 

apropriam daquilo que é reconhecidamente jurídico? 

Nesse sentido, a Hermenêutica Filosófica fecunda questionamentos sobre a 

abordagem estanque a qual se tem conferido às fontes do Direito. Considerando que 

numa nova compreensão hermenêutica o conteúdo semântico da norma jurídica será 

construído a partir do caso determinado, não se pode mais trabalhar o costume, a 

doutrina, a lei, a jurisprudência de forma isolada. Ao contrário, as chamadas fontes do 

Direito se interpenetram de maneira que não se pode determinar com exatidão quando, 

no processo de compreensão, interpretação e aplicação do Direito (que, conforme 

ensinamento de Gadamer, constituem um só processo) se está a recorrer à doutrina, à lei 

etc.  

Portanto, a Teoria das Fontes com a diversidade dos modos do Direito, 

substituindo a descrição analítica ou sistemática das fontes por um processo 

constituinte, próprio da experiência jurídica, que funcione não mais como disposições 

previstas na lei, mas como mecanismos institucionais reconhecidos pela comunidade 
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jurídica como produtores do Direito. Nesse sentido, a Teoria das fontes deve inserir-se 

num pensamento em que a Constituição não só seja reconhecida como fonte precípua do 

Direito, mas que principalmente seja compreendida como instituidora das condições de 

produção legitima do próprio Direito, haja vista que, no Estado Democrático de Direito, 

a Constituição deve ser percebida como aquela que cria as condições comunicativas 

necessárias para produção legítima, isto é, que cria vias institucionais de deliberação, 

espaços de produção e aplicação legítimos. Além disso, a análise das fontes do Direito 

também deve convergir no sentido de que os princípios constitucionais passam a nortear 

o Direito em todas as dimensões de sua experiência. 

Galuppo (2002, p.169) ao mencionar a relevância do Princípio da Igualdade, 

ressalta a importância do aludido princípio na compreensão que o Direito moderno e o 

Estado Democrático de Direito têm de si mesmos. Ora, tal passagem poderia suscitar a 

idéia habermasiana da auto-reflexividade, isto é, a possibilidade de que reflexões sobre 

determinados conceitos ou esferas do Estado Democrático de Direito possam orientar os 

discursos e práticas presentes no próprio Estado Democrático de Direito. No mesmo 

sentido, pensa-se que a discussão sobre as fontes do Direito possa colaborar, inclusive, 

para reflexão dos vetores cognitivos concernentes ao próprio Estado de Direito. 

Parodiando Galuppo, a discussão sobre a Teoria das Fontes pode contribuir para própria 

compreensão que o Direito moderno e o Estado Democrático de Direito têm de si 

mesmos.  

  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Decerto, a compreensão do que sejam ou não fonte do Direito está - e sempre 

esteve- vinculada à visão do que seja o próprio Direito, e, portanto, foi e é mediatizada 

por uma opção ética, político-ideológica etc. Assim, necessariamente a pergunta pela 

fonte do Direito consiste no questionamento sobre o modo que se constitui e se 

manifesta o Direito vigente em uma determinada fase e em uma determinada sociedade. 

Dessa forma, o presente artigo procurou mostrar a necessidade de se repensar o 

tratamento ministrado ao problema das fontes no atual contexto. Como proposta para se 

revisitar a Teoria das Fontes do Direito foram apresentadas os contributivos teóricos 
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trazidos pela Teria Discursiva do Direito e pela Hermenêutica Filosófica. E, no escopo 

das contribuições teóricas propostas, a Teoria das Fontes do Direito deve considerar - 

desde um paradigma que propõe democracia e participação - a unicidade do caso 

concreto, ao mesmo tempo em que o ordenamento jurídico não é compreendido como 

um conjunto de regras em que a aplicação das normas se dá apenas como um processo 

de subsunção. Enfim, a moderna Teoria do Direito pode e deve conceber as suas fontes 

como um processo intersubjetiva e racionalmente construído.  
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RESUMO 

A crise do direito, pelo fato de não garantir a justiça e a segurança, traz para a discussão 

atual o papel da Constituição. Essa crise é, em conseqüência, uma crise constitucional e 

para encontrar respostas para isto é preciso analisar a necessidade e a importância da 

proteção da Constituição, ou seja, do contrato social. A Constituição é estabelecida para 

determinar a amplitude do poder estatal e a competência do seu exercício. As bases para 

as Constituições e demais codificações partiram de fontes, que foram selecionadas 

historicamente pelos idealizadores desses institutos. Com a codificação somente a lei 

passou a ter força de direito, sendo ignorada as fontes plurais que eram utilizadas pelos 

diversos povos. A partir daí, a justiça veio a ser aquela que se efetiva com a pura 

aplicação da lei e o costume é utilizado somente quando está em conformidade com o 

estabelecido nos códigos e Constituições.  Esse absolutismo jurídico foi potencializado 

pelo Estado, pois uma comunidade organizada impõe a força através do direito. Como o 

Estado é detentor dessa força faz-se necessário a análise dos seus elementos 

constitutivos para determinar os limites da sua atuação e as possibilidades de seu 

controle. Para então identificar os elementos que causam injustiça e insegurança. 
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ABSTRACT 

There is a crisis in the judicial system because of the insurance and the injustice.  And it 

makes us discuss the Constitution's objetive. This crisis is also a Constitutional crisis. 

To find the answers is necessary to analise the importance of the Constitution's 

protection, it means, the social contract. The Constitution is stablish the limits of the 

State power's and the way of your exercise. The ideas to stablish it came from some 

sources, this sources were selected by historical conditions. The codification process 

resulted of stating the rules and principles applicable in a given legal order excluding 

other forms of regulating the society. This different ways were used by diverse local and 

indigenous people. The  

justice became the simple code's aplication and the custom is autorizes to be used only 

when it is in agrement with the code. This is a law absolutism, it means a government 

that  exercise a complete and unrestricted power in its management. The State or 

government  is the regular owner of this power, because of this is necessary to analise 

your elements,  your way of work and the possibilities of your control. Then it is 

possible to identify the elements responsible for the insurance and the injustice. 

 

KEY-WORDS: CODIFICATION; CONSTITUTION PROCESS; STATE; POWER'S 

STATE 

 

 INTRODUÇÃO 

 A discussão constitucional entra em cena novamente, tendo em vista que o 

direito está em crise, por não conseguir entregar os dois produtos que fizeram sua 

reputação ao longo dos séculos, já que a injustiça e a insegurança predominam nas 

sociedades de hoje1. 

 Na tentativa de encontrar respostas para a crise constitucional é preciso 

identificar a necessidade e a importância da proteção da Constituição, o contrato social. 

Para isso é importante analisar o fenômeno da transformação dos direitos em lei para 

então determinar a competência e a necessidade ou não de um órgão ou um processo de 

proteção da Constituição, ou seja, desse contrato. 

                                                 
1 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio 

do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 851, 2005. p.1. 
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1 A FINALIDADE DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO COMO 

LEI: CÓDIGOS E CONSTITUIÇÕES 

 A configuração dos Estados contemporâneos teve início com a Revolução 

Inglesa do século XVII. Nesse momento foram estabelecidas as bases do liberalismo e 

do constitucionalismo moderno em face do embate entre a monarquia absolutista e a 

aristocracia parlamentar na disputa pelo poder. Logo após sobreveio a Revolução 

Americana e, em conseqüência, a Constituição Norte-americana de 1787. Esta foi a 

primeira Constituição escrita e solenemente ratificada2. A formação de qualquer 

Estados é um processo, por isso não é possível estabelecer o momento exato de sua 

formação, mas é possível identificar caracteríticas mínimas para a sua configuração. 

 Para exemplificar as diversas influências que sofreram as leis tem-se o caso da 

Inglaterra. A idéia de Constituição começou a nascer simbolicamente com a Magna 

Carta de 1215. Participaram da história constitucional inglesa: o Rei, a Câmara dos 

Lordes e a Câmara dos Comuns. Cada um destes protagonistas marcou períodos da 

história política e constitucional do Reino. No período que vai de 1215 até o século 

XVII, predominou a autoridade do Rei, ou seja, um período monárquico. Entre o século 

XVII e meados do século XIX prevaleceu a Câmara dos Lordes, ou seja, um período 

aristocrático, e, desde de final do século XIX até os dias de hoje ocorre o predomínio da 

Câmara dos Comuns, reconhecido como o período democrático3. 

 Com o surgimento do Estado torna-se necessário o estabelecimento de uma 

regulamentação para determinar a amplitude do poder estatal e a competência do seu 

exercício. No intuito de estabelecer os parâmetros de atuação de cada um dos órgãos 

integrantes do Estado, os elaboradores das Constituições se utilizaram de algumas 

fontes. 

 Essas fontes passaram por um processo de seleção que no decorrer da história, 

principalmente latino-americana, se consolidou com prevalência dos costumes e leis 

europeu-ocidentais. Para exemplificar esse processo far-se-á pequena digressão 

histórica. 

                                                 
2 BARROSO, Luís Roberto. Marcello Cerqueira compõe vasto e rico painel político que revê origem e 

reforma nos últimos 300 anos. O Estado de São Paulo. De 08/07/2007. (...). 2008. 
3 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. O constitucionalismo inglês. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, 

n. 452, (...). 2008. 

3881



 Na Espanha havia um sistema plural de fontes. Em face disso foi necessário 

elaborar um instrumento/código com força superior as demais fontes de direito, para 

facilitar a sua aplicação em todo o territorial espanhol. O mesmo ocorreu com os 

territórios portugueses, nos quais aplicaram-se as diversas ordenações reais. Mas foi 

com a aplicação do modelo francês, de codificação da lei, que se tornou possível 

visualizar a redução do direito à lei, desconsiderando outras formas de normatização 

social, como o costume4. Esse fenômeno de valorização da lei teve reflexo direto nas 

colônias espanholas e portuguesas na América, nas quais predominou a aplicação de um 

direito estrangeiro europeu-ocidental.  

 A preocupação da institucionalização dos direitos através da lei foi tão forte 

como se observa no artigo 1992 do projeto espanhol do código civil de 1836: "Ficam 

derrogados todos os fueros5, leis, usos e costumes anteriores a promulgação deste 

Código, em todas as matérias que são objeto do mesmo, e não terão força de lei, mesmo 

que não sejam contrárias as disposições do presente Código."6

 A codificação fez com que somente a lei passasse a ter força de direito, 

ignorando as fontes plurais de que se utilizavam anteriormente os habitantes de 

diferentes terrritórios. Esse processo refletiu na América, já que a codificação foi feita 

desconsiderando o direito desenvolvido pelos usos, costumes e tradições dessas terras e 

povos. Em conseqüência a transformação do direito em lei ocasionou a exclusão de 

outros direitos que não foram codificados, ou seja, não foram reconhecidos pelo Estado. 

E aqui já se evidencia umas das razões da injustiça. 

 O fato de que muitos direitos acabaram excluídos da tutela e proteção 

constitucional acarretou o desenvolvimento de costumes fora da lei. Isso se verifica, 

quando o legislador não percebe que existe uma demanda social e impõe uma norma 

que não se adequa às expectativas ou necessidades sociais, por isso melhor dizer que o 

legislador desobedeceu ao povo, e não o contrário, já que o povo é o único e legítimo 

                                                 
4 CLAVERO, Bartolomé. Ley del codigo: transplantes y rechazos constitucionales por españa, u por 

ámerica. In: QUADERNI FIORENTINI. Per la storia del pensiero giuridico moderno. 24. Milano: 
á. Giuffrè Editore, 1994. p.87. 

5 Fueros: conjunto de leis dadas como privilégio a um território determinado. Real Academia Española 
y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario práctico del estudiante. Bacelona: 
Santillana Ediciones Generales. 2007. p.327. 

6 CLAVERO, Bartolomé. Op. Cit. p.97-98. 
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soberano do Estado7. Ressalte-se que na América o costume se referia eminentemente 

ao direito indígena, não reconhecido como lei/direito pelo Estado, portanto, não estava 

passível de proteção e aplicação estatal. 

 Com isso vê-se que a codificação do direito transformado em lei na América 

Latina foi completamente excludente da participação dos destinatários destas leis, em 

virtude de que o direito e a língua foram uma imposição legal, e não uma liberdade de 

costume. O Código foi elaborado somente na língua de procedência européia para um 

amplo território com outras línguas com milhares de falantes que nem sequer 

conheciam o idioma de origem desta lei8. 

 A codificação das leis implicou simultaneamente no estabelecimento da 

contratualização do direito. Já que dependia do pacto fundamental para dar validade às 

demais normas regulamentadoras dentro do sistema. 

 A partir desse momento, a justiça passou a ser aquela que se efetiva somente 

com a pura aplicação da lei e o costume passou a ser utilizado somente quando está em 

conformidade com o estabelecido nos códigos. O absolutismo jurídico estrutural, ou 

seja, a lei como direito, ainda está ainda presente9. 

 Esse absolutismo jurídico foi potencializado pelo Estado, pois uma comunidade 

organizada impõe a força através do direito. Além disso, “o 'poder' não é prisões e 

cadeiras elétricas, metralhadoras e canhões; o 'poder' não é algum tipo de substância ou 

entidade por trás da ordem social. O poder político é a eficácia da ordem coercitiva 

reconhecida como Direito”10. 

 Isso demonstra a força com que o direito se estabeleceu nos seios da sociedade 

permitindo, através do poder, que outros direitos fossem excluídos e ignorados pelos 

Estados. 

 

2 ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO ESTADO 

 A constitucionalização e a codificação, ao organizarem um Estado e 

estabelecerem um rol de direitos, fizeram com que alguns órgãos governamentais 

                                                 
7 Ibid. p.127. 
8 Ibid. p.145. 
9 Ibid. p.192. 
10 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução de Luís Carlos Boreges. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. p.275. 
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concentrassem uma grande quantidade de poder como no caso do executivo estatal, a 

quem compete determinar as prioridades do Estado estabelecendo o que deve ou não ser 

feito nos próximos anos, de acordo com a sua política pública. Mas assim como pairam 

dúvidas sobre o excessivo poder nas mãos do executivo, deve-se olhar com cautela para 

o poder legislativo e judiciário. Tendo em vista que, como ocorreu na implantação do 

Estado liberal, as atuações de um poderiam legitimar as decisões de outro. 

 Observe o exemplo francês, que ao defender uma nova proclamação de direitos, 

acabou servindo também para fundamentar uma nova concepção do poder estatal. Disso 

resultou, que o tribunal de cassação francês se reservou a tarefa que não consistia em 

assegurar a proteção judicial dos direitos, mas em assegurar, em face da interpretação 

dos juízes, a exclusividade do poder do legislador em matéria de direitos11. Portanto, o 

poder judiciário tinha o papel de legitimar e garantir a atuação legislativa, sem a 

possibilidade de questionar sobre a validade ou a eficácia dos direitos. 

 A necessidade de se investigar os elementos constitutivos do Estado está 

relacionado ao fato de se identificar a legitimidade do exercício do poder pelos  órgãos 

estatais. Para poder analisar o exercício do poder far-se-á uma digressão à alguns 

conceitos que identificam os componentes formadores do Estado. 

 Maquiavel é tido como um dos precursores na utilização do termo Estado para 

identificar uma porção territorial com um poder definido. Já no primeiro item abordado 

em sua obra mais famosa, “O Príncipe”, expõe esse termo: “Todos os Estados, todas as 

senhorias que tiveram e têm autoridade sobre os homens, foram, e são, ou repúblicas ou 

principados.”12 (gf). Interessante ressaltar que a este Estado, Maquiavel se referia ao 

estado das coisas. Logo, pretendia demonstrar em sua obra quais as estratégias e os 

artifícios que os Príncipes poderiam se utilizar para manter seu estado, ou seja os 

requisitos para o Príncipe governar o seu ou seus Estados13. 

 Para a maioria dos doutrinadores, em teoria geral do Estado, há um problema em 

se identificar o momento exato do seu nascimento, mas não há controvérsia entre os 

seus elementos essenciais. Esses são: povo, território, poder soberano e o aspecto 

temporal. O primeiro é identificado por uma unidade nacional, que nem sempre está 
                                                 
11 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Tradução de Marina Gascón. 

Madri: Editora T7rotta S.A., 2005. p.53-54. 
12 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Mira-Sintra: Europa-América Ltda, 1976. p.13. 
13 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. Revisão técnica de Renato 

Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.151. 
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associado a uma homogeneidade, mas posssui um vínculo jurídico com o respectivo 

Estado. Portanto, o povo “é o conjunto de indivíduos que, através de um momento 

jurídico, se unem para constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico 

de caráter permanente, participando da formação da vontade do Estado e do exercício 

do poder soberano.14

 Para Rousseau “no que concerne aos associados, adquirem coletivamente o 

nome de povo, e se chamam particularmente cidadãos, na qualidade de participantes na 

autoridade soberana, e vassalos, quando sujeitos às leis do Estado.15

 Com isso está clara a necesidade do povo como elemento essencial do Estado, 

uma vez que é o responsável por garantir a legitimidade do poder soberano exercido 

conforme estabelecido na Constituição. E também a importância no que se determina 

como lei, uma vez que o povo estará a ela subordinado. 

 O território é essencial, pois representa o espaço físico onde o poder soberano 

poderá ser exercido, pois é a esfera territorial de validade da ordem jurídica do Estado. 

Portanto, é legítimo ao Estado exercer atos autorizados pelo Direito internacional para a 

execução da ordem jurídica nacional16. Interessante ainda que o território: “é o espaço 

certo e delimitado onde se exerce o poder do governo sobre os indivíduos. Patrimônio 

do povo, não do Estado como instituição.” 17 Aqui, mais uma vez, detaca-se a 

relevância do elemento humano na composição do Estado. 

 O terceiro elemento, o poder soberano ou poder político, ou, ainda, soberania. 

Que singelamente poderia ser identificado como a autoridade que não pode ser limitada 

por nenhum outro poder e é aplicada ao povo/cidadãos. 

 A soberania possui as qualidades de ser válida e eficaz na ordem jurídica 

nacional. “Porque a soberania só pode ser qualificada de uma ordem normativa na 

condição de autoridade que é fonte de obrigações e direitos” 18. 

 Esse poder constitue a faculdade de mandar sobre um Estado, ou seja, sobre a 

                                                 
14 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2005. p.99-

100. 
15 ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato social. Tradução de Rolando Roque da Silva. Edição 

eletrônica: Ed Ridendo Castigat Mores. Disponível em :<www.jarh.org>. Acesso em 04 jan. 2002. 
p.10. 

16 KELSEN, Hans. Op. Cit. p.300-301. 
17 MALUF, Shaid. Teoria geral do Estado. Atualizada pelo prof. Miguel Alfredo Malufe Neto. São 

Paulo: Saraiva, 2006. p.26. 
18 KELSEN, Hans. Op. Cit. p.365. 
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sociedade política e juridicamente organizada. Se caracteriza por ser um poder de 

caráter territorial, pois está referido a um território determinado; e por ser o único que 

pode exercer a coação física legitimamente19. Pois, “ Estado é uma organização política 

por ser uma ordem que regula o uso da força, porque ela monopoliza o uso da força. E 

esse é um dos caracteres essenciais do Estado.” 20

 Rousseau em sua obra explica a idéia de soberania e ao mesmo tempo justifica a 

possibilidade do exercício da coação por parte do Estado. 21

 E, finalmente, tem-se o aspecto temporal, que é abordado por Kelsen, pois assim 

como os Estados têm uma existência espacial também têm uma existência temporal, já 

que podem surgir e desaparecer. “Assim como a existência do Estado no espaço é o 

domínio espacial de vigência da ordem jurídica estadual, assim a existência temporal do 

Estado é o domínio temporal de vigência da mesma ordem jurídica. (...) a questão dos 

limites temporais, isto é, a questão de saber quando um Estado começa e quando cessa 

de existir”.22 E por isso, também deve ser considerado como um de seus elementos. 

 Com o intuito de formalizar este ente, estabelecer limites para a sua atuação e 

garantias mínimas para os associados/cidadãos/povo é que se elabora uma Constituição. 

Para impedir eventuais abusos da soberania convencionou-se dividir a forma de 

manifestação em poderes: legislativo, executivo, com representantes legítimos do povo, 

e o judiciário, como garantidor da lei. 23

 A legalidade em ocupar determinado cargo, seja no poder executivo, legislativo 

ou judiciário está no fato de que quem o exerce chegou até ele pela maneira prevista 

                                                 
19 BORJA, Rodrigo. Sociedad, cultura y derecho. Quito: Editorial Ecuador F.B.T. Cia Ltda, 2007. 

p.63. 
20 KELSEN, Hans. Op. Cit. . p.273. 
21 “Se o Estado ou a cidade só constitui uma pessoa moral, cuja vida consiste na união de seus membros, 

e se o mais importante de seus cuidados é o de sua própria conservação, é necessário uma força 
universal e compulsória para mover e dispor cada uma das partes da maneira mais conveniente para o 
todo. Como a Natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos os seus membros, dá o pacto 
social ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo poder que, dirigido 
pela vontade geral, recebe, como eu disse, o nome de soberania.” ROUSSEAU, Jean Jacques. Op. Cit. 
p.16. 

22 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. p.319-320. 

23 “(...) nossos políticos, não podendo dividir a soberania em seu princípio, dividem-na em força e em 
vontade, em poder legislativo e em poder executivo, em direitos de impostos, de justiça e de guerra, 
em administração interior e em poder de tratar com o estrangeiro; ora confundem todas essas partes, 
ora as separam; fazem do soberano um ser fantástico formado de peças ajustadas; é como se 
compusessem o homem reunindo diversos corpos, um dos quais teria os olhos, outro os braços, outro 
os pés, e nada mais” ROUSSEAU, Jean Jacques. Op. Cit. p.14. 
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pela Constituição ou pela lei. Já a idéia de legitimidade está atrelada à participação 

popular, do cidadão, no processo de determinação dos ocupantes dos cargos vagos. Pela 

legislação brasileira os cargos de comando dos poderes legislativo e executivo 

dependem da manifestação popular que ocorre através dos pleitos eleitorais24. 

 

3 COMO PROTEGER A CONSTITUIÇÃO25

 A organização de Estados estimulou a criação de Constituições e tornou-se 

necessária a determinação de um ou alguns órgãos ou instâncias de proteção desse novo 

instituto, uma vez que a proteção da Constituição implica, consequentemente, na 

proteção dos direitos e garantias dos cidadãos em face das arbitrariedades estatais. 

 Por isso que os direitos encontram a sua base na Constituição e é ela, por 

definição, uma criação política, não o simples reflexo de uma ordem natural, mas ainda, 

é a máxima de todas as criações políticas26. E por isso que a garantia da continuidade 

está somente na vontade de seus próprios integrantes. 

 Na preocupação em proteger a organização social e os direitos surge a 

necessidade de identificar o órgão mais apto para a proteção constitucional. Esse tema 

foi uma polêmica no século XX. Pois, a discórdia estava entre reconhecer a legitimidade 

da proteção ao Poder Executivo ou ao Poder Judiciário. Observe-se que é reconhecida 

pela Constituição brasileira a legitimidade para alterá-la somente ao Poder Legislativo, 

este em última instância que irá decidir pela alteração ou não do texto constitucional e 

aos demais órgãos cumpre a missão de garantir a plena aplicação da Constiuição e 

proteger o sistema jurídico de leis inconstitucional, que prejudicam a harmonia do 

ordenamento como um todo. 

 No caso da má aplicação da Constituição ou da não aplicação surge a 

necessidade de estabelecer um órgão capaz de forçar o seu cumprimento. Pois a 

necessidade de proteger a Constituição está relacionada com os princípios do Estado de 

Direito e ao da Legalidade da função estatal. Tudo isso sob pena de não cumprir o 

contrato social estabelecido entre o povo. 

 Carl Schmitt defendeu que a guarda da Constituição deveria estar sob o domínio 
                                                 
24 Constituição brasileira de 1988 artigos: 45, 46 e 77. 
25 Neste tópico não há a preocupação em estabelecer as formas de controle defendidas por cada um dos 

autores, ou seja, não serão discutidas as modalidades de controle de constitucionalidade: o concreto e 
o abstrato. 

26 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. Cit. p.114. 
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do Poder Executivo, o Reich alemão. Essa afirmação deve ser analisada de acordo com 

o contexto, pois na época a alemanha estava dividida por interesses particulares dos 

partidos que dominavam os diversos estados da confederação alemã. 

 Em face dessa divisão de interesses e a falta de unidade e homogeneidade de um 

Estado, Carl Schmitt vai defender assiduamente que a Constituição deve ser protegida 

pelo Chefe de Estado, pois este detinha a legitimidade, por ser eleito e, ainda, a 

indepedência dos demais órgãos, o legislativo e o judiciário.27

 Schmitt prefere delegar a proteção constitucional ao Poder Executivo, pois não 

aceita o controle concentrado de constitucionalidade, já que para ele a Constituição não 

é um simples conjunto de leis fundamentais, mas, seria a decisão consciente da forma 

de sua unidade política28. 

 Em contrapartida Kelsen entende que a proteção da Constituição não deve estar 

nas mãos do poder legislativo nem do executivo, uma vez que são eles próprios que 

devem ser controlados, pois seus atos podem confrontar diretamente a constituição. Isso 

decorre do fato de que compete a Constituição estabelecer os limites de ambos os 

poderes. 

 Ao contrário de Schmitt que defende como poder neutro o Poder Executivo, 

Kelsen vai defender que o Poder Judiciário é o mais apto para a defesa da Constituição, 

pois os magistrados possuem independência em face do governo e do parlamento e, 

ainda, são compelidos à neutralidade por princípio constitucional.  

 A vantagem de reconhecer ao judiciário a guarda constitucional está em que os 

magistrados não dividem o exercício do poder e não estão em oposição nem ao governo 

e nem ao parlamento. Nas palavras de Kelsen: "A vantagem fundamental de um tribunal 

constitucional permanece sendo que, desde o princípio, este não participa do exercício 

do poder, e não se coloca antagonicamente em relação ao Parlamento ou ao governo.29"  

                                                 
27 Conf. "(...) há a indepedência do chefe do executivo, seja do monarca na monarquia constitucional, 

cuja independência se baseia na hereditariedade da sucessão ao trono e na inviolabilidade de sua 
pessoa, seja a independência do presidente do Estado em uma democracia constitucional, como a que 
garante a Constituição de Weimar por meio de eleição por todo o povo alemão (artigo 41 da 
Constituição do Reich), por seu mandato de sete anos (artigo 43, § 1º, da Constituição do Reich) e sua 
difícial revogação (artigo 43 da Constituição do Reich)”. SCHMITT, Carl. O Guardião da 
Constituição. Tradução de Geraldo de Carvalho; coordenação e supervisão de Luiz Moreira. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. p.223. 

28 MENDES, G. F. In: SCHMITT, Carl. O Guardião da Constituição. Tradução de Geraldo de 
Carvalho; coordenação e supervisão de Luiz Moreira. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. XI. 

29 KELSEN, Hans. Quem deve ser o guardião da Constituição? In: Jurisdição Constitucional. São 
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 Agrega-se ao fato de que os juízes além de estarem imbuídos da prerrogativa de 

imparcialidade e não disputarem o poder estatal, participam da atualização dos direitos 

como patrimônio subjetivo individual e, atuam no reconhecimento da lei como 

instrumento de projetos políticos e jurídicos objetivos. Por isso que para Zagrebelsky 

deve haver um equilíbrio entre as exigências dos direitos e as das leis ou entre o poder 

dos juízes e o do legislador30. 

 Com base nesses apontamentos é necessário refletir se este é realmente o ponto 

fulcral do problema da crise do direito, e em conseqüência, constitucional no Estado 

contemporâneo, ou não. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para se chegar a uma conclusão sobre a crise do direito é necessário destacar, em 

primeiro lugar, a importância da Constituição como contrato social fundador da ordem 

estabelecida, e a suma relevância que possui nas socidades modernas. 

 “O contrato social é a grande narrativa em que se funda a obrigação política 

moderna, um obrigação complexa e contraditória porque foi estabelecida entre homens 

livres e, pelo menos em Rousseau, para maximizar e não para minimizar essa 

liberdade.”31

 Porém, é preciso ressaltar que nem todos os que estão submetidos à esse contrato 

foram ouvidos ou puderam participar da elaboração deste instrumento fundador e 

regulamentador da ordem. Já que “é óbvio que os indivíduos que efetivamente criaram a 

constituição representavam apenas uma parcela mínima de todo o povo – isto, mesmo 

que se leve em consideração aqueles que os elegera.32

 Como qualquer contrato, a Constituição, estabeleceu critérios de inclusão e 

consequentemente de exclusão. Com isso, têm-se os processos de codificação e 

constitucionalização do direito, em que grande parte da população afetada pelas normas 

não puderam participar do seu processo de criação e seleção.  

                                                                                                                                               
Paulo: Martins Fontes, 2003. p.276. 

30 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. Cit. p.60. 
31 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-

contratualismo. In: NUCLEO DE ESTUDOS DOS DIREITOS DA CIDADANIA – NEDIC –Os 
sentidos da democracia: políticas do dissenso e a hegemonia global. Petrópolis: Vozes; Brasília: 
NEDIC, 1999.  p.83. 

32 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. ... . p.372-373. 
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 No entanto, com as elaboração de normas ocorre sempre a exclusão daqueles 

que não estão dentro do consenso comum, dos diferentes, dos outros. Por isso, a força 

do Estado, ou seja, sua soberania “entendida originariamente como situação eficiente de 

força material empenhada em construir e garantir a supremacia e unicidade na esfera 

política, se encontrava implícito, o princípio de exclusão e beligerância frente ao 

alheio.”33

 Essa exclusão se justifica porque a lei já não é a expressão pacífica de uma 

sociedade política e internamente coerente, mas é manifestação e instrumento de 

competição e enfrentamento social, não é o final, senão a continuação de um conflito, 

não é um ato impessoal, geral e abstrato, expressão de interesses objetivos, coerentes, 

racionalmente justificados e generalizados, mas é, ao contrário, um ato personalizado e 

que pretende alcançar interesses particulares ou de grupos de interesse34. 

 E isso denota a necessidade preemente de uma reestruturação no sistema, uma 

vez que se concede autonomia a órgãos que devem proteger a Constituição e ao mesmo 

tempo os direitos dos cidadãos, mas não se permite a manifestação de toda a sociedade 

na identificação de quais serão ou deveriam ser os direitos garantidos 

constitucionalmente e protegidos pelo judiciário. 

 A identificação da elaboração de leis cada vez mais particulares para o 

atendimento de interesses individvuais, torna cada vez mais compromissório o produto 

legislativo, já que tudo é suscetível de transação entre as partes, inclusive os mais altos 

valores, os direitos mais intangíveis35. Confirmando, assim, a vulnerabilidade do poder 

legislativo para a proteção de valores tão necessários para a garantia da ordem jurídica e 

constitucional. 

 Além disso, a ordem estabelecida, que compreende as normas válidas, corrobora 

para que a dominação do Estado prossiga. Como expõe Kelsen: “A dominição que 

caracteriza o Estado tem a pretensão de ser legítima e deve ser efetivamente considerada 

com tal por governantes e governados. Considera-se a dominição legítima apenas se 

ocorrer em concordância com uma ordem jurídica cuja validade é pressuposta pelos 

indivíduos atuantes; e essa ordem é a ordem jurídica da comunidade cujo órgão é o 

                                                 
33 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. Cit. p.10. 
34 Ibid.  p.38. 
35 Ibid. p.38. 

3890



'governante do Estado”. 36

 Esse modelo de contrato excludente segue aplicado no contrato moderno, pois 

apresenta os seguintes critérios de inclusão, segundo Boaventura: apenas os indivíduos 

e suas associações; somente os cidadãos, com exclusão de mulheres, minorias étnicas, 

estrangeiros, imigrantes; e por fim, o comércio público dos interesses, ou seja, só os 

interesses exprimíveis na sociedade civil podem ser objeto de contrato37. Com isso 

observa-se que grande parte da sociedade não participa do contrato e nem pode exigir a 

inclusão de suas demandas na pauta nacional. 

 Isso porque o Estado de Direito foi a fórmula utilizada para expressar o 'Estado 

da razão', o Estado governado segundo a vontade geral da razão orientado somente para 

a consecução do maior bem geral38. Em conseqüência com a exclusão de outros usos, 

costumes e tradições que foram considerados irracionais ou primitivos. 

 E, também, porque o processo liberal fez com que os Estados nacionais se 

submetessem à agências multilaterais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional e a Organização Mundial do Comércio. Além disso, convencionou-se em 

estabelecer Estados fracos para que houvesse o fortalecimento da sociedade civil.39

 Como garantir que na proteção do contrato social, já com vícios na sua 

formulação, o poder judiciário possa ser garantia dos direitos dos cidadãos e dos 

excluídos, se está comprometido com a manutenação dos princípios da ordem 

internacional que estão preocupados em atender o capital e o comércio internacionais. 

 Além disso, a Constituição carece de mecanismos eficazes de concretização, 

deixando de cumprir sua finalidade de orientação e legitimidade social. Nas palavras de 

Bercovici: “Na medida em que se amplia a falta de concretização constitucional, com as 

                                                 
36 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. ... . p.270. 
37 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-

contratualismo. In: NUCLEO DE ESTUDOS DOS DIREITOS DA CIDADANIA – NEDIC –Os 
sentidos da democracia: políticas do dissenso e a hegemonia global. Petrópolis: Vozes; Brasília: 
NEDIC, 1999.  p.84. 

38 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. Cit. p.22. 
39 Conf. “O consenso liberal integra ainda o consenso do primado do direito dos tribunais, que deriva do 

modelo de desenvolvimento promovido pelos consensos anteriores. Este modelo dá total prioridade à 
propriedade privada, às relações mercantins e ao setor privado, cuja operacionalidade assenta em 
transações seguras previsíveis, garantidas contras riscos de violações unilaterais. Tudo isso exige um 
novo quadro jurídico e atribui aos tribunais um novo papel, bem mais central, enquanto garantes do 
comércio jurídico e instâncias de resolução de litígios. O marco político da contratualização social 
deve, pois, ceder o lugar ao marco jurídico e judicial da contratualização individual. Esta é uma das 
dimensões principais da judicialização da política.” SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. Cit. p.99. 
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responsabilidades e respostas sempre transferidas para o futuro, intensifica-se o grau de 

desconfiança e descrédito no Estado, seja enquanto poder político, seja enquanto 

implementador de políticas públicas.40

 De acordo com isso tem-se as constatações de Sergio Buarque de Holanda, que 

infelizmente, continuam atuais: “As constituições feitas para não serem cumpridas, as 

leis existentes para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são 

fenômeno corrente em toda a história da América do Sul41. 

 O executivo carece de legitimidade também por estar em conluio para a 

manutenção de um Estado fraco, e por isso, submisso as vicissitudes dos interesses 

internacionais em prejuízo do objetivo da Constituição, ou seja, em prejuízo do bem 

comum. 

 Tudo isso, é o reflexo da construção de um Estado baseado eminentemente em 

ideais europeus, sem levar em consideração as características próprias de outros lugares, 

com usos, costumes e tradições diferentes. Pois é evidente que o Estado como titular do 

mais extraordinário de todos os monopólios, o monopólio da decisão política, esta 

brilhante criação do formalismo europeu e do racionalismo ocidental, está a ponto de 

ser derrubado42. 

 Isso tudo culmina com a idéia de uma nova reestrutuação política e legal do 

Estado moderno, para que sejam atendidas as necessidades de todos e não de uma 

pequena parcela da população. 

 Para Boaventura há a necessidade de reinventar o Estado, porque não temos 

outra instituição política onde podemos reivindicar os direitos universais: civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais. Não há nenhuma alternativa neste momento e 

enquanto não há outras opções o Estado deve ser fortalecido, mas deve ser muito mais 

participativo. “¿Por qué? Porque el Estado hoy se ha trasnacionalizado de alguna 

manera en las sociedades que sufren presiones de los organismos financieros 

internacionales, y las presiones desde abajo no son muy fuertes. Sin participación 

popular, sin presión, el Estado va a ser capturado por las grandes trasnacionales, por los 

                                                 
40 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 

brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa. a. 36, nº142 abr/jun.Brasília: Senado, 1999. p. 47. 
41 Apud BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre 

o caso brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa. a. 36, nº142 abr/jun.Brasília: Senado, 1999.  
p.47. 

42 ZAGREBELSKY, Gustavo. Op. Cit. p.12. 
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intereses del capitalismo global”.43
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RESUMO 

Este estudo aborda a crise do positivismo, identificando os pontos vulneráveis de sua 

doutrina, refutando os velhos textos e a mesmice das fontes, por entendê-las superadas no 

tempo e no espaço, em relação à realidade presente. Aponta a premência de uma nova 

ordem jurídica e tendo o antropocentrismo como paradigma, a partir dos fundamentos da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na esteira dos argumentos, identifica a 

fragilidade do discurso jurídico e um profundo vácuo decorrente da falta de sintonia entre o 

discurso e a prática do Direito, bem como acusa o “efeito zero” da aplicação de uma nova 

hermenêutica, dada a impossibilidade de se dar novo sentido a antigas palavras. Destaca a 

ponderação dos juízes na aplicação do princípio da eqüidade nos julgamentos, como forma 

de equilibrar a balança das normas. Ao final, a avaliação da eficácia e eficiência dos 

movimentos de crítica ao positivismo terminal, ressaltando que não só a medida, mas o 

homem é o fim de todas as coisas. É dele a lei e é para ele a lei. É dele o Estado e é para ele 

o Estado. 
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PALAVRAS-CHAVE: POSITIVISMO JURÍDICO, CRISE, ANTROPOCENTRISMO, 

DISCURSO JURÍDICO, DIREITO E JUSTIÇA. 

 

 

ABSTRACT 

This study it approaches the crisis of the positivism, identifying the vulnerable points of its 

doctrine, refuting the old texts and the use again and again of the same sources, for 

understanding surpassed them in the time and the space, in relation to the present reality. It 

points the urgency of a new legal order and having the anthropocentrism as paradigm, from 

the grounds of the Universal Declaration of the Rights of the Man. In the wake of the 

arguments, it identifies to the fragility of the legal speech and a deep vacuum decurrent of 

the lack of tunning between the speech and the practical of the Right, as well accuse to the 

“zero effect” with the application of a new hermeneutics, given impossibility of if giving 

new sensible the old words. It detaches the reflection of the judges in the application of the 

principle of the fairness in the judgments, as form to balance the scale of badly-make norms. 

To the end, it makes the evaluation of the effectiveness and efficiency of the movements of 

critical to the terminal positivism, standing out that not only the measure, but the man is the 

end of all the things. It is of it the law and it is for it the law. It is of it the State and it is for 

it the State. 

 

WORDS-KEY: LEGAL POSITIVISM, CRISIS, ANTHROPOCENTRISM, LEGAL 

SPEECH, RIGHT AND JUSTICE. 

 

 

RESUMEN 

Este estudio se acerca a la crisis del positivismo, identificando los puntos vulnerables de su 

doctrina, refutando los viejos textos y la repetición de las mismas fuentes, porque la 

comprensión las sobrepasó en el tiempo y el espacio, con relación a la actual realidad. 

Señala la necesidad inmediata de una nueva jurisprudencia y del tener el antropocentrismo 

como paradigma, teniendo como fundamento los puntos fundamentales de la Declaración 
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Universal de los Derechos del Hombre. En la estera de las discusiones, identifica a la 

fragilidad del discurso legal y a un vacío profundo decurrente de la carencia de identidad 

entre el discurso y la práctica del derecho, así como acusa al “efecto nulo” con el uso de 

una nueva hermenéutica, dada imposibilidad de si dar un nuevo significado a las viejas 

palabras. Registra el equilibrio de los jueces en el uso del principio de la imparcialidad en 

los juicios, como forma de balancear la escala de normas malo-hechas. Al final, hace la 

evaluación de la eficacia y de la eficiencia de los movimientos críticos al positivismo 

terminal, destacándose que no sólo la medida, pero el hombre es el final de todas las cosas. 

Es de él la ley y es para él la ley. Es de él el Estado y es para él el Estado. 

 

PALABRAS-CLAVE: POSITIVISMO LEGAL, CRISIS, DISCURSO LEGAL, 

ANTROPOCENTRISMO, DERECHO Y JUSTICIA. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Fevereiro de 2008. Quando o filme “Tropa de Elite” foi consagrado como obra de 

primeira grandeza no Festival de Cinema de Berlim, conquistando o “Urso de Ouro”, 

aprovou-se, ao mesmo tempo, por coincidência ou não, a peça midiática de que 

necessitavam os positivistas para a preservação dos alicerces já solapados do Estado coator, 

onde predominam as elites e as tropas, sob o estandarte da ordem e do dever absoluto (ou 

incondicional) de submissão. 

Estados totalitários foram erguidos sob a égide de tal doutrina e não poucos são os 

mantidos em todos os quadrantes do globo, como “hospedeiros” de um corpo alienígena 

invisível, mas latente e a impor, a qualquer custo, com a socapa de Estado de Direito, o 

regime estatolátrico rígido, em que a lei é o império e o direito a sua ideologia – vide Hitler 

(Alemanha), Mussolini (Itália), Ceaucescu (Romênia), Salazar (Portugal), Franco 

(Espanha), Vargas (Brasil), e as recentes ditaduras militares no Brasil, Chile e Argentina. 

 “Darwinismo social”, segundo Costa (1987), em prol dos mais fortes e evoluídos, o 

positivismo jurídico justifica Nuremberg ontem, como justifica Bush hoje, e, estranhamente, 
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se faz ausente na antítese ao direito fundado no islamismo, pois aquele, tanto como este, 

exige a obediência à lei.  

Ao fundar regras para o Direito a partir da análise do viés sociológico dos 

fenômenos jurídicos, desprezando juízo de valores e se munindo de dados estatísticos, o 

positivismo jurídico passou ao largo do viver coletivo como sujeito das regras, preferindo, 

primeiro, estas, para posterior aferição de como e em que circunstâncias a vida social 

reagiria a elas. Eis aí um dos não poucos dilemas de uma “ciência” incapaz de definir, sem 

discrepâncias, o seu próprio e problemático objeto (REALE, 1998). 

Na mesma esteira de sua crise de “soluços” conceituais, tropeçando na sua 

incapacidade de incorporar o problema da Justiça, conseguindo, no máximo, equipará-la e o 

Direito à lei, o positivismo entregou-se à teorização e à exegese radical em relação ao 

Direito positivo, estando a dever, ainda nos dias hodiernos, a fixação de seu objeto e o 

alinhamento explícito de suas verdadeiras expressões doutrinais e institucionais, expondo a 

sua mais completa tibieza (ARRUDA JÚNIOR;  GONÇALVES, 2002).    

Dentre os seus “pecados mortais” estão: 

• o esvaziamento do sentido valorativo e dos fundamentos ontológicos do Direito,  

• a redução deste ao mero fato empírico (“o Direito é aquilo que se vê”), 

 • a estatização do Direito,  

 • a imposição da onipotência do legislador,  

 • a sobrevalorização do poder coercitivo, 

 • a desvalorização do papel do juiz e do jurista como intérpretes da lei. 

Não sem razão o contexto está a exigir a “dissecação” destes sofismas acobertados 

pelas falácias do culto da razão, em que os valores morais, as instituições e os fenômenos 

sociais sejam, indistintamente, tratados tais quais os elementos das ciências naturais. Não 

sem razão se critica o modo acadêmico e único com que são discutidas as prescrições desta 

apologia ao passado e a proscrição do homem como agente transformador do futuro. 

Construir a modernidade com as regras conservadoras do passado é negar ao 

homem o reconhecimento da sua ascensão ao estágio presente. Do passado aprendemos 

com os erros os óbices ao bis in idem, mas o mundo presente nada tem a ver com o discurso 

e os métodos dos tempos idos. 
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Não há mais lugar para reverberações de idéias transportadas de eras remotas, pois 

os caracteres históricos teóricos evocados em justificação ao misoneísmo persistente nada 

mais são do que instrumentos ideológicos a manter respirando, por “aparelhos”, o 

positivismo jurídico a uma jarda da campa.  

Falar em pós-positivismo é lavrar na aridez para semear a infertilidade, pois tais 

marcas de fantasia soam vazias, onde o “pós” tem tudo a ver com “tatear” filosófico e/ou 

sociológico decorrente da ausência de um “plano B”, pois raramente se trabalha com a 

possibilidade de alternativa emergencial, quando as regras são movidas pelo formalismo 

mecânico abrigado pelo mais poderoso verbo do positivismo jurídico: “Cumpra-se”. 

Admitir a possibilidade de restauração do jusnaturalismo é trazer de volta o passado 

tão incompatível com o futuro que já se faz presente, onde o homem já carrega o mundo na 

palma da mão. 

O positivismo tradicional não consegue romper o cordão umbilical que o prende às 

estruturas clássicas das ciências e do conhecimento que o gestaram, e, da mesma forma, a 

cultura jurídica tradicional se mantém comprometida com o dogmatismo e com o 

formalismo, seus “músculos motores”.  

Não basta desligar os liames ou ilustrá-los para adequá-los a este mundo novo muito 

mais admirável do que imaginou Huxley. Há que se pensar e elaborar um Direito 

compatível com este novo orbi, redefinindo os limites de garantia de direitos e tornando 

ainda mais sólidas as bases dos direitos fundamentais em que, acima do cidadão, prevaleça 

o homem como sujeito urbi et orbi. 

Com a crise do positivismo, há a premência de uma nova ordem a partir do homem 

como medida, alicerçando-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e 

nos Pactos sobre Direitos, de 1966.  

Ainda que este antropocentrismo remeta à Antiga Grécia de Protágoras, mister se 

faz ressaltar que, no Estado laico, o homem foi, é e sempre será a medida de todas as coisas. 

Ele precede ao Estado e a lei é dele e para ele. É o homem Domini ac Dei, pois, já advertia 

Carlitos, “Deus não joga dados com o mundo”(CHAPLIN, 1947).    

 

I. O DIREITO DO NOVO MILÊNIO REFUTA NOVA LEITURA DE ANTIGAS 

PALAVRAS 
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Falar em “direito positivo” como uma expressão de uso relativamente recente, 

encontrável em textos latinos medievais, é, segundo Bobbio (2002), assegurar ao homem 

das cavernas a detenção da hegemonia universal, em detrimento dos astronautas que 

pisaram a Lua. 

Não há mais cabimento para distinções entre “direito positivo” e “direito natural’, 

pois desde o ontem que o primeiro se fez imperial, com os seus cultuadores insistindo na 

dicotomia por razões óbvias de sobrevivência. O tempo não é mais de comparações e, sim, 

de explicações, e o positivismo jurídico as deve há muito tempo”.  

Dizer que, “enquanto o direito natural permanece imutável no tempo e o positivo 

muda no tempo e no espaço, razão por que uma norma pode ser anulada ou mudada seja 

por costume (ab-rogativo) seja por efeito de outra lei” (BOBBIO, 2002, p.18), é perpetrar 

explícita litigância de má-fé. 

 Ocorre, em tais casos, apenas a busca de palavras novas para repetir a mesma e 

velha ordem coatora, nada mais. 

Nestes tempos modernos não há vez para as antigas palavras de Aristóteles, de 

Demóstenes, o grego, e nem mais há ouvidos para Kelsen, o austríaco, pois a realidade está 

a exigir do Estado a sua adequação ao status quo real do Terceiro Milênio, onde soam 

incompatíveis os preceitos jurássicos que, pela omissão do homem e inação do Estado, são 

as causas da “fossilização” do ordenamento jurídico vigente. 

Os antigos pensamentos não cabem na nova ordem e o mundo jurídico só não 

porque os magistrados têm se socorrido, com sabedoria, aplicando remédios legais em 

casos concretos. Leia-se “equidade” e “jurisprudência”. 

Não sem tempo se traz à luz da discussão o dogma da onipotência do legislador, ao 

mesmo tempo em que se desnuda a farsa da democracia representativa, onde a prática 

parlamentar ainda está a serviço de oligarquias ou de grupos financiadores de deputados e 

senadores.  

E não só o Parlamento brasileiro padece deste mal, pois ele é diagnosticado em 

todos os símiles – e pertinente é que se inclua no rol a própria Assembléia Geral das 

Nações Unidas. Aliás, foi com o respaldo das nações do mundo que o positivismo jurídico 

virou momentânea e levianamente as costas para o princípio “nulum crimen, nula poena 
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sine lege”, para perpetrar o histórico julgamento de Nuremberg, em que houve a 

condenação de carrascos nazistas. Não havia, até então, lei a amparar tipificações de delito 

e condenações, e as regras punitivas foram estatuídas adrede – vide Estatuto de Nuremberg, 

de 8 de agosto de 1945 –, prova explícita de que Justiça e Direito são corpos estranhos no 

positivismo jurídico in questo.  

Nuremberg foi o portal para outros tribunais de exceção perpetrados ao longo da 

História (Iugoslávia, Ruanda, Serra Leoa, Timor Leste, Iraque), fazendo preponderar o 

juízo dos vencedores. Império voraz do jus puniendi e exultação do Estado violência. 

Não que tais verdugos não merecessem castigo, mas desde que na forma da lei – e 

eis aí a contradição explícita do positivismo jurídicos, em cujas veias corre o cimento do 

legalismo, in casu, escandalosamente burlados. 

Retomando o dogma da onipotência do legislador e o relacionamento antagônico 

deste com os juízes, indispensável se faz à observação de que ao magistrado cabe o 

exercício da Justiça pela exegese da lei, agindo ele como árbitro pela via da eqüidade 

(MARINI apud BOBBIO, 2002). 

In suma cabe ao juiz se pronunciar com base na própria natureza do caso em 

controvérsia, suprindo a falta de norma legislativa (equidade substantiva), colocando em 

xeque, mais uma vez, o juspositivismo claudicante. 

“As leis são as relações necessárias que decorrem da natureza das coisas”. Esta 

conceituação da lavra de Montesquieu (1997), em O Espírito das Leis, embora adotada 

como um dos axiomas do positivismo jurídico, os seus cultuadores ainda não se fizeram 

capazes de oferecer o entendimento da doutrina quanto à noção da natureza das coisas. E 

estão distantes de consegui-lo.  

Esta certeza se faz quase absoluta ante o aval explícito do juspositivismo a esta 

outra afirmação de Montesquieu (1997), de que os Juízes, na concepção da época, não eram 

senão “a boca que pronuncia as palavras da lei”; se hoje empregada, seria o mesmo que 

negar a função política do magistrado, desqualificar a sua função e ignorar a funcionalidade 

democrática do Poder Judiciário. 

  
II. O FRÁGIL DISCURSO JURÍDICO E O REMANESCENTE POSITIVISMO 
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No universo das contradições decorrentes dos descaminhos do positivismo jurídico, 

obviamente, só poderia resultar em descompasso entre a hermenêutica (a interpretação da 

palavra) e a linguagem (a forma de transmissão da palavra interpretada) na comunicação da 

realidade contemporânea. 

Há um vácuo profundo identificado pela ausência de sintonia entre o discurso e a 

prática do Direito, ampliando ainda mais os graus de dificuldade para o encaminhamento 

solúvel de problemas jurídicos. Assim, não sem razão há sinais de alerta por conta do uso 

de circunlóquios estéreis provocados pela ausência de escólio decorrente de uma ciência 

jurídica ultraformal, inflexível, que simplesmente impossibilita a justeza entre intenção e 

gesto.  

Há quem propugne pela proposição de uma nova hermenêutica – Habermas (1990) 

entre eles – por conta da saturação de soluções propostas a casos concretos e da 

necessidade de aproximar o homem do mundo, consoante estudo já conhecido de Gadamer 

(2002) e Heidegger (1997). No entendimento da conceituada tríade, as implicações 

lingüísticas há muito deveriam estar na relação sujeito-sujeito e não mais sujeito-objeto, 

permitindo ao homem o “agir comunicativamente” (HABERMAS, 1990).  

Ao tempo em que pondera ser o Direito repressivo e que tem na coação a sua 

linguagem para fazer-se impor e ser obedecido pelo tecido social, o óculo gadameriano 

sugere a necessidade de uma linguagem que possa apreender a total significação de tal 

conteúdo repressivo, vereda pela qual buscaria a preservação da ordem e da paz social 

oferecida aos cidadãos. 

Ocorre, entretanto, que as convulsões que sacodem a jus cientia não resultam da 

leitura da bula, mas da má elaboração da substância decorrente de choques paradigmáticos 

desencadeados pela crise do próprio Estado contemporâneo, que se desnuda incapaz de 

mediar e regular os problemas sociais e de produzir o Direito consentâneo com o novo hoje 

que aí está. (FARIA, 2000). 

Há, sim, um enorme fosso entre o Direito e a realidade social, obstando e 

aprofundando a crise de paradigma gestada na incapacidade da dogmática jurídica na lida 

com os problemas que transbordam de uma sociedade acentuadamente desigual (STRECK, 

1997). 
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No teclar de suas ponderações, os observadores supracitados insistem na 

necessidade urgente de uma “nova hermenêutica”, ou seja, de uma “nova interpretação” 

que resulte numa linguagem coerente com a modus vivendi atual. Ponderações que, aliás, 

são merecedoras de reparos. 

•  Não há como dar nova significação às mesmas palavras, ainda que o contexto seja 

outro. Assim, a necessidade não é de “nova leitura”, mas de novo texto a ser lido. In suma: 

o jus conditum de ontem, ortodoxo, inflexível, é incompatível com as exigências do hoje. 

• A crise de paradigmas só estará efetivamente superada com a produção – e não 

reprodução – de um novo Direito, em que o homem anteceda ao Estado e seja o sujeito 

principal. 

• A retomada da dicotomia “Direito” e “Justiça”, vez que não são sinônimos e não 

podem ser confundidos com “lei”. “Direito” é o conjunto de regras de conduta e de 

organização, dotadas de força impositiva (coação), regras que podem ser justas ou injustas. 

“Justiça” é o ideal que persegue todo o direito, e o fato de ter havido e haver direitos 

injustos, não destrói esse ideal (BODENHEIMER, 1966). 

Cabe aduzir o pensamento Hegeliano, a propósito da exata complexidade da Justiça: 

“o drama não é a luta entre a justiça e a injustiça, é a luta entre dois direitos igualmente 

justos”.  

Retomando a senda do discurso, é irrefutável que a atual linguagem jurídica é forma 

de expressão a serviço dos interesses vigentes do Estado e do poder (BOURDIEU, 1996). 

Mais que esta premissa, há uma barreira delimitadora imposta pelo Estado, óbice à criação, 

o que resulta na perpetuação de verdades que já estão (im)postas, restando aos 

jurisconsultos apenas e tão-somente o “dizer sobre” o que já está dito e exaustivamente 

repetido e repisado (WARAT, 1996).  

No mundo hodierno, deve haver a predominância de coisas novas, até porque, ainda 

que preservada a sua soberania no território que ocupa, o Estado nacional é pautado por 

exigências que ultrapassam as suas fronteiras. E é justamente aí que mora o perigo 

(FERRAJOLI, 1997). 

No processo de globalização voraz, principalmente das forças transformadoras, é 

pertinente dado os riscos que correm valores histórica e estoicamente esculpidos nas nações 
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livres e principais sustentadores do Estado de Direito, caso dos princípios da legalidade, da 

igualdade e da soberania popular. 

Por ser um processo de solidariedade mecânica, a globalização faz alicerce no 

positivismo jurídico para derrubar fronteiras e para disseminar, com a socapa de 

“democracia”, formas neo-absolutistas de domínio, colocando sob frenagem os chamados 

direitos e garantias fundamentais. 

Eis por que se pode dizer sorte dos povos de nações em que tais direitos estão 

constitucionalmente sedimentados por um modelo garantista, fundado na igualdade e 

estruturados na universalidade e a sua indisponibilidade e inalienabilidade. 

Nesta perspectiva, creio que hoje já não é possível falar decentemente de 
democracia, de igualdade, de garantias, de direitos humanos e de 
universalidade dos direitos se não tomarmos finalmente ‘a sério’ – 
segundo a fórmula de Dworkin – a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem da ONU de 1948 e os Pactos sobre Direitos de 1966, se nos 
fecharmos nas fronteiras das nossas democracias, alargadas talvez às da 
‘fortaleza Europa’; se continuarmos a dissociar direitos do homem e 
direitos do cidadão, preocupando-nos só com estes e não com aqueles. 
Depois da queda dos muros e do fim dos blocos, já não há álibis para que 
a democracia, cujos triunfos celebramos, não se realize finalmente a si 
própria (FERRAJOLI, 1997).     

 
É sempre oportuno alertar que, a se insistir na dicotomia “homem” e “cidadão”, com 

certeza estar-se-á repetindo a fórmula kantiana de fixação dos critérios de igualdade do 

homem: todos são cidadãos e com direito a tudo, mas desde que sejam proprietários. 

Este é outro dos pontos fundamentadores da crise do positivismo jurídico: a sua 

histórica trajetória como “direito dos mais fortes”. Fortaleceu-se aí o velho jargão que se 

fez universalmente popular: “cadeia foi feita para pobre”.  

É onde pontua, com pertinência, a arguta pergunta de Ferrajoli (1997) aos 

positivistas de plantão: “Afinal, quem deve usar a venda nos olhos? A Justiça ou os juízes?”. 

 
III. QUANDO A EQÜIDADE EQUILIBRA A BALANÇA DAS NORMAS 

MAL ELABORADAS 

 

A lei é clara: o aborto é crime (art. 124, CP). Ainda que um feto anencéfalo venha à 

luz, o abortamento é crime. Dura lex sed lex.  
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À luz da legislação coatora, que venha ao mundo o portador de anomalia congênita 

e que tratem os pais de dele cuidar com o zelo e a responsabilidade, dois dos caracteres 

impositivos do poder de família. É o vasto domínio até então intocado do jus cogens, em 

que predominam as leis imperativas, absolutas, coativas, proibitivas.  

Foi num pretérito bem próximo que as coisas começaram a mudar. Fazendo do 

direito à vida saudável paradigma erga omnes, os juízes passaram a fundamentar as suas 

decisões pelo princípio da eqüidade, aplicando a solução judicial que suprime a dureza do 

direito positivo em favor das especiais condições de uma situação concreta. Eis aí o 

reconhecimento dos aspectos subjetivos de um caso, evitando que a aplicação fria e 

genérica da lei redunde numa injustiça. 

Recente exemplo real de aplicação da eqüidade a esse tipo se deu em Goiânia-GO, 

no dia 11 de outubro de 2006, quando um juiz da 1ª Vara Criminal, autorizou a interrupção 

da gravidez de mãe, cujo feto em gestação era portador de anencefalia. 

Na decisão, o juiz observou que o aborto pretendido carecia de previsão legislativa 

até mesmo nos casos de anencefalia, mas cuja anuência judicial tem sido defendida pela 

doutrina, dada a inquestionável impossibilidade médica de correção da deficiência no órgão 

vital, e, conseqüentemente, da absoluta falta de chances de vida biológica e moral do feto 

em meio extra-uterino. 

Ainda em sua fundamentação, o juiz atacou a exegese positivista de que não 

compete ao julgador aplicar o princípio analógico, nem tampouco legislar ao sentenciar, 

cabendo a ele tão-somente a aplicação da lei: 

Ousamos discordar veementemente. Primeiro, porque o artigo 4º da Lei 
de Introdução do Código Civil estatui que, quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de Direito. Segundo, porque nem tudo que o legislador eximiu não 
pode ter julgamento.  

 

Apenas a guisa de informação, pela nona vez o magistrado in quaesto autorizou a 

realização do procedimento em casos similares. Clara está a sua posição antitética ao 

mandamento da inflexão ditado pelo positivismo, impeditivo que valores e condicionantes 

subjetivos interfiram nos resultados.  

Este óbice legal, além de hodiernamente superado quanto à compreensão da 

realidade cotidiana do homem, exibe uma inserção de cunho ideológico no âmbito da 
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investigação científica – acusando haver ali uma pretensa neutralidade axiológica –, vez 

que, ao apurar-se mais detidamente o caso, constatar-se-á a impossibilidade de se tratar às 

questões humanas, principalmente, independentemente do quadro histórico a que 

pertencem o objeto e o próprio sujeito (REALE, 1996). 

Na esteira da equidade, só que em meio de credos e seus dogmatismos conflitantes 

com as leis cogentes do Estado laico, ainda é latente o efeito de apenas dois votos de 

ministros do Supremo Tribunal Federal, favoráveis aos experimentos com células-tronco, 

no julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à Lei n° 11.105, de 

24 de março de 2005, também chamada Lei de Biossegurança. 

Reclamam os autores do perigo do art. 5º daquele diploma legal, quando também 

tentam, via discurso jurídico e aproveitando gritantes falhas de redação, impor a 

interpretação ideológica de um texto, com o fito de fazer prevalecer a propalada gravidade 

do “isto é pecado” sobre o “isto não é inconstitucional”.                                                    

Ainda que o ponto nuclear da dita lei cinja tão-somente as pesquisas e fiscalização 

com os organismos geneticamente modificados (OGM), “pinçou-se”, isoladamente, o artigo 

que cuida de regulamentar a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa 

e terapia. Há o uso e o grifo de “pinçou-se” porque este item sequer está mencionado no 

artigo 1º, que define os objetivos da referida norma.  

É do conhecimento de todos que a utilização das células-tronco embrionárias é tema 

assaz discutido na comunidade científica e até mesmo em círculos leigos da sociedade, 

dada a sua presença constante nos meios de comunicação. O debate se justifica pela imensa 

relevância não só científica, mas também por razões éticas, econômicas e, também, pelos 

seus efeitos no campo do conhecimento (FERRAZ, 2004). 

Causam espécies e colocam em xeque todos os caracteres da lei, incluído o 

positivismo em descrédito, a pobreza jurídica e o despreparo com que o legislador esculpiu 

a norma, deixando lacunas suscitadoras de questionamentos, a exemplo desta ADIN que 

tramita no STF, cuja votação foi interrompida pelo pedido de vistas feito por um ministro 

confessadamente católico e contrário à questionada permissão.    

A lei, em seu art. 5º, regulamenta a possibilidade de utilização células-tronco ainda 

embrionárias para pesquisa e terapia – os embriões passíveis de utilização serão aqueles 

provenientes de fertilização in vitro. Ocorre que o referido art. 5º não menciona quais serão, 
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especificamente, os embriões que poderão ser utilizados para a produção de células-tronco 

embrionárias, em gritante falha legislativa. In verbis:   

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 
fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições:  
I – sejam embriões inviáveis; ou,  
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta 
Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento. 

 
Ao exegeta criterioso cabe argüir:  

• Embasado em qual critério científico pôde o legislador estabelecer o período de 

três anos de congelamento, no mínimo, para que os embriões sejam pesquisados? 

• O que são embriões viáveis? E inviáveis?  

• Viáveis ou inviáveis para o quê? 

 Ainda em relação ao polêmico art. 5º, a incúria do legislador expõe a falta de 

responsabilidade com que o Parlamento nacional trata questões tão sérias. De acordo com o 

texto do §1º da referida norma, “é necessário o consentimento dos genitores” para a 

pesquisa com células-tronco embrionárias.  

O legislador pátrio permite, com tal texto, ao admitir que embriões tenham 

“genitores”, o surgimento de um máximo complicador incomum para o já tumultuado 

campo jurídico da biogenética, que é o de definir se os embriões são “pessoas”, lido (na lei) 

que têm os ascendentes pai e mãe.  

Ainda na esteira do absurdo, só as indagações são pertinentes: 

• Caso os embriões não tiverem os seus “genitores” a descoberto – tal qual se dá na 

doação de gametas –, ou mesmo se estes se mudaram para local incerto e não sabido, ou, 

ainda, ocorrer a dissolução do vínculo conjugal, ou simplesmente abandonado os embriões, 

como se resolverá a questão do consentimento?  

• Na dúvida, deverá ser criada uma presunção de consentimento? 

Com tamanhas tolices gestadas pelos elaboradores das normas cogentes do Estado, 

outra não seria a senda crítica do positivismo e nem diferente seria o questionável conteúdo 
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do discurso jurídico hoje tão permeado de sofismas e circunlóquios, com os advogados 

alimentando a presunção de uso, pelo juiz, do princípio da eqüidade. 

 

IV. A EMERGÊNCIA DO PENSAMENTO CRÍTICO 

 

O direito e sua função na sociedade estão sendo minuciosamente “dissecados” desde 

o ocaso do século XIX e a aurora do século XX, mas o movimento de crítica à sua 

eficiência e eficácia iniciou-se no final dos anos 60 na Europa, só atingindo a América 

Latina na década de 1980.  

Não se trata de ataques levianos, como reagem os positivistas mais radicais, ou de 

arroubos acadêmicos em defesa de teses circunloquiais, e, sim, da busca de uma nova 

dimensão emancipatória do direito pelo conhecimento crítico, a partir da concepção de uma 

teoria jurídica crítica. Uma teoria cujo papel seja de afetar não apenas a teoria geral do 

direito, mas também aquelas disciplinas voltadas ao social, de modo a suprir a ausência do 

direito popular na lei do Estado, pois ela é uma forma de alcançar a libertação (COELHO, 

1991).  

Neste diapasão preleciona, Wolkmer (2001, p.58):  

A teoria jurídica crítica é formulação teórica e prática que sob a forma de 
exercícios reflexivos, se revela capaz de questionar e de romper o que 
esta disciplinarmente ordenada e oficialmente consagrada (no 
conhecimento, no discurso e no comportamento) em dada formação 
social e, e a possibilidade de conceber e operacionalizar outras formas 
diferenciadas, não repressivas e emancipadoras de prática jurídica. 

 

Obviamente que, dada a pluralidade de escolas exegéticas e a não menos plural 

corrente de insatisfeitos com o status quo, não pode haver uma teoria jurídica crítica geral e 

única, mas várias. Assim, há produções várias de vários pensadores e, não raramente, o 

ponto de convergência entre eles nucleia o confronto do dogmatismo com o positivismo 

lógico-formal, fixando como paradigma o homem como sujeito do Direito.  

Justificável no século XIX e ainda que antitético ao naturalismo iluminista, o 

positivismo não mais se ajusta ao hodierno. O mundo é outro, é feito de mais mundos, de 

molde que tal doutrina não corresponde à totalidade deste novo universo. 

Posto que o direito se manifesta de várias formas e o operador jurídico não o 

descreve e, sim, a sua forma de vê-lo, segundo Grau, (2002), por que não tê-lo como 
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conjunto normativo a regular a preservação das condições de existência do homem em 

sociedade? Que tal transformá-lo de molde que não mais se limite à lei, que a hermenêutica 

possa interpretá-lo sem as barreiras do mecanicismo que o hermetiza? 

Por que fazer hegemônico o princípio da legalidade, preterindo a legitimidade do 

direito, vez que a lei que não respeita as condutas do tecido social é ilegítima, pelo fato de 

que só há legitimidade na norma jurídica “quando houver correspondência entre o comando 

nela consubstanciado e o sentido admitido e consentido pelo todo social a partir da 

realidade justificadora do preceito nela contido?” (GRAU, 2002). 

Esta questão é contributiva para o solapamento do positivismo jurídico, pois, 

amoldando-se aos interesses do Estado e de quem governa o Estado, ele se permite ser 

político-ideológico em prol de tais situações. 

Dessa falta de legitimidade já padece a própria Constituição da República 

Federativa do Brasil, elaborada por uma assembléia de partidos políticos e não de pessoas 

do povo, em explícita burla à norma fundamental e em pública usurpação do Poder 

Constituinte Originário. E, pior, e agravando ainda mais a lesão: A nova Carta Magna não 

foi submetida a referendo, os brasileiros não a legitimaram. Esqueceram-se os legisladores 

de que a legitimidade da lei reside no consentimento da Nação. 

Ainda hoje é cabível tal lição aos ilustres parlamentares, quanto às mudanças no 

texto da Lei Maior. Já que se fala tanto em reforma constitucional, é preciso adverti-los de 

que este poder de reforma é insuscetível de delegação, mesmo porque o Poder Constituinte 

Derivado não pertence ao Congresso Nacional, mas é tão somente exercido por ele. Além 

do mais, é regra comezinha do direito que ninguém pode delegar o que não lhe pertence 

(CLÈVE, 2000).  

Eis que aí reside, outra agravante: carecem de legitimidade para promoverem 

mudanças (emendas) no conteúdo constitucional. Ainda que o art. 60 da CF trate do 

procedimento de elaboração de Emendas Constitucionais, tal previsão, contudo, não é 

compatível com a técnica da delegação legislativa (CLÉVE, 2000).  

O Congresso Constituinte (ilegítimo de origem), quando elaborou a Constituição de 

1988, só exerceu o Poder Constituinte Originário para tal mister e este, além de indelegável, 

é um poder que não lhe pertence.  
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No caso das Emendas Constitucionais, permite-se ao legislador ordinário o 

exercício indevido e ilegítimo do Poder Constituinte Derivado, visto que a matéria 

constitucional encontra-se fora do alcance do legislador ordinário (CLÉVE, 2000). 

In fine, tem-se um Estado de Direito brasileiro fundado numa Constituição ilegítima 

e um conjunto de legislações criado por um positivismo jurídico que se faz inservível e 

incabível no tempo presente. 

Paradigmas vencidos, positivismo em crise. O direito deve se amoldar à sociedade 

que o legitima, ainda que receba interpretações diversas. Mas o direito que aí está, produto 

da elegia positivista do sujeito racional, carece de respostas às interrogações da sociedade 

de uma nova era. Afinal, não há ordenamento com segurança jurídica. Mas um universo de 

incertezas que se amplia. 

Neste status quo vigente:  

• Não há a palavra justiça quando se impõe à sociedade a submissão absoluta à lei, 

cujo conteúdo se faz mutável e variável ao sabor do humor da TV, esta nova fonte do 

Direito.  

• Não há mais como acreditar na neutralidade do Direito quando o legislador burla 

até o texto da Lei maior, para atender interesses de grupos ou para favorecimentos 

dissimulados.  

• Não há Estado de Direito pleno quando se impõe a subsunção da legitimidade à 

legalidade, pois só há o imperativo da norma se o consentimento da sociedade legitimá-la.  

• Não há sequer expectativa de justiça, pois, onde prepondera o formalismo 

científico, a interpretação das normas se dá com atenção às formas, preterindo a realidade 

social ou conflitos de interesses existentes.   

• Não há a certeza segura da existência de princípios certos e incontestáveis, quando 

a refutação tácita do dogmatismo e a prevalência de um direito compartimentado a partir da 

visão positivista redutora da realidade, impõem-se imperativamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante tais argumentos e sabedores todos de que o modelo positivista exauriu e se 

desnuda incapaz de atender às exigências da nova era e os desafios tridimensionados pela 
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cibernética, genética e informática, necessária se faz uma nova ordem cujo corpo não seja 

estático como a estátua do Redentor. 

O Direito do novo milênio deve ser parametrado a partir do homem, e, sob a égide 

do antropocentrismo, fazer valer direitos e obrigações, mas nunca pela coação do Estado-

cadeia, e, sim, pela co-ação do Estado-escola. 

Não só a medida, mas o homem é o fim de todas as coisas. É dele a lei e é para ele a 

lei. É dele o Estado e é para ele o Estado. Não cabe insistir na estupidez do formalismo 

hermético ditatorial na produção legislativa, até porque não há no mundo doutrina que se 

circunscreva com rigidez no tempo e no espaço. 

Não há mais vez para quaisquer modalidades de formalismo, pois a plena 

compreensão do Direito só é possível como dimensão que é da vida do homem 

(TOURAINE, 1999). 

Como leciona Perelman (1998), o Direito que impõe uma prescrição não 

referendada pela vontade social é um Direito ilegítimo, mas o Direito que se constitui em 

espaço dialético de convivência dos variegados valores sociais se legitima como 

instrumento de promoção da paz e da justiça. Eis por que, na inexistência de instrumentos 

de prospecção da verdade real, deve o juiz fazer-se valer do raciocínio dialético, o 

fornecedor das respostas que a razão teórica analítica é e sempre foi incapaz de oferecer. 

No Direito, o homem, e não Deus, acima de todas as coisas. Até porque não 

vivemos no Paraíso. 

Uma nova ordem legal se faz necessária para a proclamação de um novo discurso 

jurídico, e não mais culto do conceito pelo conceito, fundado em evidências empíricas e em 

que a própria razão se faz pobre. 

Que desçam as premissas deste novo jus, materializando como válidas todas aquelas 

que decorrerem dos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou de 

teorias outras, mas que sejam do Direito e de direito, sem a necessidade de ressuscitar 

autores ou reconstituir conceitos inservíveis para uma nova ordem pela qual valerá a pena 

começar tudo de novo, mas pelo presente, pois de nada mais servem as litanias. 

Começar de novo. Sem sofismas, sem falsos raciocínios, sem desdenhar valores. 

Nem natural nem positivista, Direito do homem, apenas.  
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SEPARAÇÃO DOS PODERES: UM FRUTO ULTRAPASSADO (?) DO IDEAL 

MODERNO 

       

 Daniel Oitaven Pamponet Miguel∗

RESUMO  

O presente trabalho teve como finalidade primordial questionar o papel do princípio da 

separação de poderes na estrutura jurídico-política típica da sociedade ocidental 

contemporânea, tendo como referencial a conjuntura brasileira e como cerne a questão 

da funcionalidade, na pragmática da transição Modernidade-Pós-modernidade. Possuiu 

como objetivo específico analisar as discrepâncias entre o direito formal característico 

do ideal moderno e o exercício dos três Poderes –, ressaltando a influência da pré-

compreensão na interpretação/aplicação a ser realizada pelas autoridades competentes. 

O presente artigo visou também a desconstruir a ilusão de que a funcionalidade do 

princípio da separação de poderes é isenta em relação às questões de caráter político que 

envolvem os três - confrontando a coordenação entre o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário positivada na Constituição Federal com as reiteradas ingerências abusivas, 

perpetradas por cada um deles na esfera funcional dos outros dois e na sociedade 

brasileira como um todo. Ademais, não se pôde olvidar o papel decisivo das esferas 

informais de poder nesse processo. Para tais desideratos, fez-se mister estabelecer um 

referencial teórico-informacional lastreado em pesquisas bibliográficas, legislativas e 

jurisprudenciais que proporcionasse a realização de uma atividade simultaneamente 

crítico-analítica e informativa sobre a matéria em questão. Postas tais premissas, foi 

possível concluir que o princípio da separação de poderes, conforme se apresenta na 

tradicional estrutura constitucional formal, de caráter positivista, é um fruto 

ultrapassado do ideal moderno, não estando, portanto, apto a continuar exercendo o 

papel de sustentáculo do Estado Democrático de Direito sem ser reinterpretado e 

adaptado à pragmática da transição supracitada. 

PALAVRAS-CHAVE: SEPARAÇÃO DE PODERES. BRASIL. MODERNIDADE. 

                                                 
∗  Estudante de graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, estagiário do Ministério Público 
da Bahia e ex-monitor de Hermenêutica Jurídica da Faculdade de Direito da UFBA.  
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TRANSIÇÃO. PÓS-MODERNIDADE. DIREITO FORMAL. FUNCIONALIDADE. 

INTERPENETRAÇÃO.   

 

ABSTRACT 

This work’s primary goal was questioning the role performed by the principle of 

separations of powers in the Westem society’s structure, taking BraziI as a paradigm 

and stressing the matter of functionality, in the context of the transitional period 

between Modernity and Post-modernity. As a secondary, a1though not unimportant, 

objective, it intended to identify and analyze the contradictions involving formal Law 

and the exercise of the three Powers - highlighting the influence of one who interprets’ 

preunderstanding, a concept that deconstructs the long-time-praised axiologicaI 

nihilism. Also, the work aims to break the delusion which states functionality and 

poiitical matters are not intertwined when speaking of the principle of separation of 

powers - stressing the frequent conflicts concerning the issue of competences that take 

place among the Powers. Another remarkably mentioned subject was the existence of 

parallel powers, which decisively influence Brazilian government and the whole 

Brazilian society or carry out the judging role, a function meant to be exc1usive to the 

state, in specific social spheres. Accomplishing those tasks demanded a theoretical and 

informational paradigm, based upon bibliographic, legislative and jurisprudential 

research, to be specially chosen so that a critical approach about the matter could be 

developed. Those requirements fulfilled, the work leaded to the conclusion that the 

principle of separations of powers, if thought of simply as its traditionally portraited, 

comes to be an outdated modern fruit. Therefore, it requires to be reinterpreted, so it 

could fit the above-mentioned transitional period.    

 

 

KEYWORDS: SEPARATION OF POWERS. BRAZIL. MODERNITY. 

TRANSITION. POST-MODERNITY. FUNCTIONALITY. 

INTERPENETRATION. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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O advento do Iluminismo e seu racionalismo sistemático deram vida a uma 

nova forma de Estado, deveras diferente das existentes outrora. O poder estatal não 

mais se concentraria nas mãos de um soberano, de maneira a ser repartido 

igualitariamente entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tal novidade 

no modelo de Estado típico da sociedade ocidental foi concebida em companhia de 

uma espécie de revolução jurídica: os cidadãos passaram a ser formalmente iguais. 

A positivação de tal distribuição do poder e das funções estatais estabeleceu as 

bases do novo Direito, fundamentado na ideologia da Modernidade e em seus 

ideais de sistematização, codificação e funcionalidade.  

A evolução social costuma pôr em xeque os valores inerentes a cada 

sociedade de forma contínua. De forma semelhante ao que ocorreu durante a 

passagem do Absolutismo para o Estado moderno, em que o racionalismo e o ideal 

de igualdade formal superaram a tradição e a hierarquização, a ideologia da 

Modernidade vem sendo questionada no mundo contemporâneo por um movimento 

denominado Pós-modernismo; diz-se que estamos num período de transição entre 

as eras Moderna e Pós-Moderna. Em tal contexto, a configuração formal do Estado 

moderno tem sido considerada obsoleta por diversos teóricos em face da realidade 

fática. Tais opiniões afetam conseqüentemente o princípio da separação de poderes 

- até então sublimado e inatingível -, devido a seu caráter elementar na ordem 

jurídica e na própria organização características de tal modelo de Estado.  

As novas discussões levantam questões como a existência do direito informal 

- produzido por poderes paralelos, “de fato”, os quais atuam muitas vezes com 

maior eficácia sobre determinadas esferas sociais do que os Poderes, “de direito” - e 

a possibilidade do Estado trabalhar em conjunto com tais poderes, visando a 

alcançar a concretização do bem-estar social e a garantia dos direitos fundamentais, 

sob a égide do Direito Constitucional. Ao mesmo tempo, são notórios os casos de 

invasão de competência entre os três Poderes, o que, ao mesmo tempo em que 

compromete a perspectiva funcional do princípio em questão, indica certa fragilidade na 

organização formal do Estado. Tais intromissões são normalmente atribuídas a fatores 

como o caráter político das relações entre os Poderes e a castração da atividade criativa 

do Poder Judiciário, resultante da proposta original do princípio idealizado por 
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Montesquieu, segundo a qual tal poder seria imbuído apenas da prerrogativa de aplicar o 

Direito. Considerando a relevância de tais questões para o futuro dos modelos de Direito 

e de Estado da sociedade ocidental, os debates sobre o tema configuram-se como 

imprescindíveis, sob pena de um colapso institucional.  

 

2. PERSPECTIVA ZETÉTICA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DE PODERES (FUNÇÕES) E SUA BASE TÉÓRICA  
 

  A separação de poderes constitui o fundamento básico da estrutura funcional do 

Estado Democrático de Direito. Limitar a esfera de ação do Legislativo, do Executivo e 

do Judiciário não representa apenas uma forma de evitar confusões de ordem política 

entre os órgãos nos quais consiste a concepção moderna de Estado; administrar, legislar 

e aplicar são prerrogativas da visão do Estado como entidade que deve promover o bem 

comum e a prosperidade social através de uma ágil engrenagem, devidamente 

sistematizada e planejada.  

A concepção funcional do Estado advém do ideal moderno de utilidade, de 

aplicabilidade, da teoria voltada para a prática e em prol do progresso; o racional deve 

ser racionalizado com um propósito, não de forma absolutamente cartesiana. Descartes 

cavou sua própria cova; se o racionalismo formal fora o propulsor da concepção 

moderna do conhecimento, foi também fagocitado pelo ideal do liberalismo. O discurso 

da Modernidade prega a existência e a consideração primordial de um fim para o qual 

deve se voltar a teorização e a própria atuação do homem. Em tal contexto, situa-se o 

problema da funcionalidade do Estado; prover primariamente as necessidades básicas 

dos indivíduos, sejam elas de ordem física, moral ou existencial, e, quando possível, 

certos elementos supérfluos, mas capazes de satisfazer a busca incessante pelo bem-

estar, inerente ao homem, certamente não constitui tarefa fácil. Tal finalidade, pois, 

haveria de requerer uma organização e uma sistematização soberbas, produtivas, 

capazes de promover uma adequada concretização dos fins buscados pelo Estado.   

 
2.1. DIVISÃO DE FUNÇÕES - O SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS 

(CHECKS AND BALANCE)  
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  Sob uma perspectiva crítica, poder-se-ia dizer que, a rigor, o princípio da 

separação de poderes mantém uma relação de inexatidão entre os seus aspectos 

semântico e pragmático; na verdade, posto que o poder estatal é uno, o que ocorre na 

prática é mais uma divisão de funções do que de poderes. No entanto, tal distribuição de 

funções, quando mal transposta para o âmbito prático, pode vir a proporcionar a 

prevalência de um dos três Poderes sobre o outro, mesmo que dentro da estrita 

legalidade formal. Para evitar tais inconvenientes, os quais iriam de encontro ao ideal 

igualitário do Estado Democrático de Direito, surgiu o Sistema de Freios e Contrapesos, 

sobre o qual Dalmo Dallari discorre de maneira precisa e elucidativa:  

 

O sistema de separação dos poderes, consagrado nas Constituições de quase 

todo o mundo, foi associado à idéia de Estado democrático e deu origem a 

uma engenhosa construção doutrinária, conhecida como sistema de freios e 

contrapesos. Segundo essa teoria, os atos que o Estado pratica podem ser de 

duas espécies: ou são atos gerais, ou são especiais. Os atos gerais, que só 

podem ser praticados pelo Poder Legislativo, constituem-se a emissão de 

regras gerais e abstratas, não se sabendo, no momento de serem emitidas, a 

quem elas irão atingir. Dessa forma, o Poder Legislativo só pratica atos 

gerais, não atua concretamente na vida social, não tendo meios de cometer 

abusos de poder nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a um 

grupo em particular. Só depois de emitida a norma geral é que se abre a 

possibilidade de atuação do Poder Executivo, por meio de atos especiais. O 

Executivo dispõe de meios concretos para agir, mas está igualmente 

impossibilitado de atuar discricionariamente, porque todos os seus atos 

estão limitados pelos atos gerais praticados pelo Legislativo. E se houver 

exorbitância de qualquer dos poderes surge a ação fiscalizadora do Poder 

Judiciário, obrigando cada um a permanecer nos limites de sua respectiva 

esfera de competências.1

 

2.2 – SEPARAÇÃO DOS PODERES: UM PRINCÍPIO HISTÓRICO? 
 

Segundo Paulo Bonavides, o princípio da separação dos poderes, por ter sido 

teorizado em sua forma moderna como reação ao regime absolutista, perdeu seu objeto 

                                                 
1 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 24” Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 219-220. 
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com o seu fim. De tal maneira, persiste na maior parte dos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos como um dogma, premissa inquestionável tomada como ponte de 

partida da estruturação dos Estados. Konrad Hesse, no entanto, vislumbra tal princípio 

de maneira muito menos simplista. O referido autor afirma acertadamente ser a 

separação dos poderes um princípio histórico, que data de muito antes da Era Moderna, 

tendo sido abordado inclusive por Aristóteles. Sua formulação moderna, teorizada por 

John Locke e consagrada por Montesquieu, figura como um dos elementos fundantes do 

Estado, desde a sua concepção liberal, perpassando a social e alcançando o Estado 

Democrático de Direito.  

 O princípio da separação dos poderes possui duas dimensões de interpenetração: 

uma interna, outra externa. A primeira consubstancia-se no estabelecimento de funções 

preponderantes de cada poder, as quais, desde que não haja subversão de seu núcleo 

essencial, são eventualmente exercidas pelos demais poderes – conforme Canotilho e 

suas noções de divisão, que representa os limites, e separação, que direciona a 

otimização das funções estatais. O aspecto externo de interpenetração, destacado por 

Hesse, é elemento essencial da configuração de tal princípio como histórico. Consiste 

em sua imbricação com os demais princípios característicos do Estado Moderno, como 

o democrático, o federalista e o republicano. Ora, toda a história dessa forma de Estado 

fundamenta-se em tal estrutura principiológica, visto que a dimensão interna de 

interpenetração constitui elemento assecuratório das noções de democracia e igualdade, 

bem como do sistema federalista, dependente da rigidez constitucional e do controle de 

constitucionalidade.  

 

2.3. A PRETENSÃO DE NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA  

 

A teoria da separação de Poderes é deveras bela; nobreza no propósito, sapiência 

na elaboração. O Legislativo constrói, o Judiciário aplica, o Executivo concretiza; 

ninguém interfere no trabalho de ninguém, cada poder alimenta a máquina do Estado 

com sua devida contribuição. Mas é assim que funciona? Será que o legislador respeita 

o espaço do juiz na condição ontológica de homem, incapaz de não imprimir sua pré-

compreensão, de agir com neutralidade axiológica na interpretação do direito?  

Pretender que um homem aja como mero aplicador constitui uma afronta ao seu 
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poder criativo. Não se está a pregar uma espécie de direito livre ou de libertinagem 

jurídica; se o legislador elabora e o juiz apenas cumpre, não haveria, pois, uma 

subordinação, tanto no âmbito da competência quanto no da intelectualidade, deste 

àquele? Não se trata, muito menos, de mera crítica ao Positivismo, pois a tendência 

inexorável de desaparecimento dos resquícios de sua forma clássica o faz desprovido  

de maior relevância per se. O foco é o conservadorismo da ordem intermediária; a 

sociedade ocidental não abandonou o Positivismo, nem alcançou a Pós-modernidade. 

Está, pois, num período de transição, no qual a evolução jurídico-política luta contra 

uma espécie de superestrutura; a “cultura de massa do Direito e da Política” ainda não 

quebrou o paradigma da Filosofia da Consciência. Os dinossauros ainda não 

perceberam que o meteoro já está por vir e destruir o seu fantástico mundo, em que 

acreditavam inexistir a hierarquização - sonho que constitui utopia - entre os três 

poderes. O pior é que a cada dia eles vão formando novos filhotinhos, os quais mal 

saíram do ovo, mas já tendem a se tomar grandes Tiranossauros Rex.  

 
2.4. A PRAGMÁTICA DA PÓS-MODERNIDADE: PODERES (OU PODERES?) 

E INTERPENETRAÇÃO  

 

Boaventura Sousa Santos - doutrinador nascido em Portugal, Estado que se 

enquadra no modelo jurídico-político típico da sociedade ocidental - com sua 

autoteorização da realidade, não-teorizando, afirma que o direito não é apenas o direito 

positivo, o direito estatal, o direito informal; é "o direito estatal, o direito doméstico, o 

direito das nações e o direito empresarial”2 (e por que não adicionar à lista do referido 

autor o “direito favelático”?).  

Iludem-se, pois, aqueles que acreditam no direito formal como única fonte de 

juridicidade; o direito e o poder transcendem tal esfera, pois a realidade fática, apesar da 

tentativa da Dogmática Jurídica, não pode ser domada e condicionada em sua totalidade. 

No entanto, não se deve colocar em descrédito a Ciência Jurídica e o poder conferido 

por ela a certos órgãos públicos; o direito estatal, em linhas gerais, ainda constitui a 

esfera de juridicidade mais atuante e eficaz da sociedade ocidental. Faz-se necessária, 

                                                 
2 SANTOS, Boaventura Sousa. O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna: para um novo senso 
comum sobre o poder e o direito. Revista Crítica de Ciências Sociais, Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra e Centro de Estudos Sociais, n. 30, jun. de 1990, p. 28 
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pois, a quebra das dicotomias direito formal-direito informal e direito global-direito 

local, de maneira a propiciar uma relação dialética entre as esferas supostamente 

opostas, interpenetrando a atividade estatal e as condições fáticas da sociedade civil. 

Ora, se o Judiciário não alcança as favelas, por que prosseguir na teimosia hipócrita de 

que o poder de jurisdição é exclusivo dele? Por que não buscar uma adaptação do 

ultrapassado modelo de separação absoluta de poderes, através de uma evolução da 

ótica estatal, capaz de unir a eficácia do poder “favelático” a um controle dos níveis de 

violência, o qual poderia ser proporcionado pelo Estado? Por que não, dinossauros?  

Neste contexto, faz-se importante ressaltar que, na opinião de Lênio Streck e 

José Morais, é viável um processo de interpenetração entre o Executivo, o Legislativo e 

o Judiciário, mediante uma espécie de "exercício preponderante de atribuições"3  Assim, 

tomando por base a contribuição das duas obras referidas, não se teria apenas ações 

conjuntas do tipo Poder (forma1)-poder (material), mas também do tipo Poder-Poder 

(ressalte-se a força da diferenciação entre o "P" e o "p", a qual demonstra um esforço de 

sublimação do formal, do estatal, da "única ordem legal e, por conseguinte, legítima").  

 

3. O PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NA 

CONJUNTURA BRASILEIRA: HIERARQUIZAÇÃO, E TAXAS DE 

ALOCAÇÃO DE PODER  

 
3.1. HIERARQUIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE  

 

O princípio da separação de poderes visa à otimização funcional e à 

descentralização absoluta do poder. Pode-se afirmar indutivamente que o estágio ideal 

nunca será alcançado por qualquer que seja a espécie de Estado, posto que representa 

apenas uma meta estrategicamente planejada que deve ser contínua e eternamente 

perseguida. No entanto, tanto no campo da funcionalidade quanto no da ausência de 

hierarquização, o Estado brasileiro se encontra deveras longe da situação-modelo.  
 

                                                 
3 STRECK, Lênio Luiz e MORAIS, José Luiz Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3ª 
Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 165. 
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3.1.1. A CONTRADIÇÃO (DA HERMENÊUTICA TRADICIONAL) DO ART. 2° DA CF/88  

   

O chefe do Poder Executivo, presume-se, é a autoridade máxima da República 

Federativa do Brasil; aquele que deveria coordenar a administração da máquina estatal. 

Mas como, posto que, decretada uma medida provisória, o Poder Legislativo pode 

rejeitá-la? Tal competência, teoricamente, provém do princípio da separação de poderes, 

positivado no art. 2° da Carta Magna brasileira: "São poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". Ora, se um poder revoga 

o que o outro determina e esse mesmo poder revogador é o único dotado da prerrogativa 

de elaborar o dispositivo em que se fundamenta para exercer a competência de revogar, 

como se pode pregar a ausência de hierarquização entre os poderes – lembre-se que a 

Assembléia Constituinte de 1988 não foi dissolvida após a elaboração do texto 

constitucional, permanecendo os seus integrantes a ocupar seus cargos de deputados e 

senadores -? Quando o Judiciário é impedido de interferir em matéria regimental, 

relativa aos atos interna corporis do Poder Legislativo, qual o fenômeno ocorrido? 

Separação de poderes? Sim. Um em cima do outro.  

 
3.2. AS TAXAS DE ALOCAÇÃO DE PODER NO ESTADO BRASILEIRO  

 

 Separação de poderes; o nome do princípio é fidedigno à realidade. Os poderes 

são separados sim; cada um em seu nível, sempre em busca do nível maior, um conflito 

constante, a oração subordinada tentando destronar a oração principal - não deveriam 

ser orações coordenadas? Poderes, expressão deveras vaga. No entanto, mais uma vez, 

dentro do âmbito sintático-semântico, correta; não se pode inferir que são três. Mas a 

Constituição de 1988 declara tal quantidade de maneira clara, segundo a "interpretação 

gramatical" do dispositivo. Está lá ... Lá na norma. Subsunção, matéria na forma 

(fôrma?), Executivo, Legislativo e Judiciário, os três únicos poderes dentro da 

legalidade. E quando a mídia influencia a política externa, que deveria caber, segundo o 

ideal sistêmico, apenas ao Executivo? E quando o traficante exerce sua 'jurisdição 

constitucional" entre os habitantes da favela? E quando a Igreja, apoiada por grupos 

conservadores, pressiona os tais "três poderes" para evitar que o aborto seja legalizado ~ 

ora, o eminente lingüista Eros Roberto Grau votou contra o aborto de fetos anencéfalos? 
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E quando os empresários influenciam decisivamente na determinação da toda-poderosa 

taxa SELIC? Não há alocação formalmente constitucional de poder – remontando à 

"soma dos fatores reais de poder" de Ferdinand Lassalle4 -; elemento fluido, ele vai, 

vem e se esvai, tramitando entre focos sociais, seguindo o interesse dos lobistas, 

desprezando a ingênua constitucionalidade formal, derrubando a árdua 

constitucionalidade material.  

 
3.2.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO - UM QUARTO PODER?  

 

Ainda em relação à alocação de poder, destaca-se a atuação do Ministério 

Público. A Constituição de 1988 alçou a instituição a uma categoria especial, superior, 

independente do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a qual serviria como uma 

espécie de guardiã da separação de poderes e da sociedade civil. De tal forma, toma-se 

relevante a caracterização da natureza do Ministério Público: seria a instituição uma 

espécie de quarto Poder? De acordo com uma "interpretação gramatical" do direito 

formal positivado, obviamente que não. No entanto, no plano fático, ou até mesmo 

mediante uma "interpretação sistemática", tal certeza não pode ser apurada. Alexandre 

de Moraes, em sua consagrada obra "Direito Constitucional", apesar de não 

explicitamente declarar a condição de "novo poder" do Ministério Público, induz o 

leitor a tal interpretação, quase como que numa mensagem subliminar, através de 

citações em que o órgão aparece invariavelmente em seguida aos três poderes formais, 

como numa listagem de poderes em que ocupasse uma das "quatro vagas". No seguinte 

trecho, no entanto, sua intenção toma-se mais explícita:  

Em conclusão, o Direito Constitucional contemporâneo, apesar de 
permanecer na tradicional linha da idéia de Tripartição de Poderes, já 
entende que esta fórmula, se interpretada com rigidez, tomou-se inadequada 
para um Estado que assumiu a missão de fornecer a todo o seu povo o bem-
estar, devendo, pois, separar as funções estatais, dentro de um mecanismo 
de controles recíprocos, denominado 'freios e contrapesos' (checks and 
balances).  

E continua:  

                                                 
4 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. Tradução de Walter Stonner. Rio de Janeiro: 
Liber Juris, 1985, p.25 
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Assim, a Constituição Federal de 1988 atribuiu as funções estatais de 
soberania aos três tradicionais Poderes de Estado: Legislativo, Executivo e 
Judiciário, e à Instituição do Ministério Público, que, entre várias outras 
importantes funções, deve zelar pelo equilíbrio entre os Poderes, 
fiscalizando-os, e pelo respeito aos direitos fundamentais.5 
 

 

4. MECANISMOS DE PERPETUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES NO ESTADO BRASILEIRO  
 

O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, no tocante ao exercício de suas 

competências, agem não raramente, de forma atabalhoada. Alguns institutos jurídicos 

são frequentemente utilizados como meio de resolução de tais conflitos; funcionam 

como verdadeiros mecanismos de perpetuação do princípio da separação de poderes no 

ordenamento jurídico brasileiro. Constituem exemplos marcantes as argüições de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPFs) e a inatingibilidade dos atos interna 

corporis, conforme poderemos observar nos exemplos em seguida. 

 

 

4.1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: A ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 1 

 

Ilustrativo é, embora deveras esdrúxulo, o exemplo do acórdão relativo à 

argüição de descumprimento de preceito fundamental nº1, datada de 3 de fevereiro de 

2000. Trata-se de deflagração de controle de constitucionalidade na modalidade 

concentrada qual o PC do B alegou a inconstitucionalidade de  

[...] ato do Senhor Prefeito do Município do Rio de Janeiro 
consubstanciado no veto ao art. 3°, resultante de emenda legislativa ao 
Projeto-de-lei n° 1713-A, de 1999, de origem executiva, que altera a 
redação dos artigos 55, 61,64 e 67, da Lei nº 691, de 24.12.1984 (Código 
Tributário Municipal) e do artigo °6 da Lei n° 2867, de 26.11.1998.6  

                                                 
5 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 7" Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003.                                                           
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argüição de descumprimento de preceito fundamental n°1. Lei nº. 
9882, de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da referida medida constitucional. 2. 
Compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema 
constitucional brasileiro, como preceito fundamental. 3. Cabimento da argüição de descumprimento de 
preceito fundamental. Necessidade de o requerente apontar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito 
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Pode-se inferir da ação do PC do B uma tentativa de interferir na competência do 

Executivo, posto que a Constituição a ele garante o poder de veto utilizado no referido 

caso. A iniciativa do PC do B possui um cunho político; como a derrubada do veto pelo 

Legislativo constitui acontecimento incomum, devido à própria influência de ordem 

política entre os poderes, a alternativa encontrada pelo Partido Comunista do Brasil foi 

recorrer ao Judiciário, o que, mesmo que não lograsse êxito formal, ao menos chamaria 

a atenção para a questão e, conseqüentemente, para o ponto de vista defendido pelo 

partido. O PC do B, obviamente, foi derrotado, sob a alegação de que, em respeito ao 

princípio da separação de poderes, o veto não poderia ser embargado. No entanto, são 

passíveis de crítica determinadas competências delegadas aos poderes pela 

Constituição; o poder de veto, aparentemente, permite à autoridade do Executivo decidir 

quanto à promulgação da Lei, mas, ao mesmo tempo, se tal veto pode ser derrubado, o 

Legislativo é quem dá a última palavra. O jogo político, pois, toma-se imprescindível 

para a decisão entre a derrubada e a aceitação do veto. Faz-se premente a citação de um 

trecho do artigo "Montesquieu, ACM, Velloso e FHC: separação de poderes e suas 

perspectivas":  
 

                                                                                                                                               
fundamental, e este, efetivamente, ser reconhecido como tal, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Argüição 
de descumprimento de preceito fundamental como instrumento de defesa da Constituição, em controle 
concentrado. 5. Argüição de descumprimento de preceito fundamental: distinção da ação direta de 
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. 6. O objeto da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental há de ser "ato do Poder Público" federal, estadual, distrital ou 
municipal, normativo ou não, sendo, também, cabível a medida judicial quando for relevante o 
fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 
anteriores à Constituição". 7. Na espécie, a inicial aponta como descumprido, por ato do Poder Executivo 
municipal do Rio de Janeiro, o preceito fundamental da "separação de poderes", previsto no art. 2° da Lei 
Magna da República de 1988. O ato do indicado Poder Executivo municipal é veto aposto a dispositivo 
constante de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, relativo ao 
IPTU. 8. No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade 
ao interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo desse 
juízo, compõem procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos 
em apreço. 9. Não é, assim, enquadrável, em princípio, o veto, devidamente fundamentado, pendente de 
deliberação política do Poder Legislativo - que pode, sempre, mantê-Io ou recusá-Io, - no conceito de "ato 
do Poder Público", para os fins do art. 1°, da Lei nº 9882/1999. Impossibilidade de intervenção antecipada 
do Judiciário, - eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, - poder que a ordem 
jurídica, na espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle concentrado. 10. 
Argüição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida, porque não admissível, no caso 
concreto, em face da natureza do ato do Poder Público impugnado. Relator: Min. Néri da Silveira. Lex: 
Jurisprudência do STF, Rio de Janeiro, v. 2131, n. 1, p. 3, 07 de novo 2000. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/Jurisprudenciallt/FrameDown.asp.?classe= ADPFQO&Processo= I &Origem= IT 
&Recurso=O&TIP JULGAMENTO=&CodClasse= 1262&Ementa=213 I &tipo ~ co 
lecao=EMENTARIO. Acesso em: 28 maio 2005.  
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[...] as constantes ingerências de um Poder sobre o outro, algumas vezes 

necessárias para justificar a própria harmonia e independência entre eles, 

outras por mero capricho, vaidade e interesse pessoal de seus líderes.7

 

Assim, o conflito entre os Poderes configura-se como um evento constante, seja 

por ordem de incompatibilidade ideológica, seja pela tentativa reiterada de cada um 

deles de se sobrepor aos outros. As ADPF, por sua vez, funcionam como um meio 

idôneo de combater tais tentativas de usurpação de competências, contribuindo com a 

perpetuação da configuração tradicional do principio de separação de poderes.  

 

4.2. ATOS INTERNA CORPORIS  

 

A questão dos atos interna corporis do Poder Legislativo constitui um exemplo 

premente no tocante à tentativa de garantir uma maior efetividade do próprio poder da 

instituição através de uma política de não-interferência entre os Poderes. No acórdão n° 

21374-4, datado de 13 de agosto de 1992, o deputado federal José Severino da Silva 

Felinto impetra um mandado de segurança  

 
"[ ... ] contra a Mesa da Câmara dos Deputados e que visa a compelir o ExmO Sr. 

Presidente da Câmara dos Deputados a acolher requerimento de urgência-urgentísssima 

para discussão e votação imediata de projeto de resolução de autoria do impetrante"8

 
 

No caso em questão, o parlamentar buscava agilizar a abertura de CPI voltada 

para a investigação de possíveis irregularidades envolvendo a privatização da VASP. O 

                                                 
7 MOREIRA, Marcelo Silva. Montesquieu, ACM, Velloso e FHC: separação de poderes e suas 
perspectivas. Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 34, p. 1, ago. 1999. Disponível em: 
http://wwwl.jus.com.br/doutrinaltexto.asp?id=60>. Acesso em: 30 de maio 2005 
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança que visa a compelir a presidência da 
câmara dos deputados a acolher requerimento de urgência-urgentíssima para discussão e votação 
imediata de projeto de resolução de autoria do impetrante. Em questões análogas a presente, esta corte 
(assim nos MS 20.247 e 20.471) não tem admitido mandado de segurança contra atos do presidente das 
casas legislativas, com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura de leis. 
Mandado de segurança indeferido. Acórdão em mandado de segurança n. 2 I 374-4-DF. Impetrante: José 
Severino da Silva Felinto. Impetrado: Mesa da Câmara dos Deputados. Relatar: Min. Moreira Alves. DJ, 
02 de out. de 1992. Lex: Lex: Jurisprudência do STF, Distrito Federal, v. 1678, n. I, p. 95, 02 de out. 
1992. Disponível em: http://www.strgov.br/Jurisprudenc ia/] t/FrameDown. asp? classe= 
MS&Processo=2 137 4&Origem= IT & Recurso=O&TIP _JULGAMENTO=&CodClasse=3 
76&Ementa= 1 678&tipo colecao=EMENT ARIO. Acesso em: 28 mal. 2005.  
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pedido do deputado foi negado, sob a alegação de que se tratava de matéria referente a 

regimento interno, na qual o Judiciário não poderia interferir. Faz-se mister ressaltar a 

relevância de tal tipo de decisão no tocante à preservação da independência dos 

Poderes; sob a esfera de ação interna do Poder Legislativo, o Judiciário não poder 

interferir. No entanto, tal imunização dos atos interna corporis outorga ao Legislativo 

certo poder discricionário, visto que, no caso de situações abusivas por parte de seus 

dirigentes internos, não há a quem recorrer. Assim, evidenciam-se as falhas do princípio 

da separação; na tentativa de evitar uma invasão de competências, tão comum em nosso 

sistema político-jurídico, permite-se uma espécie de abuso de poder por parte de um dos 

Poderes, o qual, da mesma forma que pode ser deveras irrelevante no que diz respeito 

ao interesse público, também pode representar uma questão grave, como no caso de 

atrasos e/ou retardamentos de questões de primeiro escalão. Afinal, Comissão 

Parlamentar de Inquérito é coisa séria, visto que se caracteriza por implicar na grande 

maioria das vezes suspeitas graves de corrupção. Está séria a coisa.  

O Acórdão nº 2.393-4, datado de 13 de fevereiro de 2003, trata de ação direta de 

inconstitucionalidade contra a emenda n° 22 à Constituição alagoana. O governador do 

Estado de Alagoas, requerente da ação, "aduziu em síntese, que  

 
 [...] a referida emenda se encontra marcada por vício de 

inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da separação e harmonia 

entre os poderes e à cláusula de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do 

Poder Executivo [...]9

                                                 
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional e administrativo. Regime jurídico de servidor 
militar. Principio da separação de poderes. Projeto de lei: iniciativa. Ação direta de inconstitucionalidade 
do parágrafo 9° do artigo 63 da Constituição do Estado de Alagoas, acrescentado pela emenda 
constitucional n° 22, DE 26.12.2000, com este teor: "~ 9°. O Chefe do Poder Executivo Estadual, 
encaminhará à Assembléia Legislativa de Alagoas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, da aprovação 
desta Emenda, para fins de deliberação pelos seus Deputados, de Projeto de Lei que defina, na forma 
prescrita pela parte final do inciso LXI do art. 5° da Constituição Federal. as transgressões militares a que 
estão sujeitos os servidores públicos militares do estado de Alagoas". 1. A norma questionada contém 
vício de inconstitucionalidade formal pois impõe ao Chefe do Poder Executivo, e em prazo determinado, 
o encaminhamento de projeto de lei, que, segundo a Constituição Federa] depende exclusivamente de sua 
própria iniciativa, por tratar de regime jurídico de servidor público (art. 61, ~ 1 0, letra "c"). 2. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Plenário. Decisão unânime. Acórdão em Ação direta 
de constitucionalidade n. 2393-4-AL. Requerente: Governador do Estado de Alagoas. Requerido: 
Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas. Relator: Min. Sydney Sanches. Lex: Jurisprudência do 
STF, v. 2104, n. 2, p. 23 ]-243, 28 de mar. de 2003. Disponível em: http://www.strgov.br/JurisprudencialI 
tlF azDow .asp ?Classe= AD I&Cod _ C]asse=504&N umProcesso=23 93 &pag] nicial=1&pagFina]=l3. 
Acesso em: 28 maio 2005.  
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O Executivo argumenta que o referido princípio foi ferido pelo estabelecimento 

de prazo para que o Governador do Estado enviasse projeto de lei de iniciativa 

reservada ao Executivo e que não poderia o Poder Legislativo  
 

[...] interferir nas atividades constitucionalmente delineadas do Poder 

Executivo, notadamente a competência para desencadear o processo 

legislativo, segundo sua conveniência e oportunidade, de leis referentes ao 

regime jurídico dos servidores públicos, incluídos os agentes militares (art. 

61, parágrafo 1°, 'c' e 'f' da CF/88), norma esta de absorção compulsória 

pelos Estados-membros, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal.10

 

Citou jurisprudência da Corte neste sentido e acrescentou que a referida emenda  

 
[...] ao exigir o envio de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo em prazo fixado, transgride o art. 2° da Lei Fundamental de 1988 

e corrompe a ordem jurídica constitucional positiva, devendo ser repelida 

pelo Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Carta Magna.' 11

 

O ato do Legislativo foi declarado formalmente inconstitucional; o Legislativo 

não pode estabelecer prazo para a realização de ato da competência do Executivo. 

Percebe-se, pois, que muitas vezes as confusões são de ordem informacional - nem os 

próprios integrantes dos Poderes sabem o que cabe a cada um deles -, como parece ser o 

caso do conflito que diz respeito ao acórdão referido. A complexidade do sistema 

político-jurídico previsto pela Constituição intensifica confusões do tipo; o sistema 

funcional excessivamente burocrático vigente no Brasil acaba por tomar a máquina 

estatal lenta, muitas vezes ineficaz, devido à grande quantidade de polêmicas questões a 

serem solucionadas, sendo a maioria delas irrelevantes para o interesse público (embora, 

teoricamente, a proposta inicial fosse apenas proporcionar vida longa ao princípio 

mediante o combate à usurpação de competências e a reserva de dada esfera de 

autonomia para cada Poder). Tais entraves ao exercício das funções estatais tendem a 

ser perpetuados devido ao lobby exercido por certos grupos sociais que deles se 

                                                 
10 Ibid., p. 234 
11 Ibid., p. 234 
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beneficiam - veja-se o exemplo dos atos interna corporis, os quais podem servir como 

instrumento de retarda(mento)r (de) votações no plenário - e à possibilidade dos 

indivíduos se utilizarem de instrumentos burocráticos como meio de adiar decisões - 

como no caso da grande quantidade de recursos por processo.  
 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A hermenêutica tradicional do dispositivo constitucional referente ao princípio 

da separação de Poderes, positivado no art. 2° da Constituição Federal, caracteriza-se 

como insuficiente, posto que a realidade fática não pode ser subsumida ao texto 

literalmente interpretado. Vivemos um período de transição entre a Modernidade e a 

Pós-modernidade; o ideal moderno do racionalismo sistemático está sendo naturalmente 

ultrapassado pela evolução social. Faz-se necessário, pois, que o Estado se adeque à 

realidade social, através de novas estratégias de planejamento que possam acompanhar 

o ritmo inovador característico deste novo período.  

O princípio da separação de poderes, conforme se apresenta na tradicional 

estrutura constitucional formal positivista, é um fruto ultrapassado do ideal moderno, 

não sendo, pois, capaz de continuar exercendo o papel de sustentáculo do Estado 

Democrático de Direito sem ser reinterpretado e adaptado à pragmática da transição 

supracitada. Não adianta negar a realidade, de maneira a buscar soluções paliativas e de 

eficácia duvidosa como a Reforma do Judiciário: A velocidade proposta pela ideologia 

moderna acelerou as mudanças a nível mundial; é um processo de autólise não-

programada. A Constituição Brasileira é textual e materialmente rica, o problema está 

no método de aplicação - o "mínimo semântico" não é um arquivo .exe, auto-aplicável - 

e, nesse mérito, se incluem o princípio da separação de Poderes e os problemas por ele 

acarretados. As parcerias público-privadas constituem um exemplo da nova tendência 

estatal; a quebra do paradigma das dicotomizações, das antíteses, da separação público-

privado, formal-informal. O princípio da separação de poderes deve ser reinterpretado; 

por que não relembrar Boaventura e trabalhar cooperativamente com a favela?  
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O PAPEL DA MEMÓRIA NA NARRAÇÃO DO DIREITO: CONTAR O 

DIREITO FUNDAMENTAL À NÃO-DISCRIMINAÇÃO RACIAL  

 

Daniel Vieira Sarapu∗

 

RESUMO 

No presente trabalho busca-se demonstrar o papel desempenhado pela memória na 

compreensão do Direito sob a perspectiva narrativa. Tomando-se por referência os 

esquemas de compreensão da concepção de “memória jurídica” traçados por François 

Ost em O tempo do direito, realizar-se-á um exercício de aplicação desse conceito ao 

caso da narração do direito fundamental à não discriminação racial. O objetivo será 

identificar de que modo a memória estabelece um ponto de contato entre a estória e a 

história do Direito. Com isso pretende-se afirmar que a narração de um direito implica 

necessariamente em uma reconstrução de caráter memorial, conferindo visibilidade ao 

mesmo. Isto se dá porque a narratividade da memória seleciona valores que aderem ao 

direito, aos quais o narrador não consegue ser indiferente. Em referência à narratividade 

da memória, o mito da neutralidade do cientista do direito se esvai e, com isso, evita-se 

a trivialização dos Direitos fundamentais e sua banalização no discurso jurídico. 

 

PALAVRAS CHAVES: TEORIA DO DIREITO; DIREITO E LITERATURA; 

HISTÓRIA DO DIREITO. 

 

ABSTRACT 

The present paper seeks to show the role played by memory on a narrative perspective 

of Law. Based on the schemes sustained by François Ost for the concept of “legal 

memory” in Le temps du droit, it will study a narrative approach on moral right to racial 

non-discrimination. It aims to identify how the legal memory puts together the Legal 

History and the Law’s story. Thus, it intends to state that Law’s narrative always 

involve some kind of memorial work, which puts Law into highlight position. That is 

                                                 
∗ Mestre em Teoria do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutorando em 
Teoria do Direito pelo Programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais; Professor de Direito da Universidade José do Rosário Velano (UNIFENAS) 
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because memorial narrative work leads to a selection of values and principles that will 

attach to Law and which the narrator cannot avoid. 

 

KEYWORDS: LEGAL THEORY; LAW AND LITERATURE; LEGAL HISTORY 

 

INTRODUÇÃO 

 

No grupo de pesquisa Direito e Literatura do Programa de Pós-graduação em 

Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pelo prof. 

Marcelo Campos Galuppo, investiga-se de que modo a teoria literária contribui para a 

compreensão da teoria jurídica. Em especial, explora-se o modo pelo qual a perspectiva 

narrativa seria superior ao enfoque descritivo na atividade de interpretação do Direito. 

No presente trabalho busca-se demonstrar o papel desempenhado pela memória na 

compreensão do Direito sob a perspectiva narrativa. Tomando-se por referência os 

esquemas de compreensão da concepção de “memória jurídica” traçados por François 

Ost em O tempo do direito, realizar-se-á um exercício de aplicação desse conceito ao 

caso da narração do direito fundamental à não discriminação racial. O objetivo será 

identificar de que modo a memória estabelece um ponto de contato entre a estória e a 

história do Direito. Com isso pretende-se afirmar que a narração de um direito implica 

necessariamente em uma reconstrução de caráter memorial, conferindo visibilidade ao 

mesmo. Isto se dá porque a narratividade da memória seleciona valores que aderem ao 

Direito, aos quais o narrador não consegue ser indiferente. Em referência à narratividade 

da memória, o mito da neutralidade do cientista do direito se esvai e, com isso, evita-se 

a trivialização dos Direitos fundamentais e sua banalização no discurso jurídico. 

 

1 MEMÓRIA JURÍDICA 

 

Em O tempo do direito, François Ost (2005) defende a tese de que Tempo e 

Direito se encontram em uma interação dialética recíproca: o Direito influencia a 

temporalização do Tempo, assim como o Tempo determina a força instituinte do 
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Direito1. Partindo das premissas de que o Tempo é uma instituição social antes de ser 

cronológica e de que o Direito é um discurso performativo que institui o sentido e o 

valor da vida em sociedade, Ost (2005) estabelece quatro figuras normativas e 

temporais que permitem a relação entre Tempo e Direito: a memória, o perdão, a 

promessa e o questionamento. A função de tais figuras é permitir um ligamento e um 

desligamento com o passado – memória e perdão, respectivamente – e com o futuro – 

promessa e questionamento, respectivamente. Tais conexões têm a função de evitar o 

risco da discronia, que é a ausência de coordenação entre as diversas formas de o tempo 

social marchar: 

 
Estas quatro temporalidades, é preciso sublinhá-lo igualmente, se demarcam 
claramente com o simples tempo natural que se escoa. Trata-se bem, nos 
quatro casos, de uma reinterpretação voluntária do tempo que lhe imprime 
um sentido humano em função dos valores visados e que se traduzem, em 
cada uma das hipóteses encaradas, por performativos jurídicos específicos, 
estando entendido que, diferentemente do constatativo que se contenta com 
registrar o que é, o performativo faz existir o que ele enuncia. (OST, 2005, 
p.42) 

 

Uma das principais características do direito é sua função de lançar uma 

promessa para o futuro. Pela legislação, o homem é capaz de se ligar a um horizonte 

vindouro cujos traços normativos são delineados no momento de exercício de sua 

vontade presente: um desejo factual do poder político que se converte em ordem geral 

para as relações sociais que se seguirão “de agora em diante”.  

O encantamento produzido por essa forma de manifestação do direito levou 

juristas e filósofos a conceberem um modelo de conhecimento do direito estritamente 

baseado em técnicas de apreensão do conteúdo normativo contido nas expressões de 

vontade do poder político2.Tal é o caso do positivismo jurídico, que propõe: a) que as 

únicas fontes do Direito sejam aquelas reconhecidas pelo poder político; b) como 

                                                 
1 “O tempo não permanece exterior à matéria jurídica, como um simples quadro cronológico em cujo seio 
desenrolaria sua ação; do mesmo modo, o direito não se limita a impor ao calendário alguns prazos 
normativos, deixando para o restante que o tempo desenrole seu fio. Antes, é muito mais desde o interior 
que direito e tempo se trabalham mutuamente. Contra a visão positivista que não fez mais que exteriorizar 
o tempo, nós mostraremos que não é possível ‘dizer o direito’ senão ‘dando tempo’.” (OST, 2005, p.14) 
2 Na modernidade, essa expressão de vontade política ocorre pela legislação ou pela manifestação dos 
tribunais, conforme se trate do sistema romano-germânico ou da common law, respectivamente. 
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atividade do jurista a tarefa de estabelecer proposições que enunciam relações de 

verdade entre as normas jurídicas e as fontes do Direito emanadas do poder político3. 

Como as normas jurídicas estão arrimadas principalmente em textos 

legislativos e estes pretendem ser expressão mais bem acabada para o Direito, a 

legislação visa sempre uma estabilidade e uma perpetuação. Desse modo, dentro do 

esquema positivista, o Direito somente se relaciona com o tempo através da alteração 

legislativa, já que as normas jurídicas têm por referência unicamente as fontes de 

Direito reconhecidas pelo Estado. Dessa maneira, o Direito positivista acabaria por 

perpetuar e eternizar o conteúdo da legislação, tornando o Direito preso a um eterno 

presente: 

 
Longe de prestar-se complacentemente a quaisquer espécies de 
interpretações (manipulações) atualizantes, a norma apresentaria desde 
então um sentido fixo e iterativo ao qual o jurista deveria fazer justiça. 
Resistindo às alterações temporais, a norma se inscreveria num tempo 
simultaneamente descontínuo e indivisível – em nossa linguagem: um tempo 
instantâneo e virtualmente perpétuo. (OST, 2005, p.222-223) 

 

O efeito de aprisionamento do direito em um eterno presente4 confere ao 

jurista a ilusão de que a ciência do direito poderia se realizar através de uma atividade 

eminentemente descritiva, pois as normas apareceriam sob a forma de um quadro 

estático de preceitos que podem ser identificados relatados (DWORKIN, 2003). 

Partindo de uma radical separação entre sujeito cognoscente (o jurista) e objeto 

cognoscível (as fontes normativas), o jurista se colocaria na posição de um observador 

externo cuja função é emitir proposições jurídicas que descrevem com neutralidade, 

objetividade e de modo verdadeiro o quadro normativo desenhado pela legislação 

(KELSEN, 1998).  

Para se por fim ao confinamento ao eterno presente imposto à norma jurídica 

e contribuir para o fim da ilusão de que é possível se construir uma ciência do direito 

                                                 
3 Ronald Dworkin denomina tais teorias de teorias semânticas sobre o Direito e assim as define: “ As 
teorias semânticas pressupõem que os advogados e juízes usam basicamente os mesmos critérios (embora 
estes sejam ocultos e passem despercebidos) para decidir quando as proposições jurídicas são falsas ou 
verdadeiras; elas pressupõem que os advogados realmente estejam de acordo quanto aos fundamentos do 
direito. Essas teorias divergem sobre quais critérios os advogados de fato compartilham e sobre os 
fundamentos que esses critérios na verdade estipulam. (...)As teorias semânticas mais influentes 
sustentam que os critérios comuns levam a verdade das proposições jurídicas a depender de certos 
eventos históricos específicos.” (DWORKIN, 2003, p.41) 
4 Tal efeito é denominado por Stephan Kirste de presentism (KIRSTE, 2004). 
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baseada no modelo puramente descritivo, é preciso demonstrar de que modo o Direito é 

narrável5. Dessa maneira, é possível que o Direito se ligue novamente à História e, por 

sua vez, à figura temporal do passado. Isto se dará através da reconstrução de uma 

estória, conferindo à ciência do Direito um caráter eminentemente narrativo. O 

elemento que permitirá a narratividade do Direito através de sua ligação à história é a 

memória. Através da lembrança, reconstrói-se a estória que está na base da atribuição de 

direitos e deveres que dão sentido à vida em sociedade, como é o caso dos direitos 

fundamentais: 

 
A primeira forma do tempo jurídico instituinte é a da memória. A memória 
que lembra existir o dado e o instituído. Acontecimentos que importaram e 
ainda importam e são suscetíveis de conferir um sentido(uma direção e uma 
significação) à existência coletiva e aos destinos individuais. Instituir o 
passado, certificar os fatos acontecidos, garantir a origem dos títulos, das 
regras, das pessoas e das coisas: eis a mais antiga e mais permanente das 
funções do jurídico. Na falta de tais funções, surgiria o risco de anomia, 
como se a sociedade se construísse sobre a areia. (OST, 2005, p.49) 

 

A memória jurídica é responsável por fornecer um quadro de símbolos e 

identificações que permite o desenvolvimento de uma identidade coletiva (OST, 2005). 

Assim, a memória é regeneradora do passado, já que a função da rememoração é a de 

revigorar os mitos fundadores e os valores sociais primordiais. Por outro lado, Ost 

(2005), em referência a Halbwachs, diz também que a memória jurídica não é 

individual, mas coletiva, altamente dependente dos laços e contextos sociais em que os 

indivíduos se inserem. Dessa maneira, o resgate da memória se faz em referência ao 

cenário no qual as ações sociais se tornam relevantes: 

 
Para fazer realçar a força moral do passado e desarmar o argumento que o 
apresenta como uma reconstrução mistificadora é preciso, uma vez mais, 
insistir na continuidade constitutiva do ser, individual e social, e do sentido 
ou dos valores que ele tenta se atribuir. O indivíduo, de fato, não pode tomar 
consciência de si mesmo e se colocar na existência como capaz de ações e 
projeto, sem estar garantido, principalmente pela memória, da integridade 
corporal de sua pessoa, da continuidade em devir do ser que ele é Esta 
integridade implica, do plano ético, que a inteireza do passado seja 
assumida, simultaneamente, em seus aspectos negativos que podem nutrir o 
lamento e justificar o endosso de uma responsabilidade específica, e em seus 
aspectos positivos, que requerem ser reapropriados e perseguidos (...) O 
conjunto desses comprometimentos forma como que um molde que orienta a 
nossa ação; privado destas aspirações e desse ímpeto, cujo foco situa-se no 

                                                 
5 A diferença entre narração e descrição e a transposição de seus efeitos para o direito tem por referência a 
apresentação desses gêneros literários feita por Lukács (1965) 
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passado mas o objetivo no futuro, nosso presente seria singularmente 
desprovido de sentido, como se existíssemos apenas na modalidade da 
transformação. (OST, 2005, p.110) 

 

Assim, tem-se que a memória não é uma mera retransmissão passiva de 

imagens do passado, mas uma função ativa de reescrita seletiva e permanente da 

História. Ela se move a partir da perspectiva do presente. Daí decorre que a memória 

atualiza o passado, à semelhança de um palimpsesto: 

 
Freqüentemente desnaturada, às vezes errônea, sempre interpretada esta 
tradição nutre-se de si mesma e encontra, na continuidade de sua 
anterioridade, uma fonte inesgotável de autoridade. Não deduzamos com 
muita pressa, entretanto, que este uso retórico da tradição persiga 
necessariamente visões conservadoras, até mesmo reacionárias; (...) No 
caso, a própria transformação de que a regra tradicional é objeto, surge, ao 
contrário, como uma maneira elegante de adaptar-se às necessidades do 
momento, assumindo absolutamente uma certa fidelidade a uma inspiração 
do passado. Dizemos “inspiração” e não “lição” do passado: o importante 
não é, de fato, o conteúdo exato da regra antiga, sempre incerta e 
freqüentemente desnaturada, como o vimos; o que importa, sobretudo, é a 
exigência de justiça  que se deixa perceber, mais ou menos claramente, na 
solução antiga, e cuja necessidade se ressente hoje com a mesma força de 
ontem. (OST, 2005, p.100-101) 

 

A proposta de lançar um olhar narrativo às questões jurídicas que envolvem 

o problema da discriminação racial dos afro-descendentes no Brasil a partir da memória 

jurídica passa, portanto, por identificar estas características da memória na reconstrução 

narrativa por ela realizada. 

No que tange ao cenário social de atuação da função da memória, , 

buscaremos expor o pano de fundo social em que o problema da discriminação ocorre, 

apontando as instituições sociais basilares de nossa sociedade que conferem um 

contorno especial à questão da discriminação dos afro-descendentes em nosso país.  

Já quanto à questão da identificação dos elementos que permitem o 

delineamento de uma identidade coletiva, é preciso analisar a carga simbólica de fatos e 

instituições ligadas à história dos afro-descendentes no país, demonstrando de que modo 

eles adquirem uma referência pública na sociedade. Dessa maneira, tais símbolos de 

identificação social adquirem uma função normativa privilegiada na interpretação das 

relações sociais de cunho racial. Isto termina por eleger padrões normativos escalonados 

segundo valores para avaliação das condutas e das ações humanas. No presente 

trabalho, buscaremos mostrar os elementos simbólicos que caracterizam a questão racial 
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brasileira, desde as repercussões simbólicas das relações sociais de trabalho baseadas no 

sistema escravista até o problema da identificação entre raça e status social no 

imaginário cultural. 

Por fim, salienta-se que a análise do papel da memória jurídica na narrativa 

do Direito implica em apreender como ela se relaciona ao aspecto temporal, permitindo 

a capacidade de reconhecer as estruturas temporais nessa narrativa produzida, seja 

através do intercâmbio das diversas dimensões temporais (passado, presente e futuro), 

seja por uma ordenação que não se prende à simples representação temporal linear ou 

histórica6. Assim, tentaremos identificar um fio condutor que permeia a memória 

jurídica do direito fundamental à igualdade racial jurídica, fazendo um resgate das lutas 

sociais pelo reconhecimento de uma igualdade racial e indicando uma evolução em dois 

aspectos relacionados à compreensão do problema da discriminação racial, quais sejam: 

a) a desmitificação da propagada ‘democracia racial’ existente no Brasil e da 

conseqüente da identificação entre a questão social e a questão racial – como se a 

superação da primeira levasse inevitavelmente ao fim da segunda; b) o reconhecimento 

de que o tratamento jurídico ao problema da questão racial não se limita ao 

estabelecimento de comportamentos proibitivos que impliquem em discursos 

segregacionistas, mas requer também discriminações positivas que possibilitem 

correções à situação de desigualdade historicamente estabelecida no país.  

 

2. CENÁRIOS E FONTES SÍMBÓLICAS DA QUESTÃO RACIAL 

BRASILEIRA 

 

A introdução de populações de etnia negra no Brasil se deu com o processo 

de cativeiro forçado de tribos africanas que vieram a constituir mão de obra escrava nas 

unidades produtivas que se instalaram na colônia. Não havia uma homogeneidade nas 

populações africanas trazidas ao Brasil. Elas eram compostas de diferentes tribos e 

etnias, falavam distintos dialetos e cada uma tinha suas próprias práticas e ritos culturais 

(RIBEIRO, 2006). Assim, um primeiro traço que marca a população afro-descendente 

brasileira é seu desenraizmento cultural e o necessário processo de reorganização dos 

fragmentos de seu passado cultural na nova realidade que passaram a viver. Se a 
                                                 
6 Ost (2005) salienta o caráter hipertextual do Direito, que lhe permite a possibilidade de idas e vindas em 
vias de mão dupla, segundo a melhor concretização possível que se possa dar à norma jurídica. 
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ausência de uma referência natal comum impediu uma união em torno de um 

antepassado comum, o sistema escravista impulsionou exponencialmente o processo de 

desvinculação dos negros de sua terra e cultura natais. 

Através da violência, do rebaixamento moral à condição de força de trabalho 

e da imposição de valores até então desconhecidos, ligados à produção empresarial, os 

africanos trazidos ao Brasil submeteram-se a um processo de mutação cultural forçada 

assim descrito por Darcy Ribeiro: 

 
A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos através da 
violência mais crua e da coerção permanente exercida através dos castigos 
mais atrozes, atua como uma mó desumanizadora e deculturadora de 
eficácia incomparável. Submetido a essa compressão, qualquer povo é 
desapropriado de si, deixando de ser ele próprio, primeiro, para ser ninguém 
ao ver-se reduzido a uma condição de bem semovente, como um animal de 
carga; depois, quando transfigurado etnicamente na linha consentida pelo 
senhor, que é a mais compatível com a preservação dos seus interesses 
(RIBEIRO, 2006, p.106) 

 

O sistema econômico assentado em relações sociais de produção escravistas 

conferiu ao negro seu primeiro enquadramento na hierarquia social que se estabeleceu 

no Brasil-colônia: a condição de escravo. Tratado como fator produtivo da empresa 

colonial, essa associação paulatinamente se sedimenta no imaginário social, fixando a 

posição dos afro-descendentes na sociedade brasileira. Obviamente, o status de força de 

trabalho não se restringiu à esfera produtiva e econômica, mas se estendeu também às 

demais relações sociais: 

 
Sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do 
brasileiro, é a ação do escravo e não a do negro por si, que apreciamos. 
Rueldiger Bilden pretende explicar pela influência da escravidão todos os 
traços da formação econômica e social do Brasil. Ao lado da monocultura, 
foi a força social que mais afetou a nossa plástica social. Parece às vezes 
influência da raça o que é pura e simplesmente influência do escravo. Da 
capacidade imensa desse sistema para rebaixar moralmente senhores e 
escravos. O negro nos aparece no Brasil, através de toda nossa vida colonial 
e da nossa primeira fase da vida independente, deformado pela escravidão. 
Pela escravidão e pela monocultura de que foi o instrumento, o ponto de 
apoio firme, ao contrário do índio, sempre movediço. (FREYRE, 2003, p. 
397)  

 

3940



  

Todavia, apesar do sistema escravista e da condição social imposta à 

população afro-descendente, o Brasil-colônia foi mais permeável à barreira7 que 

pretende segregar radicalmente brancos e negros do que outras experiências coloniais, 

como o sul dos Estados Unidos, por exemplo. Em virtude do escasso movimento 

migratório de inteiras famílias do colonizador português, em especial de mulheres 

portuguesas (PRADO JÚNIOR, 1994), houve aqui – seguindo modelo que foi comum a 

toda a colonização latino-americana – intenso processo de mestiçagem ou miscigenação 

étnica. Nesse processo, a condição da mulher negra foi a de objeto para satisfação de 

desejos e necessidades do colonizador de origem branca: 

 
É importante salientar que o fato carnal da mestiçagem ou das relações 
sexuais entre indivíduos definidos como racialmente diferentes – construção 
que só faz sentido no âmbito geral do encontro colonial – foi um constante 
onde quer que tenha havido situação de contato entre homens dominantes e 
mulheres subalternizadas ou inferiorizadas como nativas. Apesar das 
narrativas românticas, esse encontro teve uma direção determinada 
historicamente e foi do mais forte para o mais fraco, o primeiro fazendo do 
segundo um objeto de satisfação sexual e força de trabalho racializada, que 
por sua vez foi incorporada nos quadros hierárquicos da estrutura social 
colonial. (SILVA; PEDROSO, 2006, p. 1012)  

 

Surge daí uma segunda associação que equipara o negro – ou melhor, a 

mulher negra – à condição de ‘coisa’ ou instrumento’, pois além de força de trabalho na 

produção material, a mulher negra é também meio para satisfação de libido ou iniciação 

sexual dos colonizadores brancos.  

Em função do processo de miscigenação que se estabelece entre brancos, 

índios e negros, as populações inteiras aqui originadas não guardaram nenhuma feição 

étnica dos povos da metrópole colonizadora. E também não se identificaram nem com 

os povos autóctones, nem com aqueles que para cá vieram em cativeiro forçado. Tem-se 

assim que a formação do povo brasileiro, etnicamente falando, é marcada pela 

diversidade genética e pela multiplicidade de matizes relacionados à cor de pele, aos 

traços de fisionomia e aos biótipos:  

 
                                                 
7 “O que os fatos parecem indicar é a existência de graus de permeabilidade da barreira racial, em lugar 
de um padrão de abstinência completa e outro de intercurso generalizado. Onde quer que povos 
racialmente diferenciados entraram em contato, gerou-se uma camada mestiça maior ou menor. O que 
diferencia as condições de conjunção inter-racial no Brasil das outras áreas é o desenvolvimento de 
expectativas reciprocamente ajustadas, mais incentivadoras que condenatórias do intercurso” 
(RIBEIRO, 2006, p. 218) 
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Nesse sentido, o Brasil é a realização derradeira e penosa dessas gentes 
tupis, chegada às costas atlânticas um ou dois séculos antes dos portugueses, 
e que, desfeitas e transfiguradas, vieram dar no que somos: uns latinos 
tardios de além-mar, amorenados na fusão com brancos e com pretos, 
deculturados das tradições de suas matrizes ancestrais, mas carregando 
sobrevivências delas que nos ajudam a contrastar com os lusitanos. (...) O 
brasilíndio como o afro-brasileiro existiam numa terra de ninguém, 
etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da 
ninguendade de não-índios, não-europeus e não-negros, que eles se vêem 
forçado a criar a sua própria identidade étnica: a brasileira. (RIBEIRO, 
2006, p. 117-118 )  

 

Nesse contexto, aventou-se que a ampla permeabilidade a relações sexuais, 

afetivas e sociais existente entre as diversas etnias que compõem o caldo étnico do povo 

brasileiro fez nascer a idéia de que no Brasil não haveria discriminação ou discursos de 

superioridade racial (PEREIRA, 1996). Somado ao fato de que após as legislações 

abolicionistas não foi instituída qualquer política oficial de natureza segregacionista, 

como a doutrina do separated but equal, os estigmas próprios dos regimes fascista e 

nazista ou o apartheid, nasceu entre nós a idéia de que viveríamos sob o império da 

democracia racial: um país predominantemente mestiço, em que as tonalidades de cor 

de pele não acarretariam nenhum obstáculo ou resistência no seu meio social. 

Todavia, contrasta-se a esse mito um outro componente do cenário que 

compõe o imaginário social brasileiro em relação à posição do afro-descendente em 

nossa sociedade: o caráter acentuadamente aristocrático das classes superiores de nossa 

sociedade. As abismais diferenças econômicas e sociais existentes entre classes 

superiores e inferiores estabelecem um padrão moral e estético diametralmente oposto 

para elas, fazendo nascer assim um fosso que separa o Brasil em duas realidades 

completamente distintas: 

 
Com efeito, no Brasil, as classes ricas e pobres se separaram por distâncias 
sociais e culturais quase tão grandes quanto as que medeiam entre povos 
distintos. Ao vigor físico, à longevidade, à beleza dos poucos situados no 
ápice – como expressão do usufruto da riqueza social – se contrapõe a 
fraqueza, a enfermidade, o envelhecimento precoce, a feiúra da imensa 
maioria – expressão da penúria em que vivem. Ao traço refinado, à 
inteligência – enquanto reflexo da instrução –, aos costumes patrícios e 
cosmopolitas dos dominadores, correspondem o traço rude, o saber vulgar, a 
ignorância e os hábitos arcaicos dos dominados. (RIBEIRO, 2006, p. 194)  

 

Assim, responsáveis por produzir os valores e padrões morais e estéticos que 

aqui se constituíram, as classes superiores viveram – e ainda vivem – o dilema de 
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idolatrar os padrões e valores da metrópole colonizadora, considerada sociedade 

superior e culturalmente mais elevada8, e comungar dessa mistura étnica que impregna a 

carga genética do povo brasileiro, tida como inferior, deteriorada e moralmente baixa9. 

Por essa razão, tem-se que aqui os processos de discriminação social não ocorrem tanto 

em razão do ‘tipo racial’ – pois este é quase sempre mestiço em sua genética –, mas 

incidem principalmente sob a aparência física que cada um ostenta10. Quanto mais 

assimilável em relação ao padrão ‘branco europeu’ – cor da pele, formato e cor do 

cabelo ou traços de fisionomia – menor é a incidência da discriminação social e maior a 

assimilação pela sociedade:  

 
A característica distintiva do racismo brasileiro é que ele não incide sobre a 
origem racial das pessoas, mas sobre a cor de sua de sua pele. Nessa escala, 
negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e, como tal, meio branco e se a 
pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. 
Acresce que aqui se registra, também, uma branquização puramente social 
ou cultural. É o caso dos negros que ascendendo socialmente, com êxito 
notório, passam a integrar grupos de convivência dos brancos, a casar-se 
entre eles e, afinal, a serem tidos como brancos. A definição brasileira de 
negro não pode corresponder a um artista ou a um profissional exitoso. 
(RIBEIRO, 2006, p. 207)  

 

Apresentado o cenário em que se processa a discussão relativa à questão 

racial, bem como os símbolos sociais produzidos nesse pano de fundo, é preciso agora 

compreender a evolução das lutas que se contrapuseram à situação de extrema 

adversidade vivida pelos afro-descendentes brasileiros. Nesse processo há uma história 

que acompanha o desenvolvimento da própria sociedade. Há também uma finalidade de 

superação dessa condição de desigualdade e rebaixamento, que facilmente se deduz de 

                                                 
8 “A camada senhorial, integrada pelo patronato de empresários e pelo patriciado de clérigos e burocratas 
civis e militares, todos eles urbanos, integra a sociedade total como um dos seus elementos constitutivos, 
mas opera como uma parcela diferenciada no plano cultural, tanto da cultura vulgar da cidade como do 
campo. Participando, embora, dos folguedos populares, o faziam antes como patrocinadores do que como 
integrantes em comunhão funcional com as crenças populares. Na verdade, essa camada senhorial 
constitui um círculo fechado de convívio eurocêntrico, que mais cultua a moda do que seus valores 
hauridos no acesso ao centro metropolitano, onde, bem ou mal, se faz herdeira da literatura, da música, 
das artes gráficas e plásticas, bem como de outras formas eruditas de expressão de uma cultura que, 
apesar de alheia, passaria a ser própria.” (RIBEIRO, 2006, p. 191) 
9 “É graças a esta espécie de convenção tácita que se harmonizava o preconceito de cor, paradoxalmente 
forte neste país de mestiçagem generalizada, com o fato, etnicamente incontestável, da presença de 
sangue negro ou índio nas pessoas melhor qualificadas da colônia” (PRADO JÚNIOR,1994) 
10 Ribeiro (2006) mostra como, na falta de mulheres brancas vindas de Portugal para o Brasil, o 
colonizador dará preferência às mulheres índias para servirem de matriz de procriação, pelo fato de que a 
mistura do branco com o índio gerar um biótipo físico que não foge radicalmente ao padrão branco do 
europeu. 
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um olhar lançado à condição do negro em uma sociedade que o inferioriza e o segrega. 

Assim, os estágios de evolução social que reconhecem e estabelecem formas jurídicas 

de tutela contra a discriminação racial – inclusive na qualidade de um direito 

fundamental – serão analisados em sua perspectiva temporal. Buscaremos encontrar um 

fio condutor que estabelece uma continuidade a essa ‘estória’ que será narrada nos 

documentos jurídicos que a consagram até seu ápice com a Constituição Federal de 

1988.  

 

3. RECONHECIMENTO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL: PASSADO 

PRESENTE E FUTURO 

 

A dominação e a exploração que a empresa colonial exerceu sobre o negro 

por meio do sistema escravista não foi, como não poderia deixar de ser, um processo 

pacífico ou carente de contestações. Ocorreram várias formas de oposição violenta e 

não violenta que escravos apresentaram aos senhores, constituindo-se uma história de 

verdadeira cultura da resistência à exploração existente no Brasil-colonial e recém 

independente: 

 
Ao longo da escravidão e da pós-emancipação em várias sociedades 
coloniais e pós-coloniais nas Américas não faltam evidências sobre variadas 
formas de protestos. Fugas, justiçamentos de senhores e feitores, revoltas 
nas fazendas, insurreições urbanas, quilombos, etc. constituíram alguns 
modos de enfrentamento. Mas não foram os únicos. Havia sociabilidades 
com enfrentamentos endêmicos disseminados no cotidiano das relações entre 
senhores e escravos. A interferência no dia-a-dia das variadas relações do 
domínio senhorial podia se dar desde a sabotagem na unidade produtiva, 
barganhas, paternalismo, rituais de poder, fugas provisórias, 
apadrinhamento até à insurreição aberta. Forjavam-se de modo complexo e 
multifacetado, uma vez que homens e mulheres escravizados agenciavam sua 
vida com lógicas próprias entre experiências sociais concretas em cada 
sociedade. (GOMES, 2006, p. 8)  

 

A finalidade dessa resistência era, obviamente, a busca por uma liberdade 

ausente e o fim de um cotidiano marcado pelo trabalho penoso e por castigos corporais 

freqüentes. A principal experiência de organização social livre dos negros no período 

colonial é o quilombo. Seja por motivos de resistência ao processo de aculturação 

vivenciado sob a violência da escravidão, seja por razões de ordem natural que 

remontam ao mero instinto de sobrevivência ou ainda como forma de organização social 
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decorrente da dialética material que culmina na luta de classes11, fato é que os 

quilombos impuseram aos senhores o temor do fim da exploração na qual seu sistema 

econômico se assentava e aos negros a esperança de uma vida de liberdade e de não 

submissão à escravidão que os tornava socialmente desiguais, dada a sua condição de 

coisa ou instrumento de trabalho. 

Apesar de por fim a uma prática já condenada nos quatro cantos do mundo12, 

as legislações abolicionistas do Brasil Imperial – a Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei 

Áurea (1888) – não resultaram em uma efetiva melhora na condição das populações 

afro-descendentes de nosso país. A disputa pelo nascente mercado de trabalho com os 

imigrantes europeus que aqui vieram buscar novas oportunidades de vida e a rejeição 

àquele ambiente em que vivam sob intensa opressão levaram as populações afro-

descendente a uma extrema situação de miséria: 

 
O negro, condicionado culturalmente a poupar sua força de trabalho para 
não ser levado à morte pelo chicote do capataz, contrastava vivamente como 
força de trabalho com o colono vindo da Europa, já adaptado ao regime 
salarial e predisposto a esforçar-se ao máximo para conquistar, ele próprio, 
um palmo de terra em que pudesse prosperar, livre da exploração dos 
fazendeiros.  
O negro, sentindo-se aliviado da brutalidade que o mantinha trabalhando no 
eito, sob a mais dura repressão – inclusive as punições preventivas, que não 
castigavam culpas ou preguiças, mas só visavam dissuadir o negro de fugir –
, só queria a liberdade. Em conseqüência, os ex-escravos abandonam as 
fazendas em que labutavam, ganham as estradas à procura de térreos 
baldios em que pudessem acampar, para viverem livres como se estivessem 
nos quilombos, plantando milho e mandioca para comer. Caíram, então, em 
tal condição de miserabilidade que a população negra reduziu-se 
substancialmente. Menos pela supressão da importação de novas massas de 
escravos para repor o estoque, porque essas já vinham diminuindo havia 
décadas. Muito mais pela terrível condição de miséria a que foram atirados. 
Não podiam estar em lugar algum, porque cada vez que acampavam, os 
fazendeiros vizinhos se organizavam e convocavam forças policiais para 
expulsá-los, uma vez que toda a terra estava possuída e, saindo de uma 
fazenda, se caía fatalmente em outra. (RIBEIRO, 2006, p. 203)  

 

Nesse contexto, ganhou força a associação de que a discriminação racial 

existente no Brasil é mero efeito da condição social ocupada pelas populações de pele 

negra ou mulata. Com o fenômeno do fim das políticas e instituições segregacionistas e 

                                                 
11 Para uma apresentação dos quilombos na historiografia brasileira, em especial das análises e 
explicações quanto ao seu sentido social, conferir o trabalho de Flávio Gomes (2006). 
12 O Brasil é o último país do mundo a oficialmente deixar de reconhecer o direito à posse de um homem 
sobre outro na condição de escravo (RIBEIRO, 2006) 

3945



  

dado o fenômeno cultural da ampla permeabilidade de relações sociais e afetivas 

interraciais, o mito da democracia racial se consolida. 

Com amparo na idéia de igualdade própria do Estado liberal, em que os 

sujeitos são considerados como iguais pelo simples tratamento indiscriminado perante a 

lei e pela forte intensidade com que a cultura negra urbana se instala nos grandes 

centros urbanos e se torna parte do cotidiano brasileiro, esse mito se perpetua nos 

exemplos de afro-descendentes bem sucedidos em atividades desportivas e culturais que 

são assimilados e aceitos nos círculos sociais das classes dominantes. Como relata João 

Batista Borges Pereira (1996), passa a constar no rol de características positivas da 

sociedade brasileira que devemos ostentar como orgulho nacional, digno de ser 

divulgado internacionalmente nas propagandas sobre o país: 

 
Há poucos meses, os telespectadores coreanos ficaram conhecendo um país 
maravilhoso, com risonho futuro, graças a duas peculiaridades: sua 
grandeza territorial e a cordialidade de sua população que, embora 
pluriétnica, não conhece nem o preconceito nem a discriminação de natureza 
de natureza racial. Que país maravilhoso é este? É o Brasil, naturalmente. O 
título do programa levado ao ar pela Korean Broadcasting System (Seul) já 
antecipava essa representação: Brazil, a nation of non-ratial discrimination. 
Enquanto o narrador falava, as imagens mostravam uma desconcertante 
desigualdade social, com a qual já estamos familiarizados: os brancos 
majoritariamente compondo os cenários sociais das classes mais favorecidas 
da população, ao passo que os negros, também majoritariamente, fazendo 
parte da paisagem miserável do universo social brasileiro.  
Intercalando-se às imagens, apareciam negros e mulatos – ao lado dos 
brancos, casados com os brancos namorando brancos – assegurando ao 
entrevistador não haver preconceito racial no país. Conclusão do programa: 
as desigualdades são de ordem econômica, são de classe. Portanto, 
superáveis historicamente. 
Essa avaliação feita pela Coréia, sociedade monoracial, constitui-se numa 
das grandes teses entre nós, embora sejamos uma sociedade pluriracial. 
Essa tese que elimina a variável racial das relações entre brancos e negros, 
ao mesmo tempo que simplifica a questão, joga para um eventual futuro de 
prosperidade para todo país a redenção de todos os pobres e com estes a dos 
negros também. (PEREIRA, 1996, p. 78)  

 

Daí decorre que no plano institucional as políticas de combate à 

discriminação racial nunca se associaram a qualquer programa que impulsionasse a 

condição social das populações afro-descendentes. Pelo contrário, durante quase todo o 

século XX o tratamento legislativo da questão se restringiu a tratar como meras 

contravenções penais condutas e comportamentos discriminatórios praticados por 

agentes de estabelecimentos comerciais, instituições de ensino e repartições públicas. 

Este é o caso da Lei Afonso Arinos (1951) cuja origem é de natureza totalmente 
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casuística, pois fruto de incidente diplomático em que a bailarina norte-americana 

Katherine Dunham foi impedida de se hospedar em um hotel em São Paulo 

(ANDREWS, 1997).  

É somente com o reconhecimento da pertinência das ações afirmativas como 

mecanismo de promoção da igualdade social que o Direito passará a tratar de forma 

conjunta o combate à discriminação racial por meio de políticas que promovem a 

melhoria das condições sociais. É o caso do julgado abaixo transcrito, que reconhece a 

adoção do sistema de cotas em universidade federal situada na Bahia, Estado da 

federação com enorme contingente de população afro-descendente. Para tanto, ele 

recorrerá a discriminações positivas em favor dos índios e afro-descendentes no acesso 

a conjunto de oportunidades (opportunity sets) que promovam uma redução nas 

desigualdades materiais que essas populações historicamente vivenciaram em relação às 

classes superiores, usualmente identificadas com o fenótipo de pele clara:  

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO 
SUPERIOR. VESTIBULAR/2006 DA UFBA. RESOLUÇÃO Nº 01/2004. 
OBSERVÂNCIA. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE DESIGUALDADE 
OBJETIVANDO ATINGIR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
IGUALDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO. 
PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
1. A Resolução nº 01/2004 do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal da Bahia previu a adoção de cotas para 
alunos que tenham estudado em escolas públicas, com prioridade percentual 
para aqueles que tenham se declarado pretos ou pardos, assim como, um 
percentual destinado aos indígenas. 
2. A adoção de cotas, ainda que não constitua consenso entre os diversos 
envolvidos na discussão, não pode ser reputado inconstitucional, pois ao 
preconizar a igualdade perante a lei, já se está admitindo que a lei 
estabeleça diferenças que por vezes apenas serão aplicáveis a alguns. 
3. A igualdade de condições, pressupõe igualdade de oportunidades, que, por 
sua vez, demanda a utilização de meios excepcionais de auxílio a 
determinados atores sociais objetivando proporcionar-lhes a igualdade 
preconizada na Constituição. 
4. A exigência do mérito não é suprimida com a adoção do sistema de cotas, 
alterando-se, tão-somente, os critérios de julgamento de determinados 
grupos de candidatos, buscando ofertar a possibilidade de acesso aos níveis 
mais altos do ensino a todos, mitigando as dificuldades daqueles que 
historicamente estiveram alijados do processo educacional acadêmico por 
razões de natureza econômica e social. 
5. As políticas compensatórias objetivam reparar os danos causados por 
situações como a escravidão e a segregação de indivíduos que possuem sua 
origem no processo de miscigenação brasileira que produziu uma população 
heterogênea tanto no aspecto físico quanto no aspecto social, existindo um 
flagrante abismo entre os descendentes de populações predominantemente 
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originárias dos povos livres que povoaram nosso território e daqueles que 
descenderam da sociedade rural e escravocrata que dominou grande parte 
de nossa história colonial. 
6. A equalização das oportunidades é, na verdade, um dos muitos caminhos 
que se pode adotar na busca de uma sociedade melhor, justa, igualitária e, 
principalmente, pacífica, nunca perdendo de vista que os investimentos no 
potencial humano e na educação apenas rendem frutos após algumas 
dezenas de anos. 
7. Se o objetivo da Constituição é buscar a igualdade sem qualquer 
distinção, não se pode considerar inconstitucional uma medida que tem por 
objetivo oportunizar aos negros, pardos, índios e, por que não dizer, à 
parcela mais pobre de nossa população, o acesso à educação, único meio 
que possibilita o crescimento da pessoa e do país. 
8. Eventuais fracassos ou equívocos ocorridos em determinadas experiências 
não devem impedir a adoção de medidas destinadas ao bem de todos e ao 
crescimento de todo o país, cabendo aos administradores públicos propor as 
medidas corretivas que ao longo do tempo demonstrem-se satisfatórias para 
a solução das falhas que se apresentem. 
9. Apelação provida. 
10. Remessa prejudicada. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
5ª Turma. AC 2006.33.00.002978-0/BA. Relatora: Desembargadora Federal 
Selene Maria de Almeida. Data do julgamento: 26.7.2006. DJ de 10.8.2006, 
p. 188). 
 

Nesse contexto, o Direito se vale do conceito de raça apenas como o meio 

visível que expressa a desigualdade social entre os indivíduos e, portanto, converte-se 

em alvo das políticas ligadas às ações afirmativas:  

 
A Constituição, ao proteger os direitos decorrentes do regime e dos 
princípios, “evidentemente consagrou a existência de direitos fundamentais 
não-escritos, que podem ser deduzidos, por via de ato interpretativo, com 
base nos direitos fundamentais do ‘catálogo’, bem como no regime e nos 
princípios fundamentais da nossa Lei Suprema”. É o caso da necessidade de 
discriminação positiva dos negros e índios, cuja desigualdade histórica é 
óbvia, dispensando até os dados estatísticos, além de reconhecida 
expressamente pela Constituição. Não se trata de discriminar com base na 
raça. A raça é apenas um índice, assim como a circunstância de ter 
estudado em escola pública. O verdadeiro fator de discriminação é a 
situação social que se esconde (melhor seria dizer “que se estampa”) atrás 
da raça e da matrícula em escola pública. Há um critério imediato – a raça 
– que é apenas meio para alcançar o fator realmente considerado – a 
inferioridade social. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 5ª 
Turma. AMS 2006.33.00.008424-9/BA. Relator: Desembargador João 
Batista Moreira. Data do julgamento: 11.4.2007. DJ de 17.5.2007) 

 

Todavia, cremos que o problema racial brasileiro não se restringe à simples 

superação de desigualdades sociais que historicamente separaram brancos, negros e 

mulatos no que toca ao acesso a bens sociais e materiais ou à participação política em 

nossa sociedade. Diferentemente do que pensam importantes autores como Darcy 
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Ribeiro (2006) e Florestan Fernandes (1964), que acentuam o caráter social e classista 

das lutas empreendidas pela população negra, entendemos que o racismo não cessa 

mesmo quando tais diferenças são suplantadas, pois remanesce latente na sociedade 

uma imagem tendente a desvalorizar o negro, sua cultura e sua história: 

 
Na sociedade da imagem em que vivemos, e com o nível de domínio 
alcançado pelas redes de TV sobre outros meios audiovisuais no Brasil, a 
televisão tornou-se o nosso mais poderoso espelho, a nossa janela para a 
realidade cotidiana. Nela, o telejornal apresenta o pretenso real e a 
telenovela traz a representação e os desejos da alma nacional. Entretanto, 
nessa realidade eletrônica, na qual só existe quem tem sua imagem 
espelhada em si, os negros vêem negada a sua história, os seus desejos e os 
seus sentimentos. Nessa janela, os negros só podem aparecer (como na 
experiência norte-americana) na perspectiva que os mitos brancos têm da 
sua realidade e das suas experiências e nas percepções e imperativos 
econômicos dos produtores e patrocinadores brancos.  
Por outro lado, os negros sempre estiveram presentes na história da TV do 
cinema brasileiro, mas sempre representados por estereótipos e clichês 
negativos, como elementos de diversão para uma audiência com um 
pretenso imaginário eurocêntrico e não para uma cultura nacional 
fortemente influenciada por seu grupo étnico. A imagem da mulher negra 
foi sedimentando-se através dos estereótipos da protetora e serviçal Mamãe 
Dolores, da negra supersticiosa e macumbeira, e da sedutora mulata 
ameaçando a paz sexual dos casais brancos. O homem negro foi 
caricaturado como o subserviente Pai Tomás, o estúpido, o potencial 
estuprador, oportunista, ‘maneiro’ e malandro. E todos eles, homens ou 
mulheres, foram representados como os mais legítimos representantes das 
favelas. O carnaval, o samba, o reagge, o axé music, o rap, a festa de 
Iemanjá, ou a magia dos desportista como os reis Garrincha ou Pelé, 
compuseram a outra face: de uma raça que parece predestinada a fazer a 
alegria dos brancos (ARAÚJO, 1996, p. 247) 

 

Isto se traduz em vários tipos de práticas sociais discriminatórias, desde a 

impossibilidade de acesso a determinados círculos sociais, como os clubes, meios 

acadêmicos e outros espaços tradicionalmente reservados às pessoas de pele clara, até a 

remuneração diferenciada no mercado de trabalho:  

 
A igualdade de origem social entre negros e brancos não diminui as dos 
primeiros sobre os segundos. O que mostra quanto a raça e a diferença 
biológica no Brasil persistem como elemento estruturador da mobilidade 
social (SILVA e HASENBALG, 1992). Os brancos, além de ocupar 
significativamente todas as categorias profissionais do País, são 
proporcionalmente os mais representados nas profissões mais remuneradas, 
menos manuais, exigindo um grau de escolaridade mais alto (81,4%) 
(OLIVEIRA et alli, 1982, p. 67) Os raros negros instruídos que escaparam 
dos trabalhos manuais menos remunerados e conseguiram ocupar posições 
reservadas aos brancos recebem salários inferiores aos colegas brancos do 
mesmo nível de formação. (KABENGELE, 1996, p. 82-83) 
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É somente após o vigor do movimento social negro norte-americano e o fim 

do silêncio político imposto pelo regime militar que entre nós brasileiros começou-se a 

derrubar do mito da democracia racial, instaurando-se uma paulatina mudança na 

imagem que identifica o problema racial como uma questão social. 

Isso permitiu tanto formas de movimentação social de cunho político, 

destinadas promover a identidade coletiva das populações negras e afro-descendentes 

brasileiras e a pressionar o Estado por políticas públicas que o valorizem 

(KABENGELE, 1996), bem como estimulou formas de manifestação cultural próprias 

da realidade social vivenciada pela população negra residente nas periferias dos grandes 

centros urbanos brasileiros, como é o caso do rap:  

 
A força dos grupos de rap não vem de sua capacidade de excluir, de 
colocar-se acima da massa e produzir fascínio, inveja. Vem de seu poder de 
inclusão da insistência na igualdade entre artistas e público, todos negros, 
todos de origem pobre, todos vítimas da mesma discriminação e da mesma 
escassez de oportunidades. Os rappers não querem excluir nenhum garoto 
ou garota que se pareça com eles. (...) A designação ‘mano’ faz sentido: 
eles procuram ampliar a grande fratria dos excluídos, fazendo da 
consciência a arma capaz de virar o jogo da marginalização. (...) A julgar 
por algumas declarações à imprensa e a maior parte das faixas dos CDs 
dos Racionais, há uma mudança de atitude, partindo dos rappers e 
pretendendo modificar a auto-imagem e o comportamento de todos os 
negros pobres do Brasil: é o fim da humildade, do sentimento de 
inferioridade que tanto agrada à elite da casa-grande, acostumada a se 
beneficiar da mansidão – ou seja: do medo – de nossa “boa gente de cor”.. 
(KEHL, 2003, p. 1072-1073) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De um sucinto resgate da questão racial no país, percebe-se a possibilidade 

de retratar os direitos fundamentais de um ponto de vista narrativo. A superioridade 

dessa forma de abordagem do direito decorre do fato de que a perspectiva narrativa lhe 

confere visibilidade e impede sua trivialização. Isto pode ser percebido a partir da pauta 

valorativa que um resgate histórico da questão racial conferiu à análise do problema 

jurídico da igualdade racial. Salientou-se como o mito da democracia racial esbarra em 

uma compreensão de que a igualdade jurídica é, sobretudo, igualdade de condições e 

oportunidades. Assim, um olhar lançado ao passado mostra que a Constituição de 1988 

não é o “marco zero” do direito fundamental à não discriminação racial e que sua leitura 

deve ser permeada por um diálogo com o passado, realizado através da memória.  
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Contudo, viu-se também que a igualdade racial não é apenas uma questão de 

acesso a bens materiais, mas envolve uma atualização do passado pela memória. É 

preciso apagar as tradições julgadas incompatíveis com o padrão normativo que a 

sociedade projeta para si. Se a democracia racial não existe, ela não deixa de ser uma 

inspiração simbólica que impede o desenvolvimento de discursos de ódio ou práticas 

culturais que rebaixam e aviltam a condição dos afro-descendentes no país. Assim, as 

lutas sociais dos afro-descendentes se incorporam à memória coletiva brasileira com 

cada vez mais vigor e dão nova tônica às referências culturais do povo brasileiro. Por 

não ser isento de conflitos, esse processo estabelece, para nós, o paradoxo da mudança: 

abraçar o novo sem a destruir as marcas do antigo deixadas em nossa sociedade: 

 
Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios 
suplicados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os 
suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram 
para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e 
brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de 
escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em 
nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer 
mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres 
sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. 
A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz 
de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e 
classista. Ela é que incandesce, ainda hoje, em tanta autoridade brasileira 
disposta a torturar, seviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. 
Ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças, amanhã, 
pra conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. (RIBEIRO, 
2006, p. 108) 
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RESUMO 

O presente trabalho reconhece que a sociedade está insatisfeita com o trabalho realizado 

pelo Poder Judiciário. São vários os motivos para tanto, desde a infra-estrutura até a 

formação e escolha dos juízes. O que se quer demonstrar aqui é que - partindo-se da 

premissa neoconstitucionalista e pós-positivista de que a Constituição esta a merecer 

uma nova forma de interpretação - permeada de seus princípios, as teorias de Ronald 

Dworkin e de Fritjof Capra, conjugadas, podem dar uma boa resposta aos problemas da 

atividade judicial de decisão. Ronald Dworkin, opondo-se aos positivistas, basicamente 

resolve os problemas constitucionais pela absorção dos princípios com uma conotação, 

importância e função diferenciada. Fritjof Capra, por outro lado, dá um norte a respeito 

da moral necessária para que qualquer indivíduo possa desempenhar bem seu papel de 

ser-humano, o que se toma como requisito essencial para que seja um bom juiz. Assim, a 

conjunção das duas teorias faz reconhecer que há um elemento moral, dependente da 

formação do magistrado, essencial ao processo decisório, e tal elemento é melhor 

configurado se aceitarmos a teoria de Capra. O que se quer, ao final, é demonstrar como 

um código de postura fundamentado na sustentabilidade e na compreensão do seu papel 

no mundo pode influenciar na atividade jurisdicional. 
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MORAL. 

 
                                            

∗ Doutora em Direito pela UFSC. Professora dos Cursos de Graduação da PUC-PR e IST/SOCIESC-SC e Pós-
Graduação da PUC-PR. Autora de obra e artigos acerca do Poder Judiciário e do processo de decisão judicial. 
Contato: dapamplona@pamplonaebraz.com.br . 

∗∗ Doutora em Direito pela UFSC. Professora dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da FACINTER-PR e 
UNOESC-SC. Fellow da CAPES na Espanha e Inglaterra no período acadêmico 2003-2004. Autora de várias obras e 
artigos acerca do direito de acesso à justiça e dos direitos humanos. Contato: annoni@justice.com 
 

3953



ABSTRACT 

The author has acknowledge that society is unsatisfied with the job performed by the 

Judiciary Branch. There are many reasons for this, from the infra-structure to the process 

of choice and the formation of the judges. Exploring the neoconstitucionalist and post-

positivist vision, this work intends to show that Constitution needs to be read in a 

different manner, giving the principles its right and important position on the process. 

Using the ideas of Ronald Dworkin and Fritjof Capra altogether, it intends to give a 

good answer for the problems around the judicial activity. Ronald Dworkin, opposing 

positivists, solves constitutional problems by giving principles a different meaning, 

importance and function. Fritjof Capra, on the other hand, makes a standard about the 

moral principles on any human-being, what is brought to the text as essential 

characteristics to the good judge. The application of both theories makes one realize that 

there is a moral element, made by the way the human-being judge is brought up, 

essential to the judicial process. And this moral element is better conformed if one is 

ready to accept Capra’s premises. At the end, the work affirms that a moral code 

founded on sustentability and comprehension of its part in the world can have important 

consequences on the jurisdictional activity. 

 

KEYWORDS: NEOCONSTITUTIONALISM; CONSTITUTIONAL 

JURISPRUDENCE; PRINCIPLES; SUSTENTABILITY; JUDICIAL DECISION; 

MORAL. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A atual configuração do Estado brasileiro o faz ser classificado pela doutrina 

como um Estado Social-Democrático, o que é fundamentado em seu texto 

constitucional. Alcançar tal estágio de desenvolvimento foi fruto da passagem pelo 

modelo liberal e pelo modelo preconizado pelas doutrinas socialistas. O modelo da 

Constituição de 1988 procura agregar o sistema capitalista, vertente econômica do 

modelo liberal, com a proteção de direitos fundamentais e a participação do povo no 

processo de tomada de decisões. 

 Esse modelo, ainda que esteja bem estruturado no campo teórico, não 

conseguiu refletir, no campo da praxis, os anseios de seus elaboradores. Por isso, apesar 
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da previsão de vários direitos, poucos são efetivamente assegurados à população. O 

presente texto se ocupa, em especial, do modo com que os julgadores julgam os 

processos e como isso influencia na concretização dos princípios constitucionais. 

 

 

2. O PROCESSO DE DECISÃO E O ATUAL ESTÁGIO DA INTERPRETAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

 Escolheu-se partir da avaliação do processo de decisão judicial, da maneira 

com a qual o juiz se convence da posição que espelha em sua sentença. A adoção de 

qualquer teoria que tente explicar como o juiz chega a seu veredicto não estará afastada 

do fato de que, para tanto, é necessário que esse juiz interprete a norma constitucional. A 

interpretação usual das normas constitucionais tem levado à conclusão de que algumas 

delas dizem respeito, tão somente,  a programas de governo, a indicativos de como o 

governo deve se portar, e não de regras a serem seguidas e perseguidas por todas as 

funções do Estado. De fato, não há possibilidade de aplicação de regra sem que se tenha 

em mente o que ela signifique. Segundo Jorge Miranda, “[N]ão é possível aplicação sem 

interpretação, tal como esta só faz pleno sentido posta ao serviço da aplicação”1. Daí a 

importância da interpretação, expressada pelo autor citado com a máxima: “[I]nterpretar 

a Constituição é ainda realizar a Constituição”.  

Aceita a supremacia constitucional2, a interpretação de regras constitucionais 

deve ser orientada por métodos específicos, que levem em consideração a especificidade 

de tais normas. Assim, além dos métodos tradicionais, a Constituição exigirá outros 

instrumentos interpretativos3. Nesse sentido: 

 

Como lei fundamental, sujeita-se aos métodos clássicos de 

interpretação de qualquer lei – o gramatical, o lógico, o 

histórico e o sistemático – ao qual se ajunta, com especial 

relevância, o método teleológico, fundado na finalidade da 

norma. Mas de parte estas regras tradicionais, avultam no 

                                            

1  CANOTILHO, J. J. Gomes. Teoria do Estado e da Constituição, p. 448. 
2  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, p. 71.
3  Sem deixar de ser interpretação jurídica, como alerta TAVARES, André Ramos. Curso de direito 

constitucional, p. 71. 
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processo de interpretação constitucional determinados 

princípios, próprios às peculiaridades do Direito 

Constitucional4. 

Os princípios basilares que devem ser levados em consideração ao 

interpretar a Constituição são: supremacia da Constituição, continuidade da ordem 

jurídica e unidade da Constituição. Eles devem ser avaliados em conjunto com a 

necessidade de dar efetividade às normas constitucionais, para que a Constituição possa 

realmente ser concretizada, praticada, o que nada mais é do que valorizar o texto 

constitucional5. Diante da estruturação do texto constitucional brasileiro atual, e diante 

da avaliação que se tenta aqui fazer do processo de decisão nos casos que envolvem 

efetivação de direitos, necessário é alcançar um novo patamar hermenêutico 

constitucional. Para Luiz Roberto Barroso: 

 

A nova interpretação constitucional assenta-se no exato oposto 

de tal proposição: as cláusulas constitucionais, por seu conteúdo 

aberto, principiológico e extremamente dependente da realidade 

subjacente, não se prestam ao sentido unívoco e objetivo que 

uma certa tradição exegética lhes pretende dar. O relato da 

norma, muitas vezes, demarca apenas uma moldura dentro da 

quais se desenham diferentes possibilidades interpretativas. À 

vista dos elementos do caso concreto, dos princípios a serem 

preservados e dos fins a serem realizados é que será determinado 

o sentido da norma, com vistas à produção da solução 

constitucionalmente adequada para o problema a ser resolvido6.  

E é essa posição que tem sido denominada de neoconstitucionalista, típica do 

pós-positivismo, exigindo que os princípios tenham um papel a desempenhar na 

interpretação constitucional. Em especial em países onde o texto constitucional é 

sintético, ou seja, curto e direto, sem descer às especificidades, o papel do Judiciário é 
                                            

4  BARROSO, Luiz Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1993. p. 343. No mesmo sentido, 
FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 
constitucionais e mutações inconstitucionais, p. 25. 

5  BARROSO, Luiz Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira, p. 343-344. 

6  BARROSO, Luiz Roberto. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos 
princípios no direito brasileiro, tomo III, p. 7. 
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ampliado eis que, ao decidir, deverá expressar o que a Constituição diz, ainda que não 

expressamente. Neste sentido, Anna Cândida da Cunha Ferraz alerta: 

 

Observe-se, em primeiro lugar, que quanto mais concisa, 

sintética e genérica for a Constituição, mais ampla, profunda e 

extensa é a atividade interpretativa judicial, especialmente onde 

há possibilidade de contrastar, em juízo, leis e atos de aplicação 

constitucional frente à Constituição7. 

Além disto, os conceitos indeterminados devem ser alvo de um grande 

esforço de determinação ou densificação, devendo ser entendidos na perspectiva de 

princípios constitucionalmente relevantes; não se pode olvidar que as normas 

constitucionais precisam ser interpretadas para delas ser extraída a maior eficácia 

possível8. 

O texto constitucional deve ser interpretado aproximando o significado de 

suas palavras ao seu significado comum, eis que, “a interpretação da Constituição deve 

operar, sempre, o mais próximo possível de seu povo”9.  

 

 

2.1. A UTILIZAÇÃO DA TEORIA DE RONALD DWORKIN 

 

O positivismo jurídico tem um importante crítico em Ronald Dworkin. Este 

autor sempre esteve preocupado com o processo de decisão judicial, de como os juízes 

chegam aos seus veredictos e nunca conseguiu admitir que o poder do juiz é 

discricionário. Para desenvolver sua teoria, toma como base a doutrina positivista, 

desenvolvida por H. L. A. Hart, a quem sucedeu na cadeira de filosofia na Universidade 

de Oxford.  

As idéias de Dworkin em seus principais trabalhos podem ser resumidas pela 

teoria dos direitos – onde advoga a tese de que os direitos individuais não devem ser 

preteridos a favor da coletividade; a tese da resposta certa – onde afirma que o juiz, ao 

decidir, sempre tem a melhor opção, única; o direito em cadeia (chain of law) que faz o 
                                            

7  FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição, p. 105. 
8  Estes e outros vetores para a interpretação constitucional estão em MIRANDA, Jorge. Teoria do 

Estado e da Constituição, p. 452 e ss. 
9  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional, p. 73.
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direito ser compreendido como um conceito interpretativo10 e o direito como integridade 

– abaixo explicado. Dworkin afirma que não se pode furtar do dever de obediência aos 

princípios. Para os positivistas “cuando un caso no puede subsumirse en una norma 

clara, el juez debe ejercer su discreción para decidir sobre el mismo, estableciendo lo 

que resulta ser un nuevo precedente legislativo”11. Para Dworkin, quando o juiz se 

depara com um caso difícil, utilizar-se-á de princípios e de programas12, além das regras. 

Com isso, restringe o espaço para a atuação discricionária do juiz. Para Dworkin, 

reconhecer o direito como sistema de normas, como quis Hart, implica excluir os 

princípios do ordenamento. Nesse sentido, afirma que “lo que quiero es oponerme a la 

idea de que ‘el derecho’ sea un conjunto fijo de estándares, de la clase que sean”13 

[normas ou princípios]14. Todavia, há situações em que os juízes, ao decidir, não 

encontram norma aplicável ao caso, ou, nas palavras de Dworkin,  

 

[C]uando un determinado litigio no se puede subsumir 

claramente en una norma jurídica, establecida previamente por 

alguna institución, el juez – de acordo con esa teoría [o 

positivismo] – tiene ‘discreción’ para decidir el caso en uno o 

otro sentido15. 

Dworkin não admite esta solução e afirma que, quando os juízes se deparam 

com tais situações, estão realmente diante de um caso difícil, que exige, para sua 

solução, a aplicação de princípios. Escreve Dworkin: 

 

De repente, o que parecia incontestável é contestado; uma nova 

interpretação – ou mesmo uma interpretação radical – de uma 

parte importante da aplicação do direito é desenvolvida por 

                                            

10  CHUEIRI, Vera Karam de. Filosofia do direito e modernidade, p. 68. 
11  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 83. Tradução livre da autora: “quando um caso não 

pode se subsumir a uma norma clara, o juiz deve exercer sua discrição para decidir sobre o mesmo, 
estabelecendo o que resulta ser um novo precedente legislativo.” 

12  O autor fala em “policies” que também pode ser traduzido como políticas, metas. 
13  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 140. Tradução livre da autora: “o que quero é me opor 

à idéia de que ‘o direito’ seja um conjunto fixo de padrões, de qualquer classe”. 
14  Nota da autora.
15  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 146. Tradução livre da autora: “Quando um 

determinado litígio não pode se subsumir claramente em uma norma jurídica, estabelecida 
previamente por alguma instituição, o juiz – de acordo com essa teoria [o positivismo] tem 
‘discricionariedade’ para decidir o caso em um ou outro sentido.” 
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alguém em seu gabinete de trabalho, vendo-se logo aceita por 

uma minoria ‘progressista’. Os paradigmas são rompidos, e 

surgem novos paradigmas. São esses os diversos elementos de 

nossa nova imagem da jurisdição, em corte transversal e ao 

longo do tempo. A antiga imagem do direito visto como simples 

matéria de fato [...] dizia para não tomarmos ao pé da letra os 

votos proferidos pelos juízes nos casos difíceis; essa nova 

imagem tem o mérito notável de nos permitir, mais uma vez, 

acreditar no que dizem nossos juízes16. 

O processo de decisão sempre leva em consideração as decisões do passado, 

de onde os juízes irão retirar o princípio aplicável ao caso presente, de algum modo, 

inclusive justificando a decisão passada. O ponto central da teoria é que há, sempre, uma 

melhor decisão para encontrar o verdadeiro direito da pessoa, mesmo quando a 

jurisprudência indique que não há uma regra certa a ser aplicada, ou a situação seja 

controvertida. Assim, não há espaço para a discricionariedade do juiz, eis que não 

admite que haja, nas leis, qualquer espaço para preenchimento através da atividade 

judicial17.  

 

O juiz sempre encontrará a única resposta correta para o caso se 

não perder de vista que o ordenamento jurídico é um todo; assim, 

ao decidir, estará construindo uma teoria que justifique esse todo, 

e terá chegado à resposta certa. Todavia, a decisão não é 

determinada pela conclusão acerca de qual princípio seria válido, 

no caso de conflito entre eles18  

Para exercer tal atividade, o juiz sofre influência de sua moral e do que o 

autor chama de “a moral institucional”, que é o conjunto das decisões passadas. Assim, 

necessário é analisar o papel da jurisprudência e da moral na solução de novos casos. 

Poder-se-ia dizer que as decisões passadas impõem ao juiz um limite, restringindo sua 

discricionariedade, e que a moral do próprio juiz e a moral institucional o influenciam. 

Dworkin resolve essa situação com o que chama de “a tese dos direitos”, querendo 

                                            

16  DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 112. 
17   Essa é a idéia da chain of law, sobre isso, ver CHUERI, Vera Karam de. Filosofia do direito e 
modernidade, p. 98. 
18   DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 135. 
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indicar que as decisões judiciais impõem direitos políticos preexistentes. Para esta tese, 

“[...] en los casos difíciles, las decisiones judiciales se generan, de manera característica, 

en principios y no en directrices políticas”19, os juízes decidiran os casos difíceis “[...] 

confirmando o negando derechos concretos”20.  

A percepção de que o ordenamento jurídico é um todo é a base de sua teoria, 

que vê o direito como integridade. Essa teoria é uma tentativa de explicar o direito 

enquanto interpretação; ela quer ser um terceiro elemento, ao lado da eqüidade e da 

justiça. Explica-se: o juiz, ao decidir casos que não contam com legislação específica, 

utiliza-se, normalmente, das regras de eqüidade e de justiça; assim, ao se deparar com 

um caso, ele pode se indagar acerca de qual seria a solução com maior aceitação na 

comunidade e qual seria a decisão mais justa perante os princípios que as decisões 

passadas elegeram. O autor aqui estudado dá mais uma opção para os juízes: afirma que 

eles devem também analisar o caso sob o ângulo da integridade, o que exige do juiz a 

análise do conjunto de princípios que pode ser aplicado ao caso, sem se olvidar do 

assentado pela jurisprudência. 

A teoria da integridade na deliberação judicial requer que, “até onde seja 

possível, nossos juízes tratem nosso atual sistema de normas públicas como se este 

expressasse e respeitasse um conjunto coerente de princípios e, com esse fim, que 

interpretem essas normas de modo a descobrir normas implícitas entre e sob as normas 

explícitas”21. O direito, como integridade, indica que “as proposições jurídicas são 

verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios de justiça, eqüidade e devido 

processo legal que oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da 

comunidade”22. 

Mas a teoria de integridade está intrinsicamente relacionada à moral. E nesse 

campo há um problema que é o estabelecer a melhor moral para que o juiz possa decidir 

a contento. Pela teoria explicada, os juízes utilizam a jurisprudência para fundamentar 

suas decisões; as novas decisões são tomadas com um olhar nas decisões passadas e 

outro na própria moral do juiz. Todavia, poder-se-ia afirmar que o juiz que assim decide 

é discricionário, eis que define quais os casos jurisprudenciais em que se apóia e seus 

                                            

19  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 167. Tradução livre da autora: “…nos casos difíceis, as 
decisões judiciais são geradas, caracteristicamente, de princípios e não de diretrizes políticas.” 

20  DWORKIN, Ronald. los derechos en serio, p. 171. 
21  DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 261. 
22  DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 272. 
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significados e, ainda, deixa-se influenciar por sua moral. Dworkin lembra, entretanto, 

que os juízes estão submetidos à doutrina da responsabilidade política23. 

A teoria da integridade exige que a comunidade aja como um corpo político 

coeso, engajado na realização dos princípios da eqüidade, da justiça e do devido 

processo legal adjetivo24. Esta coesão somente pode ocorrer em um quadro de 

personificação da comunidade. De fato, a comunidade deve compreender a si mesma 

como um corpo único, como uma verdadeira entidade distinta de seus membros, um 

agente moral. A integridade implica a aplicação do mesmo rol de princípios a todos. “A 

idéia de integridade política personifica a comunidade [...] como uma comunidade 

atuante, pois pressupõe que a comunidade pode adotar, expressar e ser fiel ou infiel a 

princípios próprios, diferentes daqueles de quaisquer de seus dirigentes ou cidadãos 

enquanto indivíduos”25. 

Com Dworkin há de se concordar que o Direito não é somente o conjunto de 

regras, que os princípios são, ou deveriam ser, os vetores nas decisões judiciais, que há 

sempre a melhor decisão a ser tomada. Entretanto, há que se ponderar que, na eleição 

dos valores dos princípios, estarão em jogo os valores do próprio julgador. Nesse ponto, 

é preciso se distanciar de Dworkin, para buscar complementação e solução em outro 

pensador. 

 

 

3. O PODER JUDICIÁRIO 

 

Se o foco estiver tão somente na cúpula do Poder Judiciário, pode-se afirmar 

que as decisões de questões constitucionais passam hoje, necessariamente26, por onze 

cidadãos que compõem o Supremo Tribunal Federal. O conteúdo do presente trabalho só 

se justifica se a premissa for a de que os membros desse Poder são dotados do poder 

para aumentar o índice de satisfação da sociedade, já que é o Poder Judiciário que dá a 

                                            

23  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 154. Essa doutrina “[...] enuncia que los funcionarios 
políticos no deben tomar otras decisiones políticas que as que puedan justificar dentro del marco de 
una teoría política que justifique también las otras decisiones que se proponen tomar” 

24  DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 204. 
25  DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 208. 
26  A menos que ocorra algum tropeço processual (perda de prazo; não-renovação de instância; falta de 

prequestionamento; falta de peças; falta de assinatura, e tantos outros motivos pelos quais os recursos 
podem não chegar ao STF). 
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palavra final sobre os atos dos outros dois poderes, inclusive. O que faz estes indivíduos 

melhores, ou especiais, ou diferentes, ou o que faz a reunião destes indivíduos diferente 

ou especial para se lhes franquear tamanha responsabilidade? E mais, nas palavras de 

Alexandre M. Bickel, citando o juiz da Suprema Corte Thayer, “[w]e cannot know 

whether [...] our legislatures are what they are because we have judicial review, or 

whether we have judicial review and consider it necessary because legislatures are what 

they are”27. 

Adhemar Ferreira Maciel adverte que “[Q]uer queiramos quer não, estamos 

sempre refletindo o meio onde nascemos e vivemos; nossa posição social; nossa 

infância; nossa família; nossa ideologia política. O próprio critério de recrutamento do 

juiz acaba por influir em sua conduta profissional”28. 

 

 

3.1. A APLICAÇÃO DA TEORIA DE FRITJOF CAPRA 

 

 

Fritjof Capra29 é um pensador que aplica a teoria da complexidade – de 

acordo com a qual os seres estão todos conectados – particularmente à análise das redes, 

ao capitalismo global e ao estado do mundo. As últimas descobertas científicas mostram 

que todas as formas de vida – desde as células mais primitivas até as sociedades 

humanas, suas empresas e Estados nacionais, até mesmo sua economia global – 

organizam-se segundo o mesmo padrão e os mesmos princípios básicos: o padrão de 

redes, com unidades e sistemas interconectados. O autor desenvolve uma compreensão 

sistêmica e unificada que integra as dimensões biológicas, cognitivas e sociais da vida e 

demonstra claramente que a vida, em todos os seus níveis, é inextricavelmente 

interligada por redes complexas. 

O que se pretende aqui é utilizar sua visão de mundo na área jurídica. O 

autor identifica a tendência do global que contrasta com a tendência do reducionismo 
                                            

27  BICKEL, Alexandre M. The least dangerous branch, p. 25. Tradução livre da autora: “não podemos 
saber se […] nossas legislaturas são o que são porque temos a revisão judicial, ou se nós temos a 
revisão judicial e a consideramos necessária porque nossas legislaturas são o que são.” 

28  MACIEL, Adhemar Ferreira. O papel jurídico, político e social do magistrado a propósito das 
Constituições brasileira e uruguaia, p. 223. 

29  As idéias de Capra estão expostas em seus livros, e se complementam. Eles são, O Tao da Física, O 
Ponto de Mutação, Teia da Vida e Conexões Ocultas – Ciência para uma vida sustentável. 
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que permanece dominante dentro da comunidade científica. Ele conecta as origens da 

vida, da mente, da consciência e da natureza da realidade social, mostrando que a idéia 

de rede é a estrutura central da vida. Mostra também que a vida, a consciência e a 

sociedade são propriedades emergentes, em outras palavras, que são, em alguns sentidos, 

produtos criados por processos mais simples e as redes biológicas são os blocos de 

edifício da vida.  

O grande questionamento do autor gira em torno de valores30. A 

preocupação com os valores emergentes de um mundo globalizado e capitalista onde o 

dinheiro é a medida das coisas. Mudar este sistema de valor transforma, 

conseqüentemente, o foco da atenção. Há vários exemplos de comunidades que estão 

produzindo com consciência ecológica e que inspiram tecnologicamente, mas não 

mudam os fatos fundamentais da classe, da economia e do poder. São experiências 

pontuais que ainda precisam ser descobertas. 

O grande desafio que se apresenta ao século XXI é o de promover a 

mudança do sistema de valores que atualmente determina a economia global e chegar a 

um sistema compatível com as exigências da dignidade humana e da sustentabilidade 

ecológica. Necessária é a mudança de valores que “[...] será a mola mestra da 

transformação. Precisamos mudar os valores – isso deve-se insistir –; sem alteração dos 

valores não se modifica a visão de mundo”31. Pois bem, no Direito, evidentemente, há a 

preocupação de tutela das várias formas de vida. O que se exige é que a aplicação da 

legislação existente e a criação de novas leis sejam pautadas por princípios éticos, 

princípios de respeito a si e ao outro, e de solidariedade. A busca por uma sociedade 

melhor, no sentido aqui apresentado, só pode levar a uma comunidade mais ética. 

Perceba-se, no entanto, que essa ética é uma só, a ser aplicada diuturnamente, nas 

relações de trabalho e nas relações pessoais. É a mesma ética que os aplicadores das leis 

devem ter. Nesse sentido, Paulo Roney Ávila Fagúndez afirma que “[P]ara salvar o 

Direito, necessita-se dotá-lo de um conteúdo ético”32. Em suma, o conhecimento de que 

estamos todos envolvidos em uma rede e de que qualquer instabilidade gerada tem 

reflexos não previsíveis deve pautar a conduta dos indivíduos. 

Por isso, quando os juízes decidem buscando em princípios soluções, útil é 

exercitar a filosofia de Capra. De fato, exercita-se o poder de decisão até onde Dworkin 
                                            

30  CAPRA, Fritjof. Conexões ocultas, p. 48 e ss. 
31  FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade, p. 82. 
32  FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. Direito e holismo, p. 22. 
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o consegue explicar33, após isso, necessário voltar os olhos aos ensinamentos de Capra, 

que trazem sentido à conduta judicial. Em outras palavras, é a consciência do todo que 

fará com que o juiz eleja os melhores princípios para o caso, os valore corretamente e 

encontre a melhor solução.  

 

 

 

4 AS CONSEQÜÊNCIA DA APLICAÇÃO DE AMBAS AS TEORIAS 

 

 

Sem se olvidar que “[A]s questões jurídicas estão inseridas na grande teia da 

vida, como diz Capra. E não há a possibilidade de se puxar um fio sequer que não venha 

a comprometer toda a estrutura”34, faz-se necessário que os indivíduos sofram a 

influência de uma nova ética, não mais a ética moral, mas sim, uma ética holística, nas 

palavras de Paulo Roney Ávila Fagúndez: 

 

Pretende-se enfrentar uma ética holística, contida numa ecologia 

profunda, que vê homens, animais e plantas numa convivência 

fraterna, porquanto se constituem em células do mesmo grande 

corpo universal. A ética não é algo dispensável. Sem dúvida, é a 

regra que disciplinará o futuro da humanidade. O sistema jurídico 

não traz as respostas para as grandes questões da humanidade. 

Todo o sistema repressivo parte do pressuposto da 

irresponsabilidade do ser humano. As normas jurídicas visam 

tutelar as condutas humanas. Se os homens fossem realmente 

responsáveis pelas suas condutas não haveria a necessidade da 

tutela estatal35. 

Na área dos estudos jurídicos, não poderia ser diferente, também se notam 

mudanças. Os movimentos sociais fazem com que novas leis sejam editadas, e deles 

surge a necessidade de proteção de minorias (crianças, idosos, consumidores) e de 

                                            

33  Exatamente quando Dworkin diz que cabe ao juiz encontrar a melhor valoração para os princípios, 
retirando isso da sociedade. 

34  FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade, p. 53. 
35  Destaque da autora. FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade, p. 27. 
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cuidados com o meio ambiente (leis protetivas da fauna e flora; de correta destinação de 

lixo domiciliar ou não). 

O Poder Judiciário é o que tem, por essência, a atribuição de resolver 

conflitos. Neste sentido, para Dworkin 

 

[...] os juízes não só podem como devem realizar – e, de fato, 

realizam – investidas na esfera do debate moral, a fim de decidir 

casos concretos. Cláusulas abertas da Constituição – como a do 

devido processo legal ou da igualdade – remetem o magistrado, 

obrigatoriamente, à esfera dos conceitos morais; ‘desta forma, 

uma corte que assume o ônus de aplicar essas cláusulas 

integralmente como direito, deve ser uma corte ativista, no 

sentido de que deve estar preparada para enquadrar e responder a 

questões referentes à moralidade política’36. 

 

Sem se olvidar que “O melhor juiz não é aquele que tem maior acúmulo de 

conhecimentos. É mais importante que tenha consciência do seu papel na sociedade de 

realizador da justiça”37.  Uma nova ética precisa, urgentemente, pautar as decisões 

judiciais, uma ética holística, e mais do que isso, uma ética ecológica. Por isso, 

pertinentes as palavras de José Renato Nalini: “O quando se afirma em relação à 

consciência moral de qualquer ser humano, deve ser potencializado no concernente à 

consciência moral do juiz”38. Mais ainda quando se reconhece a importância do seu 

papel, como afirmou o Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 223/DF39: “A 

submissão plena do Estado ao Judiciário dá concreção efetiva ao princípio tutelar das 

liberdades públicas e rompe os rígidos círculos de imunidade do poder”. 

Mas, em meio a tudo isto, não se pode olvidar que as decisões do Poder 

Judiciário são tomadas por seres humanos, os juízes, e que destes depende a 

                                            

36  VIEIRA, Oscar Vilhena. A moralidade da Constituição e os limites da empreitada interpretativa, ou 
entre Beethoven e Bernstein, p. 232. 

37  FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade, p. 106. 
38 NALINI, José Renato. A consciência moral do juiz, p. 265. 
39  Em seu voto, às fls. 31. 
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conformação das decisões ao direito40 e sua capacidade de eficazmente resolver conflitos 

no âmbito processual e no material, além de trazer tranqüilidade para as partes.  

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 Diante do exposto, é correto afirmar que a interpretação positivista da 

Constituição não mais pode subsistir, necessário é que se insiram os princípios como 

dado essencial ao resultado final do processo decisório do juiz. 

 Ronald Dworkin afirma que a interpretação judicial está interligada à moral, 

eis que o juiz está impregnado de valores. Essa abertura à moralidade da pessoa do 

magistrado não é resolvida pelo autor. Dworkin afirma que a melhor solução para cada 

caso é sempre possível de ser alcançada, mas não explica como isso pode ser feito sem 

que as influências pessoais distanciem o juiz dos anseios da comunidade. Para resolver 

tal situação, útil é a lição de Fritjof Capra. Esse autor preconiza o que é o ser-humano 

melhor, dotado de uma moral que reconhece seu papel no mundo, sua responsabilidade 

com o crescimento sustentável e com a felicidade de cada um dos outros indivíduos. 

 Assim, conclui-se que as teorias apresentadas podem ser complementares, e 

se bem utilizadas na formação de magistrados, podem resultar na maior satisfação da 

sociedade em relação ao Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

40  E José Renato Nalini sugere, para possibilitar um treinamento moral dos juízes, tornando suas 
decisões ainda melhores: “o estudo; o hábito da reflexão; a transparência e o pedido de ajuda e 
conselho”. (NALINI, José Renato. A consciência moral do juiz, p. 265) 
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RESUMO 

A reflexão sobre a relação entre pesquisa e habitus jurídico representa o foco de análise 

deste artigo. Buscou-se explorar a importância de se alimentar a prática jurídica e toda a 

sua configuração, enquanto campo gerador de capital social e simbólico, com os 

elementos e conteúdos que a pesquisa acadêmica produz. É a partir desse estreitamento 

entre o habitus e a pesquisa jurídica que vemos alternativas para a composição de um 

novo arranjo social do Direito contemporâneo, de modo que seja possível um 

alargamento do debate interdisciplinar entre o Direito e as outras áreas das Ciências 

Sociais. Ressaltamos, ainda, a importância de se promover uma renovação do debate 

epistemológico da Ciência Jurídica que, por um ordenamento filosófico, recai sobre ela 

mesma e seus mecanismos de produção de saber. Por outro lado, essa mesma crítica 

permite-nos somar apontamentos ao debate acerca da crise do ensino do Direito 

brasileiro, que por sua vez também é reflexo da disjunção entre a pesquisa e o habitus 

jurídico.  

 

PALAVRAS CHAVES: EPISTEMOLOGIA JURÍDICA; HABITUS JURÍDICO, 

PAPEL DA PESQUISA ACADÊMICA. 

 

 

ABSTRACT 

This article focuses on a discussion concerning the relation between research and 

juridical habitus. It investigates the importance of feeding juridical practice and its 

                                                 
∗   Doutora em Sociologia (UnB). Professora Aposentada da FE/UnB e Assessora de Pesquisa e 
Pós-graduação do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). 
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∗∗∗   Doutora em Sociologia (UnB).  Professora do Centro Universitário de Brasília nos cursos de 
Pós-graduação Lato Sensu  (UniCEUB). 
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configuration (understood as a field which produces social and symbolic capital) with 

the elements and the content produced in the realm or research. This narrowing of the 

distance between juridical habitus and research is seen as a pathway to the composition 

of a new social arrangement of contemporary juridical field in a way that it makes 

possible widening the interdisciplinary discussion between law and other areas of social 

sciences. It is also pointed out the importance of promoting the renewing of juridical 

science epistemological debate which in reason of its philosophical ordering turns back 

to itself and its knowledge production mechanisms. Beyond that, this critical view 

allows increasing elements to the debate concerning the crisis of Brazilian law teaching, 

which is also a reflex of the disjunction between juridical habitus and research. 

 

KEYWORDS: JURIDICAL EPISTEMOLOGY; JURIDICAL HABITUS; 

ACADEMIC RESEARCH ROLE. 

 

 

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
 

Este artigo busca trazer uma reflexão sobre a relação entre pesquisa e 

habitus jurídico na composição de um novo campo social do Direito contemporâneo, no 

qual os atores que dele fazem parte vislumbrem a aplicabilidade de um diálogo 

integrado entre pesquisa e ação. Dito de outro modo, apresentam-se reflexões acerca de 

que maneira a prática de pesquisa pode contribuir para uma nova conjugação do habitus 

jurídico, o que, por conseqüência, permiti-nos também levantar alguns apontamentos 

para a crítica do ensino jurídico brasileiro.   

Com base nas discussões de Bourdieu (2002) sobre a vigilância 

epistemológica – processo pelo qual a Ciência Social se diferencia e resguarda das 

fragilidades epistemológicas do senso comum – e nas relações sociais geradas pelo 

poder simbólico – que surge como todo poder que consegue impor significações e 

impô-las como legítimas, nas quais os símbolos afirmam-se, assim, como instrumentos 

de integração social, tornando possível a reprodução de certa ordem estabelecida  no  

campo jurídico –, apresenta-se como eixo reflexivo a intenção de analisar algumas 

questões de como a pesquisa jurídica está dissociada do habitus, das práticas jurídicas. 
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Por isso cabe perguntar: a que se atribui a legitimidade do conhecimento jurídico? 

Quem o legitima? Ou tal qual nos alerta Bourdieu (2007), como o Direito é dito?  

É na reflexão sobre a epistemologia de um campo disciplinar do 

conhecimento humano que podemos desvendar seus limites, interpor novas questões e 

superar velhos obstáculos. No caso do campo jurídico, faz-se necessário realinhar sua 

práxis com a práxis da pesquisa acadêmica, o que significa reconduzir, ao mundo 

jurídico, o primado da dúvida racionalista e da configuração histórica crítica.  

 
 
 
2. PESQUISA JURÍDICA: A CRÍTICA EPISTEMOLÓGICA NECESSÁRIA 
 

Nunca é demais repetir que, nas ciências humanas e sociais, é peculiar a 

relação entre sujeito cognoscente e objeto de conhecimento. Levando-se em conta a 

produção do conhecimento acerca da realidade humana e social, algumas considerações 

devem ser feitas.  

Primeiro, há de se considerar que o objeto, neste campo de produção do 

conhecimento, é construído. Há diversas conseqüências que decorrem desse 

reconhecimento. Uma dessas conseqüências consiste em considerar que o objeto que se 

estuda não consiste na realidade como se apresenta no cotidiano da vida humana e 

social. Não se estuda o fenômeno exatamente como ele é, mas como ele aparece a partir 

da interpretação daquele que o estuda. Diferentemente do geólogo, que, ao se deparar 

com uma composição rochosa desconhecida, percebe-se diante de uma realidade que é 

única para um mesmo grupo de geólogos, aquele que se aventura na produção de 

conhecimento científico acerca de um evento histórico qualquer dificilmente 

compartilha com seus pares uma mesma concepção da realidade que é tomada para o 

estudo. Nesse último caso, o objeto só se apresenta como tal – como objeto – na medida 

em que passa pela interpretação do observador, o qual, ao observar um determinado 

fenômeno, não vê exatamente o que um outro observador vê, considerando, inclusive, 

um mesmo campo de estudo e uma mesma perspectiva. Isso é assim, sobretudo, porque 

a percepção que se tem da coisa observada depende, em parte, do observador: de suas 

experiências passadas, bem como de suas motivações em relação ao que observa.  

O mesmo não ocorre com a composição rochosa diante de um grupo de 

geólogos. Para estes cientistas, o conhecimento da coisa observada segue um mesmo 

padrão: um conjunto de leis que permitirão descrever com exatidão compartilhada. Isto 
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é, o conhecimento, neste campo de estudos, pode ser feito em companhia dos pares, 

pois estes compartilham leis e teorias gerais acerca do objeto sob análise. Além disso, 

esse campo de conhecimento permite que um cientista continue o trabalho de outro sem 

que haja descontinuidades na concepção do objeto ou nos procedimentos metodológicos 

adotados.  

No campo das Ciências Sociais, por outro lado, isso dificilmente ocorreria. 

Uma vez compartilhada por um grupo de observadores, não há qualquer garantia de que 

uma pesquisa em Ciências Humanas e Sociais tenha continuidade naquelas condições 

em que se encontravam os geólogos aos quais nos referimos acima. Na verdade, o 

próprio compartilhamento de uma pesquisa na área disciplinar das Ciências Humanas – 

o que às vezes requer concepções, senão iguais, pelo menos aproximadas – não é algo 

que se estabelece facilmente. Acima de qualquer coisa, é necessário aceitar diferenças – 

ainda que não sejam grandes – nas formas como se concebe o objeto no campo das 

Ciências Sociais e, particularmente, no campo da Ciência Jurídica.  

Uma das especificidades do conhecimento jurídico1 é o fato de que ele é visto 

como um conhecimento, no geral, positivado e, portanto, eminentemente teórico. Em 

razão disso, pode-se pensar que, para ser ensinado, basta que seja, simplesmente, 

transmitido aos alunos ou através da leitura de uma grande quantidade de informações, 

armazenadas nos manuais jurídicos ou através da simples submissão a uma aula 

meramente transmissiva de conteúdos, no estilo de uma conferência na qual o papel do 

aluno é o de apenas ouvir aquilo que o professor tem a dizer.  

No entanto, assim como muitos autores (BOURDIEU, 2007; FONSECA, 

2007; PEREIRA NETO e MATTOS, 2005), entendemos que o conhecimento jurídico 

não é pura e simplesmente aquilo que está positivado nas normas jurídicas ou nos 

manuais dos mais renomados doutrinadores do Direito ou, ainda, nas construções 

jurisprudenciais daqueles que operam com essa norma. Ele não é um conhecimento 

meramente manualizado, mas, sim, um conhecimento vivo e dinâmico, que, mesmo 

positivado, pode acompanhar as evoluções e crises da sociedade que o sustenta.  

                                                 
1NEVES, R. A. (2005) “O ensino jurídico e o reconhecimento de sua crise”. Extraído de: 
<(http://seer.furg.br/ojs/index.php/dcj/article/view/584/129>,  10 mar. 2008, às 9h25.  
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Nesse sentido, uma reflexão sobre a epistemologia2 desse campo disciplinar 

de conhecimento faz-se fundamental no sentido de nos permitir a crítica da crítica, ou 

seja, uma auto-reflexão das ciências sobre elas mesmas, num esforço contínuo de 

promover o que Bachelard (1958, p. 28) chamou de “uma pedagogia da ruptura”, na 

medida em que o conhecimento científico instaurou o ponto de não retorno, alimentado 

pelo ideal cartesiano de que o conhecimento humano sobre o mundo e as coisas que o 

cercam deve sempre percorrer o caminho da observação, da experimentação e da 

contestação ininterrupta (DESCARTES, 1960). Isso significa manter, de forma 

constante, o exercício da dúvida que caracteriza, por excelência, o campo social da 

Ciência e a mantém aberta sobre o “passado certo de conhecimentos já cristalizados” 

(BACHELARD, 1958, p. 31). Em suma, trata-se da vigilância epistemológica, que para 

Bourdieu (1983) visa um discurso sobre o método: racionalizar e sistematizar a prática 

científica de produção do saber3.  

É este grau de autocrítica da Ciência sobre ela mesma que nos atualiza sobre 

o caráter mutável e dinâmico do conhecimento. No caso do campo jurídico, tal dinâmica 

está assegurada também pelo que consideramos estados de mutação e interpenetração 

dialética em duas ordens: a primeira que repousa no mundo dos fatos, do que é 

concreto e do que é palpável, além de ser responsável pelo cotidiano das pessoas; e a 

segunda, que está no mundo dos valores, que é a razão de ser, o espírito e o ânimo de 

um dado momento e reproduzido pelo legislador. A primeira é de ordem quantitativa, e 

                                                 
2 Segundo Guerra Filho (2001, p. 21), “A epistemologia é a disciplina voltada ao estudo e ao 
controle das condições de possibilidade e validade do conhecimento científico”. Quer dizer, é o exercício 
próprio da Filosofia da Ciência, que busca a base fundante dos princípios que norteiam o saber científico. 
Esse fundamento tem por objeto a crítica do conhecimento científico per si. É um meio de auto-reflexão, 
de análise e de revisão do embasamento dos elementos que sustentam um dado conhecimento. Tal 
reflexão produz, por conseqüência, uma forma de atualização, de renovação, de adaptação à nova 
realidade vigente. 
3 Leitor fiel de Bachelard, Bourdieu (1983) pretende estabelecer a ‘epistemologia do não’: a mola 
propulsora do conhecimento científico é a recusa. Dizer não à aparência das coisas, ao ilusório repertório 
de vida do homem comum. Para Bourdieu, a pesquisa e a produção da teoria social só é possível a partir 
da compreensão da diferença entre o objeto real e o objeto teórico, este construído através da observação 
não-valorativa e pautada em enunciados objetivos, aquele inundado pelas intuições  do senso comum. O 
objeto da Sociologia é uma perspectiva de idéias, uma organização intelectual, pois a Ciência nunca 
responde ou descobre tudo sobre o real, mas organiza tais sistemas que permitem aproximações 
compreensivas sobre esse real. Assim, Bourdieu aponta três graus da vigilância: a) a vigilância na relação 
sujeito X objeto. Deve ser uma relação neutra, passível de controle por parte do investigador; b) um 
discurso sobre o método: racionalizar e sistematizar a prática sociológica de produção do saber; c) uma 
epistemologia da constatação: qual o fim, a testabiliade do conhecimento produzido, sua aplicação? Ao 
discutir o que ele chama de vigilância epistemológica da prática de pesquisa sociológica, Bourdieu quer 
refutar o espontaneísmo nessa prática de pesquisa: ou seja, não assumir impressões pessoais para o estudo 
do fato em questão. É preciso saber que tais fatos são objetivos e exteriores, pois o saber científico  não 
está associado às sensações de quem dele participa. Em suma, Bourdieu advoga uma ruptura com o que 
ele chama de ‘sociologia espontânea’ ou o caráter sistemático das ilusões.  
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a outra é qualitativa. Dessas variáveis é fácil depreender que a realidade do mundo 

jurídico é bastante complexa, não podendo ser redutível apenas às doutrinas e à forma 

rígida da lei4.  

Por isso é que as próprias regras de interpretação das normas jurídicas, 

estabelecidas pela Hermenêutica, vão admitir uma adaptação às situações impostas pelo 

caso concreto. Assim, entendemos que a origem da disjunção entre o habitus jurídico e 

a pesquisa em Direito está aí: em continuar acreditando que esse conhecimento é tão 

somente aquele positivado, o que, conseqüentemente, perpetua a prática de que tal 

conhecimento deve apenas ser transmitido roboticamente aos sujeitos que participam do 

campo do Direito.  

Não obstante, o que queremos ressaltar neste artigo é que, a par deste habitus, 

não se permite que se entenda o Direito como algo que está vivo e interfere diretamente 

na vida de todos aqueles que a ele se submetem. Em razão disso, é importante que não 

se alimente a apartação entre a teoria e a prática jurídicas. Considerando o 

conhecimento jurídico como um ente vivo e historicamente situado, que não pode ser 

meramente transmitido, mas construído ao longo do tempo e através da própria 

evolução social – e que, por fim, tal conhecimento existe também a partir do universo 

científico, cujo elemento germinal é a epistemologia do não, a recusa da aparência –, 

Lyra Filho (1982, p. 86) nos sugere  

[...] reexaminar o Direito, não como ordem estagnada, mas como a 
positivação em luta, dos princípios libertadores, na totalidade social 
em movimento. O Direito, então, há de ser visto como processo 
histórico. [...] Direito é processo dentro do processo histórico: não é 
uma coisa feita, perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser que se enriquece 
nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que 
definha nas explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas 
próprias contradições brotarão as próprias conquistas. 

 

Todavia, nos dizeres de Oliveira, A. (2004, p. 21)5 “[...] é difícil ser 

categórico quando cuidamos de pensar o futuro. Podemos sempre, sem muito nos 

aventurar, levantar hipóteses; tais hipóteses se reportam tanto à constatação de fatos 

                                                 
4VERAS, R. R. O. (2006) A epistemologia jurídica sob enfoque: uma abordagem sistêmica. Revista 
Juristas, João Pessoa, a. III, n. 92, 19/09/2006. Extraído de: 
<http://www.juristas.com.br/mod_revistas.asp?ic=658> Acesso em: 10/2/2008. 

 
5 Apud Neves (2005, p. 113). 
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contemporâneos quanto a lições do passado. [...]”. Para esse autor, o ambiente jurídico 

real foge, cada vez mais, das tradicionais regras do Direito.  

 Ao refletir acerca dessas considerações, somos levados a indagar sobre a 

função da pesquisa jurídica para o desenvolvimento da Ciência do Direito como 

campo social de articulação e dinamização de saberes e comportamentos que 

pressupõem lidar com a harmonização das forças sociais. Aliada a uma crítica do ensino 

jurídico6, faz-se pertinente uma reflexão sobre a relação entre pesquisa e habitus 

jurídico na composição de um novo campo social do Direito contemporâneo, no qual os 

atores que dele fazem parte vislumbrem a aplicabilidade de um diálogo integrado entre 

pesquisa e ação7.   

Nesse campo específico, a subjetivação do pesquisador, considerando a 

exteriorização do habitus individual no processo da pesquisa efetivamente 

comprometida com a elucidação da realidade do mundo jurídico traz uma importante 

contribuição para a reflexão e compreensão do campo, o qual em grande medida é 

marcado pelas pretensões de universalidade, pelo formalismo rígido e pelo monopólio 

instituído (BOURDIEU, 2007). Em outras palavras, levando em conta o contexto de 

formação em Direito, as reflexões próprias da pesquisa científica, a qual exige a 

construção do objeto, requerendo, ao mesmo tempo, a decorrente necessidade de 

examiná-lo sistematicamente em seu contexto sócio-histórico, fornece as condições 

adequadas para uma confrontação com a realidade na qual se está inserido. Tal 

confrontação, permitida no contexto da pesquisa, é essencial para que se compreenda o 

Direito como esfera social em transformação, em contínua e ininterrupta articulação 

com as demais esferas sociais, incluindo aquela representada pela Ciência.  

Como já assinalado por Fonseca (2007), a concepção do Direito como uma 

ciência de normas indica a coesão do habitus de pensar e de pesquisar no campo 

científico. Essa concepção está carregada da noção de autonomia, neutralidade e 

universalidade das normas jurídicas. Tal retórica é a face ideológica de um sistema de 
                                                 
6Sobre este tema, o presente artigo buscou ancoragem na pesquisa de: PEREIRA NETO, C. M. da S.; 
MATTOS, P. T. L (2005). A crise da pesquisa em Direito no Brasil: armadilhas e alternativas ao 
formalismo jurídico. Extraído de: 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/CaiodaSilvaPereiraandPauloTodescanLessaMattos__Portug
uese_.pdf, 10 mar. de 2008, às 15h00.  
7 Cabe frisar aqui que Bourdieu (1930-2002) compreende que os atores sociais estão inseridos 
espacialmente em determinados campos sociais, e que a posse de grandezas de certos capitais (cultural, 
social, econômico, político, artístico, esportivo, etc.) e o habitus, que coordena a ação de cada ator social, 
condiciona seu posicionamento espacial nas arenas da vida social. Bourdieu afirma que, para o ator social 
tentar ocupar um espaço, é necessário que ele conheça as regras do jogo dentro do campo social e que 
esteja disposto a lutar (jogar). 
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poder ancorado num corpo sistemático de regras fundamentadas em princípios racionais 

com vistas a uma aplicação universal. Issto indica um modo de pensamento teológico 

nos juristas que, como afirma Bourdieu (2000, p. 221),  
procuram a revelação do justo na letra da lei, e do modo de 
pensamento lógico, pois pretendem pôr em prática o método dedutivo 
para produzirem as aplicações da lei ao caso particular - eles desejam 
criar uma ciência 'nomológica' que enuncie o dever – ser  da idéia de 
“lei natural”, eles praticam uma exegese que tem por fim racionalizar 
o Direito positivo por meio de trabalho de controle lógico necessário 
para garantir a coerência do corpo jurídico e para deduzir dos textos e 
das suas combinações, conseqüências não previstas, preenchendo 
assim as famosas 'lacunas do Direito'.[onde fecha aspas?]  

 
 

Desta forma, tal vertente consolida a ciência jurídica orientada pela 

racionalidade e por métodos e lógicas dedutivistas e pela pretensa neutralidade do 

campo jurídico. Com Weber (1999), temos um tratamento conceitual dessa 

racionalidade – aquela que chama de racionalidade formal, distinguindo da 

racionalidade substancial. A pretensa idéia de universalização do Direito constitui a 

base epistemológica e ideológica8 que une a origem, a consolidação e a 

contemporaneidade do Direito por meio de uma visão racional que contém as 

dimensões de previsibilidade e de calculabilidade, de uma ortodoxia que sustenta o 

culto do rigor e obscurantismo de uma norma lingüístico-jurídica própria e o primado da 

doutrina. Tal configuração do campo social do Direito, enquanto matéria disciplinar das 

ciências alimenta uma recusa em reconhecer, à jurisprudência, o seu valor criador; 

portanto, a par de uma denegação prática da realidade econômica e social e de uma 

recusa de toda a apreensão científica desta realidade. (BOURDIEU, 2000, p. 252, apud 

FONSECA, 2007) 9. 

                                                 
8As ciências que se pretendem neutras, livres de juízos de valor, de ideologias políticas e sociais, 
procuram expressar dada objetividade científica, reforçando os métodos positivistas, as vertentes 
epistemológicas calcadas em modelos das ciências naturais e em concepções da realidade social ou 
política, desvinculada de interesses sociais. Estes enfoques tratam o objeto como “coisa”, desvinculando-
o da mediação humana. O método como opção metodológica pode estar carregado de sentidos 
ideológicos, que pressupõem o conhecimento como uma verdade pronta e acabada, com base em 
enfoques positivistas, os quais colocam o sujeito fora do sistema de referência, sendo o conhecimento, 
portanto, mera descrição da realidade. O conhecimento produzido de acordo com estes referenciais pode 
estar sendo mediado pela ideologia no seu sentido operativo. A ideologia, no sentido que lhe confere 
Mannheim (1982), no seu livro Ideologia e utopia, retrata um conjunto de concepções, idéias, 
representações, teorias, que orientam para a estabilização, ou legitimação, ou reprodução da ordem 
estabelecida, sendo-nosoperativa para o entendimento da discussão aqui pretendida. A ideologia 
operativa, instrumental, tem como função a integração de grupos de classe e de forma de produzir e 
reproduzir conhecimentos que fundamentam dada visão de mundo que fortalece sistemas de poder 
dominante (FONSECA, 2007, p. 03). 
9 Aqui, não há como não nos referirmos a Durkheim (1995, p. 15), o qual, dentre as “regras relativas à 
observação dos fatos sociais”, aponta como regra primeira e mais fundamental “considerar os fatos 
sociais como coisas”. Ao lado dessa regra fundamental, está a consideração de que os fatos sociais são sui 
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Com base nessa crítica é que apontamos a Metodologia Científica e a 

Pesquisa Jurídica atuais como processos de produção de conhecimento em certa medida 

relacionados a uma prática científica linear, conservadora e que se pretende neutra, livre 

de juízos de valor, de ideologias políticas e sociais que procuram expressar dada 

objetividade científica, reforçando os métodos positivistas, as vertentes epistemológicas 

calcadas em modelos das ciências naturais e em concepções da realidade social ou 

política, desvinculada de interesses sociais. Todavia, é na renovação destas disciplinas 

que deixaremos de tratar o objeto de estudo do Direito como “coisa”, desvinculando-o 

da mediação humana. Não se pode ignorar que no campo jurídico brasileiro ainda 

prevalece a idéia da abordagem metodológica que pressupõe o conhecimento como uma 

verdade pronta e acabada, com base em enfoques positivistas, os quais colocam o 

sujeito fora do sistema de referência, sendo o conhecimento, portanto, mera descrição 

da realidade. Veremos que o conhecimento produzido de acordo com estes referenciais 

negligencia o fato de o conhecimento jurídico não ser um campo isolado, independente 

das outras áreas de conhecimento.  

Por isso, fortalecer a pesquisa no campo do saber jurídico passa 

necessariamente pela adoção de uma visão do Direito e da Ciência Jurídica como 

espaços de apreensão do real de modo relacional, como fala Bourdieu, que necessitam 

de epistemologias abertas e de metodologias multidisciplinares que possibilitam 

identificar que o objeto não está isolado de um conjunto de relações, da história e da 

produção social dos homens. Uma virada epistemológica do habitus científico, nos 

dizeres de Fonseca (2007), consistiria na crítica epistemológica da Ciência Jurídica e 

dos princípios racionais e dos métodos dedutivos que orientam a produção de 

conhecimento deste campo.  

                                                                                                                                               
generis, isto é, são peculiares, tendo em vista que são distintos de suas manifestações individuais. Sem 
dúvida há, nessa formulação de regras, elementos que foram decisivos para a estruturação das ciências 
sociais, sobretudo nas formulações específicas do seu método, sua garantia de cientificidade mais 
consistente. Contudo, se considerar-se a regra assim e apenas assim, reduz-se demais a questão. É verdade 
que existem realidades sociais e que, exatamente por serem sociais, são sui generis. São assim os papéis 
sociais, as classes sociais, os movimentos sociais, as representações sociais. Para Durkheim, devem ser 
consideradas como coisas por estarem estabelecidas de uma determinada maneira que é comum ao grupo 
específico que as compartilha. No entanto, é enganoso crer que seja possível considerar como coisas as 
realidades sociais. Há, é verdade, uma realidade concreta, que é social, ainda que histórica e, por isso, 
variável, que, em si mesma, pode ser tida como coisa se considerada no seu contexto sócio-histórico 
específico. Mas, no “considerar como coisa”, há outros elementos envolvidos. Saliente-se, dentre tais 
elementos, o olhar do observador. Para que venha a ser considerada como coisa, transformando-se, desta 
maneira, em objeto científico – como postula Durkheim –, o pensamento opera num caminho tal que 
depende mais do observador do que da coisa observada. É diante dessa consideração que é relevante 
admitir que, nas Ciência Sociais, o objeto é construído, participando na operação de construção elementos 
que são constitutivos do observador. 
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Aliada a este reflexão sobre a epistemologia do campo social do Direito, é 

salutar reforçar a idéia de que, enquanto área do conhecimento humano, tal disciplina 

faz parte da engenharia social de nosso tempo. Como já enunciado por Dantas (1949)10, 

há algumas décadas, são finalidades do Direito a composição e a prevenção de conflitos, 

com justiça, e a segurança nas relações entre os indivíduos. Há, ainda, a noção de que o 

Direito se propõe à realização da segurança social segundo os critérios da justiça. 

Outros autores sustentam que o Direito visa à realização do bem comum, sendo este 

uma resultante do somatório da justiça geral, distributiva e social (REALE, 1997; 

DINIZ, 2000). Observamos que os autores citados são unânimes em afirmar que a 

segurança e a justiça constituem o fim precípuo do Direito, neles incluídos a paz social 

e o bem comum (sob a ótica do desenvolvimento social). Podemos, grosso modo, dizer 

que a justiça deve ser entendida, ao menos até onde caminhou o desenvolvimento da 

ciência e da filosofia jurídica, como uma das finalidades do Direito. E, com a adoção de 

tal pressuposto, existem diversas conseqüências destas finalidades para o Direito e, mais 

especificamente, para as formas de definir o objetivo maior da pesquisa universitária em 

Direito no Brasil, tal como defende Galuppo (2003) apud Oliveira e Cornelli (2005): 

A prática da pesquisa universitária visa desenvolver no futuro 
profissional a habilidade de aplicar o método cientifico, ou seja, de 
produzir conhecimento científico (em sentido amplo) rigoroso e 
inovador, e, por meio da construção de tal conhecimento, ampliar seu 
senso crítico e sua capacidade de lidar criativamente com a 
realidade. Portanto, também a pesquisa realizada nos cursos de 
graduação em Direito visa desenvolver, no bacharelando,  tenha ou 
não pretensões de seguir uma carreira acadêmica, a habilidade de 
aplicar o método científico ao seu campo de conhecimento para 
produzir conhecimento jurídico cientificamente [...] mesmo que 
apenas de caráter operativo, e assim ampliar o senso crítico e a 
capacidade de lidar criativamente com a realidade dos futuros 
operadores jurídicos.[retirar itálico] 

 

 

A afirmação acima permite-nos reforçar o esgotamento e/ou fragilização do 

cânone jurista, de ordem formal-positivista, sustentada por um secular dogmatismo 

doutrinário.  O que percebemos é que não há mais espaço para formas de saber baseadas 

em textos retóricos. É eminente a necessidade de ruptura com a linearidade da 

Metodologia da Pesquisa e do ensino jurídico tradicional. Em outras palavras, os 

projetos de formação e pesquisa em Direito precisam reavivar o próprio discurso crítico 

sobre a formação da instância jurídica, além de implicar  uma importante relativização 

                                                 
10DANTAS, San Tiago. A educação jurídica e a crise brasileira. In: Encontros da UnB. Ensino Jurídico. 
Brasília: Universidade de Brasília – UnB, 1979.  
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de dogmas até hoje assentados entre os operadores do Direito - como a inevitabilidade 

da lei ou a inevitabilidade de sua forma e seu modo de aplicação, etc. (DIAS, 2002 apud 

OLIVEIRA e CORNELLI, 2005). 

Para Pereira Neto e Mattos (2007, p. 02-10), o diagnóstico da crise do 

ensino e pesquisa jurídica no Brasil não é recente. Para estes autores, são inúmeros os 

trabalhos que nas últimas décadas procuraram mapear os problemas do ensino jurídico 

no Brasil. No bojo desta crítica, destacam dois aspectos centrais: a) a percepção de uma 

incompatibilidade entre o que são percebidas como práticas tradicionais do ensino 

jurídico (ausência de interdisciplinaridade, ausência de fundamento em pesquisa 

empírica ou aplicada, falhas de consistência teórica, excessivo formalismo) e as 

necessidades de um mercado de operadores do Direito em franca transformação diante 

da internacionalização de setores da economia, da reforma do Estado e da maior 

sofisticação de conflitos sociais de diferentes tipos; b) a constatação do esgotamento do 

método de ensino puramente expositivo, segundo o qual professores articulam conceitos 

dogmáticos abstratos de uma perspectiva essencialmente dedutiva. Em sentido geral, a 

pesquisa em Direito realizada no Brasil tem natureza predominantemente descritiva do 

ordenamento jurídico e dos conceitos dogmáticos nele estabelecidos. A reconstrução 

dogmática, baseada em categorizações e taxonomias voltadas para a “organização” 

lógica do ordenamento jurídico, é considerada etapa necessária da pesquisa jurídica. E 

tal reconstrução em geral é realizada assumindo o sistema jurídico como sendo fechado 

e estático, sem incorporar elementos explicativos das condições (dinâmicas) de 

operação do Direito ou normativos no sentido de propor alternativas de desenho das 

instituições relacionadas à operação do Direito.  

De modo específico, podemos dizer que nossa prática acadêmica, 

corroborada por outros autores (FAGÚNDEZ, 1997; OLIVEIRA e CORNELLI, 2005; 

PEREIRA NETO e MATTOS, 2005; PASTANA, 2007) permite-nos inferir que, na 

maioria dos casos, os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos nossos alunos são: 1) 

trabalhos de reconstrução doutrinária sobre conceitos descritivos de normas e sistemas 

normativos (em geral com a apresentação do posicionamento de diversos autores sobre 

cada conceito), 2) descrição legislativa (apresentação do quadro normativo formado 

pelas constituições federal e estaduais, leis e regulamentos), e 3) descrição de julgados 

(decisões judiciais ou administrativas que afirmam posicionamentos sobre a aplicação 

do quadro normativo).  
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A crítica ao Direito como poder simbólico, realizada por Bourdieu (2007), 

permite-nos compreender a forte dissociação, nas Instituições de Ensino Superior 

Brasileiro, entre o habitus jurídico, a pesquisa acadêmica e a formação do bacharel. A 

Sociologia Jurídica registrada na obra de Bourdieu (1930-2002) nos permite dizer que o 

campo e o habitus são elementos instituintes do monopólio da razão e da justiça. Isso 

significa que não é qualquer um, em qualquer lugar, que pode fazer uso da palavra, na 

sua melhor forma, para na arena jurídica penetrar. Não por menos, Bourdieu (2007, p. 

237) aponta para a discussão de que: “o Direito é a forma por excelência do discurso 

actuante, capaz, por sua própria força, de produzir efeitos”. Efeitos estes que 

percebemos na própria configuração do campo: alguns criam e pensam as leis – aqui é o 

lugar dos juristas –, outros a operacionalizam e legitimam sua força normativa – 

destacamos aqui os chamados operadores do Direito. Talvez esta distinção básica da 

estruturação do campo jurídico, em grande parte justifique por que há esta separação 

entre a prática e o pensamento jurídico.  

Por fim, a atual organização do campo jurídico brasileiro é o que 

reconhecemos como uma armadilha epistemológica. Como já apontado por Pereira Neto 

e Mattos (2005), na pesquisa jurídica brasileira prevalecem teorias analítico-descritivas 

e hermenêutico-interpretativas, centradas na reconstrução da dogmática jurídica como 

elemento necessário da investigação acadêmica. Por outro lado, pesquisas realizadas 

com base em outras metodologias, que procuram avaliar (do ponto de vista substantivo) 

as condições de formação do conteúdo de normas e os efeitos do conteúdo das normas 

editadas sobre o funcionamento das diversas esferas sociais, tendem a ser simplesmente 

ignoradas pela academia de Direito por não serem “pesquisa jurídica” e por partirem de 

metodologias de pesquisa “externas” à reelaborarão dogmática do ordenamento 

jurídico. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tratarmos do papel da pesquisa jurídica no campo social do Direito 

brasileiro, buscamos na verdade contribuir para a reflexão de dois pontos: o primeiro foi 

acerca da importância da investigação científica que dialoga com seu tempo e permite 

a adequação das estruturas e espaços sociais conforme as demandas e conflitos 

historicamente consolidados; isso significa que não existem epistemologias da ordem do 

conhecimento humano que se sustentem sozinhas, redutíveis a si mesmas, cercadas por 

3980



uma gama de idéias indiscutíveis; e o segundo e principal ponto deste artigo é de que, se 

as teorizações e suas expressões formalistas existem é porque é à racionalização do 

comportamento humano e sistematização de suas idéias e ações que tal arranjo 

disciplinar visa cuidar e não o contrário, em que os indivíduos se vêem cercados por 

conformismo de ajuste inalienável da forma da lei. Aqui definimos o eixo de reflexão 

deste artigo: não se pode ignorar a fundamentalidade de a pesquisa acadêmica alimentar 

sistematicamente e de modo contextual os habitus, práticas e toda a engenharia de 

interação social que sustenta o campo disciplinar por nós abordado.  

Na verdade, buscamos neste texto, de movo breve, alinhar algumas idéias 

que se situam no âmbito da configuração de legitimidade do campo jurídico, ou seja, 

entender a que se atribui tal legitimação, quem o legitima, de que forma a arena de 

negociação do Direito – enquanto disciplina e espaço social de interação – configura-se 

e sistematiza suas ações e arranjos conceituais e práticos.  

Em síntese, parece-nos fundamental retomar o debate sobre a configuração 

atual do campo jurídico e ponderarmos sobre a eminência de se resgatar o caráter auto-

reflexivo da pesquisa, à qual atribuímos uma função primordial: permitir a uma dada 

ciência a sua auto-crítica e reorganização. Nesse sentido, nos parece necessário associar 

tal debate sobre a crise da pesquisa em Direito à crise do ensino jurídico, esta última 

decorrente da hegemonia quase absoluta de métodos formalistas. Sem uma profunda 

transformação no atual habitus jurídico, de modo a favorecer a construção de um 

ambiente acadêmico e institucional múltiplo e diverso, receptivo às inovações e 

experimentações advindas das práticas de pesquisa, a reforma do ensino tende a ser 

superficial, atribuindo apenas novas cores a uma estrutura acadêmico-pedagógica que 

continuará sendo, essencialmente, a reprodução de uma visão formalista do Direito. 

Nesse contexto, novas metodologias de pesquisa e ensino comportam a possibilidade de 

criar de modo diversificado outras condições de explicação e de transformação dos 

conteúdos e significados constituintes do mundo jurídico atual.  
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RESUMO 

Objetiva-se buscar subsídios por meio das teorias pós-positivistas e argumentativas (ou 

nova retórica), para compreender o problema da efetivação dos direitos fundamentais e 

avaliar, numa perspectiva dogmático-positiva, a necessidade de uma renovada interpretação 

do Ordenamento Jurídico – devido ao atual contexto social, com permanentes construções 

de referências – para romper os paradigmas da estrita formalidade. Procura-se demonstrar 

que a questão da legitimação do poder e da realização do homem na esfera social está 

presente no discurso filosófico da pós-modernidade, pautado num contexto ético-moral, 

com reflexos marcantes no constitucionalismo, através de uma nova fase histórica de 

sobreposição jurídica e relevância política. O artigo chama atenção para a questão da 

proteção e exigibilidade dos direitos fundamentais, para que não ocorram distinções de 

qualquer natureza no tratamento dos indivíduos em um país multicultural. Ressalta-se que a 

falta da eficácia dos direitos fundamentais ocasiona uma excessiva burocratização – 

causando a morosidade do Poder Judiciário – e um Sistema que sustenta um discurso 

evasivo pautado em interpretações distorcidas da realidade sob a máscara de garantir a 

manutenção da ordem social vigente. 
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ABSTRACT 

The objective is to seek grants through theories of post-positivist and new rhetoric, to 

understand the problem of the effectiveness of the fundamental law and assess from a 

dogmatic-positivist, the importance of a new model of interpretation of Law, due to the 

current social context, to break the paradigms of strict formality. Thus, that the issue of the 

legitimacy of power and demanding of the man in the social sphere is present in the 

philosophical discourse of post-modernity marked with reflections on constitutionalism in a 

new historical phase of overlapping legal and political relevance. That the issue of the 

constitutional principles, not to occur distinctions of any kind in the treatment of 

individuals in a plural country, in face, the excessive bureaucracy (leading to slow the 

Judiciary) and a System that sustains a speech incoherent guide with distorted 

interpretations of the real society under the mask for the guarantee of social order. 

 

KEYWORDS: INTERPRETATION (INTERPRETAÇÃO); LEGITIMACY OF POWER 

(LEGITIMAÇÃO DO PODER); LEGAL DISCOURSE (DISCURSO JURÍDICO). 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O desafio do pensamento jurídico, nos dias atuais, está em reconhecer a 

insuficiência da segurança jurídica e aproximar o Direito da Moral embasada em uma 

filosofia pós-metafísica (isto é, não essencialista) e de um contexto político pluralista.   

 É preciso desmistificar a ilusão da segurança jurídica assumida pelo paradigma 

positivista, legitimado ideologicamente pela vontade da maioria. Nesta perspectiva 

legalista, o problema central do Direito contemporâneo é a decidibilidade dos conflitos, 

enquanto uma ciência prática1. 

 Ocorre na “nova” sociedade uma mudança de paradigma, posta pelo pós-

positivismo, com o resgate da razão prática, sustentada na argumentação (através do 

                                                 
1Tércio Sampaio Ferraz Júnior, aponta a questão da decidibilidade dos conflitos, identificada através da dogmática 
da decisão. (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 3edição. São Paulo: Atlas, 
2001). 
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discurso pragmático/retórico), em uma comunidade dialógica, fundada na verossimilhança, 

em detrimento da razão teórica, que dá primazia à lógica formal, à certeza e ao método 

demonstrativo.  

Os métodos de interpretação jurídica muito específicos visam a encaminhar a 

decisão, “domesticando” as normas. Sob este enfoque, sínteses, análises e léxicos 

filosóficos se ligam à necessidade de compreensão dos textos legais, importante para a 

aplicação da lei ao caso concreto. 

 

  

 
A clareza de um texto é condicionada pelas possibilidades de interpretação que 
ele apresenta. Mas para que a atenção seja atraída pela existência de 
interpretações não-equivalentes, é preciso que as conseqüências decorrentes de 
uma delas difiram, de certo modo, das decorrentes de uma outra, ora, é possível 
que a divergência vem a ser percebida apenas num contexto particular. A 
clareza de um texto, ou de uma noção, jamais pode, pois, estar absolutamente 
assegurada, a não ser convencionalmente, limitando-se voluntariamente o 
contexto no qual convém interpretá-lo. Portanto, a necessidade de interpretar se 
apresenta como a regra, e a eliminação de toda interpretação constitui uma 
situação excepcional e artificial. (CHAÏM, 1996, pág. 142). 
 
 
 

 Deve-se tratar a questão da linguagem, no discurso jurídico, não como mera ciência 

de estágios descritivos, mas passar para o estágio explicativo, dando um salto de qualidade 

à lingüística, para a construção de um discurso coeso e democrático. 

 A teoria da linguagem busca o entendimento no subjetivismo da vontade do 

legislador – proposto pela “jurisprudência dos conceitos” na Alemanha ou na Escola de 

Exegese na França – ou no objetivismo da vontade da lei – proposto pela “jurisprudência 

dos interesses”. 

Neste contexto, ao resolver colisões normativas, tem prescindido do apuro teórico 

essencial do controle da atuação jurisdicional, caracterizando um “protagonismo judicial”2. 

Desta forma, a reação ao positivismo jurídico foi responsável pelo surgimento de 

um fenômeno sócio-jurídico responsável pela evidência do Poder Judiciário, de 

                                                 
2Luiz Werneck Vianna (VIANNA, Luiz Werneck et alii: A judicialização da política e das relações sociais 
no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999).  
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responsabilidades do Estado que caberiam aos Poderes Legislativo e Executivo 

desempenharem3. 

Torna-se imprescindível, a elaboração de critérios racionais para a orientação da 

racionalidade da atuação jurisdicional, através de um esforço metodológico para identificar 

os meios de se chegar a uma decisão justa (adequada/coerção normativa), realizada por 

meio da argumentação4. 

O juiz precisa conjugar sua imparcialidade com uma capacidade técnica; a sua 

independência e sujeição à lei; o livre convencimento e motivação; além, de compreender a 

magnitude de sua missão constitucional e assumir a sua condição humana5. 

 

1. O SISTEMA NORMATIVO 
 

 
O Direito é um sistema normativo composto por regras e princípios.  Nenhum deles 

pode ser entendido por si próprio e distante dos outros.  Muito ao contrário, para 

interpretação de qualquer comando, devemos levar em consideração todos os demais 

comandos prescritos pelo próprio sistema, sob pena de grave subversão do ordenamento 

jurídico. 

Poderíamos vislumbrar sérios problemas que vivenciaríamos após a elaboração da 

Constituição Federal de 1988, diante às circunstâncias do período histórico autoritário, 

enfraquecendo um verdadeiro ideal de cunho democrático. 

Atualmente, para sanar a disparidade da realidade, muitas vezes, pautada no 
                                                 

     3 Luiz Werneck Vianna (VIANNA, Luiz Werneck et alii: A judicialização da política e das relações sociais 
no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999).  
4Perelman explica que ao elaborar os critérios racionais para se chegar a uma decisão justa, é imprescindível 
que o juiz de usar a imparcialidade, mas que como sua função trata de deixar as decisões de justiça aceitáveis, 
o recurso às técnicas argumentativas torna-se indispensável", e "Na medida em que o funcionamento da 
justiça deixa de ser puramente formalista e visa à adesão das partes e da opinião pública, não basta indicar que 
a decisão é tomada sob a proteção da autoridade de um dispositivo legal, é necessário demonstrar ainda que é 
eqüitativa, oportuna, socialmente útil. Com isso a autoridade e o poder do juiz ficam acrescidos, e é normal 
que justifique com uma argumentação apropriada o modo como os usa.  (PERELMAN, Chain: Lógica 
Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 185 e 216, respectivamente). 

     5Contrário ao positivismo, o jurista contemporâneo preocupa-se, com o direito que ele postula ser um todo 
coerente, relativamente preciso em suas determinações, orientado para uma ordem finalística, que protege a 
todos indistintamente. Desta posição coaduna Tércio Sampaio Ferraz Júnior, expondo que o jurista além de 
sistematizador passa a ser intérprete de complexidades, cumprindo funções típicas de uma tecnologia com o 
fim a decidibilidade dos conflitos. (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do 
Direito.3ed. São Paulo: Atlas, 2001). 
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positivismo burocrático, a visão individualista das garantias constitucionais vem perdendo 

força ante a preponderância de uma nova ótica publicista.  

Em ultima instância, busca-se iniciar uma trajetória de sistematização do Direito, 

levando-se em conta, a idéia de um sistema coeso e harmônico. Nessa medida, é evidente o 

destaque conferido à Constituição da diretriz imperativa de todo o sistema normativo como 

função principal de dar referibilidade e concretude a toda ordem jurídica.   

Entende-se por ‘sistema’ um conjunto de entes entre os quais existe uma ordem. 

Para que se possa falar de uma ordem, é necessário que os entes que a constituem não 

estejam somente em relacionamento com o todo, mas também num relacionamento de 

coerência entre si próprios. 

Desta forma, de nada adiantaria enfatizar uma interpretação literal de princípios ou 

normas encontradas, se dessa prática, obtivéssemos um resultado incoerente com o próprio 

sistema que atua em determinada comunidade. 

Claro que, caso o Direito fosse como um enorme conjunto de normas sem nenhuma 

relação entre si, nós teríamos uma enorme insegurança jurídica. Dessa forma, para garantir 

a unidade do sistema é necessário a relação das normas e, fazer uso da interpretação dos 

princípios constitucionais, conjuntamente, com o fim do ordenamento, no qual, se inserem, 

através de uma ponderação de valores, harmonizando-os com o sistema vigente.  

 
 
 
 
2. A UNIDADE DA HERMENÊUTICA E A LINGUAGEM NO DIREITO 
 

Nossa Constituição Federal de 1988 adotou em seu capítulo primeiro, que seríamos 

regidos por um modelo de ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, onde o Direito deve 

ser entendido como um instrumento de transformação social6, isto é, democracia 

participativa, em que há liberdade concreta e nitidamente estabelecida. 

Para aferir o sentido da lei, é preciso analisar-se o papel do intérprete como agente 

de mediação entre o texto e o contexto, no qual está inserido. Não se pode entender a 

                                                 
6A Constituição tem o papel de regulamentação, como a garantidora das relações democráticas entre o Estado 
e a Sociedade. 
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interpretação como uma atividade puramente cognoscitiva, pois, não existe um significado 

próprio das palavras. 

A interpretação não causaria abalo algum à segurança jurídica, conforme muitos 

possuem receio de que possam ocorrer certos malabarismos e silogismos de interpretação 

ou, até mesmo, de fazer a lei dizer o contrário do que ela expressa.  

A moderna teoria dos valores identificada pelo princípio da proporcionalidade, 

através da ponderação de valores entre os princípios. Busca-se um caráter específico que 

possa revestir a interpretação constitucional e a legitimidade do poder para as novas 

construções sistemáticas. 

O desafio da hermenêutica jurídica se impõe, porque o processo de assunção dos 

princípios jurídicos interage com o processo de afirmação dos valores éticos da sociedade 

plural. A busca do consenso e do entendimento de tais fenômenos é o telos de todo 

pensamento que se assume como racional.  

Vivemos em crise constante em todas as esferas de poderes, os intérpretes buscam o 

resgate dos ideais de justiça, que valorizam nossa Constituição Federal e tentam lhe dar 

legitimidade, desdobrando-se diante dos vícios do sistema. 

 A partir das transformações sociais, é inegável o avanço que se permite dar aos 

direitos fundamentais, através da hermenêutica jurídica. O ethos de liberdade crítica é 

sustentado pelo conhecimento público de que a constituição está aberta para revisão e que a 

discussão sobre ela é uma importante dimensão da cidadania7. 

Os intérpretes tendem a desafiar a idéia do conservadorismo e divergem da norma 

(positivismo jurídico), firmando suas convicções em cima dos direitos fundamentais, 

buscando promover um diálogo entre todas as complexidades do saber. 

A influência da centralidade da linguagem no pensamento jurídico começa a se 

sentir na obra kelseniana8, quando este irá separar a ciência do direito (dogmática jurídica) 

do direito positivo, mediante o artifício lógico da linguagem objeto e da metalinguagem. 

                                                 
7VIEIRA, José Ribas. Perspectivas da Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 
2007, página 105. 
 
8Kelsen, em sua obra, Teoria Pura do Direito, propõe delimitar o direito em relação ao valor da justiça, 
significando que a avaliação ética das normas jurídicas não é função da ciência jurídica. Sendo, o direito 
"técnica social" e "organização da força".  
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Há uma mudança de paradigma da filosofia da consciência, que gera a introspecção, 

para a filosofia da linguagem, com uma nova racionalidade e o uso da práxis, na tentativa 

de fortalecer o instrumento da razão, combatendo a metafísica (esquecimento do ser). 

A influência da teoria da linguagem irá demarcar a lógica, sendo a norma a unidade 

mínima de sentido do fenômeno jurídico. Importante se faz a abordagem do direito e da 

linguagem, já que esta é o “médium universal” em que se realiza a própria compreensão.  

O texto legal, assim, é entendido como o suporte físico e se distingue da norma que 

é produto da interpretação do enunciado prescritivo, através de uma análise, abordando: o 

plano sintático, o plano semântico e o plano pragmático9. 

No aspecto sintático o termo direito é impreciso, pois num contexto há variações de 

significados. A norma jurídica deve ser analisada em sua estrutura lógico-formal. Aqui a 

preocupação consiste em formar expressões lingüísticas. Pretende-se demonstrar as 

relações entre conceitos e raciocínios jurídicos, abstraindo-se a referência com o real 

(semântico) e com o ideológico (pragmático). 

No aspecto semântico o signo lingüístico, sofre uma denotação, gerando possíveis 

ambigüidades. Os eventos irão sofrer um processo de constituição de sentido, e passam a 

ser fatos, através da analise da relação entre a expressão e a realidade. Verifica-se o 

conteúdo das proposições, que são, em regra, vistas como significações constituídas a partir 

dos enunciados prescritivos.  

Ressalta-se ao fazermos uma analise entre o plano semântico em relação os 

princípios constitucionais, que teremos uma posição que não coaduna com a tendência de 

muitos autores, de classificar os princípios como sendo normas jurídicas. Desta forma, o 

aspecto semântico atinge os direitos fundamentais com o argumento da reserva do possível, 

conforme o sentido deôntico da norma, desta forma, o sem-sentido impediria o aspecto 

normativo. 

 Nesta ótica, os princípios não são normas, pois não são estruturados como 

proposição antecedente vinculada a uma proposição conseqüente. Eles consistem em 

proposições que se referem ora a valores, ora a limites objetivos. Assim, do ponto de vista 

                                                 
9O convencionalismo se propõe a investigar os usos lingüísticos, exigindo que se estabeleçam os diferentes 
ângulos de uma analise lingüística. Trata a língua como um sistema de signos. Estes estabelecem a 
importância da relação do conceito com a sociedade (descrição da realidade). 
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semântico, os princípios são enunciados prescritivos cujos sentidos irão compor a norma 

jurídica. 

O aspecto pragmático aponta o princípio e o fim da atividade jurídica. Para se 

atribuir sentido ao texto é necessário que haja uma pré-compreensão. Esta pré-compreensão 

defendida por Gadamer10 rompe a relação cartesiana, pois decorre da relação intersubjetiva 

(sujeito x sujeito) que o intérprete tem do mundo.  

 A questão da interpretação dos direitos sociais não é lógica, mas de consciência 

social, além de lançar o problema da efetivação das normas como uma questão extrajurídica 

de conteúdo eminentemente subjetivo.  

Colocar o aspecto pragmático para o núcleo mínimo do fenômeno jurídico, revela a 

arbitrariedade do poder público. A alegação de que a questão pragmática é sociológica ou 

política, é ideológica. Na realidade, só existe normatividade por conta da atuação do plano 

pragmático.  

O problema da "baixa compreensão" do texto constitucional gera a falta de 

efetividade dos direitos fundamentais, indo de encontro com a idéia do “justo processo”, 

que busca através de procedimentos e critérios legítimos a melhor decisão.  

Através da interpretação procuramos um léxico filosófico, para compreendermos as 

propostas de todas as teorias argumentativas, como uma espécie de chave, que permita 

entrar nos escritos do texto e apresentarmos um nexo do texto com o contexto plural da 

sociedade11. 

3. A IMPORTANCIA DA ARGUMENTAÇÃO RETÓRICA 

A teoria da argumentação significa a retomada de uma antiga tradição da retórica e 

da dialética gregas. Ressalta-se que, existe no homem tanto a densidade racional como a 

densidade do razoável, onde encontramos os valores éticos e políticos. 
                                                 
10Gadamer analisa a função essencial da interpretação para a ciência do Direito. Ressalta que, quando mal 
utilizada, a Hermenêutica pode transformar-se num dos maiores instrumentos de dominação e poder 
existentes no mundo político-jurídico. Explica que o conceito de hermenêutica designa a modalidade da pré-
sença, sua infinitude e historicidade, abrangendo o todo e sua presença no mundo, de forma construtiva. 
Conclui que é indispensável ao jurista, mais do que aplicar a lei ao caso concreto, saber interpretá-la para 
alcançar o justo. (GADAMER, Hans-George.Verdade e método. Traços fundamentais de uma Hermenêutica 
Filosófica. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1999).  
11O pluralismo impede o Estado de tratar igualmente pessoas com valores culturais distintos. Assim para 
compatibilizar a participação política em um cenário democrático, deve-se recorrer à dimensão ética da 
democracia. Segundo Michael Walzer, o termo adequado para o pluralismo, seria tolerância, pois a solução 
das diferenças não produzirá jamais, um resultado definitivo.  
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Ao questionar-se, como se estrutura a argumentação desenvolvida no âmbito das 

ciências humanas da filosofia e do Direito, cuja atuação do valor é constante e 

determinante. A nova retórica apresenta-se como um modelo discursivo que se preocupa 

com a compreensão da vertente prática, atribuindo sua função discursiva de atuação 

pragmática na resolução de cada conflito (caso concreto). 

Perelman12 trata da importância da retórica, enquanto teoria geral do discurso 

persuasivo, e a função de certificar a pretensão da racionalidade do discurso que se 

pretende. 

 O autor explica que caso o discurso se apresenta fracionado em uma dualidade de 

objetivos analiticamente divergentes. Cabe à retórica, enquanto instrumento lógico/técnico 

a construção e a desconstrução crítica do discurso jurídico. 

 Neste processo, ressalta-se que não se pode deixar transparecer a tênue polaridade 

entre a emoção e a razão do discurso. É justamente através desta polaridade que 

encontramos a eficácia performativa. 

Ao abordarmos a evolução do método interpretativo, é importante evidenciarmos o 

papel desempenhado pela tópica13 (forma de interpretação através de um raciocínio 

pragmático), e pela análise da dicotomia entre a dogmática e a Zetética14 (polaridade entre 

respostas do ensinar e especulações do perguntar), conforme Theodor Viehweg, professor 

da Universidade de Mainz. 

Busca-se tratar o Direito tanto pelo seu aspecto interno através da práxis jurídica, 

quanto pelo seu aspecto externo, através das modalidades, que o Direito se insere na vida 

social, política e econômica. 

Inverte-se, a perspectiva do aplicador do direito, cuja busca pela solução parte do 

exame do caso concreto, por intermédio de diversos topoi, que equivalem aos diversos 

                                                 
12 PERELMAN trata a importância da retórica em sua obra o Tratado da Argumentação. 
13Theodor Viehweg, como referencial a obra Tópica e Jurisprudência, publicada na Alemanha em 1953. 
14 Uma teoria apresenta diferentes enfoques teóricos, como explicação sobre os fenômenos que se manifestam 
como um sistema de proposições. Ao proceder a investigação de um problema, ou acentuamos o aspecto 
pergunta ou o aspecto resposta. A Zetética Jurídica aborda a abertura constante para o questionamento dos 
objetos em todas as direções (empírica ou analítica). A Dogmática Jurídica faz o estudo restrito, procurando 
comprometê-lo e torná-lo aplicável. (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do 
Direito.3ed. São Paulo: Atlas, 2001, página 45). 
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pontos de vista, tornado o discurso jurídico aberto e permeável às questões ético-sociais15. 

 A decisão mais justa, portanto, além de devidamente motivada, observando o 

devido processo legal, deve pautar-se em um conjunto de pontos de vista relevantes que 

refletem os diversos valores sociais para a solução do caso concreto. 

Nesse sentido, as teorias da argumentação representam uma crítica ao pensamento 

positivista que reduzia a ciência jurídica a um sistema fechado de racionalidade jurídico-

formal.  

Assim, a Sistematização do Direito como tópica tem como questão central a 

relevância dos meios que servem de suporte à atividade interpretativa. O caráter prático da 

interpretação vem amplamente reivindicado nos tempos atuais, a partir de teses básicas que 

valorizam a presença da dimensão tópica da atividade interpretativa, da retórica e da 

argumentação nos processos hermenêuticos, ou mesmo na revalorização da razão prática na 

interpretação do Direito. Nesta concepção, a norma não é pressuposto, mas o resultado do 

processo interpretativo. 

A retórica e a tópica, representadas por Perelman e Viehweg, apresentam-se de 

acordo com a uma concepção democrática do direito, através de um discurso pós-moderno, 

na medida em que pretendem defender um discurso condicionado a um entendimento 

comum. 

 
4. OS NOVOS DESAFIOS PARA A ORDEM CONSTITUCIONAL 
 

A decadência do positivismo jurídico impôs aos operadores do Direito a 

necessidade de repensar a dogmática jurídica em uma perspectiva que transponha o plano 

da validade. O pós-positivismo representa um movimento juspublicista da teoria do Direito 

e o aspecto da constitucionalização.    

O Constitucionalismo vem passando por inúmeras transformações nos últimos anos 

representando, sobretudo, uma nova forma de interpretar o Direito. A projeção dessa 

                                                 
15Esse método tem como referencial a obra de Theodor Viehweg, realiza em uma análise dos resultados, 
retomando à tópica aristótelica e ciceroniana. Trata-se da investigação dos diversos topoi admissíveis que, 
dialeticamente ponderados, levam à solução mais justa. O uso da tópica no discurso jurídico valoriza a 
atividade criativa do juiz, importante para a construção de um entendimento comum e à união de idéias em 
uma comunidade dialógica. 
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premissa no rumo da interpretação jurídica trouxe o reconhecimento da particular 

influência que sobre a interpretação constitucional exercem os fatores sociais e políticos 

que gravitam sobre tal atividade, assim como o programa de fins e valores que devem 

orientá-las. 

 O novo paradigma do Estado Constitucional é marcado pela crescente aproximação 

entre o Direito e a Moral, entre o Direito Constitucional e a Filosofia do Direito. Desta 

forma, o neoconstitucionalismo representa a ascensão de um “não positivismo” 

principiológico, na superação da clássica dicotomia jusfilosófica, entre o jusnaturalismo e o 

positivismo. 

A ideologia traçada pelo constitucionalismo nos séculos XVIII e XIX se preocupava 

em limitar o poder do Estado. Tal forma de pensar está superada, devido o poder estatal não 

mais ser visto com temor pelo neoconstitucionalismo atual. A idéia de constitucionalização, 

aqui explorada, está ligada a um efeito expansivo das normas constitucionais.  

O novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica uma nova 

percepção da Constituição e de seu papel de interpretação. Um conjunto amplo de 

transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser 

assinalados, através de três marcos fundamentais: o marco histórico, o marco filosófico e o 

marco político16.  

Como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja 

consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX. 

 Como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 

fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética.  

O marco teórico é o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 

Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova 

dogmática da interpretação constitucional. 

 Desse conjunto de fenômenos resultou um processo extenso e profundo de 

constitucionalização do Direito. Procurou-se, superar a distinção entre o ser e o dever ser, 

entre a descrição e a prescrição; propondo a consagração dos princípios constitucionais.  

                                                 
16 Classificação do neoconstitucionalismo conforme Luís Roberto Barroso. 
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Como Teoria do Direito, o neoconstitucionalismo, tem relação com a crise do 

positivismo jurídico, com a reabilitação da razão prática, e a releitura moral do Direito. 

Dworkin17 demonstra que na prática jurídica a distinção entre o direito e a moral 

não é tão clara como sustentam os positivistas. Nesta fase de assunção dos princípios, ele 

ressalta a figura do Juiz Hércules dotado de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade 

sobre-humanas para rejeitar a idéia de identificação dos princípios através de uma regra de 

reconhecimento. 

O juiz ideal teria que conhecer todos os princípios vigentes e ser capaz de adequar 

(coerção normativa) a decisão correta para os “hard cases”. Entretanto, isso não significa 

um retorno ao jusnaturalismo, pois a sua noção de princípios está vinculada às instituições 

políticas. 

Assim, verdade se desvela a partir da análise, saímos da verdade inquestionável, 

predicativa, para a verdade adaptável, ou seja, manifestada. 

Neste contexto, avulta-se um amplo processo de constitucionalização do 

ordenamento jurídico, pelo qual a Constituição passa a ocupar o centro normativo do 

ordenamento jurídico, além de, ao mesmo tempo, um crescente desprestígio da concepção 

liberal de legalidade.  

  

5. A SISTEMATIZAÇÃO DO DIREITO 
  

As modernas teorias dos valores foram buscar no caráter específico que reveste a 

interpretação constitucional o arrimo e a legalidade para as construções sistemáticas. 

A sistematicidade constitucional, mais do que um simples método de trabalho para o 

intérprete, é considerada como uma atividade prioritária no plano dos métodos da 

hermenêutica constitucional. Tem seu fundamento na própria Constituição, mas, não 

configura dado puramente formal, na medida em que o intérprete não deve nem pode 

ignorar as exigências de unidade e coerência dos interesses que conformam a realidade 

social. Ressalta-se a criação de um patriotismo constitucional. 

                                                 
17 Luiz Vergílio Dalla-Rosa (ROSA-DALLA Vergílio. Uma Teoria do Discurso Constitucional. São Paulo: 
Landy, 2002).    
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A caracterização da interpretação constitucional decorre da aproximação entre o 

constitucionalismo e a democracia, a força normativa da Constituição e, a difusão da 

jurisdição constitucional. Tal circunstância é uma decorrência natural da força normativa da 

constituição. 

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser, não apenas, um sistema em si, com sua 

ordem, unidade e harmonia. Este fenômeno, identificado como uma “filtragem 

constitucional” consiste que em que toda a ordem jurídica deve ser lida e interpretada sob a 

lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados18. 

A idéia de sistematização aqui explorada está associada a um efeito expansivo das 

normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força 

normativa, tem a imperatividade de seus efeitos propostos, em outro dizer, pretendem 

produzir algum efeito no mundo dos fatos. 

Nesse sentido, a Constituição há de ser pragmática, e não programática; há de ser 

um instrumento de ação social, e não depósito de expressões de utopia intelectualizadas. 

Com o processo de sistematização, observa-se cada vez mais abertamente, a função 

essencial que pertence à doutrina e à jurisprudência na formação e na evolução do direito.  

Dois problemas surgem com o plano da interpretação constitucional em relação ao 

método jurídico19: a questão da concretização da norma constitucional e dos princípios 

orientadores de sua interpretação.  

Esta transformação proporcionou o surgimento de teorias constitucionais que vêem 

a interpretação como um problema de concretização do conteúdo normativo, formulado de 

modo abstrato e indeterminado. 

 

 
A teoria dos princípios chega à presente fase do pós-positivismo com os 
seguintes resultados já consolidados: a passagem dos princípios da especulação 
metafísica e abstrata para o campo concreto e positivo do Direito, com 
baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem 
jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística 
(seu ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre 

                                                 
18A "filtragem constitucional" é apontada por Luís Roberto Barroso, como característica do 
neoconstitucionalismo, explicando que as normas infraconstitucionais, todas elas, são interpretadas a partir da 
constituição e invalidadas no caso de desobediência. 
19 David Diniz Dantas, Interpretação Constitucional no Pós-positivismo.  São Paulo: Madras. 2005, p.23. 
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princípios e normas; o deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia 
para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua normatividade; a 
perda de seu caráter de normas programáticas; o reconhecimento definitivo de 
sua positividade e concretude por obra, sobretudo das Constituições; a distinção 
entre regras e princípios como espécies diversificadas do gênero norma; e, 
finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o 
mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos 
princípios.”(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 14ed. 
SP.Editora Malheiros). 

 

 

As teorias constitucionais, ora constroem princípios de interpretação como um 

problema de concretização do conteúdo normativo, de decisões jurídicas dentro do limite 

do texto; ora constroem um novo conceito de norma, para entendê-la como um processo, 

que conjuga a norma-dado que constitui o primordial da interpretação, com a norma 

resultado que supõe o momento completo e culminante da elaboração normativa. E, assim, 

na concepção atual de interpretação jurídica, a norma jurídica não é o pressuposto, mas, o 

resultado do processo interpretativo. 

As teorias constitucionalistas, ora constroem princípios de interpretação como um 

problema de concretização do conteúdo normativo, de decisões jurídicas dentro do limite 

do texto; ora constroem um novo conceito de norma, para entendê-la, como um processo 

que conjuga a norma, dado que constitui o primordial da interpretação, com a norma 

resultado que supõe o momento completo e culminante da elaboração normativa. E, assim, 

na concepção atual de interpretação jurídica, a norma jurídica não é o pressuposto, mas, o 

resultado do processo interpretativo. 

O novo constitucionalismo não apaga o fato de que vivemos em um mundo jurídico 

que busca abolir os fatos e conflitos tratados pelo direito, isto é, em um mundo no qual a 

metodologia jurídica continua com a função de promover a desvinculação do caráter 

historicamente individualizado do caso que esteja na sua base, para atingir o abstrato 

generalizável e comum, conforme alerta Castanheira Neves20. 

O desafio da sistematização com o auxilio da hermenêutica, desta forma, se impõe 

porque o processo de afirmação e construção de princípios jurídicos interage com o 

                                                 
20Antônio Castanheira Neves, O Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica. Coimbra, 
Coimbra Editores, 2003, p.287. 
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processo de assunção e construção de valores éticos, no contexto, no entanto, de uma 

sociedade não homogênea21. 

Afirmando-se na pós-modernidade inaugura-se uma nova fase de relação de 

reciprocidade e de complementariedade, entre os chamados direitos individualizados e os 

direitos fundamentais potencias. Tal relação dialética é resolvida no campo da 

hermenêutica jurídica, não gerando oposição de direitos22. 

Ressalta-se, por fim, a importância acerca do equilíbrio que deve haver entre: a 

supremacia constitucional, a interpretação judicial da Constituição e o processo político 

majoritário. Reforçando o papel do Supremo Tribunal Federal neste processo de 

reconstrução da dogmática, inclusive em razão da crise de legitimidade por que passam o 

Legislativo e o Executivo, como sendo, um problema crônico de disfunção institucional. 
 

CONCLUSÃO 
 

A efetiva construção de um Estado Democrático de Direito passa, necessariamente, 

pela reconstrução da teoria do direito, através dos valores e anseios sociais, tão voláteis nos 

dias de hoje, sem que o preceito da segurança jurídica seja abandonado ou mesmo 

mitigado.   

O sistema jurídico fechado — construído sob o dogma da completude e adotado 

pelo positivismo — demonstrou-se incapaz de resolver os conflitos sociais de forma 

satisfatória. O senso comum, parte do provável e não do verdadeiro colocando o saber 

prático como outra forma do saber. No caso concreto há de se abranger as circunstâncias 

em sua infinita variedade23. 

                                                 
21Ao analisarmos a questão da pluralidade da sociedade, temos que observarmos a problemática da 
antropologia cultural, a dimensão normativa e os valores que caracterizam a cultura. O conceito de cultura, 
como emerge a Antropologia cultural, em 1871, por Taylor (Edward B. Tayolor – 1832-1917), é o conjunto 
complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes, e quaisquer outras 
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Para em 1930, entrar a 
dimensão normativa, na problemática da antropologia cultural, como os valores comportamentais, como um 
conjunto de modelos normativos compartilhados pelos membros do grupo, modelos que servem para 
acompanhar sua conduta e que são acompanhados por certas sanções quando a conduta não se conforma a 
eles, sendo uma grande lição de tolerância que nos provém da antropologia cultural atual. 
22OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Processo e Hermenêutica na Tutela Penal dos Direitos Fundamentais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. 
23 GADAMER, Hans-George.Verdade e método. Traços fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica. 3.ed. 
Petrópolis: Vozes, 1999. 
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A (re)construção de um ordenamento jurídico como um sistema aberto, obriga a 

uma (re)valoração dos princípios hermenêuticos, sob a ótica da hermenêutica pós-

positivista, a atividade jurisdicional passa a ser parte da criação do Direito: o elemento 

central da construção do Direito passa a ser o elemento fático.  

Deve-se abandonar uma teoria de cunho meramente formal para construir uma 

teoria substancial, um repensar jurídico, na perspectiva de uma semântica, de uma sintática 

e, sobretudo, de uma pragmática dos princípios.  

Busca-se o ideal moderno de democracia, tendo em vista o anacronismo das 

concepções positivas do Direito. Um ideário de uma justiça sem consciência própria, na 

qual os euforismos são meros objetos que servem de instrumentos para interesses de poucos 

segmentos sociais (a minoria). 

Nessa tônica, a partir da concretização dos comandos teóricos, enfatizamos a 

importância do Discurso jurídico e a importância de se promover uma interdisciplinaridade 

com entre Direito e as ciências sociais. 

 A compreensão desse processo de reconstruir a dogmática jurídica passa pela 

formação de um juízo acerca de sua conformidade face ao cenário normativo 

constitucional, onde várias premissas deverão ser analisadas e cumpridas.  

A Moral e o Direito estão entrelaçados formando a base na construção da luta pela 

garantia dos direitos fundamentais, ao agregar todo um conjunto valorativo para dentro do 

ordenamento, sendo objeto de análise do jurista. Tais valores, mesmo que sejam escolhidos 

pelo próprio sistema, passam por uma analise de “ser” e “tempo”24. Desta forma, coadunam 

com os valores contextualizados como reinantes na sociedade, na perspectiva do tempo se 

revelar como o horizonte do ser, rompendo com o subjetivismo. 

Assim, conclui-se que, por detrás de uma norma jurídica positivada, existe 

normalmente um princípio, um valor. Essa vinculação pode ser evidente ou não, mas dentro 

do amplo campo de atuação dos princípios, que as normas se formam e se combinam, 

respondendo às necessidades da organização sistêmica, que pode ter o Direito. 

Para que um método de interpretação constitucional produza decisões justas é 

                                                 
24 Projeto de Heidegger de uma fenomenologia hermenêutica sobre a problemática do ser e do tempo. 

GADAMER, Hans-George.Verdade e método. Traços fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica. 
3.ed. Petrópolis: Vozes, 1999. página 389). 
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necessário que existam juizes, tomados pela aspiração de – se não construir uma sociedade 

justa, pelo menos, em termos mais realistas, lutar contra as enormes injustiças que 

caracterizam a nossa sociedade. Um modo de ver o Direito a partir do mundo da vida. 
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A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO 
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RESUMO  

O presente artigo desenvolve um estudo sobre a chamada crise do positivismo como 

ocorre na atualidade. Preliminarmente, apresenta-se uma contextualização histórica do 

surgimento do positivismo filosófico, bem como a evolução deste e as diferenças 

existentes entre a filosofia positivista, nos moldes em que foi proposta por Augusto 

Comte, e o neopositivismo do Círculo de Viena. O pensamento positivista tenta aplicar 

diretamente à sociedade o método próprio das ciências naturais, considerado o único 

capaz de resolver os problemas humanos, individuais e sociais. Na linha neopositivista, 

o círculo vienense superestima as ciências empíricas em detrimento da filosofia. Só a 

Ciência vale e é dela que o estudioso deve se ocupar. No empirismo, a verificabilidade 

dos dados e das proposições constitui-se um dos pontos fundamentais do movimento 

vienense. A seguir, aborda-se o positivismo jurídico assim como a relação existente 

entre este e o positivismo filosófico, tratando especialmente das influências que este 

exerceu naquele. O positivismo jurídico não seguiu a tendência sociológica apontada 

por Comte. Baseou-se mais no formalismo do que na realidade social tomada em suas 

vicissitudes. Por fim, trata-se da crise do positivismo na atualidade e da sua relevância 

para a filosofia do direito e para a hermenêutica jurídica. Percebe-se que o positivismo 

concebe a atividade da jurisprudência como voltada não para produzir, mas para 

reproduzir o direito, isto é, para explicitar, com meios puramente lógico-racionais, o 

conteúdo das normas jurídicas já postas. No entanto, o dinamismo dos fatos e das 

mudanças sociais, no século XX, revelou um legislador incapaz de tudo abarcar, na 
                                                 
∗ Pós-Doutor em Filosofia pela Universidade de Colônia – Alemanha. Doutor em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Lateranense em Roma – Itália. Professor de Teoria da Argumentação do Curso de Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará - UFC. Professor de 
Monografia Jurídica do curso de graduação em Direito da UFC. 
∗∗ Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Bolsista da CAPES. 
∗∗∗ Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Advogada. 
Especialista em Direito e Processo Trabalhista pela Faculdade Christus – Fortaleza. Professora de 
Hermenêutica Jurídica e Aplicação da Lei, do curso de graduação em Direito da Faculdade Christus – 
Fortaleza. 
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medida em que o Direito é mais do que se encontra explicitado na lei. Diante de um 

horizonte rico e promissor, é inconteste a natureza cognoscitiva da jurisprudência, que é 

produtora e criativa de um novo Direito.  

 

PALAVRAS CHAVES: POSITIVISMO FILOSÓFICO; POSITIVISMO JURÍDICO; 

CRISE.  

 

 

ABSTRACT  

This article develops a study about the so-called crisis of positivism as it occurs in the 

present. Preliminary, presents a historical context of the emergence of philosophical 

positivism, as well as the evolution of this and the differences between the positivist 

philosophy, as originally proposed by Auguste Comte, and the neo-positivism of the 

Vienna Circle. The positivist tries to apply directly to the society the own method of the 

natural sciences, considered the only one capable of solve the human problems, 

individuals and socials. On the line of the neopositivism, the Viennese circle 

overestimates the empirical sciences at the expenses of philosophy. Only Science value 

and the scholar should occupy himself only about it. In empirism, the verifiability of the 

data and propositions is one of the key points of the Viennese movement. Below, looks 

up the legal positivism as well as the relationship between this and philosophical 

positivism, in particular the influence of this on that. The legal positivism not followed 

the sociological tendency indicated by Comte. Base itself more on formality than in the 

social reality in its own vicissitudes. Finally, treat the crisis of positivism in the present 

and its relevance to the law’s philosophy and the legal hermeneutics. The positivism 

conceives the jurisprudence activity not to produce the law, but only to reproduce it, i.e., 

to clarify, with pure logical and rational ways, the content of legislation who was 

already made. However, the facts dynamism and of social changes, in the twentieth 

century, revealed a legislator unable to cover everything, to the extent that the law is 

more than is explained only in the legislation. In the face of a rich and promising 

horizon, its indisputable the know nature of the jurisprudence, which is producer and 

creative of a new law. 

 

KEY-WORDS: PHILOSOPHICAL POSITIVISM; LEGAL POSITIVISM; CRISIS. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho nasceu da constatação de se refletir sobre a divisão que 

marca a posição de positivistas e jusnaturalistas, no âmbito do Direito. Os termos 

positivismo e jusnaturalismo, utilizados freqüentemente pelos juristas, estão sempre 

carregados de sentido pejorativo, cujo conteúdo cognitivo permanece pobre e impreciso. 

Achou-se necessário partir de considerações a respeito do positivismo filosófico, 

analisar seu contexto histórico-social, estendendo-se de seu principal representante 

Augusto Comte até o início do século XX, com o grupo de Viena, neopositivistas e 

empiristas lógicos.  

Para o positivismo, o único método científico é aquele que toma como 

paradigma o procedimento cognoscitivo seguido nas ciências naturais. Para o 

neopositivismo e empirismo lógico, a rejeição da metafísica e a verificabilidade dos 

dados empíricos imediatos e das proposições constituem-se em pontos básicos do 

movimento vienense. 

No âmbito jurídico, o impulso histórico para a legislação e para a 

codificação marcou a influência do positivismo e, conseqüentemente, o estabelecimento 

da lei como fonte exclusiva do Direito. Acreditava-se que o Código era a projeção 

escrita e completa do sistema de regras jurídicas racionais do Direito Natural. Havia a 

pretensão de se encontrar na lei a resposta para todos os conflitos da sociedade. 

O dinamismo dos fatos sociais e as mudanças ocorridas na vida humana no 

século XX revelaram a incapacidade do legislador de tudo abranger. Estabelecida a 

crise na contemporaneidade, procura-se compreender, com mais profundidade, os fatos 

que melhor apresentem o caminho apropriado e razoável para uma interpretação 

adequada e justa, em face do conflito de uma sociedade diversificada e complexa.   

O presente artigo, portanto, busca fornecer elementos que permitam a 

compreensão de que, a partir de erros e crises, as idéias se renovam para uma 

reestruturação da Ciência em sua generalidade e, em especial, da epistemologia jurídica.  

 

1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO POSITIVISMO FILOSÓFICO 

1.1 Contexto histórico 

Preliminarmente, serão feitas reflexões a respeito dos principais aspectos 

que caracterizaram o movimento do positivismo filosófico e, posteriormente, de como 
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este veio a influir no positivismo jurídico. Nesse sentido, é oportuno que sejam 

apresentadas breves considerações sobre o contexto social e histórico que favoreceu o 

surgimento da corrente de pensamento denominada positivismo. 

O movimento positivista se deu aproximadamente entre os anos de 1840 

até a primeira guerra mundial1. Vê-se, portanto, que foi um movimento posterior à 

Revolução Francesa (1789-1799). Os revolucionários franceses tinham verdadeira 

ojeriza ao poder do Estado, justamente pelo fato de terem convivido com essa presença 

deveras esmagadora do aparelho Estatal na sociedade durante o chamado Ancien 

Régime, subjulgando por completo a liberdade individual2.  

As instituições da sociedade feudal e monárquica, que predominaram 

durante toda a Idade Média, começaram a se esfacelar em vista da infiltração cada vez 

maior das idéias iluministas e liberais de liberdade individual, do racionalismo, do 

contratualismo e da democracia, em meio às quais surgiu a idéia de um governo e de 

uma teoria constitucionais.3  

A sociedade passou então a ser bombardeada pelos ideais do racionalismo 

iluminista, de modo que “[...]os revolucionários acreditavam que a construção da nova 

ordem social necessitava mais de princípios ditados pela razão, do que de exemplos 

históricos ou costumes antigos.”4

                                                 
1 Este período foi caracterizado historicamente por um momento no qual houve grande estabilidade 
política no meio internacional. Segundo ensina Eric Hobsbaw: “Para os que cresceram antes de 1914, o 
contraste foi tão impressionante que muitos – incluindo a geração dos pais deste historiador, ou pelo 
menos seus membros centro-europeus – ser recusaram a ver qualquer continuidade do passado. “Paz” 
significava “antes de 1914”: depois disso veio algo que não merecia mais esse nome. Era compreensível. 
Em 1914 não havia grande guerra fazia um século [...] Entre 1815 e 1914 nenhuma grande potência 
combateu fora de sua região imediata,[...]” HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 
1914-1991. Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 30-31. 
2 De fato, a revolução francesa viria a influenciar demasiadamente o pensamento de Augusto Comte: “Na 
raiz do pensamento de Comte está uma reflexão sobre a sociedade. Derrubado o Ancien Régime pela 
grande Revolução, os conflitos político-sociais não ficam sanados, apesar da doutrinação revolucionária 
(Saint-Simon, Fourier, Proudhon) e do pensamento contra-revolucionário (J. de Maistre e De Bonald). 
Para Comte a reflexão política de ambas as correntes não é suficiente. É necessário alcançar a unidade de 
espíritos o que só é possível mediante uma filosofia geral.” LOGOS. Enciclopédia Luso-Brasileira de 
Filosofia. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 1991, p. 1063, v. 1.  
3 Vale destacar que, embora a teoria acerca da constituição, do direito constitucional e do poder 
constituinte só ter surgido no século XVIII, conforme a lição do professor Paulo Bonavides, na esteira do 
entendimento já professado por Ferdinand Lassalle, todo Estado politicamente organizado tem (e sempre 
teve) uma constituição ainda que não escrita. Vide: BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 315-321. LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Tradução de 
Walter Stöner. 7. ed. Rio de janeiro: Lúmen Juris, 2007, p. 25. 
4 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e Hermenêutica Constitucional.. 2. ed. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 57. 
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Vivia-se, portanto, após o caos e o terror existentes no período 

revolucionário anterior, um novo momento histórico, marcado por uma estabilidade 

social e política, em paralelo à revolução industrial e aos avanços científicos 

avassaladores, tanto em número quanto em quantidade.5 De fato, o desenvolvimento da 

ciência, a Revolução Industrial  com o surgimento do movimento positivista são fatos 

historicamente vinculados. Sobre isso: 
Na Alemanha o florescimento positivista teve início com o descobrimento 
que Robert Mayer (1874-78) fez do equivalente mecânico do calor, que 
permite formular o princípio da conservação de energia. Este princípio e a 
tentativa de reduzir a vida a um conjunto de fenômenos físico-químicos, 
excluindo até então o que se chamara de <<força vital>>, constituem o ponto 
de partida da metafísica materialista.6
 

Este contexto foi propício ao surgimento de um movimento filosófico que 

pregasse uma espécie de romantização da ciência em si mesma, como o único e 

primordial meio através do qual se alcançaria a plenitude da vida individual e social, 

bem como uma unicidade do conhecimento, da moral e da religião.7  

O que se tinha em mente era que todos os problemas poderiam ser 

resolvidos, haja vista o progresso humano e social criar os instrumentos para solucioná-

los. Nesse sentido, Reale destaca que “substancial estabilidade política, o processo de 

industrialização e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia constituem os pilares do 

meio sociocultural que o positivismo interpreta, exalta e favorece”.  8 9

1.2 Características do positivismo filosófico – De Comte ao Círculo de Viena 

1.2.1 A Filosofia positivista de Comte 

O termo positivismo foi usado pela primeira vez por Saint-Simon, para 

designar a extensão para a filosofia do método exato das ciências naturais.10  

Podemos destacar os representantes de maior significado para o 

positivismo: Augusto Comte (1798-1857), na França; John Stuart Mill (1806-1873) e 

                                                 
5 Nesse sentido: REALE, Giovani & ANTISERI, Dario. História da filosofia: Do Romantismo aos nossos 
dias. Tradução de Álvaro Cunha. 5. ed. São Paulo: Paulus, 1991, p. 295, v. 3. 
6 ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Tradução de António Ramos Rosa. 3. ed. V. XI. Lisboa: 
Presença, 1969-1970, p. 40. 
7 Nesse sentido: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. Tradução de Alfredo Bosi. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 776. 
8 REALE, G.; ANTISERI, D, op. cit., p. 296. 
9 É importante destacar que os males da sociedade industrial logo surgirão, quais sejam, os desequilíbrios 
sociais, lutas pela conquista de mercados, exploração do trabalho do menor, condição de miséria do 
proletariado, dentre outros.  
10 Nesse sentido: ABBAGNANO, op. cit., p. 776. 
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Herbert Spencer (1820-1903), na Inglaterra; Jakob Moleschott (1822-1893) e Ernst 

Heckel (1834-1919), na Alemanha; Roberto Ardigò (1828-1920), na Itália. 

Destarte, segundo Moncada11, a expressão positivismo possui duas 

acepções básicas: numa primeira se refere à filosofia proposta por Augusto Comte e, 

posteriormente, propagada por seu discípulo Emile Littré, ao passo que a segunda 

acepção, mais ampla, trata de um movimento mais vasto englobando diversas escolas e 

tendências na Europa, não restringindo suas formulações ao campo da filosofia, mas 

também aos métodos científicos, à psicologia, à sociologia, à história, ao direito e à 

política. 

Nos moldes propostos por Comte, a filosofia positivista busca aplicar 

diretamente à sociedade o método próprio das ciências naturais, pois este é tido como o 

único capaz de resolver os problemas humanos, individuais e sociais. A ciência acaba 

por se tornar o único fundamento através do qual os indivíduos podem viver e conviver 

bem, ou seja, podem se realizar plenamente de forma individual e social. 

Comte denominou de “estado positivo” o que, segundo ele, seria o estado 

correspondente à maturidade da humanidade, tanto no aspecto individual como social, 

de modo que seria precedido pelos estados teológico ou fictício e metafísico ou abstrato, 

estes imperfeitos. O estado positivo seria caracterizado por ser o “[...]único plenamente 

normal, que consiste, em todos os gêneros, o regime definitivo da razão humana.”12

Para Comte, o verdadeiro caráter do espírito positivo se firmaria na 

previsão racional. Segundo o filósofo francês, “o genuíno espírito positivo consiste 

sobretudo em ver para prever, em estudar o que é, a fim de concluir o que será, segundo 

o dogma geral da invariabilidade das leis naturais.”13

Esta previsão dos fatos não se daria com a mera observação ou exploração 

direta, e se projetaria além, buscando as suas relações com outros fatos já conhecidos. 

As diversas especulações humanas agrupar-se-iam em um sistema, numa necessidade 

lógica de convergência, constituindo o que Comte denominou de unidade espontânea de 

entendimento, a continuidade e homogeneidade de diversas concepções.14

                                                 
11 MONCADA, L. C. de. Filosofia do Direito e do Estado. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 306-308. 
12 COMTE, Augusto. Discurso sobre o espírito positivo. Tradução de Antonio Geraldo as Silva.  São 
Paulo: Escala, [S.d.], p. 16.  
13 COMTE, op. cit. p. 27.  
14 COMTE, op. cit. p. 31. Arnaldo Vasconcelos destaca que o lema científico que Comte propôs para o 
positivismo é justamente ver, para prever, a fim de prover. VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura do 
direito: repasse crítico de seus principais fundamentos. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 178. 
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Todavia, frise-se que por conta da diversidade cultural, o positivismo vai 

adquirindo características peculiares no momento em que se adequa ao contexto 

histórico-social. Na França, por exemplo, visualiza-se o racionalismo, que vai desde 

Descartes ao iluminismo; na Inglaterra deu-se a tradição empirista e utilitarista; o 

cientificismo e o monismo materialista se desenvolvem na Alemanha; já na Itália há um 

aprofundamento das raízes no naturalismo renascentista, apesar de ter exercido maior 

influência na pedagogia e na antropologia criminal. 

Percebe-se apenas com tais considerações que o positivismo revela-se 

como um movimento de pensamento amplo, variando de acordo com as tradições 

culturais diferentes. No entanto, podem-se destacar algumas características comuns que 

identificam referida corrente filosófica:  

- a reivindicação do primado da ciência como único método de 

conhecimento das ciências naturais15. Há, dessa forma, uma oposição ao idealismo, na 

medida em que, para os positivistas, só se conhece aquilo que as ciências permitem 

conhecer. 

- o princípio da causalidade oriundo do método das ciências naturais 

refere-se tanto aos estudos da natureza, como também à análise da sociedade. 

- a sociologia revela-se como fruto qualificado do projeto filosófico 

positivista, devendo ser entendida como a ciência dos fatos naturais, quais sejam, 

relações humanas e sociais.  

- o método científico deve possuir uma unidade e ter prioridade no 

processo de conhecimento. Além disso, só a ciência terá condições de resolver, no 

decorrer do tempo, os problemas humanos e sociais que venham a surgir na 

humanidade. 

- uma grande euforia decorrente da certeza do progresso capaz de 

favorecer o bem-estar completo numa sociedade marcada pela paz e solidariedade 

humana. 

- a ciência não teria limites. 

                                                 
15 “O positivismo filosófico foi fruto de uma idealização do conhecimento científico, uma crença 
romântica e onipotente de que os múltiplos domínios da indagação e da atividade intelectual pudessem ser 
regidos por leis naturais, invariáveis [...] e os métodos válidos nas ciências naturais deviam ser estendidos 
às ciências sociais.” BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos 
de uma dogmática constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 322. 
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- os fatos empíricos passam a ser o fundamento do verdadeiro 

conhecimento e pela racionalidade científica seriam dissipados os problemas da 

humanidade. Interessante destacar a clássica teoria cognoscitiva de Hessen16, ao definir 

a experiência, antítese do empirismo, como sendo a única fonte do conhecimento 

humano. A respeito do empirismo, o filósofo alemão ressalta: “o espírito humano está 

por natureza vazio; é uma tábua rasa, uma folha em branco onde a experiência escreve. 

Todos os nossos conceitos, incluindo os mais gerais e abstractos, procedem da 

experiência”. 17

- confiança acrítica e superficial na estabilidade e no crescimento sem 

obstáculos da ciência. 

Convém alertar que o positivismo, nos moldes em que surgiu tendo a 

frente principalmente Augusto Comte, difere do chamado neopositivismo do Círculo de 

Viena. 

Conforme assevera Mora, ao tratar do positivismo e do neopositivismo,  
[...]a segunda tendência é bastante distinta da primeira tanto por seus 
conteúdos como por seu conteúdo histórico e filosófico, o fato de ter alguns 
elementos comuns – tais como a oposição à metafísica – e por haver se 
desnvolvido posteriormente levou alguns a chamá-la “neopositivismo” 
(Tradução livre dos autores)18   

 

1.2.2 O neopositivismo e o Círculo de Viena 

O círculo de Viena (“Wiener Kreis”) foi um movimento intelectual, cujas 

origens remontam a 1907, quando, em Viena, reuniram-se Hans Hahn, Otto Neurath, 

Philipp Frank, para, sob a influência de Ernst Mach, constituírem um novo conceito 

empirista de Ciência. Mais tarde, ao redor de Moritz Schlick, o movimento organizou-se 

propriamente com outros pensadores. Nos limites deste trabalho, entretanto, convém 

destacar apenas dois pontos básicos e orientadores do Círculo: seu neopositivismo e seu 

empirismo lógico. 

A linha neopositivista ressalta a tentativa de sobrestimar as ciências 

empíricas em detrimento da Filosofia. Só a Ciência vale e dela é que o estudioso deve se 

ocupar. 

                                                 
16 HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. Tradução de António Correia. 8. ed. Coimbra: Coimbra, 
1987, p. 68. 
17 HESSEN, op. cit., p. 68. 
18 MORA, José Ferrater. Diccionario de Filosofia. Madrid: Alianza Editorial, 1990, p. 2338, v. 3. 
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Na prática, o Círculo de Viena se preocupa, sobretudo, com uma concepção 

nova do universo, que seja científica à base da lógica matemática. Nesse sentido, 

destaca Neurath:  
As ciências são todas de uma só espécie: não há considerações nem de 
ordem teórica nem de ordem prática, que possam introduzir na ciência 
unitária a distinção entre ciência da natureza e ciência do espírito. (Tradução 
livre dos autores) 19

 

Como já se vê, esta posição supõe e exige uma subestimação conseqüente da 

filosofia. Mas, até que ponto o menosprezo pela filosofia deve ser levado em 

consideração, isto será um ponto de discordância entre os próprios membros do Círculo.  

Os neopositivistas caracterizam-se sobremaneira por uma ojeriza à 

metafísica; todavia, cumpre salientar que a denominação é imprópria, vez que esse 

movimento não se caracterizou por uma renovação do positivismo. 

Com efeito, o chamado neopositivismo ou positivismo lógico talvez seja 

melhor denominado de empirismo lógico. Empirismo em vista de não admitir qualquer 

filosofia de caráter especulativo e lógico em face da grande atenção de seus membros à 

lógica e à matemática.20

Na linha empirista, a verificabilidade dos dados e das proposições 

constitui-se um dos pontos fundamentais do movimento vienense. Ela significa que toda 

proposição deve ser verificada por dados empíricos imediatos.  Se é confirmada, então é 

verdadeira.  

A grande marca registrada desse movimento é o fato de ter juntado o 

empirismo à lógica. Por conseguinte, para o “Wiener Kreis”, só as proposições que 

pudessem ser verificadas empírica ou factualmente teriam sentido, eliminadas, do 

mesmo modo de Comte, quaisquer afirmações metafísicas ou teológicas. Buscava-se 

assim, através do método lógico de análise, uma ciência unificada, sem quaisquer 

divisões internas ou externas, de modo que tudo o que fosse conhecimento seria 

necessariamente ciência, e o que não fosse esta não seria aquele, pois não teria qualquer 

significado.21

Esse empirismo lógico, concretamente, se traduz numa aplicação 

acentuada da lógica à linguagem científica. 

                                                 
19 NEURATH, Otto. Physicalismus, in Scientia, v. 50, 1931, p.301.  
20 Nesse sentido: MORA, op. cit., p. 923. 
21 Vide: REALE; ANTISERI, op. cit., p. 990-993 e VASCONCELOS, op. cit., p. 44-45. 
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Não se pode, entretanto, negar os bons frutos do positivismo lógico. Ele 

insistiu na necessidade de um método e de uma linguagem apropriados à Ciência, bem 

como na separação entre Ciência e Filosofia, dando àquela toda uma nova estrutura de 

conceito e de formação. Sem dúvida, esses dois pontos, o da autonomia da Ciência e o 

da nova estrutura da linguagem científica, devem ser destacados como contribuição 

positiva do Círculo de Viena. 

Todavia, o neopositivismo desse movimento apresenta restrições na 

aceitação de alguns pontos que concernem ao profundo nominalismo, à problemática da 

linguagem e ao princípio da verificabilidade, que, oportunamente, podem ser melhor 

avaliados.  

 

2 O POSITIVISMO JURÍDICO 

2.1 Esboço histórico 

A filosofia racionalista dos séculos XVII e XVIII contribuiu grandemente 

para a formação das idéias que marcaram as revoluções liberais, como a Revolução 

Gloriosa na Inglaterra e, posteriormente, quase um século depois, a Revolução 

Francesa. 

Na Idade Média, período em que a Igreja Católica e o Estado estavam 

interligados, a religião era o fator que justificava o poder. Por conta disso, referido 

período ficou conhecido como a Idade das Trevas, na qual se teria relevado a força da 

autoridade e a superstição, em detrimento da razão. 

Em face disso, fez-se a proposta da construção de um novo mundo, um 

mundo de luzes, assentado sobre bases racionais, e, portanto, autônomas. O Iluminismo 

na Idade Moderna marca a ruptura do Estado com a religião (laicização do poder 

estatal) e o desenvolvimento da razão humana. A origem do poder, que antes se situava 

na esfera divina, deslocou-se para a razão, clamando pela necessidade da certeza e 

segurança nas relações sociais. 

O absolutismo aos poucos perdia espaço e a burguesia se reerguia com 

base nas teorias racionais. Foi enorme o trauma causado pelo absolutismo, onde o 

governante tinha todo o poder em suas mãos, de modo ilimitado. Com o contratualismo, 

fundamentado no direito natural, um direito que preexiste à lei escrita surge da idéia de 

consenso, representatividade, legitimidade e democracia, como se pode verificar na 

evolução contratualista da filosofia de Hobbes, Locke e Rousseau.  
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Hobbes centraliza todos os poderes (legislar, julgar, administrar) no 

Soberano, delegado inerente das vontades (pacto social), algo que não poderia ser 

alcançado no estado de natureza hobbesiano. Já Locke cria um soberano coletivo, onde 

o poder executivo estaria submetido ao legislativo. Rousseau enaltece a figura do 

cidadão, detentor originário do poder soberano, como o único capaz de conduzir 

legitimamente a vida pública. Referida base racional é que vai fundamentar os ideais 

burgueses. 

Após as revoluções liberais, entre elas a Revolução Francesa, o direito se 

revela como forma de limitar o poder, evitando o abuso do Estado. A necessidade de 

segurança se sobrepõe à idéia mais elevada de justiça, fazendo com que o direito se 

circunscreva à ordem formal.  O que mais se preconizava era a liberdade individual. E, 

para garantir a liberdade, era preciso segurança.  

2.2 A influência do positivismo filosófico no positivismo jurídico 

Na França, o positivismo ganhou projeção no campo das ciências sociais. 

No entanto, a mais autêntica aplicação do método positivista no âmbito do direito se deu 

com a pesquisa histórica. Foi exatamente o que aconteceu com a Escola Histórica do 

Direito na Alemanha, idealizada inicialmente por Gustavo Hugo e, a seguir, teorizada 

por Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861).  

O positivismo jurídico não seguiu a tendência sociológica apontada por 

Augusto Comte. Para o positivismo filosófico, o direito ou ciência jurídica deveria ser 

visto como todas as outras ciências naturais, ou seja, como uma força da natureza, 

independente da ação e do pensamento humano. Acerca do tema, Camargo discorre que 

o positivismo jurídico 
firmou-se muito mais sobre as bases do formalismo, uma vez que para uma 
teoria objetiva do direito importava mais o conjunto das normas postas pelo 
Estado, através de suas autoridades competentes, do que a realidade social 
propriamente dita.22

 
O direito positivo passa a reconhecer-se no ordenamento jurídico posto e 

garantido pelo Estado, com o direito respectivo de cada país. Assim, o direito positivo 

revela-se como o único direito que interessa ao jurista, pois é o único existente, 

diferentemente do direito natural. 

2.3 A produção legislativa do direito como fundamento do positivismo jurídico 

                                                 
22 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: Uma Contribuição ao Estudo 
do Direito. 3. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2004, p. 88-89. 

 11
4012



  

De acordo com Bobbio23, o positivismo nasce do impulso histórico para a 

legislação, tendo como conseqüência o fato de que a lei se torna fonte exclusiva – ou, de 

qualquer modo, absolutamente prevalente – do direito, e seu resultado último é 

representado pela codificação. O direito positivo, portanto, é definido como o direito 

posto pelo poder soberano do Estado, mediante normas gerais e abstratas, isto é, como 

“lei”. 

Estas idéias são, de outro modo, corroboradas por Bobbio: 
Por positivismo jurídico como teoria entendo aquela concepção particular do 
direito que vincula o fenômeno jurídico a formação de um poder soberano 
capaz de exercer a coação: o Estado. Trata-se daquela comum identificação 
do positivismo jurídico com a teoria estatal do direito. (Tradução livre dos 
autores) 24

 
O movimento pela codificação, portanto, possui duas premissas básicas, ao 

dar prevalência à lei25 como fonte do direito:  

- um ordenamento não pode nascer de comandos individuais e ocasionais, 

sob pena de o direito ser um mero capricho e arbítrio. Logo, o direito é formado por 

normais gerais e coerentes postas pelo poder soberano da sociedade. 

- o direito nasce do propósito do homem de modificar a sociedade. Como o 

homem pode controlar a natureza através do conhecimento de suas leis, assim ele pode 

transformar a sociedade através da renovação das leis que a regem.  

No entanto, para isso ser possível, e o direito poder modificar as estruturas 

sociais, é mister que seja posto conscientemente, segundo uma finalidade racional, ou 

seja, o direito deve ser posto através da lei. A conseqüência disso é uma crítica ao 

direito consuetudinário, tão considerado pela Escola Histórica, pois para os positivistas 

o costume não tem como atender a tal finalidade porque é inconsciente, irrefletido. O 

direito consuetudinário exprime e representa a estrutura atual da sociedade e, 

                                                 
23 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio 
Pugliese. São Paulo: Ícone, 2006, p. 119-120.  
24 BOBBIO, Norberto. El problema del positivismo jurídico. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Buenos 
Aires: Eudeba, 1965, p. 43. 
25 “Tal modo de entender a interpretação deita raízes na concepção formalista do direito que, amparada na 
premissa fictícia de completude do ordenamento, e obstinada em seu propósito de tratar a norma jurídica 
como um objeto científico a ser conhecido, não conferia atenção ao tema da criatividade no processo 
hermenêutico. [...] Assim, o intérprete devia atuar com objetividade e o distanciamento de um cientista, 
aplicando a lei jurídica  (equivalente perfeito da lei científica) às situações nela descritas.” PEREIRA, 
Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo 
das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 26-27. Também nesse sentido: BARROSO, op. cit., p. 323. 
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conseqüentemente, não pode incidir sobre esta para modificá-la. Já a lei, por outro lado, 

cria um direito que exprime a estrutura que se quer que a sociedade assuma. 
Na vontade de cientificidade que o faz insurgir-se contra as figuras do direito 
natural reputadas “metafísicas”, o positivismo insiste sempre numa idéia-
força que se torna seu traço fundamental: é o postulado da prioridade e da 
auto-suficiência do direito positivo.26  
 

Percebe-se que o formalismo jurídico baseia-se no método puramente 

dedutivo. O costume, pois, é uma fonte passiva, enquanto a lei é uma fonte ativa do 

direito. O impulso para a legislação e, posteriormente, para a codificação (resultado 

último e conclusivo da legislação) nasce da dupla exigência de pôr ordem no caos do 

direito primitivo e de fornecer ao Estado um instrumento eficaz para a intervenção na 

vida social.27

É interessante destacar a reação da Escola Histórica, especialmente, de 

Savigny, em relação ao movimento pela codificação na Alemanha. A falta da 

codificação encontra sua explicação na particular situação política, na qual se achava a 

Alemanha naquele período, isto é, no seu fracionamento político-territorial. No entanto, 

mesmo a Escola Histórica, embora se opondo à codificação, compartilha das mesmas 

exigências que estão na base do movimento pela legislação, qual seja, a de dar a uma 

determinada sociedade um direito unitário e sistemático. Precisa-se de certeza nas 

relações jurídicas.  

Nesse sentido é que o método científico, proposto por Savigny, baseia-se 

na organicidade, devendo esta ser entendida não como uma referência a uma 

contingência real dos fenômenos sociais, mas deve ser buscada no caráter complexo e 

produtivo do pensamento conceitual da ciência jurídica elaborada pelos juristas desde o 

passado.  A organicidade dos conceitos, cujo poder de abstração permitirá a subsunção 

dos fatos concretos, dará origem à ciência do direito.  

A doutrina do direito científico (Escola Histórica) considera como material 

jurídico “dado” ou “posto” o direito romano (Código de Justiniano), que deve ser 

analisado pela ciência jurídica, mais do que pelo legislador, transformando esse material 

num ordenamento jurídico unitário e sistemático. O sistema jurídico deve ser visto 

                                                 
26 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. Tradução de Cláudia Berlines. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 73-74. 
27 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio 
Pugliese. São Paulo: Ícone, 2006, p. 121. 
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como um conjunto vivo em constante movimento, onde a convicção comum do povo 

seria o elemento primordial para a interpretação das normas. 

A crença de que o Código era a projeção escrita e completa do sistema de 

regras jurídicas racionais do Direito Natural fez com que se atribuísse ao Código as 

características antes imputadas ao Direito Nacional. Havia uma pretensão de se 

encontrar na lei a resposta para todos os conflitos. Nasce o movimento do fetichismo 

legal, limitando-se a interpretação das normas ao plano gramatical. 

A separação dos poderes, idealizada por Charles de Secondat, Barón de 

Montesquieu (1689-1755), deveria ser absoluta, de tal modo que o juiz era visto como 

mero aplicador da lei, devendo interpretá-la gramaticalmente, buscando a vontade do 

legislador. O juiz passa a ser visto como um simples funcionário do Estado e mero 

aplicador do texto legal. Qualquer interpretação diferente implicaria em invasão ao 

Poder Legislativo28. 

Para Bonavides29, o positivismo jurídico está estreitamente ligado à 

concepção de constituição formal e à teoria formal da Constituição. Assevera o 

constitucionalista cearense que um dos traços do positivismo jurídico estatal é o típico 

reducionismo das reflexões sobre a Constituição de forma meramente legalista.  

Segundo o mencionado professor, este positivismo acaba por fornecer um 

enorme e ilimitado poder ao legislador para dispor sobre o Direito do modo como bem 

entender, tendo por base a crença que a sociedade se deixa reger em absoluto por 

normas jurídicas em sentido estrito. 

 

 

 

3 A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO 

Na atividade relativa ao direito, Bobbio30 distingue dois momentos: o 

criativo ou ativo do direito e o teórico ou cognoscitivo do próprio direito. O primeiro 

encontra a sua manifestação mais típica na legislação, já o segundo se revela por meio 

                                                 
28 “[...]a percepção do processo interpretativo pela dogmática jurídica positivista era, em verdade, um 
reflexo de seu esforço de orientar-se pelos enunciados fundamentais da ciência moderna,[...]” PEREIRA, 
op. cit., p. 27. 
29 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 171-175. 
30 BOBBIO, op. cit., p. 211-212. 
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da ciência jurídica ou da jurisprudência. Esta, por conseguinte, pode ser definida como a 

atividade cognoscitiva do direto visando à sua aplicação.   

Esse ponto, particularmente, no que concerne ao papel da jurisprudência, 

foi que deu origem a inúmeros movimentos contrários ao positivismo, chamados em 

geral de realismo jurídico. Para o positivismo, a atividade do juiz é meramente 

declarativa ou reprodutiva de um direito preexistente, isto é, de um conhecimento 

puramente passivo e contemplativo de um objeto já dado. 

Considere-se a lição de Bonavides: 
O positivista, como intérprete da Constituição, é conservador por natureza. 
Quem muda a Constituição é o legislador, ou seja, o constituinte, e não o 
intérprete. A aplicação do direito é operação lógica, ato de subsunção, e não 
ato criador ou sequer aperfeiçoador. Aplicar o direito e criar o direito, dizem 
eles, são duas funções totalmente distintas [...]31

 
Já para o realismo, a natureza cognoscitiva da jurisprudência consiste 

numa atividade que é também criativa e produtiva de um novo direito, ou seja, no 

conhecimento ativo de um objeto que o próprio sujeito cognoscente contribui para 

produzir.   

Nessa linha, percebe-se que o positivismo jurídico concebe a atividade da 

jurisprudência como sendo voltada não para produzir, mas para reproduzir o direito, isto 

é, para explicitar com meios puramente lógico-racionais o conteúdo de normas jurídicas 

já postas. A tarefa da jurisprudência, para essa corrente de pensamento, não é de 

criação, mas de interpretação do direito. 

O positivismo jurídico é acusado de sustentar uma concepção estática da 

interpretação, que deveria consistir somente na reconstrução pontual da vontade 

subjetiva do legislador que pôs as normas, sem se preocupar em adaptar estas últimas às 

condições e exigências histórico-sociais variadas, como faz ao contrário a interpretação 

evolutiva sustentada pela corrente antipositivista (realismo).  

O passar dos tempos demonstrou que o direito, ao contrário do que se 

pretendia, jamais poderia ser encarado como um sistema impermeável ou isolado, que 

teria previamente uma resposta precisa e única para todos e quaisquer problemas, 

cabendo ao juiz apenas encontrá-la debruçando-se sobre textos legais. 32

                                                 
31 BONAVIDES, op. cit., p. 172-173. 
32 Na Escola da Exegese, havia uma pretensão de se encontrar na lei a resposta para todos os conflitos. De 
fato, em um momento de pouca complexidade social e progresso em lenta evolução, o código 
napoleônico conseguiu manter-se inalterado até o final do século, e com ele, conseqüentemente, as 
propostas da Escola da Exegese. 
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O dinamismo dos fatos e as mudanças sociais verificados no século XX 

revelaram um legislador incapaz na sua ambição de tudo abarcar, prevendo solução para 

qualquer conflito que surgisse na vida humana. O fetichismo legal era cego. E tal 

cegueira decorre do fato de que a justiça nem sempre está no rigor literal da lei33. 

Com efeito, Goyard-Fabre34 destaca três incertezas que caracterizaram esta 

crise do juspositivismo: 

- a pretensa neutralidade axiológica objetivada35; ao buscar um caráter de ser 

a-filosófico, o positivismo jurídico acaba por criar uma quixotesca ilusão de auto-

suficiência, em verdade impraticável; 

- a exclusão de qualquer normatividade transcendental; com isso, o 

positivismo jurídico entra em contradição ao afirmar a autonomia do direito negando 

seu caráter especificamente jurídico; 

- a forte tendência de sistematizar o direito de uma forma fechada e sem 

vida; esta construção, dentro de uma legislação fechada e abstrata, cria discutíveis 

critérios de racionalidade científica. 

Por derradeiro, é mister destacar novamente o entendimento de Bonavides36, 

segundo o qual o princípio da crise do positivismo reside justamente no fato de que este 

não acompanha o problema da mudança constitucional ao apartar norma do fato. 

Assevera o constitucionalista cearense que a mudança constitucional e do 

ordenamento sempre ocorre, justamente em face da natureza dinâmica do mundo 

factual, e a doutrina do juspositivismo, todavia, não consegue acompanhar este 

dinamismo. Criticando o positivismo normativista de Hans Kelsen (1881-1973), destaca 

que este nada mais é do que uma fuga à realidade. 

O positivismo de Kelsen é dito normativista porque reduz o direito ao 

Estado, encarando a norma jurídica em seu sentido mais estrito (lei), bem como o 

próprio direito. É, portanto, uma teoria monista, pois admite uma única fonte de 

produção do fenômeno normativo. Conforme destaca Vasconcelos, na teoria de Kelsen 
                                                 
33 “A crença de que o Código era a projeção escrita e completa do sistema de regras jurídicas racionais do 
Direito Natural fez com que se atribuísse ao Código as características antes imputadas ao Direito Natural 
Racional. Assim a lei codificada era considerada completa, e seu sentido correto seria o literal.” 
MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. 2. ed. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 49. 
34 GOYARD-FABRE, op. cit., p. 101. 
35 “En esta primeira acepción de positivismo jurídico, positivista es, por conseguinte, aquel que asume 
frente al derecho uma actitud a-valorativa o objetiva o éticamente neutral;” BOBBIO, Noberto. El 
problema del positivismo jurídico. Buenos Aires: Eudeba, 1965, p. 42. 
36 BONAVIDES, op. cit., p. 173-174. 
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identifica-se Direito com Direito Positivo estatal, ou mais precisamente, 
Direito com Estado. Só existe Direito com positividade e essa decorre, tão-
somente, do Estado. A soberania torna-se a fonte exclusiva de criação do 
Direito. É normativista a teoria, porque o Direito se reduz à norma jurídica.37

 
Destarte, o reducionismo proporcionado pelo positivismo normativista 

kelseniano, em busca da pretensa pureza científica, leva a uma teoria do direito sem 

direito, pois a pretensão deste de buscar a exclusão da realidade política do direito 

acabou por despolitizar, desestatizar e, por fim, desvalorizar o Estado. E outra não 

poderia ser a conseqüência, pois, ao buscar livrar o direito de quaisquer valores 

“metafísicos”, Kelsen acabou por desvalorizar o próprio Direito. 

Apesar da existência de méritos na teoria de Kelsen e dos demais positivistas 

do Círculo de Viena, é inegável este caráter falho em seu modo de filosofar. Ora, o 

normativismo kelseniano ironicamente “[...]sacrificou à pureza metodológica da ciência, 

transformada em valor que afastou liminarmente todos os demais valores.”38

Ao buscar o ideal de “cientificidade” do direito, ideal este herdado do 

positivismo filosófico, o positivismo jurídico acabou por entronizar um único ideal, qual 

seja, o da pureza científica e metodológica ao direito. Cumpre reforçar aqui que não se 

querer negar a normatividade do direito. 

Conforme salientou o próprio Kelsen, a Teoria do Direito por ele proposta é 

dita “pura” em vista de que  
[...]se propõe a garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir 
deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não 
se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer dizer que ela 
pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 
estranhos. Esse é o  seu principio metodológico.[...] são as normas jurídicas o 
objeto da ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida em que é 
determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou conseqüências, ou – 
por outras palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas 
jurídicas.39

  
Decerto, é a normatividade uma das características essenciais do direito, 

porém, além do aspecto normativo, o direito também possui, nos moldes da teoria 

tridimensional proposta por Miguel Reale, os aspectos ético e axiológico. A exaltação 

da norma jurídica, em seu sentido mais estrito, qual seja o de lei, sob a bandeira da 

                                                 
37 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 123. 
38 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura do direito: repasse crítico de seus principais fundamentos. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003, p. 47. 
39 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 1 e 79. 
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pureza científico-metodológica, com a negação de importância aos fatos e valores, 

acaba por desnaturar o direito. 

Conforme asseverou Reale: “Fato, valor e norma estão sempre presentes e 

correlacionados em qualquer expressão da vida jurídica, seja ela estudada pelo filósofo 

ou o sociólogo do direito, ou pelo jurista como tal[...]”.40  

Mui oportuna é a citação da lição de Vasconcelos41 para a qual norma e 

direito são fenômenos diversos. A norma é a mera expressão formal do direito que 

antecede a esta sobre ela prevalecendo. A norma só é justa, portanto, em vista do direito 

que enuncia e veicula, e deve ser justa, porque pode vir a ser injusta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há dúvida de que o aparecimento da corrente positivista na história foi, 

de certo modo, uma boa contribuição para o pensamento filosófico e científico como tal. 

Mesmo outras ciências particulares, que dele se serviram, puderam contar com idéias 

esclarecedoras em seu âmbito de atuação. 

Contudo, a tendência de radicalização, freqüentemente visualizada na 

história do pensamento, deixou marcas negativas no Direito. 

São as crises que favorecem o surgimento de idéias paralisadas e ineficazes, 

quando provocadas pela própria realidade emergente e transformadora. E o positivismo 

jurídico manifesta-se como exemplo desse tipo. Sob este aspecto, a natureza 

cognoscitiva da jurisprudência, que é produtiva e criativa de um novo Direito, e o 

dinamismo dos fatos sociais e das transformações ocorridas no século XX, revelaram 

um horizonte rico e promissor. Se há incertezas, estas poderão vir em auxílio na 

retomada reflexiva sobre uma axiologia consistente, uma normatividade significativa e 

uma legislação sempre atenta aos reclamos de justiça.  

Com isso, não só a pessoa como tal, mas a própria sociedade poderão servir-

se de instrumentos eficazes e justos, quando diante de posições extremistas, apelam, 

sempre mais, para a eqüidade e o bem-estar de todos.  
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A DEMOCRACIA FORMAL ANCORADA NA CONSTITUIÇÃO 

E A PREVALÊNCIA DA CLASSE DOMINANTE 
 

José Antonio Capelli*

 

RESUMO 

A democracia é o governo pela maioria do povo, que elege seus representantes. A 

representação será de um governo para o povo naquelas sociedades onde há 

homogeneidade, porque a existência de diversidade de classes ou de grupos implicam 

na exclusão de um deles. Os princípios da liberdade e da igualdade, insculpidos na 

Constituição, serão efetivamente aplicados quando os indivíduos, singularmente 

considerados, tiverem consciência da cidadania. Portanto, a participação do cidadão, 

defendendo consciente seus interesses, solidifica o regime democrático. Em um sistema 

político estruturado sobre um eixo, considerando o centro a administração e à sua volta 

a periferia, situando-se nesta as associações e a sociedade civil, a dificuldade para a 

periferia atingir o centro é acentuada, visto que para percorrer o sentido periferia-centro 

há necessidade de envolvimento dos órgãos de comunicação e do engajamento social. 

Nesse ponto é que surgem os meios de comunicação, normalmente seletivos quanto aos 

temas que trazem ao debate, pois os selecionam de acordo com os interesses das 

organizações de grande porte. Finalmente, os indivíduos não estão devidamente 

capacitados para defender os seus interesses, abdicando da cidadania e sujeitando-se às 

decisões da elite dominante. Portanto, as sociedades heterogêneas e divididas em classes 

enfraquecem a democracia e geram dois grupos distintos, dominantes e dominados, 

onde as garantias constitucionais são apenas formais. Os direitos do cidadão inseridos 

na Constituição nem sempre são respeitados, porque o poder está nas mãos daquele que, 

regularmente eleito como representante do povo, nem sempre atua em defesa dos 

interesses da sociedade. 
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PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA; ESTADO; REPRESENTAÇÃO POLÍTICA; 

SOCIEDADE HOMOGÊNEA; CIDADANIA; DEMOCRACIA FORMAL. 

 

RESUMEN 

La democracia es el gobierno por la mayoría de las personas que eligen a sus 

representantes. La representación será un gobierno para el pueblo, en aquellas 

sociedades donde hay uniformidad, ya que la existencia de la diversidad de clases o 

grupos implica la exclusión de uno. Los principios de libertad e igualdad, insculpidos en 

la Constitución, se aplica de manera efectiva cuando los individuos, individualmente 

considerados, tienen conciencia de la ciudadanía. Por lo tanto, la participación de los 

ciudadanos, teniendo en cuenta la defensa de sus intereses, solidifica el sistema 

democrático. En un sistema político estructurado sobre un eje, teniendo en cuenta el 

centro de la administración y alrededor de ellos la periferia, que es en las asociaciones y 

la sociedad civil, la dificultad para llegar al centro de la periferia es difícil, ya que para 

ejecutar el sentido periferia-centro hay una necesidad de la participación de los órganos 

de comunicación y de compromiso social. En este punto es que los medios de 

comunicación aparecen, por lo general selectivos acerca de las cuestiones que aportan al 

debate, debido a que la pantalla de acuerdo con los intereses de las grandes 

organizaciones. Por último, las personas no están adecuadamente capacitados para la 

defensa de sus intereses, abdicando de la ciudadanía y sujetando a las decisiones de la 

élite gobernante. Por lo tanto, las sociedades heterogéneas y divididas en clases 

debilitan la democracia y concebien dos grupos distintos, dominantes y dominados, 

donde las garantías constitucionales sólo son formales. Los derechos de los ciudadanos 

inserta en la Constitución no son siempre respetados, porque el poder está en manos de 

lo que, regularmente elegido como representante del pueblo, no siempre ha actuado en 

defensa de los intereses de la sociedad. 

 

 

PALABRAS-CLAVE: DEMOCRACIA; ESTADO; REPRESENTACIÓN POLÍTICA; 

SOCIEDAD HOMOGÉNEA; CIUDADANÍA; DEMOCRACIA FORMAL. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho ora desenvolvido buscou nas obras de Jeremy Waldron e Arend 

Lijphart o problema da majoritariedade das decisões e da homogeneidade social. 

A seguir, em Alain Touraine, trazemos a lume as questões relativas à 

igualdade, aos direitos do homem e à representatividade, os quais são indispensáveis 

para construir uma democracia sólida, com a conseqüente consciência da cidadania. 

Em segundo lugar, com fundamento na obra de Habermas, vamos encontrar as 

diversas teorias sociológicas, destacando-se a teoria do pluralismo político, a teoria 

econômica da democracia, a teoria dos sistemas e as manifestações do poder social, as 

decisões racionais, a participação das elites, o sistema político constitucional ordenado 

centro-periferia, desenvolvido por Peters, e seus fluxos camunicacionais, partindo do 

centro, a administração, até atingir a periferia, onde encontramos a família e os amigos, 

entre outros grupos. Especial destaque foi dado à mídia, que como órgão de 

comunicação, um instrumento complexo, constitui o elo entre os movimentos sociais, a 

sociedade civil e a esfera pública política. 

Tratamos da liberdade política do indivíduo e a indispensável vontade deste em 

participar, principalmente em sociedades não homogêneas, onde o Estado tem a função 

de ocultar as contradições existentes entre as classes. 

Os direitos dos cidadãos também foram analisados considerando a falta de 

conhecimento por parte da classe trabalhadora, que não é capaz de conhecer e defender 

seus próprios interesses. 

Concluímos que a democracia é representativa do interesse daqueles que a ela 

estão submetidos à medida em que a sociedade é homogênea, contudo, nas sociedades 

onde imperam grandes diferenças entre as classes o governo é de elite, e esse pequeno 

número de pessoas assumem a posição de dominantes em relação aos que se sujeitam ao 

poder e são, portanto, dominados. 

 

1. CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA 

 

Para início do estudo vamos buscar na obra de Jeremy Waldron (2003, p. 199), 

no tópico que analisa a decisão majoritária, de onde extraímos que esta é considerada 

um princípio para tomada de decisões básicas, o qual informa também que enquanto 

4024



Hobbes a defende para a escolha do soberano, Locke a defende para criar a legislatura e 

as regras posteriores de decisão política. Na seqüência verificamos que a assembléia 

representativa é a forma encontrada para os processos decisórios, que por seu turno 

produzem o direito, sendo este fruto da política. 

Para Lijphart (2003, P. 51) “a interpretação majoritária da definição básica de 

democracia é que esta significa “governo pela maioria do povo”. O autor trata a 

democracia considerando-a como um governo para o povo, desde que a sociedade seja 

homogênea, ou seja, em sociedades onde se acentuam as “diferenças religiosas, 

ideológicas, lingüísticas, culturais, étnicas ou raciais, originando subgrupos sociais 

quase separados” a regra da maioria não será democrática e necessitam de um regime 

que contemple o consenso e promova a inclusão.1

Na lição de Alain Touraine (1994, p. 343-344) a democracia introduziu os 

princípios da liberdade e da igualdade, porém a história mostra a separação dos 

princípios da soberania popular e dos direitos do homem. A democracia só é forte 

quando respeita os direitos cívicos, sociais e culturais, devendo por isso combater o 

poder absoluto e estabelecer limites ao individualismo. 

O reconhecimento dos direitos, o respeito à representatividade e a consciência 

da cidadania estão assim elencados: 

“A democracia é antes de tudo o regime político que permite aos 
atores sociais formar-se a agir livremente. São os seus princípios 
constitucionais que comandam a existência dos próprios atores 
sociais. Só há atores sociais se se combinar a consciência interiorizada 
de direitos pessoais e coletivos, o reconhecimento da pluralidade dos 
interesses e das idéias, particularmente dos conflitos entre dominantes 
e dominados, e enfim a responsabilidade de cada um a respeito de 
orientações culturais comuns. Isso se traduz, na ordem das instituições 
políticas, por três princípios: o reconhecimento dos direitos 
fundamentais, que o poder deve respeitar; a representatividade social 
dos dirigentes e da sua política; a consciência de cidadania, do fato de 
pertencer a uma coletividade fundada sobre o direito.” (TOURAINE, 
1994, p. 345) 
 

                                 
1 “Em especial nas sociedades pluralistas – sociedades intensamente compartimentadas quanto a 
diferenças religiosas, ideológicas, lingüísticas, culturais, étnicas ou raciais, originando subgrupos sociais 
quase separados, com seus próprios partidos políticos, grupos de interesse e meios de comunicação –, 
provavelmente estará ausente a flexibilidade necessária para a democracia de modelo majoritário. Sob tais 
condições, a prevalência da regra da maioria não será apenas antidemocrática, mas também perigosa, uma 
vez que as minorias que têm seu acesso ao poder sistematicamente negado irão sentir-se excluídas e 
discriminadas, podendo perder o senso de lealdade ao regime.” (2003, p. 52) 
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Claude Lefort (in TOURAINE, 1994, p. 347) define “a democracia não como 

um poder do povo, mas como a ausência de um poder central”, considerando mais 

importante a supressão do trono, porque a sua existência, ainda que nas mãos do povo, 

pode gerar um poder mais absoluto ainda.2

No que diz respeito à cidadania (TOURAINE, 1994, p. 348) “uma condição da 

democracia é que os governados queiram escolher seus governantes, queiram participar 

da vida democrática”, tendo consciência de uma sociedade política integrada3, e 

sentindo-se responsável pelo bom funcionamento das instituições4. 

A representatividade é exigência da democracia, pois a escolha do governante 

busca a defesa de diferentes interesses o opiniões. Além da eleição livre, os interesses 

sociais devem ser representativos, com os partidos políticos respondendo às questões 

sociais (TOURAINE, 1994, p. 349). 

 

2. A DEMOCRACIA E AS TEORIAS SOCIOLÓGICAS 

 

A teoria do pluralismo (HABERMAS, 1997, p. 59) traz uma compreensão 

instrumentalista da política, onde o poder político e administrativo constituem formas de 

manifestação do poder social, interligando o modelo liberal e a realidade social. 

Portanto, teremos, à primeira vista, que o poder social tem a força para movimentar os 

partidos políticos e estes, exercendo o seu papel, legitimam as realizações do Estado, 

que implementa as pretensões sociais. Esse funcionamento, contudo, necessita de um 

                                 
2 “A democracia, isto é, a livre escolha dos governantes pelos governados, só pode existir se a liberdade 
dispuser de um espaço indestrutível, se o campo do poder for mais limitado que o da organização social e 
o das escolhas individuais. Essa condição necessária não é, porém, suficiente. Se o poder deve ser 
limitado, é preciso também que os atores sociais se sintam responsáveis pela sua própria liberdade, 
reconheçam o valor e os direitos da pessoa humana, não definam os outros a si mesmos apenas pela 
coletividade em que nasceram, ou por seus interesses. Não há democracia sólida sem esta 
responsabilidade que os meios educativos, em particular a família e a escola, mas também o pergroup, 
fazem nascer e desaparecer.” 
3 “Se este está fragmentado entre etnias estrangeiras ou hostis umas às outras, e mais simplesmente ainda, 
se as desigualdades sociais são tão grandes que os habitantes não possuem o sentimento de um bem 
comum, falta fundamento à democracia. Para que ela seja forte, é preciso que exista uma certa igualdade 
de condições, dizia Rousseau, e uma consciência nacional. Tanto a submissão da sociedade ao Estado 
enfraquece ou mesmo destrói a democracia quanto a integração e a unidade da sociedade política a 
reforça. Se os negócios públicos aparecem aos cidadãos como estranhos aos seus próprios interesses, por 
que se preocupariam eles?” 
4 “Ser cidadão é sentir-se responsável pelo bom funcionamento das instituições que respeitam os direitos 
do homem e permitem uma representação das idéias e dos interesses. (p. 349) 
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equilíbrio entre as forças sociais, pois se assim não for, o sistema político também não 

satisfará os interesses sociais harmonicamente. 

Na visão de Habermas (1997, p. 60) os grupos de interesses são seletivos e sem 

muita influência sobre a política das associações, além de que os detentores do poder 

político não dependem de um grande número de atores coletivos que concorreriam com 

o mesmo peso político, restando, assim, uma teoria da elite, reduzindo o papel do 

processo democrático à escolha de dirigentes. 

Segundo a teoria econômica de democracia (HABERMAS, 1997, p. 62), 

através dos votos os eleitores demonstram as suas pretensões ao sistema político, 

enquanto os políticos oferecem determinadas políticas em troca desses votos. Essas 

transações que têm de um lado eleitores que decidem racionalmente e de outro as elites 

políticas, resultam em decisões racionais, visto que os interesses particulares são 

avaliados equitativamente. 

A teoria dos sistemas (HABERMAS, 1997, p. 63), por sua vez, põe de lado o 

nível dos sujeitos da ação, não importando serem indivíduos ou coletividades, para 

concluir que a sociedade constitui uma rede de sistemas parciais autônomos e formam 

ambientes uns para os outros. Aqui, deixa-se de lado as intenções e os interesses dos 

participantes, cuja interação se dá pelos modos próprios de operação, determinados 

internamente por cada sistema. 

A teoria econômica da democracia pretende ensinar algo sobre a formação 

democrática da vontade, enquanto a teoria dos sistemas quer provar a impotência dessa 

formação, contudo, nenhuma delas adota a relevância empírica da constituição do poder 

do Estado de direito, pois não focalizam o nexo constitutivo que existe entre direito e 

poder político. 

Ao conceito de sociedades parciais autônomas contrapõe-se que a integração 

da sociedade complexa não se pode dar por um sistema paternalista, pois este ignora o 

poder comunicativo dos cidadãos, não encontrando, por conseguinte, a linguagem 

necessária para perceber e articular regras relevantes para a sociedade. Destaca-se que a 

política e o direito não podem ser entendidos como sistemas de auto organização 

fechados. O sistema de ação político, especialmente aquele estruturado no Estado de 

direito, deve permanecer aberto ao mundo da vida, porque a opinião institucionalizada 
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deve advir do encadeamento das idéias emitidas sem formalidades pela esfera pública, 

pelas associações e pelo círculo privado (HABERMAS, 1997, p. 84). 

Ao enfrentar a questão da circulação do poder político, Habermas (1997, p. 87) 

traz a lume um modelo desenvolvido por B. Peters, onde este afirma que o sistema 

político constitucional está ordenado no eixo centro-periferia, sendo que o núcleo do 

sistema é formado pela “administração (incluindo o governo), o judiciário e a formação 

democrática da opinião e da vontade (incluindo as corporações parlamentares, eleições 

políticas, concorrência entre os partidos, etc.).” Neste modelo, a capacidade de ação do 

núcleo é variável e depende da consistência da capacidade de organização. No núcleo, o 

complexo parlamentar é o que está mais aberto para captar e tematizar os problemas 

sociais. Ao redor desse núcleo estão redes complexas, compostas por associações que 

representam grupos de interesses claramente definidos, uniões com objetivos de partido 

político e instituições culturais, igrejas e instituições de caridade. Tais associações 

exercem grande influência pública, pois estão inseridas numa infra-estrutura composta 

pelos meios de comunicação de massa. 

A transposição no sistema acima, para atingir o centro deve-se atravessar os 

canais estreitos do núcleo: 

“Todavia, a legitimidade das decisões depende de processos de 
formação da opinião e da vontade da periferia. O centro constitui um 
sistema de comportas, a ser atravessado por muitos processos no 
âmbito do sistema político-jurídico, porém ele só pode controlar a 
regulação e a dinâmica desses processos até certo ponto. 
Modificações podem surgir, tanto na periferia, como no centro ... A 
idéia de democracia repousa, em última instância, no fato de que os 
processos políticos de formação da vontade, que no esquema aqui 
delineado têm um status periférico ou intermediário, devem ser 
decisivos para o desenvolvimento político. Ora, isto não fica decidido 
no esquema apresentado”. (PETERS, 1993, p. 340-341) 
 

Dando seguimento ao raciocínio Habermas arremata: 

“Quando nos servimos dessa idéia de democracia, que traduz em 
termos sociológicos a teoria do discurso, descobrimos que as decisões 
impositivas, para serem legítimas, têm que ser reguladas por fluxos 
comunicacionais que partem da periferia e atravessam as comportas 
dos procedimentos próprios à democracia e ao Estado de direito, antes 
de passar pela porta de entrada do complexo parlamentar ou dos 
tribunais (e às vezes antes de voltar pelo caminho da administração 
implementadora). Somente então é possível evitar que o poder do 
complexo administrativo ou o poder social das estruturas 
intermediárias que têm influências no núcleo central se tornem 
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independentes em relação ao poder comunicativo que se forma no 
complexo parlamentar”. 
 

A periferia, para atingir o núcleo, ou seja, para chamar a atenção dos órgãos 

deliberativos, à medida em que envolve os órgãos de comunicação, dá início ao 

processo de formação da opinião. O sucesso, porém, depende do engajamento social, 

com a participação das associações da sociedade civil. 

O que se extrai desse sistema é a dificuldade que a periferia encontra para 

atingir o centro, o poder político, ou ainda a elite política, pois é imprescindível a 

mobilização da opinião, e esta apenas ocorre quando há o envolvimento das associações 

e dos órgãos de comunicação. Por outro lado, essa periferia, capaz de movimentar todo 

esse aparelho depende da capacidade do conhecimento, pois apenas com esse requisito é 

que o poder comunicativo influenciará as demais camadas com a formação da opinião 

públicas. Essa opinião pública é que poderá interferir tanto no comportamento eleitoral 

das pessoas quanto na formação da vontade do parlamento, do governo e dos tribunais. 

Acrescenta-se que nessa esfera pública, formada pela periferia, devem estar 

presentes pessoas ou instituições que gozem de uma reputação suficiente para 

influenciar a convicção de outras pessoas, sendo que aqueles necessitam também da 

influência e do prestígio de outros grupos ou pessoas, tais como cientistas, artistas, 

autoridades de igrejas, para então convencer e suscitar interesse no público dos sujeitos 

privados, um público de leigos. 

As esferas privadas são constituídas pela família, pelo círculo de amigos e 

outros contatos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, os quais situam-se mais na 

periferia, após a esfera pública. 

A sociedade civil constitui-se de movimentos, organizações e associações e faz 

o elo entre a esfera privada e a esfera pública, captando os ecos dos problemas sociais 

da primeira, condensando-os e transmitindo-os à segunda. 

Apoiada nos direitos fundamentais, a sociedade civil se entrelaça com a esfera 

pública por meio dos partidos políticos e da atividade eleitoral dos cidadãos. 

Transcrevemos um pequeno trecho que bem esclarece esse entrelaçamento: 

“A liberdade de opinião e de reunião, bem como o direito de fundar 
sociedades e associações, definem o espaço para associações livres 
que interferem na formação da opinião pública, tratam de temas de 
interesse geral, representam interesses e grupos de difícil organização, 
perseguem fins culturais, religiosos ou humanitários, formam 
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comunidades confessionais, etc. A liberdade da imprensa, do rádio e 
da televisão, bem como o direito de exercer atividades publicitárias, 
garantem a infra-estrutura medial da comunicação pública, a qual deve 
permanecer aberta a opiniões concorrentes e representativas. O 
sistema político, que deve continuar sensível a influências da opinião 
pública, conecta-se com a esfera pública e com a sociedade civil, 
através da atividade dos partidos políticos e através da atividade 
eleitoral dos cidadãos. Esse entrelaçamento é garantido através do 
direito dos partidos de contribuir na formação da vontade política do 
povo e através do direito de voto ativo e passivo dos sujeitos privados 
(complementado por outros direitos de participação). Finalmente, as 
associações só podem afirmar sua autonomia e conservar sua 
espontaneidade na medida em que puderem apoiar-se num pluralismo 
de formas de vida, subculturas e credos religiosos. A proteção da 
‘privacidade’ através de direitos fundamentais serve à incolumidade 
de domínios vitais privados; direitos da personalidade, liberdades de 
crença e de consciência, liberalidade, sigilo da correspondência e do 
telefone, inviolabilidade da residência, bem como a proteção da 
família, caracterizam uma zona inviolável da integridade pessoal e da 
formação do juízo e da consciência autônoma.” (HABERMAS, 1993, 
p. 101) 
 

A mídia, hoje um instrumento complexo, tem um papel fundamental na 

formação da opinião, constituindo em forte elo entre os movimentos sociais, a sociedade 

civil e a esfera pública política. Esse importante meio de comunicação de massa, 

contudo, atua de maneira seletiva, controlando o acesso a determinados temas. 

O custo de produção de mensagens e sua veiculação faz com que a utilização 

desse instrumento se restrinja aos grandes capitais e aos grandes partidos e associações, 

que reúnem condições financeiras para elaborar e veicular estrategicamente suas 

mensagens. 

A dominação dos meios de comunicação, desvirtuando-o de seus princípios, 

reduz de modo significativo as possibilidades de a sociedade civil exercer influência 

sobre o sistema político. A possibilidade de mudança desse quadro exige uma 

mobilização, a tomada de posição por aqueles que atuam como meros espectadores, pois 

apenas dessa forma é que podem alterar as forças existentes entre a sociedade civil e o 

sistema político. 

O que se verifica no espaço público de discussão é que os políticos dirigentes, 

os detentores do poder, adotam determinados temas que são tratados exclusivamente 

pelo sistema político, sem a indispensável influência da esfera pública, e quando assim 

não agem, excluindo-a, a esfera pública é chamada para a implementação desses temas, 

mediante uma mobilização, porém, a única finalidade desta mobilização é conceder ao 
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sistema político o apoio necessário para implementar programas normalmente já 

votados. O modelo mais adequado, contudo, seria a ordem inversa, onde há mobilização 

das forças que se encontram fora do sistema político, há pressão da opinião pública, que 

articula a questão, propaga o seu interesse entre os demais grupos, ganha espaço na 

agenda pública e exerce uma pressão suficiente sobre aqueles que detêm o poder de 

decisão, obrigando estes a dar tratamento adequado ao tema. 

“Enquanto o sistema político for dominado pelo fluxo informal do 
poder, a iniciativa e o poder de introduzir temas na ordem do dia e de 
torná-los maduros para uma decisão, pertence mais ao governo e à 
administração do que ao complexo parlamentar; e enquanto os meios 
de comunicação de massa, contrariando a sua própria 
autocompreensão normativa, conseguirem seu material dos produtores 
de informações – poderosos e bem organizados – e enquanto eles 
preferirem estratégias publicitárias que diminuem o nível discursivo 
da circulação pública da comunicação, os temas em geral serão 
dirigidos numa direção centrífuga, que vai do centro para fora, 
contrariando a direção espontânea que se origina na periferia social. 
(HABERMAS, 1997, p. 114) 
 

A sociedade civil capta novos problemas antes que estes sejam identificados 

pelos centros políticos. Normalmente é o que ocorre com os intelectuais, que lançam os 

problemas por eles identificados e ganham espaço em revistas e associações, dando 

início a movimentos sociais. Nesse cenário, quanto maior a adesão e maior a 

dramatização, a questão poderá também despertar o interesse da mídia, ou seja, dos 

meios de comunicação de massa. 

A manifestação da sociedade civil pode resultar em protesto, quando 

demonstra por sua expressão que as decisões apesar de nascidas dentro da legalidade e 

respeitados os princípios constitucionais, são para aquela sociedade impositivas e 

ilegítimas. Portanto, não basta que o sistema político esteja amparado 

constitucionalmente, mas que suas decisões estejam em consonância com os anseios da 

periferia. 

A Constituição de um Estado é o alicerce do ordenamento jurídico, que sobre 

ela deve ser apoiado, contudo, quando a realidade social clama pelo desrespeito a essas 

regras, a interpretação a ser dada é no sentido de que aquela Carta clama por mudança. 

“A justificação da desobediência civil apóia-se, além disso, numa 
compreensão dinâmica da constituição, que é vista como um projeto 
inacabado. Nesta ótica de longo alcance, o Estado democrático de 
direito não se apresenta como uma configuração pronta, e sim, como 
um empreendimento arriscado, delicado e, especialmente, falível e 
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carente de revisão, o qual tende a reatualizar, em circunstâncias 
precárias, o sistema dos direitos, o que eqüivale a interpretá-los 
melhor e a institucionalizá-los de modo mais apropriado e a esgotar de 
modo mais radical o seu conteúdo. Esta é a perspectiva de pessoas 
privadas que participam ativamente na realização do sistema dos 
direitos e as quais, invocando as condições contextuais modificadas, 
gostariam de sobrepujar na prática a tensão que existe entre 
facticidade social e validade.” (HABERMAS, 1997, p. 118) 
 

 

3. O PODER DO POVO 

 

A falta de conhecimento por parte dos homens, conforme explanação de 

Thomas Robbes (1974, p. 67), obriga-os “a confiar na opinião e autoridade alheia”. A 

preocupação do homem é buscar a verdade e quando esta não está ao seu alcance, ou 

melhor, quando ele não tem o conhecimento com a profundidade indispensável para 

confiar na sua própria opinião, deposita a confiança em outra pessoa, normalmente em 

alguém mais sábio. Assim, àquele que detém o poder interessa a ignorância daqueles a 

quem representa, pois a falta de conhecimento os fazem depositar a confiança naquele 

que consideram a pessoa mais sábia, acreditando também que esta não irá enganá-los. E 

Robbes afirma: 

“A ignorância do significado das palavras, isto é, a falta de 
entendimento, predispõe os homens para confiar, não apenas na 
verdade que não conhecem, mas também nos erros e, o que é mais, 
nos absurdos daqueles em quem confiam. Porque nem o erro nem o 
absurdo podem ser detectados sem um perfeito entendimento das 
palavras.” (1974, p. 67) 
 

Todo o indivíduo devidamente emancipado tem em suas mãos seu próprio 

destino, na medida em que tem o poder de decidir as regras e o modo de convivência. A 

liberdade do indivíduo, entendida como a liberdade política, é a possibilidade de se 

auto-determinar e auto-realizar. Porém, na lição de Habermas (1997, p. 255) “pelo 

penoso caminho da institucionalização jurídica da participação igualitária de todas as 

pessoas na formação política da vontade, tornaram-se manifestas as contradições 

inseridas no próprio conceito de soberania popular”. O exercício da soberania pressupõe 

poder e este para ser exercido deve ter em seu bojo a vontade, a capacidade, a 

possibilidade, entre outros requisitos, para que atinja sua finalidade. Contudo, o poder 

de decidir concedido ao indivíduo acaba representando apenas um meio formal de 

igualdade e não de fato, porque, na lição do mesmo autor, “o povo, do qual deve emanar 

4032



todo o poder organizado em forma de Estado, não forma um sujeito com consciência e 

vontade. Ele surge sempre no plural: enquanto povo ele não é capaz de agir nem de 

decidir como um todo”. 

Marilena Chauí (1997, p. 20), ao questionar o que falta à sociedade, fala da 

inexistência de unidade e homogeneidade e que o social histórico é o “social constituído 

pela divisão em classes e fundado pela luta de classes” e que ao Estado cabe a função de 

ocultar as contradições existentes entre as classes. Ora, ao Estado, na sua constituição, 

cabia a promoção da paz e do bem estar social, porém o Estado atual não elimina as 

diferenças, ao contrário, oculta as divisões, não deixando transparecer como distintos o 

que é de direito e de fato, conforme assinalado pela própria autora. 

“Aparecendo como um poder uno, indiviso, localizado e visível, o 
Estado moderno pode ocultar a realidade social, na medida em que o 
poder estatal oferece a representação de uma sociedade, de direito, 
homogênea, indivisa, idêntica a si mesma, ainda que, de fato, esteja 
divisa. A operação ideológica fundamental consiste em provocar uma 
inversão entre o ‘de direito’ e o ‘de fato’. Isto é, no real, de direito e de 
fato, a sociedade está internamente dividida e o próprio Estado é uma 
das expressões dessa divisão. No entanto, a operação ideológica 
consiste em afirmar que ‘de direito’ a sociedade é indivisa, sendo 
prova da indivisão a existência de um só e mesmo poder estatal que 
dirige toda a sociedade e lhe dá homogeneidade. (1997, p. 20) 
 

Ao Estado, em seu discurso ideológico, como se vê, cabe a tarefa de ocultar a 

pluralidade de conflitos. Partindo-se da premissa de que efetivamente existem os 

conflitos e uma divisão da sociedade em classes, e que o Estado não promove a 

igualdade de fato, mas apenas de direito, é possível deduzir que também não governa 

para todas as classes, e aí surge a questão de saber a quem o Estado efetivamente 

representa. Cabe indagar se as classes mais periféricas ou aquelas que não detêm o 

indispensável conhecimento também estão representadas. Talvez a resposta possa ser 

obtida no seguinte texto: 

“Se tal divisão fosse reconhecida, teria de assumir-se a si mesmo 
como representante de uma das classes da sociedade. Para ser posto 
como o representante da sociedade no seu todo, o discurso do poder já 
precisa ser um discurso ideológico, na medida em que este se 
caracteriza, justamente, pelo ocultamento da divisão, da diferença e da 
contradição.” 
“Através da ideologia, são montados um imaginário e uma lógica da 
identificação social com a função precisa de escamotear o conflito, 
dissimular a dominação e ocultar a presença do particular, enquanto 
particular, dando-lhe a aparência do universal. Não é por obra do 
acaso, mas por necessidade, que o discurso do poder é o do Estado 
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nacional, pois a ideologia nacionalista é o instrumento poderoso da 
unificação social, não só porque fornece a ilusão da comunidade 
indivisa (a nação), mas também porque permite colocar a divisão fora 
do campo nacional (isto é, na nação estrangeira).” (CHAUI, 1997, p. 
21) 
 

Ainda na leitura de Marilena Chaui podemos verificar que a homogeneidade e 

indivisão demonstrada pelo Estado nada mais é do que a legitimação da dominação 

pelos dominantes. 

O povo, considerada a parcela da população que não reúne conhecimento e 

capital e não integra a elite dominante, tem consciência de que está excluído do poder, e 

aliada à falta de informação, ou alienação, submete-se ao poder sem qualquer 

questionamento, como se verifica a seguir: 

“Os bóias-frias da região de Campinas só se sentem concernidos pelas 
eleições locais, quando dispõem de certo poder de barganha com os 
poderosos do lugar, mas não se interessam pelas eleições nacionais, 
visto que têm clara consciência de estarem excluídos das decisões de 
um poder mais amplo. Em seu discurso, Getúlio aparece como aquele 
que foi assassinado pelos ‘tubarões’ porque ‘ia ajudar os pobres’, e as 
eleições nacionais, como algo que ‘deve adiantar para eles, senão eles 
não faziam’.” (CHAUI, 1997, p. 53) 
 

A propósito da escolha dos representantes, Touraine (1994, p. 350) afirma que 

para a democracia funcionar é indispensável agregar as escolhas particulares, “de modo 

que os cidadãos possam escolher os governantes com uma idéia tão clara quanto 

possível das implicações e das conseqüências dessa escolha” e pergunta: “Como pode 

haver uma livre escolha dos governantes pelos governados se os eleitores não sabem 

qual será a política econômica, social ou internacional dos eleitos?” Outra questão 

apresentada é “se os candidatos representam apenas grupos de interesses particulares, 

como se poderá estabelecer uma ligação entre esses interesses e escolhas globais?” Tais 

questionamentos, os quais já foram respondidos pelos trabalhadores de Campinas, antes 

mencionados, recebem também de Touraine a seguinte resposta: “Uma tal situação só 

pode levar a limitar a influência dos eleitores, circunscritos à vida local, e a suprimir 

todo o controle sobre as decisões mais importantes que então são tomadas pela própria 

elite ou sob pressão dos mais poderosos interesses econômicos”. 
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Mais adiante, ainda falando de camponeses, Marilena Chaui afirma que estes 

possuem consciência, porém sua lucidez não produz resultados.5

Quando enfrentamos a questão que diz respeito ao exercício dos direitos da 

cidadania e da liberdade dos indivíduos, o que encontramos são indivíduos a quem 

faltam o conhecimento dos direitos e dos seus interesses. 

“Os cidadãos possuem direitos individuais independentes de toda 
autoridade social ou política e toda autoridade que viole esses direitos 
torna-se ilegítima. Os direitos dos cidadãos são a liberdade individual, 
a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, o usufruto da 
propriedade, a garantia contra a arbitrariedade (...) Em nossas 
sociedades atuais, o nascimento no país e a maturidade da idade não 
são suficientes para conferir a todos os homens as qualidades próprias 
ao exercício dos direitos da cidadania. Aqueles que a pobreza retém 
numa eterna dependência e que condena a trabalhos cotidianos, não 
são pessoas esclarecidas, conhecem os negócios públicos tanto 
quanto uma criança. Não sabem pensar. E têm tanto interesse na 
prosperidade nacional quanto os estrangeiros, pois não conhecem os 
elementos fundamentais da economia nacional e só indiretamente 
participam de suas vantagens. Não quero ser injusto com as classes 
trabalhadoras. Não são menos patriotas do que as outras. São 
capazes de atos de heroísmo e de devotamento, tanto mais 
extraordinários quanto se sabe que não são recompensados nem pela 
fortuna nem pela glória. Mas o patriotismo que dá coragem para 
morrer por seu país é uma coisa, e outra muito diferente é ser capaz 
de conhecer seus próprios interesses. Assim, a condição para ser 
cidadão politicamente reconhecido é o lazer, indispensável para a 
aquisição das luzes e a retidão do julgamento.” (CHAUI, 1997, p. 
122-123)6

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A institucionalização da democracia, com a escolha de representantes, 

possibilita a cada cidadão eleger os seus dirigentes. Contudo, o sistema democrático 

funciona adequadamente em sociedades homogêneas, porque à medida em que surgem 

as diferenças sociais, a representação tende a atender apenas uma parcela da sociedade. 

                                 
5 “O fundamental dessa análise reside no fato de que deixa à mostra a clara (claríssima) consciência que o 
camponês possui acerca do uso que a classe dominante faz do voto dominado e de todos os recursos de 
que este último lança mão para não se deixar ludibriar. As cartas do jogo estão marcadas, mas é preciso 
deixar patente ao parceiro que sabemos disto. Longe de ser indiferente e inconsciente (um atrasado, como 
muitos gostam de dizer), o camponês é lúcido, mesmo que sua lucidez seja quase trágica.” (CHAUI, 
1997, p. 57) 
6 Texto de Benjamim Constant encontrado em Pierre François Moreau Lês Racines du Libéralisme, Paris, 
Seuil, 1978.  
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A sociedade homogênea também proporciona a todos a igualdade de 

participação, porque todos possuem conhecimentos e interesses que se assemelham 

entre si. À medida em que se acentuam as desigualdades e distancia a possibilidade de 

participação de algumas classes, o governo passa a pertencer apenas a um grupo, 

chamada elite dominante, que não responde aos interesses das classes dominadas. 

O que verificamos na formação da opinião pública também é significativo, 

porque a participação dos órgãos de comunicação, na maioria seletivos, trazem à 

discussão temas que representam interesses dos grandes capitais e das grandes 

associações, impedindo o acesso às informações e ao conhecimento daqueles menos 

favorecidos, principalmente a grande massa trabalhadora. 

Hoje, o sistema político é que chama a esfera pública para implementar os 

temas previamente aprovados, quando se esperava uma pressão inversa, com a opinião 

pública articulando temas para políticos dirigentes. 

Portanto, a democracia apesar de alicerçada na Constituição, que garante aos 

cidadãos a igualdade de direitos, é apenas formal, porque a realidade apresenta uma face 

totalmente diversa, onde uma elite governa, domina, e a outra, a dominada, não tem 

capacidade e possibilidade de exercer plenamente o seu papel e ver respeitados os seus 

direitos. 

Enquanto a sociedade não for homogênea e os cidadãos não reunirem 

conhecimentos suficientes para obter independência, conhecer seus direitos e defender 

os seus interesses, a representatividade e, por conseqüência, a democracia estarão 

restritas a regras formais. 
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MUNDIALIZAÇÃO: REDELINEAMENTO DO DIREITO POSITIVO E AS 

LEIS DO MERCADO 
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RESUMO 

Num cenário em que se observa a eliminação da restrição dos espaços, a forma 

instantânea como as informações são trocadas, as interações transnacionais e a 

substituição de empresa privada no lugar do monopólio estatal, impõe aos países que 

pretendem participar do mundo globalizado, medidas capazes de atender aos interesses 

dos investidores. Com a globalização o que se observa são os Estados concorrendo entre 

si para atrair os investidores estrangeiros para o seu território. O panorama das 

transformações do mercado a partir da globalização acarretou alguns efeitos os quais 

são retratados no presente trabalho. Dentre estes efeitos observa-se o necessário 

redelineamento jurídico-político no sentido de uma desregulamentação, visando atrair 

investidores estrangeiros para o território dos países periféricos. A desregulamentação, 

no sentido de uma adequação do sistema jurídico de cada Estado-nação é uma forma de 

evitar que o direito positivo não seja considerado descartável e ineficaz, representando 

um obstáculo para o desenvolvimento do país. Assim, medidas como a flexibilização 

das leis trabalhistas, a diminuição de procedimentos burocráticos, a redução da carga 

fiscal, a exclusão de barreiras tarifárias, um sistema jurídico ágil e eficaz, disponibilizar 

meios para a solução de conflitos através da arbitragem são questões importantes para 

que os Estados não afugentem os investidores que ali pretendem se instalar. Não 

obstante a relevância do papel da desregulamentação com o objetivo de atrair os 

investimentos para o território dos países periféricos, importante ainda a busca do 

fortalecimento das empresas nacionais, facilitando e estimulando investimentos, assim 
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como imprescindível uma política estável e uma disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada. Finalmente, o artigo aponta o efeito da globalização, nem sempre 

satisfatório, nas questões sociais e humanitárias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: GLOBALIZAÇÃO; MUNDIALIZAÇÃO; ESTRUTURAS DE 

MERCADO; CONCORRÊNCIA; DESREGULAMENTAÇÃO; DIREITO POSITIVO; 

DIREITO SOCIAL. 

 

ABSTRACT 

In a scenary where we can observe the elimination of the space restrictions, the 

instantaneous forms as the information are changed, the transnational interactions, the 

substitution of the state monopoly by a private enterprise, impose to the countries which 

intend to participate to the global wide economy market, measures able to serve the 

investors interests. With the globalization, what we observe are the states competing 

among themselves to attract foreign investors to their territory. The view of the market 

transformation since global wide economy brought about some effects which are shown 

in the present work. Among these effects we observe the necessary legal and political 

redemarcation towards a deregulation, intending to attract foreign investors to the 

peripheral countries territory. A non-regulation, meaning an adjustment of the judicial 

system of the each State-nation, is a way to avoid that the positive law will not be 

considered disposable and ineffective, representing an obstruction to the country 

development. This way, measures as to turn flexible the labour laws to decrease the 

bureaucratic procedures to reduce the tax burdens, to exclude the duty barriers, to turn 

the judicial system agile and effective, to turn available ways for the conflict solutions 

through the judgment of the important questions so the States will not chase the 

investors who intend to install themselves there. Despite the importance of non-

regulation role with the objective to attract investments, to the peripheral countries 

territory nevertheless it is important the search of national enterprises to strengthen, 

making easier and encouraging investments, as it is indispensable a stable politics and to 

turn available qualified labor. Finally, this essay shows the effects of global wide 

economy, not always satisfactory in social and humanitarian matters. 
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KEYWORDS: GLOBAL WIDE ECONOMY; GLOBALIZATION; WORLDWIDE 

ECONOMY; STRUCTURES OF THE MARKET; COMPETITION; NON-

REGULATION; POSITIVE LAW; SOCIAL LAW. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A forma globalizada em que o mundo se apresenta hoje, através da eliminação 

da restrição dos espaços, a forma instantânea como as informações são trocadas, as 

interações transnacionais e a substituição da empresa privada no lugar do monopólio 

estatal, impõe aos países que pretendem fazer parte desse cenário a adoção de medidas 

que os possibilitem, ao menos em parte, corresponder aos interesses do mercado. 

Ações voltadas à desregulamentação, flexibilizando a legislação vigente nos 

países, investimentos no desenvolvimento de portos, aeroportos e estradas, eliminação 

da burocracia exacerbada, qualificação de mão-de-obra, medidas que fortaleçam as 

empresas nacionais, sem, no entanto, impor-lhes tratamento diferenciado diante 

daquelas estrangeiras que aqui busquem seu mercado, uma política estável, um sistema 

judiciário eficaz, bem como formas de soluções de conflitos através da arbitragem, 

dentre outras medidas são algumas atitudes que deverão ser tomadas para possibilitar 

que os países da periferia participem da economia globalizada. 

No mundo capitalista os Estados saíram de cena, a regulação econômica agora é 

feita pelo mercado, através das grandes corporações. Assim, a necessidade da 

adequação do sistema jurídico de cada Estado-nação que pretenda efetivamente 

participar dessa transição é uma forma de evitar que o direito positivo não seja 

considerado descartável e ineficaz e, o que é pior, não seja classificado como um 

obstáculo para o desenvolvimento do país. 

O que se pretende demonstrar no presente trabalho é, a partir do retrato da 

mundialização - em que se verificou a transformação das estruturas de mercado, bem 

como a troca dos atores reguladores da economia -, o necessário redelineamento 

jurídico-político dos Estados para acompanhar estas transformações, bem como as 

conseqüências social e humanitária, nem sempre positivas, que toda esta mudança 

gerou. 
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1- O RETRATO DA MUNDIALIZAÇÃO 

 

A fase antecedente ao neoliberalismo agressivo dos anos de 1980, iniciados 

pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha era um cenário de dúvida quanto a eficácia do 

modelo pós-guerra. A queda das oportunidades nas economias industrializadas, a 

situação de estagflação, a redução do poder de compra e o endividamento internacional 

causado, principalmente, pela alteração do preço do petróleo e da maior parte das 

matérias-primas, bem como pela alta da taxa de juros e do dólar ocasionaram o 

esgotamento do modelo industrial, produtivo, financeiro e comercial até então vigente, 

gerando a abertura do comércio mundial de serviços e informação, a quebra do 

monopólio estatal e a necessária e progressiva desregulamentação. 

A partir de então iniciou-se uma fase de privatização de empresas públicas, 

substituindo a regulação intergovernamental pela regulação do mercado, expulsando-as 

da dominação da economia. 

Para possibilitar esta troca de atores econômicos é latente a necessidade de 

adequação de estruturas jurídicas-políticas no sentido de uma desregulamentação da 

economia. Com a privatização das empresas públicas a regulação da economia não mais 

seria feita intergoverno, agora é o mercado quem dita as regras. O sistema jurídico-

político existente não mais se apresenta compatível com estas novas regras. Barreiras 

tarifárias, carga tributária elevada, excesso de procedimentos burocráticos, rigidez da 

legislação trabalhista nada mais representa que um fantasma que afugenta investidores 

estrangeiros. E ainda, é um convite àqueles já instalados, mudarem-se do país. 

É papel do Estado estabelecer medidas que proporcionem e garantam a fluidez 

das leis do mercado, não atrapalhando o seu fluxo natural. 

Neste momento, economistas de Washington profetizam alguns mandamentos, 

orientando como os Estados deveriam agir para atrair investimentos estrangeiros para o 

seu território: diminuição dos gastos públicos (cortes de funcionários e no 

financiamento de programas sociais); redução da carga fiscal; favorecimento da 

iniciativa privada, privatizando empresas públicas; alívio na legislação e procedimentos 

burocráticos; flexibilização das relações de trabalho, principalmente em relação às 

contratações e demissões; redução de impostos sobre lucros industriais e comerciais; 

redução de barreiras tarifárias e a livre concorrência de capitais. Este foi o recado 
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enviado de Washington ao planeta, no sentido de uma desregulamentação, necessária 

para permitir a fluidez das leis do mercado. 

É possível, nesta oportunidade, observar duas situações, a primeira, que antecede 

a vitória da globalização em 1980, em que se observava a concorrência entre empresas 

privadas estrangeiras para favores governamentais, para possibilitar que as mesmas 

invistam em seu território. O momento seguinte é aquele pós-globalização, em que a 

concorrência agora não é mais entre empresas privadas, mas sim entre os Estados 

buscando atrair os investimentos estrangeiros. 

Reformas são necessárias para que determinado Estado se torne cada vez mais 

vantajoso para o investidor. Assim, afastar exigências tais como a necessidade de os 

investidores estrangeiros encontrarem um parceiro local para investir, impondo a 

formação de joint venture. E ainda, a autorização para empresas estrangeiras exercerem 

atividades antes protegidas, como a indústria de telecomunicações, indústrias de rede 

(água, energia, gás), e o setor de minas e petróleo, é o primeiro passo para a 

desregulamentação. 

Para Michalet (2004, p.146): 

A aposta neoliberal baseia-se na hipótese segundo a qual o fim da 
regulação intergovernamental da mundialização, resultado da onda de 
desregulamentação, faz surgir uma nova forma de regulação – a dos 
mecanismos de mercado, durante tanto tempo censurada. 

 

O mercado, como instrumento de regulação, certamente deveria conduzir ao 

equilíbrio, apoiado nas leis da oferta e demanda, tal como num mercado de concorrência 

pura e perfeita. No entanto, em mercados do capitalismo real o que se observa são 

concorrências imperfeitas, em que pequeno número de grandes empresas industriais e 

financeiras de natureza oligopólicas e monopólicas encontram-se numa relação de 

forças constante. 

A imperfeição do mercado funda-se no fato de que a concorrência não mais se 

baseia nas leis da oferta e da demanda, mas sim na antecipação da previsão das reações 

dos concorrentes. Para as empresas oligopólicas estratégias como baixa de preço, não 

somente são ineficazes, posto que os concorrentes irão agir da mesma forma, como 

acarretará queda nos lucros das empresas. Outras formas de concorrência apresentam-se 

mais eficaz, tal como investimento em inovação tecnológica e absorção de concorrentes 

por meio de fusões e aquisições. 
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Para Michalet (2004, p.150), “a desregulamentação tem, pois, como principal 

efeito deixar o campo livre para as atividades das empresas oligopólicas”. 

No confronto deste pequeno grupo de grandes empresas é possível observar a 

transformação das estruturas do mercado em três níveis que não se excluem e, ao final, 

complementam-se, quais sejam, mercados baseados no princípio da internalização, da 

externalização e das alianças. 

Na internalização o que se observa é um fluxo intra-empresa, em que são 

transferidas atividades de produção de bens e serviços para filiais, cuja produção 

destina-se completamente para a matriz. Os produtos e serviços produzidos não são 

colocados no mercado, sendo assim, o preço não precisa ser baseado no valor de 

mercado, baixando o custo e aumentando a rentabilidade da empresa matriz, 

concretizando estruturas verticais e hierárquicas. 

Na externalização, influenciada pelo modelo de gestão japonesa denominado 

“toyotismo”, o que vemos são empresas-rede, hollow corporation ou virtual firms, onde 

são transferidas senão todas, mas uma boa parte das atividades de uma empresa para 

parceiros. Não se trata do sistema hierarquizado como na relação matriz-filial, nos 

exatos contornos da internalização. Sua estrutura organizacional segue o modelo hub 

and spokes. Agora as empresas parceiras (spokes), sem qualquer relação jurídica com o 

hub, trabalham totalmente ou em parte para esta. Trata-se da superação do sistema 

hierarquizado para um sistema horizontal e flexível. 

As percussoras na utilização do princípio da externalização são a indústria têxtil, 

de tênis e o setor automobilístico. 

Não obstante a afirmação de que a desregulamentação é um atrativo para os 

investimentos estrangeiros, dentre elas a flexibilização das legislações trabalhistas, 

algumas empresas que baseiam suas operações no princípio da externalização já 

atentaram para o fato de que, embora não haja qualquer relação entre o hub e os spokes, 

é importante o investimento em pesquisas objetivando constatar as condições de 

trabalho nos spokes, pois qualquer situação de exploração de trabalho infantil, ou 

mesmo de maus tratos de funcionários, a empresa (hub) corre o risco de ter sua imagem 

afetada no mercado. 

E, finalmente, para Michalet (2004,0p.156), verifica-se o mercado mundial 

estruturado num terceiro nível, qual seja: 
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Alianças interempresas para desenvolver programas específicos de 
pesquisa/desenvolvimento ou para a fabricação comum de certos 
componentes se traduzirão na articulação entre, por um lado, os 
mercados internos criados com base no princípio da internalização e, 
por outro lado, as redes nascidas da prática da externalização. 

 

A aliança nada mais é do que uma conexão dos princípios que regem a estrutura 

dos mercados baseados na internalização e na externalização. 

No mundo globalizado, as transformações das estruturas de mercados nada mais 

representam do que o meio encontrado pelas empresas para permanecerem na disputa 

com suas concorrentes, reduzindo o custo de produção e aumentando seus lucros. 

Possibilitando ainda, maior investimento em novas tecnologias, visando uma posição 

privilegiada na disputa dos mercados. 

O fator tempo é a variável mais importante. Não há expressão que demonstre a 

principal aliada desta nova configuração global, senão a “time is money”. Investidores 

precisam trabalhar num ritmo acelerado impedindo que as concorrentes tomem a frente 

e se distanciem dos outros competidores. Diante de países com vantagens e localização 

comparáveis, certamente é naquele menos burocrático, mais seguros e mais fácil de se 

instalar que os investidores estrangeiros irão acomodar seus investimentos. 

Perante a intensidade do impacto gerado pela transnacionalização dos mercados 

de insumos, produção, capitais, finanças e consumo, mudanças jurídicas e institucionais 

são necessárias para buscar alternativas para a exaustão dos principais modelos teóricos. 

Os Estados-nações não podem fugir da realidade da economia globalizada. 

Imprescindível o papel do Estado na ampliação das condições de competitividade, 

eliminando obstáculos impeditivos da abertura comercial. 

Para Faria (2004, p.32): 

Com o fenômeno da globalização, as estruturas institucionais, 
organizacionais, políticas e jurídicas forjadas desde os séculos XVII e 
XVIII tendem a perder tanto sua centralidade quanto sua exclusividade. 
No âmbito de uma economia transnacionalizada, as relações entre os 
problemas internacionais e os problemas internos de cada país vão 
sendo progressivamente invertidas, de tal forma que os primeiros já não 
são mais apenas parte dos segundos; pelo contrário, os problemas 
internacionais não só passam a estar acima dos problemas nacionais, 
como também a condicioná-los. 

 

 Não há dúvidas que para um país periférico ser considerado como um 

participante do mundo globalizado necessário a realização de mudanças profundas, 
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principalmente em seu sistema jurídico-político, através das quais o possibilitará tornar-

se um território atrativo para os investimentos estrangeiros. No atual cenário mundial, 

um país que busque o desenvolvimento e o crescimento não pode se furtar de medidas 

capazes de acompanhar a dinâmica dos mercados. 

 Medidas tais como a desregulamentação, através da qual será possível uma 

maior flexibilização das leis trabalhistas, uma diminuição de procedimentos 

burocráticos, redução da carga fiscal, exclusão de barreiras tarifárias, um sistema 

jurídico ágil e eficaz, a disponibilização de meios rápidos para a solução de conflitos 

através da arbitragem, sem deixar de mencionar os investimentos em rodovias, portos e 

aeroportos, oferta de mão-de-obra qualificada, estabilidade política, igualdade de 

tratamento entre investidores nacionais e internacionais são alguns dos requisitos que os 

grandes investidores procuram para a acomodação de seus investimentos. 

 Diante da dinâmica dos fatos, o direito positivo dos países da periferia não pode 

se furtar das mudanças, sob pena da legislação tornar-se descartável e ineficaz. 

 O custo para uma empresa estrangeira passar a produzir seus bens na China, por 

exemplo, é muito menos oneroso do que produzi-lo em um país, cuja política é 

direcionada ao investimento social, com regras trabalhistas rígidas, baseadas em 

princípios que protegem demasiadamente o trabalhador. A empresa não tem pátria, ela 

se instalará em qualquer lugar, pois o que importa são as vantagens econômicas que, 

neste caso, a China oferece. 

 No mundo capitalista, se um país busca a participação no mundo globalizado, 

deverá se conscientizar que a sua desregulamentação nada mais representa do que a 

necessidade do direito positivo andar de mãos dadas com as leis do mercado real. O 

excesso de legislação e a sua rigidez resultarão na desvalorização do direito positivo, 

posto que os Estados não têm como escapar do fato de que as regras sofrem influência 

da economia de mercado. 

 

 Não se está aqui defendendo uma retirada completa do Estado, mas sim a sua 

adequação diante da realidade que os efeitos da mundialização impõe. A prosperidade 

das sociedades somente será possível através dessa adaptação, desse redelineamento da 

legislação interna para estimular investimentos. 
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Na sociedade moderna, a qualidade é outra questão que não pode deixar de ser 

considerada. Investimentos em pesquisa e qualificação de mão-de-obra também são 

imprescindíveis para os países periféricos. Combinar medidas de desregulamentação 

para seduzir os investidores estrangeiros, com medidas passíveis de causar estímulos 

aos empreendedores domésticos, buscando o desenvolvimento interno são estratégias 

interconectadas.  

Para Crouzier (1989, p.113): 

O reino da lógica da quantidade terminou. Em uma sociedade moderna, 
o mais importante doravante é o investimento na qualidade. 
No que diz respeito ao Estado, a qualidade exige inicialmente um 
investimento na transformação das elites, isto é, na revigoração das 
universidades e das grandes escolas. 

  

 Não basta desregulamentar, é preciso tornar possível que nos países periféricos 

os investidores encontrem empresas sólidas para acomodarem sua produção, assim 

como mão-de-obra qualificada e política estável. Somente os países que assim agirem 

sairão na frente na concorrência com outros países periféricos em busca da atração dos 

mercados. Exemplo é o investimento realizado na Índia para a formação de 

profissionais na área de computação, com a qualificação da mão-de-obra foi possível o 

crescimento de empresas indianas na exportação de software a custos reduzidos. No 

entanto, algumas empresas estrangeiras que utilizam serviços terceirizados de 

tecnologia da informação realizados na Índia já estão estudando a transferência de parte 

destes serviços para empresas brasileiras. O receio das multinacionais em permanecer 

na dependência da Índia, justifica-se pelos custos elevados e pela instabilidade política 

do país. 

 A inicial atração do mercado à Índia e o recente amedrontamento dos 

empresários estrangeiros ao atual aumento de custos e instabilidade política é um 

exemplo de que os países periféricos precisam esforçar-se não somente para atrair 

investimentos, mas também para a sua manutenção. 

 

 Embora o Brasil esteja se destacando diante dos investidores estrangeiros, 

muitos problemas ainda devem ser analisados e solucionados para que num futuro 

próximo não sejam os motivos para travar o crescimento da economia, afastando o 
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Brasil do bloco das grandes economias do futuro cobiçadas por empresas do mundo 

inteiro, ao lado da Rússia, Índia e China. 

 Uma primeira medida eficaz para o fortalecimento do Brasil diante das outras 

economias semelhantes é a tão comentada reforma tributária. Negar uma reforma, cujo 

objetivo principal é simplificar a cobrança de tributos, exterminar a guerra fiscal entre 

os Estados da federação e, ao menos aparentemente, reduzir a carga tributária é 

prorrogar efeitos benéficos para o desenvolvimento do país. Outras questões devem ser 

levadas em consideração na hipótese brasileira, como a má utilização do dinheiro 

público, da utilização desenfreada da presunção de culpa dos contribuintes, falta de 

investimentos em portos, aeroportos e estradas, burocracia exacerbada, dentre várias 

outras situações que dificultam o desenvolvimento das empresas nacionais e afastam 

investidores que aqui pretendem se instalar. 

 O objetivo destas estratégias deverá ser a adoção de projetos 

desenvolvimentistas locais, combinados à desregulamentação e à estabilidade política, 

facilitando o acesso ao mercado internacional e aos fluxos de capitais. Empresas locais, 

assim como as terceirizações e franquias atuam como alimento à cadeia produtiva do 

mercado global. 

 A questão a ser tratada é até que ponto o agir arbitrário do Estado, ou mesmo a 

omissão ou desorganização deste, choca-se com as medidas necessárias ao 

desenvolvimento. Mudanças da relação de poder no plano interno de cada país, e o 

conseqüente arranjo jurídico, assim como as transformações ético-políticas são 

imprescindíveis para o fortalecimento de cada Estado. Enquanto o Estado não agir 

proporcionalmente em busca da efetivação do direito ao desenvolvimento, não será 

possível a adequação necessária para o enfrentamento das conseqüências da 

mundialização. 

 Outra questão apresentada pelo mundo capitalista que aqui não se poderia deixar 

de mencionar é o fato de que a concorrência direciona as empresas ao desenvolvimento 

de novas tecnologias, garantindo assim a sua sobrevivência. O reflexo instantâneo de 

inovações tecnológicas é o desemprego e o aumento da distância entre pobreza e 

riqueza. Para o capitalismo, cada vez mais questões como o humanismo perde sua 

importância, apresentando-se contrário ao processo. 
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 Não há dúvidas que o mercado capitalista coloca os países em uma situação 

difícil, inicialmente, porque aqueles que pretendem fazer parte do mundo globalizado 

precisam voltar suas ações para atrair os investimentos ao seu território, e ainda 

fortalecer empresas locais para que estas atinjam as expectativas do mercado e dos 

investidores que aqui pretendem se instalar. Por outro lado, os efeitos da mundialização 

impõem uma legislação trabalhista menos rígida, desamparando o trabalhador, sem 

deixar de mencionar que o surgimento crescente de novas tecnologias fecha postos de 

trabalhos, gerando a cada dia mais desemprego, pobreza e o conseqüente aumento da 

violência. A busca pelo equilíbrio entre o movimento em direção ao mundo globalizado 

e a adoção de políticas voltadas a questões sociais e humanitárias deveria ser vista com 

mais atenção pelos Estados. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário do mundo globalizado apresenta-se como uma redução cada vez maior 

dos espaços nacionais, favorecido pelo enfraquecimento da regulação interestados, 

dando lugar à regulação das grandes multinacionais. Os efeitos dessa mundialização, 

principalmente em relação às estruturas do mercado, refletiram na necessidade de uma 

reflexão voltada ao revigoramento e modernização dos sistemas estatais. Deve-se 

repensar a intervenção ativa dos Estados-nações, redefinindo as suas funções. 

 Não mais é possível aceitar que a função do Estado é proteger as economias 

nacionais da concorrência internacional, necessário é propiciar que a economia nacional 

torne-se competitiva internacionalmente. Por outro lado, também não há mais lugar no 

mundo globalizado para sistemas jurídicos rígidos, inflexíveis e ineficazes. A 

desregulamentação é necessária para propiciar ao país periférico o desenvolvimento de 

medidas atrativas de investimentos estrangeiros para o seu território, e ainda o 

fortalecimento das empresas nacionais para possibilitar a sua competição no mercado 

mundial. 

 Não se está admitindo uma retirada completa do Estado, pois a regulamentação e 

intervenção na saúde, educação, desenvolvimento tecnológico, investimentos em infra-

estruturas são necessárias. Porém, a sua intervenção na regulação dos fluxos e trocas 

econômicas deverá ser redelineada. 
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 Finalmente, não obstante os expressivos ganhos gerados pela globalização, as 

questões sociais e humanitárias, tal como o desemprego, a desregulamentação dos 

direitos sociais e a violência apresentam-se cada vez mais como um problema que 

deverá cedo ou tarde ser enfrentado pelos países participantes do mundo globalizado. 
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RESUMO 

Este estudo objetiva analisar a possibilidade do Poder Judiciário exercer um controle 

sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, através do Poder Executivo e do 

Poder Legislativo, como forma de se obter uma maior efetividade dos direitos 

fundamentais esculpidos no texto da Constituição Federal. Analisando o sistema 

jurídico e seus elementos, pretende oferecer um conceito democrático de políticas 

públicas, que reflita a complexidade social que vive o Estado contemporâneo, 

ampliando a noção da responsabilidade pela implementação e execução das políticas 

públicas. Busca marco teórico em Ronald Dworkin para referendar a atuação judicial no 

controle de políticas públicas, dentro da idéia do direito integral, com inserção dos 

valores no sistema jurídico, apresentando as diferenças expostas por Dworkin entre 

regras, princípios e políticas. Pondera a importância do julgamento da ADPF nº 45 

MC/DF, relatado pelo Min. Celso de Mello, no debate do controle judicial das políticas 

públicas do Estado Democrático de Direito brasileiro. Expõe a discussão travada entre 

os juristas sobre a possibilidade de a jurisdição constitucional exercer um controle sobre 

as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo e Legislativo, resumidas no 

eixo substancial e no eixo procedimental da atividade judicial. Por fim, busca oferecer 

uma limitação ao controle judicial de implementação e execução de políticas públicas, 

conciliando o eixo analítico substancial e o procedimental da atuação judicial.  
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ABSTRACT 

This objective study to analyze the possibility of the Judiciary Power to exert a control 

on the public policies developed by the State, through the Executive Power and of the 

Legislative Power, as form of if getting a bigger effectiveness of the sculptured 

fundamental rights in the text of the Federal Constitution. Analyzing the legal system 

and its elements, it intends to offer a democratic concept of public policies, that reflects 

the complexity social that lives the State contemporary, extending the notion of the 

responsibility for the implementation and execution of the public policies. Search 

theoretical landmark in Ronald Dworkin to authenticate the judicial performance in the 

control of public politics, inside of the idea of the integral right, with insertion of the 

values in the legal system, presenting the differences displayed for Dworkin between 

rules, principles and policies. It ponders the importance of the judgment of the ADPF 45 

MC/DF, told for the Min. Celso de Mello, in the debate of the judicial control of the 

public policies of the Democratic State of Brazilian Right. It displays the quarrel 

stopped enters the jurists on the possibility of the constitutional jurisdiction to exert a 

control on the public policies developed by the Executive and Legislative, summarized 

in the substantial axle and the procedural axle of the judicial activity. Finally, it searchs 

to offer to a limitation to the judicial control of implementation and execution of public 

policies, conciliating substantial the analytical axle and the procedural one of the 

judicial performance. 

 

KEYWORDS: PUBLIC POLICIES – JUDICIAL CONTROL – SEPARATION OF 

POWERS – DEMOCRATIC STATE OF RIGHT. 

 

 
“A liberdade política só se encontra nos governos moderados. Mas ela nem 
sempre existe nos Estados moderados; só existe quando não se abusa do 
poder; mas trata-se de uma experiência eterna que todo homem que possui 
poder é levado a dele abusar; ele vai até onde encontra limites. Quem diria! 
Até a virtude precisa de limites. Para que não se possa abusar do poder, é 
preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder”.  

Barão de Montesquieu 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Com a constituição do Estado moderno, identificou-se1 três distintas 

funções estatais (legislativa, executiva e judiciária) que deveriam ser exercidas de forma 

independente e coordenada, num claro objetivo de se evitar a concentração de poder, 

para se efetivar os direitos fundamentais, numa especialização da atividade pública.    

A efetividade dos direitos fundamentais dependia, assim, de um maior 

controle de atuação daqueles que exerciam funções especiais no Estado, por se entender 

que o homem precisa de limites, sob pena de abuso do poder. 

Se no terreno das idéias tal pensamento encontrou forte amparo na criação e 

administração dos Estados modernos, pode-se afirmar, entretanto, que no campo fático 

este controle se constituiu em tímidas atuações que, longe disto, não conseguiram 

exterminar a concentração de poder nas mãos daqueles que o detém, sendo que agora, 

ao contrário da legitimidade divina do momento histórico-político anterior, tal 

concentração encontra-se camuflada num discurso legalista-liberal. 

Tal circunstância se agrava diante da constatação de que, se num primeiro 

momento, o Estado moderno foi criado sob forte influência do idealismo liberal, com 

prevalência da não ação estatal, status negativus de Jellinek, e império da lei, com 

pouca ingerência na vida social, verifica-se que, atualmente, tendo vivido a experiência 

social, constituiu-se o Estado Democrático de Direito, que clama por uma maior 

participação social, racionalidade nas atuações administrativas e, também, maior 

controle dos poderes instituídos. 

Tal pensamento oxigenou ainda mais as formas de controle dos poderes 

públicos, que foram ganhando novos contornos, num aprimoramento que encontrou 

respaldo na sociedade, que já não se contentava somente com o controle de 

constitucionalidade das leis, por entender que, com as promessas do “Estado 

providência”, precisava-se estar atento para as políticas desenvolvidas pelo 

Administrador Público. 

Deste modo, no caso do constitucionalismo brasileiro, principalmente com o 

término da ditadura militar, onde não se cogitava a discussão das decisões tomadas 

pelos superiores, começou a ganhar fôlego, na prática, a idéia do controle independente 

                                                 
1 Muito embora alguns apontem Locke como o responsável pela formulação inicial da teoria da separação 
de poderes, pode-se afirmar que foi em Montesquieu que tal teoria ganhou a sua sistematização devida, 
com o reconhecimento da existência dos poderes legislativo, executivo das coisas que dependem do 
direito das gentes (executivo) e o executivo das coisas que dependem do direito civil (judiciário) 
(MONTESQUIEU, 2000, p. 167) 
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das políticas públicas desenvolvidas pelos “chefes” dos Poderes Executivos e pelo 

Poder Legislativo, numa tentativa de se efetivar aquilo que estava garantido no texto da 

Constituição do país, os direitos fundamentais. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA NORMATIVIDADE 

Na evolução do conceito de política pública, deve-se à Ronald Dworkin as 

formulações científicas básicas delineadoras do sentido adequado da policy, que para 

este autor se associa à idéia de diretrizes da Administração Pública, ou seja, de metas, 

objetivos sociais que exigem um programa de ação a ser desenvolvido e realizado pelo 

Estado providência, atrelado à idéia do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). 

Buscando afastar o pensamento positivista dominante, Dworkin desenvolve 

um sistema onde o direito é constituído por padrões normativos que podem assumir a 

feição de regras, princípios e políticas, o que, por si só, já refuta a crença do positivismo 

nas regras. 

Na construção deste sistema, Dworkin conclui que o positivismo pode até 

ser uma explicação plausível quanto às normas de padrão regras - que seria para ele 

parte do conjunto normativo, mas nunca uma teoria geral, por não compreender os 

demais padrões normativos, ou seja, os princípios e as políticas. 

Para o professor estadunidense, os princípios se constituem em padrões que 

devem ser obedecidos, porque refletem: “uma exigência de justiça ou eqüidade ou 

alguma outra dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2002, p. 36), identificados, assim, 

pelo seu conteúdo, que vinculam exigências relacionadas aos valores morais da justiça e 

da eqüidade, e não pela autoridade ou pelo procedimento que originou esta autoridade. 

Buscando estabelecer melhor as diferenças existentes entre os padrões 

regras e princípios, Dworkin admite que a formulação das regras está mais atrelada ao 

papel do Estado, sendo que, no caso da criação e definição dos princípios, a comunidade 

exerceria uma função muito mais relevante, por meio da moralidade pública, que 

permitiria uma simbiose maior dos valores presentes na sociedade. 

Também no caso de conflitos internos destes padrões, verifica-se que as 

regras apresentam solução na forma de eliminação de uma delas, do tipo “tudo-ou-
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nada”, enquanto que a colisão entre princípios aparentemente conflituosos é resolvida 

através de um critério de ponderação da relevância2.   

Percebe-se que Dworkin está especialmente preocupado em rediscutir, no 

âmbito do pensamento jurídico, o conteúdo das normas jurídicas, limitadas, até então, 

ao âmbito das regras, desconstruindo a suposta pureza do pensamento positivista, de 

forma a oferecer uma alternativa à tese liberal do monopólio estatal quanto à produção 

de normas, completando o sistema jurídico com os valores, introduzidos através dos 

princípios. 

Tal discussão aponta para um redirecionamento do dogma liberal de que os 

poderes instituídos esgotam a produção do direito, aceitando-se o pensamento de que a 

comunidade, nos moldes do pluralismo Rawlsiano, através das relações cotidianas 

complexas, promove também a construção de padrões de comportamento, que não 

podem ser desconsiderados na aplicação do direito.3  

Dworkin, apesar de empregar bastantes esforços na definição dos padrões 

regras e princípios, também reconheceu a existência dos padrões normativos das 

políticas quando afirmou que, muitas vezes, as soluções a questões jurídicas não estão 

fundadas propriamente em regras, pois os juristas recorrem a “padrões que não 

funcionam como regras, mas operam diferentemente, como princípios, políticas e outros 

tipos de padrões” (DWORKIN, 2002, p. 36). 

Assim, o autor norte-americano considera que as políticas são capazes de 

viabilizar argumentos jurídicos persuasivos para solução de hard cases, uma vez que 

integram o sistema jurídico, terminando por conceituar as políticas como “aquele tipo 

de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral alguma melhoria em 

algum aspecto econômico, político ou social da comunidade” (DWORKIN, 2002, p. 

36), diferentemente dos princípios que possuem argumentações jurídicas que tendem a 

estabelecer um direito individual ou de grupo. 

Partindo da noção de que a formulação de políticas pressupõe uma 

regulação jurídica apta a torná-las efetivas, Dworkin percebe que as políticas dependem, 

para a sua concretização, da adoção de um padrão jurídico que vai introduzir na 

                                                 
2 Sobre o tema, ver também: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Tradução de 
Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2002.  
3 Este pensamento é reforçado por Peter Häberle em sua obra Hermenêutica constitucional: a sociedade 
aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor: 2002. 
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atmosfera social um conjunto de metas, na pretensão de se instituir camadas de 

interação social, que passarão a ser processados no âmbito jurídico. 

Apesar de Dworkin ter abordado as políticas como padrão normativo, pode-

se observar que este autor não tece maiores comentários sobre os elementos essenciais 

do seu conceito de política, que podem ser definidos como a sua fonte de produção e a 

identificação e realização de seus objetivos. 

Assim, é que Jean Carlos Dias, analisando a questão, destaca que “de início, 

para que uma política possa ser considerada pública e, assim, corroborar a conceituação 

de Dworkin, deve-se atribuir sua elaboração ao Estado” (DIAS, 2007, p. 42), ficando 

claro também que “não se pode, no pensamento de Dworkin, afirmar que os objetivos 

devam ser considerados de modo neutro no que se refere à violação dos direitos 

fundamentais” (DIAS, 2007, p. 48). 

Neste ponto, ainda que de difícil tarefa, imprescindível que se busque 

fornecer um conceito contemporâneo para os padrões normativos de políticas públicas, 

que seja capaz de conduzir a uma correta compreensão do tema, vez que a definição 

apresentada por Dworkin merece ser mais bem delineada. 

Pode-se, assim, afirmar que as políticas públicas representam os aparelhos 

de ação dos governos, através de uma substituição dos "governos por leis" (government 

by law) pelos "governos por políticas" (government by policies), imposta pela própria 

superação do dogma do Estado liberal pelo Estado social, que é o fundamento mediato e 

fonte de justificação das políticas públicas, através do implemento dos direitos 

fundamentais positivos, que exigem uma prestação positiva do Poder Público (BUCCI, 

1996, p. 135). 

De se entender também que, conforme as lições de Fábio Comparato, a 

política pública não se resume a norma e nem a ato jurídico, que possuem natureza 

heterogênea e se submetem a regime jurídico próprio, mas os engloba como seus 

componentes, por ser a política, antes de tudo, uma “atividade, isto é, um conjunto 

organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado” 

(COMPARATO, 1998, p. 44 e 45).    

Pensando nas políticas públicas como o conjunto de planos e programas de 

ação governamental voltados à intervenção no domínio social, por meio dos quais são 

traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na 
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implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição, é que 

Maria Paula Dallari Bucci definiu políticas públicas como sendo "programas de ação 

governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados" (BUCCI, 2002, p. 241). 

No mesmo sentido, destaca Eros Grau que: “A expressão política pública 

designa atuação do Estado, desde a pressuposição de uma bem demarcada separação 

entre Estado e sociedade” (GRAU, 2005, p. 25), o que terminou por influenciar também 

o significado dado por Américo Bedê ao conceito de políticas públicas, quando afirmou 

que “pretende significar um conjunto ou uma medida isolada praticada pelo Estado com 

o desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de 

Direito” (FREIRE JUNIOR, 2005, p. 47). 

Ocorre que, no atual Estado Democrático de Direito, não se concebe mais a 

idéia de que o Estado seja o único fomentador de políticas públicas, pois a sociedade 

civil ganha cada vez mais espaços de atuação, seja na própria deliberação de políticas 

públicas, como acontece, por exemplo, nos Conselhos Municipais de Criança e de 

Adolescente, seja na execução destas políticas, com as ONG’s que possuem grande 

participação na efetivação, principalmente, dos direitos sociais, ou até mesmo na 

consulta popular que ocorre, por exemplo, com os orçamentos participativos. 

Por este motivo, é que Colombarolli definiu políticas públicas como 

“medidas tomadas pelo Estado e/ou pela Sociedade Civil com o escopo de, 

legitimamente, efetivarem direitos” (COLOMBAROLLI, 2006, p. 178). 

Assim, pode-se buscar definir políticas públicas como sendo aquelas 

atividades promocionais desenvolvidas eficientemente pelo Estado e/ou pela Sociedade 

Civil a fim de alcançar objetivos específicos de interesse econômico, político ou social, 

como forma de se efetivar os direitos fundamentais e/ou o Estado Democrático de 

Direito. 

É importante esclarecer que as políticas públicas, muito embora não se 

confundam com os princípios, são, geralmente, estabelecidas através de normas-

princípios, que demandam a atividade promocional do Estado, orientando as escolhas 

dos meios e instrumentos para a consecução dos fins públicos. 
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3 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Conforme relatado acima, as políticas públicas desempenham importante 

missão na concretização dos direitos fundamentais, não sendo mais uma função 

exclusiva do Estado, uma vez que a atual fase do constitucionalismo proclama uma 

maior participação da sociedade civil. 

Sendo assim, diante de uma violação flagrante a um direito fundamental, 

seja ele individual ou coletivo, praticada por uma política pública, imposta por uma 

maioria a uma minoria, caberia cogitar da legitimidade do Poder Judiciário em intervir 

para determinar a sua cessação, no caso de ineficiência ou omissão parcial, ou a sua 

formulação e execução, no caso de omissão total.  

De outra forma, poderia o Poder Judiciário, no exercício de suas funções, 

determinar a formulação, execução ou cessação das atividades desenvolvidas pelo 

Estado? Caso afirmativo, em quais circunstâncias seria legítima esta interferência? No 

desenvolvimento de políticas públicas, estaria o Poder Judiciário usurpando funções dos 

demais Poderes? 

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência pátria sempre negaram a 

possibilidade de se exercer qualquer tipo de controle judicial que afetasse a “separação 

dos poderes” e a discricionariedade dos atos administrativos, admitindo, somente, o 

controle legal dos atos vinculados, que, caso contrariassem as normas jurídicas, 

deveriam ser anulados. 

Verifica-se, no entanto, com a evolução do constitucionalismo e do próprio 

Estado de Direito, que estes posicionamentos têm sido revisitados, ganhando um 

colorido axiológico especial, o que pode ser constatado, por exemplo, com a aceitação 

da doutrina dos “motivos determinantes dos atos administrativos”, quando se começou a 

aceitar a possibilidade de análise do mérito administrativo. 

Esse árduo progresso doutrinário e jurisprudencial ganhou fôlego no 

paradigmático julgamento da ADPF nº 45 MC/DF, onde o Min. Relator Celso de Mello, 

em decisão monocrática, ementou que:  

 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE 
E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO 
CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. 
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DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER 
RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO 
POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO 
NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. 
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS 
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE 
SEGUNDA GERAÇÃO). 

 

Ainda que o julgamento no plenário tenha sido prejudicado pela 

promulgação da Lei nº 10.777/2003, que colocou em vigência dispositivo vetado na 

edição da Lei nº 10.707/2003, em seu art. 55, § 2º, que tratava de recursos financeiros 

mínimos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, não há como negar 

as novas luzes que foram lançadas sobre a temática da jurisdição constitucional. 

Em sua fundamentação, o Min. Relator Celso de Mello afirmou que o Poder 

Judiciário poderia, embora excepcionalmente, formular e implementar políticas 

públicas, destacando que:  

 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-
se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a 
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos 
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que 
derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. [...] Não 
obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 
opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 
investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 
absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de 
atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de 
modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, 
comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de 
um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível 
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 
necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 
indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e 
até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a 
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a 
todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada 
pelo Estado. 

 

De fato, com a evolução da sociedade moderna, as relações sociais foram se 

tornando cada vez mais complexas, caminhando para um constante questionamento das 
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políticas públicas adotadas pelos representantes populares no exercício de suas funções, 

de modo que o Poder Judiciário, progressivamente, foi sendo acionado para se 

manifestar sobre os direitos existentes nas controvérsias políticas, numa visão 

democrática do Estado de Direito. 

A partir daí, a concepção clássica da tripartição dos poderes foi sendo 

reanalisada, numa postura clara de se buscar efetivar aqueles direitos garantidos nas 

Constituições dos Estados contemporâneos, o que gerou a necessidade de um Poder 

Judiciário mais participativo, responsável também pela concretização do Estado 

Democrático de Direito, por não se aceitar mais a idéia de entrega a alguém do poder 

absoluto sobre determinada função pública, especialmente o de formular e implementar 

políticas públicas4. 

Tal postura se deve também ao pensamento de que a carta máxima de 

direitos de uma sociedade possui uma força normativa5 suficiente para garantir a plena 

aplicabilidade de suas normas, impedindo a violação de seus dispositivos 

constitucionais, numa oposição clara da idéia da “folha de papel” de Lassale6, em 

respeito à primazia da supremacia da Constituição. 

Esta crescente judicialização da política tem causado certa tensão entre os 

poderes, que se materializou em dois eixos analíticos: de um lado, que defende um 

Poder Judiciário mais atuante nas questões políticas do Estado e; do outro, que nutre 

uma visão política democrática que privilegia a formação de uma cidadania ativa e 

comunicativa. 

Para o primeiro eixo, também denominado de substancialista, o Poder 

Judiciário deve atuar ativamente como um protetor dos princípios fundamentais da 

democracia e como um veículo de transformação social do país, no intuito de se 

consolidar a igualdade material entre a sociedade, sem prejuízo da liberdade7. 

                                                 
4 Abordando este assunto, Américo Bedê afirma que: “O legislador não é o único responsável por 
viabilizar a Constituição. O juiz tem a missão constitucional de impedir ações ou omissões contrárias ao 
texto, sem que com essa atitude esteja violando a Constituição” (FREIRE JUNIOR, 2005, p. 44) 
5 Sobre o assunto, ler HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 1991. 
6 LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1988. 
7 "Das múltiplas mutações, a um tempo institucionais e sociais, têm derivado não apenas um novo padrão 
de relacionamento entre os poderes, como também a conformação de um cenário para a ação social 
substitutiva a dos partidos e a das instituições políticas propriamente ditas, no qual o Poder Judiciário 
surge como uma alternativa para a resolução de conflitos coletivos, para a agregação do tecido social e 
mesmo para a adjudicação da cidadania, tema dominante na pauta da facilitação do acesso à justiça” 
(WERNECK VIANA; CARVALHO; MELO; BURGOS, 1999, p. 22.). 
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Os adeptos desta corrente defendem que o controle realizado pelo Poder 

Judiciário é importante para a (re)construção do sistema de valores democráticos, uma 

vez que se abre mais uma via de acesso às instâncias do poder, o que é profundamente 

importante para o pluralismo, de forma a garantir maior participação política de grupos 

excluídos na sociedade, fortalecendo-se a democracia por intermédio da atuação do 

Poder Judiciário. 

Ao contrário do que defendem seus críticos, entendem os substancialistas 

que esta medida é necessária para o próprio fortalecimento da democracia participativa, 

que não é violada com a intervenção do Poder Judiciário nas atividades políticas do 

Estado, mas cria novo mecanismo de participação popular, principalmente daqueles 

alijados do processo político. 

O eixo procedimentalista acredita que a atuação do Poder Judiciário no 

controle de políticas públicas desrespeita o processo democrático, que elege os seus 

representantes para a formulação das atividades necessárias para a coletividade, não 

sendo o meio adequado para a discussão dos conflitos político-sociais, em virtude, 

também, das sérias dificuldades que os tribunais possuem para atuar de forma a 

reconhecer e decidir acerca desses conflitos8. 

O entendimento é de que a intervenção Judicial cria uma cultura paternalista 

que impede o pleno exercício da cidadania ativa num regime comunicativo democrático, 

de forma a cultivar o individualismo totalmente dependente do Estado, não sendo 

necessária a intervenção do Poder Judiciário no controle de implementação e execução 

de políticas públicas, devendo se ater somente a uma atuação que consagre a conquista 

de canais comunicativos democráticos, garantindo a existência de ambiente que 

propiciem os indivíduos a criarem os seus próprios direitos.  

Assim, para os procedimentalistas, a intervenção judicial somente seria 

legítima para garantir o procedimento democrático e a forma deliberativa da 

constituição da vontade política, por não competir ao Poder Judiciário definir sobre o 

que o indivíduo deve decidir, mas apenas como ele deve proceder nesta decisão, de 

forma a garantir aos cidadãos a liberdade de participação política ativa, da maneira que 

bem entenderem.  

                                                 
8 WERNECK VIANA; CARVALHO; MELO; BURGOS, 1999, p. 24. 
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Em sua construção filosófica, Dworkin prioriza os direitos fundamentais em 

detrimento da soberania popular9, buscando proteger esta categoria de direitos contra 

violações advindas de processos majoritários de deliberação. Para ele, portanto, a 

soberania popular é limitada pelos direitos fundamentais, vez que a lei, advinda de um 

processo legislativo majoritário, nem sempre é justa. 

Neste processo de defesa e supremacia dos direitos fundamentais, em 

decorrência do pensamento dworkiano de inserção da moral no sistema jurídico através 

da noção integridade do direito10, o juiz “Hércules“ deve desempenhar um papel de 

suma importância na luta pela observância da própria Constituição, principalmente nos 

casos por ele denominado de hard cases, onde não há regras disciplinando a questão, 

numa forma de se empregar a melhor solução possível através de um método racional, 

com utilização de critérios objetivos de justificação do direito, regido também por 

princípios, e não somente por regras. As decisões judiciais devem, desta forma, ser 

alicerçadas nos princípios, na busca da racionalidade e da coerência nas decisões 

judiciais e em nome da preservação dos direitos fundamentais.  

Em Dworkin, os juízes são também protagonistas da transformação social, 

participando positivamente na democracia contemporânea, por ser um poder estratégico 

capaz de afirmar e proteger os princípios democráticos11. 

Entende o autor estadunidense que a cessão de algumas decisões do Poder 

Legislativo para o Poder Judiciário pode ser mais benéfica para os setores excluídos do 

processo democrático, como os pobres e as minorias. Geralmente, os afortunados 

possuem maior influência sobre as decisões do Legislativo, o que lhes proporciona 

maiores benefícios, em detrimento dos não tão prósperos, o que também se verifica com 

a maioria no Legislativo, que termina funcionando mais severamente contra as 

minorias, numa maior probabilidade de violação dos direitos das minorias (DWORKIN, 

2001, p. 25-32). 

                                                 
9 DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. Trad. de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, pp. 25-32. 
10 A idéia de integridade do direito de Dworkin entende o direito como um modo de aperfeiçoamento da 
comunidade política, através de uma intensificação de sua base moral e a reinterpretação construtiva de 
sua tradição jurídica. Refuta a noção do Direito como pacto por considerar que a ordem de direitos e 
responsabilidades não decorre de um comando arbitrário, mas da própria convivência social e política. 
(DWORKIN, 1999, p. 271-331) 
11 Sobre o assunto, rejeitando tanto a idéia do passivismo quanto a do ativismo judicial, ver DWORKIN, 
Ronald. O Império do Direito, Trad. de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 
441-453. 
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Para Dworkin (1999, p. 4), o Poder Judiciário "tem o poder de revogar até 

mesmo as decisões mais ponderadas e populares de outros setores do governo, se 

acreditar que elas são contrárias à Constituição”12.  

Entretanto, o professor norte-americano pontua que essa atuação do Poder 

Judiciário na seara política requer uma prestação jurisdicional que não seja baseada em 

fundamentos de natureza política, mas em princípios13, devendo, as decisões judiciais, 

ser proferidas com racionalidade em suas argumentações e com coerência na 

justificação do raciocínio jurídico, pautadas em argumentos baseados em princípios, e 

não em argumentos políticos. 

É neste sentido que tem evoluído o entendimento jurisprudencial e 

doutrinário pátrio. Na análise da decisão proferida pelo Min. Relator Celso de Mello no 

julgamento da ADPF nº 45 MC/DF, verifica-se que prevaleceu o entendimento da 

supremacia constitucional, que impõe que os direitos fundamentais sejam preservados 

por todos os poderes. 

Conforme o entendimento de Dworkin, as políticas públicas integram o 

sistema jurídico, sendo que o Poder Judiciário, através de um controle racional-jurídico, 

possui legitimidade constitucional para tutelá-las, desde que violadoras de direitos 

fundamentais. 

É preciso se ter em mente que, para Dworkin, “os argumentos de política 

justificam uma decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum 

objetivo coletivo da comunidade como um todo”, enquanto que “os argumentos de 

princípio justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita ou garante 

um direito de um indivíduo ou de um grupo” (DWORKIN, 2002, p. 129).14 Codificando 

                                                 
12 Segundo Dworkin, chegou-se "a um equilíbrio em que o tribunal desempenha um papel no governo, 
mas não, mesmo exagerando, o papel principal." Sustenta o autor que o melhor que se tem a fazer é 
"trabalhar, abertamente e com boa vontade, para que o argumento nacional de princípio oferecido pela 
revisão judicial seja o melhor argumento. Temos uma instituição que leva algumas questões do campo de 
batalha da política de poder para o fórum do princípio. Ela oferece a promessa de que os conflitos mais 
profundos, mais fundamentais entre o indivíduo e a sociedade irão, algum dia, em algum lugar, tornar-se 
finalmente questões de justiça. Não chamo isso de religião nem de profecia. Chamo isso de direito." 
(DWORKIN, 2001, p. 103) 
13 Dworkin entende que "o tribunal deve tomar decisões de princípio, não de política - decisões sobre que 
direitos as pessoas têm sob o nosso sistema constitucional, não decisões sobre como se promove o bem-
estar geral". (DWORKIN, 2001, p. 101.) 
14 Necessário comentar que o pensamento de Dworkin se encontra umbilicalmente ligado ao princípio da 
igualdade por razões até mesmo históricas. Como esclarece Dimitri Dimoulis, na época das colônias, os 
norte-americanos continuavam submetidos ao Parlamento do Reino Unido, que, via de regra, lembrava-se 
dos colonos americanos na fixação e levantamento de impostos, muitas vezes considerados abusivos, 
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o discurso dworkiano, os argumentos de política poderiam ser utilizados na tutela e 

promoção dos direitos difusos, enquanto que os argumentos de princípio caberiam 

imediatamente na proteção dos direitos individuais, extensíveis aos direitos coletivos 

stricto sensu. 

Entretanto, tal abordagem possui uma fundamentação histórica que não se 

coaduna com a perspectiva posta nos dias atuais. Conquanto seja certo pensar na tutela 

principiológica dos direitos individuais e coletivos em detrimento das ações impostas 

pela maioria que feriam direitos fundamentais, também o é no caso dos direitos difusos, 

pois não há como se pensar que os direitos difusos se coadunem sempre com o direito 

imposto pela maioria parlamentar, que, supostamente, representa a maioria de um povo.  

As pressões econômicas que são feitas no parlamento, muitas vezes, tornam 

as decisões políticas diametralmente opostas aos direitos fundamentais difusos, que não 

podem, pelo argumento de que as decisões foram tomadas pela maioria, ficar livres de 

um controle que torne esses direitos efetivos15. Por este motivo, é que se deve entender 

que, na verdade, Dwokin não reduz a proteção judicial aos direitos individuais e 

coletivos stricto sensu, mas a expande também aos direitos fundamentais ditos difusos, 

quando violados por decisões da maioria parlamentar ou pelo executivo. 

Este entendimento tem ganhado, cada vez mais, adeptos no sistema 

constitucional brasileiro16, sendo proveitosa a declaração de Gustavo Binenbojm (2004, 

p. 246) de que: 

 
A jurisdição constitucional é, portanto, uma instância de poder 
contramajoritário, no sentido de que sua função é mesmo de anular 
determinados atos votados e aprovados, majoritariamente, por representantes 
eleitos. Nada obstante, entende-se, hodiernamente, que os princípios e 

                                                                                                                                               
gerando um sentimento de desigualdade. Por isso, explica Dimitri, “o documento chamado “Constituição” 
que deveria fundamentar o poder soberano e limitar o legislador, isto é, a maioria parlamentar, surgiu nos 
Estados norte-americanos, declarados independentes em 1776, com o principal objetivo de garantir a 
liberdade individual em face de todos os poderes estatais, ou seja, também em face do legislador 
ordinário” (DIMOULIS, MARTINS, 2007, p. 29). Esta é a razão do apego do pensamento estadunidense 
ao direito individual. 
15 Esclarece Eduardo Appio: “Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, os grupos empresariais exercem 
enorme influência no processo de definição das políticas públicas pelo Executivo e pelo Legislativo, 
alijando, na maioria dos casos, os diretamente prejudicados pelas decisões do processo democrático 
formal” (APPIO, 2008, p. 36). 
16 Andreas Krell chega a afirmar que “onde o processo político da definição concretizadora e 
implementação de uma política pública falha em nível de Executivo, o Judiciário tem não somente o 
poder, mas o dever de intervir” (KRELL, Andréas J. Controle judicial dos serviços públicos básicos na 
base dos direitos fundamentais sociais. In SARLET, Ingo Wolfgang. A Constituição Concretizada: 
construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, 25-60p.) 
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direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados, são, em verdade, 
condições estruturantes e essenciais ao bom funcionamento do próprio 
regime democrático; assim, quando a justiça constitucional anula leis 
ofensivas a tais princípios ou direitos, sua intervenção se dá a favor, e não 
contra a democracia. Esta é a fonte maior de legitimidade da jurisdição 
constitucional. 

 

A decisão monocrática proferida no julgamento da ADPF nº 45 MC/DF, 

pelo Min. Celso de Mello, tem sido renovada diariamente pela jurisprudência pátria, que 

tem, corajosamente, enfrentado o tema com o brio necessário para a efetivação dos 

direitos fundamentais. 

Mas, diante deste novo movimento judicial, haveria uma limitação a atuação 

jurisdicional no controle de políticas públicas? Será que esse controle judicial possui a 

mesma amplitude na implementação e na execução de políticas públicas? Por fim, de 

alguma forma, seria viável conciliarmos os eixos substancialista e procedimentalista na 

atividade judicial de controle de políticas públicas? 

O próprio Dworkin estabeleceu uma diferença entre as questões sensíveis à 

eleição e questões insensíveis à eleição, afirmando que as questões de política são 

“sensíveis à eleição” (e a vontade da maioria), enquanto que as questões de princípios 

“não são sensíveis à eleição”, o que autorizaria o seu controle através da atividade 

judicial17. 

Em sua construção, Dworkin esclarece que “as decisões judiciais nos casos 

civis, mesmo em casos difíceis como o da Spartan Steel, são e devem ser, de maneira 

característica, gerados por princípios, e não por políticas” (DWORKIN, 2002, p. 132), o 

que, por certo, já é uma limitação ao exercício da atividade controladora do Judiciário, 

que não pode decidir casos que envolvam políticas públicas com argumentos gerados 

por políticas, muito embora eles possam ser considerados na fundamentação. Ou seja, o 

controle judiciário das políticas públicas não poderia ser realizado a partir de 

argumentos de política, mas por argumentos de princípio, o que não afasta a 

possibilidade de o Juiz, no caso concreto, levar em consideração também, como motivos 

secundários, argumentos de política.  

                                                 
17 Afirma DWORKIN (2003, p 224): “a decisão de usar ou não os fundos públicos disponíveis para 
construir um novo centro de esportes ou um novo sistema de estradas é normalmente sensível à eleição. 
[...] a decisão de matar ou não os assassinos convictos ou de proibir a discriminação racial no trabalho 
parece, por outro lado, insensível à eleição”. 
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Sob o império do paradigma do Estado Democrático de Direito, é 

importante considerar que há um clamor pela maior participação popular na democracia, 

que não pode mais ser entendida como meramente representativa, mas, necessariamente 

e progressivamente, participativa, o que reflete na implementação das políticas 

públicas18. 

Neste ponto, o giro de decisionismo do Executivo e Legislativo para o 

Judiciário na implementação de políticas públicas não atende ao princípio democrático 

de participação popular efetiva, vez que a implementação das políticas públicas poderia 

ser realizada pela deliberação de uma só mente, possibilitando um domínio aristocrático 

judicial indesejável. 

Tal raciocínio, no entanto, deve ser excepcionado nos casos extremos de 

carência de implementação de políticas públicas, que violem claramente os direitos 

fundamentais, o que poderia ser considerado no caso do mínimo existencial, conforme o 

julgamento da ADPF nº 45 MC/DF, e no da discricionariedade zero19.   

Já, no caso da execução de políticas públicas, já tendo a mesma sido 

deliberada democraticamente, não se poderia alegar que o controle judicial de políticas 

públicas violaria o princípio democrático de participação popular na concretização de 

políticas públicas. 

Neste caso, pressupondo a previsão legal da política pública no 

ordenamento jurídico, a falta de realização da política pública específica e, até mesmo, a 

violação ao princípio da igualdade na execução desta política, não se poderia negar a 

participação ampla do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas, ainda que 

por meio de um papel complementar. 

Entendendo a amplitude da questão que se coloca, pode-se concluir pela 

possibilidade de conciliação dos eixos procedimentalista e substancialista na atividade 

judicial de controle de políticas públicas. 

A conclusão nos é colocada por Eduardo Appio: 

                                                 
18 Conforme Appio: “O grau de sucesso de uma política pública depende, portanto, da combinação dos 
modelos representativo e participativo de democracia, os quais devem funcionar de modo complementar, 
garantindo a legitimidade das decisões governamentais através de mecanismos que aproximem 
governantes e governados em torno do núcleo da Constituição, os direitos fundamentais.” (APPIO, 2008, 
p. 167). 
19 Germana de Moraes explica que “há redução da discricionariedade a zero, quando as circunstâncias 
normativas e fáticas do caso concreto eliminam a possibilidade de escolha entre diversas opções a ponto 
de subsistir apenas uma solução juridicamente possível.” (MORAES, 2004, p. 169). 
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A “formulação” das políticas públicas depende, portanto, de uma concepção 
procedimental de democracia, enquanto que o controle judicial de sua 
“execução” demanda uma concepção substancial, atrelada ao princípio da 
isonomia”. (APPIO, 2008, p. 251) 

 

Assim, pode-se afirmar que, no constitucionalismo vigente, é perfeitamente 

possível o controle judicial de execução de políticas públicas, enquanto que, no caso de 

formulação de políticas públicas, o controle judicial seria mitigado, podendo se realizar 

em casos extremos, como o do mínimo existencial e o da discricionariedade zero, numa 

clara violação ao direito fundamental, utilizando-se de racionalismo jurídico na 

construção dos argumentos da decisão proferida, reafirmando-se a força normativa dos 

textos constitucionais.  

 

4 CONCLUSÃO 

Pretendia o presente artigo proceder a análise da possibilidade do 

julgamento pelo Poder Judiciário das políticas públicas realizadas, ou não, pelos demais 

Poderes da República, no intuito de se buscar dar maior efetividade ao texto 

constitucional pátrio. 

De início, utilizando-se do pensamento de Dwokin, pode-se constatar que o 

sistema jurídico não é composto somente por regras, mas por princípios e políticas 

também, que introduzem valores necessários para o aperfeiçoamento desse sistema. 

As regras podem ser identificadas pela sua fonte que, em regra, seria o 

Estado, sendo que, no caso de conflito interno, prevalece a dinâmica da exclusão total, 

do “tudo-ou-nada”, enquanto que os princípios são caracterizados pela íntima ligação 

com a comunidade, uma vez que refletem os valores de justiça e eqüidade, 

predominando a ponderação no caso de aparente colisão interna. 

Já, as políticas seriam “aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a 

ser alcançado, em geral alguma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 

social da comunidade” (DWORKIN, 2002, p. 36), diferentemente dos princípios que 

possuem argumentações jurídicas que tendem a estabelecer um direito individual. 

Desta forma, entendendo que as políticas públicas são desenvolvidas, 

atualmente, pelo Estado e pela Sociedade Civil, formulou-se uma proposta de conceito 

para políticas públicas que seriam aquelas atividades promocionais desenvolvidas 
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eficientemente pelo Estado e/ou pela Sociedade Civil a fim de alcançar objetivos 

específicos de interesse econômico, político ou social, como forma de se efetivar os 

direitos fundamentais e/ou o Estado Democrático de Direito. 

Em relação ao papel do Poder Judiciário no controle das políticas públicas, 

verificou-se grande evolução no entendimento jurídico que, inicialmente, não cogitava 

da possibilidade de limitação na atuação política dos poderes, passando pela aceitação 

da “teoria dos motivos determinantes”, chegando ao paradigmático julgamento da 

ADPF nº 45 MC/DF, onde, em decisão monocrática, o Min. Relator Celso de Mello, 

corajosamente, entendeu pela possibilidade da utilização daquela via processual para se 

realizar o controle de políticas públicas, em razão de violação de direito fundamental, 

preservando-se o mínimo existencial. 

Analisando a temática, pode-se perceber que existem dois eixos teóricos: o 

procedimentalista, que entende que o papel do Poder Judiciário no exame das políticas 

públicas é o de garantir os meios de exercício da cidadania ativa, não intervindo no 

conteúdo das políticas e; o substancialista, onde se encontra posicionado o teórico 

estadunidense, defendendo que, para se garantir uma sociedade mais justa e equilibrada, 

preservando-se o sistema democrático, o Poder Judiciário deve agira positivamente na 

busca da efetivação dos direitos fundamentais.  

Buscou-se na doutrina de Dworkin o referencial teórico para a defesa de um 

posicionamento judicial mais positivo, vez que este jusfilósofo entende pela primazia 

dos direitos fundamentais em detrimento da soberania popular. 

Desta forma, não há como negar, atualmente, a possibilidade de controle 

judicial das políticas públicas, não se podendo falar em ausência de legitimidade do 

Poder Judiciário para a implantação dessas políticas ou em violação do princípio da 

“separação dos poderes”. 

A força normativa constitucional é quem impulsiona o Poder Judiciário para 

uma maior concretização dos direitos fundamentais, que não podem ser violados pela 

ausência total ou parcial de políticas públicas eficientes. A legitimidade do controle do 

Poder Judiciário provém do próprio texto constitucional que consagra os objetivos que 

devem ser alcançados pelo Estado, quer seja pelo Poder Executivo, Legislativo ou 

Judiciário, ainda que este tenha que assumir funções que, originariamente, não seriam 

de sua competência.  

4068



  

Entretanto, conforme Dworkin, este controle deve ser realizado através de 

uma visão integral do direito, que respeite a racionalidade jurídica que deve ser 

empregada, pelo juiz “Hércules”, na construção da melhor solução possível para os hard 

cases, não se aceitando que as decisões sejam tomadas por meros critérios políticos, 

mas por princípios jurídicos. 

Conclui-se ser perfeitamente possível o controle judicial de execução de 

políticas públicas, enquanto que, no caso de formulação de políticas públicas, o controle 

judicial seria mitigado, podendo se realizar em casos extremos, como o do mínimo 

existencial e o da discricionariedade zero, numa clara violação ao direito fundamental, 

utilizando-se de racionalismo jurídico na construção dos argumentos da decisão 

proferida, reafirmando-se a força normativa dos textos constitucionais.  
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SOCIEDADE CIVIL E PODER LOCAL: O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRATICA DA CIDADE – 

ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DE PORTO ALEGRE E FORTALEZA 

 

Bernardo Brasil Campinho∗

 

RESUMO 

Este artigo buscar refletir acerca do processo conhecido como orçamento participativo, 

tanto em seus aspectos jurídico-constitucionais, analisando sua influência na construção 

do espaço público na cidade, problematizando a configuração deste recurso como uma 

possibilidade de gestão democrática urbana, servindo-se, preliminarmente, de uma 

análise da afirmação jurídico-constitucional da democratização do Estado e das 

possibilidades que são criadas na Constituição para a intervenção da sociedade civil no 

espaço público, com destaque para a articulação de princípios orçamentários 

constitucionais e de um planejamento financeiro e orçamentário construído em parceria 

entre sociedade civil e governo local, notadamente no âmbito municipal, procedendo a 

uma comparação das trajetórias de institucionalização da participação da sociedade civil 

do processo orçamentário em duas capitais brasileiras nas últimas duas décadas: Porto 

Alegre e Fortaleza, delineando os contextos históricos e apontando as características que 

aproximam as duas experiências, bem como pontuando as diferenças, destacando o 

papel da Prefeitura na coordenação do orçamento participativo e seu grau de 

institucionalização, procurando ainda visualizar os desafios a serem enfrentados na 

afirmação da prática do orçamento participativo, especialmente nas duas cidades, como 

elemento para a democratização do espaço público urbano, que consiga criar um 

diálogo efetivo entre Estado, sociedade civil e cidadão no âmbito local e/ou municipal.   

 

PALAVRAS-CHAVE: PÚBLICO, CIDADE, SOCIEDADE, ORÇAMENTO, 

DEMOCRACIA.  
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ABSTRACT 

This work seeks to reflect upon the process known in Brazil as participative budget, in 

its legal and constitutional aspects, as well in its influence in the building of a public 

urban space, using, in the beginning, an analysis of the constitutional affirmation of the 

democratic process in the State and of the possibilities that are created in the 

Constitution to an intervention of the civil society in the public space, setting in 

evidence the articulation between budget principles and a financial and budget planning 

built in partnership between civil society and local government, specially in the city 

level, and, after that, proceeding a comparison between to local experiences of 

participative budget in Brazilian cities, which are Porto Alegre and Fortaleza, setting the 

historical contexts of those experiences, pointing out their differences, proximities and 

degree of building legally the participative budget as a local institution, searching also 

to evidence the challenges that are faced in the affirmation of this practice, in the 

mentioned cities and in general, as an element of a democratic process in the urban and 

local public space, that can established a dialog between State, civil society and 

common citizen in the local and/or city level in the present context. 

 

1. Introdução: sociedade civil e espaço público 

 

O presente trabalho busca refletir, a partir de contribuições do Direito 

Constitucional e da teoria política, acerca do processo conhecido como orçamento 

participativo e sua influência na construção do espaço público na cidade, notadamente a 

partir da análise do procedimento e da estrutura do orçamento participativo em Porto 

Alegre e em Fortaleza (onde a metodologia do orçamento participativo foi ampliada 

para a elaboração do plano plurianual), bem como a partir da institucionalização do 

orçamento participativo nas duas cidades, diante de contextos de disputa política, 

delimitando em que medida o orçamento participativo pode aproximar as estruturas do 

Estado e sociedade civil no âmbito local, analisando a sua capacidade de implementar 

uma gestão democrática do espaço urbano e a problematizando a sua continuidade 

institucional num quadro de mudanças e disputas políticas pela gestão municipal. 

 O problema fundamental que se coloca não é apenas desmistificar o 

Estado e delimitar o âmbito da sociedade civil frente ao mesmo. Procura-se saber quais 
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são as formas de produção de poder social que se desenvolvem na sociedade civil e 

como estes processos informam o processo político nos espaços locais urbanos hoje no 

Brasil. 

Uma questão que se coloca hoje de forma mais incisiva é saber como se 

processa a dicotomia Estado/sociedade civil, particularmente nos espaços locais. Para 

tal intento, breves considerações sobre o conceito de sociedade civil no âmbito da 

filosofia política se fazem necessárias. 

O conceito de sociedade civil tem sido um dos mais obscuros da teoria 

política contemporânea, tendo sido utilizado pela primeira vez para a tradução do 

conceito aristotélico de Politike Koinonia para o latim. O conceito de societas civilis tal 

como foi utilizado no período medieval não distingue a sociedade do Estado (Avritzer, 

1994: 32). 

Hegel é o primeiro autor moderno em cuja obra a idéia de sociedade civil 

desempenha um papel fundamental, ao reconhecer que nem a família, nem o Estado são 

capazes, nas sociedades modernas de estabelecer o conjunto das determinações para a 

vida dos indivíduos, sugerindo que entre a família e o Estado surgem um conjunto de 

instituições (o sistema das necessidades, a administração da justiça e as corporações), 

que vão desempenhar um papel fundamental tanto no desenvolvimento da 

individualidade como na criação de uma nova forma de vida ética (Avritzer, 1994: 32-

33). 

Marx, por sua vez, não entende a sociedade civil com a conotação de 

instituições intermediárias entre a família e o Estado; para ele, a sociedade civil se reduz 

ao sistema das necessidades, isto é, economia capitalista, que de forma alguma pode ser 

considerada uma instituição intermediária na construção da vida ética (Avritzer, 1994: 

33). 

Finalmente, completando a trajetória filosófica do conceito de sociedade 

civil, Gramsci irá se opor tanto à redução da idéia de sociedade civil à defesa de uma 

esfera dominada pelo direito de propriedade, entendendo a polícia e a administração da 

justiça como instituições particularistas da defesa da dominação de classe, como 

também irá se opor à redução economicista da idéia de sociedade civil, percebendo a 

sociedade enquanto o lugar por excelência da organização da cultura e propondo um 

entendimento multifacetário das sociedades modernas, de acordo com o qual esta deve 
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ser entendida enquanto interação de estruturas legais, associações civis e instituições de 

comunicação (Avritzer, 1994: 34). 

A partir desta base filosófica, a modernidade do Estado Constitucional do 

século XIX é caracterizada pela sua organização formal, unidade interna e soberania 

absoluta num sistema de Estados e, principalmente, pelo seu sistema jurídico unificado 

e centralizado, convertido em linguagem universal por meio da qual o Estado comunica 

com a sociedade civil (Santos, 2001: 117). 

A sociedade civil aparece então associada ao processo de diferenciação 

entre Estado e mercado, direito público e direito privado, assumindo a permanência da 

relação entre modernidade e diferenciação, identificando a vida ética e a construção de 

estruturas de solidariedade com a limitação da influência do mercado e da esfera do 

Estado sobre as formas interativas de organização social, ligando o conceito de 

sociedade civil desde a sua origem com a idéia de limitação e de regulamentação das 

estruturas sistêmicas (Avritzer, 1994: 277). 

Ainda, a idéia de sociedade civil aparece associada às potencialidades do 

sistema legal moderno, o qual cumpriria o papel de conectar indivíduos sem a 

intermediação da autoridade política e, ao mesmo tempo, permite o controle do 

exercício do poder por intermédio de regras de publicidade transformadas em limite 

legal para o exercício da autoridade; desse modo, o sistema legal estabelece, através dos 

direitos positivos, não só a institucionalização da sociedade civil, mas também a 

institucionalização de formas de controle da sociedade civil sobre o aparato 

administrativo do Estado (Avritzer, 1994: 277-278). 

Por fim, o conceito de sociedade civil implica o reconhecimento de 

instituições intermediárias entre o indivíduo, por um lado, e o mercado e o Estado por 

outro; estas instituições, que exercem o papel de mediação entre o indivíduo e as 

estruturas sistêmicas, cumprem o papel de institucionalização dos princípios éticos, que 

nem a ação estratégica no interior do mercado nem o exercício do poder central seriam 

capazes de produzir (Avritzer, 1994: 278). 

Para Boaventura de Souza Santos, a sociedade civil parece estar, por toda a 

parte, reemergir do jugo do Estado e a autonomizar-se em relação a ele, capacitando-se 

para o desempenho de funções que antes estavam confiadas ao Estado (Santos, 2001: 

123).  
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Feita essa exposição inicial teórico-conceitual, cumpre destacar que o 

Estado Democrático propicia que uma série de reivindicações dos movimentos sociais 

apareça de forma mais incisiva na agenda política local, na medida em que mostram 

quais as carências experimentadas pela população no seu cotidiano. 

Neste processo, os novos movimentos sociais exercem um papel 

fundamental de reivindicação e pressão, conduzindo uma articulação de setores dentro 

da própria sociedade civil para postular o atendimento de demandas específicas através 

do diálogo entre Estado e instituições da organização social. 

Com efeito, pode-se afirmar, como o faz Fabiana Menezes de Soares, que a 

evolução do pensamento filosófico ao longo da história das relações entre Estados e 

cidadãos demonstra que quanto maior a distância entre aqueles, mais fraca torna-se a 

organização estatal como centro de poder e conseqüentemente a manutenção de todos os 

valores legitimadores do surgimento do próprio Estado: bem-estar, segurança, liberdade 

e igualdade (Soares, 1997; 61). 

Neste sentido, a governabilidade local, para ser bem sucedida, depende de 

parceria com as várias formas de mobilização e sociabilidade existentes nos centros 

urbanos, buscando conciliar demandas muitas vezes contraditórias entre si. 

A Constituição Federal de 1988 não apenas inseriu o município na relação 

dos entes federados, como trouxe outros dispositivos garantindo mais autonomia 

política, administrativa e financeira para o poder público municipal (Rocco, 2004: 243-

244). 

Aqui, surge uma experiência de participação popular na administração dos 

interesses sociais que aproxima a burocracia do Estado e a população local: o orçamento 

participativo de Porto Alegre, processo que se construiu por dezesseis anos e que se 

reproduziu, de forma específica a cada contexto, em outras cidades, dentre elas 

Fortaleza. Ainda, o orçamento participativo apresenta-se não só como instrumento de 

aproximação entre Estado e sociedade civil, mas também abarca diferentes formas de 

poder social. 

Contrariando uma lógica de afastamento dos cidadãos da esfera decisória 

em matéria financeira, que hoje cada vez mais se concentra nos gabinetes do Poder 

Executivo, o orçamento participativo possibilita não só que a população local se 

manifeste sobre como serão administradas as finanças do Município, como cria um 
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espaço democrático de delimitação das políticas públicas de maior interesse dos 

cidadãos, através de grupos de trabalho segmentados por área de atuação do Poder 

Público e com representatividade definida de acordo com critérios geográfico-

populacionais, assim como temáticos.  

O orçamento participativo municipal se torna então o lugar de realização 

de uma democracia semidireta, mitigando na a distância entre governantes e 

governados, redefinido as fronteiras de articulação entre Estado e sociedade civil quanto 

ao exercício do poder local. 

 

2. Fundamentos jurídico-constitucionais do orçamento participativo enquanto 

instrumento de efetivação de uma gestão democrática da cidade  

 

 As conquistas sociais obtidas, principalmente com o advento da 

Revolução Francesa, acarretaram um aperfeiçoamento da noção de poder político (que 

encontra sua sede na soberania popular), no sentido de dotá-la de um aspecto funcional 

e mesmo instrumental (Soares, 1997: 65). 

Segundo Habermas, para Hannah Arendt, o poder político não é um 

potencial para a imposição de interesses próprios ou a realização de fins coletivos, nem 

um poder administrativo capaz de tomar decisões obrigatórias coletivamente; ele é, ao 

invés disso, uma força autorizadora que se manifesta na criação do direito legítimo e na 

fundação de instituições (Habermas, 1997: 187).  

Ainda segundo Habermas, os direitos de participação política remetem à 

institucionalização jurídica de uma formação pública da opinião e da vontade, a qual 

culmina em resoluções sobre leis e políticas (Habermas, 1997: 190). 

O princípio participativo integrante do conceito de Democracia Social 

encontra-se ligado à problemática de democratização da sociedade (Soares, 1997: 69): 

democratizar a democracia através da participação significa, em termos gerais, 

intensificar a otimização da participação direta e ativa de homens e mulheres no 

processo de decisão (Canotinho, 1999: 293). 

O princípio participativo pode se manifestar de três formas: a) participação 

na elaboração legislativa; b) controle das atividades públicas; c) co-gestão. 
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Este princípio encontra fundamento nos seguintes tipos de direitos: 1) 

direitos políticos; 2) direitos sociais (segurança econômica, educação, saúde e serviços 

públicos em geral); 3) direitos de controle da administração pública, provenientes da 

situação de cidadão e de contribuinte. 

Diante desse contexto, se torna necessário se proceder a uma explicitação 

do regime jurídico do orçamento participativo, ou seja, a disciplina normativa deste 

fenômeno no ordenamento jurídico, à luz do princípio participativo que deve permear a 

atuação do Estado nos mais diversos âmbitos, bem como a compreensão da inserção do 

orçamento participativo como instrumento fundamental para a gestão democrática da 

cidade, através de um processo de participação da sociedade civil no planejamento e 

coordenação da aplicação dos recursos públicos municipais, da administração das 

finanças públicas da cidade e do debate público e plural acerca dos programas a serem 

executados pelo Poder Público Municipal. 

O orçamento participativo se insere, inicialmente, no âmbito do orçamento 

público em geral. Conforme definição de José Afonso da Silva, orçamento público é “o 

processo e o conjunto integrado de documentos pelos quais se elaboram, se expressam, 

se aprovam, se executam e se avaliam os planos e programas de obras, serviços e 

encargos governamentais, com estimativa da receita e fixação das despesas de cada 

exercício financeiro”. 

O art. 165 da Constituição Federal estabelece que Leis de iniciativa do 

Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

O parágrafo 1o do art. 165 prescreve que o plano plurianual estabelecerá, 

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 

de duração continuada. O parágrafo 2o estabelece que a lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da 

lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá 

a aplicação das agências financeiras oficiais de fomento1.  

                                                 
1 Toda matéria orçamentária, incluindo o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, é matéria de 
reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Município, para o fim de 
preservar a simetria entre os entes federativas, notadamente aqui no que diz respeito ao processo de 
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Do Texto Constitucional, se extraem os princípios do orçamento público, 

sendo estes: 1) princípio da exclusividade; 2) princípio da programação; 3) princípio da 

anualidade; 4) princípio da universalidade ou da globalização; 5) princípio da 

legalidade. 

O princípio da exclusividade veda que a lei orçamentária contenha 

dispositiva estranha à fixação da despesa e à previsão de receita (art. 165, parágrafo 8º, 

da Constituição Federal). Existem, porém, duas exceções ao princípio: a) a autorização 

para a abertura de créditos suplementares; b) a contratação de operações de crédito, 

ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Conforme nos traz José Afonso 

da Silva: 

 

Pelo princípio da programação, o orçamento deve ter conteúdo e 
forma de programação, que implica, em primeiro lugar, a 
formulação de objetivos e o estudo das alternativas da ação futura 
para alcançar os fins da atividade governamental; importa, em 
segundo lugar, na redução dessas alternativas de um número muito 
amplo a um pequeno e, finalmente, na persecução do curso da ação 
adotada através do programa de trabalho. Este princípio é exigido 
pela Constituição, quando vincula os instrumentos normativos 
orçamentários e os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais nela previstos (arts. 48, incisos II e IV, e 165, parágrafo 4º) 
(Silva, 1999: 714). 

 

O princípio da anualidade supõe o período de tempo de um ano para a 

execução do orçamento, embora este lapso temporal não necessariamente coincida com 

o ano civil. Nos termos do art. 165, parágrafo 9º, inciso I, da Constituição Federal, cabe 

à lei complementar dispor sobre exercício financeiro. 

Já o princípio da universalidade realiza-se na exigência de que todas as 

rendas e despesas dos Poderes, fundos, órgãos e entidades da administração direta e 

indireta sejam incluídas no orçamento anual geral (Silva, 1999: 717-718).  

Contudo, o orçamento – programa dá nova configuração ao princípio: 

deverão ser incluídos no orçamento os aspectos do programa de cada órgão, 

principalmente aqueles que envolvam qualquer transação financeira. Assim, a 

universalidade adquire característica de totalização, de globalização, transformando-se 

                                                                                                                                               
administração das finanças públicas. Não obstante, cada membro da Federação regulamenta estas etapas 
de forma específica em suas leis, observando todavia, os princípios e normas gerais expressos na 
Constituição Federal de 1988. 
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em princípio do orçamento global (Silva, 1999: 718). Isso é percebido principalmente a 

partir do art. 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal. 

Finalmente, o princípio da legalidade em matéria orçamentária apresenta o 

mesmo fundamento da legalidade em termos gerais, ou seja, a Administração deve se 

subordinar aos ditames da lei, de forma a preservar os direitos dos cidadãos e impedir o 

arbítrio, vedando qualquer discriminação no tratamento do administrado, articulando-se 

assim com a concretização da cidadania e da igualdade constitucionalmente 

consagradas.  

O princípio da legalidade em matéria orçamentária encontra-se expresso no 

art. 165, caput (e incisos) e parágrafo 5º, além de alcançar os planos, programas, 

operações de abertura de crédito, transposição, remanejamento ou transferência de 

recursos de uma programação para outra ou de um órgão para outro e a instituição de 

fundos (arts. 48, II e IV, 166, 167, I, III, V, VI e IX, da Constituição Federal) (Silva, 

1999: 718-719). 

Cumpre ressaltar que a disciplina normativa do orçamento público não se 

restringe à Constituição Federal, incluindo também leis financeiras infraconstitucionais, 

Constituições Estaduais, Leis Orgânicas dos Municípios e legislação financeira estadual 

e municipal; não obstante, o regime jurídico do orçamento participativo não se resume 

unicamente às normas constitucionais e legais que disciplinam o orçamento público, 

mas se fundamenta também no princípio constitucional da participação popular e 

controle social da administração pública, ou simplesmente princípio participativo. 

O princípio participativo é conteúdo da expressão Estado Democrático de 

Direito, o único possível de diminuir, concretamente, o abismo existente entre o sistema 

normativo e a realidade social e do Estado de Direito e a sociedade civil (Soares, 1997: 

157-158). 

A Constituição da República Federativa do Brasil acolheu o princípio da 

participação popular e controle social da administração pública, fazendo-o de forma 

expressa, em diversos de seus dispositivos. Isto porque a participação popular cairia no 

vazio se o direito positivo não oferecesse garantias à sua efetivação, sendo dever do 

Estado assegurar o exercício da liberdade dos cidadãos e criar condições para a plena 

intervenção dos diversos segmentos da sociedade civil nos diversos âmbitos do Poder 

Público, seja na formulação de políticas, na gestão de órgãos e pessoas jurídicas de 
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direito público, ou ainda na garantia de espaços de deliberação entre a burocracia do 

Estado e a sociedade civil. 

O ponto de vista da justiça social exige uma interpretação diferenciadora 

de relações jurídicas formalmente iguais, porém diferentes, do ponto de vista material, 

sendo que os mesmos institutos jurídicos preenchem funções sociais distintas 

(Habermas, 1997; 134). Assim, o princípio da liberdade jurídica, dadas as condições 

sociais modificadas no modelo do Estado Social, só pode ser implantado através da 

materialização de direitos existentes ou da criação de novos direitos (Habermas, 1997; 

137). 

Assim, a Constituição estabelece no art. 1º, inciso II, que a cidadania 

constitui fundamento da República Federativa do Brasil. No parágrafo único do art. 1º, 

declara que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos da Constituição (soberania popular). 

O inciso IV do art. 5º da Constituição garante a liberdade de expressão 

como direito fundamental. Já o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição assegura a 

todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, devendo estas ser prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 

Por sua vez, o art. 14 da Constituição Federal aponta para algumas formas 

de participação popular ao estabelecer como formas de efetivação da soberania popular 

o plebiscito e o referendo2, sendo que o art. 6o da Lei 9709/1998 possibilita a realização 

de plebiscito e referendo nas questões de competência dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, observado o procedimento exigido pela respectiva Constituição 

Estadual ou Lei Orgânica. 

O inciso XXXIV do art. 5º assegura a todos, independente do pagamento 

de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder. 
                                                 
2 Lei 9709/1998: “Art. 2o Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre 
matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa”. 
“§ 1o O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, 
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido”. 
“§ 2o O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo 
a respectiva ratificação ou rejeição”. 
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O art. 197 consagra a participação da comunidade na gestão administrativa 

da seguridade social. O art. 198 dispõe sobre ações e serviços de saúde descentralizados 

e com a participação da comunidade. O art. 206 dispõe sobre gestão democrática do 

ensino. 

O art. 29 fala da cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal. O art. 58, parágrafo 2º, inciso II, determina que cabe às 

comissões parlamentares realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 

Finalmente, o art. 37, parágrafo 3º, prescreve que a lei disciplinará a 

participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente: I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

assegurando a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica externa e interna, da qualidade dos serviços; II – o acesso dos usuários a 

registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto 

no art. 5º, X e XXXIII; III – a disciplina da representação contra o exercício negligente 

ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 

Na consolidação das competências municipais, foi estabelecida a forma 

pela qual será composto seu orçamento, seja através de tributação direta, seja por meio 

de repasses de tributos arrecadados pelos Estados e pela União, ficando o administrador 

municipal ciente de quais são as ações que devem ser estimuladas para que seu 

orçamento seja mantido ou aumentado, com vistas ao planejamento das ações viáveis 

dentro do quadro de obrigações constitucionais (Rocco, 2004: 244). 

No plano de legislação infraconstitucional federal, o Estatuto das Cidades 

(Lei 10257/2001), que estabelece diretrizes gerais da política urbana, consolidada, no 

seu art. 4o, alínea f, como instrumento para consecução dos fins estabelecidos na lei para 

gestão urbana, dentre eles o expresso no art. 2o, inciso II: 

 

“Gestão democrática por meio de participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano”. 

 

Ainda, o art. 44 do Estatuto das Cidades determina que, no âmbito 

municipal, a gestão orçamentária participativa incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre a proposta do plano plurianual, da lei de diretrizes 
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orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para a sua aprovação 

pela Câmara Municipal. 

Finalmente, o Estatuto da Cidade, no seu art. 40, parágrafo 4o, garante, no 

processo de elaboração do plano diretor3: I) a promoção de audiências públicas e 

debates com a participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade; II) a publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidos; III) o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos4. 

 

3. Estrutura e funcionamento do orçamento participativo: as 

experiências de Porto Alegre e Fortaleza 

 

Cumpre então tratar do fenômeno do orçamento participativo municipal, 

da análise de sua estrutura e funcionamento, a partir do encontro de duas experiências 

históricas e específicas em capitais brasileiras, separadas geograficamente e também 

pelo nível de maturação e aprofundamento do projeto de ampliação da participação 

popular na gestão municipal, mas unidas pela idéia de democratização do Estado e de 

efetivação do processo de articulação de setores da sociedade civil para atuar de forma 

ativa no planejamento e gestão do poder local no espaço urbano: tratam-se das 

experiências do orçamento participativo em Porto Alegre5 e em Fortaleza. 

                                                 
3 Nos termos do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor se caracteriza da seguinte forma: art. 40. O plano 
diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana.  § 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele 
contidas. § 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. § 3o A lei que 
instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos 
4 O parágrafo 5o do art. 40 do Estatuto da Cidade estabelecia que é nula a lei que instituir o plano diretor 
em desacordo com o parágrafo 4o do mesmo artigo. O dispositivo claramente visava prestigiar a 
participação popular na gestão municipal e a democratização do Estado, eivando de nulidade uma lei que 
não obedecesse este procedimento. No entanto, tal dispositivo foi vetado pelo então Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, pela razão exposta na mensagem de veto 730, nos seguintes 
termos: "Reza o § 5o do art. 40 que é ‘nula a lei que instituir o plano diretor em desacordo com o disposto 
no § 4’. Tal dispositivo viola a Constituição, pois fere o princípio federativo que assegura a autonomia 
legislativa municipal. Com efeito, não cabe à União estabelecer regras sobre processo legislativo a ser 
obedecido pelo Poder Legislativo municipal, que se submete tão-somente, quanto à matéria, aos 
princípios inscritos na Constituição do Brasil e na do respectivo Estado-membro, consoante preceitua o 
caput do art. 29 da Carta Magna. O disposto no § 5o do art. 40 do projeto é, pois, inconstitucional e, por 
isso, merece ser vetado”. 
5 Não há aqui a pretensão de obter conclusões gerais, aplicáveis a todas as experiências deste tipo, pois 
várias são as capitais brasileiras que adotam o modelo o orçamento participativo (casos de Belo 
Horizonte, Aracaju, Recife, Macapá), além de outras cidades; também não se pretende aqui traçar 
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Historicamente, as primeiras experiências de gestões participativas 

ocorreram na década de 70, nos Municípios de Lages (SC), Boa Esperança (ES) e 

Toledo (PR), seguidas por Vila Velha (ES), Diadema (SP) e, mais recentemente, Santos 

(SP), Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro (Gondim, 1991: 15). 

Em Porto Alegre, o início do orçamento participativo remonta ao ano de 

1989. O primeiro passo foi organizar os movimentos comunitários. Já existiam 

experiências anteriores de gestão participativa que haviam conseguido algum sucesso, 

caso de Lajes (SC), mas tentativas semelhantes em Montevidéu e Caracas acabaram não 

tendo seguimento. 

O orçamento participativo precisou ser viabilizado através de uma reforma 

administrativa e fiscal no Município e nas suas finanças. Foi profundamente importante 

para isso o IPTU progressivo (art. 156, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição), bem 

como a autonomia municipal6 consagrada na Constituição Federal (art. 18, caput). 

Além de todos os fundamentos constitucionais, seja em relação ao 

orçamento público ou ao princípio da participação popular na Administração Pública, o 

regime jurídico do orçamento participativo, no âmbito municipal, tem base no art. 116, 

parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que diz que “fica 

assegurada a participação da comunidade, a partir de regiões do Município, nas etapas 

de elaboração, definição e acompanhamento da execução do plano plurianual, das 

diretrizes orçamentárias e do orçamento anual7”. 

                                                                                                                                               
nenhuma conclusão que seja aplicável ao orçamento participativo estadual (fato que ocorre em Estados 
como Acre); aqui se pretende restringir a análise a Porto Alegre e Fortaleza, não obstante as observações 
sobre regime jurídico-constitucional possam ser aplicadas nos demais casos. 
6 É importante observar que a Constituição tornou tão relevante a autonomia municipal que o Estado 
federado que não preservá-la em relação a seus Municípios poderá sofrer intervenção federal, nos termos 
do art. 34, VII, c, da Constituição Federal. 
7 Com base em tudo que foi dito sobre o regime jurídico do orçamento participativo, parece não proceder 
à crítica da ilegitimidade (inconstitucionalidade ou ilegalidade) do orçamento participativo, na medida em 
que não haveria previsão expressa em lei ou na Constituição ofendendo-se o princípio da legalidade (art. 
37, caput), pelo qual a administração pública só pode fazer aquilo que a lei ordena. Com a devida vênia, 
há um desvio de perspectiva na argumentação. O orçamento participativo encontra base, principalmente, 
no princípio da participação popular e controle social da administração pública. Além disso, através de 
uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico (constitucional), percebe-se que o 
orçamento participativo está plenamente autorizado e legitimado na Constituição Federal, consagrado 
expressamente em vários de seus dispositivos. Também não foi ofendido o Princípio da Separação de 
Poderes (art. 2º da Constituição Federal), pois o orçamento participativo se dá no âmbito do Poder 
Executivo, que é quem tem a iniciativa da elaboração das leis orçamentárias; o Poder Legislativo não foi 
alijado do processo, pois continua sendo lá onde os orçamentos são votados. E o Poder Judiciário 
continua podendo exercer o controle jurisdicional do orçamento participativo, nos termos do art. 5º, inciso 
XXXV da Constituição Federal, podendo coibir abusos e ilegalidades. 
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O orçamento participativo municipal de Porto Alegre funciona a partir de 

dezesseis regiões, determinadas com base em critérios geográficos, levando em 

consideração afinidade política e cultural entre a população. A partir desta base 

regional, a população levanta suas necessidades, escolhendo, mediante eleição, quatro 

prioridades dentre oito possíveis (saneamento básico, política habitacional, 

pavimentação comunitária, educação, assistência social, saúde, transporte e circulação, 

organização da cidade), criando uma hierarquia das obras e serviços, em cada tema. 

O orçamento municipal de Porto Alegre conta ainda com plenárias 

temáticas, que visam à ampliação da participação da sociedade e dão uma nova 

dimensão ao processo, aprofundando a discussão sobre o planejamento global e de 

políticas setoriais específicas. A base destas plenárias temáticas está constituída dos 

seguintes temas: 1) transporte e circulação; 2) saúde e assistência social; 3) educação, 

cultura e lazer; 4) desenvolvimento econômico e tributação, 5) organização da cidade e 

desenvolvimento urbano. 

O orçamento participativo de Porto Alegre não acontece de uma só vez, é 

um processo gradual que ocupa boa parte do ano. A primeira rodada se inicia no final da 

primeira quinzena de março e vai até o início da segunda quinzena de abril, através de 

plenárias públicas em cada uma das dezesseis regiões e cinco plenárias temáticas 

(Genro e Souza, 1998: 65). As reuniões são convocadas com antecedência, através dos 

meios de comunicação e são abertas à participação do público em geral, de todos os 

cidadãos de Porto Alegre. 

Os trabalhos nesta rodada inicial são presididos pelo Prefeito, pelo 

Gabinete de Planejamento do Orçamento Participativo, pelo Coordenador de Relações 

com a Comunidade, pelo Coordenador Regional do Orçamento Participativo e pelos 

conselheiros da região ou temática. 

Nesta rodada, a pauta tem a seguinte dinâmica: a) o Governo presta contas 

do Plano de Despesas do ano anterior e apresenta o Plano para o ano em curso, além de 

trazer o regulamento do orçamento participativo, com o regime interno e os critérios 

gerais de distribuição de recursos, legais, técnicos e regionais; b) nas regiões a 

população elege seus delegados, a partir de critérios previamente estabelecidos8. 

                                                 
8 Sobre o critério para a definição do número de delegados, conferir Genro, Tarso e Souza, Ubiratan de. 
Orçamento Participativo: a experiência de Porto Alegre. Tradução da 1ª edição em espanhol. Buenos 
Aires, Editora Universitária de Buenos Aires, 1998, p. 66. 
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Os novos delegados passam a formar o fórum de delegados de cada região 

ou temática e, juntamente com os conselheiros, coordenam o processo de debate com a 

população na discussão dos temas, obras e serviços (Genro e Souza, 1998: 67). 

Entre a primeira e a segunda rodadas do orçamento participativo municipal 

ocorrem rodadas intermediárias, onde a população elege suas prioridades temáticas e 

estabelece uma hierarquia de obras e serviços nas regiões; nas plenárias temáticas são 

estabelecidas as diretrizes para as políticas setoriais, priorizando-se serviços e obras 

estruturais. 

A segunda rodada ocorre entre a primeira quinzena de junho e a primeira 

quinzena de julho. O Governo, através do Gabinete de Planejamento do Orçamento 

Participativo e da Secretaria Municipal da Fazenda, apresenta os conjuntos de gastos e o 

estimado em receitas para o ano seguinte. 

Nestas reuniões a população elege, de forma direta, em cada uma das 

regionais e temáticas, os conselheiros titulares e suplentes para representá-la no 

Conselho do Orçamento Participativo. Estes conselheiros possuem mandato de um ano, 

permitida uma reeleição. São eleitos 32 conselheiros titulares nas 16 regiões e 10 

conselheiros nas 5 plenárias temáticas. Integram o conselho também um representante 

da União das Associações de Moradores de Porto Alegre e um representante do 

Sindicato dos Funcionários Municipais de Porto Alegre, totalizando 44 conselheiros. Os 

coordenadores do Gabinete de Planejamento do Orçamento Participativo e da Comissão 

de Relações com a Comunidade também fazem parte do Conselho, sem direito a voto.  

Na segunda rodada do orçamento participativo, a comunidade entrega ao 

Gabinete de Planejamento as suas prioridades temáticas e as obras e serviços 

hierarquizados por tema (Genro e Souza, 1998: 71).  

No mês de agosto, o Gabinete de Planejamento do Orçamento Participativo 

compatibiliza as prioridades das regiões e das temáticas com as propostas orçamentárias 

que foram provenientes de órgãos do governo e elabora a matriz orçamentária que 

servirá de base para a proposta orçamentária do exercício seguinte (Genro e Souza, 

1998: 77). 

No mês de setembro, os conselheiros do orçamento participativo realizam 

um processo de discussão e deliberação sobre a matriz orçamentária. No final do mesmo 

mês, o Gabinete de Planejamento do Orçamento Participativo, com base na matriz 
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orçamentária, elabora a redação final da proposta orçamentária a ser enviada à Câmara 

dos Vereadores. No período de 1º de outubro a 30 de novembro, os vereadores discutem 

e votam a proposta orçamentária para o período seguinte (Genro e Souza, 1998: 77-78). 

Em Fortaleza, a trajetória do orçamento participativo municipal é mais 

recente, tendo se iniciado em 2005. Nas palavras da então gestão municipal no sítio 

oficial da Prefeitura: 

Pela primeira vez, a população de Fortaleza vai poder participar da 
elaboração do Plano Plurianual (PPA) – conjunto de diretrizes e 
programas do governo municipal enviado à Câmara de Vereadores 
para aprovação. Com isso, a Prefeitura reafirma o seu compromisso 
com uma administração democrática e transparente ao mesmo tempo 
em que dá início à construção dos mecanismos de participação 
popular que pretendem transformar a cultura política em nossa 
cidade. É através do PPA Participativo que se criarão as bases para 
a implantação do Orçamento Participativo e dos mecanismos de 
participação na construção da Agenda 21 e do Plano Diretor de 
Fortaleza (in: http://www.fortaleza.ce.gov.br/ppa.asp). 

Percebe assim um projeto de aprofundamento da democratização do 

Estado, a partir da articular dos instrumentos expressos na Constituição e no Estatuto da 

Cidade para a gestão da política urbana: o plano plurianual (planejamento estratégico de 

médio e longo prazo, incluindo os programas de execução continuada e estabelecendo 

metas e prioridades para o quadriênio da gestão política do município), o orçamento 

anual (a previsão de receita e despesa, a disciplina do gasto público e a escolha das 

prioridades na intervenção do Poder Público Municipal) e o plano diretor (instrumento 

de política urbana de caráter decenal, visando o estabelecimento e metas e prioridades 

no uso e distribuição de atividades do espaço urbano). 

A metodologia segue, em grande medida, a experiência de Porto Alegre, 

combinando-se a existência de espaços de debate constituídos a partir de critérios 

territoriais9, articulados e recortados pela existência de plenárias que atendem a 

segmentos sociais específicos. No caso do PPA de Fortaleza, as assembléias por 

segmentos contemplam espaços para: a) juventude; b) mulheres; c) demandas relativas à 

infância e à juventude; d) direitos humanos, que por sua vez se subdivide em espaços de 

                                                 
9 No caso de Fortaleza, a divisão ocorreu em seis regiões. Qualquer cidadão pode participar do processo. 
Para isso, basta comparecer às assembléias territoriais e/ou de segmentos, portando documento de 
identificação para ser devidamente cadastrado.  
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discussão para: 1) população negra; 2) recorte de gênero, para atendimento de demandas 

GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e travestis); 3) população idosa e pessoas com 

deficiência física. 

As assembléias preparatórias ocorreram no mês de junho de 2005 e as 

assembléias deliberativas ocorreram entre a segunda quinzena de junho e a primeira 

semana de julho de 2005. O roteiro geral do PPA participativo é o seguinte10: 

A participação popular na elaboração do PPA ocorrerá a partir da 
discussão pela comunidade das principais diretrizes e programas 
propostos pelo Governo Municipal e do encaminhamento de 
propostas de novos programas pelos participantes. O PPA 
Participativo será realizado em cada uma das seis secretarias 
regionais através de assembléias territoriais organizadas em dois 
ciclos: preparatório e deliberativo. O ciclo preparatório vai apresentar 
à população as informações fundamentais sobre o PPA Participativo 
e definir estratégias de mobilização e divulgação. Tudo para que a 
participação aconteça de forma autônoma, consciente e com 
qualidade. No ciclo deliberativo, os participantes poderão votar para 
incluir novos programas no PPA e também para priorizar as 
propostas do Governo Municipal. Serão eleitos ainda os delegados 
que representarão as regiões e os segmentos sociais no Fórum 
Municipal do PPA Participativo 

O fórum municipal do PPA participativo de Fortaleza, por sua vez, tem a 

responsabilidade de definir a proposta final para ser encaminhada para a Câmara de 

Vereadores, para discussão e votação. O fórum é composto por delegados eleitos nas 

assembléias deliberativas territoriais e de segmentos. 

O orçamento participativo anual se seguiu, em 2005, ao PPA participativo. 

O ciclo inicial é o de assembléias preparatórias, em agosto de 2005, visando apresentar 

os principais programas e diretrizes definidas ao longo do PPA Participativo e que 

nortearão as discussões do OP; apresentação da situação financeira da Prefeitura de 

Fortaleza, esclarecendo as possibilidades e limites de investimento do orçamento 

municipal, bem como informar sobre o calendário e os procedimentos das assembléias 

deliberativas.  

Estas têm lugar entre 29 de agosto e 9 de setembro de 2005, sendo 

organizadas para que a população possa apresentar votar e priorizar propostas de obras e 
                                                 
10 In: http://www.fortaleza.ce.gov.br/ppa.asp.  
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serviços que atendam às diretrizes definidas no processo do PPA Participativo. Além 

disso, nas assembléias deliberativas cada participantes terá a oportunidade de se 

candidatar e de eleger, através do voto, seus representantes que comporão o Fórum 

Regional de Delegados (as) do OP. 

Os fóruns, por sua vez, reúnem os delegados(as) eleitos nas assembléias 

deliberativas. Têm como funções principais discutir e acompanhar o processo do OP em 

cada região, atuando como instância de participação e controle social. Além disso, 

elegem os conselheiros(as) que comporão o Conselho do Orçamento Participativo de 

Fortaleza. 

Finalmente, o Conselho do Orçamento Participativo de Fortaleza reúne os 

conselheiros eleitos nos fóruns regionais de delegados. É o órgão máximo de 

deliberação do OP, definindo junto com representantes dos governos municipais quais 

as obras e serviços prioritários que serão atendidos. 

Também há uma divisão, como no PPA participativo, dos trabalhos em 

espaços regionais, no total de 14 áreas de participação, assim como um recorte temático 

dentro destas áreas, composto pelos mesmos segmentos sociais destacados no processo 

de elaboração do PPA participativo (mulheres, população idosa, criança, juventude e 

adolescência, população negra, GLBT e portadores de deficiência física). 

Conforme expresso pela Prefeitura de Fortaleza em seu site oficial, com o 

OP a população decide as principais obras e serviços necessários para melhorar a vida 

das pessoas em Fortaleza, de acordo com os objetivos definidos no PPA Participativo. 

A receptividade por parte da população local das práticas de gestão 

financeira participativa no âmbito municipal depende de uma série de fatores, como 

capacidade de implementar programas de intervenção do Poder Público no município, 

nível de execução orçamentária e diálogo efetivo entre gestão municipal e cidadãos, 

mas, como um indicador ainda tímido, Fabiana Soares destaca que em pesquisa 

realizada em 1995, em 11 capitais brasileiras, prefeitos com experiências participativas 

obtiveram grandes índices de aprovação popular, tendo liderado a pesquisa o então 

Prefeito de Recife (e Governador de Pernambuco até 2006) Jarbas Vasconcelos, com 
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76%. Na segunda colocação, Tarso Genro (à época Prefeito de Porto Alegre) com 72% 

(Soares, 1997: 149). 

4. OS DESAFIOS NA AFIRMAÇÃO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO ENQUANTO INSTRUMENTO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO 

DO ESPAÇO URBANO. 

 

A partir da transição política para a democracia no Brasil, em meados da 

década de 1980, a sociedade civil sofreu mudanças em sua natureza, passando a utilizar 

instrumentos do Estado de Direito para exigir a efetividade das estruturas públicas e 

legais, que jamais foram constitutivos das práticas da sociedade política e dos atores 

sociais; além disso, nas palavras de Leonardo Avritzer, foi a constituição da sociedade 

civil, cujos atores sociais incorporaram a prática do debate e do questionamento do 

poder, que tornou impossível a existência da democracia enquanto forma de limitação 

institucional compatível com formas privadas de dominação e estruturas eleitorais e 

definição da alternância de elites no poder (Avritzer, 1994: 293). 

Este processo reverberou na elaboração do Texto Constitucional de 1988, 

que abarcou um novo paradigma de interação entre Estado e sociedade civil, temperado 

pelo princípio participativo na gestão pública e na formulação de políticas sociais. É 

emblemático que o orçamento participativo de Porto Alegre tenha começado a tomar 

forma logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conjugando as 

experiências já realizadas de gestão participativa nas cidades nas décadas de 1970 e 

1980 com o novo paradigma constitucional.  

Redefinindo o processo de elaboração orçamentária, se aproveitando do 

arcabouço constitucional e legal existente, reinterpretando-o, o orçamento participativo 

de Porto Alegre se tornou a mais bem sucedida experiência de democracia semidireta no 

espaço local nos municípios brasileiros, tendo a sociedade civil em Porto Alegre 

assumido a responsabilidade pelo exercício do poder local, definindo com parceira da 

Prefeitura e a Vereança as políticas públicas e os recursos para sua implementação. 

Resta saber também se o orçamento participativo, enquanto novo marco 

das relações entre sociedade civil e poder local no espaço urbano, poderá permanecer, 

para além dos projetos políticos que conduzem os governos locais, articulando-se com o 

princípio da alternância de poder e institucionalizando-se como uma política de Estado e 
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não simplesmente uma política de governo de governo, se efetivando como um marco 

da democratização do Estado.  

Parece que a única resposta seria uma institucionalização dos 

procedimentos do orçamento participativo para além de um instrumento paraestatal de 

gestão participativa, inserindo-o diretamente no âmbito da Lei Orgânica do Município, 

aproximando a gestão orçamentária participativa do processo de institucionalização que 

ocorreu, por exemplo, com o instrumento do plano diretor. 
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ESTATUTO DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

NECESSIDADE DE PLANO DIRETOR PARA OS MUNICÍPIOS COM MENOS DE 

VINTE MIL HABITANTES. 
 

Cleide de Oliveira∗

Fabiane Bueno Lopes Netto Bessa∗∗

 

RESUMO 

A Lei 10.257/2001 instituiu o denominado “Estatuto da Cidade”, o qual tem por objetivo 

constitucional estabelecer as diretrizes da política urbana, para fins de promover o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Um dos 

instrumentos previstos neste diploma legal é o Plano Diretor, que deve ser obrigatoriamente 

implementado pelos Municípios com mais de vinte mil habitantes. Este instrumento é de 

fundamental importância para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, visto que através do mesmo serão definidos os seguintes elementos: delimitação 

das áreas urbanas onde poderá ser determinado o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios do solo; delimitação das áreas em relação às quais o Poder Público terá 

direito de preempção; delimitação das áreas e forma em que poderá ser realizada a outorga 

onerosa do direito de construir; delimitação das áreas em que será permitida a alteração do 

uso do solo mediante contrapartida do beneficiário; estabelecimento das condições 

referentes à aplicação da transferência do direito de construir. Ocorre que a exigibilidade 

constitucional do Plano Diretor direcionada apenas para os Municípios com mais de vinte 

mil habitantes não atenta à realidade brasileira, considerando que 71% dos Municípios 

brasileiros possuem menos de vinte mil habitantes, conforme pesquisa divulgada pelo 

IBGE, no ano de 2006. Nesse contexto, denota-se ser indispensável o debate acadêmico 

                                                 
∗ Especialista em Direito Empresarial e mestranda em Direito Econômico e Socioamnbiental, ambos pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná; advogada militante na área de Direito Imobiliário. 
∗∗ Mestre em Direito Público e doutora em Direito das Relações Sociais, ambos pela Universidade Federal do 
Paraná; Professora nos Programas de Pós-Graduação em Direito e em Gestão Urbana da Pontifícia 
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sobre o tema, de forma a demonstrar a necessidade de evolução da legislação, no sentido de 

efetivamente realizar o direito humano às cidades sustentáveis. 

 

PALAVRAS CHAVES: ESTATUTO DA CIDADE, PLANO DIRETOR, 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

URBANA, CIDADES SUSTENTÁVEIS. 

 

ABSTRACT 

The enactment of Federal Law no. 10.257, entitled The City Statute, aimed to regulate the 

chapter on urban policy found in the 1988 Constitution, establishing the guidelines of the 

urban policies, and reaffirming the primary social function of urban space and property.  

One of the instruments foreseen in the Federal Lau is the Master plan that should be 

mandatory for cities with more than twenty thousand inhabitants. This instrument  is 

fundamental to assure the social function of urban space and property, because it brings 

definitions such as the sub-division of land or building; the compulsory use of the urban 

real estate; tho preemption – which confers to the municipal government preference in the 

purchase of urban real estate subject to alienation. However the constitutional establishes 

that the master plan will just addressed the cities with more than twenty thousand 

inhabitants. Thus, it does not attempt to the Brazilian reality, considering that 71% of the 

Brazilian Municipalities has a population of less than twenty thousand inhabitants, 

according to research published by IBGE, in the year of 2006. In that context, the academic 

debate on the theme is fundamental to demonstrate the need to improve the legislation, in 

order to accomplish the human right to the sustainable cities. 

 

KEYWORDS: CITY STATUTE, MASTER PLAN, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

SOCIAL FUNCTION OF URBAN SPACE AND PROPERTY,  SUSTAINABLE CITIES.  
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Através da Lei 10.257/2001, a qual regulamentou o Capítulo II do Título VII 

(arts. 182 e 183) da Constituição da República, foi instituído o denominado “Estatuto da 

Cidade”, o qual tem por finalidade estabelecer as diretrizes que a política urbana deve 

seguir, conforme objetivo definido no art. 1º, parágrafo único, e art. 2º, caput, da 

mencionada lei1. 

Desse modo, os principais objetivos do Estatuto da Cidade são: garantir que a 

propriedade urbana seja utilizada de acordo com os interesses coletivos, especialmente 

aqueles ligados à questão ambiental; e propiciar o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade. 

Por tal razão, o Estatuto da Cidade pode ser compreendido como “um conjunto 

de princípios – no qual está expressa uma concepção de cidade e de planejamento e gestão 

urbanos – e uma série de instrumentos que, como a própria denominação define, são meios 

para atingir as finalidades desejadas”.2

Isso porque no Estatuto da Cidade estão previstos instrumentos específicos 

através dos quais a política urbana deve se orientar, para atingir os objetivos expressos nos 

dispositivos legais anteriormente transcritos. Tais instrumentos são os seguintes (art. 5º a 

38): 

- Determinação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, para o 

caso de não utilização ou subutilização do solo urbano; 

- Aplicação de IPTU progressivo no tempo através de majoração progressiva da 

alíquota, para o caso de descumprimento da obrigação de parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios; 

                                                 
1 Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será 
aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.” 
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana (...) 
 
2 ROLNIK, Raquel (org). Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 
Brasília: Instituo Pólis, 2001, p. 21. 
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- Desapropriação mediante pagamento em títulos, para o caso de, decorridos 

cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, o proprietário não tenha adequado a 

utilização do imóvel; 

- Garantia da usucapião de imóvel urbano de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, desde que utilizado ininterruptamente e sem oposição, para moradia própria, 

quando o possuidor não seja proprietário de outro imóvel; 

- Possibilidade de concessão de direito de superfície de terreno para que outrem 

utilize o solo, subsolo ou mesmo o espaço aéreo de acordo com a legislação urbanística; 

- Direito de preferência do Poder Público para aquisição de determinados 

imóveis que sejam objeto de alienação por particulares (preempção); 

- Possibilidade de outorga onerosa de direito de construir para áreas fixadas no 

Plano Diretor; 

- Possibilidade de realização de operações urbanas consorciadas, com a 

participação de proprietários, moradores, usuários e investidores privados, com a finalidade 

de promover transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental; 

- Possibilidade de transferência de direito construir ao proprietário de imóvel 

necessário para implantação de equipamentos públicos; imóvel considerado de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; ou imóvel necessários a programas de 

regularização fundiária; e 

- Necessidade de elaboração de estudo de impacto de vizinhança em relação a 

determinados empreendimentos e atividades públicos ou privados, que possam acarretar 

impactos na qualidade de vida da população. 

Diante desta pluralidade de instrumentos, denota-se o importante papel do Plano 

Diretor na efetivação da função social da propriedade urbana. 

Ora, é o Plano Diretor que irá determinar a forma como serão utilizados os 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, considerando as peculiaridades inerentes à 

gestão urbana de cada Município. 

E justamente em razão desta importância, é que demonstra-se fundamental para 

o desenvolvimento sustentável a implementação do Plano Diretor em todos os Municípios 
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brasileiros, e não apenas naqueles que possuem mais de vinte mil habitantes, o que impõe 

uma reflexão sobre a necessidade de modificação da legislação pátria. 

 

1. FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE 

 

Conforme demonstrado anteriormente, um dos objetivos do Estatuto da Cidade 

é propiciar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. No entanto, a legislação não 

define clara e objetivamente quais seriam tais funções sociais. 

Contudo, MEIRELLES afirma que as funções sociais da sociedade moderna, 

definidas na Carta de Atenas nos anos 30, eram as seguintes: habitação, trabalho, circulação 

e recreação.3

Para atender as necessidades da sociedade pós-moderna, o Conselho Europeu de 

Urbanistas – CEU, reuniu-se em 1998, para propor a Nova Carta de Atenas, a qual foi 

revisada em 2003, passando a denominar-se Carta Constitucional de Atenas 2003 – A visão 

das Cidades para o Século XXI do Conselho Europeu de Urbanistas.4

Através da Carta de Atenas de 2003, o CEU estabelece uma nova visão das 

cidades, elencando dez funções para a cidade pós-moderna5: 

- que a cidade seja para todos, buscando inclusão das comunidades mediante a 

planificação espacial, além de medidas sociais e econômicas para combater o racismo e a 

exclusão. E que também seja participativa, através da criação de espaços de participação 

publica ligados á gestão urbana através de uma rede de ação local; 

- que a cidade seja um refúgio, encontrando-se protegida pelos acordos 

internacionais, tornando-se área não combativa em caso de guerra; 

- que cidade seja um lugar adequado para o bem-estar e a solidariedade entre as 

gerações, devendo ainda adotar medidas para o combate aos desastres naturais; 

                                                 
3 MEIRELLES, Hely Lopes apud BERNARDI, Jorge Luiz. Funções Sociais da Cidade: conceitos e 
instrumentos, Curitiba, 2006. Dissertação. (Mestrado em Gestão Urbana) – Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, p. 39. 
4 BERNARDI, Jorge Luiz, ob. cit., p. 41. 
5 Id. ibid., p. 42-43. 
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- que a cidade seja saudável, de acordo com as normas da OMS, mas também 

com melhoras nas habitações e no meio ambiente, através de planejamento sustentável, 

reduzindo os níveis de poluição e lixo, de modo a conservar os recursos naturais; 

- que a cidade seja produtiva, possibilitando a criação de postos de emprego e 

negócios, mediante o fortalecimento da economia local e a melhora do nível de vida da 

população, através da educação; 

- que a cidade seja inovadora, através de inovações em tecnologia de informação 

e comunicação, universalizando o acesso das mesmas; 

- que a cidade também tenha como funções os movimentos racionais e a 

acessibilidade, os quais devem vincular o planejamento de transporte de modo integrado; 

- que a cidade seja cultural, comprometendo-se com os aspectos sociais e 

culturais do meio urbano; 

- que a cidade seja de caráter contínuo, para que possa proteger os elementos 

tradicionais, a memória, a identidade do meio ambiente urbano, as tradições locais, os 

espaços verdes, etc. 

Sintetizando estas e outras funções, Bernardi demonstra que as cidades devem 

desempenhar suas funções sociais em três esferas: urbanística, cidadania e gestão, 

exemplificando através do seguinte quadro6: 

 

FUNÇÕES 

URBANÍSTICAS 

FUNÇÕES DE 

CIDADANIA 

FUNÇÕES DE GESTÃO 

Habitação Educação Prestação de Serviços 

Trabalho Saúde Planejamento 

Lazer Segurança Preservação do Patrimônio 

Cultural e Natural 

Mobilidade Proteção Sustentabilidade Urbana 

 

 

2. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
                                                 
6 BERNARDI, Jorge Luiz, ob. cit., p. 59. 
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Mello considera que a função social da propriedade é uma exceção dentro da 

Constituição da República. Isso porque é da natureza das limitações administrativas impor 

deveres de abstenção.7

Para o mencionado autor, a propriedade compre sua função social quando o 

imóvel possui uma função socialmente útil dentro da área urbana ou rural.8

Já para Justen Filho, a função social da propriedade consiste na “vinculação das 

atividades inerentes ao domínio à realização das necessidades coletivas, segundo o 

princípio da proporcionalidade”.9

Desse modo, é vedado ao proprietário o exercício das faculdades do domínio de 

forma abusiva, ou seja, de forma inadequada, excessiva ou inútil e que produza lesão a 

algum interesse juridicamente protegido.10

A utilização inadequada deriva do uso ou fruição de forma incompatível com a 

natureza e características do bem. A utilização excessiva ocorre quando o uso ou fruição 

promove a destruição do bem. E a utilização inútil ocorre quando não há qualquer benefício 

ao proprietário. 

Ressalta-se que essa inadequação, excessiva ou inutilidade devem estar 

associadas à lesão de algum interesse juridicamente protegido, sob pena de configurarem-se 

apenas como manifestação do domínio.11

O preceito constitucional da função social da propriedade visa coibir a inércia 

do proprietário que, por mera especulação imobiliária, não busca auferir nenhuma 

vantagem de sua propriedade e muito menos proporciona benefícios para a coletividade.12

Percebe-se, pois, que a função social da propriedade está relacionada com a 

correta utilização do imóvel. 

                                                 
7 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 
2005, p. 736-737. 
8 Idem. 
9 JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, 02ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006, p. 410. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 MALUF, Carlos Alberto Dabus, Limitações ao Direito de Propriedade, Editora Saraiva, São Paulo, 1997, 
p. 80. 
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Isso porque a função social da propriedade abrange obrigações de não fazer, de 

deixar de fazer e até mesmo de fazer, em virtude de tentar promover o uso adequado do 

solo.13

No entanto, a função social da propriedade não pode ser considerada como 

limitação ao uso da propriedade, uma vez que faz parte da essência de seu atual conceito. 14

Por outro lado, a função social da propriedade não pode ser tida apenas como 

principio constitucional, uma vez que sua inclusão no Estatuto da Cidade lhe conferiu o 

contorno de norma jurídica ordinária.15

Porém, ressalta-se que, mesmo constando expressamente no Estatuto da Cidade, 

conforme entendimento de Blanc, a função social da propriedade ainda é um conceito 

abstrato que 
permite ao intérprete a aplicação da lei conforme as peculiaridades de cada 
Município, pois havemos de lembrar que a Constituição Federal de 1988 remete 
o conceito de função social da propriedade aos planos diretores que são leis de 
âmbito municipal.16

 

É nesse contexto que 
entra o tema do Estado, enquanto instituição jurídica e política no Brasil, como 
responsável principal pela efetivação e proteção da função social dos direitos 
fundamentais, em particular da propriedade urbana e da cidade, evidenciando, 
definitivamente, ao menos no plano formal, o abandono de sua neutralidade e 
apoliticidade ao assumir funções políticas próprias e transformadoras das 
estruturas econômicas e sociais no sentido de uma realização material do 
princípio da igualdade.17

 

Assim, verifica-se que alguns autores defendem como positiva a certa abstração 

da função social da propriedade, já que permite a sua implantação de acordo com as 

peculiaridades de cada município. E, em contraposição, outros autores entendem essa 

abstração como um sério perigo, como é o caso de ROGÉRIO GESTA LEAL, o qual 

leciona que: 

                                                 
13 ARAÚJO, Edmir Netto, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 994. 
14 BLANC, Priscila Ferreira, Plano Diretor Urbano & Função Social da Propriedade, Curitiba, Juruá, 2006, 
p. 43.    
15 BLANC, Priscila Ferreira, ob. cit., p. 50. 
16 Id. ibid., p. 51. 
17 LEAL, Rogério Gesta, A função social da propriedade e da cidade no Brasil, Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 1998, p. 113-114. 
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o fato de a função social da propriedade urbana e da cidade, entre outras, 
reclamar regulamentações específicas cotidianas junto às decisões 
governamentais, legislativas e judiciais, representa enorme perigo, eis que as 
elites dominantes, a dogmática e seus juristas de plantão têm tido espaço  para 
nela inscrever conteúdos esvaziadores de suas matrizes político-socializantes.18

 

Por fim, na Constituição da República a função social da propriedade é tratada 

nos artigos 5º., 170, II e III, 182, e 184 a 18619. 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Uma das formas de solucionar a possível colisão do direito de propriedade com 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é através da realização do 

desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é bastante complexo e ainda não 

definido na Doutrina, embora seja quase pacífico que envolve as seguintes dimensões: 

ambiental, social, econômica e temporal dos processos urbanos.20

                                                 
18 Ob. cit., p. 119. 
19 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei (...) 
XXII – é garantido o direito de propriedade; 
XXIII – a propriedade atenderá sua função social. 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna (...)  observados os seguintes princípios: 
II – a propriedade privada; 
III – função social da propriedade. 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pelo desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. 
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento (...)  
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social (...) 
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: (...) 
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o 
cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 
graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I – aproveitamento racional e adequado; 
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
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Segundo CRISTIANE DERANI21, o direito do desenvolvimento sustentável 

“teria a preocupação primeira de garantir a manutenção das bases vitais da produção e 

reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória 

entre os homens e destes com seu ambiente”. 

Para referida autora, o direito do desenvolvimento sustentável “aporta 

essencialmente normas capazes de instrumentalizar políticas de desenvolvimento com base 

no aumento da qualidade das condições existenciais dos cidadãos”.22

Através do desenvolvimento sustentável, pois, há o equilíbrio dos fatores 

ambientais, econômicos e sociais. Tem-se em vista o desenvolvimento econômico e social 

do homem, em conformidade com o respeito ao meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 

Por isso mesmo existe uma Campanha em prol de uma boa gestão pública 

urbana, lançada pelo programa Habitat em 2000/2001.23

Ora uma boa gestão pública urbana obviamente deve contemplar o 

desenvolvimento sustentável, especialmente considerando os sérios problemas que afetam 

as cidades, como é o caso do saneamento ambiental e das ocupações irregulares. 

Se realmente for realizado o desenvolvimento sustentável, a propriedade e o 

meio ambiente estarão em harmonia no espaço urbano, uma vez que haverá a utilização 

racional e sustentável dos recursos naturais dentro das cidades. 

 

4. NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DO PLANO DIRETOR NOS MUNICÍPIOS 

 

Dentre os instrumentos gerais previstos no Estatuto da Cidade, com a finalidade 

de realizar as funções sociais da cidade e da propriedade, visando proporcionar aos 

                                                                                                                                                     
20 GARCIA, Maria (org.). A cidade e seu estatuto. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 135. 
21 Ob. cit., p. 170. 
22 Ob. cit., p. 171. 
23 GARCIA, Maria (org.), ob. cit., p. 17. 
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cidadãos qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas, 

encontra-se o Plano Diretor. 

Consoante o disposto no art. 182, § 1º, da Constituição, trata-se de instrumento 

de planejamento urbano que deve ser elaborado e implementado por municípios com mais 

de 20 mil habitantes, e por aqueles municípios que se enquadrem nas demais hipóteses do 

art. 41, do Estatuto da Cidade24. 

 
O conteúdo mínimo que deve conter o Plano Diretor está previsto no art. 42 do 

Estatuto da Cidade, o qual é composto dos seguintes elementos: delimitação das áreas 

urbanas onde poderá ser determinado o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios do solo; delimitação das áreas em relação às quais o Poder Público terá 

direito de preempção; delimitação das áreas e forma em que poderá ser realizada a outorga 

onerosa do direito de construir; delimitação das áreas em que será permitida a alteração do 

uso do solo mediante contrapartida do beneficiário; estabelecimento das condições 

referentes à aplicação da transferência do direito de construir. 

Contudo, caberá ao administrador público municipal estabelecer a forma como 

os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade serão implementados no planejamento 

urbano da cidade: 

  
Ao administrador público é facultado, pelos instrumentos que lhe foram 
outorgados pela lei, implementar em sua cidade um planejamento urbano, 
visando dar às propriedades ociosas uma função social compulsória, no caso de 
não aproveitamento do solo devidamente.25

                                                 
24 Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da 
Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional. 
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos 
técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação 
adotadas. 
§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte 
urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 
 
25 GARCIA, Maria (org.), ob. cit., p. 155. 
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Nota-se, portanto, que o Plano Diretor é de fundamental importância para o 

adequado desenvolvimento e crescimento das cidades. 

Contudo, não se pode olvidar que, aliados ao Plano Diretor, devem ser 

implementados outros instrumentos de gestão municipal, como é o caso do orçamento 

anual, o qual é essencial para possibilitar as políticas públicas previstas no Plano Diretor.26

Neste diapasão, também é importante atentar que o Estatuto da Cidade veio 

legitimar a participação popular nas decisões relativas a planejamento urbano, em razão do 

direito à cidadania ser um preceito fundamental para a construção de cidades sustentáveis.27

A participação popular foi garantida através da obrigatoriedade de promoção de 

audiências públicas e debates, da publicidade dos documentos e informações produzidos, e 

da possibilidade de acesso por qualquer cidadão aos documentos e informações produzidos 

(art. 40, § 4º, do Estatuto da Cidade). 

 

4.1. Situação dos municípios com menos de vinte mil habitantes 

 

É inquestionável o avanço do Direito Urbanístico Brasileiro com a 

regulamentação do art. 182, da Constituição da República, através do Estatuto da Cidade, 

especialmente com: a ampliação das hipóteses de obrigatoriedade de implementação do 

Plano Diretor, o estabelecimento do conteúdo mínimo do plano, e a instituição de diversos 

instrumentos a serem utilizados pelo administrador público para a garantia do 

desenvolvimento sustentável da cidade. 

Contudo, uma das críticas ao Estatuto da Cidade é de que a obrigação de 

implementar o Plano Diretor compete apenas às cidades que contenham mais de vinte mil 

habitantes, além daquelas enquadradas nas demais hipóteses do art. 41, que via de regra 

também possuem mais de vinte mil habitantes, já que pertencem às grandes regiões 

                                                 
26 RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (org.). Reforma urbana e Gestão democrática. Rio de Janeiro: Revan, 
2003, p. 150. 
27 SCHENINI, Pedro Carlos (org.). Planejamento, Gestão e Legislação Territorial Urbana: uma abordagem 
sustentável. Florianópolis: FEPESE, 2006, p. 134. 
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metropolitanas, áreas com grande potencial turístico e sujeitas à influência de 

empreendimentos de relevante impacto ambiental. 

Tal crítica se fundamenta no fato de que a maior parte dos municípios 

brasileiros possui menos de vinte mil habitantes. Por exemplo, no Paraná, dos 399 

municípios apenas 82 possuem mais de vinte mil habitantes. Todos os demais municípios, 

que representam 79,5% do total, possuem menos de vinte mil habitantes.28

E a realidade nas outras regiões do país não é muito diversa. Inclusive, a 

situação se agrava em outras regiões com menos concentração populacional por espaço 

territorial. 

Através de Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada em 2006, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, foi constatado que 71% dos 

Municípios brasileiros possuem menos de vinte mil habitantes.29

Ora, o direito às cidades sustentáveis, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a função social da propriedade são direitos fundamentais, os 

quais são realizados através de um adequado planejamento urbano. 

Assim, como tais direitos serão efetivados nas cidades que contenham menos de 

vinte mil habitantes? 

Em tais cidades não há a obrigatoriedade de cumprimento e implementação das 

funções sociais da cidade e da propriedade? Como isso se realizará plenamente sem o apoio 

de um Plano Diretor? 

Entende-se que todos os municípios brasileiros deveriam ter Plano Diretor, até 

mesmo para evitar que a cidade comece a crescer de modo desordenado e inadequado às 

funções sociais da cidade e da propriedade. 

Felizmente existem vários municípios menores que, embora não obrigados, já 

possuem Plano Diretor. Isso se deve, em parte, graças à obrigação imposta por alguns 

Estados aos seus respectivos municípios. 

Mas, embora se questione a legalidade da imposição de alguns Estados ao 

determinar que todos os municípios tenham Plano Diretor, independente de outras questões 

                                                 
28 Fonte: IBGE – Contagem da população 2007. 
29 Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2006. 
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que motivem tais determinações, entende-se que é uma medida favorável ao 

desenvolvimento sustentável e que deveria ser implementada em todo país. 

 

 

5. JURISPRUDÊNCIA 

 

No repertório on-line de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consta 

registro de um caso em que a Suprema Corte julgou como inconstitucional a imposição do 

Estado do Amapá de obrigatoriedade de Plano Diretor para municípios com menos de vinte 

mil habitantes: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
MUNICÍPIOS COM MAIS DE CINCO MIL HABITANTES: PLANO 
DIRETOR. ART. 195, "CAPUT", DO ESTADO DO AMAPÁ. ARTIGOS 25, 
29, 30, I E VIII, 182, § 1º , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO 
A.D.C.T. 1. O "caput" do art. 195 da Constituição do Estado do Amapá 
estabelece que "o plano diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela 
Câmara Municipal, é obrigatório para os Municípios com mais de cinco mil 
habitantes". 2. Essa norma constitucional estadual estendeu, aos municípios com 
número de habitantes superior a cinco mil, a imposição que a Constituição 
Federal só fez àqueles com mais de vinte mil (art. 182, § 1º ). 3. Desse modo, 
violou o princípio da autonomia dos municípios com mais de cinco mil e até 
vinte mil habitantes, em face do que dispõem os artigos 25, 29, 30, I e VIII, da 
C.F. e 11 do A.D.C.T. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
procedente, nos termos do voto do Relator. 5. Plenário: decisão unânime. (ADI 
823/AP – Rel. Min. Sidney Sanches – Tribunal Pleno – J. 17/09/98) 

EMENTA: - E relevante o fundamento da argüição de inconstitucionalidade, 
perante o princípio da autonomia municipal, de dispositivo da Constituição do 
Amapá (art. 195), que rebaixa, para cinco mil habitantes, o limite de população 
relativa a exigência da adoção de plano diretor, estabelecido no par. 1. do art. 
182 da Carta Federal. (ADI-MC 826/AP – Rel. Min. Octavio Gallotti – J. 
11/02/93). 

 

Corroborando com o entendimento anteriormente esboçado, acredita-se que tal 

julgado não está atentando para questões mais amplas e relevantes do que a possibilidade 

do Estado ampliar ou não a hipótese elencada na Constituição da República para a 

obrigação de implementação do Plano Diretor. 

 14
4105



Ademais, é importante observar que as ementas transcritas referem-se a 

julgamentos anteriores a aprovação e vigência do Estatuto da Cidade, já que foram 

realizados em 1993 e 1998. 

Isso porque, se fossemos admitir o entendimento de que é inconstitucional o 

Estado do Amapá impor a todos os respectivos municípios a implementação de Plano 

Diretor, ampliando o requisito de obrigatoriedade do art. 182 da Constituição, também 

poderíamos entender como inconstitucional os incisos II a V, do art. 41, do Estatuto da 

Cidade, haja vista que incluiu outras hipóteses para imposição de Plano Diretor a 

municípios. 

Ora, se ocorrer de algum dos municípios integrantes de regiões metropolitanas 

possuir menos de vinte mil habitantes, a imposição de elaboração de Plano Diretor será 

inconstitucional porque afronta o art. 182, § 1º, da Constituição? 

Tal lógica parece infundada e incoerente com o objetivo de concretizar as 

funções das cidades e propriedades, e de realizar o desenvolvimento sustentável. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode olvidar a importância do advento do Estatuto da Cidade, que surgiu 

para regulamentar a Política Urbana constitucional. Sem este instrumento as funções sociais 

da propriedade e da cidade corresponderiam a meros direitos formais, sem aplicabilidade, 

tendo em vista a ausência de delimitação clara e específica para o uso da propriedade 

urbana. 

Contudo, não obstante o advento da legislação em 2001, constata-se que os 

administradores públicos municipais ainda não se conscientizaram do poderoso instrumento 

legal de gestão urbana que possuem. 

Ainda existem municípios que sequer possuem Plano Diretor, sendo que muitos 

dos que possuem não estão exigindo o seu cumprimento dos proprietários, como é o caso 

do IPTU progressivo, o qual é timidamente aplicado por poucos Municípios. 
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Para agravar este cenário está o quadro dos Municípios brasileiros, através de 

pesquisa realizada pelo IBGE, na qual se evidencia que 71% dos Municípios possuem 

menos de vinte mil habitantes. Ou seja, legalmente somente poderíamos exigir que 27% 

dos Municípios brasileiros implementem o Plano Diretor. 

Por tal razão, e para superar a discussão de inconstitucionalidade e ilegalidade, 

considera-se de suma importância uma alteração na legislação federal pátria (Constituição e 

Estatuto da Cidade), para determinar a obrigatoriedade de implementação de Plano Diretor 

a todos os municípios brasileiros. 

Uma alteração legislativa neste sentido certamente iria de encontro com o 

direito às cidades sustentáveis, nas quais a função social da propriedade urbana poderia ser 

efetivamente realizada. 
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A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

URBANAS - O IPTU PROGRESSIVO PREVISTO NO ESTATUTO DA CIDADE: 

UM ESFORÇO JURÍDICO PARA DESENVOLVER O ESPAÇO URBANO 

 

Daniel Dottes de Freitas*

Luciana Blazejuk Saldanha**

 

RESUMO 

A cidade, na atualidade, é um local para o embate desenvolvimentista, se transformando em 

território para a realização dos desejos humanos, sejam individuais ou coletivos. 

Considerando-se esta proposta desenvolvimentista inafastável é necessário aperfeiçoar os 

mecanismos que possibilitem o controle dos desejos de cada um. Neste sentido a Teoria da 

Urbanização auxilia na compreensão e aprimoramento de toda a questão que diz respeito 

com a urbanização. Desta forma, o Estatuto da Cidade vem a contribuir com a implantação 

de uma boa convivência no ambiente urbano, trazendo instrumentos que possibilitem isto. 

Antes de se analisar o instrumento do Estatuto da Cidade, se explica sobre o que se entende 

por políticas públicas. Neste artigo se examina o IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) e se este pode ou não dar suporte correto ao desenvolvimento do espaço urbano. 

Assim, explica-se a base jurídica do IPTU progressivo, que encontra amparo na 

Constituição Federal do Brasil, assim como está inserido no Estatuto da Cidade. Também 

se preocupa neste artigo em tratar brevemente sobre o desenvolvimento sustentável do 

espaço urbano, demonstrando-se de que forma o IPTU se insere no campo da 

sustentabilidade. Percebe-se que o IPTU progressivo passa a assumir um caráter ambiental 

viabilizando a função social e ambiental da cidade e da propriedade urbana. 
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PALAVRAS CHAVES: POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS; IPTU; 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; ESTATUTO DA CIDADE. 

 

ABSTRACT 

The city, nowadays, is a place for the impact of development, becoming a land for the 

accomplishment of human wishes, as the individual as the collective ones. Considering that 

this developing proposal is not removable it is necessary to improve the mechanisms that 

make the control of each one’s wishes possible. In this way, the Urbanization Theory helps 

at the understanding and the improvement of the whole question that concerns the 

urbanization. In this manner, the City Statute comes to contribute for the implementation of 

a good acquaintance in the urban environment, bringing instruments that make it possible. 

Before analyzing a specific instrument of the City Statute, the understanding about public 

policies is explained. After that, the IPTU (Urban Building and Territorial Property Tax) is 

examined, just as if it can or cannot support correctly the Urban Space Development. So, 

the juridical base of progressive IPTU is explained, which comes from the Brazilian 

Federal Constitution, as well as it is inserted in the City Statute. In this paper it is also seen 

briefly the sustainable development of Urban Space, showing in which way the IPTU 

(Urban Building and Territorial Property Tax) is inserted in the field of sustainability. It can 

be realized that the IPTU (Urban Building and Territorial Property Tax) assumes an 

environmental character making feasible the social and environmental function of the City 

and the urban property. 

 

KEY-WORDS: URBAN PUBLIC POLICIES; BUILDING AND TERRITORIAL 

PROPERTY TAX; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; CITY STATUTE. 

 

INTRODUÇÃO 

 Não seria de todo errado insistir na afirmação de que a lógica do Homem não é a 

lógica do planeta Terra. Embora aparentemente óbvia essa constatação, pensadores já têm 

reconhecido que mesmo o óbvio precisa ser dito em certas ocasiões. E a ocasião para se 

pensar o espaço urbano na atualidade, enquanto lócus para o embate desenvolvimentista, é 
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altamente oportuna. "A grande cidade torna-se o lugar de todos os capitais e de todos os 

trabalhos..."1 como assevera Milton Santos, e mais do que conclusão inarredável sobre suas 

finalidades socioeconômicas, se estende com ares de verdade incontinenti sobre o que é 

cada cidade brasileira e sobre o que representa para o futuro do povo.  

 

 Salvo raras exceções, grandes e pequenas cidades têm-se arvorado como territórios 

férteis para a realização de todos os desejos humanos, individuais e coletivos. E, nesta 

caminhada antropocêntrica, não há justo lugar para a natureza. O planeta perde a corrida 

pela vida, e os homens se debatem sob o foco fatal do dilema humano, conforme prega a 

perspectiva kantiana: o homem é mau por natureza, mas escolhe as virtudes como valores a 

serem defendidos.  Disso ressoa cabível, a assertiva de Santos, de que "deve ser tentada 

uma pequena teoria da urbanização brasileira como processo, como forma, e como 

conteúdo dessa forma"2. Chega a tal conclusão, examinando a realidade urbana brasileira, 

especialmente a partir dos sub-processos econômicos, políticos e socioculturais, além de 

outros elementos, todos ligados entre si, mas na uníssona vontade humana de se 

desenvolver, redundantemente, para o bem. Ora, o desenvolvimento que se quer 

implementar deve ser acertadamente planejado, para que se evite erros irremediáveis já 

num futuro bem próximo. 

 

 Então, a considerar a proposta desenvolvimentista como inarredável, urge que se 

aprimorem os mecanismos de controle ordenado e racional dos desejos de cada um de nós. 

A teoria da urbanização contribui em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, 

para a sociologia e para o direito. A formação sócio-espacial brasileira de que fala Santos, 

desloca discussões para novos e importantes focos que cuidam da ocupação urbana. É o 

caso, por exemplo, dos Planos Diretores voltados à racionalização do espaço urbano. Sem 

qualquer solução de continuidade, essa tarefa acaba permeando o próprio direito, exigindo-

lhe não apenas regramento, normatividade, mas, sobretudo, correção e justeza na vida dos 

cidadãos.  É, pois, uma tarefa difícil a de aquilatar tantas ambições, justas ou injustas, 
                                                 
1 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005 , 
p. 10. 
2 SANTOS, Milton. Op. Cit., p. 11. 
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relevantes ou irrelevantes, convergentes ou divergentes, como em muitas vezes ocorre. 

Todavia, todas presentes na eterna proposta de desenvolvimento. 

 

 O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, é norma jurídica que se relaciona 

diretamente com esta proposta. Incorpora os objetivos mais elementares na busca do 

florescimento humano e da boa e harmoniosa convivência no ambiente urbano. Como um 

de seus instrumentos de implementação destes objetivos, está o instituto do IPTU (imposto 

predial e territorial urbano) progressivo. Notadamente, o que importa é dar relevo à 

hipótese de progressividade como um instrumento hábil ao desenvolvimento humano. 

Assim, apropriando-se das palavras de Santos, opta-se por um "discurso mais qualitativo, 

em que os processos comparecem como a peça central da explicação".3 Aqui a 

progressividade do IPTU será examinada como elemento capaz, ou não, de dar suporte ao 

correto desenvolvimento do espaço urbano, o que remonta as suas notas de justiça ou 

injustiça institucional no seio social. Este, talvez, seja o exame mais importante: a 

distribuição de certo grau de justiça e desenvolvimento, através do IPTU progressivo, 

segundo um discurso que reafirma o centro da discussão, como será apresentado adiante. 

Antes de se analisar o IPTU e o desenvolvimento sustentável do espaço urbano, mister 

lembrar o que são políticas públicas. 

 

1 A COMPREENSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Pode-se dizer que políticas públicas são respostas do Estado às demandas vindas da 

sociedade, e que são um compromisso público de atuação em determinada área, em longo 

prazo.4  

 

Dworkin define política como: 

 
[...] aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral 
em melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade 

                                                 
3 SANTOS, Milton. Op. Cit., p. 17. 
4 CUNHA, E.; CUNHA, E. Políticas públicas sociais. In: CARVALHO, A. et al. Políticas públicas. Belo 
Horizonte: UFMG-PROEX, 2002, p. 11 - 25, passim. 
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(ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum 
estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas).5

 

Pode-se afirmar que o desenvolvimento de um país vai depender de sua capacidade 

estratégica e administrativa para implementar políticas que ajudem no desenvolvimento da 

plena convivência social, política e econômica dos diversos atores que participam na 

formação de um Estado, ou seja, cidadãos, instituições, organizações e autoridades. 

Percebe-se, deste modo, que políticas públicas são a parte de execução e implementação de 

leis existentes. 

 
Em termos conceituais mais gerais e absolutamente modernos, tenho que se possa 
definir uma política pública como ação estratégica (de instituições ou pessoas de 
direito público) que visa atingir fins previamente determinados por finalidades, 
objetivos e princípios de natureza pública. Tal ação, inexoravelmente, vem 
marcada por altos níveis de racionalidade programática, caracterizada por 
medidas organizacionais e de planejamento.6

 

De qualquer modo, o tema das políticas públicas no Brasil parece passar despercebido 

pelo menos para grande parte da população. De um lado, porque o próprio Estado nacional 

não teve, ao longo de sua história, uma preocupação muito real com estas questões; e por 

outro, porque a sociedade civil sempre ficou à margem destes assuntos, tidos como de 

competência única das instituições estatais. O Estado Administrador brasileiro tem agido 

nos últimos 50 anos como se tivesse domínio absoluto e exclusivo sobre os interesses 

públicos, uma vez que institucionalizou as ações para definir e atender os interesses 

públicos. Tal comportamento fez com que a sociedade civil ficasse limitada a passividade. 

Sem haver interatividade entre poder público e sociedade civil a administração teve 

dificuldades em formular mecanismos que atendessem às demandas sociais. O que se 

percebe é que o Estado agia muito mais com ações curativas do que com ações 

preventivas.7,8

                                                 
5 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 36. 
6 LEAL, Rogério G. O controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil: possibilidades materiais. In: 
Revista de derecho, v.9, p.53-66, 2006. p.58. 
7 LEAL, Rogério G. Op. Cit.. e BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São 
Paulo: Saraiva, 2002. 
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Foi a partir dos anos 80 que houve uma maior mobilização da sociedade civil, como 

conseqüência foi editada a Constituição Federal Brasileira de 1988. Ocorreu de forma 

gradual uma certa politização do social fazendo com que a separação entre o público e o 

privado ficasse cada vez mais tênue. A conseqüência disto foi a mudança da mobilização e 

participação políticas, que antes se davam a partir do Estado e que agora se inseriam 

também à partir da sociedade.9 Desta forma, a análise de políticas públicas não se refere 

somente às políticas geradas pelo Estado, mas  também às políticas geradas por 

determinadas instituições não estatais. Ou seja, o tema políticas públicas passa a ser uma 

questão multidisciplinar que se refere à organização, planejamento, execução e avaliação 

constante de ações direcionadas ao atendimento das demandas sociais, sendo elas realizadas 

pelo Estado, por particulares ou pelo próprio mercado.10

 

A Constituição traz em seu corpo, princípios, objetivos e finalidades da República 

que vinculam tanto o Estado como a sociedade civil, ao menos em termos delimitadores do 

que se pode chamar de mínimo existencial, ou seja: a soberania, a cidadania e a dignidade 

da pessoa humana. A partir destes padrões o mínimo existencial toma configurações 

constitucionais, e a dignidade da pessoa humana passa a configurar os princípios 

constitucionais estando explícito ou implícito nos direitos e garantias individuais e 

coletivos, os direitos sociais e tantos outros.11,12

 

Ou seja, a Constituição passa a ser um pacto político-social que estabelece as 

condições para que a sociedade desenvolva as relações sociais. A constituição deixa de 
                                                                                                                                                     
8 LIMA Jr., Olavo B. de; SANTOS, Wanderley G., Esquema geral para a análise de políticas públicas: uma 
proposta preliminar. In: Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, v.10, 
n.2, p.241-256, abr/jun. 1976. 
9 KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o estado para o desenvolvimento social: superando dogmas e 
convencionalismos. São Paulo: Cortez, 1998. 
10 LEAL, Rogério G. O controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil: possibilidades materiais. In: 
Revista de derecho, v.9, p.53-66, 2006. 
11 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001; ___. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
12 SARLET, Ingo. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. 
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cuidar somente da organização do Estado para também cuidar de determinadas matérias 

que vinculam as relações da própria sociedade civil. No dia-a-dia os Poderes Estatais 

incitados a instituir mecanismos que mantenham a civilidade e possam evitar ou minimizar 

a desobediência civil, isto é feito através de projetos de leis; medidas judiciais 

compensatórias; ações administrativas com foco na conseqüência ao invés de foco na 

causa; ou seja, medidas que ajudam a gerir o caos no qual a cidadania se encontra.13

 

A Constituição traz consigo diretrizes para a garantia deste mínimo existencial por ela 

mesmo estabelecido. Tais diretrizes se referem, em suma, à construção de uma Sociedade 

livre, justa e solidária; à garantia do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e 

da marginalização; à redução de desigualdades sociais e regionais; à promoção do bem de 

todos, sem preconceito de qualquer natureza. O que pode ser garantido através do 

estabelecido ao longo de todo o texto constitucional. E as políticas públicas, desta forma, 

tem o objetivo de intermediar o sistema jurídico constitucional e o que se pretende instituir 

no país.14

 

Para cada garantia constitucional é preciso haver políticas públicas que as possam 

concretizar. Todas as competências demandam, obrigatoriamente, ações estratégicas de 

todas as entidades federativas, abrangendo um leque enorme de responsabilidades e campos 

de demandas. Quando inexistentes tais políticas de atendimento, há interesse legítimo 

constitucional a ser acionado às suas defesas. As garantias constitucionais dizem respeito – 

direta ou indiretamente – à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial já referido 

(saúde, educação, moradia, pobreza).15

 

                                                 
13 LEAL, Rogério G. O controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil: possibilidades materiais. In: 
Revista de derecho, v.9, p.53-66, 2006. Para refletir sobre as incoerências da operacionalidade do sistema 
capitalista, em economias demasiadamente dependentes, ver: UNGER, Roberto Mangabeira. Democracy 
Realized. New York: Verso. 1998. 
14 LEAL, Rogério G. O controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil: possibilidades materiais. In: 
Revista de derecho, v.9, p.53-66, 2006. 
15 LEAL, Rogério G. O controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil: possibilidades materiais. In: 
Revista de derecho, v.9, p.53-66, 2006. 
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Há quem sustente que a Constituição de 1988 no Brasil outorgou aos objetivos, 

finalidades e direitos e garantias fundamentais eleitas à verdadeira condição de título 

executivo extrajudicial de obrigação infungível de fazer do Estado em prol da comunidade. 

E assim, o Estado deve, como espaço jurídico da processualidade, acolher na sua essência a 

efetividade destes direitos líquidos, certos e exigíveis, e, se for preciso, pelo princípio da 

substituibilidade judicial, o judiciário fazê-lo, mediante a aplicação de tutelas legais em 

modalidades decisórias mandamentais, executivas (inibitórias) e supletivas (de 

adimplemento). Frente a isto, é crível que se reconheça a todos os Poderes instituídos, 

inclusive ao Judiciário16, a competência e o dever institucional de se comprometerem com 

efetivação das políticas públicas, protegendo quem efetivamente detém em última instância 

a soberania do poder (o povo), não por desvio ou excesso ideológico de crença política, 

mas pautado pela obrigação de garantir a ordem republicana e democrática de 

desenvolvimento do Brasil, sob pena de agravar ainda mais suas crises de identidade, 

eficácia e legitimidade social.17

 
Desta forma, se percebe que o caráter hierárquico das políticas públicas tradicionais é 

contestado e substituído por políticas que levam em conta as especificidades territoriais e a 

mobilização das comunidades locais. Os municípios apresentam-se hoje como novos 

sujeitos/atores e isto significa substituir-se a elaboração do projeto/desenho pela construção 

de um "destino" e a consecução de alternativas de sociedades sustentáveis. Para isso é 

preciso estabelecer-se a conexão entre as políticas sociais e espaciais, para se poder 

verificar políticas públicas urbanas. Passa-se, assim, a análise do IPTU. 

 

2 A PROGRESSIVIDADE DO IPTU: BASE JURÍDICA 

 O instituto da progressividade do IPTU encontra assento constitucional nos artigos 

156, § 1º, I e II, e 182, § 4º, II, ambos da Constituição Federal (CRFB). A progressividade 

pelo valor do imóvel está prevista no art. 156, § 1º, I, da CRFB, e qualifica o imposto 
                                                 
16 O autor Mauro Cappelletti fala o poder dos juízes e esta nova perspectiva da atuação dos mesmos: 
CAPPELLETTI, Mauro. Les pouvoir des juges: article choisis de droit judiciaire et constitutionnel compare. 
Paris: Econimica, 1990. p. 45. 
17 LEAL, Rogério G. O controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil: possibilidades materiais. In: 
Revista de derecho, v.9, p.53-66, 2006. 
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previsto no caput deste mesmo dispositivo, mas com vistas a instrumentalizar a exação 

fiscal e sem contrariar o princípio da função social da propriedade. Já no inciso II deste 

mesmo dispositivo, está positivada a chamada progressividade seletiva do IPTU, que tem 

os mesmos fins da anterior. Finalmente, no art. 182, § 4º, II, da CRFB, está prevista a 

chamada progressividade no tempo, modalidade que foi parcialmente regulamentada pelo 

Estatuto da Cidade, haja vista também permitir-se à legislação municipal alguma 

discricionariedade legislativa, e que se impõe como verdadeiro instrumento promotor do 

prefalado princípio da função social da propriedade através do poder local. Esta modalidade 

de progressividade é que constitui o objeto deste estudo. 

 

 Mas, como comentário de ordem geral, é preciso referir que quanto a 

progressividade em razão do valor e quanto a progressividade seletiva, persiste certo grau 

de contradição no Pretório Excelso, fato que dá azo à discussão aqui proposta. Enquanto 

reconhece a constitucionalidade da alíquota progressiva do IPTU, segundo o critério da 

seletividade (pela localização e uso do imóvel), o Supremo Tribunal Federal não se 

posiciona unanimemente quanto à possibilidade de instituição de alíquota progressiva em 

razão do valor do imóvel, prevalecendo o entendimento de que sua instituição não é 

possível. Entre outros, tal fato contribui para a involução, não aplicação ou aplicação 

equivocada da norma. O que, para o direito, é profundamente lamentável. 

 

 Na verdade, essa discussão remonta à natureza do IPTU, se imposto real ou pessoal, 

o que – fatalmente – leva a sua aplicabilidade ou não. Mas o que importa, é dizer que tal 

discussão não é a mais relevante para o desenvolvimento social que se pretende. Ela acaba 

retirando a atenção de uma questão de fundo mais importante, qual seja, sobre a função 

social do IPTU progressivo, como instrumento do desenvolvimento urbano. Essa seria sua 

finalidade mais importante. E sobre ela deveria se concentrar a discussão, como hipótese, 

inclusive, de proibição de retrocesso, como hodiernamente se defende.  

 

 Não obstante tal situação discursiva, remanesce a base constitucional da alíquota 

progressiva do IPTU, o que, por si só, demonstra sua importância dentro do sistema social 
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brasileiro. Se a Constituição, dirigente, normativa, hierarquicamente superior, enfim, 

infinitamente dotada dos mais lídimos predicados filosóficos, sociológicos e jurídicos, 

determina a grandeza desse instituto (a progressividade), assim deve sê-lo tratado. Ou seja, 

o que se pretende é rediscutir o tema centrando-o corretamente numa teoria dos valores 

constitucionais18. Qual é o conteúdo axiológico do princípio da progressividade do IPTU no 

texto constitucional? Não seria o de implementar a função social da propriedade e, por via 

de conseqüência, o desenvolvimento do espaço urbano? O que se relega à cidade nessa 

discussão "jurídica"? 

 

 Muito embora a Constituição reserve a positivação do IPTU progressivo no tema 

relativo a tributação e orçamento, a hipótese da progressividade guarda fundamental ligação 

com as políticas públicas, numa de suas nuanças. Daí a previsão do art. 182, § 4º, II, da 

CRFB, que se relaciona diretamente com as políticas públicas de desenvolvimento urbano, 

ou seja, instrumentalizando a alíquota progressiva para o desenvolvimento das cidades. 

 

 Por isso, então, a regulamentação do IPTU progressivo no Estatuto da Cidade. O art. 

7º do Estatuto, insere-se no contexto jurídico brasileiro como norma infraconstitucional 

voltada à implementação das políticas públicas de desenvolvimento urbano, utilizando a 

progressividade do IPTU como autêntico critério de implementação da função social da 

                                                 
18 "O problema do fundamento de validade de uma constituição (=problema de legitimidade) tem sido 
prevalentemente respondido com base numa teoria dos valores: todo o direito é, na sua essência, a realização 
de certos princípios de valor; baseia-se num conjunto de valores fundamentais, residindo a 'medida' destes 
valores na consciência jurídica de uma comunidade juridicamente regulada (Triepel). O princípio objectivo 
fundamental da consciência jurídica seria, nesta perspectiva, a 'idéia de direito'. Esta teoria da legitimidade 
chama-se, desde a época de Weimar, teoria científico-espiritual da legitimidade porque: (a) o direito 
constitucional significa a positivação de uma legitimidade valorativo-espiritual (Smend); (b) diferentemente 
do formalismo jurídico (típico de dogmática civilista) e do 'positivismo do poder' (na sua orientação histórico-
sociológica), ela considera que só a validade intrínseca, isto é, o conteúdo de valor ideal corporizado na 
constituição, merecedor do reconhecimento e convicção por parte da coletividade, pode constituir o critério 
válido de legitimidade constitucional. Trata-se de um critério de legitimidade material, pois: (1) contra o 
positivismo jurídico, intrinsecamente vazio ou valorativamente neutral, e (2) contra o realismo do poder (para 
quem o direito vale apenas como um sistema de legalidade funcionalística ou como simples expressão das 
relações de força reais), esta teoria insiste na ideia de que só o reconhecimento da validade jurídica do texto 
constitucional assente na livre convicção da coletividade sobre a sua consonância com os valores jurídicos, 
pode legitimar, no plano material, qualquer constituição." CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 112. 

4118



propriedade. E o princípio da função social da propriedade eiva-se como típico princípio de 

desenvolvimento. 

 

 Veja-se que, conforme preceitua tal dispositivo legal, compete aos municípios 

regulamentar a alíquota progressiva do IPTU, que será majorada pelo prazo de 5 anos, 

respeitados os limites e imposições previstos no próprio Estatuto da Cidade. Ora, parece 

bastante evidente a disposição do Estado brasileiro em fortalecer o exercício do poder local, 

em cada município, como aparece na autêntica divisão de competências administrativas 

presentes neste vergastado dispositivo legal. Cabe, por exemplo, à administração pública 

municipal a fixação da alíquota e não apenas sua cobrança. Cabe a ela, então, a própria 

implementação do desenvolvimento individual e coletivo, mas sempre a partir da cidade.  

Veja-se que a inserção jurídica do critério da progressividade do IPTU propõe o exercício 

do poder local, diga-se, municipal, outorgando o empoderamento19 necessário a tal fim. 

Esse empoderamento local, ainda institucionalizado nas mãos do Estado, se dá através da 

redistribuição da competência municipal, conforme acima mencionado. 

 

 Não é de se estranhar tal atitude do legislador brasileiro. Com boa distribuição das 

competências administrativas, atribui – finalmente – às cidades o poder-dever de gestão da 

função social da propriedade dentro de cada cidade brasileira, e pelas mãos do gestor 

público municipal. E, neste caso, pela via do IPTU progressivo. 

 

                                                 
19 "Uma das explicações para o lento avanço na busca de novas propostas teóricas é a tenacidade, 
particularmente da Ciência Política, com a qual grande parte da intelectualidade brasileira tem aderido a 
linhas estabelecidas de análise, gerando um conhecimento que meramente reproduz normativamente modelos 
descontextualizados para a nossa realidade. Nesse processo, produz-se um conhecimento reativo (estamos 
sempre reagindo ao que vem de fora), restando pouco tempo e esforço para pensar caminhos alternativos para 
incorporar o novo ou o não antecipado. As continuidades paradigmáticas externas são valorizadas em 
detrimento de descontinuidades típicas de sistemas políticos com histórias e culturas diferentes. É preciso uma 
teoria da descontinuidade para se contrapor as teorias normativas da predição e de estabilidade. Por exemplo, 
as recentes descontinuidades na América Latina são: O movimento de Chiapas no México; o Movimento dos 
Sem Terra no Brasil; O Movimento Indígena em vários países andinos como a Conaie equatoriana; o declínio 
das instituições políticas como pontos de referência de construção de identidades coletivas, o surgimento de 
novas modalidades de participação social e política e a busca de mecanismos que consolidem um 
empoderamento emancipatório dos cidadãos." BAQUERO, Marcello & PRA, Jussara Reis. A Democracia 
Brasileira e a Cultura  Política no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, p.14-15. 
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 Por tudo isso, salta evidente que a base jurídica do instituto da progressividade do 

IPTU, no sistema de direito positivo pátrio, está eminentemente voltada ao 

desenvolvimento do espaço urbano, e com especial relevância a sua construção endogênica, 

ou seja, a partir da própria cidade e para a própria cidade. Trata-se, por isso, de fomento ao 

exercício do poder local, ainda que pela mão da administração pública, mas o que já 

permite, em certo grau, a ingerência dos cidadãos, legítimos interessados no 

desenvolvimento das cidades. Não se pode negar que essa sistemática acaba permitindo a 

participação da comunidade, como, por exemplo, através de Conselhos municipais.  

 

 É nesse contexto jurídico que deve ser examinada a progressividade do IPTU, como 

uma proposta do sistema, voltada ao desenvolvimento do espaço urbano. Centrar o debate a 

partir e tão-somente do direito, impede que se veja e se cumpra o fim a que se destina a 

norma. É preciso, então, parar e reorganizar o debate direcionando-o aos embates que 

realmente importam para a sociedade, com vistas ao seu florescimento. Significa dizer, que 

o centro da discussão se firma e reafirma a partir de uma teoria axiológica da própria 

Constituição, para que se discutam, pois, os verdadeiros valores constitucionais postos em 

jogo. O que se tem, sistematicamente, evitado. É preciso um esforço a partir do direito, no 

sentido de que os operadores jurídicos encontrem o melhor conteúdo axiológico das 

normas, promovendo interpretação e aplicação que vise o bem comum, sempre no sentido 

da evolução urbana.20

 

 

3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESPAÇO URBANO 

  Para que o desiderato do desenvolvimento urbano seja atingido, aos operadores do 

direito cumpre o rompimento com um dos modelos juspositivistas mais usuais. A simples 

subsunção do fato à norma acaba não oferecendo o desejado êxito à progressividade do 

IPTU, e, por conseqüência, à função social da propriedade e ao sentido evolucionista e 

desenvolvimentista que se pretende implementar. Isso ocorre porque o direito não tem 

                                                 
20 SANTOS, Milton. Op. Cit., p. 60: neste local o autor discute a importante questão da “involução urbana”, a 
partir dos ensinamentos de Armstrong e McGree, como um acontecimento que se d+a dentro das cidades. 
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operado sistematicamente, levando em consideração a importância do espaço urbano para 

satisfação dos desejos individuais e coletivos, ou seja, valores outros que com maior 

legitimidade promoveriam o bem estar esperado. 

 

 A partir do conceito de sustentabilidade como “um novo princípio organizador de 

um desenvolvimento centrado no povo”21, como aduz Henri Acselrad, apesar das críticas 

sobre esse modelo, é possível se estabelecer uma relação entre o presente e o futuro 

desejado para as cidades. 

 
Para se afirmar, porém, que algo – uma coisa ou uma prática social – é 
sustentável, será preciso recorrer a uma comparação de atributos entre dois 
momentos situados no tempo: entre passado e presente, entre presente e futuro. 
Como a comparação passado-presente, no horizonte do atual modelo de 
desenvolvimento, é expressiva do que se pretende insustentável, parte-se para a 
comparação presente-futuro. Dir-se-ão, então, sustentáveis as práticas que se 
prendam compatíveis com a qualidade futura postulada como desejável. E essa 
relação entre um presente conhecido e um futuro desconhecido e desejável, 
coloca a noção de sustentabilidade no campo do que alguns chamam de ` 
causalidade teleológica ´ - `que tem, como causa suficiente de um 
comportamento, um acontecimento que contém em sua descrição a exigência de 
que um outro acontecimento, chamado seu fim, aconteça´ (COSTA, 1994).22

 

 Parece possível que a hipótese do IPTU se insira neste campo da sustentabilidade. 

Ela situa-se no campo da causalidade teleológica que, apesar de questionável23 por muitos, 

protege sistematicamente seu fim, a função da social da propriedade, cujo fim é o próprio 

desenvolvimento (também do espaço urbano). Efetivamente, a existência da alíquota 

progressiva do IPTU permite construir o futuro de modo a atrelar o pensamento jurídico às 

mais elementares e verdadeiras noções de bem estar social, afastando o discurso tecnicista e 

pragmático, muitas vezes estrábico, sobre o que a lei representa para a sociedade. 

 

 A sustentabilidade, conforme indica Luiz Ernani Bonesso de Araújo, surge como 

um predicado do próprio desenvolvimento. 

                                                 
21 ACSELRAD, Henri. Sentidos da Sustentabilidade urbana. In: A duração das cidades: sustentabilidade e 
risco nas políticas urbanas. Org. ACSELRAD, Henri. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
22 Ibidem, p. 29-30. 
23 Ibidem, p. 30. 
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O significado de desenvolvimento sustentável colocado no Relatório Bruntland3 
nos diz que ' é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 
a possibilidade de as gerações futuras também atenderem as suas próprias 
necessidades'.24

E, conforme segue o autor, a noção de sustentabilidade pressupõe a 

insustentabilidade. O que justifica a existência da progressividade na extrafiscalidade e não 

na fiscalidade tributária, como adiante será afirmado. 

 

 E, no caso, permite-se pensar políticas urbanas para o desenvolvimento das cidades, 

mas sempre a partir da integridade do urbano (autosuficiente), como assevera Acselrad. 

 
No debate contemporâneo, encontraremos várias articulações lógicas entre a 
reprodução das estruturas urbanas e sua base especificamente material. 
Encontraremos, em particular, três representações basicamente distintas da 
cidade, às quais corresponderão também diferentes sentidos do que se pretende 
legitimamente capaz de fazer durar a integridade do urbano.25

 

 É que ao longo do tempo pouco se dá valor e pouco se olha para o espaço urbano, 

estrutura do ambiente socioeconômico, por mais elementar que isso possa parecer. Mas a 

falta de integridade sistêmica, em que a cidade se constrói como ferida e cicatriz da vida de 

cada pessoa, não permite usá-la como experiência e como fator histórico capaz de ajudar na 

construção do futuro. E o direito também não vê isso. Aliás, muito pouco se ocupa das 

idiossincrasias que cercam a vida da cidade. É como se existisse uma "cortina de fumaça" 

que mascara seu cotidiano. Como se a cidade não fosse tão importante e, no que fosse, seria 

apenas para alimentar as disputas individuais. 

 

 O desenvolvimento do espaço urbano exige visão holística, sistêmica e aberta, em 

que os atores sociais passem a construí-lo e reconstruí-lo cotidianamente, como marca 

registrada de nossos erros e acertos. Aquele indivíduo que possui um terreno (imóvel sem 

edificação) junto a principal rua da cidade, cercado pela evolução dos outros, parece não se 

                                                 
24 ARAÚJO, Luiz Ernani Bonesso de. Direito Agrário e Sustentabilidade: as relações entre propriedade 
produtiva e o meio ambiente. In: Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, nº  9-10, p. 40. 
25 ACSELRAD, Henri. Sentidos da Sustentabilidade urbana. In: A duração das cidades: sustentabilidade e 
risco nas políticas urbanas. Org. ACSELRAD, Henri. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 30. 
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imiscuir do compromisso social, e, portanto, nitidamente solidário, de fazer a cidade crescer 

(no sentido qualitativo). Daí decorre não se envolver com os problemas e aspirações 

comunitárias, senão apenas naquilo que lhe beneficia.  

 Evidente, pois, que a norma da progressividade do imposto predial e territorial 

urbano, está imbuída desses valores maiores, universais, porque não dizer. Traduz-se em 

princípios, como solidariedade e função social. Ou seja, representa o compromisso com o 

bem comum. Daí se justificar a presença deste instituto na extrafiscalidade, e não na 

fiscalidade, enquanto divisão de âmbito tributário. Como ensina Sacha Calmon Navarro 

Coelho (quanto a progressividade incorporada ao IPTU), "O imposto continua com o feitio 

que ostentava sob a Constituição de 1967, acrescido agora de poder extrafiscal como 

instrumento de política urbana".26 E ainda explica o autor que a prefalada extrafiscalidade 

no tempo (CRFB, art. 182, § 4º, II), tem como matriz a política urbana, "cujo fundamento 

constitucional tem sede na disposição que acabamos de transcrever, em prol da ordenação 

urbanística das municipalidades (progressividade extrafiscal no tempo)."27 No mesmo 

sentido estão as explicações de Hugo de Brito Machado.28

 

 É de se esperar, então, que em cada decisão administrativa ou judicial, se renove o 

exame da lei a partir de seus verdadeiros fundamentos, ou seja, a partir de um giro 

interpretativo e aplicativo que se inicia na Constituição e que permeia toda a legislação 

infraconstitucional. Esse é o ambiente de discussão próprio de uma teoria dos valores, cujas 

orientações têm por finalidade melhor legitimar a existência da lei.  

 

 Nisso se pergunta: e tudo isso é possível, sem que se pense e repense a cidade, ou 

seja, o próprio espaço urbano? Evidente que não! A cidade é o lócus da mudança, de sorte 

que exigir a participação financeira do indivíduo nessa construção, constitui um dos 

instrumentos mais eficazes àqueles objetivos. Quando o indivíduo se vê pagando mais do 

que o outro, ou seja, quando se vê em situação de desigualdade legal, tem a oportunidade 

                                                 
26 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p 394. 
27 Ibidem, p. 395. 
28 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007.  
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de perceber com a máxima racionalidade todas as imbricações de suas atitudes contra-

sociais (entre tantos outros fatores). Na grande maioria dos casos a situação do exemplo 

acima, representa mero descompromisso social do proprietário, pouco se relacionando à 

falta de dinheiro. 

 

 Diante de todo esse quadro, não se pode admitir a existência de uma legislação que, 

em cada ato de governo, administrativo ou judicial, abandone a realidade material da 

cidade, que desconsidere os objetivos maiores que representa para a comunidade, que se 

desligue dos verdadeiros valores implícita e explicitamente previstos na CRFB. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 O que se pretende aqui, é ressaltar a importância da cidade para a vida do homem.  

Nela se insere a progressividade do IPTU, como um instituto jurídico que visa atingir a 

função social da propriedade, na busca do desenvolvimento. Então, se trata do 

desenvolvimento urbano. Eis sua importância.  

 
O espaço urbano se produz a partir de imensas contradições, que fazem com que, 
na cidade, convivam o melhor e o pior da sociedade. Assim, além da riqueza, do 
acesso privilegiado à informação, dos fluxos financeiros, dentre outros, 
observam-se também as mais fortes manifestações de violência, pobreza e 
exclusão, apontando para a gravidade das questões de ordem social que imperam 
nesse espaço.29

 

 Com efeito, a cidade é uma radiografia das mazelas humanas. Retrata com especial 

autenticidade as diferenças sociais e a selvageria do cotidiano. Por isso, sua importância no 

cenário jurídico. Por isso, a importância de institutos como o do IPTU progressivo, como 

instrumento de fomento prático da mudança desenvolvimentista.  

 

                                                 
29 MENDONÇA, Francisco (Org.). Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: Ed. UFPR, 2004, p. 03. 
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 Nessa perspectiva repousa, então, a possibilidade de desenvolvimento sustentável30, 

que "representa a possibilidade de garantir, segundo Rees (1988), mudanças sociopolíticas 

que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais nos quais se sustentam as 

comunidades".31 Ora, parece evidente que, tanto os problemas ambientais urbanos quanto 

os sociais gozam das mesmas angústias, o que remonta sempre aos problemas nascidos na 

própria cidade, o lócus dos acontecimentos (como explosão demográfica, êxodo, poluição, 

desigualdade, criminalidade, consumo, saúde etc). 

 

 Como se vê, sobre a cidade deve ser lançado um olhar com autêntica e elementar 

noção de complexidade. Afinal, "A cidade espelha a obra humana"32. A partir dela deve 

imperar o direito. E somente a partir desse contexto é que se pode retomar a proposta inicial 

sobre a noção de justiça. Aqui se trata - dadas as limitações do texto e do autor - da noção 

de justiça ou injustiça do IPTU progressivo, a partir de um critério de solidariedade social 

com vistas ao bem comum. O IPTU progressivo passa a assumir um caráter ambiental 

viabilizando a função social e ambiental da cidade e da propriedade urbana. 

 

 Então, parece claro que o sacrifício financeiro de uns, repercute como uma hipótese 

cabível de justiça distributiva. A cidade é para todos, hoje e para o futuro. O Estatuto da 

Cidade se arvora como um esforço jurídico para conscientização disso, e o IPTU 

progressivo é um importante instituto jurídico criado em benefício do desenvolvimento. 

Não pode ser relegado, nem subvertido. Ao contrário disso, deve encontrar no direito um 

instrumento para sua aplicação e aperfeiçoamento, dever que se impõe a todos os 

operadores, indistintamente. 

                                                 
30 "A noção de sustentabilidade implica em uma interrelação necessária entre justiça social, qualidade de vida, 
equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento como tendo uma capacidade de suporte. A 
preocupação com o tema do desenvolvimento sustentável introduz não apenas a questão controversa sobre a 
capacidade de suporte, mas também o alcance e limites  das ações para reduzir o impacto dos danos na vida 
urbana cotidiana e as respostas baseadas na interrupção do modus operandi e da omissão e participação nas 
práticas autodestruidoras." JACOBI, Pedro. Cidade e meio ambiente: percepções e práticas em São Paulo. 
São Paulo: Annablume, 2000, p. 179. 
31 JACOBI, Pedro. Op. Cit., p. 169-170 
32 RIBEIRO, Wagner Costa. Cidades ou Sociedades Sustentáveis? In: Urbanização e mundialização: estudos 
sobre a metrópole. CARLOS, Ana Fani Alessandri & CARRERAS, Carles (Orgs.). São Paulo: Contexto, 
2005, p. 63. 
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A CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA COMO 

MEIO DE REGULARIZAR POSSES DE TERRAS PÚBLICAS FRENTE AO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Ricardo Hermany *

Danielle Soncini Bonella** 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por finalidade realizar uma abordagem a respeito da concessão de 

uso especial para fins de moradia, como meio de regularizar posses de terras 

públicas, frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A 

Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso I, estabelece que compete aos 

Municípios "legislar sobre assuntos de interesse local", acrescentando no inciso 

VIII que compete a ele "promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano". Ainda sobre a Constituição Federal, ela consagra o 

Brasil como Estado Democrático de Direito, assegurando como um de seus 

fundamentos “a dignidade da pessoa humana” (artigo 1º, III). A busca por abrigo é, 

desde os primórdios da humanidade, uma necessidade fundamental dos seres 

humanos e sem a qual encontramo-nos a margem de qualquer direito cidadão. 

Neste viés, verifica-se, atualmente, a massificação do sentimento de orfandade que 

paira sobre a sociedade civil, restando claro, como determinante de seu fomento, o 

não cumprimento do princípio normativo da dignidade da pessoa humana, eis que 

carecemos, dentre outras necessidades, de moradia e habitação, configuradas como 

direito fundamental e inviolável. Portanto, é inequívoco que se necessita de uma 

materialização dos direitos concedidos pela nossa Magna Carta, pois, mesmo que 

isso importe em novas ou remodeladas construções legislativas, será somente 

assim que poderemos alcançar e garantir o real direito à moradia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: USO ESPECIAL; MORADIA; FEDERALISMO 

BRASILEIRO; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
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ABSTRACT 

 

This article has for purpose to accomplish an approach regarding the concession 

of special use for dwelling ends, as a way to regularize the ownerships of public 

lands, front to the constitutional principle of the human person's dignity. The 

Federal Constitution, in  article 30, I, establishes that it competes to the 

Municipal districts to "legislate on subjects of local interest", adding in the 

interruption VIII that competes to it to "promote an appropriate territorial 

division, by planning and use control, of parcelling and occupation of the urban 

soil". Still about the Federal Constitution, it consecrates Brazil as Democratic 

State of Right, assuring as one of its foundations "the human person's dignity" 

(article 1st, III). The search for shelter is, since the humanity's origins, a 

fundamental need of the human beings and without it we are at the margin of any 

citizen right. In this inclination, it is verified, nowadays, the popularization of the 

orphanage feeling that hovers on the civil society, clearly remaining, as decisive 

of  its fomentation, the non execution of the normative principle of the human 

person's dignity, suddenly we lack, among other needs, of dwelling and house, 

configured as fundamental and inviolable right. Therefore, it is unequivocal that 

it is needed a materialization of the rights granted by our Federal Constitution, 

because, even if that matters in new or remodeled legislative constructions, it 

will only be like this that we’ll be able to reach and to guarantee the real right to 

the dwelling. 

 

KEYWORDS: SPECIAL USE; DWELLING; BRAZILIAN FEDERALISM 

;HUMAN PERSON'S DIGNITY. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 consagra o Brasil como Estado Democrático de 

Direito (preâmbulo e artigo 1º), assegurando como um de seus fundamentos “a 

dignidade da pessoa humana” (artigo 1º, III). Constituem, igualmente, objetivos 
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fundamentais da República: “construir uma sociedade livre, justa e solidária” 

(artigo 3º, I) e “erradicar a pobreza e a marginalização” (artigo 3º, III).  

 

Por sua vez, o Poder do Estado exerce-se por meio de três funções distintas 

e ao Poder Judiciário é atribuída preponderantemente a função de julgar, daí 

porque a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, dispõe 

como direito individual a apreciação pelo Judiciário de qualquer lesão ou ameaça 

de direito. 

 

Sendo assim, este artigo tem por objetivo fazer uma abordagem sobre a 

concessão de uso especial para fins de moradia, como meio de regularizar posses 

de terras públicas, frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. 

 

1 TERRAS PÚBLICAS 

 

A fragmentação do espaço urbano, o contínuo crescimento e adensamento 

da periferia e o aprofundamento da segregação e exclusão socioterritorial são as 

principais características do processo de urbanização brasileiro. Esse processo 

possui íntima relação com o mercado imobiliário formal e informal, cuja 

dinâmica privatiza a renda fundiária gerada coletivamente e ocasiona a formação 

de núcleos que não se articulam com a malha urbana existente, produzindo 

enormes áreas vazias no interior do espaço urbano. Em certos casos, a produção 

habitacional pelo poder público reproduz esse padrão segregativo e excludente de 

urbanização periférica, aprofundando as desigualdades socioterritoriais. 

 

O Projeto de Lei 3.057/00, denominado Lei de Responsabilidade Territorial 

Urbana, disciplina a regularização do solo urbano. A proposta da nova Lei 

Federal de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos e Regularização Fundiária de 

Áreas Urbanas Consolidadas tem como principal desafio propiciar às nossas 

cidades condições de urbanidade com ênfase na qualidade do espaço público. A 

nova lei concebida como a Lei de Responsabilidade Territorial irá contribuir para 

a consolidação das diretrizes da Política Nacional de Habitação, incorporando a 

dimensão de regularização dos assentamentos, bem como a ampliação da oferta 
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de lotes populares pelo setor privado, por associações, cooperativas, parcerias 

públicas ou público-privadas. Para tanto ela engloba quatro objetivos básicos: 

consolidação da Ordem Urbanística a partir da Constituição de 1988 e do 

Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257/01; direito à moradia e função social da 

propriedade e da cidade (implementação dos princípios e instrumentos do 

Estatuto da Cidade, destacando o direito à moradia para a população de baixa 

renda); normas gerais para toda a cidade através da adoção de padrões básicos, 

únicos para todos, que garantam dignidade e urbanidade para os cidadãos; 

indução da produção habitacional em áreas urbanas consolidadas. 

 

A pobreza e a desigualdade social foram duas correntes no Brasil e na 

América Latina durante todo o século XX e permanecem no cenário latino-

americano durante este século XXI. Conforme relatório do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sobre democracia na América Latina 

(2004), 42,9% da população na região é pobre, ou seja, 218 milhões de pessoas 

estão abaixo da linha da pobreza. Mais de um terço da população do 

subcontinente não consegue suprir suas necessidades básicas1. 

 

No Brasil, 31,7% de sua população é classificada como pobre e a 

desigualdade de renda aumentou em 3.654 municípios na década de 90. Vive-se 

em uma perversa assimetria social em que os 10% mais ricos se apropriam de 

46% do total da renda das famílias e os 50% mais pobres possuem cerca de 13%. 

Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano de 1999, a renda 

média dos 20% mais ricos representou mais de 30 vezes a renda média dos 20% 

mais pobres. A pobreza é hoje um fenômeno social visível e complexo2. 

 

Muitas áreas são ditas como desapropriadas, mas sequer foram pagas as 

indenizações; outras não são discriminadas, discutindo-se a própria origem do 

título de dominialidade e falsificações de escrituras, entre outras. O certo é que, 

ao se rejeitar o interesse jurídico desses entes na demanda, poderão se 

ocasionados sérios riscos com danos irreparáveis à sociedade. Esse efeito nefasto 

                                            
1 BAQUERO, Marcello. Capital social, desenvolvimento sustentável e democracia na América 
Latina. Porto Alegre: UFRGS, 2007, p. 58. 
2 Ibidem, p. 58. 
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é evidente, visto que, numa área onde a administração é detentora do domínio, 

terá o juiz que deferir a sua posse a terceiros, particulares – cuja ação tem 

natureza dúplice (artigo 922, CPC) –, que poderão, munidos de uma liminar ou 

sentença, alienar livremente tal “direito” e até, clandestinamente, fracioná-la, 

correndo-se o risco da proliferação de condomínios irregulares, disfarçados sob o 

manto da Justiça (artigo 42 e parágrafo 3º do CPC). Assim, a perdurar, 

consubstanciar-se-ão em prejuízos irreversíveis, resultando na prevalência da 

manutenção da situação de fato, mesmo manifestamente contrária à situação de 

direito. 

 

2 A CONCESSÃO ESPECIAL DE USO – ASPECTOS JURÍDICOS, 

LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

A ocupação, geradora do direito de concessão especial de uso, poderá recair 

sobre bens dominicais do Poder Público, sobre os bens de uso comum do povo, 

sobre aqueles destinados ao projeto de urbanização, sobre os de interesse da 

defesa nacional, da preservação ambiental, de proteção dos ecossistemas naturais, 

sobre os imóveis reservados à construção de represas, ou sobre vias de 

comunicação. Nessas hipóteses, é facultado ao Poder Público competente 

transferir o direito de concessão de uso para outra localidade (artigo 5º). 

 

A concessão especial de uso para fins de moradia não existia no projeto 

anterior do Estatuto da Cidade e foi o Fórum Nacional de Reforma Urbana 

(FNRU) que introduziu esse instrumento no projeto. Portanto, para quem 

acompanhou de perto é inquestionável a responsabilidade do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana como ator da sociedade civil, na defesa da inclusão da 

concessão especial de uso para fins de moradia no texto do Estatuto da Cidade. 

 

As diretrizes federais e os instrumentos jurídicos e urbanísticos constantes 

no Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257/2001, configuram um avanço significativo 

no caminho para a reforma urbana. A preocupação com a função social da 

propriedade está expressa em todo o conteúdo do Estatuto, principalmente na 

regulação dos instrumentos de controle ou na submissão do exercício do direito à 

propriedade imobiliária urbana aos interesses coletivos da cidade. 
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Na verdade, a luta por uma lei federal que regulasse a questão da função 

social da propriedade imobiliária urbana vem do início da década de 80, com a 

proposta da então chamada Lei de Desenvolvimento Urbano (LDU). 

 

O Estatuto da Cidade, além dos instrumentos acima comentados, contém 

uma série de diretrizes que deverão nortear todas as ações relativas à política 

urbana. Entre as mais importantes, pode ser da garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

 

A concessão de uso especial para fins de moradia, de acordo com Regis 

Fernandes de Oliveira3, "é a única forma de garantir a posse e a permanência 

daqueles que estariam em condições de adquirir a propriedade desses bens, caso 

não fossem públicos". 

 

Para Hely Lopes Meirelles4: 

 
Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual o Poder 
Público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a 
particular, para que o explore segundo sua destinação específica. 
Acrescenta que a concessão pode ser remunerada ou gratuita, por 
tempo certo ou indeterminado, mas deverá ser sempre precedida de 
autorização legal e, normalmente, de licitação para o contrato. Sua 
outorga não é nem discricionária nem precária, pois obedece a normas 
regulamentares e tem estabilidade relativa dos contratos 
administrativos, gerando direitos individuais e subjetivos para o 
concessionário, nos termos do ajuste. 

 

Porém, a autorização de uso “pode incidir sobre qualquer tipo de bem”5, 

independe de autorização legislativa específica e de licitação e o prazo de uso é 

curto, “utilização episódica”6. 

                                            
3 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Comentários ao Estatuto da Cidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 63. 
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
1995, p. 439. 
5 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 303. 
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Quando se trata de concessão de uso especial para fins de moradia, a 

questão extrapola os limites da função jurisdicional e o juiz passa a exercer, 

também, a função administrativa. Em ambas as atuações, fica o juiz obrigado a 

observar os fundamentos da República Federativa do Brasil, principalmente a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal) e os 

objetivos fundamentais, como: a) a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; b) a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais; e c) a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

 

A Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, mais conhecida como Estatuto da 

Cidade, estabelece as diretrizes básicas da política urbana, na forma do artigo 

182 da Constituição Federal (a política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes), dispondo no parágrafo 1º que “o plano 

diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana”, acrescentando no parágrafo 2º que "a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor"  . 

 

Tem-se, atualmente, no Brasil, inúmeras ocupações decorrentes de invasões 

ou parcelamentos clandestinos e parte das quais nos próprios municípios, fazendo 

com que soluções sejam adotadas para inclusão desse segmento no mundo legal.   

 

Não se trata de regulamentar direito de propriedade, mas de conceder uso 

especial e pode o Município, assim como o Estado, estabelecer outras hipóteses 

                                                                                                                                
6 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 765. 
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de incidência e prazos diversos, prevalecendo aquele federal em caso de 

omissão.7

 

O artigo 48 do Estatuto da Cidade8 assim dispõe:  

 
Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública, com 
atuação específica nessa área, os contratos de concessão de direito real 
de uso de imóveis públicos: I - terão, para todos os fins de direito, 
caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no inciso II 
do art. 134 do Código Civil; II - constituirão título de aceitação 
obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.   

 

Segundo o artigo 183, § 1º da Constituição Federal, aquele que tiver 

possuído por cinco anos ininterruptos, e sem oposição, área de até 250 m2 de 

imóvel público9 situado em área urbana, utilizando-a para sua moradia ou de sua 

família, tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação 

ao bem objeto da posse, por via judicial ou administrativa (e registro no álbum 

imobiliário), desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, 

de outro imóvel urbano ou rural. O direito é concedido, gratuitamente (artigo 1º, 

§ 1º da MP 2220/0110), ao homem ou à mulher ou a ambos, uma única vez ao 

mesmo concessionário, assim como o filho que reside no imóvel tem preferência 

sobre os demais herdeiros, em verdadeiro caso de sucessão anômala (artigo 1º, §§ 

da MP 2220/01). Trata-se de direito que admite a forma coletiva (artigo 2º da MP 

2220/01), sendo que a fração ideal de cada possuidor não poderá ser superior a 

250 m2. Os ocupantes regularmente inscritos em imóveis públicos, que 

preencham os requisitos da MP, artigos 1º e 2º, poderão optar pelo regime da 

concessão especial (artigo 3º), assim como o Poder Público, em caso de risco à 

vida e à saúde dos ocupantes, pode garantir o direito em outro local (artigo 4º); a 

mesma coisa pode ser feita no caso de a área situar-se em imóvel de uso comum 

                                            
7 OLIVEIRA, 2002, p. 63. 
8 Ibidem, p. 63. 
9 O DL 271/67 trata de concessão de uso de terreno público e particular; porém, sua aplicação é 
diferente da concessão de uso da MP 2.220/01; presta-se, por exemplo, a oferecer instrumento 
jurídico de assentamento de pessoal (massa de trabalhadores) ligado a investimentos econômicos 
de vulto. 
10 BRASIL. Medida Provisória n. 2.220, de 4 de setembro de 2001. Dispõe sobre a concessão de uso 
especial de que trata o § 1º do art. 183 da Constituição, cria o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Urbano - CNDU e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.confea.org.br>. Acesso em: 10 out. 2007. 
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do povo, destinado a projeto de urbanização, de interesse da defesa nacional, 

preservação ambiental e de ecossistemas, reservado à construção de represas, ou 

situado em via de comunicação (artigo 5º). O referido direito pode extinguir-se, 

cancelando o registro, se o concessionário der destinação diversa da moradia ao 

imóvel ou se adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel 

urbano ou rural (artigo 8º).  

 

O artigo 9º da MP também faculta ao Poder Público a autorização de uso 

para fins comerciais, nas mesmas condições da concessão de uso para fins de 

moradia, mutatis mutandis. 

 

A concessão de uso especial para fins de moradia, unipessoal ou coletiva, 

depende de registro, a teor do artigo 167, inciso I, n. 37, combinado com o artigo 

6º, § 4º da MP 2220/01, muito embora o registro seja, no caso, para mera 

publicidade. Na aquisição derivada, se houver transferência (artigo 7º da MP 

2220/01), aí sim será constitutivo. A outorga para fim comercial também é 

registrável, e, como a outra, mediante arquivamento da planta e de todos os 

documentos fornecidos pelo Poder Público municipal (MP 2220/01, artigo 6º, § 

2º). 

 

O procedimento administrativo deve encerrar-se em 12 meses, contados da 

protocolização junto à Administração Pública (MP, artigo 6º, §1º), e a via 

judicial deve ser buscada excepcionalmente, ou seja, se for negado ou protelado, 

sem justificativa, o pedido administrativo. 

 

Dessa forma, a Constituição Federal reafirma o conceito de função social do 

solo urbano através do Imposto Territorial Progressivo em áreas incluídas no 

Plano Diretor dos Municípios. Esse instrumento deve ser aplicado nos terrenos 

vazios ou subutilizados, que se localizam em áreas onde é possível aumentar seu 

adensamento, servidas de infra-estrutura, implementadas com recursos públicos 

para atender à população e não para garantir uma valorização particular.   

 

Nessas áreas, todos os lotes subutilizados ou vazios terão um prazo de dois 

anos para que sejam ocupados ou loteados. É o que se chama de loteamento 
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compulsório. Decorrido esse prazo, deve-se aplicar o imposto territorial predial, 

que aumenta progressivamente durante cinco anos, até chegar ao valor de 125% 

do valor venal da propriedade. E como última medida, o poder público pode 

expropriar, pagando a terra em títulos de renda pública. O objetivo é evitar a 

utilização da terra como reserva de valor e provocar seu uso pelo proprietário, ou 

sua venda. 

 

Os bens públicos podem ser utilizados pela pessoa jurídica de Direito 

Público a que pertencem, independentemente da sua classificação (bens de uso 

comum, de uso especial ou dominial). As questões que mais importam são a 

utilização do bem público por pessoa diversa do titular; e a forma de alienar. A 

doutrina e legislação espanhola, por exemplo, não difere dessa posição11. 

 

No dia 31 de maio de 2007, foi promulgada a Lei 11.481 que, dentre outras 

medidas voltadas à regularização fundiária de interesse social em imóveis da 

união, incluiu o artigo 22-A na Lei n. 9.636, de 15 de maio de 1998, que, em 

suma, dispõe sobre a regularização, a administração, o aforamento e a alienação 

de bens imóveis de domínio da União, para assim preconizar: 

 
Art. 22-A. A concessão de uso especial para fins de moradia aplica-se às 
áreas de propriedade da União, inclusive aos terrenos de marinha e 
acrescidos, e será conferida aos possuidores ou ocupantes que preencham os 
requisitos legais estabelecidos na Medida Provisória no 2.220, de 4 de 
setembro de 2001. 
§1o O direito de que trata o caput deste artigo não se aplica a imóveis 
funcionais. 
§ 2o Os imóveis sob administração do Ministério da Defesa ou dos Comandos 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são considerados de interesse da 
defesa nacional para efeito do disposto no inciso III do caput do art. 5o da 
Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, sem prejuízo do 
estabelecido no § 1o deste artigo.  

 

Destarte, as opções de institutos jurídicos passíveis de aplicação em 

terrenos de marinha e acrescidos, limitada, até então, ao aforamento, conforme o 

art. 4º do Decreto-Lei n. 3.438, de 17 de julho de 1941, passaram a permitir, com 

os regramentos supracitados, a aplicação da Concessão de Direito Real de Uso e 

a Concessão Especial de Uso para Fins de Moradia nos terrenos de marinha. 

                                            
11 VERA, José Bermejo et al. Derecho Administrativo - Parte Especial. 4 ed. Madrid: Civitas, 
1999, p. 347. 
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Carvalho Filho12 afirma que “o Poder Público sempre deve preferir a adoção 

das formas regidas pelo direito público, tendo em vista que, em última análise, o 

uso incide sobre bens do domínio público”; no entanto, nos faz recordar que 

existem formas de Direito Privado utilizáveis pelos entes públicos titulares dos 

bens para transferir a posse direta, sem alterar a propriedade. 

 

Hely Lopes Meirelles13 conceitua esses instrumentos da seguinte maneira: 

 
Autorização de uso – é o ato unilateral, discricionário e precário pelo 
qual a Administração consente na prática de determinada atividade 
individual incidente sobre um bem público. […] Permissão de uso – é 
o ato negocial, unilateral, discricionário e precário através do qual a 
Administração faculta ao particular a utilização individual de 
determinado bem público. Cessão de uso – é a transferência gratuita 
da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a 
fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no 
respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. […] Concessão 
de uso – é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público atribui 
a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particular, para que 
o explore segundo sua destinação específica. […] Concessão de direito 
real de uso – é o contrato pelo qual a Administração transfere o uso 
remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como direito 
real resolúvel, para que dele se utilize em fins específicos de 
urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra 
exploração de interesse social. 

 

A concessão de uso e de direito real de uso não são instrumentos precários; 

conferem direitos estáveis, perenes, que permitem a revogação por interesse 

público, ficando resguardado o direito à indenização do edificado. Diga-se que os 

dois institutos existem com características diversas. 

 

Para José Rubens Costa14, entre os direitos coletivos, vem o direito à 

propriedade (artigo 5º, caput) ou o direito ao acesso ao domínio, inserido em 

posição limitativa do próprio direito de propriedade (artigo 5º, XXII), este 

condicionado, ainda, pela função social (artigo 5º, XXIII). É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promoverem 

                                            
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002, p. 902. 
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 485/490. 
14 COSTA, José Rubens. Doação de bens municipais a população carente e a lei de licitações, 
Boletim de Direito Municipal, v. 12, n. 6, jun. 1996, p. 321 – 323. 
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programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico (artigo 24, IX). 

 

Dessa forma, a conquista do Estatuto da Cidade culmina uma longa história 

de luta dos movimentos sociais brasileiros e coincide com os veementes 

questionamentos sobre o modo de vida urbano e as discussões abordando os 

limites e o esgotamento da cidade e da metrópole. Temas ligados à 

ingoverrnabilidade, à pobreza urbana, ao narcotráfico, às milícias paralelas são 

recorrentes, estão presentes na mídia e permeiam a opinião pública exigindo 

continuados exercícios, inclusive, do acadêmico em busca de explicações e 

possíveis saídas. Constata-se uma redução acentuada do crescimento demográfico 

das metrópoles brasileiras, com registro, inclusive, de caso de refluxo migratório 

para outros municípios das regiões metropolitanas. Em direção contrária, 

verifica-se o crescimento de cidades médias e afirmação, incontinente, do modo 

de vida urbano. 

 

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PRINCÍPIO 

PARAMETRIZANTE DO DIREITO À REGULARIZAÇÃO DA MORADIA 

ATRAVÉS DA CONCESSÃO ESPECIAL DE USO 

 

Segundo Miguel Reale15, constata-se a existência de, basicamente, três 

concepções da dignidade da pessoa humana: individualismo, transpersonalismo e 

personalismo. 

 

Caracteriza-se o individualismo pelo entendimento de que cada homem, 

cuidando dos seus interesses, protege e realiza, indiretamente, os interesses 

coletivos. Seu ponto de partida é, portanto, o indivíduo. 

 

Tal juízo da dignidade da pessoa humana, por demais limitado, 

característico do liberalismo ou do “individualismo-burguês”16 - “dista de ser 

                                            
15 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 277. 
16 FARIAS, Edilsom Pereira. Colisão de Direitos. A honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Fabris, 1996, p. 47. 
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una respetable reliquia de la arqueologia cultural”17 -, compreende um modo de 

entender-se os direitos fundamentais. 

 

Esses são, antes de tudo, direitos inatos e anteriores ao Estado, e impostos 

como limites à atividade estatal que deve se abster, o quanto possível, de se 

intrometer na vida social. São direitos contra o Estado, como esferas de 

autonomia a preservar da intervenção do Estado. Por isso, são denominados 

direitos de autonomia e direitos de defesa18. 

 

Já com o transpersonalismo, tem-se o contrário: é realizando o bem 

coletivo, o bem do todo, que se salvaguardam os interesses individuais; 

inexistindo harmonia espontânea entre o bem do indivíduo e o bem do todo, 

devem preponderar, sempre, os valores coletivos. Nega-se, portanto, a pessoa 

humana como valor supremo19. Enfim, a dignidade da pessoa humana realiza-se 

no coletivo. 

 

A terceira corrente, que se denomina personalismo, rejeita tanto a 

concepção individualista, quanto a coletivista; nega a existência da harmonia 

espontânea entre indivíduo e sociedade, resultando numa preponderância do 

indivíduo sobre a sociedade: a subordinação daquele aos interesses da 

coletividade. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana está localizado no artigo 1º, III 

da Constituição Federal, como um dos fundamentos do Estado, isto é, inerente à 

estrutura do Estado, que assim celebra: 

 
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III – a 
dignidade da pessoa humana. 

 

                                            
17 SANCHIS, Luis Prieto. Estudios sobre Derechos Fundamentales. Madri: Debate, 1994, p. 26. 
18 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 505. 
19 REALE, 1996, p. 277. 
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Nesse sentido, defende-se que a pessoa humana, enquanto valor, e o 

princípio correspondente, de que aqui se trata, é absoluto e há de prevalecer, 

sempre, sobre qualquer outro valor ou princípio20. 

 

Na ótica de Ingo Sarlet21, a “dignidade é o valor de uma tal disposição de 

espírito, e está infinitamente acima de todo o preço. Nunca ela poderia ser posta 

em cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem de 

qualquer modo ferir a sua santidade”. 

 

Apesar de continuar, a grande parte da doutrina jurídica, utilizando-se como 

bases de fundamentação e de conceituação o pensamento kantiano, diante da 

evolução social, econômica e jurídica de tal utilização, para alguns 

doutrinadores, deve ser feita com reservas ou deve ser ajustada a essa evolução, 

visto que seu pensamento (no dizer de alguns estudiosos) apresenta um excessivo 

antropocentrismo, naquilo em que sustenta que a pessoa ocupa, em razão da sua 

racionalidade, lugar privilegiado em relação aos demais seres vivos. 

 

A dupla função defensiva e prestacional da dignidade da pessoa humana 

refere-se tanto aos direitos de defesa, quanto às prestações fáticas ou jurídicas 

que correspondem às exigências e constituem concretizações da dignidade da 

pessoa humana; assim, são estipuladas, simultaneamente, obrigações de respeito 

e de consideração, além de deveres em face da sua promoção e proteção. 

 

Por apresentar, cada sociedade civilizada, padrões e convenções próprios a 

respeito do que constitui a dignidade, haveria conflitos caso houvesse a 

estipulação de um conceito de dignidade como universal, ainda que isso fosse 

possível. Assim, por mostrar-se mais coeso e completo, utiliza-se o conceito 

apresentado por Ingo Sarlet22 sobre a dignidade da pessoa humana, a saber:  

 
É a qualidade intrínseca e distintiva da cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

                                            
20 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 117. 
21 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 34. 
22 SARLET, 2001, p. 60. 
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comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
alem de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. 

 

Para Flademir Jerônimo Belinati Martins23, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, enquanto valor fonte do sistema constitucional, condiciona a 

interpretação e aplicação de todo o texto, conferindo unidade axiológico-

normativa aos diversos dispositivos constitucionais que, muitas vezes, se 

encontram sem relação aparente e até mesmo em franca contradição. 

 

Portanto, o princípio da dignidade, como tarefa, impõe como obrigação do 

Estado a função de promover as condições que viabilizem e removam toda a sorte 

de obstáculos que estejam impedindo pessoas de viverem com dignidade; assim, 

impõe a promoção e realização concreta de uma vida com dignidade para todos. 

 

Nesse sentido, verifica-se que nos países pobres, onde há desemprego, 

miséria, falta de escola e de educação, multiplicidade de raças, o problema se 

agrava e se cronifica e, diante da crise de habitação, todos são obrigados a 

conviver com o triste espetáculo do crescimento de habitações populares 

desprovidas de recursos mínimos para o exercício de uma vida digna. O problema 

social atinge tamanha dimensão que o Poder Público assume não o papel de mera 

tolerância, mas vai além e, para aliviar a situação do favelado, estende alguns 

benefícios de saneamento básico a essas comunidades.  

 

A ausência de políticas e condições financeiras e institucionais que 

ampliem a oferta de novas oportunidades habitacionais não apenas tornam 

ineficazes as políticas de regularização e urbanização, como estimulam a 

ocupação de terras e a oferta de lotes irregulares, pois a precariedade e a 

irregularidade continuarão a crescer, contando com a futura 

regularização/urbanização por parte do poder público. Os custos dessas soluções 

tendem a ser crescentes, com soluções de baixa qualidade ambiental e 

                                            
23 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da pessoa humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2003, p. 62. 
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habitacional, gerando, inclusive, “ondas” de urbanização que se aplicam sobre os 

mesmos assentamentos. 

 

O crescimento das favelas e dos loteamentos irregulares demonstra 

claramente que a produção informal de moradias precárias em assentamentos 

ilegais tem sido a forma hegemônica de “solução” adotada pela própria 

população nas faixas de mais baixa renda e revela o baixo alcance das políticas 

públicas implementadas ao longo de décadas em que o déficit vem se 

avolumando. 

 

Além das adequações para viabilizar a integração urbana dos assentamentos 

precários com as áreas já consolidadas da cidade, é imprescindível a articulação 

entre a questão urbana e habitacional com aqueles ligados à área social, 

notadamente no que se refere ao desenvolvimento de melhores condições 

socioeconômicas das famílias envolvidas e, de modo especial, às ações 

associadas ao desenvolvimento comunitário, especialmente relacionadas às 

etapas de pós-ocupação das áreas que receberam intervenções de urbanização. 

 

Coerente com a Constituição Federal, que considera a habitação um direito 

do cidadão, com o Estatuto da Cidade, que estabelece a função social da 

propriedade, e com as diretrizes do atual governo, que preconiza a inclusão 

social, a gestão participativa e democrática e a Política Nacional de Habitação 

visam promover as condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da 

população, especialmente aos de baixa renda, contribuindo, assim, para a 

inclusão social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O compromisso cidadão, na interpretação e análise da cidade como local de 

direito conquistado a partir de experiências múltiplas, faz do Estatuto da Cidade 

instrumento privilegiado para discussão e lançamento de propostas sobre a 

melhoria das condições de vida nas cidades. 
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Nesse sentido, a função social da cidade deve abarcar também os vazios 

urbanos e as terras ocupadas, de propriedades públicas, oferecendo instrumentos 

de acesso a essas terras para moradia popular. É necessário garantir o apoio 

técnico e jurídico, para alcançar a regularização, mediante a atuação de equipes 

técnicas subvencionadas pelo Estado. É importante abordar o tema do acesso à 

terra pública para moradia popular.  

 

Quando da elaboração do Estatuto da Cidade, em reunião com o 

Governo Federal, o Fórum Nacional de Reforma Urbana manteve a sua posição 

de defesa, no sentido de a concessão especial de uso para fins de moradia ser 

mantida no texto da Lei do Estatuto da Cidade. Por parte do Governo foi 

defendida a proposta de veto ao texto aprovado no Congresso Nacional, havendo 

o envio de uma medida provisória, visando restringir a extensão desse direito 

para as áreas públicas ocupadas até a edição do Estatuto da Cidade, bem como 

disciplinar, de forma diferenciada, a aplicação da concessão de uso para as áreas 

públicas da categoria dos bens de uso comum e da categoria dos bens dominiais. 

 

Apesar do veto, sobre a forma como foi regulamentada a concessão especial 

de uso para fins de moradia no Estatuto da Cidade, o Governo se posicionou pela 

adoção da concessão especial de uso para fins de moradia como forma de 

reconhecer legalmente, através do Estatuto da Cidade, como direito subjetivo o 

direito à moradia de quem estivesse na posse de uma área urbana pública, 

atendendo aos mesmos requisitos da usucapião urbana.  

 

Defendeu-se, portanto, após a aprovação da Medida Provisória 2220/01, a 

constitucionalidade da concessão especial de uso para fins de moradia, com 

fundamento na efetiva garantia do direito à moradia, reconhecido no artigo 6° da 

Constituição Federal, do objetivo fundamental do Estado Brasileiro de erradicar a 

pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como da competência 

constitucional da União de regulamentar, através da lei federal de 

desenvolvimento urbano, a concessão de uso para fins de moradia prevista no 

artigo 183. 
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É preciso reconhecer às famílias pobres que ocupam um imóvel público, 

para fins de moradia, o direito de permanecer, criando um regime diferenciado ao 

estabelecido pela legislação para a disponibilização desse patrimônio. 

 

Dessa forma, cabe ao Poder Público impedir a construção irregular e em 

local inadequado, muitas vezes perigoso, de casas; porém, concluída a obra, 

deverá regularizar a situação ou, não sendo possível por questões ambientais, 

urbanas, de saúde, as quais devem ser avaliadas, deve viabilizar a concessão de 

moradia a essas famílias, implementando e incrementando políticas 

habitacionais, prestações de natureza material que lhes assegurem o mínimo 

existencial. 

 

Se o Estado pretende impor-se nas comunidades pobres, carentes da atuação 

do Poder Estatal em múltiplos aspectos, deve, por meio de seus agentes, respeitar 

a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República, à qual foi 

atribuído pela Constituição o valor supremo de alicerce da ordem jurídica 

democrática. O valor da dignidade da pessoa humana, sendo um fim e não um 

meio para o ordenamento constitucional, não se sujeita a ponderações. 
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RESUMO 

Análise da possibilidade do Tribunal de Contas fiscalizar as políticas públicas para 

implementação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e do desenvolvimento 

sustentável dentro do espaço urbano. 

Busca-se compreender se o Tribunal de Contas tem competência constitucional para 

exercer o controle externo dos aspectos ambientais das políticas públicas e programas 

de governo e se possui papel educativo na gestão pública. Ademais, analisa-se se a 

gestão pública deve ter em vista os instrumentos de sustentabilidade ambiental. 

O presente estudo se apóia na reflexão sobre os diversos movimentos de explicação do 

fenômeno de desenvolvimento sustentável. Autores de orientações teóricas 

diversificadas entendem que está surgindo um novo modo de encarar os problemas 

trazidos pela poluição e degradação ambiental. 

No trabalho será abordada a questão do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, 

inclusive o tema das “Cidades Sustentáveis” como valor fundamental da ordem jurídica. 

Será analisada e ressaltada, por fim, a importância do Tribunal de Contas pelas 

atribuições que lhe foram conferidas e sua relevância para o regime democrático, 

inclusive como fiscal do meio ambiente em todos os seus níveis.  
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PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE. 

TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. 

 

ABSTRACT 

Analysis of the possibility of the Court of Auditors monitor public policies for 

implementation of an ecologically balanced environment and sustainable development 

within the urban space. 

Search to understand if the Court of Auditors has jurisdiction to exercise the 

constitutional external control of the environmental aspects of public policies and 

programs of government and that has educational role in public administration. 

Moreover, examines whether the public management should take into view the 

instruments of environmental sustainability. 

This study is based on the reflection on the various movements of explanation of the 

phenomenon of sustainable development. Authors of  

diversified theoretical guidelines believe that is developing a new way to face the 

problems brought by pollution and environmental degradation. 

This study will contemplate the issue of the environment and sustainable development, 

including the theme of "Sustainable Cities" as a fundamental value of the legal system. 

Finally, will be examined and stressed the importance of the Court of Auditors for the 

tasks that have been given and their relevance to the democratic regime, including as tax 

of the environment in all its levels. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENT. PUBLIC POLICIES. CONTROL. COURT OF 
AUDITORS. POSSIBILITY. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo visa analisar a possibilidade do Tribunal de Contas 

fiscalizar as políticas públicas para implementação de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, conforme preconiza a Constituição da República. Abordará 

também a questão do desenvolvimento sustentável dentro do espaço urbano. 

O controle externo dos poderes e órgãos do Estado não tem contemplado os 

aspectos ambientais implicados na gestão pública. Uma efetiva conservação dos 
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recursos naturais em consonância com o desenvolvimento social deve se apoiar em um 

planejamento e desenvolvimento de políticas públicas que busquem soluções para as 

questões sócio-ambientais. 

Indaga-se se o Tribunal de Contas tem competência constitucional para 

exercer o controle externo quanto aos aspectos ambientais ligados à avaliação de 

políticas públicas e programas de governo. Indaga-se também se a Corte de Contas 

possui papel educativo na gestão pública e se deve exercê-lo em relação ao meio 

ambiente, levando aos jurisdicionados a questão do desenvolvimento sustentável. 

Indaga-se, ainda, se a gestão pública deve ter em vista os instrumentos de 

sustentabilidade ambiental, em particular o princípio da prevenção. 

O presente estudo se apóia na reflexão sobre os diversos movimentos de 

explicação do fenômeno de desenvolvimento sustentável, considerando que as falhas e 

as crises por que ele passa são oriundas, sobretudo, do momento histórico presente. 

Em várias partes do mundo, autores de orientações teóricas diversificadas 

entendem que está surgindo um novo modo de encarar os problemas trazidos pela 

poluição e degradação ambiental. O surgimento de novas formas de compreender o 

desenvolvimento é oriunda, principalmente, das mutações sociais globais que têm 

ocorrido, não sendo mais possível separar o estudo do meio ambiente dos demais 

fenômenos sociais. 

Na seqüência, será abordada a questão do meio ambiente, analisando-se o 

tratamento do tema pela Constituição da República de 1988. Também será abordado o 

tema das “Cidades Sustentáveis”, como decorrência do paradigma contemporâneo de 

desenvolvimento sustentável. 

Por fim, será analisada e ressaltada a importância do Tribunal de Contas 

pelas atribuições que lhe foram conferidas e sua relevância para o regime democrático, 

cujo escopo é coibir os abusos do poder, imoralidades, mau uso dos bens e recursos 

públicos, com funções opinativas, de orientação, fiscalização e julgamento das contas 

dos administradores e demais responsáveis pelo dinheiro público sob os aspectos da 

legalidade, legitimidade e economicidade, de forma a controlar a realização das 

políticas públicas e, ainda, ser o fiscal do meio ambiente em todos os seus níveis.  

Sem pretensão de esgotar o tema, estas serão algumas questões abordadas e 

outras apenas suscitadas na tentativa de demonstrar a função do Tribunal de Contas 
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dentro do Estado Democrático de Direito de fiscalizar políticas públicas para 

implementação de cidades sustentáveis. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

 

Antes de ser analisada a competência das Cortes de Contas, é necessário 

investigar os fundamentos para sua atuação na avaliação de políticas públicas e na 

gestão pública do meio ambiente na implementação de cidades sustentáveis. 

O Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA é composto por órgãos 

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as 

fundações públicas responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

O Conselho de Governo assessora o Presidente da República na formulação 

da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos 

ambientais. Na esfera federal, o órgão encarregado da gestão ambiental é o Ministério 

do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, competindo-lhe planejar e elaborar a política 

de meio ambiente no País, acompanhando, supervisionando e controlando as ações a ele 

relativas, bem como a implementar acordos internacionais nesta área, cabendo a 

execução da política e programas ambientais ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Estados e Municípios, mediante órgãos ou entidades, observadas as normas 

federais, poderão elaborar normas supletivas e complementares e padrões relacionados 

com o meio ambiente, em conformidade com o estabelecido pelo Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, que é órgão consultor e deliberativo. 

Sabe-se que a mera existência de órgãos responsáveis pela gestão ambiental 

não é suficiente na prevenção dos danos. Mas para garantir a adequada preservação do 

meio ambiente, segundo o Ministro Fernando Gonçalves do Tribunal de Contas da 

União - TCU, é “imprescindível que tais órgãos tenham suas atuações acompanhadas e 

fiscalizadas para uma boa utilização dos meios e recursos a ele confiados, no 

cumprimento de suas missões institucionais” (GONÇALVES, 1997, p.24). 

Constitucionalmente, o controle externo das contas públicas é realizado pelo 
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Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, que é órgão autônomo e não 

subordinado hierarquicamente àquele Poder. É um órgão técnico, especialmente 

qualificado e preparado para realizar a fiscalização do patrimônio público. 

Cabe assinalar que o caput do art. 225 da Constituição da República 

considera o meio ambiente como “bem de uso comum do povo”. Portanto, cabe-lhe ao 

Tribunais de Contas não só o poder, mas o dever de realizar a fiscalização ambiental, na 

medida em que o caput do art.70 especifica que o controle externo da administração 

pública envolve a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial das contas dos Chefes do Poder Executivo e julgamento das contas dos 

administradores públicos, como incisos I e II do art. 71 da Constituição da República. 

Fernandes (2002) lembra que o TCU é o paradigma para as unidades da 

Federação, devendo as normas constitucionais pertinentes ser aplicadas, no que couber, 

aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. 

Em matéria ambiental, a competência constitucional dos Tribunais de Contas 

concentra-se, especialmente, na fiscalização da gestão operacional e patrimonial dos 

dinheiros, bens e valores públicos, a serem examinados sob os aspectos de legitimidade 

e economicidade, especialmente, porque nestes se contém os conceitos de eficiência e 

eficácia elencados no caput no art. 37 da Constituição da República de 1988, de 

observância indispensável quando se trata de preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Portanto, o atual texto constitucional concede aos 

Tribunais de Contas a possibilidade de realizarem auditorias de gestão ambiental, 

outorgando-lhes competência que é não só possibilidade, como dever institucional e de 

valor inestimável para a concretização das políticas nacionais de proteção ambiental, 

ainda que esta missão constitucional de atuar na fiscalização ambiental só possa ser 

efetuada de modo indireto, via controle de contas dos gestores públicos. 

Assim, conforme aduzido, os Tribunais de Contas dispõem de competência 

para exame da variável ambiental, inclusive do instrumental necessário para garantir a 

eficácia de seus comandos. Destaca-se aqui a competência constitucional prevista nos 

incisos IV, VIII, IX e X do art. 71, quais sejam: realização de inspeções e auditorias nas 

unidades administrativas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como, 

assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade, aplicando aos responsáveis, em caso de 
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ilegalidade da despesa, multa proporcional ao dano causado ao erário, além de sustar, se 

não atendidas as providências exigidas, a execução do ato impugnado, comunicando a 

decisão ao Poder Legislativo. 

A par da autorização constitucional, as respectivas Leis Orgânicas dos 

Tribunais de Contas conferem-lhes competência para realizarem análises de contas 

anuais e auditorias nos órgãos a que esta matéria está afeta, fiscalizando, portanto, o 

cumprimento das políticas ambientais, a aplicação dos recursos alocados 

especificamente para essa finalidade, bem como o cumprimento da legislação ambiental 

pelos gestores e/ou entes auditados. 

É certo que os Tribunais de Contas não detêm competência para formularem 

políticas ambientais, mas poderão apontar a ineficiência e ineficácia destas políticas ou 

sua má aplicação, recomendado sua modificação ou otimização. Além disso, os 

relatórios elaborados pelas Cortes de Contas com o resultado das auditorias de gestão 

ambiental, quer as incluídas nas auditorias ordinárias, quer nas específicas, serão de 

extrema valia aos órgãos diretamente responsáveis pelas Políticas de Meio Ambiente, 

servindo de suporte para ações preventivas e repressivas. 

Nesse diapasão, as auditorias dos Tribunais de Contas terão eficácia direta 

sobre o órgão auditado sob sua jurisdição, ou indireta, mediante produção de provas 

para propositura de Ação Popular, Ação Civil Pública ou ação de responsabilização 

daquele que causar dano ao meio ambiente, seja por ação ou omissão, sendo legitimado 

passivo qualquer pessoa, física ou jurídica, cujas atividades impliquem prejuízo à 

coletividade, de modo que tanto o cidadão individualmente considerado como o próprio 

Poder Público podem ser responsabilizados pelo dano ambiental. 

Ferraz (1979) alerta que a preservação ambiental não é problema que 

interessa isoladamente a cada um, mas coletivamente a todos, e que uma consciência 

pública e privada é condição sine qua non para promoção da tutela do meio ambiente: 
 
O problema é que não basta conscientizar o povo; é preciso que se 
conscientize, sobretudo, o próprio Poder Público. É preciso que ele não 
exerça o papel de degradações do ambiente e, infelizmente, ele exerce. E com 
muito mais força que qualquer cidadão. Eu posso poluir um riacho. O Poder 
Público pode acabar com a Floresta Amazônica. A desproporção do poder de 
agressão que tem o Poder Público, em face do particular, realmente é imensa. 
Não basta promover a consciência privada se também não estiver instaurada 
a consciência pública. (FERRAZ, 1979, p. 41). 
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No mesmo sentido que Ferraz, mas destacando a atuação dos Tribunais de 

Contas como órgão capaz de exercer a proteção ambiental, Correa (1997) assinala que: 
 

Neste contexto, se inserem definitivamente as preocupações da sociedade 
brasileira com a qualidade de vida e proteção do meio ambiente, já que o 
Poder Público desempenha importante papel na regulação de suas próprias 
atividades, no planejamento, ordenamento, incentivo e repressão das 
atividades antrópicas que potencialmente podem afetar os bens ambientais. 
De outro lado, não se pode desconsiderar a perspectiva brasileira na 
comunidade internacional. Como país em desenvolvimento, o Brasil tem 
recorrido aos órgãos de financiamento internacional, especialmente o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BIRD, para 
implementação de programas e projetos. Por decorrência das pressões 
exercidas, notadamente de organizações ambientalistas não governamentais, 
já fazem parte dos contratos de financiamento a perspectiva ecológica dos 
projetos financiados e, mais ainda, medidas minimizadoras e compensatórias 
dos impostos negativos causados. 
Enfatiza-se, portanto, o papel do Tribunal de Contas - órgão de controle das 
atividades governamentais - na proteção ambiental máxime em face da nova 
perspectiva assumida pelo Estado brasileiro, a partir da Constituição de 1988, 
que estabeleceu como dever do Poder Público e da Coletividade defender e 
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225 da 
CRFB/88). 
Aos Tribunais de Contas, surge, então, um dever de fiscalizar os entes 
públicos – assim como todos aqueles que utilizam de recursos públicos-, sob 
os variados aspectos de sua competência constitucional, visando a perfeita 
atuação daqueles na proteção ao meio ambiente. Assim, ficam submetidos à 
este controle específico: a gestão ambiental pública (os órgãos de fiscalização 
do meio ambiente); os planos e programas governamentais; a Política 
Nacional do Meio Ambiente, as empresas públicas; e a compatibilização 
ambiental na gestão dos recursos públicos. (CORREA, 1997, p.8-9). 

 

Gonçalves (1997), discorrendo sobre a possibilidade da tutela ambiental pelo 

Tribunal de Contas, é incisivo ao afirma que: 
 

Os dispositivos da Constituição Federal dedicados ao controle externo do 
Governo atribuem indiretamente ao TCU competência para proceder à 
fiscalização ambiental, mediante o julgamento das contas anuais dos gestores 
públicos e a realização de auditorias nos órgãos federais responsáveis pela 
gestão ambiental no País. (GONÇALVES, 1997, p.29). 

 

No mesmo sentido que os autores citados anteriormente, reforçando a 

hipótese que se pretende demonstrar neste trabalho, Moura (2002), ao discorrer sobre a 

competência constitucional e a realização de Auditoria Ambiental de Contas, aduz que: 
 
Configurada a competência legislativa dos Municípios e sua contrapartida é 
a sua conservação, abre-se um novo campo de fiscalização para o qual os 
Tribunais de Contas terão de se adaptar: a auditoria ambiental. 
Dúvidas não restam quanto a este poder-dever das Cortes de Contas. Esta 
dedução se dá a partir do momento em quase percebe a conexão entre os 
preceptivos constitucionais que, de um lado, definem o meio ambiente como 
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bem de uso comum do povo (art. 225) e, de outro, que caberá a esses 
Tribunais julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos (art. 71, II) este último artigo em seu 
inciso IV, é expresso em habilitá-los à realização de auditorias patrimoniais, 
o que, por certo, inclui o meio ambiente. (MOURA, 2002, p. 40). 

 

Uma gestão administrativa que se projeta no futuro requer que o Tribunal de 

Contas seja inserido no rol das instituições públicas pró-ativas mediante atuação 

preventiva e pedagógica, orientando os gestores sobre a maneira de melhor aplicar as 

verbas públicas, buscando mostrar as falhas administrativas antes e durante as 

realizações de auditorias e inspeções in loco, mediante um controle concomitante. 

Aqui cabe registrar que o Tribunal de Contas da União editou a Portaria 

TCU n° 383, de 05 de agosto de 1998, sobre a Estratégia de Atuação para o Controle da 

Gestão Ambiental, resultante da implementação do Projeto de Desenvolvimento da 

Fiscalização Ambiental - PDFA no âmbito daquela Corte.  

Fiscalização ambiental, para os fins dessa Portaria, engloba as auditorias, 

inspeções, levantamentos e acompanhamentos que tenham por objeto a análise da 

gestão ambiental. O art. 3°, assim dispõe: 
 

O controle da gestão ambiental será efetuado: 
I - por meio da fiscalização ambiental de: 
a) ações executadas por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA; 
b) políticas e programas de desenvolvimento que potencial ou efetivamente 
causem degradação ambiental; 
II - por meio da inserção do aspecto ambiental na fiscalização de: 
a) políticas e programas de desenvolvimento que potencial ou efetivamente 
causem degradação ambiental; 
b) projetos e atividades que potencial ou efetivamente causem impactos 
negativos diretos ao meio ambiente; 
III - por meio da inserção do aspecto ambiental nos processos de tomadas e 
prestações de contas de órgãos e entidades: 
a) integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA; 
b) responsáveis pelas políticas, programas, projetos e atividades a que se 
refere o inciso anterior. 

 

Referido diploma define que as ações e atividades relacionadas à gestão 

ambiental deverão receber tratamento prioritário, tais como: ações que visem induzir 

comportamentos compatíveis com o modelo de desenvolvimento sustentável; 

fiscalização ambiental; elaboração e aplicação de políticas setoriais relacionadas à 

proteção ou utilização do meio ambiente; ações que visem à coleta e ao fornecimento de 

informações sobre o meio ambiente; educação ambiental; coordenação das ações 
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relacionadas a proteção ambiental; ações implementadas com recursos externos. 

Sachs (1993, p.27) ao discorrer do conceito à ação alerta que “em termos 

operacionais, precisamos de uma imaginação ecológica que oriente a reflexão sobre o 

desenvolvimento.” Ressalta a capacidade de estimular a população local a agir de 

maneira ambientalmente viável, uma vez promovida a educação ambiental e removidos 

os obstáculos que as impedem de ter uma visão a longo prazo da conservação de sua 

base de recursos. Destaca-se, dentre as ações, a elaboração de planejamento anual que 

contemple a fiscalização, o treinamento e outras ações relacionadas ao controle da 

gestão ambiental. 

Destaca-se, ainda, que a partir da mudança estratégica de atuação, o TCU 

mostra-se mais aberto e em sintonia com a comunidade e o cidadão, implementando 

uma nova forma de fiscalização e utilizando-se do que existe de mais moderno em 

auditoria. Trata-se da Auditoria Integrada, que visa fiscalizar o cumprimento das leis, 

obras e projetos de engenharia; a gestão fiscal; o desempenho da saúde e da educação; a 

qualidade de vida e o meio ambiente; e, finalmente, a eqüidade dos gastos com que os 

órgãos públicos atuam para a inclusão social e a preservação da natureza. 

 

2. O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Conforme Santos (1997), as sociedades contemporâneas e o sistema mundial 

em geral estão passando por processos de transformações sociais muito rápidos e muito 

profundos, que põem definitivamente em causa as teorias e os conceitos, os modelos e 

as soluções anteriormente considerados eficazes para diagnosticar e resolver as crises 

sociais. Nesse sentido, uma das profundas mudanças pela qual o mundo vem passando 

se refere à questão ambiental e sua proteção, de maneira a possibilitar não somente a 

sobrevivência das espécies, mas também a adequada qualidade de vida dos seres 

humanos, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Abordando a questão paradigmática relativamente à proteção do meio 

ambiente, Santos (1997) assinala que: 
 
O paradigma da democracia eco-socialista expande a democracia ainda 
numa terceira direção: a duração intertemporal e intergeracional. Segundo 
este paradigma, a proximidade do futuro é hoje tão grande que nenhum 
presente é democrático sem ele. Por assim dizer, as gerações futuras votam 
com igual peso que as gerações presentes. Aliás, a democracia das relações 
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interestatais visa sobretudo a democracia das relações intergeracionais e é 
em nome desta que a cooperação entre os Estados é mais imprescindível e 
urgente. 
Essa tripla expansão da democracia - estrutural, escalar e intergeracional - 
pressupõe um enorme investimento de inovação institucional. Como todas 
as formas de poder são políticas e como em todas elas a transformação 
paradigmática visa constituir, a partir delas, formas de partilha de 
autoridade, a democracia eco-socialista é internamente muito diversa. Na 
sua definição mais simples, o eco-socialismo é democracia sem fim. Tal 
objetivo utópico pode funcionar eficazmente como critério dos limites da 
democracia na modernidade capitalista Não se trata de obter transparência 
total nas relações sociais, mas antes de lutar sem limites contra a opacidade 
que as despolitiza. (SANTOS, 1997, p. 345.) 

 

Atualmente, permeia a ação das instituições públicas o conceito de meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e de desenvolvimento sustentável como questões 

paradigmáticas. Nesse sentido, cabe ressaltar o trabalho pioneiro da lavra de Ferraz 

(1979) que, nos idos dos anos 70, publicou no Brasil artigo onde alerta sobre sua 

preocupação com a degradação ambiental e a questão da sua preservação, do qual se 

extrai o seguinte: 
 

De toda a maneira, o fato demonstrava que as preocupações nossas eram 
aquelas que existem discutidas por todos, enquanto cidadãos do globo, que 
vêem alarmadamente os grandes riscos, a irresponsabilidade, a falta de 
consciência na ausência de iniciativas que possam prevenir a ação predatória 
do meio ambiente, cada vez mais presente, cada vez mais apavorante e cada 
vez contando com a maior conivência do Poder Público. Senão conivência 
comissiva, pelo menos gravemente omissiva, nos seus deveres fundamentais 
de vigilância e segurança. (FERRAZ, 1979, p. 34). 

 

Com efeito, a questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável 

se apresenta na atualidade como temas que exigem das pessoas - físicas ou jurídicas, 

essas últimas sendo de direito público ou privado - uma postura de constante e efetiva 

busca de compatibilização entre o desenvolvimento e a preservação ambiental. E a 

justificativa para isso é simples: assegurar a sobrevivência das espécies, inclusive a 

humana, bem como a adequada qualidade de vida. 

Para tanto, Sachs (1993) afirma que uma revolução mental é necessária, não 

apenas entre os particulares, mas também no âmbito do Poder Público, pois: 
 

O conceito básico de desenvolvimento eqüitativo em harmonia com natureza 
deve permear todo nosso modo de pensar, informando as ações dos cidadãos, 
das decisões e de profissionais de todos os tipos, inclusive as dos 
funcionários burocráticos, que preparam e avaliam os projetos de 
desenvolvimento. A longa luta só será vencida no dia em que for possível, ao 
se falar do desenvolvimento, suprimir o prefixo “eco” e o adjetivo 
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“sustentável”. (SACHS, 1993, p. 55). 
 

Tecendo pormenorizado tratamento sobre o ecodesenvolvimento, pedra de 

toque das sociedades contemporâneas e pano de fundo intersubjetivamente 

compartilhado no mundo atual, Sachs (1993) destaca suas cinco dimensões, advertindo 

considerar simultaneamente a sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e a 

cultural. Referido autor sugere o que seja o desenvolvimento sustentável e compatível 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo por base as citadas dimensões: 
 
1. Sustentabilidade social, que se entende como a criação de um processo de 
desenvolvimento que seja sustentado por um outro crescimento e subsidiado 
por uma outra visão do que seja uma sociedade boa. A meta é construir uma 
civilização com maior eqüidade na distribuição de renda e de bens, de modo 
a reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. 
2. Ssustentabilidade econômica, que deve ser tornada possível através da 
alocação e do gerenciamento mais eficientes dos recursos e de um fluxo 
constante de investimentos públicos e privados. (...) 
3. Sustentabilidade ecológica, que pode ser melhorada utilizando-se das 
seguintes ferramentas: ampliar a capacidade de carga da espaçonave Terra, 
através da criatividade, (...); limitar o consumo de combustíveis fósseis e de 
outros recursos e produtos que são facilmente esgotáveis ou danosos ao meio 
ambiente, (...); reduzir o volume de resíduos e de poluição, através da 
conservação de energia, de recursos e da reciclagem; promover a 
autolimitação no consumo de materiais por parte de países ricos e dos 
indivíduos de todo o planeta; intensificar a pesquisa para obtenção de 
tecnologias de baixo teor de resíduos e eficientes no uso de recursos para o 
desenvolvimento urbano, rural e industrial; definir normas para uma 
adequada proteção ambiental, (...). 
4. Sustentabilidade espacial, que deve ser dirigida para a obtenção de uma 
configuração rural – urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição 
territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas (...). 
5. Sustentabilidade cultural, incluindo a procura de raízes endógenas de 
processos de modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que 
busquem mudanças dentro da continuidade cultural e que traduzam conceito 
normativo de ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções especificas 
para o local, o ecossistema, a cultura e a área. (SACHS, 1993, p. 37-38). 

 

São esses, portanto, os requisitos propostos pelo autor, aos quais aderimos 

integralmente, para um desenvolvimento sustentável e para a gestão do meio ambiente, 

o que obriga a todos a pensar e agir de maneira planejada e global, transcendendo as 

fronteiras nacionais e tendo em vista o longo prazo. 

 

3. CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
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regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição da República de 1988 e estabelece 

diretrizes gerais da política urbana, normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Refletindo sobre o tema, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes observa que trata-

se de lei de caráter nacional, dirigida a todos os entes políticos - União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios -, objetivando a edição de normas gerais sobre política urbana e 

assuntos correlatos. Sua função é dar aplicabilidade à norma constitucional, cuja 

redação original assim exige. 

O Estatuto da Cidade inaugura uma nova era na legislação brasileira, 

traduzindo o ideal de que possamos viver numa cidade sustentável, conforme previsto 

em seu artigo 2º, inciso I, que assegura: 
 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações;(...). (destacamos). 

 

Adotado como marco teórico do presente trabalho, cujas teses e conclusões 

são aqui acolhidas, Sachs (2002) estuda a questão do meio ambiente e sustentabilidade 

na gestão pública do meio ambiente e das cidades. Na busca da renovação da teoria e 

das práticas de mudança social para concepção de ecodesenvolvimento, o autor discute 

a contribuição do setor público e privado na preservação ambiental, como é possível um 

desenvolvimento sustentável sob a ótica do binômio desenvolvimento e meio ambiente. 

É importante observar que o direito aqui defendido às cidades sustentáveis 

não é recente, porém é desconhecido dos cidadãos. Nesse aspecto, é imprescindível o 

papel da educação escolar e de conscientização populacional para que o conceito de 

cidades sustentáveis possa ser vivido na prática. Par e passo com essa missão, compete 

aos poderes instituídos a implementação de políticas públicas voltadas a tão relevante 

objetivo, conforme preconizado pela Constituição da República e pelo Estatuto das 

Cidades. Destaca-se, nesse aspecto, o papel dos Tribunais de Contas, como órgão 

revestido do poder-dever de fiscalizar aquelas políticas públicas para a concretização do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e às cidades sustentáveis. 
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4. O TRIBUNAL DE CONTAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O Tribunal de Contas é órgão de controle externo da execução financeiro-

orçamentária da Administração Pública. Surge, inicialmente, com a preocupação do 

controle da legalidade dos atos de natureza financeira da Administração, mecanismo 

ainda hoje eficiente para zelar pela boa gestão dos recursos públicos, a aplicação de 

subvenções e renúncia de receitas. Com a promulgação da Constituição da República de 

1988, passa a também exercer a fiscalização operacional e patrimonial das entidades 

públicas, abrangendo, ao lado da questão da legitimidade, os aspectos de eficiência, 

eficácia e economicidade. 

Cabe ao citado Tribunal a fiscalização das contas de qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens ou valores públicos pelos quais a União (leia-se também Estados e 

Municípios) responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de caráter pecuniário. 

Nesse sentido, o artigo 71 da Constituição da República de 1988 estabelece 

que o controle externo das contas públicas será exercido pelo Poder Legislativo com o 

auxílio do Tribunal de Contas. Já o artigo 70 estabelece que o controle externo da 

Administração Pública deve obedecer aos princípios elecandos no art. 37, com destaque 

para o princípio da eficiência. 

Por sua vez, o artigo 225 da Constituição da República estabelece que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

A Lei Federal nº 6.938, de 1981, estabeleceu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, constituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e instituiu o 

Cadastro de Defesa Ambiental com a participação de órgãos e entidades da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. O artigo 2º, inciso I daquela lei previu dentre 

seus princípios a “ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”. 
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Por outro lado, a Constituição da República de 1988, dentro do Título VII 

referente à “Ordem Econômica e Financeira”, reservou o Capítulo II para tratar da 

política urbana. Determinou no artigo 182 que a propriedade urbana cumpre sua função 

social quando “atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no 

plano diretor” e, no artigo 186, que a propriedade rural cumpre sua função social, dentre 

outros requisitos, quando voltada para a “utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente”. 

Decorre das normas citadas que as contribuições ambientais e urbanísticas 

que podem advir da atuação da Corte de Contas, visando ao desenvolvimento 

sustentável e à implementação dos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto 

da Cidade, se situam na fiscalização do cumprimento da respectiva legislação, quando 

do ato sujeito a controle decorrer emprego de recursos do erário. 

Mais do que isso, a atuação dos Tribunais de Contas, na fiscalização das 

ações do Poder Público praticadas em prejuízo do desenvolvimento sustentável, ainda 

com maior propriedade se justifica ao se considerar que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, urbano ou rural, é um patrimônio em si (o patrimônio 

ambiental), é um bem que atribui riqueza a seu titular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo pretendeu abordar a possibilidade de avaliação de políticas 

públicas pelo Tribunal de Contas, no que se refere às dimensões ambientais e 

urbanísticas da gestão pública, visando ao aprimoramento e à otimização da atuação dos 

entes federativos. 

Para tal mister, se faz necessária uma releitura do papel do Tribunal de 

Contas dentro no paradigma do Estado Democrático de Direito. Importa salientar que a 

missão institucional da Corte de Contas extrapola a prevista no artigo 71 da 

Constituição da República de 1988 e requer seu engajamento como instituição 

competente para fiscalizar a efetivação dos direitos e garantias individuais e fiscalizar a 

implementação de políticas públicas que resguardem e promovam o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Enfocou-se a contribuição dos Tribunais de Contas na avaliação das 

Políticas Públicas de meio ambiente e na fiscalização do patrimônio ambiental e 

urbanístico, visando à concretização da garantia do direito a cidades sustentáveis 

previsto no Estatuto da Cidade. 

Nos dias atuais, de enormes transformações econômicas, sociais e 

tecnológicas, constatam-se mudanças radicais no âmbito das dimensões do público e do 

privado, das relações entre cidadãos e Estado historicamente em tensão. Nesta 

inquietude de mudanças, alargamentos e rupturas torna-se necessária uma releitura do 

papel do Estado e da sociedade. Por essa razão, é indispensável a criação de 

instrumentos que possam resguardar o sistema democrático, ampliando sempre os 

espaços públicos de efetivação da cidadania, tais como o plano diretor, plano plurianual, 

lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, que devem ser legitimadas por 

audiências públicas. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo abordar o papel do 

Tribunal de Contas na tutela do patrimônio ambiental e urbanístico, em face de alguns 

dos princípios básicos da Constituição da República de 1988 e o tratamento por ela 

reservado ao planejamento das políticas públicas ambientais e urbanísticas dentro do 

Estado Democrático de Direito. Além disso, pretendeu demonstrar a importância do 

controle do meio ambiente que também poderá ser exercido pelos Tribunais de Contas. 
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A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR COMO 

INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO URBANO. 

 

Fernanda Maria Diógenes de Menezes Oliveira∗

 
RESUMO 
O direito de propriedade foi um dos que mais sofreu alterações em seu regime na 

história da humanidade. Influenciado pelo direito romano, era concebido de forma 

absoluta, atingindo o ápice do individualismo com o Código Civil Napoleônico. 

Especialmente após a Constituição de Weimar, floresceu a idéia de funcionalização do 

direito de propriedade, alterando o seu regime e imprimindo-lhe limites em prol do bem 

comum. A consagração constitucional do princípio da função social da propriedade 

aliada ao fenômeno da urbanização impulsionou a edição de normas reguladoras do 

espaço urbano. A Constituição Federal de 1988, em capítulo próprio, estabeleceu os 

princípios de Política Urbana, atribuindo ao poder público municipal a competência 

para executar a referida política, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, visando ao 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes. 

As diretrizes gerais foram fixadas pelo Estatuto da Cidade que, entre outros 

instrumentos, previu a outorga onerosa do direito de construir. Este instituto decorre da 

necessidade de regulamentar a propriedade horizontal, formada por pisos superpostos, 

que permite uma maior concentração populacional em uma área cada vez menor, 

sobrecarregando a infra-estrutura da cidade. Através do mesmo, o poder público limita o 

direito de construir, adequando-o ao interesse público. As bases teóricas do instituto, no 

plano nacional, foram estabelecidas pela Carta de Embu, na década de 70, sendo, então, 

denominado solo criado. Só foi regulamentado em 2001 pelo Estatuto da Cidade, com a 

denominação outorga onerosa do direito de construir, que permite ao proprietário 

construir acima do coeficiente básico definido para zona, dentro do limite máximo de 

densidade fixado pelo plano diretor, mediante uma contrapartida. Essa contrapartida não 

tem natureza tributária, é um ônus imposto ao proprietário que deseja construir acima do 

coeficiente de aproveitamento básico. A finalidade da contrapartida é restaurar o 
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equilíbrio urbano entre imóveis de uso particular e de uso público, garantindo o 

desenvolvimento sustentável da cidade e qualidade de vida para seus habitantes. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO DE PROPRIEDADE; PRINCÍPIO DA FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE; PROPRIEDADE HORIZONTAL; DIREITO DE 

CONSTRUIR; SOLO CRIADO; OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 

CONSTRUIR; EQUILÍBRIO URBANO. 

 

RESUMEN  

El derecho de propiedad fue uno de los que más sufrió cambios en su régimen en la 

historia de la humanidad. Influenciado por el derecho romano, era concebido de una 

manera absoluta, llegando al ápice de individualismo con el Código Civil Napoleónico. 

Sobretodo tras la Constitución de Weimar, nasció la idea de funcionalización del 

derecho de propiedad, cambiando su régimen y imprimiéndole límites en servicio del 

bien común. La consagración constitucional del principio de la función social de la 

propiedad aliada al fenómeno de la urbanización he dado impulso a la edición de 

normas reguladoras del espacio urbano. La Constitución Federal de 1988, en capítulo 

proprio, estableció los principios de Política Urbana, atribuyendo al poder público 

municipal la competencia para ejecutar la referida política, sur directrices generales 

fijadas por ley, visando el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y el 

bien-estar de sus habitantes. Las directrices generales fueron fijadas por el Estatuto de la 

Ciudad qué, entre otros instrumentos, previó la otorga onerosa de derecho de construir. 

Este instituto recorre de la necesidad de reglamentar la propiedad horizontal, formada 

por pisos superpuestos, que permite una mayor concentración poblacional en un área 

cada vez menor, sobrecargando la infra-estructura de la ciudad. Través lo mismo, el 

poder público limita el derecho de construir, adecuándolo al interés público. Las bases 

teóricas del instituto, en el plano nacional fueron establecidas por la Carta de Embu, en 

la década de 1970, siendo, entonces, denominado solo criado. Fue sólo regulado en 

2001 por el Estatuto de la Ciudad, con la denominación de otorga onerosa del derecho 

de construir, qué permite al propietario construir mas que el coeficiente básico fijado 

para la zona, dentro del límite máximo fijado por el Plan Director, mediante un pago. 

Ése pago no tiene carácter de tributo; es un una carga impuesta al propietario que desea 
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construir mas que el coeficiente básico de aprovechamiento. La finalidad de la 

contrapartida es de restablecer el equilibrio urbano entre los edificios de uso privado y 

los de uso público, garantizando el desarrollo sostenible de la ciudad y la calidad de 

vida para sus habitantes. 

 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO DE PROPIEDAD; PRINCIPIO DE LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD; PROPIEDAD HORIZONTAL; DERECHO DE 

CONSTRUIR; SOLO CRIADO; OTORGA ONEROSA DE DERECHO DE 

CONSTRUIR; EQUILIBRIO URBANO.  

 

INTRODUÇÃO 

A relativização do direito de propriedade, com a subordinação deste ao 

cumprimento da função social abre espaço, no meio urbano, para o florescimento do 

urbanismo, como arte, técnica e ciência de ordenação do espaço, visando em última 

análise à qualidade de vida dos habitantes da cidade. 

Embora normas de conteúdo urbanístico já existam desde a Antiguidade 

Clássica, ao menos de forma embrionária, com finalidade de embelezamento e sanitária, 

o Direito urbanístico tem tido acelerado crescimento a partir da Revolução Industrial, 

que gerou o fenômeno da urbanização, “processo pelo qual a população urbana cresce 

em proporção superior à população rural”.1

A urbanização acarreta uma série de problemas, exigindo uma intervenção 

estatal que possa planejar e orientar o crescimento da cidade. Uma conseqüência 

característica da concentração urbana é o surgimento de imóveis superpostos, grandes 

edifícios formados por várias unidades habitacionais e, posteriormente, por unidades de 

usos diversos.  

Essa nova forma de uso do solo permite uma maior concentração 

populacional em uma área cada vez menor, sobrecarregando a infra-estrutura da cidade. 

Torna-se, então, necessária a intervenção do poder público, limitando o direito de 

construir em prol da coletividade. Surge, assim, o instituto do solo criado, denominado 

pelo Estatuto da Cidade de outorga onerosa do direito de construir. 

 
1 SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.26. 
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Analisaremos brevemente a evolução do direito de propriedade e o princípio 

da função social como pressupostos para o desenvolvimento do direito urbanístico para, 

em seguida, debruçarmo-nos sobre o instituto, sua origem, caracterização legal e 

finalidade. 

 

1 A EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 

O direito de propriedade é aquele cujo conteúdo sofreu maiores alterações 

desde o seu surgimento, isso porque são as circunstâncias de cada povo e cada momento 

histórico que hão de determinar o conteúdo da propriedade e as limitações de caráter 

objetivo e legal, tanto internos como externos, a que este direito fique sujeito.2

 Foi classicamente concebido pelos jurisconsultos romanos como uma 

relação entre uma pessoa e uma coisa, de caráter absoluto, natural e imprescritível3, 

abrangendo o jus utendi, fruendi e abutendi. Com a Revolução Francesa, a 

intangibilidade desse direito atingiu grau tão elevado que passou a ser considerado 

como uma projeção da personalidade humana no campo patrimonial.4 Essa visão 

extremamente individualista enxergava na propriedade a simples função de garantir a 

liberdade dos próprios titulares, destituída de qualquer finalidade social. 

Após a Constituição de Weimar de 1919, o caráter absoluto da propriedade 

foi crescentemente sendo superado, através da adoção de teorias como a do abuso de 

direito, das limitações administrativas, com imposições de tolerar e não fazer, até 

chegar-se à concepção atual da propriedade, como um direito subjetivo com função 

social. De forma que agora não é mais lícito ao proprietário usar o bem exclusivamente 

para atender seus interesses, o uso deste fica limitado pelo interesse social. 

A evolução quanto ao conteúdo e finalidade do direito de propriedade 

decorre do reconhecimento de que este, como qualquer outro direito subjetivo, possui 

em sua essência o atributo da bilateralidade, que é a correspondência de um dever a 

cada direito garantido. Ocorre que quando da vigência das concepções clássica e 

individualista preocupou-se apenas em garantir os direitos do proprietário, sem imputar-

lhe deveres. Presentemente, ao contrário, atribui-se a este uma série de deveres para 

 
2 TOBEÑAS apud GUERRA, Maria Magnólia Lima. Aspectos jurídicos do uso do solo urbano. 
Fortaleza. 1981, p. 47. 
3 SILVA. op. cit., p.62. 
4 JOSSERAND apud GUERRA. op. cit, p. 54. 
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com a coletividade, de modo que o direito subjetivo do proprietário só se preserva 

enquanto seu uso contrário ao interesse social não ocorrer5, tanto é assim que a 

Constituição Federal de 1988 prevê o uso de IPTU e desapropriação sanção, quando o 

imóvel estiver inutilizado ou subutilizado.  

O princípio da função social, insculpido no art. 5º, XXIII da Constituição 

Federal de 1988, passa a integrar o regime jurídico do direito de propriedade, incidindo 

no conteúdo desse direito e não simplesmente na forma de seu exercício. Não se 

confunde, pois, com simples limitações administrativas, que apenas incidem na forma 

de exercício do direito, mas repercute nos modos de aquisição, gozo e utilização do 

bem. 

Note-se, entretanto, que a despeito da modificação do conteúdo do direito de 

propriedade pela função social, este continua garantido pela ordem constitucional, não 

sendo possível suprimir-lhe o conteúdo essencial mínimo. O direito pátrio não adotou a 

tese extremista de Leon Duguit, que negava a propriedade a qualidade de direito 

subjetivo, prescrevendo que “a propriedade é para todo possuidor de uma riqueza o 

dever, a obrigação de ordem objetiva, de empregar a riqueza que possui em manter e 

aumentar a interdependência social”.6

A Constituição Federal de 1988 adotou, pois, uma posição intermediária. 

Continua a assegurar o direito de propriedade, previsto no rol de direitos e garantias 

individuais, constituindo-se, inclusive, em uma cláusula pétrea. Mas alterou 

substancialmente o regime desse direito ao subordiná-lo a um fim que seja socialmente 

útil. O que o princípio estabelece é, pois, a adequação do conteúdo do direito de 

propriedade ao interesse coletivo. 

Ademais, o princípio da função social da propriedade, ao relativizar a antiga 

noção de propriedade como direito absoluto, justifica a existência de um direito do 

urbanismo, para atuar no sentido da ordenação dos espaços habitáveis.7 Aliás, o 

constituinte, no capítulo de Política Urbana, vinculou o cumprimento da função social 

da propriedade urbana ao atendimento às exigências do plano diretor, realçando a 

 
5 GRAU apud GUERRA. op. cit., p. 60. 
6 DUGUIT apud PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico: plano diretor e direito de propriedade. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.183. 
7 MUKAI, Toshio. Direito urbano-ambiental brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2002, p.67. 
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importância do planejamento e dando status constitucional às normas basilares de 

Direito Urbanístico. 

 

2 O SURGIMENTO DA PROPRIEDADE HORIZONTAL 

Do ponto de vista econômico e social, a aplicação do princípio da função 

social gera maiores conseqüências e repercussões quanto à propriedade do solo urbano, 

visto que desde a Revolução Industrial as cidades têm sido o grande palco das alterações 

sócio-políticas e econômicas. 

Com a sobredita Revolução, houve uma profunda alteração do ambiente 

urbano, provocada por um êxodo rural sem precedentes, que ocasionou a superlotação 

das áreas urbanas, especialmente no entorno das fábricas, desafiando o surgimento de 

soluções para o enorme e crescente problema da falta de moradia.  

Essa necessidade aliada à evolução das técnicas de construção fez surgir os 

imóveis superpostos, grandes edifícios formados por várias unidades habitacionais e, 

posteriormente, por unidades de usos diversos. Surgiu, assim, a propriedade horizontal, 

caracterizada pelo domínio exclusivo de partes distintas de um edifício pertencente a 

titulares distintos coexistindo com o condomínio das partes comuns do edifício8. 

Ocorre que o urbanismo não estava preparado para tão profunda alteração no 

uso do solo, visto que até então a cidade tinha sido pensada apenas do ponto de vista 

horizontal, em que cada lote abrigava uma única residência. O direito urbanístico não 

detinha, pois, instrumentos aptos para o controle de uso das áreas (proporcionalidade 

entre áreas públicas e privadas) e da infra-estrutura nessa nova realidade, marcada pelo 

adensamento populacional e, conseqüentemente, pela queda na qualidade habitacional. 

A partir da situação fática, passou-se a questionar o conteúdo do direito de 

construir a fim de regulamentar o exercício da propriedade horizontal e buscar 

alternativas para a problemática da especulação imobiliária e do desequilíbrio entre os 

espaços particulares e os espaços destinados ao uso público.  

Desta feita, a necessidade de regulamentar o direito de construir surgiu a 

partir das novas necessidades urbanísticas de se adequar as edificações com pisos super 

ou subpostos, bem como da concepção moderna do próprio direito de propriedade, 

subordinado ao cumprimento de uma função social.  

 
8 GUERRA. op. cit., p. 65. 
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Ora, se o direito de construir é uma decorrência da propriedade do solo 

urbano, visto que a edificação é sua principal utilidade, e o direito de propriedade agora 

é limitado, é mister reconhecer que sobre aquele também incidem restrições no interesse 

da coletividade, não sendo lícito ao proprietário construir tudo quanto lhe aprouver, mas 

apenas aquilo que possa se adequar ao planejamento da cidade. 

Neste jaez, surgem duas grandes correntes de pensamento, uns advogando 

pela separação total entre o direito de propriedade e o direito de construir; outros, 

reconhecendo o direito limitado do proprietário de construir, podendo o proprietário em 

ambos os casos adquirir da coletividade potencial construtivo, surgindo, assim, a figura 

do solo criado. 

 

3 HISTÓRICO DO INSTITUTO DO SOLO CRIADO. 

O instituto do solo criado surgiu em Roma, em 1971, em um grupo de 

discussões vinculado a Organização das Nações Unidas (ONU), onde se concluiu pela 

necessidade em dissociar o direito de edificar do direito de propriedade, dada a 

suposição de que este último deve pertencer à coletividade, não podendo ser admitido, 

senão por concessão ou autorização do Poder Público9. 

Na França, optou-se por adotar uma fórmula de limitação ao direito de 

construir, de forma que o proprietário originalmente detém a possibilidade de construir 

até o coeficiente 1,5 para Paris e 1,0 para as demais cidades, sendo que além desse teto 

legal de densidade, o proprietário tem que adquirir do Poder Público autorização para 

construir, subordinando-o ao interesse coletivo. 

Em âmbito nacional, o debate remonta a década de 70. Culminando em 

dezembro de 1976 com a edição da Carta de Embu, que lançou as premissas e 

fundamentos do instituto. Considerando, em suma, os avanços tecnológicos na 

construção civil, os impactos urbanísticos da construção de solos artificiais, com a 

sobrecarga da infra-estrutura urbana e dos equipamentos sociais, a necessidade de 

combater a especulação imobiliária e, ainda, a limitação do direito de propriedade pelo 

princípio da função social, sem esvaziá-lo, admitiu-se que o criador do solo, ou seja, 

 
9 GRAU, Eros Roberto. Direito urbano: Regiões Metropolitanas, Solo Criado, Zoneamento e Controle 
Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 60. 
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aquele que edificar acima do coeficiente de aproveitamento legalmente definido, deverá 

oferecer a coletividade as compensações necessárias ao reequilíbrio urbano.10

Assim, solo criado é a possibilidade de construir acima de um determinado 

coeficiente de aproveitamento legalmente fixado. Não é decorrência imediata do direito 

de propriedade, visto que só será possível se houver interesse coletivo nesse sentido, 

delineado pela lei de zoneamento, autorizando a construção acima do coeficiente básico.  

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: 

 
O solo criado será sempre um acréscimo ao direito de construir 
além do coeficiente básico de aproveitamento estabelecido pela lei; 
acima desse coeficiente, até o limite que as normas edilícias 
admitirem, o proprietário não terá o direito originário de construir, 
mas poderá adquiri-lo do Município, nas condições gerais que a lei 
local dispuser para a respectiva zona.11

 

A delineação do solo criado no mundo jurídico envolve quatro mecanismos 

básicos. Primeiramente, a fixação de um coeficiente de aproveitamento único, 

assegurando a todos os proprietários de forma igualitária o direito de construir dentro 

desse limite, coibindo a especulação imobiliária incrustada na espera dos proprietários 

pela valorização de seus imóveis decorrentes da atuação do Poder Público.  

Envolve também a existência de uma lei de zoneamento, que indique as 

zonas onde será admitido construir acima do coeficiente único, em montante 

proporcional a infra-estrutura existente. Ocorre que esse adicional construtivo depende 

de aquisição perante o Poder Público ou particular.  

É correlato com a transferência do direito de construir, que é a possibilidade 

do particular alienar o seu direito de construir não utilizado até o limite do coeficiente 

único.  

O quarto mecanismo básico da estrutura do solo criado é a manutenção da 

proporcionalidade entre os solos públicos e privados, que consiste na onerosidade da 

concessão do direito de construir acima do coeficiente único, através da doação de áreas 

ao Poder Público ou do equivalente em dinheiro, visando ao reequilíbrio urbano, de 

 
10 SILVA, op.cit., p. 267. 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Estudos e Pareceres de Direito Público – Volume IX. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1986, p. 333. 
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forma que quem quiser construir mais terá que pagar por isso, para fins de manter o 

equilíbrio e harmonia para com a coletividade. 

 

4 A INSERÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

A despeito de o instituto ter sido delineado doutrinariamente desde a década 

de 70, mais precisamente com a edição da Carta de Embu, a sua aplicação estava a 

depender da edição de lei federal que regulamentasse o instituto, a despeito da opinião 

divergente de parte da doutrina e da tentativa de alguns municípios de instituí-lo através 

de única e simplesmente norma municipal. 

Ocorre que o instituto envolve a limitação do direito de propriedade, com a 

conseqüente transferência do potencial construtivo que suplanta o coeficiente de 

aproveitamento básico para o Município, possibilitando-o a exigência de doações de 

área pública ou o equivalente em dinheiro. A definição do conteúdo do direito de 

propriedade e a transferência do solo criado para a Municipalidade são tipicamente 

normas de direito civil, de competência exclusiva da União, nos termos do art. 22, I da 

Constituição Federal de 1988.  

Desta feita, a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio ocorreu de 

forma tardia, visto que há muito as grandes cidades brasileiras estão a requerer a 

utilização de instrumentos mais adequados ao combate da especulação imobiliária e do 

excesso de adensamento em determinadas áreas e à restauração do equilíbrio entre 

imóveis de uso público e uso privado. Deu-se apenas em meados do ano de 2001 com a 

edição do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, onde o 

instrumento urbanístico conhecido doutrinariamente como solo criado recebeu a 

denominação de outorga onerosa do direito de construir. 

 

4.1 A natureza jurídica da outorga onerosa do direito de construir. 

A outorga onerosa do direito de construir está elencada no art. 4º, V, n da Lei 

Federal 10.257/2001, entre os instrumentos jurídicos de implementação da política 

urbana e regulamentada no art. 28 e seguintes. 

Através do instrumento, permite-se ao proprietário construir acima do 

coeficiente básico definido para zona dentro do limite máximo de densidade fixado pelo 

plano diretor, mediante uma contrapartida. 
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A exigência de contrapartida pode dar a entender aos desavisados que o 

instituto tem natureza tributária. Mas suposta semelhança não se sustenta e o legislador 

quis deixar clara tal distinção ao enumerar separadamente os institutos tributários e 

jurídicos em diversos incisos do art. 4º. Vejamos: 

 
Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
I a III – omissis. 
IV – institutos tributários e financeiros: 
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 
V – institutos jurídicos e políticos: 
a) a m) omissis 
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;12

 

Além disso, apresentam-se como pontos essenciais de diferenciação o fato 

de que os tributos são prestações pecuniárias compulsórias, não podendo delas se eximir 

o particular, enquanto que a contrapartida decorrente da criação do solo é uma faculdade 

do proprietário, à medida que a mesma só se torna devida se e quando o interessado 

quiser construir acima do coeficiente de aproveitamento básico.  

Ademais, a instituição de tributos visa à obtenção de receitas para o Estado, 

enquanto a instituição de contrapartida visa ao restabelecimento do equilíbrio urbano, 

não podendo jamais ter finalidade arrecadatória, sob pena de perder a função 

urbanística. 

Resta, pois, evidente que a outorga onerosa do direito de construir é um 

instrumento jurídico de ordenação do solo urbano, cuja principal finalidade, a nosso ver, 

é restaurar o equilíbrio urbano entre imóveis de uso particular e de uso público, 

garantindo o desenvolvimento sustentável da cidade e qualidade de vida para seus 

habitantes. 

A previsão de contrapartida é bastante similar à exigência de doação de um 

percentual da gleba urbana por ocasião de seu parcelamento, ambos os instrumentos 

visam a equipar o ambiente urbano de equipamentos comunitários, áreas livres e vias de 

circulação indispensáveis a uma adequada estruturação da cidade, permitindo-lhe o 

desempenho de suas quatro funções urbanas: o morar, o circular, o trabalhar e o recrear. 

                                                 
12 Lei 10.257/2001 disponível em <www.presidencia.gov.br> acessado em 27 de agosto de 2007. 
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Essa semelhança tem sido digna de nota desde a Carta de Embu, senão 

vejamos: 

Admite-se que, assim como o loteador é obrigado a entregar ao Poder 
Público áreas destinadas ao sistema viário, equipamentos públicos e lazer, 
igualmente, o criador do solo deverá oferecer a coletividade as 
compensações necessárias ao reequilíbrio urbano reclamado pela criação 
do solo adicional.13  

 

4.2 A caracterização legal do instituto. 

A vigência da tão esperada lei federal não representa a imediata aplicação da 

outorga onerosa do direito de construir. Ao contrário, a efetiva adoção do instituto 

depende da edição de plano diretor, que é o instrumento básico e o direcionador da 

política de desenvolvimento urbano a ser adotada, no qual serão definidos os parâmetros 

indispensáveis à aplicação da outorga. 

  

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir 
poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico 
adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 
§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação 
entre a área edificável e a área do terreno. 
§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico 
único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas 
dentro da zona urbana. 
§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos 
coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a 
infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. 

 

O plano diretor deverá fixar o coeficiente de aproveitamento básico, que é 

aquele decorrente do próprio direito de propriedade, potencialmente explorável pelo 

particular independentemente da outorga pelo Poder Público14, o qual poderá ser único 

para todo o município ou diferenciado em cada zona.  

O coeficiente de aproveitamento expressa a relação entre a área construída 

(isto é, a soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos ou não, de todos os pavimentos 

de uma edificação) e a área total do terreno em que a edificação se situa.15  

Geralmente, o coeficiente básico equivale a 1, o que significa que o 

proprietário pode edificar exatamente a mesma área de seu imóvel, respeitados os 

                                                 
13 SILVA, op.cit., p. 268. 
14 DORNELAS, Henrique Lopes.  Aspectos jurídicos da outorga onerosa do direito de construir. 
Elaborado em 08.2003. Disponível em <www.Jus2.uol.com.br> Acessado em 19/02/2008, p. 5. 
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demais instrumentos de ordenação do uso do solo e as limitações administrativas. 

Apenas para construir acima desse coeficiente é que se faz necessária a concessão do 

Município mediante o pagamento da contrapartida. 

É indispensável, também, que o plano diretor, considerando a infra-estrutura 

existente e o aumento de densidade esperado, estabeleça os limites máximos de 

coeficiente construtivo de cada zona, de forma que só será aplicável o instituto quando 

em determinada zona o coeficiente de aproveitamento máximo for superior ao básico e 

até que se atinja o limite de densidade previsto no plano para aquela zona. 

A concessão da outorga deve observar, pois, limites estritos, sob pena de 

transmudar-se em medida arrecadatória e desordenadora do espaço. De forma que, o 

simples pagamento da contrapartida não assegura o direito ao solo criado, visto que esse 

só deve ser concedido enquanto não esgotado o limite de densidade. 

É mister, ainda, a edição de lei municipal específica, que terá a natureza de 

norma procedimento, que estabelecerá as condições para a obtenção da outorga onerosa 

do direito de construir, observando sempre a isonomia entre os particulares interessados 

e a obtenção de uma maior vantagem para o interesse público. Fixará, ainda, a fórmula 

de cálculo para a contrapartida, atentando sempre que o valor máximo exigível não 

poderá exceder em valor unitário do metro quadrado de solo criado o valor unitário do 

terreno, tendo como base que o valor do acessório (solo criado) não ultrapasse o valor 

total do principal (o próprio terreno).16

O legislador federal reconhecendo o insaciável apetite arrecadatório do 

Estado Brasileiro e sabedor das nefastas conseqüências que podem advir da utilização 

inadequada do presente instrumento urbanístico, vinculou a contrapartida decorrente da 

outorga ao atendimento de finalidades tipicamente urbanísticas, voltadas ao combate do 

déficit habitacional, a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, a implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários, a preservação do patrimônio cultural, entre 

outras, todas enumeradas no art. 26 do Estatuto da Cidade. Vejamos: 

 

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder 
Público necessitar de áreas para: 
I – regularização fundiária; 
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

 
15 GRAU, op.cit., p. 56. 
16 DORNELAS, op.cit., p. 6. 
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III – constituição de reserva fundiária; 
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 
interesse ambiental; 
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 

 

O legislador federal não exigiu, contudo, que o recurso seja aplicado 

obrigatoriamente na zona objeto da outorga, exigência essa que pode ser acrescida pela 

lei municipal, conforme o próprio interesse e planejamento desse ente federativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instituto do solo criado surgiu como decorrência da evolução da 

construção civil e do aumento da densidade nas cidades que levou ao surgimento dos 

pisos artificiais. É decorrência também do movimento moderno de humanização do 

direito de propriedade, em que se busca limitar a atuação absoluta do proprietário, 

imputando-lhe o dever de utilizar seus bens de forma a cumprir a função social. 

Nesse contexto, surgiu a necessidade de limitar o direito de construir do 

proprietário, pois se assegurado de forma absoluta provocaria a total desordenação da 

cidade, visto que os instrumentos urbanísticos até então vigentes foram pensados para 

ordenar a ocupação horizontal dos lotes, em que cada lote correspondia a apenas uma 

moradia. 

A outorga onerosa do direito de construir surge, então, como importante 

instrumento de implementação da política urbana, adequando o interesse do proprietário 

de construir aos limites que garantam a sustentabilidade da cidade e a qualidade de vida 

da população. 

Ademais, a onerosidade da outorga possibilita a redistribuição das mais 

valias do processo de urbanização das cidades, permite a recomposição do equilíbrio de 

áreas de uso público e particular, possibilita a sustentabilidade das cidades, o controle 

da densidade construtiva, promove a redistribuição das oportunidades imobiliárias na 

cidade e contribui para o combate a especulação imobiliária. 

No entanto, o instituto tem que ser utilizado com cautela, pois se a cobrança 

da contrapartida assumir a função de simples receita estatal, ao invés de limitar o direito 
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de construir, a finalidade arrecadatória pode flexibilizá-lo, gerando a desestruturação do 

espaço urbano.  
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RESUMO 

As reformas na estrutura do Estado brasileiro e as reformulações das políticas públicas 

econômicas geram efeitos diretos no processo de desenvolvimento urbano. A sucessão 

histórica de modelos de ação estatal na economia é refletida nos textos constitucionais, 

os quais, mais do que um modelo de política, representam um modelo (ou paradigma) 

de Estado. Percebemos assim a relação entre as políticas públicas de alcance local (a 

exemplo das políticas municipais) e as reestruturações do Estado brasileiro e de suas 

políticas econômicas de âmbito nacional. Todas as modificações na concepção teórico-

política do Estado, realizadas para garantir a sobrevivência do sistema de produção 

capitalista, tiveram reflexo direto na estrutura estatal constitucionalizada; é dizer, à 

medida que o ambiente econômico exigiu alterações no modo de agir estatal, 

modificaram-se os textos constitucionais com novos institutos, novos direitos e nova 

estrutura administrativa. Dessa forma, torna-se extremamente oportuna e necessária 

uma análise das transformações mais recentes no Brasil concernentes às políticas 

públicas econômicas. Como objeto próprio do Direito Econômico, as políticas 
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econômicas serão aqui estudas sob uma perspectiva diferente das utilizadas em outras 

matérias, com o intuito de contribuir para uma compreensão constitucionalmente 

adequada. Revisitamos o conceito de neoliberalismo, a fim de retirar-lhe qualquer pré-

compreensão inadequada e atribuir-lhe um conceito útil. Assim, apresentaremos os 

conceitos de neoliberalismo de regulamentação e neoliberalismo de regulação como 

adaptações jurídicas às reformulações teóricas da economia de mercado – a qual jamais 

se sustentou sem a intervenção do Estado. 

PALAVRAS CHAVES: ESTADO REGULADOR; POLÍTICA ECONÔMICA; 

NEOLIBERALISMO; DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 

ABSTRACT 

The reforms in the structure of the Brazilian state and the economic reforms of public 

policies generate direct effects in the process of urban development. The historical 

succession of models of state action in the economy is reflected in the constitutional 

texts, which, more than a model of political, represent a model (or paradigm) of state. 

We thus the relationship between public policies at local (municipal policies, for 

example) and the restructuring of the Brazilian state and its economic policies 

nationwide. All modifications in the design theoretical and policy of the state, made to 

ensure the survival of the system of capitalist production, had direct reflection on the 

state structure in the constitution; is to say, as the economic environment changes 

required in the way of acting state, changed up the constitutional texts with new 

institutions, new rights and new administrative structure. Thus, it is extremely necessary 

and timely analysis of recent changes in Brazil concerning the economic public policy. 

As an object itself of Economic Law, the economic policies here will be studied in a 

different perspective from those used in other materials, with the aim of contributing to 

an understanding constitutionally appropriate. We return to the concept of 

neoliberalism, in order to remove him any pre-understanding inappropriate and give it a 

concept useful. So we will present the concepts of neoliberalism, neoliberalism of 

regulamentation, neoliberalism of regulation as legal adjustments to the theoretical 
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reformulation of the market economy - which was never survived without the 

intervention of the state. 
 

KEY WORDS: REGULATORY STATE; ECONOMIC POLICY; NEOLIBERAL 
POLICIES; URBAN DEVELOPMENT. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano, além de questões urbanísticas, requer políticas 

públicas voltadas para os aspectos econômicos, sociais e culturais locais. Daí a 

importância, não só das medidas municipais, mas também das políticas econômicas de 

âmbito nacional. Desde 2003, o governo federal possui em sua estrutura administrativa 

o Ministério das Cidades cujas competências, dentre outras, são planejamento, 

regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de 

desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, 

transporte urbano e trânsito. 

As políticas de desenvolvimento urbano são também políticas públicas 

econômicas de âmbito nacional. Portanto, é premente uma compreensão adequada das 

ações contemporâneas do Estado na economia. Mudanças significativas tem sido feitas 

neste aspecto, e aquilo que é problema local dos municípios tem sofrido interferência de 

tendências político-jurídico-econômicas de envergadura mundial. 

As políticas econômicas públicas mudam de acordo com a necessidade do 

capital, assim como, dialeticamente, por lutas sociais que provocam aberturas. Neste 

artigo veremos como muda o tipo de Estado: o Estado Absolutista, com o 

mercantilismo; o Estado de Direito, com liberalismo; o Estado Social com o seu 

neoliberalismo de regulamentação; e o Estado Democrático de Direito com o seu 

neoliberalismo de regulação.  

 

1 – O NEOLIBERALISMO EM FACE DO DIREITO ECONÔMICO. 
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O Estado brasileiro, seguindo a tradição euro-americana1, mantém uma 

relação com a economia de mercado predominantemente por meio da intervenção 

indireta e intermediária. Adota uma técnica de intervenção que denominamos 

neoliberalismo de regulação. A expressão, com forte aceite nos meandros doutrinários 

do Direito Econômico2, pode provocar um estranhamento inicial, mas, em verdade, 

consiste na pedra fundamental de qualquer construção teórica que pretenda caracterizar 

a atuação do Estado Democrático de Direito brasileiro no capitalismo contemporâneo. 

É comum atualmente, entre os críticos da Reforma do Estado, atribuir-se o 

qualificativo neoliberal a quaisquer iniciativas político-econômicas que se 

contraponham às ações do que se conhece por Estado Social, Welfare State, ou Estado-

Empresário, como se todas elas levassem a um retorno ao Estado Liberal, patrono do 

liberalismo econômico clássico. Fala-se em onda neoliberal, doutrina neoliberal, 

designando uma corrente que propõe liberdade total ao mercado e condena qualquer 

ação econômica do Estado3. Nilson Araújo de Souza (2007, p. 200) nos afirma que para 

os neoliberais outra função não cabia ao Estado além de “proteger a propriedade 

privada e seu corolário, o mercado”.  

A disseminação dessa doutrina, chamada neoliberal, entre os governos 

latino-americanos, a partir do Consenso de Washington (1989), foi feita pelo Fundo 

Monetário Internacional-FMI e pelo Banco Mundial, os quais condicionaram seus 

empréstimos à adoção de políticas de abertura econômica, de desestatização e de outro 

modelo de regulação econômica. Mas a adoção dessas políticas jamais foi realizada de 

uma só vez, nem foram completamente aceitas. As medidas para sua implantação foram 

tomadas paulatinamente no passar da década de 1990, e mesmo após sua intensificação 

na segunda metade daquele decênio não se pode dizer que o liberalismo clássico, 

estatofóbico, passou a viger no Brasil. 

                                                 
1 A tradição na Europa e nas Américas tem seguido um movimento de transformação dos aparelhos de 
Estado, desde a década de 1970, com a transferência para a iniciativa privada de atividades econômicas e 
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado, com a criação de entidades administrativas 
normatizadoras para regular os novos setores do mercado. Sobre as desestatizações em uma versão de 
quem esteve envolvido com os projetos de reforma do Estado nos anos 1990, v. SOUTO, Marcos Juruena 
Villela. Desestatização – privatização, concessões e terceirizações. Rio de Janeiro: Lumen júris, 2000. 
2 A expressão está bem contextualizada no texto “Política Econômica e Estado”, CLARK (2006). 
3 Grandes influenciadores dessa doutrina são Milton Friedman, Von Misses e Friedrich A. von Hayek. 
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Paulatinamente, foi-se entendendo que seria preciso rever as posições 

político-científicas sobre as reformas do Estado e do mercado, pois o paradigma 

científico em que nos encontramos é por demais sofisticado4 para que subsistam 

definições simplistas de qualquer fenômeno que seja, especialmente quando se trata de 

fenômenos econômicos.  Paulo Nogueira Batista Jr. (2002, p. 52) é incisivo ao lembrar a 

superficialidade com que os fenômenos econômicos mais recentes são estudados nos 

países em desenvolvimento: “O fascínio pela ‘globalização’ é revelador do estado de 

prostração mental e desarmamento intelectual em que se encontram países como o 

Brasil”.  

Assim, é preciso rever o significado de neoliberalismo. O termo neoliberal 

deve ser entendido, mais adequadamente, como união do prefixo neo à palavra liberal, e 

por isso, deve significar um novo liberal; quer dizer, neoliberalismo é um novo modelo 

de liberalismo. Neoliberais não são as teorias como a de John Williamson, que presidiu 

o Consenso de Washington, mas sim as políticas econômicas e os novos modelos de 

Estado estruturados com inspiração naquelas. No mesmo sentido, o New Deal (baseado 

no reformismo keynesiano) e o Estado Social jamais representaram um socialismo puro. 

Tanto no início (Revolução Russa de 1917) como no fim (Consenso de Washington) do 

século XX surgiram posições teóricas extremistas quanto à função do Estado no 

mercado, mas a implementação delas nos meios jurídico e econômico é realizada com 

diversas adaptações, e por causa destas é que podemos chamar neoliberais todos os 

arranjos que se fizeram na estrutura dos Estados. Essas adaptações aproveitaram sempre 

princípios liberais originais, preservando-se o mercado, porém, ora o Estado intervém 

com mais vigor na economia, ora com menos. 

O liberalismo econômico, cujo expoente maior foi Adam Smith, permitiu ao 

sistema capitalista desenvolver as potencialidades de um mercado livre, com um Estado 

minimamente interventor. Norberto Bobbio (2006, p. 23) nos lembra que o Estado só 

deveria agir em defesa da sociedade contra inimigos externos, em defesa dos indivíduos 

contra eles mesmos, e no desempenho de obras públicas desinteressantes à iniciativa 

privada. 

                                                 
4 Para uma visão dessa sofisticação científica, v. HERRERO, Francisco Javier. Desafios Éticos do Mundo 
Contemporâneo. In: Síntese, Revista de Filosofia, v. 26, n. 84. Belo Horizonte, 1999. 
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Quando o liberalismo econômico clássico, ao lado do liberalismo político 

(gravado nas Constituições), já não era suficiente para dar ao mercado condições 

seguras de crescimento – em meio a intensos conflitos sociais, às crises periódicas do 

capitalismo e ao surgimento do socialismo real (desde 1917, na Rússia) – um novo 

liberalismo emergiu. Na maioria dos países de constituição escrita, os Textos Magnos 

passaram a incluir direitos do trabalhador e normas de ação direta e indireta do Estado 

no domínio econômico. Nos Estados Unidos (New Deal) e na Inglaterra, as mudanças 

ocorreram diretamente no âmbito das políticas econômicas, as quais passaram a ser 

mais contundentes e planejadoras do que meramente subsidiárias às privadas. 

Mais adiante, durante a Guerra Fria, as condições de crescimento econômico 

mudaram severamente, e para melhor. A tecnologia oriunda da indústria bélica invadia 

os meios de produção tornando o sistema cada vez mais eficiente. O mercado adquiriu 

novamente grande capacidade autônoma de expansão, e diante dos sucessivos fracassos 

do socialismo real da ex-União Soviética, iniciou-se uma importante re-configuração 

neoliberal; agora, o Estado devia afastar-se progressivamente da exploração direta da 

atividade econômica (do chamado Estado-empresário). Ademais, o fim definitivo do 

socialismo real e as “falsas novidades da globalização” 5 abriram espaços para o 

Consenso de Washington, segundo o qual Estado e atividade econômica devem se 

afastar. No Brasil, as mais recentes reformas constitucionais são reflexos desse novo 

neoliberalismo econômico.  

Veremos a seguir, num tom ainda introdutório, as características e 

denominações adequadas para cada período de reformulação do neoliberalismo 

econômico, fazendo uma relação com os respectivos modelos de Estado. Antes, porém, 

algumas observações serão feitas quanto às dificuldades com o uso do termo 

neoliberalismo. 

 

2 – QUEM É NEOLIBERAL? 

Nilson Araújo de Souza (2007, p. 199) lembra que o ideário presente no 
                                                 
5 V. Nogueira Jr., 2002. 
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Consenso de Washington sistematizava o que se passou a chamar de neoliberalismo. A 

expressão neoliberal tem sido usada, então, para designar uma retomada teórica em 

favor de um Estado mínimo e a radicalização da autonomia do mercado. 

Em artigo, Luiz Carlos Bresser Pereira (1997) defende as reformas no 

aparelho do Estado (pelas quais foi o principal responsável, à frente do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado) e diz que elas não são neoliberais, e 

questiona: 

Desde quando eliminar monopólios estatais, desde quando eliminar privilégios na 

previdência e recuperar seu equilíbrio financeiro, desde quando reformar o aparelho do Estado e 

tornar a burocracia mais responsável perante o governo e a nação, desde quando privatizar, desde 

quando abrir o país comercialmente de forma pragmática, desde quando lugar dia a dia (sic) pelo 

ajuste fiscal e a estabilidade da moeda é estar engajado em reformas neoliberais? (BRESSER 

PEREIRA, 1997, p.68) 

Ser neoliberal, também para Bresser Pereira, é defender um Estado mínimo. 

Descreve o pensamento neoliberal: “Já que o Estado se tornou um problema, (...), 

vamos reduzir o Estado ao mínimo e entregar toda a coordenação da economia ao 

mercado”.  

Entre os juristas, Robério Nunes dos Anjos Filho (2004, 349) afirma que 

“nos anos posteriores à promulgação da Carta houve uma série de reformas 

constitucionais e inovações legislativas que penderam para a matriz neoliberal.6” E 

não está só. Daniel Sarmento (2004, p. 401)) assevera: 

Com efeito, nossa Constituição, que consagra um modelo de Estado do Bem-Estar 

Social, fortemente intervencionista, foi pega no contrapé pela onda neoliberal que varreu o 

mundo na fase final do séc. XX. Assim, a partir de 1995, o governo federal, (...) iniciou um ciclo 

de reformas na ordem envolvendo a extinção de certas restrições existentes ao capital estrangeiro 

(EC n. 6 e 7) e a flexibilização de monopólios estatais sobre o gás canalizado, as telecomunicações 

e o petróleo (EC n. 5, 8 e 9). [sem o grifo no original] 

Então, por que queremos chamar neoliberal (neoliberalismo de regulação) a 

atuação econômica do atual Estado brasileiro? A resposta, como já vimos, parte de uma 

                                                 
6 Não há negrito no original. 
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perspectiva diferenciada. É neoliberal, não porque se trata de uma tendência de retorno 

ao liberalismo econômico clássico, mas porque preserva princípios originários deste e 

os faz conviver com técnicas diferentes de ação econômica do Estado. As reformas do 

New Deal, portanto, instituíram as técnicas do neoliberalismo de regulamentação, e as 

reformas constitucionais e políticas pós-Consenso de Washington, as do neoliberalismo 

de regulação. O primeiro neoliberalismo exigiu um Estado Social, cuja atuação no 

domínio econômico se dava diretamente (via empresa pública, sociedade de economia 

mista e fundações) e indiretamente (mediante rígidas normatizações), tudo em nome do 

desenvolvimento ou do crescimento (CLARK, 2008, 69). O segundo se realiza no 

Estado Democrático de Direito, e as intervenções diretas passam a ser minimizadas7 e 

priorizam-se a intervenção indireta (normas) e a intermediária (eis que aparecem no 

cenário jurídico as Agências Reguladoras8). 

Um neoliberalismo não requer necessariamente o Estado mínimo, digo, o 

Estado de Direito, mas pode apresentar-se no Estado Social ou no Estado Democrático 

de Direito. Na mudança dos modelos de Estado encontramos o liberalismo, passamos 

pelo neoliberalismo de regulamentação e chegamos ao neoliberalismo de regulação9. 

  

3 – DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O Estado moderno foi concebido sob a predominância de uma tradição 

política liberal consubstanciada na idéia fundamental de limitação da autoridade estatal. 

Norberto Bobbio (2006, p. 17) nos define o liberalismo como uma doutrina do “Estado 

limitado tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas funções”. Não se deveria 

permitir ao Estado interferir na esfera dos particulares, onde se viveria em liberdade, 

com segurança e desfrutando dos benefícios da propriedade privada. A garantia de que o 

Estado não interferiria na vida dos particulares (digo, interferiria minimanente) era dada 

pela Constituição, que determinava os limites de sua atuação e representava a 

assinatura de um Contrato Social. 
                                                 
7 Falamos que são minimizadas porque é de se constatar que agentes econômicos públicos como a 
Petrobrás, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ainda subsistem no novo modelo. 
8 V. BARROSO, 2003, p. 292. 
9 Cf. SOUZA; CLARK. 2008, p. 71. 
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O Estado Liberal, ou simplesmente Estado de Direito, foi o reflexo político-

jurídico dos anseios de uma nova sociedade racionalista e expansionista, que vivia um 

capitalismo ainda incipiente. As conquistas dessa sociedade representaram o desmanche 

do Antigo Regime, uma época em que o Estado Absolutista detinha grandes poderes de 

interferência no mercado através de políticas econômicas conhecidas como 

mercantilismo.  

No mercantilismo, o Estado já atuava na esfera econômica quando definia os comandos 

para importação e exportação, estabelecia impostos para as atividades produtivas internas, 

exercia poder de polícia e organizava o mundo do trabalho. Nesse modelo econômico 

defendia-se a idéia de que uma nação, para ser poderosa, rica e próspera, deveria acumular 

metais preciosos, mais exatamente ouro e prata. (CLARK, 2001, p. 18).  

A política econômica mercantilista foi responsável pelo acúmulo de capitais 

necessário para a industrialização e o incremento das atividades comerciais européias, 

no século XVIII. Neste mesmo século em que se formou a esfera pública burguesa 10, a 

doutrina liberal passou a ser aceita como fundamento de um novo Estado e de uma nova 

sociedade. Nesse contexto, a liberdade do indivíduo dependia, ao mesmo tempo, de uma 

limitação do poder e de uma ação protetora estatal que permitissem o máximo 

desenvolvimento das suas faculdades. Faculdades que estavam compreendidas 

essencialmente no âmbito de uma liberdade econômica que proporcionou o nascimento 

e o desenvolvimento da sociedade mercantil burguesa. 

O Estado de Direito, no âmbito da doutrina liberal, é aquele em que os 

poderes públicos estão subordinados às leis gerais do país (limite formal), mas também 

as leis estão subordinadas ao limite material dos direitos fundamentais considerados 

constitucionalmente11 (Bobbio, 2006). Seguramente, o intuito de um État Gendarme 

(Estado-guardião) com poderes limitados para intervir no domínio privado dos 

indivíduos era o de promover o máximo desenvolvimento das faculdades de uma 

sociedade dominada pelos ideais econômicos burgueses, uma vez que estes foram os 

                                                 
10 V. HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. 
11 Fica claro, a partir desse ponto, que todos os Estados constitucionais, desde o século XVIII, fundam-se 
em idéias liberais. Veja na própria Constituição brasileira de 1988: Art. 5º, II: “Ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”; e o Art. 60, § 4º: “Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV  - os direitos e garantias individuais”.  
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responsáveis pelo surgimento de uma esfera pública política. Uma desejada 

emancipação desta esfera pública exigia o sucesso das atividades econômicas privadas, 

para o que o  Estado absoluto e exageradamente interventor do Ancién Régime não era 

mais útil.  

O Estado Liberal, cujos registros históricos nos remetem à Revolução 

Francesa (1789) e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, deveria permitir 

o estabelecimento de uma economia ao máximo livre das interferências do Estado, e que 

atuasse simplesmente sob os ditames da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre 

os indivíduos, os quais deveriam ser livres para agir economicamente. O pressuposto 

filosófico estava no jusnaturalismo (Bobbio, p. 12). 

A doutrina dos direitos naturais, de fato, está na base das Declarações dos Direitos 

proclamadas nos Estados Unidos da América do Norte (a começar de 1776) e na França 

revolucionária (a começar de 1789), através das quais se afirma o princípio fundamental do 

Estado liberal como Estado limitado: O objetivo de toda associação política é a conservação 

dos direitos naturais e não prescritíveis do homem (art. 2º da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, 1789). [Bobbio, p. 13] 

Formado um novo ethos e definidos novos ideais de progresso econômico,  

uma reestruturação do Estado prefigurava. Há, pois, uma relação direta entre os 

interesses dominantes na esfera pública burguesa e a formação do Estado Liberal. 

Aquela se interessava por uma afirmação do mercado, da propriedade privada, do livre 

comércio e da livre contratação, e este, então, devia garantir o espaço propício para 

tanto. Alberto Venâncio Filho (1968, p. 9) nos registra que o sistema capitalista “reflete-

se diretamente no pensamento jurídico e político com a elaboração das várias 

constituições que passam a reger a vida política dos Estados europeus no século XIX e 

que foram imitadas pelos países da América Latina, ao conquistarem sua 

independência”.  

As economias nacionais deveriam ser reguladas pelas leis do mercado e, 

minimamente, por leis estatais. Daí a idéia de um Estado mínimo, pouco intrometido 

nas atividades econômicas, as quais deveriam ser desempenhadas prioritariamente pela 

iniciativa privada. Todavia, mesmo nesse período, os poderes públicos não se quedam 

totalmente inativos do âmbito socioeconômico, aliás pelo contrário, como ensina Clark:  
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Apesar de uma intervenção denominada negativa no Estado liberal, encontramos nesse 

modelo inúmeros exemplos de atuação positiva do Estado, até mesmo sistemática – como a 

Lei do Trigo, na Inglaterra, que garantia um preço mínimo para o seu produto, buscando 

incentivar o agricultor, mas o sujeitava a certas regras de importação, e as barreiras 

colocadas pelos Estados Unidos e Alemanha, por volta de meados de 1800, para importação 

de mercadorias, no intuito de desenvolverem e protegerem a infantil indústria local contra 

os produtos da potente indústria inglesa. (CLARK, 2001, p. 21) 

Logo, devemos admitir que a medida das transformações não estava na 

presença ou ausência do Estado na economia, mas sim na técnica interventiva a ser 

usada.   

Desde a formação dos Estados Nacionais, os aspectos sociais, políticos e 

econômicos de cada sociedade são objetos da ação estatal. A noção de intervenção do 

Estado naqueles domínios faz parte da própria concepção de Estado como ente 

competente para cuidar daquilo que é comum aos indivíduos de dado território. E não 

há negar a economia como aspecto do comum, sendo, portanto, necessária a intervenção 

do Estado na economia. Lembra-nos Venâncio Filho (1968, p. 6) que todo regime 

estatal implica um mínimo de intervenção nas atividades econômicas dos indivíduos, já 

que a coletividade não pode se escusar de cuidar das relações que condicionam a 

riqueza nacional (e, em conseqüência todo o desenvolvimento do país), e também 

podem comportar certos abusos12. 

A questão enfrentada pelos liberais era como estruturar o Estado de modo 

que sua intervenção na economia não limitasse o desempenho das atividades privadas. 

O programa político de John Locke, por exemplo, idealizava os direitos individuais 

como panacéia para todos os males sociais e expressava a convicção de que os 

interesses públicos devem ser concebidos em termos de bem-estar privado (SABINE, p. 

533). O potencial econômico que as atividades industriais e comerciais representavam 

para a nova ordem social que se formava desde o fim do feudalismo não poderia ser 

refreado pela presença exacerbada do poder estatal. 

A convicção de que as instituições sociais e políticas se justificam apenas na medida em 

                                                 
12 Estas observações são atribuídas pelo autor a Alexandre Parodi, em Paris, Encyclopédie Française, 
1935, PP. 10. 20-6. 
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que protegem interesses individuais e mantêm direitos privados surgiu sob a pressão de 

circunstâncias que se fizeream sentir vigorsamente na Inglaterra, npela primeira vez, em 

meados do séculso XVII, mas que persistiram  e ganharam ímpeto nos dois séculos 

posteriores. (SABINE, p. 473) 

Contudo, o crescimento industrializado das economias nacionais, uma das 

razões de existir do Estado Liberal, veio, no decorrer do século XIX, tornar-se fator 

decisivo para que se mostrassem grandes desafios a serem enfrentados. A exploração de 

milhares de trabalhadores (crianças e adultos, com jornadas de 14 horas) propiciou uma 

forte contestação do modelo de Estado em vigor. Movimentos sociais operários 

espalharam-se pelo “Velho Continente” nos primeiros anos do século XX, e 

contracorrentes do liberalismo ganhavam cada vez mais evidência.  

As idéias que surgiam nesse início do século XX previam a atuação incisiva 

do Estado na economia a fim de solucionar as crises cíclicas do mercado e amenizar o 

caos social provocado pelo capitalismo até então, e, com isso, impedir o 

desmoronamento desse sistema de produção, como havia ocorrido com o mercantilismo 

tempos atrás. Sob as lições de J. M. Keynes, as políticas econômicas públicas foram 

reformuladas, e o novo modelo foi muito bem sucedido. Tanto que, depois da Segunda 

Guerra Mundial, a ação econômica do Estado foi decisiva para a reconstrução das 

economias européias. A partir de então, assumiram que o capitalismo não sobreviveria 

sem o auxílio e a participação direta do poder estatal. No Brasil, os anos de 1950 a 1970 

representaram o ápice dessa atuação, quando ocorreu uma reestruturação da 

Administração Pública e o surgimento de entes estatais prestadores de serviços públicos 

universais (saúde, previdência) e empresas públicas para realização de atividade 

econômica (mineração, siderurgia comercial etc.). Esse é o neoliberalismo de 

regulamentação. O Estado, assim como ficou configurado nas Constituições nacionais 

(primeiro no México, em 1917, e na Alemanha, em 1919 [Weimar]), ficou conhecido 

nesse período como Estado Social, Estado-Providência, ou Estado do Bem-estar 

(Welfare State). Esses ideais predominaram até que uma crise abatesse as economias 

capitalistas e, com isso, prefigurassem novas técnicas de intervenção econômica dos 

Estados. 

A revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas do século XX e o 
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soerguimento das economias européias – antes fragilizadas com as duas Grandes 

Guerras – modificaram as condições de atuação econômica da iniciativa privada. Muito 

mais capaz, o mercado se achava agora demasiadamente dependente do Estado. Crises, 

como a do Petróleo nos anos 70 passados, o avanço das lutas sociais, os entraves 

burocráticos e a possível redução media dos lucros, dentre outros, são motivos para 

surgissem novas exigências, principalmente dos donos do capital.  Por fim, a queda do 

muro de Berlim – e, com o muro, caíra também a hipótese de viabilidade de uma 

economia socialista, pelo menos no modelo aplicado na União Soviética – criou um 

ambiente propício a uma nova guinada dos ideais liberais de tendência ao Estado 

mínimo (BOBBIO, 2006).  

O capitalismo aparecia – agora mais acreditado – como único modelo de 

produção possível (SOUZA CRUZ, 2003, p. 481). Como já foi tratado, os incentivos 

internacionais para o desenvolvimento de economias pobres foram acompanhados de 

recomendações/imposições para uma reforma do Estado, com base no documento 

chamado Consenso de Washington. O cerne das novas idéias estava na alteração das 

funções estatais no domínio econômico: deveria ser abandonado o modelo de 

intervenção direta através das empresas estatais, pois este se mostrou, em discutível 

suposição, caro, ineficiente e impróprio para a realização dos direitos fundamentais do 

homem. Queriam os donos do dinheiro-poder, um Estado mínimo, pois, com o uso 

crescente de tecnologias, o capital privado tornou-se apto a investir em setores básicos, 

como a telefonia, a energia elétrica, a aviação civil, a saúde e a educação. Ou seja, 

foram alargadas as fronteiras dos ganhos via juros e lucros. 

Neste contexto, surgem enfim o Estado Democrático de Direito e o 

neoliberalismo de regulação. Aquele procura destruir as bases constitucionais de 

governos autoritários, e este, por sua vez, visa concentrar as ações do Estado na 

economia através da intervenção indireta (normas) e intermediária (Agências de 

Regulação). 

O Estado Democrático de Direito nasceu no Brasil com a Constituição de 

1988, e a consolidação teórica do que, em geral, deve representar esse conceito em 

terrae brasilis é tarefa árdua que tem ocupado a academia jurídica e seus mais 
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avançados expoentes13. Mas no que se refere, estritamente, à Constituição Econômica14, 

as mudanças político-jurídicas são demasiado profundas, o que nos permite falar na 

presença de um neoliberalismo de regulação, após as Emendas Constitucionais 

realizadas a partir de 1995. Aquele foi configurado principalmente pela criação das 

Agências Reguladoras, entes públicos que acumulam funções técnico-setoriais de 

regulação nos três âmbitos da Federação (Federal, Estadual e Municipal).  

Washington Peluso Albino de Souza (2005), introdutor do Direito 

Econômico no Brasil, nos esclarece que a regulação deve ser considerada como uma 

espécie de “graduação” da ação do Estado no domínio econômico, no “modo de 

conduzir a política econômica”; e acrescenta: 

Os objetivos da “regulação, portanto, enquadram-se no mesmo sistema operacional da 

“intervenção”. De certo modo, a Regulação afasta-se da forma densamente intervencionista 

do Estado do Bem-Estar, ou das atuações diretas do Estado-Empresário. Orienta-se no 

sentido do absenteísmo, sem jamais atingi-lo completamente, sob pena de negar a sua 

existência, por ser, ela própria, uma forma de “ação” do Estado. (p. 331) 

Com Luís Roberto Barroso (2003, p. 291), ao analisarmos a reforma do 

Estado no Brasil, é fundamental compreender que as reformas econômicas não 

chegaram a produzir um modelo que possa ser identificado com o de Estado mínimo. 

“Pelo contrário, apenas deslocou-se a atuação estatal do campo empresarial para o 

domínio da disciplina jurídica, com a ampliação de seu papel na regulação e fiscalização 

dos serviços públicos e atividades econômicas”. Isso é o neoliberalismo de regulação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as modificações na concepção teórico-política do Estado, realizadas 

para garantir a sobrevivência do sistema de produção capitalista, tiveram reflexo direto 

na estrutura estatal constitucionalizada; é dizer, à medida que o ambiente econômico 

                                                 
13 Cf.. trabalhos de Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Marcelo Andrade de Cattoni Oliveira e Marcelo 
Campos Galupo, em Minas Gerais; Lênio Strek, no Rio Grande do Sul; Ana Paula Barcelos, Luis Roberto 
Barros, no Rio de Janeiro. 
14 V. “Teoria da Constituição Econômica” de Washington Peluso Albino de Souza, 2002. 
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exigiu alterações no modo de agir estatal, modificaram-se os textos constitucionais com 

novos institutos, novos direitos e nova estrutura administrativa.  

O Estado Democrático de Direito brasileiro, com suas políticas econômicas 

neoliberais de regulação, permite que a Petrobrás, o Banco do Brasil, o BNDES e o 

Banco Central, bem como políticas sociais como “bolsa-família” e “fome zero” 

convivam com programas de desestatização, e a criação das Agências de Regulação. Ao 

mesmo tempo que há grande abertura para o capital estrangeiro (com a revogação do 

Art. 171 da CF/88), reafirmam-se os direitos coletivos (como os do Consumidor e de 

preservação do Meio Ambiente) e permanecem intactos os artigos da Constituição que 

tratam de planejamento e da função social da propriedade. Logo, devemos entender o 

Estado brasileiro, sim, como neoliberal, mas em sentido diverso do comumente 

divulgado. 

A economia brasileira acatou as recomendações do Consenso de 

Washington, mas não absolutamente; a Reforma do Estado extinguiu monopólios e 

privatizou, mas sem a retração do aparelho estatal a ponto de se falar que ressurgiu o 

Estado mínimo. O Estado brasileiro é um Estado regulador (neoliberalismo de 

regulação).  
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O PODER JUDICIÁRIO E A CONCRETIZAÇÃO DA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA  

 

José Júlio da Ponte Neto∗

 

RESUMO 

A participação popular como realização da democracia participativa deve ser efetivada 

pelo Poder Judiciário, entendido como legítima instituição capaz de solucionar os 

diversos conflitos de interesses entre o Poder Executivo municipal e o exercício da 

cidadania. Para tanto, pugna que o Poder Judiciário atue como elemento de superação 

de sua tradição conservadora, legitimando a democracia representativa.  

Com efeito, a consolidação do poder local é a afirmação da democracia e negação das 

políticas clientelistas. Seu exercício concretiza o significado do Município como 

expressão real do poder político exercido pelo cidadão, dada a sua aproximação não 

apenas física como também em relação às suas necessidades materiais imediatas. A 

Constituição Federal de 1988, ao emancipar o Município da tutela organizatória e 

centralista do Estado-Membro e da União, objetiva que sua autonomia estabeleça meios 

indispensáveis ao cumprimento das atribuições político-institucionais para a 

implementação de medidas eficazes à superação das desigualdades existentes entre seus 

habitantes. 

A descentralização postula otimizar o gerenciamento da administração pública às 

conquistas sociais. O avanço do legado constitucional foi escrever a autonomia e a 

essencialidade da participação popular para a concretização de suas aspirações. O 

verticalismo trouxe, e ainda traz, conseqüências deletérias quanto à concepção de que a 

cidadania é a expressão material da própria soberania. O constitucionalismo brasileiro 

vigente veda a formação do cidadão como ser passivo e mero espectador dos resultados 

prometidos pelo governo local. Ao contrário, devem as entidades representativas da 

sociedade exercer atitudes de cooperação e de participação do planejamento municipal. 

                                      
∗ Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, e Mestre em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará-UFC, Advogado e Professor da Graduação e do Programa de Pós-
Graduação da Universidade de Fortaleza-UNIFOR. e-mail: julioponte@unifor.br 
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A participação cidadã não é dispensável, ela é necessária como fonte das ações 

governamentais, mesmo porque discutir o poder local significa promover a dignidade do 

homem a partir de sua rua, de seu bairro, da escola do filho, do transporte coletivo, do 

posto de saúde e de outros interesses vitais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PODER LOCAL; PODER JUDICIÁRIO; DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA. 

 

ABSTRACT   

The popular participation as accomplishment of the democracy participated should be 

executed by the Judiciary Power, expert as legitimate institution capable to solve the 

several conflicts of interests between the municipal Executive Power and the exercise of 

the citizenship. For so much, it fights that the Judiciary Power acts as element of to 

overcome of your conservative tradition, legitimating the representative democracy. 

With effect, the consolidation of the local power is the statement of the democracy and 

denial of the politics customer. Your exercise renders the meaning of the Municipal 

district as real expression of the political power exercised by the citizen, not just given 

your approach physics as well as in relation to them your need materials immediate. The 

Federal Constitution of 1988, when emancipating the Municipal district of the it tutors 

organized and centralist of the State-member and of the Union, it aims at that your 

autonomy establishes indispensable means to the execution of the political-institutional 

attributions for the implement of effective measures to the to overcome of the existent 

inequalities among your inhabitants. 

The decentralization postulates to optimize the administration of the public 

administration to the social conquests. The progress of the constitutional legacy went to 

write the autonomy and the essentiality of the popular participation for the 

materialization of your aspirations. The verticality brought, and he/she still brings, 

deleterious consequences with relationship to the conception that the citizenship is the 

material expression of the own sovereignty. The effective Brazilian constitutionality 

hinders the citizen's formation how passive and mere spectator of the promised results 

to be for the local government. To the opposite, they owe the representative entities of 
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the society to exercise cooperation attitudes and of participation of the municipal 

planning. 

The participation citizen is not dispensable, she is necessary as source of the actions 

government, same because to discuss the local power you/he/she means to promote the 

man's dignity starting from your street, of your neighborhood, of the son's school, of the 

collective transport, of the health center and of other vital interests. 

 

KEYWORDS: TO CAN PLACE; TO CAN JUDICIARY; DEMOCRACY 

PARTICIPATED. 

 

  

Introdução 

 

A consolidação do poder local é a afirmação da democracia e negação das 

políticas clientelistas. Seu exercício concretiza o significado do Município como 

expressão real do poder político exercido pelo cidadão, dada a sua aproximação não 

apenas física como também em relação às suas necessidades materiais imediatas. A 

Constituição Federal de 1988, ao emancipar o Município da tutela organizatória e 

centralista do Estado Membro e da União, objetiva que sua autonomia estabeleça meios 

indispensáveis ao cumprimento das atribuições político-institucionais para a 

implementação de medidas eficazes à superação das desigualdades existentes entre seus 

habitantes. 

A descentralização postula otimizar o gerenciamento da administração pública às 

conquistas sociais. O avanço do legado constitucional foi escrever a autonomia e a 

essencialidade da participação popular para a concretização de suas aspirações. O 

verticalismo trouxe, e ainda traz, conseqüências deletérias quanto à concepção de que a 

cidadania é a expressão material da própria soberania. O constitucionalismo brasileiro 

vigente veda a formação do cidadão como ser passivo e mero espectador dos resultados 

prometidos pelo governo local. Ao contrário, devem as entidades representativas da 

sociedade exercer atitudes de cooperação e de participação do planejamento municipal. 

A participação cidadã não é dispensável, ela é necessária como fonte das ações 

governamentais, mesmo porque discutir o poder local significa promover a dignidade do 
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homem a partir de sua rua, de seu bairro, da escola do filho, do transporte coletivo, do 

posto de saúde e de outros interesses vitais. 

 

1. A Problematização da Democracia Participativa 

 

Interagir no processo de planejamento e tomada de decisões das políticas públicas 

é um imperativo de renovação constante da democracia, razão pela qual a coisa pública 

adquire outro perfil quanto à intelecção dos interesses sociais, como também combate a 

ineficiência, estagnação social, corrupção e o clientelismo. 

Através desse contexto, as instituições públicas municipais (Executivo e 

Legislativo) devem desenvolver, conjuntamente com os diversos agentes sociais, 

estratégias para soluções dos problemas locais. A formação de processos de tomada de 

decisão dinamiza a sociedade para formatação da autonomia, da regulação e da 

organização de suas convivências. Como salientado Ângela Küster: 

 
Um desenvolvimento sustentado segue o princípio, segundo o qual a sociedade não mais se 
organiza de cima para baixo, de forma centralizada e autoritária, mas sim conforme a 
pluralidade social, por meio de um processo dinâmico de tomada de decisões. Deve-se 
permitir bastante espaço aos cidadãos, a fim de que possam determinar com autonomia a 
organização de sua convivência.1

 

Ocorre que esse processo de emancipação política tem recebido dos gestores 

municipais críticas quanto à necessidade de maiores recursos para financiar a prestação 

dos serviços demandados. Contudo, dentro da dialeticidade, mais importante se torna a 

participação social em situações como essas de escassez de recursos, posto ser o 

processo ideal para a fixação de prioridades diante do quadro financeiro da 

municipalidade. A questão é administrar racionalmente para atender o necessário, ainda 

que de forma mínima. O Município não pode mais promover desperdícios como 

outrora, em que as expectativas sociais eram supridas e mitigadas por esferas superiores 

de governos. 

As formulações políticas no âmbito da municipalidade não podem se desenvolver 

pondo a sociedade na esfera de supletividade ou de marginalização. A democracia 

representativa é a politização do munícipe, não enquanto homem apenas, mas enquanto 

 
1 KÜSTER, Ângela. Democracia e sustentabilidade. Fortaleza: Konrad Adenauer. 2003, p. 20 
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cidadão. Na esteira da negação de que a democracia representativa deve ser exercida tão 

somente pelos eleitos às casas legislativas, Bobbio afirma: 

 
Os estados, que hoje nos habituamos a chamar de representativos, são representativos 
porque o princípio da representação está estendido também a numerosas outras sedes onde 
se tomam deliberações coletivas, como são as comunas, as províncias e na Itália também as 
regiões. Em outras palavras, um estado representativo é um estado no qual as principais 
deliberações políticas são tomadas por representantes eleitos, importando pouco se os 
órgãos de decisão são o parlamento, o presidente da República, o parlamento mais os 
conselhos regionais, etc.2

 

Comungando com o raciocínio exposto por Bobbio, não se trata de nova forma de 

democracia, trata-se, sim, de criação de novos espaços públicos, não apenas os 

tradicionalmente existentes, à democratização da sociedade em si. O cidadão, na sua 

intersubjetividade, deve se engajar e não ser desafetado dos assuntos públicos, sob pena 

de inocorrer a consistência do corpo social e dos preceitos democráticos. Por sua vez, 

afirma Christian Ruby que: 

 
Assim, exprime-se o sentimento comum segundo o qual a política, qualquer que seja, não 
pode mais contentar-se em ser instrumental. Os cidadãos recusam-se a ser governados 
como antes, na desistência de todo poder sobre o curso das coisas em nome da tecnicidade 
da política (os expertos ou os dirigentes). Mais geralmente ainda, essa expressão 
acompanha a vontade de pôr a bordo as antigas estruturas de autoridade e de crença que 
enquadram os indivíduos dando de cima um certo sentido à existência deles.3

 

A intersubjetividade das relações sociais no vigente estágio constitucional, repise-

se, suscita o caráter público-participativo do poder local, alicerçado no pluralismo de 

idéias (democracia pluralista), sobre dissensos para convergir e impedir desvios ou 

devaneios governamentais. Em outros termos, a feitura democrática da sociedade, não 

apenas a democracia do Estado, estabelecerá bases promissoras de correta distribuição e 

controle sobre o poder.4

 

 2. O Papel do Poder Judiciário à Efetivação da Democracia Participativa 

 
2 BOBBIO, Norberto. O Futuro da democracia. São Paulo: Paz e terra, 1987, p. 44 
3 RUBY, Christian. Introdução à filosofia política. São Paulo: UNESP, 1997, p. 137 
4 “Qualquer fator que for verdadeiramente comum é simplesmente um meio que o bem particular dos 
indivíduos. No caso seguinte, temos um fator comum que aparece ser mais que um meio, quando o 
homem reconhece que a cooperação com outros é a melhor maneira para atingir um fim e, quando eles 
formam uma associação para consegui-lo, cada membro da associação sente mais interesse no bem de 
seus associados”. MABBOTT, J. D. O Estado e o cidadão. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, p. 105 
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Surge a relevante problematização sobre como efetivar a participação social se 

esse direito constitucionalmente estabelecido for direta ou indiretamente negado. A 

democracia representativa tem o desiderato de promover as interações sociais, elevando 

o nível da maturidade política, proíbe a utilização de meios irracionais, violentos para o 

estabelecimento das vontades. Se ela é a verificação das competições culturais, 

políticas, econômicas e religiosas, também é a pressuposição da responsabilidade geral 

da superação desses conflitos no âmago da sociedade. O conflito e o consenso se 

integram e se valorizam. 

Mecanismos ao cumprimento da respeitabilidade das regras constitucionais devem 

e são postos à disposição do processo democrático representativo contra vilipêndios. O 

(re)estabelecimento do processo participativo das relações sociais é concebido ao Poder 

Judiciário, proclamador da afirmação dos direitos, das garantias constitucionais. 

O controle exercido pelo Judiciário traduz a extensão do ciclo de transformação 

da sociedade democrática que, agindo contra os agentes administrativos, nega a sua 

paralisia, ineficiência e obstruções. Para Giovanni Sartori: 

 
No nosso século, as declarações de direitos foram expandidas de forma a incluir 'direitos 
afirmativos', de caráter social e material, tais como o direito à educação, ao emprego, aos 
serviços de saúde, etc. Sua função assumiu um aspecto inteiramente novo. Hoje, esses 
‘direitos’ são mais importantes do que nunca, mas podemos especular sobre se sua 
transformação em coisas materiais pertencentes ainda ao contexto constitucional.5

 

Os conflitos emergidos reclamam a resolução do aparato estatal, caso contrário a 

ordem constitucional ficará comprometida. Conclamar a função jurisdicional do Estado 

tem por escopo, restabelecer o equilíbrio das forças político-sociais, visto que é 

essencial à estrutura democrática. A bandeira do Judiciário está fincada na afirmação da 

ordem social e na negação das negações provenientes dos titulares investidos na 

administração pública. Concretizam-se o direito e as obrigações dos atores político-

sociais. 

A segurança jurídica que a sociedade espera e exige é fixação da face concreta, 

real do Estado, esculpida pela cidadania e pela pluralidade das relações sociais dos seus 

idealizadores. Portanto, o arbítrio das decisões meramente subjetivas não se aplica ao 

 
5 SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional. Brasília: UNB, 1996, p. 210 
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ideal da soberania da sociedade brasileira contemporânea concebida sob a ótica do 

alongamento da materialização dos espaços públicos e da intersubjetividade. 

Nesse compasso, segue Newton Albuquerque ao escrever sobre o resgate da 

processualística das organizações democráticas: 

 
A única alternativa para aqueles que defendem uma cosmovisão democrática da sociedade 
e de seus vínculos com o poder se situa em um necessário resgate da idéia de soberania, no 
intuito de reafirmar o sentido político do processo de formação da vontade nacional e de 
sua força incontrastável sobre os demais poderes privados que com ela colidam, resistindo 
assim à ação subversora dos poderes econômicos e sociais, opositores de um processo 
límpido e democrático de formação da vontade comunitária do Estado. Daí a tarefa ingente 
de dar vazão à construção de um Estado que, marcado pela cidadania e pelas vontades que 
o conformam, possa se magnificar em expressão superior da vontade popular e da 
nacionalidade.6

 

Por esse ideal desemboca no Judiciário o seu relevante papel de fazer valer, 

coercitivamente, o princípio do Estado Democrático de Direito que é um princípio 

jurídico fundamental, mais precisamente os direitos fundamentais de terceira geração, 

justamente sobre a essência valorativa da solidariedade do Estado federal tendente ao 

equilíbrio entre as esferas federativas.  Essa terceira geração corresponde aos direitos de 

cunho cultural, social, econômico, associativo, meio ambiente e desenvolvimento.7

Agora, o foco da concreção desses postulados fundamentais dirige-se ao 

Judiciário e sua formação tradicional positivista-legalista, isto é, detentores da 

apoliticidade. Existem razões de ordem político-econômica em submeter os magistrados 

como meros instrumentos de aplicação da lei. Interpretar, neste caso, leva o sentido de 

explicitar mecanicamente, quedando-se à vontade dos demais poderes, ou seja, 

repetição secular do gesto de Pilatos. Em nome da sociedade garante-se “a paz social”. 

 
6 ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. Teoria política da soberania. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2001, p. 146 
7 “Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos de terceira geração tendem a 
cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos 
interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o 
gênero humano mesmo num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de 
existencialidade concreta.”. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 1993, p. 481. No mesmo pensamento expõe Albuquerque Rocha: “Nos últimos anos, é 
corrente na literatura jurídica especializada a alusão aos direitos fundamentais da ‘terceira geração’ e a 
igualdade material o valor subjacente aos direitos da segunda geração (direitos de cunho social, 
econômico, cultural, etc.), os direitos de terceira geração teriam como fundamento o valor da 
solidariedade, já que são caracterizados por sua incidência universal na vida das pessoas e por exigirem, 
para sua efetivação, os esforços da comunidade a pressupor a solidariedade”. ROCHA, José de 
Albuquerque. Estados sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 58 
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Em Kelsen a expressão “paz do Direito” resulta na utilização de meios coercitivos 

empregados pela sociedade, detentora do “monopólio da força”.8

A problematização que se invoca diz respeito ao Direito e sua interpretação como 

valores de manipulação da elite dirigente, não importando seus pendores ideológicos. 

Quando Kelsen inicia sua exposição sobre o conceito de direito, parte da negação de 

que o Direito seja uma regra, mas uma sistematização de regras dando ou procurando 

dar certa unidade à conduta humana. Entretanto, ao não explicar a libertação do 

conceito de Direito da concepção do sentimento de justiça, dispondo ser uma 

justificação política, não científica, incorre em tratar como irracional a idéia de justiça. 

Com efeito, adjetivar o conteúdo direito/justiça como proveniente de determinada 

ordem social, mas desprovido de conteúdo científico, nega que o Estado, seja a 

confirmação da sociedade e não considera ser a justiça interpretada como “um 

julgamento de valor”, como a realização do Direito.9 O direito manifesta-se através da 

força e se explica pela manipulação dos conceitos. Exemplo: o conceito de cidadania 

emitido por Kelsen diferencia-se do contemporâneo alcance que lhe é emprestado.10 Na 

manipulação dos conceitos e do próprio Direito advém a força limitadora de avanços de 

determinados segmentos sociais. Agrava a razão da existência de um ”Estado 

Democrático de Direito” se uma sociedade não tem conhecimento de sua identidade 

nacional. 

A respeito da separação de poderes e democracia estabelecida por Kelsen move 

indefinidamente a dialeticidade tese-antítese e síntese. Com efeito: 

 
O princípio de uma separação de poderes, compreendido ou interpretado como princípio de 
divisão de poderes, não é essencialmente democrático. Ao contrário, corresponde a idéia de 
democracia é a noção de que todo poder deve estar concentrado no povo e, onde não é 
possível a democracia direta, mas apenas a indireta, que todo o poder deve ser exercido por 
um órgão colegiado cujos membros sejam eleitos pelo povo e juridicamente responsáveis 
para com o povo.11

 

Contemporaneamente, o exercício da cidadania, na invocação do cumprimento 

dos preceitos constitucionais vigentes, está alterando essa tradição kelseniana da 

apoliticidade do Poder Judiciário. A politização desse Poder, isto é, o engajamento 

 
8 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 28 
9 Ibid, p. 14 
10 Ibid, p. 234 
11 KELSEN, Hans, op. cit., p. 275 
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paulatinamente crescente sobre as questões sociais coloca seus membros num patamar 

também de atores sociais, fazendo com que a sociedade gradativamente possa dissipar a 

concepção de um Poder insensível e inacessível aos conflitos relacionados à atuação da 

democracia representativa e participativa.  

A recorrente expressão judicialização das relações sociais da política no país não 

está partindo apenas da negação daquela mentalidade ainda presente e solidificada de 

corpos de magistrados cuja produção jurisprudencial é formulada em derredor da 

superior vontade do legislativo (detentor exclusivo, em razão do voto, da legitimidade 

das deliberações coletivas) e da lei (paz social sob a força), como, principalmente, da 

intelecção que fazem parte do meio social em que sentem as mesmas necessidades dos 

seus pares. Da postura de acomodação à quebra de preconceitos para elevação de outros 

conceitos, produzidos como instrumentos de exposição do conhecimento da 

sociabilidade e historicidade, mesmo porque o Direito não é constituído apenas de 

regras, porém de conteúdo principiológico. 

A judicialização tanto da política como das relações sociais, promove: a) 

afirmação da cidadania; b) afirmação da democracia representativa e participativa; c) 

fortalecimento da sociedade organizada; d) consolidação dos valores fundamentais dos 

direitos do indivíduo e da coletividade; e) valoração da administração da coisa pública; 

f) apropriação de atos governamentais da municipalidade pelo público; g) formação da 

consciência crítica; h) desmistificação do conceito de interesse público (compreendido 

não mais como interesse do Chefe do Executivo). 

O processo histórico da judicialização das relações políticas e sociais tem o 

condão de desalgemar o cidadão para exercer os seus direitos sem receios de ser 

adjetivado apenas como destinatário dos resultados das políticas públicas gestadas nos 

gabinetes. Ao contrário, efetivar-se-á nele a condição de soberano e promotor de seu 

próprio destino social. Para Calamandrei: 

 
Os juizes são como os membros de uma ordem religiosa: é preciso que cada um deles seja 
um exemplo de virtude, se não quiser que os crentes percam a fé [...] Conheci muitos juizes 
indolentes, desatentos, carentes de vontade, prontos a se deter na superfície, para fugir do 
duro trabalho de escavação, que quem deseja descobrir a verdade tem de enfrentar. [...] Mas 
conheci alguns (os melhores) que, apesar de sobrecarregados, conseguiam, perdendo horas 
de sono, estudar com escrupulosa diligência todas as causas a eles confiadas e expô-las em 
câmaras de conselho sem esquecer a vírgula de um documento.12

 
12 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juizes. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 278 

4205



 

                                     

 

A perspectiva de concretização da judicialização nos processos mencionados 

requer modificação de valores, conceitos, conhecimentos aprofundados das demais 

ciências humanas e não apenas a do Direito, mesmo porque a Constituição encerra 

princípios, preceitos e valores que estão a exigir um processo interpretativo tendo por 

base inicial a compreensão da comunidade formada por seus conteúdos históricos e 

ético-normativos. A Constituição deve ser realizada, executada. A partir do seu primeiro 

artigo anuncia que a federação é um Estado Democrático de Direito, compreendendo 

como elementos nucleares, magnânimos: a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o 

pluralismo político. Acrescenta-se, expondo que são seus objetivos dentre outros: 

construir uma sociedade solidária, garantir o desenvolvimento nacional, bem como 

reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3°). Portanto, o escopo de realizar a 

Constituição apresenta o ingresso do cidadão no complexo processo de sistema político-

participativo. 

Na busca pela integração da cidadania nas esferas públicas, Randolph Lucas faz 

um questionamento apropriado cuja resposta incidirá na postura do Poder Judiciário e 

sua mudança valorativa de atuação:  

 
À medida que uma sociedade torna-se maior, mais heterogênea e mais sofisticada, a 
simples indagação sobre se ela é democrática ou não, no sentido grego original da palavra, 
fica cada vez menos significativa e deve ser substituída em parte por questões sob até que 
ponto os princípios de justiça e de liberdade são observados e, sobretudo, sobre até que 
nível o povo pode participar do processo de governo.13

 

É justamente sobre o grau de participação cidadã no “processo de governo” que 

eleva a problematização de atuação do Judiciário e a materialização da democracia 

representativa ao mesmo tempo. Como órgão do Estado e membro do seu 

corporativismo não lhe é dado invocar dentre as premissas ao julgamento o interesse 

público como conceito excludente para inovar. O interesse público utilizado para 

tomada de decisões não é, e nem pode mais ser, interesses de terceiras pessoas 

ocupantes de cargos no Executivo. O interesse público é o interesse da sociedade, do 

coletivo, é a manifestação do poder soberano. Afirmar que uma decisão, que acaso 

venha a ser tomada agravará a crise da existência do próprio Estado para sensibilizar o 

 
13 LUCAS, John Randolph. Democracia e participação. Brasília: UNB, 1975, p. 37 
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voto do Judiciário em prol do Executivo, é desabonar a própria inteligência de seus 

componentes, visto que solapar a existência do Estado é fragilizar a essência mesma da 

sociedade que lhe deu vida. 

Em verdade, a “crise existencial” que passa, penetrou na consciência do julgador e 

resume-se na aceitação ou não de admitir a assertiva advinda de Antoine Garapon14: 

ficar com o Estado julgador, promovedor da justiça ou colocá-lo também como Estado 

julgado, questionado. A resposta ou respostas não podem ser sintetizadas apenas em 

relação ao Estado versus indivíduo, mas, principalmente no conflito que exigirá do 

Estado o fiel e exato cumprimento de seus objetivos fundamentais (art. 3°, da 

Constituição): construir uma sociedade livre, justa e solidária, por exemplo. 

A democracia brasileira, a partir dos ditames constitucionais, revela a necessidade 

da reorganização administrativa das esferas públicas não mais encapsuladas durante os 

mandatos dos governantes. Ao contrário, as ações administrativas devem ser 

direcionadas a permanente dinamização provocada pela participação das entidades 

comunitárias no processo decisório acerca da coisa pública. O impedimento dessa 

interação legitimadora das ações políticas por parte do Judiciário é comparar o exercício 

da cidadania àquele ocupante de cargo comissionado demissível ad nutun. Afirma 

Garapon: 

 
Em um sistema provedor, o Estado é todo poderoso e pode tudo preencher, corrigir, tudo 
suprir. Por isso, diante de suas falhas, a esperança se volta para a justiça [...] A cooperação 
entre os diferentes atores da democracia não é mais assegurada pelo Estado mas pelo 
direito, que se coloca, assim, como a nova linguagem política na qual são formuladas as 
reivindicações políticas. A justiça torna-se um espaço de exigibilidade da democracia. Ela 
oferece potencialmente a todos os cidadãos a capacidade de interpelar seus governantes, de 
tomá-los ao pé da letra e de intimá-los a respeitarem as promessas contidas na lei. A justiça 
lhes parece oferecer a possibilidade de uma ação mais individual, mais próxima e mais 
permanente que a representação política clássica, intermitente e distante.”  15

 

Reside nessas idéias a funcionalidade do papel do Judiciário em superação ao 

liberal legado de simples aplicador do Direito, árbitro dos conflitos individuais ou 

coletivos, mediador para garantir a ordem social e jurídica. É a expressão própria do 

modelo corporativista estatal verticalizante, mantenedor da unidade dos órgãos do 

Estado. O novo papel que se escreve avança contra a complacência diante dos conflitos 

                                      
14 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 42 
15 GARAPON, Antoine. Op. cit., pp. 48, 49 e 50. 
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sociais para promovente de políticas públicas à modificação da realidade existente. 

Modificá-la requer interferência positivada para reduzir esses conflitos, isto é, 

legitimando a vontade do corpo social, interferindo sobre o curso dessa realidade. 

Acentua Albuquerque Rocha: 

 
O papel do Judiciário, no Brasil, como do resto do terceiro mundo em geral, aprofunda o 
fosso que o separa do povo, trazendo à baila o grave problema da tensão entre o Judiciário e 
a democracia, cuja principal conseqüência é o aparecimento de uma crise de identidade do 
juiz, que se manifesta do desencontro entre as opiniões do povo a níveis cada vez mais 
elevados de justiça, igualdade e dignidade, e o comportamento do Judiciário, de negação 
sistemática dessas aspirações.16

 

A crise de identidade que atinge o Judiciário advém da negação da dogmática 

jurídica jungida as regras de conformismo até então inabaláveis, ou seja, manutenção e 

conservação de parâmetros interpretativos tradicionalmente fixados, portanto estáticos, 

aplicados para manter coerência da estrutura do poder. Em suma, o conflito interno da 

magistratura está em continuar concebendo o direito como técnica desideologizada ou 

não. Por desideologizar pode-se partir da premissa de prévia ideologização que se 

tornou hermética, posto ser “verdadeira”, “inabalável”, “dogmática”. Porém, superar a 

manutenção das estruturas vigentes também pressupõe a absorção de outra ideologia 

que possa ser considerada da mesma maneira o conteúdo da “única verdade.” 17

A crise permanece quando se toma essa postura írrita de mantenedor da “paz 

social”, isto é, do ordenamento jurídico posto, pressupondo que existe óbice de 

interferência entre governantes e governados, como se fossem limitações fronteiriças 

entre Estados soberanos. Dogmatiza-se o entendimento de Pareto e Mosca de que a 

existência da elite governante como controladora da sociedade, uma vez que o mandato 

conferido por essa sociedade democrática erige uma cláusula contratual legitimadora de 

sua aplicação pela magistratura, caso seja questionada. Reduz-se o conceito de interesse 

público predominantemente sob a ótica do administrador da coisa pública. 

E mais: a democracia representativa é concebida como manifestação da esfera 

político-partidária congressual. Nos debates entre os parlamentares de diversas correntes 

 
16 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 142 
17 “O conteúdo ideológico atravessa toda a estrutura da dogmática por estar contido no próprio dogma e, 
como bem nota Viehweg, não se deve preterir determinada teoria jurídica através da pecha de ‘mera 
ideologia’, haja vista que todo discurso dogmático segue uma linha ideológica e não descritiva, buscando 
como efeito a crença e não o conhecimento neutral e seus postulados”. ADEODATO, João Maurício. 
Ética e retórica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 35 
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culturais, ideológicas, econômicas, etc. fluirão os resultados procurados pela sociedade 

que os sufragou e oportunamente os julgará pelos seus atos ou omissões através da 

renovação ou não do voto. 

A justificação da permanência da postura tradicional do Judiciário parte da 

reafirmação do liberalismo no sentido de qual perspectiva de relações sociais deve ser 

julgada como racionalmente aplicável, para evitar o agravamento do dissenso da própria 

existência do Estado democrático. Ao julgador, na mitigação dessas forças, não ousará 

desafiar a ordem tradicionalmente estabelecida, negando o apelo dialético em prol das 

concepções já padronizadas porque eficazmente justificadas em estágios históricos e 

evolutivos anteriores. A prudência utilizada em nome da tradição evita o enfrentamento 

da identificação das relações sociais. O juízo de valor constitutivo da adesão à tradição 

inadmite rupturas, frustrando, pois, expectativas de avanços. Consolidou-se o 

argumento segundo o qual a tradição do Judiciário foi concebida pelas práticas 

reiteradas de justificação nacional e históricas de determinada sociedade. 

Porém, promover rupturas em favor das teses emancipadoras do intelecto do 

magistrado é erigir outra maturidade à efetivação do processo participativo da gestão 

pública, conforme entende Macintyre: 

 
Esse tipo de dissolução de certezas historicamente fundadas é a marca de uma crise 
epistemológica. A solução para uma crise epistemológica genuína requer a invenção ou a 
descoberta de novos conceitos, e a estruturação de um novo tipo ou novos tipos de teoria 
que satisfaçam três exigências muito precisas. Em primeiro lugar, se este esquema 
conceitualmente enriquecido e, em alguns aspectos, radicalmente novo, deve por fim à crise 
epistemológica, ele deve fornecer uma solução aos problemas que se revelaram intratáveis, 
anteriormente, de como sistemático e coerente. Em segundo lugar, deve também fornecer 
uma explicação justamente naquilo que tornara a tradição estéril ou incoerente, ou ambas, 
antes que ela adquirisse esses novos recursos. E, em terceiro lugar, essas duas tarefas 
iniciais devem ser realizadas de modo a apresentar a continuidade fundamental das novas 
estruturas conceituais e teóricas com relação às crenças comuns, em cujos termos a tradição 
de pesquisa tenha se definido até então.18

 

Ainda que se levantem prognósticos mais otimistas da “judicialização”, no Brasil, 

afora decisões que acusam sua verificação perante os juizes a quo, no âmbito superior, 

ou seja, na esfera hierarquicamente, isso não acontece na maioria das vezes. Quando 

muito sua ocorrência tem sido tenuamente atestada. 

 
18 MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade? São Paulo: Loiola, 1991, p. 388-389 
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Essa verificação conservadora é o reconhecimento que a função do Judiciário, 

com todo seu significado social, não pode ser independente da estrutura dos poderes do 

Estado em assuntos que lhe digam especial interesse de transformação, dado que 

potencialmente pode desempenhar no desenvolvimento das interpretações normativas 

constitucionais ou infraconstitucionais significativas alterações à existência da 

sociedade.19  

Os conflitos sociais evoluem o conjunto do corpo social e é justamente para evitar 

essa evolução no sentido aproximado de revolucionário que se elaboram sistemas 

ideológicos conservadores, dispondo que o Poder Judiciário tem condão de integrar as 

normas legislativas com a sociedade de forma hierarquizada, dando-lhe falsa satisfação 

de equilíbrio, quando em verdade a torna inerte em razão do receio do aparato 

coercitivo do Estado. Sob esse prisma, a frustração da sociedade quanto à satisfação de 

pugnar pelos seus direitos se manifesta, tornando-a incrédula, imóvel, por vezes dócil 

aos arranjos políticos. 

Dahrendorf, tecendo análise comportamental dos juizes alemães de sua época, 

retrata: 

 
Em termos gerais, a estabilidade social inclina o indivíduo a adotar antes uma conduta que, 
de acordo com as preferências políticas, pode designar-se como conservadora e enraizada 
no tradicional, ou como reacionária, rígida e de horizontes limitados. Talvez o termo mais 
adequado seja, neste ponto, a de atitude conservadora; uma atitude, por conseguinte, que 
aceita o ‘status quo’ político e social e, em princípio, o defende com certa reserva contra 
qualquer atividade política.20

 

Tece suas análises considerando vários aspectos da formação social, política e 

econômica do corpo de magistratura, asseverando, apesar do conteúdo acadêmico ao 

exercício do cargo, limitações intelectuais para entender as complexas relações sociais, 

cujo alcance restringe-se ao seu estrato social próprio, daí vivam e entendam a 

 
19 “Na mesma intensidade em que permanece a discussão sobre o raio de ação de uma corte constitucional 
que alcance até as questões políticas, resta também como um desafio, sob a ótica de uma teoria política 
da democracia, a conciliação deste problema com a importância da participação popular e o valor dos 
representantes legitima e diretamente eleitos. É que se se concede poderes a uma corte constitucional 
não eleita diretamente pelo povo de resolver questões políticas, tal atitude se deixa traduzir de maneira 
desfavorável à democracia direta, na medida em que pode esta corte sobrepor-se à vontade das urnas.” 
LIMA, Martônio Mont’Alverne Barreto. Judicialização da Política e Comissões Parlamentares de 
Inquérito: Um problema da Teoria Constitucional da democracia. In: SCAFF, Fernando Facury. 
Constitucionalizando Direitos – 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 218 
20 DAHRENDORF, Ralf. Sociedade e liberdade. Brasília: UNB, 1981, p. 127 
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sociedade sob prismas de elevada miopia. Como membro de uma “justiça de classe” 

nada mais natural que produzir sentenças do interesse da classe dominante. Acrescenta-

lhe como negativo a própria formação recebida para preservar a autoridade de lei para 

garantir a ordem e segurança dos assuntos públicos e políticos. 

A harmonia desse sistema conservador se explica mediante a utilização do 

binômio poder e domínio para justificar a subordinação da sociedade através da 

integração do agir entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. A este cabe a tarefa 

complementar de manter aparente coesão das relações sociais. Compete ao Direito o 

meio empregado para a efetivação, segundo Dahrendorf, do domínio.21

Portanto, a continuidade dessa postura quase dogmática conduz à ficção de tentar 

estabilizar as relações sociais, mantendo a ordem estabelecida. Consolida-se a Justiça 

estática em se fazer compreender como a fonte última dos anseios sociais, razão então 

para cumprir suas determinações como guardião da promoção da igualdade jurídica 

entre todos os segmentos sociais sem distinção, não havendo a necessidade de 

considerar qualquer ator social, econômico, etc.. O objetivo tradicional é manter a 

ordem vigente segundo a própria vontade dos seus membros. 

Acrescenta-se, como gravame, a elasticidade que se dá ao alcance do significado 

da cidadania para manutenção do status quo: o teor do contrato social, isto é, o 

liberalismo, difunde a concepção contratualista para justificar o Estado como um 

contrato que pressupõe partes e essas partes são os cidadãos. Uma relação que envolva 

interesses conflitantes entre o Estado e os governados (fundamentados na cidadania) 

pode ser resolvida a favor daquele, como entidade formada pela própria sociedade – que 

é a expressão da cidadania. Logo, havendo confusão entre as partes a vontade do Estado 

é soberanamente mais significativa. 

Com efeito, sob o prisma da classe dominante, nada poderia ser mais legítimo 

como a afirmativa segundo a qual a cidadania é também exercida no e pelo Estado e, 

por isso, deve ceder a pressões de um interesse maior que é a própria cidadania contida 

no Estado, que através de seus órgãos, utiliza um sistema de idéias, símbolos, 

 
21 “1. O domínio designa uma relação supra de subordinação entre dois indivíduos ou grupos; 2. Espera-
se da parte supra-ordinada (indivíduo ou grupo) que controle a conduta da parte subordinada por meio de 
ordens, indicações, advertências ou proibições; 3. Esta expectativa está unida a uma posição social que, 
teoricamente, é independente do caráter peculiar da pessoa que a detém [...] Sanciona-se a desobediência 
por certas prescrições em razão do domínio; um sistema de Direito (ou melhor, um sistema de normas 
quase jurídicas) vigia a efetividade do domínio”. DAHRENDORF, Ralf. Op. cit., p. 144 
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argumentos para enfraquecer a criticidade da ordem social estabelecida. O impedimento 

da propagação de novos valores, de nova consciência do exercício da cidadania é 

fundamental para ocultar os desequilíbrios sociais. 22

Ademais, até a tradicional forma de investidura dos membros das Cortes 

Superiores do Brasil evidencia o nível de dependência aos outros Poderes, passando por 

uma triagem do Legislativo ao Executivo até a escolha daquele que preencha os 

requisitos constitucionais. Não se tem notícia sequer de discussão séria no Congresso 

Nacional de alteração dessa forma de vinculação. Enquanto os parlamentares, o 

presidente da República e governadores dos Estados submetem-se à vontade do voto 

popular, pelo menos poder-se-ia pensar, não no voto direto, porém ao menos 

submetendo-se diretamente à votação dos seus pares sem qualquer interferência 

posterior dos outros Poderes. Até a vitaliciedade é anúncio da manifestação 

conservadora à manutenção do status quo. 

A dormência da legitimação da dominação através do tradicionalismo parte do 

pressuposto de que a realização da justiça formal na sua atuação realizará a vontade do 

direito entre particulares. O Estado, quando demandado, responde pelos atos praticados 

contra o indivíduo-cidadão, não o próprio exercício da cidadania numa esfera 

socialmente mais abrangente. Conflitos dessa magnitude são resolvidos considerando 

qual a malefícia repercussão ao Estado e a sua própria estrutura. Quando os direitos dos 

indivíduos não dão azo às responsabilidades maiores do Estado perante a sociedade, a 

aplicação deles é feita de forma estabelecida mediante a articulação dos processos de 

conhecimento pleno, sem amarras psicológicas. No outro sentido, o peso da 

“responsabilidade” é mensurado pelo viés político-ideológico. 

Sobre essa invocação da significância da difusão das decisões do Judiciário, 

justifica Perelman: 

 
Um dos principais atributos dos poderes Legislativo e Executivo será seu poder de 
apreciação em matéria de interesse geral, exercendo o Poder Judiciário, nessa área, quando 
muito um controle marginal, a fim de prevenir abusos manifestos [...] A existência de um 

 
22 “O maior de todos os perigos para o sistema capitalista consiste em que mais e mais pessoas, 
principalmente das classes subordinadas, cheguem a considerar não só como desejável mas também como 
possível uma ordem social totalmente diferente, baseada na propriedade social de pelo menos uma parte 
predominante dos meios de atividade econômica e dedicada à eliminação do privilégio e do poder 
desigual. E, ainda, de que as ‘massas’ busquem dar expressão a tal crença em termos de ação política”. 
MILIBAND, Ralf. O Estado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1972, p. 316 
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Poder Judiciário independente, capaz de restringir a arbitrariedade dos outros poderes e de 
assegurar o respeito ao direito, em especial ao princípio de igualdade perante a lei, fornece 
entre garantia contra o tratamento desigual daqueles que se encontram na mesma situação 
jurídica. Mas, quando as situações são diferentes, competirá aos Poderes Legislativo e 
Executivo decidir, em nome do interesse geral, se as diferenças devem ou não ser levadas 
em consideração. 23

 

Portanto, o exercício da função do Poder Judiciário está vinculado à intensidade 

do discurso ideológico do aparelho estatal a que pertence. Novas categorias de aplicação 

da justiça formal como fonte de concretização de um dos pilares da democracia 

brasileira (cidadania), dependem do nível de valorização que se atribua ao Poder 

Judiciário como confirmação da autonomia da sociedade participativa e solidária.24

Seguindo a esteira do pensamento de Weber quanto à legitimidade de uma ordem, 

a judicialização pode ser realizada através da convicção da validade absoluta dos 

postulados constitucionais à plena eficácia da democracia representativa, tanto de 

expressão maior da edificação de uma sociedade menos desigual, mais equilibrada, 

mesmo porque a fonte da autoridade do Estado é a soberania popular. Assim, ao juiz 

compete, no primeiro plano, identificar-se enquanto cidadão dotado de valores e 

compromissos históricos para, em seguida, justificar-se enquanto ser em movimento. 

Através de sua sentença afirmará ou não a cidadania como forma principiológica do 

Estado Democrático de Direito. 25

A implantação da judicialização da política deve partir do reconhecimento de sua 

cumplicidade pela manutenção do risco que o imobilismo político causará à efetivação 

das conquistas sociais de uma nação. Mantê-la resignada, submissa atenta contra a 

vontade participativa incrustada na consciência cidadã. Negar o exercício da cidadania é 

negar a própria existência da federação. 26

 
23 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 235 
24 “Os juizes, podia ser e era afirmado (e, de fato, ainda é), não estão preocupados com o que a lei deveria 
ser, mas apenas com o que ela realmente é [...] Soma-se a isso o fato de ser tão importante para o 
Judiciário evitar envolver-se em decisões políticas que em casos de incerteza, quando opções tinham de 
ser inevitavelmente feitas, estas deviam sê-lo mais na base de coerência lógica do que em alguma base 
manifestamente ‘extralegal’, como o propósito social, a moralidade, a justiça ou a conveniência”. 
LLOYD, Dennis. A idéia de lei. São Paulo: Martins Fontes. 1998, p. 331 
25 HESSEN, Johannes. Filosofia dos valores. Coimbra: Editora Armênio Amado. 1980, p. 25 
26 “Manifestando-se ou não essas tendências anticonstitucionais, o constante recurso da minoria ao 
Tribunal Constitucional, como forma de solução de seus conflitos com a maioria, nos leva ao tema da 
‘judicialização da política’, isto é, ao crescente controle efetuado por órgãos judiciários sobre as decisões 
políticas.” MAUÉS, Antonio Gomes Moreira; LEITÃO, Anelice F. Belém. Dimensões da Judicialização 
da política no Brasil – As ADIN’s dos partidos políticos. In: SCAFF, Fernando Facury. 
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A implementação do exercício da cidadania pressupõe promover a dignidade 

humana na exata condição de sujeito moral e político. Entretanto, depende do Judiciário 

o exercício dos direitos inerentes a esta condição histórica. A cidadania amorfa, 

inconseqüente, não corresponde ao grau de sociabilidade que a coletividade procura 

alcançar. 

A solidez da organização social deriva de sua consciência reflexa como mentora 

do próprio desenvolvimento sem os dogmas ou axiomas elaborados para negar a 

condição de autonomia de sua participação nos planejamentos das políticas públicas. 

Negar o movimento dialético das relações sociais é manter ou tentar manter a alienação 

através da sutileza de argumentos falsos ou falhos da montagem ideológica alienante do 

“interesse público” ou “interesse da nação”. Segundo o pensamento de Marcos Bach: 
 
O objetivo imediato da atividade de um magistrado (seja ele religioso ou civil) é a 
promoção moral da comunidade humana a que serve. Esta, por sua vez, não é idêntica à 
ordem. A qual, portanto, não pode ser identificada com as necessidades e exigências de um 
sistema. O conflito entre autoridade e liberdade de consciência ocorre as mais das vezes em 
virtude de uma formação errônea do conceito de autoridade e ordem e sua relação com o 
desenvolvimento moral de uma comunidade. Tratar os seus membros como ‘menores’ do 
que são na verdade, não é o modo mais inteligente de conduzi-los à maioridade ética e 
social. A autonomia moral não constitui nenhuma ameaça séria ao exercício legítimo da 
autoridade. Somente não se dá com o arbítrio, o autoritarismo, o absolutismo. 27

 

Conclusão  

 

A atividade do exercício da cidadania envolve conflitos, sentimentos multiformes 

das classes sociais que expõem a concorrência entre seus atores. Por outro lado, a 

existência desses conflitos é o cenário necessário para a participação judicial na 

determinação do consenso que se pretende. A concretização do status de cidadania 

representa os interesses coletivos em suas adversidades inerentes, mas que se supera na 

representação da unidade, desde que realmente haja liberdade para o cumprimento dos 

desígnios constitucionais de representação plúrima. Portanto, desses interesses 

fracionados e legítimos ao consenso com as garantias da maturidade do discernimento.  

Os ditames constitucionais não podem ser obstados pela coerção originária do 

Judiciário. O Estado não pode fazer que a cidadania se abstenha de praticar suas ações 

 
Constitucionalizando Direitos – 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 7 
27 BACH, J. Marcos. Consciência e identidade moral. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 195 
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de realização da participação cooperadora da gestão pública para a satisfação de suas 

necessidades enquanto ser humano, social e partícipe do seu próprio desenvolvimento. 

A cidadania é a explicitação da liberdade política, e ao Estado (Judiciário) cabe 

proporcionar as condições extrínsecas desse valor, mesmo porque o Estado é a 

expressão do instrumento da unidade a partir da adversidade, do dissenso. 

A essência do conservadorismo não é apenas o descaso quanto ao destino do 

homem, porém é o controle sobre esse destino sem a utilização dos postulados 

racionais, mantendo-o num determinado patamar social sem a oportunização de galgar 

novos espaços. Forma-se, pois, uma sociedade legitimada pelo tradicionalismo de uma 

autoridade (Estado), cujo padrão de conduta central envolve-se em postulados 

dogmatizados, ao mesmo tempo em que difunde a negação da oportunidade, da 

habilidade e das manifestações socialmente eficientes.  

A sociedade não é estática, seu movimento, principalmente em razão do acúmulo 

de informações produzidas pela globalização e informática, direciona-se no sentido de 

melhores conquistas sociais e pelas oportunidades de se integrar no contexto histórico-

social em que vive.  

Evidenciada a crítica do alcance do conservadorismo da dominação à alienação 

não mais aceito pela sociedade. Abalado em suas estruturas não democráticas, o 

Judiciário ainda concebe o direito como o conjunto de normas dispostas a delimitar a 

liberdade dos cidadãos, se necessário com coerção. A crise porque passa é resultado do 

envelhecimento na estratégia opressora da ordem do direito e do Estado. Parece que 

para o Judiciário a cidadania representa o problema da isenção intelectual, política e 

social que moldura o homem-juiz. Não é isso que a cidadania almeja, isto é, tornar a 

justiça parcial. Seu objeto é apenas ter reconhecido seu status de ator político para 

exercer os postulados de uma sociedade moderna e em constante movimento. A garantia 

de exercer suas atribuições é o que se prioriza e não transforma o Judiciário em outro 

papel que compete ao Legislativo.  

A sociedade moderna caminha não mais para aceitar a dominação sob coerção, 

partindo de pressupostos absolutos e irracionais em favor do Estado. A crítica e o atual 

inconformismo social não estão mais em acatar como “justa” a dominação imposta 

pelas convenções tradicionalistas do Estado, mas a liberdade de legitimação em que é 

vedado a qualquer ente público o emprego de meios de opressão e exploração. 
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O que a cidadania busca é o liame, é o vínculo concreto com as esferas dos órgãos 

do Estado como fonte de seus direitos, num âmbito de flexibilidade e estabilidade, não 

apenas formal, porém pela reciprocidade na construção de um ordenamento de respeito 

às tarefas públicas. A sociedade não é mais alienada, ao invés ela é fonte de legitimação 

das relações desenvolvidas pelas políticas públicas não mais dentro de uma 

verticalidade, porém na horizontalidade das práticas democráticas. 

A erosão do Judiciário ocorre em razão de dissocialização de seu papel voltado ao 

conservadorismo e de um órgão amarrado no discurso de promotor último do 

“equilíbrio do Estado e a harmonia social”. Contemporaneamente poucos são os 

membros do Judiciário que percebem que a sociedade questiona o conceito de cada 

expressão: “equilíbrio do Estado” e “harmonia social”, pilares do tradicionalismo e 

pilares também da democracia participativa.  
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ASPECTOS DO DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE E SUA UTILIZAÇÃO NO 

PLANEJAMENTO URBANO 

 

Leandro Soares Lomeu∗

 

 

RESUMO 

Aduz que o direito de superfície atende a necessidade prática de permitir a construção 

em solo alheio, acolhendo a propriedade de forma a cumprir o seu papel constitucional, a 

função social da propriedade, bem como voltando-se para a preservação do meio 

ambiente, permitindo a transferência, gratuita ou onerosa, do direito de construir sem 

atingir o domínio. Apresenta-se como um novo e importante instituto consagrando em 

ordem louvável a função social da propriedade e a ordem urbanística, tanto quando 

disposto no Código Civil quanto no Estatuto da Cidade, com mecanismos em seu bojo 

que permitem a utilização, por exemplo, do solo ou de prédios inacabados, a fim de 

promover o almejado bem estar social e o planejamento urbano. 
 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO CIVIL; DIREITOS REAIS; SUPERFÍCIE. 
 

 

ABSTRACT 

Adduce the surface right takes care of the necessity practical to allow the other people's 

construction in ground, receiving the form property to fulfill its paper constitutional, the 

social function of the property, as well as turning toward the preservation of the 

environment, allowing the transference, gratuitous or onerous, of the right to construct 

without reaching the domain. It is presented as a new and important institute 

consecrating in sequence praiseworthy the social function of the property and order 

urbanistic, as much when made use in the Civil Code how much in the Statute of the 

City, with mechanisms in its bulge that allow the use, for example, of the ground or 

unfinished building, in order to promote the longed for one welfare state and urban 

planning. 
                                                 
∗ Leandro Soares Lomeu, advogado em Minas Gerais, mestrando em Direito (Relações Privadas e 
Constituição) pela Faculdade de Direito de Campos, especialista em Direito Registral. Imobiliário pela 
PUC/MG, e professor de Direito Civil na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce na cidade de 
Governador Valadares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento natural da população, o êxodo rural e o desenvolvimento 

econômico são apontados como as principais causas do aumento da população urbana. E 

o problema fundamental é a falta de capacidade das cidades de lidar com esse 

crescimento urbanístico de ordem grandemente acelerada. 

 Localizado neste contexto encontra-se o direito de superfície, tema do presente 

trabalho, que cria, pelo menos, uma expectativa de possibilidade de transacionar a 

organização dos espaços urbanos, visto que agora é possível separar negocialmente o 

direito de construir do direito de propriedade do lote, pois quem constrói é o que recebe 

a concessão. 

 O instrumento do direito de superfície é valioso porque amplia o leque de 

possibilidades de utilização da propriedade imobiliária com as garantias de um direito 

real, daí percebe-se a incontestável importância do trabalho, visto a contemporaneidade 

do que se pretende expor e as suas aplicações práticas na esfera da autonomia da vontade 

dos pactuantes, e também dos entes públicos quando tornam eficaz tal instituto nos 

moldes do Estatuto da Cidade, garantido o direito a cidades sustentáveis, especialmente 

quanto ao direito à terra urbana e à moradia, para as presentes e futuras gerações. 

 

2. O DIREITO DE SUPERFÍCIE E O PRINCÍPIO DA ACESSÃO 

 

O Direito de Superfície não é uma novidade, na verdade ele existiu no 

ordenamento jurídico brasileiro até o advento da Lei nº 1.237, de 24 de setembro de 
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1864, como forma de colocar no solo alheio o objeto do direito real autônomo de 

construir ou de plantar.  Pode-se afirmar que “o direito de superfície repousou na 

concepção de que nem sempre o acessório segue o principal e que o princípio da 

acessão, como forma da aquisição da propriedade, pode ter exceções”1. 

Clara é a explanação do professor Ricardo Pereira Lira acerca da acessão ao 

afirma que “caracteriza-se a acessão pela união física entre duas coisas, formando, de 

maneira indissolúvel, um conjunto, em que uma das partes, embora possa ser 

reconhecível, não guarda autonomia, sendo subordinada, dependente do todo, seguindo-

lhe o destino jurídico”2. 

 A apreciação do direito de superfície passa necessariamente pelo exame do 

princípio da acessão, valendo-nos salientar que a acessão afasta-se do direito de 

superfície, pois como brilhantemente nos leciona Ricardo Pereira Lira, “o direito de 

superfície é substancialmente uma suspensão ou interrupção da eficácia do princípio da 

acessão”3. 

 Coloca-se, desta forma, uma interrupção à regra “superficies solo cedit” que 

vigorou de modo absoluto no direito clássico romano, por força da qual tudo que era 

plantado ou edificado no solo passava a integrá-lo e ao seu dono pertencia, não podendo 

ser objeto de transferência senão juntamente e aditivada ao solo. 

 Coloca-se, portanto, quando se constitui o direito de superfície há um direito de 

propriedade do solo, que necessariamente continua a pertencer ao proprietário, porém o 

superficiário terá a possibilidade de exercitar a faculdade de edificar ou plantar sobre o 

terreno com vistas a adquirir a propriedade superficiária, que lha o direito de usar, gozar 

e desfrutar das edificações e plantações objeto da superfície, “pois uma vez extinto este, 

                                                 
1 SÉGUIN, Elida. Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro : Forense, 2005, p. 81. 
2 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro : Renovar, 1997, p. 
03. 
3 LIRA, Ricardo Pereira. Op. cit., p. 09. 
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em virtude do caráter abstrato e elástico do direito de propriedade, recuperará sua 

eficácia o princípio superficie solo cedit e o proprietário recuperará o pleno domínio do 

terreno, bem como as edificações e plantações existentes no imóvel”4. 

Assente é que por força do fenômeno da acessão tudo aquilo que acede 

permanentemente ao solo passa a ser da propriedade do dono do solo, por mais valioso 

que seja o incremento. Contudo, existindo a determinação do direito de superfície, duas 

pessoas podem convencionar que a primeira possa construir sobre o terreno de 

propriedade da segunda, de tal forma que a edificação seja do domínio daquela e o lote 

permaneça no patrimônio desta. Situação tal que era revestida de impossibilidade, 

anteriormente a legislação atual, como demonstrado a seguir através do julgado do ano 

de 1987 do Segundo Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, a título 

exemplificativo: 

 
POSSESSÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO. CONSTRUÇÃO DESTACADA DO SOLO. 
RECONHECIMENTO. O pedido de obtenção da posse das construções 
destacada da posse do solo constitui impossibilidade jurídica, pois em nosso 
direito civil não existe o direito real de superfície. Quem tem a posse das 
construções, tem igualmente a posse do solo, onde estão edificadas. (2º 
TACSP; AI 202.205-00/9; Segunda Câmara; Rel. Juiz Walter Moraes; Julg. 
04/03/1987). 

 

Através do direito de superfície, é possível negocialmente separar o direito de 

construir do direito de propriedade do lote. Identificando-se duas propriedades: a 

propriedade do terreno, de que é titular o concedente, e a propriedade da construção 

(propriedade superficiária).  

 

3. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

                                                 
4 GÔMEZ, J. Miguel Lobato. A disciplina do direito de superfície no ordenamento jurídico 
brasileiro. In: Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro : Padma, vol. 20, out./dez. 
2004, p. 69. 
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 São dois, comumente, os sujeitos da relação superficiária: o proprietário  do 

 solo,  como  concedente,  e  o  superficiário,  este  na qualidade de concessionário. 

Concede aquele primeiro a este último o direito de construir ou plantar na superfície de 

terreno de sua propriedade (concessão ad aedificandum ou ad plantandum).

 Na linguagem comum o termo superfície denota o sentido de tratar-se da camada 

mais elevada do solo, indicativo da face exterior ou superior de uma coisa corpórea. Não 

obstante, no sentido jurídico, o termo tem o sentido de demonstrar tudo aquilo que está 

acima do solo e que dele emerge. 

 Segundo o culto professor Ricardo Lira, o direito de superfície é o “direito real 

autônomo, temporário ou perpétuo, de fazer e manter a construção ou plantação sobre ou 

sob terreno alheio; é a propriedade – separada do solo – dessa construção ou plantação, 

bem como é a propriedade decorrente da aquisição feita ao dono do solo de construção 

ou plantação nele já existente”5. 

 Para Marco Aurélio Bezzera de Melo a superfície é “um direito real sobre coisa 

alheia que permite o desdobramento dos poderes inerentes à propriedade, à medida que 

uma pessoa, chamada de superficiário ou concessionário, exerce os poderes de uso e 

fruição no tocante à edificação ou plantação em terreno alheio e ainda a propriedade 

plena sobre a coisa incorporada em solo de outrem que se chama fundieiro ou 

concedente”6. 

 Esclarecedor é o conceito de Caio Mário da Silva Pereira ao afirmar que “o 

direito de superfície caracteriza-se como um direito real sobre coisa alheia, e se 

apresenta como um desdobramento da propriedade”7 (grifo nosso), que nos denota a 

                                                 
5 LIRA, Ricardo Pereira.. Op. cit., p. 11. 
6 MELO, Marco Aurélio Bezzera. Novo Código Civil anotado. vol. V. Rio de Janeiro : Lumen 
Juris, 2002, p. 220. 
7 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 18ª ed. Rio de Janeiro : 
Forense, 2004. 
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idéia de tratar-se de duas propriedades, e com a celebração do direito de superfície a 

propriedade superficiária. 

 Com o mesmo efeito Marco Aurélio S. Viana afirma ser “direito real que 

assegura ao superficiário ter coisa própria incorporada em terreno alheio, ou seja, do 

fundieiro. O que se assegura pelo direito de superfície ó direito de construir ou manter 

uma construção em terreno alheio, ou plantar, ou manter a plantação, também em terreno 

alheio”8. 

 Conforme aprecia-se nos conceitos apresentados, fica destacado que para 

caracterizar o direito de superfície  é essencial  o direito a ter uma edificação ou 

plantação em solo alheio, atribuindo a propriedade superficiária do edificado ou 

plantado, que nos casos mais habituais dá-se de forma temporária. Tal é a redação do art. 

1.369 do Código Civil, a seguir, que muito se aproxima do conceito apresentado por 

Silvio Rodrigues9: 

 
“Art. 1.369 - O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou 
de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis”. 

 
 De forma sucinta José dos Santos Carvalho Filho define o direito de superfície 

como “aquele pelo qual o proprietário concede a outrem, por tempo determinado ou 

indeterminado, o direito de utilizar a superfície de seu imóvel na forma pactuada no 

respectivo contrato”10. 

 O direito de superfície atende a necessidade prática de permitir a construção em 

solo alheio, desta forma acolhe a propriedade de forma a cumprir o seu papel 

constitucional, a função social da propriedade, bem como voltando-se para a preservação 

                                                 
8 VIANA, Marco Aurélio. Comentários ao Novo Código Civil. vol. XVI, coord. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro : Forense, 2003. 
9 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. vol. 5. São Paulo : Saraiva, 2002, p. 275. 
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro : 
Lumen Juris, 2005, p. 147. 
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do meio ambiente, permitindo a transferência, gratuita ou onerosa, do direito de 

construir sem atingir o domínio. 

 Em linhas caracterizadoras o direito de superfície será temporário, em regra 

geral, na forma do direito contemporâneo. Podendo, contudo, a superfície ser temporária 

ou perpetua. Sendo temporária, ocorrerá ao final do prazo acordado a reversão da coisa 

superficiária para o patrimônio do concedente. Quando perpétua, é a de prazo indefinido 

como previsto, no art. 21, caput, do Estatuto da Cidade, que dispõe quanto a prazo 

determinado e indeterminado. 

 Note-se que quanto a duração da superfície não é freqüente que no direito 

moderno se admita a existência de direitos de superfície naturalmente perpétuos, 

esclarecendo acertadamente J. Miguel Lobato Gómes ao afirmar que “o caráter perpétuo 

dos direitos reais em coisa alheia não é facilmente compatível com os atuais sistemas 

econômicos, sociais e jurídicos”11. 

 Compreende-se que a superfície perpétua traz o inconveniente de retirar do 

instituto sua principal vantagem, a maleabilidade, a possibilidade de adequação às 

necessidades sociais de determinado período. 

 De entendimento contrário, o ilustre Sílvio Salvo Venosa afirma que em nosso 

sistema somente se permite a modalidade temporária, não podendo ser direito perpétuo, 

quiçá apoiando-se tal afirmativa no caput do art. 1369 do Código Civil, onde encontra-se 

presente tão somente a figura da superfície temporária. 

 Se o contrato for estipulado por prazo indeterminado, nos moldes do Estatuto da 

Cidade, o direito de superfície será perpétuo, sendo, inclusive, transmissível aos 

herdeiros do superficiário. A extinção do contrato, desse modo, só pode efetivar-se por 

                                                 
11 GÓMEZ, J. Miguel Lobato. Op. cit., p. 75. 
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fatores diversos do fato tempo, como o descumprimento de obrigações ou o desvio de 

destinação do uso pelo superficiário. 

 Vencida a discussão acerca da duração do contrato da superfície, passaremos a 

distingui-lo dos demais direitos reais, pois trata-se de direito real autônomo com 

características distintas. 

 Primeiramente, distingue-se o direito de superfície da enfiteuse, como expõe 

brilhantemente Ricardo Pereira Lira: 

 
“É diverso da enfiteuse, que é a maneira mais profunda de desdobramento da 
propriedade, por isso que o enfiteuticador entrega ao enfiteuta o uso, o gozo e 
até mesmo a possibilidade de transferir a terceiros essa gama de direitos 
elementares, mediante o pagamento de laudêmio. No direito de superfície não 
se encontra esse desdobramento e a transferência dos direitos a terceiro pelo 
superficiário se dá sem o pagamento de qualquer laudêmio”12. 
 

Na verdade, a superfície surgiu para substituir a enfiteuse, banida pela nova 

codificação, nos termos do art. 2.038 do Código Civil. 

 De igual forma no usufruto, o nu-proprietário atribui ao usufrutuário o uso e gozo 

da coisa, desdobramento que igualmente não ocorre no direito de superfície. Tal como 

difere-se da servidão, visto que neste instituto, há a necessidade de identificar o imóvel 

dominante e o imóvel serviente, o que não é visto no direito de superfície. Elucidativa é 

a doutrina de Dilvanir José da Costa: 

“O instituto mais próximo da superfície, que pudesse substituí-lo 
eventualmente na prática dos negócios, seria a constituição do direito real de 
usufruto temporário sobre o terreno e sobre as acessões previstas, a serem 
executadas pelo usufrutuário. A fim de contornar a extinção do usufruto com 
a morte do usufrutuário, o contrato seria feito com uma pessoa jurídica, que 
poderia normalmente usufruir do imóvel e até ceder a terceiro o exercício do 
usufruto. A aproximação seria maior do que na locação, sobretudo pela 
natureza real, mas restariam distinções básicas. O usufruto incide sobre o solo 
e as acessões de forma inseparável ou indivisível. A superfície permite a cisão 
da propriedade em dois direitos reais distintos e autônomos: o solo e as 
acessões. Donde os efeitos práticos: alienação, oneração, inclusive com 
usufruto e hipoteca, do direito real de superfície, com eficácia durante a 

                                                 
12 LIRA, Ricardo Pereira. O direito de superfície e o novo Código Civil. In: Revista Forense. vol. 
364, p. 252. 
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vigência deste. Essa autonomia representa poder de retorno ou recuperação do 
investimento, tão importante no mercado que exige garantias reais. O 
usufrutuário não pode oferecer essas garantias sobre o usufruto inalienável e 
impenhorável”13. 

 

 Evidencia-se que o direito de superfície é um direito real autônomo, não podendo 

ser reduzido à categoria dos demais direitos reais limitados sobre o imóvel alheio. 

Assim, uma vez concedido, o edifício construído ou a plantação feita pertencem 

exclusivamente ao superficiário, enquanto o solo continua a pertencer ao seu 

proprietário. 

 Mesmo que se assemelhe com alguns direitos reais limitados, como por exemplo, 

o usufruto e as servidões, o fato é que como afirmado o direito de superfície se apresenta 

como direito autônomo, não se confundido com nenhum outro. 

 Quando tratar-se de superfície remunerada a importância será paga de uma só 

vez, ou periodicamente pelo concessionário ao concedente e é denominada de solarium 

ou canon superficiário. Nada impedindo, contudo, que a superfície seja formalizada 

através da forma gratuita. 

  

 Ainda quanto aos direitos e obrigações deste instituto, cabe-nos acrescentar a 

redação recente do enunciado n.º 321, aprovado pela IV Jornada de Direito Civil, 

aprovado pelo Centro de Estudos Judiciários, do Conselho da Justiça Federal: 

 
“Enunciado 321 – Art. 1.369. Os direitos e obrigações vinculados ao terreno 
e, bem assim, aqueles vinculados à construção ou à plantação formam 
patrimônios distintos e autônomos, respondendo cada um dos seus titulares 
exclusivamente por suas próprias dividas e obrigações, ressalvadas as fiscais 
decorrentes do imóvel”14. 
 

                                                 
13 COSTA, Dilvanir José. Sistema de Direito Civil à Luz do Novo Código Civil. 2ª ed. Rio de 
Janeiro : Forense, 2005, p. 483. 
14 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Jornada de Direito Civil. Brasília : CJF, 2005. 
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 Expressamente, determinou também o artigo 1.370 do Código Civil, sobre as 

obrigações dos contratantes superficiário, ou seja, se a concessão for onerosa, estipularão 

as partes se o pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. 

Quanto aos encargos e tributos o artigo 1.371 do Código Civil prevê que o 

superficiário responderá pelos encargos  e tributos que incidirem sobre o imóvel. Por sua 

vez o parágrafo terceiro do artigo 21, do Estatuto da Cidade estatui que é o superficiário 

responsável pela integralidade dos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade 

superficiária e proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva do imóvel, sobre 

este ponto afirma aprovou-se o enunciado n.º 94, da I Jornada de Direito Civil: 

   
“Enunciado 94 – Art. 1.371. As partes têm plena liberdade para deliberar no 
contrato respectivo sobre o rateio dos encargos e tributos que recairão sobre a 
área incidida.”15

 

 

4. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

 Como afirmado, em nosso ordenamento jurídico brasileiro temos a Lei n.º 10.257 

de 10/07/2001, denominada de Estatuto da Cidade, e os artigos 1.369 a 1.377 que 

cuidam do direito de superfície. Sendo a lei especial que estabelece diretrizes gerais 

sobre a política urbana, na forma de um microssistema. 

 Podemos enumerar alguns direitos e obrigações dos proprietários do solo tal 

como a utilização da parte do imóvel que não constitui objeto do direito de superfície; o  

recebimento do pagamento pela cessão, caso tenha sido ajustada; o direito de exercer a 

preferência em caso de alienação da coisa superficiária; proceder à resolução da 

superfície antes do advento do termo, se temporária, se o superficiário não edificar ou 

                                                 
15 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. I Jornada de Direito Civil. Disponível em: 
http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/Ijornada.pdf. Acesso em 26/07/2007. 
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plantar no tempo estipulado, ou se edificar contrariamente o pactuado, ou, ainda, se 

destinar de forma diversa da originariamente concedida a superfície; não praticar atos 

que impeçam ou prejudiquem a concretização ou livre exercício do direito de superfície; 

e, dar preferência ao superficiário na aquisição da propriedade do solo. 

  Por outro lado, podemos destacar como direitos e obrigações dos superficiários, 

tal como como: a utilização da superfície do solo de outrem; o uso, gozo e disposição da 

construção ou da plantação superficiária como coisa própria, separada da propriedade do 

solo; onerar com ônus reais a construção ou plantação; exercer o direito de preferência 

na aquisição do solo, caso o proprietário pretenda aliená-lo; reconstruir a edificação ou 

refazer a plantação; pagar a remuneração,  denominada de solarium, no caso de 

superfície remunerada; pagar os encargos e tributos que incidirem sobre a obra 

superficiária; conservar a obra superficária; e, conceder preferência ao proprietário do 

solo quanto a aquisição da propriedade superficiária. 

 Em caso de inadimplemento quanto a obrigação assumida, é viável a resolução. 

Pode-se, no entanto, executar as prestações pendentes. Tal como afirma Arnaldo 

Rizzardo: “Ingressa-se com o competente processo de execução, efetuando-se a 

constrição, por meio de penhora, para garantir a satisfação do crédito, nas construções e 

plantações erigidas no terreno. São as mesmas, após decorrido o prazo de embargos, ou 

julgados estes improcedentes, e depois da devida avaliação, levadas a hasta pública, para 

apurar-se o montante necessário ao pagamento das obrigações devidas”16. 

 

5. O DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE NO NOVO CÓDIGO CIVIL E NO 
ESTATUTO DA CIDADE 
 

                                                 
16 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 3ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2007, p. 411. 
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 O Código Civil de 2002 contemplou o instituto da superfície após este ter sido 

banido pela Lei n.º 1.257 de 24/09/1864, e após longo prazo de silêncio estatuído pelo 

Código Civil de 1916, tendo encontrado o seu devido reconhecimento pelo Estatuto da 

Cidade em 2001, que tentou configurá-lo como um novo instrumento de política urbana 

e habitação. 

 O rol taxativo do artigo 1.225 do Código Civil dispõe expressamente como 

direito real, na nova sistemática do direito contemporâneo, o direito de superfície. Com 

Título próprio no Livro III, do Direito das Coisas, na nova sistemática cível do nosso 

ordenamento jurídico, a partir dos artigos 1.369 e seguintes daquele Código. 

 Tais dispositivos legais asseguram que o proprietário, pessoa física ou jurídica, 

de direito público ou privado, pode conceder a outrem o direito de construir ou de 

plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente 

inscrita no Registro de Imóveis, podendo esta concessão ser gratuita ou onerosa.  

 Poderá o direito de superfície ser transferido por ato inter vivos ou causa mortis, 

sem que o proprietário do solo possa estipular o pagamento de qualquer quantia pela 

transferência. Por outro lado, em caso de alienação do imóvel ou da superfície, como 

vimos, o superficiário, bem como o proprietário do solo, tem de respeitar a temática do 

direito de preferência, reciprocamente.  

 Como retratado, o Estatuto da Cidade foi quem primeiro reinseriu o instituto 

entre nós, todavia não era ainda elencado no rol do numerus clausus dos direitos reais. 

Sendo inserido no rol somente com a codificação de 2002. 

 Questiona-se sobre a aplicação e regulamentação das duas leis simultaneamente 

sobre o instituto, ou ainda, tal como cita Sílvio de Salvo Venosa, “é de se perguntar se, 

no conflito de normas, o novo código, como lei posterior, derrogará os princípios do 
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estatuto”17. Entretanto, cabe-nos esclarecer que frente à colisão dos dispositivos legais o 

Novo Código Civil encontra-se posto como norma geral, e o Estatuto da Cidade como 

microssistema, sob enfoque de norma especial; e, ainda, que quando se refere no caso 

em concreto a uma propriedade urbana, aplicar-se-á o Estatuto da Cidade, e 

subsidiariamente o Código Civil; caso contrário, tratando-se de uma propriedade rural ou 

agrícola, aplica-se o Código Civil e subsidiariamente o Estatuto da Cidade. 

 Acrescenta Lucas Abreu Barroso que “deste modo, não temos dúvida de que não 

houve qualquer revogação e que as duas formas de superfície coexistem em nosso 

ordenamento jurídico”18. 

 Traços esclarecedores foram dispostos pelo Enunciado n.º 93, aprovado na I 

Jornada de Direito Civil, ao dispor: 

 
“Enunciado 93. Art. 1.369. As normas previstas no Código Civil, regulando o 
direito de superfície, não revogam as normas relativas a direito de superfície 
constantes do Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001) por ser instrumento de 
política de desenvolvimento urbano”.19

 

 Desta forma o Código civil cuida da exploração do solo mais restrita, somente 

para construção ou plantação, podendo o imóvel ser urbano ou rural e a cessão por prazo 

determinado apenas, enquanto que no Estatuto da Cidade a exploração do solo é mais 

ampla, desde que atendidas as regras de política urbana, caso em que o imóvel pode ser 

apenas o urbano e a cessão, por outro lado, tanto pode ser por prazo determinado quanto 

por prazo indeterminado.  

 Destaque importante ainda deve ser feito acerca de tais distinções, onde 

necessariamente temos que invocar o artigo 1.377 do Código Civil, que afirma, o direito 

                                                 
17 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. São Paulo : Atlas, 2002, p. 382. 
18  BARROSO, Lucas Abreu. Introdução Crítica ao Código Civil. Rio de Janeiro : Forense, 
2006. 
19 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. I Jornada de Direito Civil. Disponível em: 
http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/Ijornada.pdf. Acesso em 26/07/2007. 
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de superfície pode ser constituído por pessoa jurídica de direito público interno, 

regendo-se nestes casos pelo novo Código Civil no que não for diversamente 

disciplinado em lei especial. 

 Como afirmado, quanto ao prazo o Código Civil estipula prazo determinado, 

enquanto o Estatuto da Cidade estabelece prazo determinado ou indeterminado, o que já 

fora vislumbrado em linhas anteriores. 

 Note-se que há a possibilidade da superfície se constituir por cisão, tal é a 

redação apresentada por Marise Pessoa Cavalcanti, ao afirmar acerca da cisão que trata-

se da “propriedade separada superficiária, efeito da alienação que o dominus soli 

separadamente faz a outrem de construção já existente; efeito da alienação que o 

dominus soli separadamente faz a outrem do solo, reservando-se a construção; ou efeito 

da alienação separada que o dominus soli faz a duas pessoas, transferindo a uma o solo, a 

outra a construção já existente”20. Devendo tal plasticidade a que se refere dever-se ao 

fato da estrutura da relação superficiária poder partir de uma relação simples, evoluindo 

para uma relação complexa, ou, ainda, nascer complexa como vê-se na cisão, tal como 

assevera o distinto Ricardo Pereira Lira21. 

 Abraçado tais termos, também, pelo Enunciado n.º 250 do Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal, na III Jornada de Direito Civil, onde ficou 

estatuído que “admite-se a constituição do direito de superfície por cisão”. 

 Aspecto importante merece ser apreciado quanto ao uso do subsolo ou espaço 

aéreo. O parágrafo primeiro, do artigo 21, do Estatuto da Cidade, estatui que o direito de 

superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao 

terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística, 

                                                 
20 CAVALCANTI, Marise Pessôa. Superfície Compulsória: instrumento de efetivação da 
função social da propriedade. Rio de Janeiro : Renovar, 2000, p. 15. 
21 LIRA, Ricardo Pereira. Op. cit., p. 56. 
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ao passo que o parágrafo único do artigo 1.369 do Código Civil dispõe que o direito de 

superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. 

 Indaga-se, portanto, qual seria a solução diante do silêncio do Código Civil sobre 

o uso do espaço aéreo relativo ao terreno? 

 O Código Civil estabelece o art. 1.229 e dispõe: “A propriedade do solo abrange 

o a do espaço aéreo e subsolo correspondente, em altura e profundidade úteis ao seu 

exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por 

terceiros, a uma altura ou profundidade tais que tenha ele interesse legítimo em impedi-

las”.  

 Desta forma, encontramos resposta à indagação quando visualizamos a 

propriedade, de forma geral, tal como contemplada no código. Tal como leciona Ricardo 

Pereira Lira, em parecer de direito de superfície acerca da aquisição de espaço aéreo 

sobrejacente a prédio contiguo, afirmando que “não se pode aceitar que o espaço aéreo e 

o subsolo não estejam abrangidos na propriedade do solo. Estão, evidentemente, com as 

limitações indigitadas”22. 

 De forma semelhante, e caminhando em harmonia, encontram-se o Código Civil 

e o Estatuto da Cidade quanto a instrumentalização formal e a necessidade imperiosa do 

registro do direito de superfície. 

 A redação do artigo 1.369 do Código Civil afirma que o pacto do direito de 

superfície será realizado “mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis”. O mesmo sentido foi conferido no Estatuto da cidade, ao 

afirmar o artigo 21, caput, que o proprietário urbano poderia conceder o direito de 

superfície “mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis”. 

                                                 
22 LIRA, Ricardo Pereira. Direito de Superfície : Aquisição de espaço aéreo sobrejacente a 
prédio contíguo. In: Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, vol.11, jul/set. 
2002, p. 200. 
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 Quanto aos direitos reais é notório que a transferência entre vivos da propriedade 

dar-se-á mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de outra forma 

não poderia ser com o direito de superfície. 

 Esse requisito formal é inderrogável pela vontade das partes. “Se o vínculo entre 

o dono do solo e o superficiário resultar apenas do contrato em si, terá natureza 

meramente obrigacional, e não terá os efeitos e as garantias atribuíveis aos direitos reais. 

Pode-se dizer, assim, que a escritura pública é da substância do negócio jurídico: sua 

ausência acarreta a nulidade”23. 

 Desse modo, a vontade das partes deve ser formalizada através de escritura 

pública, e conseqüentemente o devido registro imobiliário. E, como a regra tem relação 

com o registro público, o Estatuto alterou o artigo 167, I, da Lei n.º 6.015/1973, 

determinado o acréscimo do item n.º 39, ou seja, a constituição do direito de superfície 

de imóvel urbano. 

 Neste contexto do Código Civil e do Estatuto da Cidade, podemos perceber que 

grandes partes das mudanças de cunho social culminaram com a Constituição de 1988, 

que dentre os destaques que nos interessam, trouxe a função social da propriedade 

expressa no artigo 5º, XXIII, além das menções nos artigos 183 e 191 estabelecendo 

formas de uso obedecendo a função social. 

 Em datas recentes, surgiram leis que colocaram em destaque o princípio da 

função social da propriedade. O Estatuto da Cidade trouxe em seu bojo mecanismo 

concernente ao tema sobre a utilização do solo a fim de promover o bem estar social. O 

Novo Código Civil também absorveu essas mudanças e veio ratificar o segmento. 

                                                 
23 FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. cit., p. 151. 
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 Dentro deste enfoque, a figura do direito de superfície foi inserida em nosso 

ordenamento, possuindo grande relevância, pois atua como uma destas formas de se 

conseguir que a propriedade alcance sua função social.  

 Pode-se a título exemplificativo, citar a municipalidade, que é titular de uma 

gleba, poderá dar em superfície a uma empresa a área superior para construção de um 

hospital de grande porte, a ser explorado pela dita empresa pelo prazo que lhe convier, 

findo o qual o complexo hospitalar ingressará gratuitamente no patrimônio da 

municipalidade. E, na mesma gleba, a municipalidade poderá conceder o subsolo em 

superfície, para implantação de uma imensa área de estacionamento a ser utilizada, 

remuneradamente, pelos usuários do hospital24. 

 Pode entender-se que no Direito Brasileiro existe uma dupla modalidade 

superficiária, deduzindo que unicamente são de aplicação direta ao direito de superfície 

urbanística os preceitos do Estatuto da Cidade, e os do Código Civil somente se devem 

aplicar à superfície comum ou ordinária. Também poder-se-ia admitir uma certa 

intercomunicação entre ambas regulamentações, de modo que a disciplina estabelecida 

no Código sirva, além de regular a superfície comum ou ordinária, como Direito 

supletivo do Estatuto da Cidade para completar a disciplina urbanística. Entretanto, o 

mais adequado é pensar que ambas as regulamentações se integram em um todo 

orgânico, o ordenamento jurídico brasileiro, e, em conseqüência, deve proceder-se a uma 

interpretação sistemática, única, conjunta e integrada, de todo o complexo relativo ao 

tema.25

 

6. CONCLUSÃO 

                                                 
24 Exemplos esclarecedores expressados pelo brilhante Prof. Ricardo Lira, no prefácio da obra 
Superfície Compulsória, de Marise Pessôa Cavalcanti, Rio de Janeiro : Renovar, 2000. 
25 GÓMEZ, J. Miguel Lobato. Op. cit., p. 93. 
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O instituto do direito de superfície, apresentado como direito real imobiliário, em 

nosso atual Código Civil, e reinserido em nosso ordenamento com o Estatuto da Cidade, 

trouxe novas perspectivas de reformulação da propriedade imobiliária, uma vez que 

pode-se conceder a propriedade superficiária distintamente da propriedade do solo, 

específica do concedente, constituindo-se, nestes moldes, incentivo à construção civil, 

com ensejo à mitigação do grave problema da crise habitacional no país, bem como a 

oportunidade de criação de novos empregos. Não resta a menor dúvida de que o direito 

de superfície se mostra grandemente conveniente para que haja maior dinamização do 

domínio, resultando, por via de conseqüência, em maior proveito do solo improdutivo ou 

inculto, e, no plano técnico-jurídico, para atender a situações concretas que vêm sendo 

consolidadas de modo totalmente irregular. 

Apresenta-se o direito de superfície com características próprias, limitado e 

autônomo de construir ou manter construções, ou de conservar ou assentar plantações, 

em solo alheio, em caráter temporário ou indeterminado, o qual, contemplado no novo 

Código Civil, apresentou-se como um novo e importante instituto, suspendendo-se o 

efeito aquisitivo do princípio da acessão, ou seja, a superficies solo cedit. 

O direito de superfície veio consagrar em ordem louvável a função social da 

propriedade, tanto quando disposto no Código Civil quanto no Estatuto da Cidade, com 

mecanismos em seu bojo que permitem a utilização, por exemplo, do solo ou de prédios 

inacabados, a fim de promover o almejado bem estar social. 

Apesar de não encontrar tradições no cotidiano brasileiro, visto que o direito de 

superfície não integra o rol dos direitos reais admitidos pelo ordenamento brasileiro, 

desde o ano de 1864, percebe-se que a reintrodução no ordenamento jurídico vigente é 

excelente por constituir-se em categoria relevante do ponto de vista jurídico e social, e, 

principalmente, de conteúdo que garante maior proteção da pessoa humana e dos seus 

direitos fundamentais, tal é a moradia.  
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA: EM BUSCA DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

 

Priscila Dalla Porta Niederauer Cantarelli∗

 

RESUMO 

Ao tratar-se de sustentabilidade urbana se faz necessário passar pelo surgimento da 

cidade que despontou na reunião em cavernas e depois em aldeias, mas sempre com a 

finalidade de viver em grupo pelo prazer social, e valorizando a natureza para o 

exercício da vida. Deve-se lembrar que questão da sustentabilidade insere-se não 

somente em um meio ambiente natural, mas também no meio urbano, e um dos aspectos 

relevantes para uma cidade torne-se sustentável é a necessidade de um Estudo de 

Impacto de Vizinhança. Pois, esse tem um caráter preventivo, assim, impede que 

alterações causadas por atividades humanas afetem diretamente o sossego, a saúde, o 

ambiente, ou até mesmo o patrimônio cultural da cidade. A definição de vizinhança se 

estende àqueles vizinhos que, mesmo afastados, se sentem prejudicados. Portanto, sua 

função fiscalizatória, de prevenção e precaução é característica marcante e que garante a 

avaliação das obras e das atividades que possam, potencialmente, causar dano ao meio 

ambiente. Dessa forma, aliando o desenvolvimento econômico com a preservação do 

meio ambiente atuando como um instrumento de controle ambiental. Já que cidade não 

pode ser considerada uma entidade com vida própria, independente e separada do 

território sobre o qual se levanta, sendo assim imprescindível a busca pelo equilíbrio 

entre meio natural e artificial. 

 

PALAVRAS CHAVES: CIDADE; SUSTENTABILIDADE; IMPACTO; MEIO 

AMBIENTE URBANO 

 

RIASUNTO 

Al se riguardo al sostenibilità urbano se rende necessario passare per la apparizione 

della città che nasce nella riunione in caverne e dopo nei villaggi, ma sempre allo scopo 

                                                 
∗ Advogada, especialista em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 
mestranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Integrante do Grupo de Pesquisa 
Meio Ambiente e Constituição. 
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di vivere nel gruppo per il piacere sociale e stimare natura per l'esercitazione della vita. 

Deve ricordarsi di che la domanda del sostenibilità non solo è inserita in un ambiente 

naturale, ma anche nel senso urbano ed uno che loro funzioni eccellenti per una città 

diventano sostenibili è la necessità di uno studio su effetto della vicinanza. Così, questo 

ha un carattere preventivo, così, ostacola che le alterazioni causate per gli esseri umani 

di attività interessano direttamente il calmness, la salute, l'ambiente, o persino 

comunque il patrimonio culturale della città. La definizione della vicinanza se estendere 

a quei vicini che, allontanati esattamente, se sentono pregiudicati. Dunque, il relativo 

fiscalizatória di funzione, della prevenzione e della precauzione è marcante 

caratteristico e quello garantisce la valutazione dei opere e delle attività che possono, 

potenzialmente, danneggiare l'ambiente. Di questa forma, unendo lo sviluppo 

economico alla conservazione dell'ambiente che funge da strumento di controllo 

ambientale. Poiché la città non può essere considerata un'entità con vita adeguata, 

independent e separare del territorio su cui se si alza, essere così essenziale la ricerca 

dell'equilibrio entra in naturale ed artificiale mezzi. 

 

PAROLE CHIAVE: CITTÀ; SOSTENIBILITÀ; EFFETO; MEZZO AMBIENTE 

URBANO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por escopo fazer uma rápida análise do surgimento das 

cidades, mostrando que as primeiras reuniões de pessoas tinham um objetivo social e 

não somente por sobrevivência. Assim como demonstrar a atual situação das cidades no 

que se refere a (in)sustentabilidade.  

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de planejamento 

urbano instituído pela Lei 10.257/2001, nomeada de Estatuto da Cidade, pela qual todos 

os municípios brasileiros obrigam-se a regulamentá-lo em lei específica, determinando 

quais empreendimentos são passíveis do estudo, a fim de desobrigar aqueles cujo 

impacto é praticamente nulo ou pouco significativo. 
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Objetiva não apenas viabilizar como também impedir impreendimentos que 

comprometam o meio ambiente urbano. Também é um instrumento de mobilização 

popular, visto que a comunidade é chamada à discussão, evitando-se que 

empreendimentos sejam erguidos à revelia do interesse público. Tendo em mente que 

vizinhança não se restringe somente aos imóveis lindeiros, mas sim a cidade como um 

todo, como a economia local e o meio ambiente. 

Quando se busca a sustentabilidade nas cidade é importante lembrar que vive-se 

em um mundo globalizado, no qual o capital impera. Portanto é preciso que haja 

eficiência nos meios de produção e na utilização dos recursos naturais, para que assim, 

não haja desperdícios. 

Partindo da compreensão das interações complexas entre as cidades e o ambiente 

natural, torna-se imprescindível considerar que elas próprias são recursos que 

necessitam de proteção. E, ao mesmo tempo, aumentam cada vez mais as demandas 

imprescindíveis para sua manutenção e seu desenvolvimento. Daí a propriedade do uso 

do termo desenvolvimento urbano sustentável que desloca para o meio ambiente 

construído a ênfase do debate sobre o desenvolvimento sustentável.  

Por imediato, admitindo a cidade como um recurso, as possibilidades para o seu 

planejamento devem ser examinadas na busca de sua sustentabilidade. E, na 

complexidade deste quadro, parâmetros como o consumo de energia e as aspirações por 

qualidade de vida devem ser considerados simultaneamente. 

 

1 Alguns apontamentos a cerca do surgimento das cidades 

 

De acordo com Mumford1, antes da existência de uma cidade, ou aldeia, houve 

certa predisposição para a vida social que o homem compartilha, evidentemente, com 

diversas outras espécies animais. Destaca que “outra parte do ambiente que o homem 

paleolítico não somente utilizava, mas onde periodicamente regressava a caverna”2, 

embora não habitasse certas grutas, parecem ter sido centros cerimoniais. 

 
Ali no centro cerimonial verificava-se uma associação dedicada a 

uma vida abundante, não simplesmente um aumento de alimentos, mas um 
                                                 
1MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. Tradução Neli 
R. da Silva. 4ª ed. São Paulo: Martins fontes, 1998. p. 11 
2 MUMFORD, op. cit., p. 13. 
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aumento do prazer social, graças a uma utilização mais completa da fantasia 
simbolizada e da arte, com uma visão comum de uma vida melhor e mais 
significativa ao mesmo tempo que esteticamente atraente, uma boa vida em 
embrião.3

 
 

O autor4, chama a atenção para o fato de as originais colonizações temporárias 

ligarem-se as coisa sagradas e não simplesmente a sobrevivência, relacionando-se a uma 

vida mais significativa e valiosa. E assim faz uma breve evolução do motivo de reunião 

do homem: 

 
Na reunião mais remota no tempo, ao redor de uma sepultura ou de 

um símbolo pintado, de uma grande pedra ou de um bosque sagrado, 
encontram-se os primórdios de uma sucessão de instituições cívicas que vão 
do templo ao observatório astronômico, do teatro à universidade.5

 
 

Mumford trata também sobre o aspecto da ordem e estabilidade na aldeia: 
  
 

O que chamamos de moralidade começa nos costumes, nos hábitos 
conservadores da vida que se encontram na aldeia. Quando se dissolvem 
esses laços primários, quando a comunidade íntima visível deixa de ser um 
grupo vigilante, identificável profundamente interessado, o “Nós” passa a 
ser um ruidoso exames de “Eus” e os laços e fidelidades secundárias se 
tornam e os laços e fidelidades secundárias se tornam por demais frouxos 
para deter a desintegração de comunidade urbana. Somente agora, quando os 
modos da aldeia vão rapidamente desaparecendo do mundo, podemos 
avaliar tudo o que a cidade lhes deve, pela energia vital e amorosa proteção 
que tornaram possível o maior desenvolvimento do homem.6

 
 

O autor sustenta que a estrutura embrionária da cidade já existia na aldeia, como: 

a casa, o oratório, o poço e também a via pública, e tudo tomou a sua real forma na 

aldeia como as primeiras invenções neolíticas e diferenciações orgânicas. Os mais 

velhos personificavam a sabedoria acumulada da comunidade: todos participavam, 

todos se conformavam, todos se uniam, restabelecendo a ordem comunal, todas as vezes 

que essa ordem fosse momentaneamente perturbada pela incompreensão ou pela 

desídia.7

                                                 
3 MUMFORD, op. cit., p. 14. 
4 MUMFORD, op. cit., p. 15. 
5 MUMFORD, op. cit., p. 16. 
6 MUMFORD, op. cit., p. 22. 
7 MUMFORD, op. cit., p. 27. 
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Mumford8, afirma que embora se date a cidade física a partir das últimas fases 

da cultura neolítica, entende que o aparecimento real da cidade aconteceu como 

resultado de uma união mais distante entre os componentes paleolíticos e neolíticos.  

O meio natural era aquela fase da história na que o homem escolhia da natureza 

aquilo que considerava fundamental ao exercício da vida e valorizava diferentemente 

essas condições naturais, as quais, sem grande modificação, constituíam a base material 

da existência do grupo.9

Por seu turno, Ribeiro10 afirma que a cidade espelha a obra humana. Ela é 

resultado da interação social, do conhecimento de técnicas que permitem a manipulação 

de recursos naturais e da cultura em suas diversas manifestações. Ela é o resultado dessa 

teia de relações humanas. 

É evidente, que a natureza é ponto de partida, do processo de produção espacial. 

A relação homem-natureza mediada pelo processo de trabalho produz um espaço que 

adquire, ao longo da história, uma dimensão social, do produzido socialmente, de um 

determinado modo, para suprir necessidades específicas, visando objetivos concretos. É 

o processo histórico que toma a natureza de meio de produção, em produto do trabalho, 

do mesmo modo que a história produz o homem11. 

No que se refere à determinação pela cidade, do papel do campo na economia 

capitalista, há que se destacar a eliminação da produção de subsistência no campo, 

através da especialização das unidades produtivas. Esta industrialização do campo é 

possível justamente pelo aumento da produtividade, pela ampliação da capacidade de 

produção agrícola, através da absorção de formas de produção da indústria pelo campo, 

concentração dos meios de produção, especialização da produção e mecanização. Estes 

mecanismos acentuam a articulação entre a cidade e o campo, transformando o rural em 

espaço altamente dependente do urbano, inclusive porque há um aumento do consumo 

da produção e dos serviços da cidade pelos moradores do campo. Esta articulação acen-

tuada coloca em dúvida a própria distinção entre a cidade e o campo12. 

                                                 
8 MUMFORD, op. cit., p. 28. 
9 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. São Paulo: EDUSP, 2005. p. 37. 
10 RIBEIRO, Wagner Costa. Cidades ou sociedades sustentáveis? In: Urbanização e mundialização: 
estudos sobre a metrópole. Org. Ana Fani Alessandri Carlos; Carles Carreras. São Paulo: Contexto, 2005, 
p. 63. 
11 CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade. 8 ed. São Paulo: Contexto, 2005. p. 52. 
12 SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e Urbanização. 15 ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
p. 65 
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Cabe reconhecer que a cidade não é uma entidade com vida própria, 

independente e separada do território sobre o qual se levanta. Pelo contrário, insere-se 

nele como em um tecido coerente cuja estruturação e funcionamento resultam 

inseparáveis da cidade moderna13.  

O objeto do urbanismo amplia-se, desse modo, até incluir não somente a cidade, 

mas todo o território, tanto o setor urbano como o rural. Assim, o urbanismo apresenta-

se como a ciência do estabelecimento humano, preocupando-se substancialmente com a 

racional sistematização do território, como pressuposto essencial e inderrogável de uma 

convivência sã e ordenada dos grupos de indivíduos, que nele transcorre sua própria 

existência. Ou, em outras palavras, o urbanismo objetiva a organização dos espaços 

habitáveis visando à realização da qualidade de vida humana14. 

E um dos instrumentos para assegurar uma sadia qualidade de vida através de 

uma cidade sustentável é o Estudo de Impacto de Vizinhança que será tratado as seguir. 

 

2 Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)15 teve origem na primeira versão do 

Projeto de Lei de Desenvolvimento Urbano, compilado pelo então Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Urbano - CNDU, cujo texto original, nunca foi aprovado, é datado 

do final da década de setenta em pleno regime militar. O Projeto surgiu em um 

momento de crise urbana, em razão das disfunções espaciais, da segregação social do 

espaço e da especulação imobiliária, quando as práticas de participação popular, em 

ascensão com o fim da ditadura, deram origem aos "movimentos sociais urbanos", que 

clamavam por mudanças estruturais. 

 

                                                 
13 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 31. 
14 SILVA, op. cit., p. 31. 
15 O nome é claramente importado das metodologias de impactos ambientais, afirmadas por Estudos de 
Impactos Ambientais e seu respectivo Relatório de Impactos Ambientais que vem se afirmando pouco a 
pouco, na rotina dos licenciamentos urbanos nas cidades brasileiras de médio e grande portes, se impondo 
paralelamente à legislação urbanística." SOUZA, Maria Julieta Nunes de. Novos Instrumentos de 
Reforma Urbana: Possibilidades do Relatório de Impacto de Vizinhaça. 2º Congresso de Direito 
Urbanístico. Publicado em seus Anais. p. 479-502. 

4242



  

A década de 198016 foi também inspiradora para a criação de entidades e 

movimentos ecológicos, muitos desses associados às lutas na defesa de espaços 

territoriais especialmente protegidos. Mas, sem dúvida, as associações de moradores e 

os movimentos de bairros representaram a maturidade da organização social na 

reivindicação de melhoria na qualidade de vida urbana e vários movimentos ecológicos 

tiveram origem nas mobilizações de moradores na defesa de suas áreas de vizinhança, 

contra empreendimentos impactantes e pela criação de parques e espaços de lazer17. 

Durante o processo de consolidação da Constituição de 1988, um movimento 

multi-setorial e de alcance nacional lutou para incluir no texto constitucional 

instrumentos que levassem à instauração da função social da cidade e da propriedade no 

processo da constituição das cidades. Contudo, para a implementação dos princípios e 

instrumentos enunciados na Carta Constitucional de 1988, havia a necessidade de 

elaboração de legislação complementar18, a fim de regulamentar estes enunciados. Além 

disso, era necessário, ainda, a elaboração e aprovação de planos diretores pelos 

Municípios com mais de vinte mil habitantes19. 

Dessa forma, o Estudo de Impacto de Vizinhança tem por finalidade avaliar os 

impactos urbanísticos de determinado empreendimento ou atividade sobre a delimitação 

espacial do seu entorno e sobre a cidade como um todo, tendo em vista a análise de 

quesitos tais quais como o adensamento populacional, equipamentos urbanos e 

comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e 

demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio 

natural e cultural. É o que determina o art. 37 do Estatuto da Cidade20. Portanto, como a 

                                                 
16 Os movimentos em defesa da reforma urbana ganharam expressão nacional durante a década de 1980 
de tal forma que, durante o processo constituinte, conseguiram assegurar a aprovação do capítulo da 
política urbana da atual Constituição, cujos principais fundamentos encontravam ressonância no texto do 
Projeto de Lei de Desenvolvimento Urbano. Afinal, os arts. 182 e 183 da Constituição Federal 
consagraram uma gama de instrumentos orientadores de intervenções governamentais, construídos na 
direção de uma gestão urbana democrática, destacandose, entre eles, o Estudo de Impacto de Vizinhança. 
In: 16 ROCCO, Rogério. Estudo de Impacto de Vizinhança: instrumentos de garantia do direito às cidades 
sustentáveis. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 30. 
17 ROCCO, Rogério. Estudo de Impacto de Vizinhança: instrumentos de garantia do direito às cidades 
sustentáveis. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p. 28. 
18 Com a promulgação da Carta Magna, teve início um longo período de articulações, negociações e 
acordos sobre o texto do Projeto de Lei Complementar ao Capítulo da Política Urbana da Constituição 
Federal (PL nº 5.788/90), denominado Estatuto da Cidade, cujo texto foi finalmente aprovado em julho de 
2001 e tornou-se vigente a partir de 10 de outubro do mesmo ano. In: ROCCO, op. cit., p. 34. 
19 ROCCO, op. cit., p. 31-32. 
20 Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 
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Constituição Federal dispõe, nos termos do § 1º, do art. 2421, temos na relação formada 

pelo art. 37 do Estatuto da Cidade o conteúdo mínimo para a formação das normas 

municipais relacionadas ao Estudo de Impacto de Vizinhança22. 

Resta que seja o instrumento em tela, preenchido com mecanismos capazes de 

explorar toda a sua potencialidade e torná-lo eficaz na regulação da ocupação do solo 

urbano no Brasil, na qualidade de instrumento de controle social para a segurança da 

sustentabilidade local. 

O EIV pode ser definido como documento técnico a ser exigido, com base em lei 

municipal, para a concessão de licenças e autorizações de construção, ampliação ou 

funcionamento de empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de 

vida da população residente na área ou nas proximidades. É mais um dos instrumentos 

trazidos pelo Estatuto da Cidade que permitem a tomada de medias preventivas pelo 

ente estatal a fim de evitar o desequilíbrio no crescimento urbano e garantir condições 

de mínimas de ocupação dos espaços habitáveis23. 

A sua função fiscalizatória, de prevenção e precaução é característica marcante e 

que garante a avaliação das obras e das atividades que possam, potencialmente, causar 

dano ao meio ambiente. Funda-se na nova ordem social trazida pela Constituição 

Federal de 1988, na qual a propriedade individual e absoluta cede espaço, estando 

submetida a restrições administrativas e ao atendimento da sua função social, bem como 

outros valores e garantias assegurados à coletividade. Tem como finalidade instruir e 

assegurar ao Poder Público acerca da capacidade do meio urbano para comportar 

determinado empreendimento. Visa adequar o empreendimento ao meio ao qual ele fará 
                                                                                                                                               
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
I - adensamento populacional; 
II - equipamentos urbanos e comunitários; 
III - uso e ocupação do solo; 
IV - valorização imobiliária; 
V - geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI - ventilação e iluminação; e 
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
21 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) § 1º - 
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
22 Diferentemente do que está disposto no Estudo de Impacto Ambiental, o Estudo de Impacto de 
Vizinhança necessita do estabelecimento de regras para sua aplicação em âmbito local. Isto é, a norma 
geral determinou a competência privativa para o Poder Público municipal dispor sobre sua exigência para 
empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativa alteração da ordem urbanística, 
excluindo a possibilidade de que o referido estudo seja exigido por órgãos estaduais ou federais. In: 
ROCCO, op. cit., p. 42. 
23 SOARES, Lucéia Martins. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da 
Cidade. Comentários à Lei Federal 10.257/ 2001. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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parte24. 

Com efeito, o EIV expressa grande potencial para a "negociação urbana", entre o 

poder público e os interesses privados, sobretudo os da população, que passam a contar 

com um instrumento legal que contém uma base de informações mais sólidas, 

quantificadas, localizadas e passíveis de controle dos gastos públicos viabilizadores da 

implantação de certas atividades. Informações claras, uma velha reivindicação de 

movimentos populares, precisam ser garantidas nos Relatórios de Impacto de 

Vizinhança (RIV); pois representam importante instrumento de pressão25. 

 
Presume-se que a explicitação dos impactos relativos a certa 

atividade/edificação ou uso em certo local, assim como as obras adaptativas 
mitigadoras que acarretam possam servir para outros licencia mentos 
realizados no mesmo local. Explicitando as condições sempre ocultas e 
inacessíveis ao conhecimento público, podem tornar conhecidos os proble-
mas de certas áreas apoiando a construção de pautas reivindicatórias para os 
moradores26. 

 
Na esteira das relações privadas, com fundamento nos direitos de vizinhança 

expressos desde o Código Civil de 1916, o impacto de vizinhança diria respeito ao mau 

uso da propriedade vizinha e seus conseqüentes reflexos à incolumidade físico-psíquica 

das pessoas vizinhas, individualmente consideradas: 

 
o que se verifica, em se tratando de uso nocivo ao desfrute do bem 

imóvel em vizinhança, é, rente aos fatos, um uso de efeitos lesivos, imediata 
ou mediatamente, ao sossego, à segurança - pessoal ou material e à saúde dos 
vizinhos. 

É que esses bens tutelados juridicamente, ligam-se ao próprio 
desfrute do bem imóvel. Assim é que se do uso da propriedade vizinha 
advém nocividade intolerável, objetivamente, à fruição do terreno, esse uso, 
que é nocivo ao desfrute do imóvel, ofende a segurança material do vizinho, 
vale dizer, a segurança de seu bem. Se não ofende a segurança do bem 
imóvel, lesa, porque dele quer usar o que lhe tem poder fático, o sossego do 
vizinho, o que não pré-exclui a nocividade à própria saúde humana, como se 
o que atingiu o terreno foi substância química altamente perigosa. 

Só se haverá aludir, pois, ao uso nocivo da propriedade ao desfrute 
do imóvel, nas hipóteses em que a pessoa que tem sobre ele poder fático se 
vê prejudicada no exercício do uso normal, no exercício do uso 
ordinariamente verificado no espaço-tempo social da vizinhança específica. 

                                                 
24 HUMBERT, Georges Louis Hage. O estudo de impacto de vizinhança como instrumento de proteção 
ao meio ambiente cultural. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA. Belo Horizonte, ano 5, n. 27, 
maio/jun. 2006. p.  3324. 
25 ROCCO, op. cit., p. 44. 
26 ROCCO, op. cit., p. 44-45. 

4245



  

Ou na possibilidade do exercício desse uso27. 

 
Há a possibilidade de, dentro de uma mesma cidade, elaboração de critérios 

diferenciados para cada região. O próprio art. 37 do Estatuto da Cidade afirma que o 

EIV, ao ser levado a efeito, deverá considerar a qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, e sabendo-se que, nos grandes centros urbanos, 

cada localidade possui características peculiares, é razoável que a Lei defina quais os 

empreendimentos que dependerão de EIV para obter as licenças ou autorizações 

necessárias mediante critérios diferenciados para cada região, em consonância com suas 

particularidades, atingindo, assim, os fins almejados pela norma28. 

Cumpre ressaltar que, para efeito das relações individuais derivadas dos 

conflitos de vizinhança, o termo vizinhança vai além da noção de propriedades 

confinantes. Ele se estende àqueles vizinhos que, mesmo afastados, se sentem 

prejudicados no sossego, na segurança e na saúde29. 

Portanto, por impacto de vizinhança podemos entender as diversas alterações de 

um ambiente especificado, mas dinâmico – que irá variar de dimensão de acordo com o 

alcance da atividade impactante – e que comprometam não mais apenas os usos das 

propriedades vizinhas, mas também, e acima de tudo, o direito à cidade sustentável30 -

pensado como um direito transgeracional, que deve ser assegurado na perspectiva da 

garantia de qualidade de vida para as atuais e futuras gerações31. 

Entretanto, a concepção de vizinhança e, naturalmente, de impacto de 

vizinhança, ainda encontra-se, para muitos, limitada aos imóveis lindeiros. Nada 

incomum, afinal por décadas esse conceito prevaleceu, sendo que na atualidade é de 

fundamental magnitude que se compreenda os novos paradigmas que envolvem a 

temática As relações de vizinhança, portanto, não podem ser resumidas apenas quanto 

aos aspectos de moradia, circulação, paisagem e infra-estrutura pública. A economia 

                                                 
27 ALVES. Vilson Rodrigues. Uso Nocivo da Propriedade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 
327. 
28 HUMBERT, op. cit., p. 3324. 
29 ROCCO, op. cit., p. 112. 
30 Como instrumento de promoção das cidades sustentáveis e do equilíbrio ambiental, a Política Urbana 
utiliza-se do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), e do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 
(EIV); haja vista que, diante de seu caráter preventivo, colocam-se como disciplinadores das ações 
humanas, com vistas a assegurar a cidade como um ambiente socialmente justo, economicamente viável e 
ecologicamente equilibrado. In: ROCCO, op. cit., p. 114. 
31 ROCCO, op. cit., p. 114. 
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local também é impactada de forma positiva ou negativa pelas novas intervenções e, 

nesse sentido, deve estar presente na avaliação32.  

Ademais, sabemos que diversos fatores podem prejudicar o meio ambiente 

cultural, obstando a sua adequada e desembaraçada utilização pelos cidadãos. Neste 

sentido, pela sua característica de planejamento prévio e eminentemente técnico, o EIV 

poderá diagnosticar efeitos danosos que ultrapassem o sistema viário, tais como variá-

veis ambientais, paisagísticas, sociais e econômicas33. 

Funcionará, ainda, como freio à cultura da demolição, protegendo, assim, a 

identidade de um povo, ao verificar a existência de construções, vias; logradouros e 

praças que fazem parte da cultura local secular e que não podem ser afetados pela 

inserção de novos empreendimentos34. 

As conseqüências de um empreendimento que abalem o meio ambiente cultural 

conseqüência é o afastamento social do indivíduo que deixaria a coletividade para 

privacidade/individualismo, gerando uma vida pública esvaziada, afastada do conceito 

de cidade que, em decorrência passa ser sinônimo de exclusão, violência e 

marginalidade35. 

Portanto, é pressuposto o equilíbrio entre os processos naturais, inclusive a 

cidade, estende-se à “visão da urbanização como um ecossistema humano interligado 

aos ecossistemas naturais, dos quais depende e com os quais interage”36. 

O estudo de impacto de vizinhança pode estimular a participação social na 

gestão das cidades e na construção dos conceitos de sustentabilidade e de ordem 

urbanística, pois o Poder público e os setores econômicos já participam intensamente da 

vida política das cidades, atuando na defesa de seus interesses e de seus pares37. 

 

3 O desafio da sustentabilidade na urbanização  

 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de 

garantir, mudanças sociopoliticas que não comprometam o meio ambiente e sistemas 

                                                 
32 ROCCO, op. cit., p. 114 e 127. 
33 HUMBERT, op. cit., p. 3325. 
34 HUMBERT, op. cit., p. 3325. 
35 HUMBERT, op. cit., p. 3325. 
36 FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Desenho Ambiental. São Paulo: Annablume, 1997, p. 99. 
37 ROCCO, op. cit., p. 152. 

4247



  

sociais que sustentam as comunidades. É cada vez mais evidente a complexidade desse 

processo de transformação de um cenário urbano crescentemente ameaçado e também 

diretamente afetado por riscos sociambientais38. 

 A proposição central no discurso da sustentabilidade é a busca de eficiência na 

utilização dos recursos do planeta. Adotando-se o ponto de vista de uma razão prática 

utilitária, a lógica da eficiência39 insere o homem em processos culturais de adaptação 

entre meios e fins. Mas a preservação dos recursos naturais de que populações futuras 

poderão se beneficiar é também apresentada como procedimento portador de justiça 

intergeracional40. 

 
Esse conceito tomou-se referência para numerosos trabalhos e 

interesses os mais diversos. Se, de um lado, existem os que acreditam que o 
planeta em que vivemos é um sistema único que sofre conseqüências a cada 
alteração de um de seus componentes, de outro, estão os que acreditam que o 
modelo hegemônico pode ser ajustado à sustentabilidade. Esse é o debate: 
manter as condições que permitam a reprodução da vida humana no planeta, 
ou manter o sistema, buscando sua sustentabilidade. O primeiro grupo tem 
em James Lovelock (1989) seu representante maior, que pensa a Terra como 
um sistema holístico. Já o segundo grupo possui representantes espalhados 
por todo o planeta. São aqueles que buscam tecnologias alternativas e não 
impactantes sem questionar o padrão de produção vigente. Apesar da adoção 
do conceito de desenvolvimento sustentável em atividades de planejamento, 
inclusive do turismo ecológico, ele não é entendido de maneira consensual41. 

 
Outra vertente do discurso da auto-suficiência dirige-se contra os propósitos de 

livre-comércio. A crescente globalização da economia, através da elevação dos graus de 

abertura comercial, tenderia a estimular os mecanismos da competitividade espúria - 

baixos salários e sobreexploração do meio ambiente42. A erosão das fronteiras nacionais 

levaria, por outro lado, ao enfraquecimento dos Estados nacionais, atores potenciais 

                                                 
38 JACOBI, Pedro. Impactos Socioambientais Urbanos – do risco à busca de sustentabilidade. In: 
Impactos Socioambientais Urbanos. Org. Francisco Mendonça. Curitiba: UFPR, 2004. p. 170 
39 Na busca de satisfação de interesses particulares, destaca-se como processo dominante a economia de 
meios para atingir os fins estabelecidos. A alocação eficiente dos recursos é aquela que respeitaria as 
preferências dos consumidores ponderadas pela capacidade individual de pagamento. Seu ambiente 
institucional é o mercado competitivo onde vigorariam preços relativos determinados pela oferta e pela 
demanda. In: ACSELRAD, Henri. Sentidos da Sustentabilidade Urbana. In: A duração das cidades: 
sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Org. ____, Henri. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 31. 
40 ACSELRAD, Henri. Sentidos da Sustentabilidade Urbana. In: A duração das cidades: sustentabilidade 
e risco nas políticas urbanas. Org. ____, Henri. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 31-35. 
41 RIBEIRO, op. cit., p. 62. 
42 ACSELRAD, op. cit., 35 
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estratégicos na implementação de políticas ambientais domésticas e na execução dos 

acordos internacionais de proteção da ecologia global43. 

 
A associação da noção de sustentabilidade com o debate sobre 

desenvolvimento das cidades tem origem nas rearticulações políticas pelas 
quais um certo número de atores envolvidos na produção do espaço urbano 
procuram dar legitimidade às suas perspectivas, evidenciando a 
compatibilidade das mesmas com os propósitos de dar durabilidade ao 
desenvolvimento, em acordo com os princípios da Agenda 21, resultante da 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ao mesmo 
tempo em que verificamos uma "ambientalização" do debate sobre políticas 
urbanas, observamos também um movimento de sentido oposto, com a 
entrada crescente das questões urbanas no debate ambiental, seja por 
iniciativa de atores sociais da cidade que incorporam a temática do meio 
ambiente, sob o argumento da substancial concentração populacional nas 
metrópoles, seja pela própria trajetória de urbanização crescente da carteira 
ambiental dos projetos do Banco Mundial44. 

 
 

No mesmo sentido lembra Sánches45 que as representações tecno-materiais da 

problemática urbana formam um código que responde a um determinado ideário 

relacionado à noção de sustentabilidade. Como construção social, entretanto, um código 

com aparência cristalizada e presença midiática em imagens e discursos impõe-se como 

legítimo e condiciona um conjunto de ações voltadas para a adaptação das cidades aos 

tempos e espaços da globalização. 

A autora46 afirma que um certo número de governos locais vem investindo 

expressivos recursos em projetos de revitalização de áreas, em operações urbanísticas de 

renovação ambiental ou em obras de arquitetura espetacular, instrumentais na 

construção da imagem de cidade que está se renovando dentro de um projeto de 

"desenvolvimento sustentável". São as vitrines47 que revelam pontos luminosos da 

cidade, muitas vezes construídos especialmente para tal fim. 

                                                 
43 ACSELRAD, op. cit., 35 apud, DALY, h. Adiós al Banco Mundial. Ecologia Política. N. 7, Barcelona, 
maio, 1994. 
44 ACSELRAD, op. cit., p. 36-37. 
45 SÁNCHEZ, Fernanda. A (in)sustentabilidade das cidades vitrines. In: A duração das cidades: 
sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Org. ACSELRAD, Henri. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 
161. 
46 SÁNCHEZ, op. cit., p. 162. 
47 Alguns casos parecem referenciais desse urbanismo que se pretende irradiador da modernização desta 
virada de século, pautada em parâmetros globais: a revitalização da área portuária em Buenos Aires com 
o projeto “Puerto Madero" que transformou os antigos galpões num complexo gastronômico e turístico 
internacional, as operações urbano-ambientais que convergem para a construção da "Barcelona-cidade 
sustentável", síntese que acompanha a organização do Fórum Universal Barcelona 2004 ou a construção 
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Neste sentido, e em primeiro lugar, deve-se enfatizar os efeitos da 

internacionalização do mercado e do consumo; inclusive do mercado do solo urbano 

que tradicionalmente se havia mantido no âmbito local ou regional ou, como máximo, 

nacional, no caso das capitais e das grandes cidades, e hoje se ampliou a um mercado 

global. As contradições entre o local e o global aparecem assim como um dos temas de 

estudo mais relevantes nas grandes metrópoles e na maior parte das cidades e territórios, 

levando à necessidade de investigação das estratégias das companhias imobiliárias 

internacionais e da concorrência entre cidades, com temas-chave como as bases teóricas 

do chamado modelo Barcelona, que deve ser discutido com rigor em sua criação e em 

suas aplicações tão diversas48. 

As cidades contemporâneas são intensivas no uso de energia. Ela é empregada 

para aquecer e resfriar ambientes, para o transporte de pessoas, para a iluminação 

pública, para a produção industrial e na rede de serviços49. 

Na perspectiva da eficiência especificamente material, a cidade sustentável será 

aquela que, para uma mesma oferta de serviços, minimiza o consumo de energia fóssil e 

de ouros recursos materiais, explorando ao máximo os fluxos locais, satisfazendo o 

critério de conservação de estoques e de redução do volume de rejeitos50. Vigora aqui 

uma representação técnico-material da cidade como uma matriz composta por um vetor 

de consumo de espaço, energia e matérias-primas e um vetor de produção de rejeitos. A 

leitura da cidade como um sistema termodinâmico aberto identificará no urbano o locus 

privilegiado da produção crescente de entropia, emblema da irreprodutibilidade 

ilimitada do processo de crescimento econômico-material. A insustentabilidade51 urbana 

é, nessa perspectiva, uma expressão social irreversibilidade termodinâmica52. 

                                                                                                                                               
do museu Guggenheim Bilbao, também na Espanha, ícone da mais recente reestrururação urbana. In: 
SÁNCHEZ, op. cit., p. 162. 
48 CARRERAS, Carles. Da cidade industrial à cidade dos consumidores: reflexões teóricas para debater. 
In: Urbanização e mundialização: estudos sobre a metrópole. Org. Ana Fani Alessandri Carlos; Carles 
Carreras. São Paulo: Contexto, 2005, p. 27. 
49 RIBEIRO, op. cit., p. 64. 
50 ACSELRAD, op. cit., p. 38, apud, DÉLÉAGE, J. P. L’Avenir des Villes. Ecologie Politique. n. 13, 
Paris, Printemps, 1995, p. 31-36. 
51 A partir de uma leitura da cidade como lugar por excelência da perda de capacidade de transformação 
de energia em trabalho, caberia ao planejamento urbano minimizar a degradação energética e desacelerar 
a trajetória da irreversibilidade. Tal representação das cidades aponta para novos modelos técnicos do 
urbano. Fundados na racionalidade econômica aplicada aos fluxos de matéria-energia. Para se reduzir o 
impacto entrópico das práticas urbanas, caberia assim adotar tecnologias poupadoras de espaço, matéria e 
energia e voltadas para a reciclagem de materiais. A idéia de eficiência eco-energética pretende 
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A noção de sustentabilidade implica em uma interrelação necessária entre justiça 

social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento 

como tendo uma capacidade de suporte, e também a redução de impactos ambientais53. 

A concepção de sustentabilidade como trajetória progressiva rumo à eficiência 

eco-energética é normalmente acompanhada da constituição de uma base social de 

apoio a projetos de mudança técnica urbana, pela via da "educação ambiental", da 

disseminação de uma "consciência ecológica", de projetos comunitários de reciclagem 

ou pelo engendramento de uma "economia da reciclagem". A recusa do antagonismo 

entre o meio ambiente e a economia fará também da busca da sustentabilidade urbana a 

ocasião de fazer valer a potência simbólica do mercado como instância de regulação das 

cidades. Pois se o futuro é, no pensamento hegemônico, o da plena vigência das 

instituições mercantis, dirigir as cidades para um futuro sustentável significa promover 

a produtividade urbana e fortalecer as vantagens competitiva54. 

A atividade industrial precisa de água em larga escala55. Não por acaso, o 

consumo de água é maior em países urbanizados. E que além da produção, ela é 

empregada na limpeza de logradouros e espaços públicos, no abastecimento humano, 

em atividades de lazer e esportivas. Porém, ocorre muita perda de água em cidades em 

meio a dutos precários e sem manutenção. Estima-se que cerca de 20% da água coletada 

e tratada se perdem por vazamentos ou roubo de água, dificultando ainda mais a oferta 

desse recurso vital à população urbana56. 

Assim, o processo de urbanização realiza-se como processo de reprodução da 

cidade e da vida na cidade que hoje, sob o signo da mundialização, revela profundas 

contradições. Neste momento, a produção da cidade aparece como necessidade da 

reprodução do capital financeiro e, nesta exigência, a produção de "um novo espaço". 

                                                                                                                                               
conseqüentemente estender o campo de vigência da racionalidade econômica. In: ACSELRAD, op. cit., p. 
39. 
52 ACSELRAD, op. cit., p. 38. 
53 JACOBI, op. cit., p. 179. 
54 ACSELRAD, op. cit., p. 40. 
55 A falta de água de qualidade é um fator que vai mobilizar muitos esforços no século XX. Afinal, a água 
deve estar próxima aos usuários para que possa ser consumida com características adequadas ao consumo 
humano. É caro tratar água. Ao mesmo tempo, na década de 1990 houve o estímulo de organismos 
internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e, em especial, do Banco Mundial, para a 
privatização dos serviços de água, Os senhores da água, como passaram a ser chamados os principais 
grupos internacionais que atuam nesse setor, auferem ganhos elevados comercializando um recurso vital à 
existência humana que simplesmente ocorre na natureza. In: RIBEIRO, op. cit., p. 66. 
56 RIBEIRO, op. cit., p. 64. 
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Trata-se de um momento em que a lógica do capital industrial é redefinida, produz-se 

um deslocamento, no espaço, dos estabelecimentos industriais sem que essa 

desconcentração traga, consigo a descentralização do capital. O deslocamento da 

indústria redefine a produção agora apoiada no crescimento dos serviços, comandadas 

pelo capital financeiro. Este processo de transformação redefine a fluidez, estendendo a 

centralidade dentro da metrópole, articulando pólos diferenciados, com uma nova 

concentração das atividades de comércio, serviços e de lazer, fruto da mobilidade do 

capital que migra de um setor a outro da economia em função das necessidades da 

reprodução, redefinindo a produção do espaço metropolitano57. 

Assevera Carlos58, no que se refere a metrópole:  

 
podemos afirmar que o processo de reprodução do espaço da 

metrópole, no contexto, mais amplo do processo de urbanização, a) marca a 
desconcentração do setor produtivo e a acentuação da centralização do capital 
na metrópole; bem como cria um outro conteúdo para o setor de serviços 
(basicamente o que se desenvolve é o financeiro e de serviços sofisticados e, 
com ele, uma série de outras atividades de apoio como aqueles de 
informática, serviços de telecomunicações); b) sinaliza um novo momento do 
processo produtivo onde novos ramos da economia ganham importância - 
trata-se, particularmente, do que se chama de "nova economia" contemplando 
o setor do turismo e lazer, bem como a redefinição de outros setores, como é 
o caso do comércio e dos serviços para atender ao crescimento dessas 
atividades; c) o movimento de transformação do dinheiro em capital percorre 
agora, preferencialmente, outros caminhos. A criação dos fundos de 
investimento imobiliários atesta, por exemplo, que o ciclo de realização do 
capital se desloca para novos setores da economia, reproduzindo os lugares 
como condição de sua realização; d) revela uma nova relação Estado-espaço-
que aparece, por exemplo, através das políticas públicas que orientam os 
investimentos em determinados setores e em determinadas áreas da 
metrópole com a produção de infra-estruturas e "reparcelamento" do solo 
urbano através da realização de operações urbanas e da chamada 
requalificação de áreas - principalmente centrais através da realização de 
"parcerias" entre a prefeitura e os setores privados que acabam influenciando 
e orientando essas políticas;  

 
Portanto, o capital financeiro para realizar-se hoje, o faz através do espaço, isto 

é, produzindo o espaço enquanto exigência da acumulação continuada sob novas 

modalidades, articuladas ao plano mundial. Mas esse movimento se realiza 

aprofundando contradições; o processo de reprodução continuada do espaço 

                                                 
57 CARLOS, Ana Fani Alessandri. A reprodução da cidade como “negócio”. In: Urbanização e 
mundialização: estudos sobre a metrópole. Org. Ana Fani Alessandri Carlos; Carles Carreras. São Paulo: 
Contexto, 2005, p. 30. 
58  CARLOS, op. cit., p. 30. 
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metropolitano coloca em questão o plano do habitar decorrente das novas exigências da 

reprodução das frações de capital na metrópole e de uma nova relação entre Estado-

espaço. Desse modo, o plano do local, figura como níve1 importante do processo de 

realização da reprodução social no conjunto do espaço mundial um movimento que 

acompanha as modificações do processo de reprodução do capital em suas novas 

articulações com o plano político59. 

O consumo exagerado é insustentável. É preciso revê-lo. É freqüente afirmar-se 

que a principal causa da crise de recursos naturais é o crescimento populacional. Ora, 

ele tem diminuído, mesmo em países de renda mais baixa. Quando se analisam aspectos 

como disponibilidade hídrica, energética e a disposição final de resíduos sólidos 

urbanos, os problemas para edificar uma sociedade sustentável ampliam-se60. 

As grandes metrópoles brasileiras vivem uma crise ambiental severa, como 

resultado de práticas gerenciais inadequadas das autoridades locais, assim como a falta 

de atenção, omissão, e a demora em colocar em prática as ações que reduziriam os 

problemas crescentes, um deles é a redução de áreas verdes que acarreta na 

impermeabilização do solo e consequentemente propicia enchentes61. 

Jacobi salienta a importância de uma educação ambiental participativa, no qual 

todos os setores da sociedade podem se engajar na busca da sustentabilidade: 

 
A problemática ambiental urbana representa por um lado, um tema 

muito propício para aprofundar em torno do restrito impacto das práticas de 
resistência e de expressão de demanda da população das áreas mais afetadas 
pelos constantes e crescentes agravos ambientais. Por outro lado também 
representa a possibilidade de abertura de estimulantes espaços para 
implementar alternativas diversificadas de democracia participativa, 
notadamente a garantia do acesso à informação e a consolidação de canais 
abertos para uma participação plural62. 

 
Assim, o EIV vem, fortalecer a cidadania, ampliando a concepção de vizinhança 

dos meros limites lindeiros para uma vizinhança pública e coletiva, concebida e 

fundamentada no exercício da responsabilidade cidadã pelos espaços de moradia e 

convivência. O vizinho tido como zelador não apenas de sua propriedade, mas de seu 

bairro, de sua região, da bela vista de sua janela, da presença da luz solar, do espaço de 
                                                 
59 CARLOS, op. cit., p. 32. 
60 RIBEIRO, op. cit., p. 66. 
61 JACOBI, op. cit., p. 173. 
62 JACOBI, op. cit., p. 181. 
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lazer e convivência do seu local de moradia, ampliando, entretanto, a preocupação com 

sua região de trabalho e solidarizando-se com o restante da cidade63. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da preservação e da recuperação do meio ambiente tem 

determinado a elaboração de legislação específica sobre a matéria, que representa a 

grande inquietação com os impactos advindos de atividades potencialmente danosas ao 

meio ambiente. Já que a qualidade de vida nas cidades está diretamente associada ao 

controle das atividades nelas desenvolvidas. 

Assim, sem planejar, não há como evitar o crescimento urbano desorganizado e 

preservar o meio ambiente. O EIV vem a ser um bom instrumento para proporcionar um 

crescimento equilibrado e o desenvolvimento sustentável das cidades, garantindo uma 

vida mais saudável para esta e para as futuras gerações. 

Para promover a sustentabilidade urbana é necessário que sejam tomadas 

medidas para a proteção do meio ambiente natural e urbano, de modo a garantir a 

função social ambiental da propriedade na cidade. Assim como incentivar atividades 

econômicas que façam uso dos recursos naturais de forma eficiente, resultando em 

melhoria da qualidade de vida. Assegurando o direito das presentes e futuras gerações 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Por fim, para buscar a sustentabilidade das cidades, não pode-se permitir a 

devastação dos estoques de recursos naturais. Assim, mostra-se necessária uma 

(re)ordenação do espaço urbano a partir de princípios básicos sustentados no direito à 

cidadania, na administração democrática das cidades e na função social destas e da 

propriedade, junto com a adoção de mecanismos que incluam no mínimo a manutenção 

dos atuais estoques de recursos para as gerações futuras. 
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APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DURANTE O CARNAVAL DE 

SALVADOR/BAHIA/BRASIL: SÍNTESE DAS DESIGUALDADES SOCIAIS1

 

Tagore Trajano de Almeida Silva∗

 
 

RESUMO 

O presente “paper” relata a experiência de investigação das formas de apropriação dos 

espaços públicos durante o Carnaval de Salvador, com vistas a subsidiar ações para a 

melhoria da festa. A metodologia incluiu levantamento de bibliografia sobre as origens 

e o histórico do Carnaval, sobre a disciplina do uso do espaço público no ordenamento 

jurídico brasileiro; levantamento de legislação específica sobre o tema, bem como dos 

acordos formais celebrados entre os atores e atrizes da festa com o fim de verificar a 

validade dessas regulamentações; levantamento dos espaços públicos em que têm se 

dado à ocupação nos circuitos; e também a verificação da legitimidade da ocupação 

desses espaços. Por fim, fizemos “clippings” de notícias da imprensa baiana e 

internacional a respeito dos dias de festa, assim como entrevistamos artistas e anônimos 

com o fim de buscar sugestões para a melhoria da festa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CARNAVAL. ESPAÇO PÚBLICO. RACISMO 

AMBIENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

ABSTRACT 

This paper reports the research experience of the forms of ownership of public spaces 

during the Carnival of Salvador, in order to subsidize activities for the improvement of 

the party. The methodology included lifting of literature about the origins and history of 

Carnival, on the subject of the use of public space in the Brazilian legal system; lifting 

of specific legislation on the subject, and of formal agreements concluded between the 

actors and actresses of the party with the order to verify the validity of such regulations; 
                                                 
1 Artigo escrito com o apoio do pesquisador Arivaldo Santos de Souza, o qual o autor agradece. 
pela colaboração e dedicação neste trabalho. 
∗   Pesquisador e Mestrando do Programa de Pós-graduação em Direito Público da Universidade 
Federal da Bahia – UFBA. Membro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Direito 
Ambiental e Direito Animal – NIPEDA. Diretor do Instituto Abolicionista Animal – IAA: 
www.abolicionismoanimal.org.br. E-mail: tagore@ufba.br. 
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survey of public spaces where the occupation have given us circuits, and also to verify 

the legitimacy of the occupation of these areas. Finally, we have the news clippings of 

Bahia and international press about the days of celebration, and interviewed artists and 

anonymous in order to seek suggestions for improving the party. 

 

KEYWORDS: CARNIVAL – PUBLIC SPACE - ENVIROMENTAL RACISM. 

PUBLIC POLITICS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um desdobramento do resumo apresentado no “VIII 

Seminário de Pesquisa e Pós-graduação (VIII SEMPPG) – XXVI Seminário Estudantil 

de Pesquisa (XXVI SEMEP) da UFBA”2, onde se buscou apresentar os resultados 

obtidos em pesquisas realizadas durante a festa e, principalmente, o mapeamento da 

ocupação dos espaços públicos, bem como de seus ocupantes. 

A origem da festa do Carnaval relaciona-se ao grande jejum da quaresma, ou 

seja trata-se de orientação da Igreja Católica Romana para os fiéis absterem-se do 

consumo de carne, isto é, darem adeus à carne, literalmente, carna (carne) e vale 

(adeus), no período da quaresma.  

Desse modo, o Carnaval seria um período introdutório, um intróito, ou ainda, um 

entrudo reservado ao gozo máximo daquilo que não poderia ser consumido e praticado 

durante o período da quaresma. Raízes mais longínquas e não relacionadas diretamente 

a festa que herdamos dos portugueses mostram o Carnaval como sendo expediente de 

louvação e sacríficio divino3 que acontece sempre sete domingos antes do primeiro 

domingo de lua cheia após o equinócio da primavera. 

A maior festividade da cidade de Salvador da Bahia, que atrae milhões de 

turistas brasileiros e estrangeiros, tem sido apontada como um espetáculo de 

contradições sócio-raciais no interior da sociedade baiana.   

A discussão dos aspectos centrais da festa encontrada na obra “Carnaval Ijexá”, 

embora remonte os idos da década de oitenta, permanecem atuais em grande medida. A 

                                                 
2  Seminário de pesquisa anual realizado de 07 a 09 de novembro de 2007 pela Pró-reitoria de pesquisa 

e pós-graduação da UFBA.   
3  LIMA, Claudia. Evoé: das tradições mitológicas ao trio elétrico. 2ª edição. Recife: Raízes 
brasileiras, 2001. 
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obra explora a forte tensão política e sócio-racial presente na festa. 

As agudas desigualdades sociais e raciais que fazem parte do cotidiano da cidade 

vão dando o pano de fundo para o surgimento de afoxés e blocos do Carnaval baiano. 

Por um lado, a busca de raízes africanas na sociedade, com o objetivo de introduzir na 

festa do Carnaval ou não, dão sentido para a ação política e mesmo para a própria vida 

social da juventude negromestiça baiana, por outro lado as animadas e segregacionistas 

festas em clubes Carnavalescos.4

Como um ritual, o Carnaval ressalta aspectos do mundo diário e de suas relações 

sociais. Entender estas relações básicas é entender o próprio rito do Carnaval e os 

problemas dessa desigualdade5. Objetivamos demonstrar que os fatos que acontecem 

durante o Carnaval, síntese das desigualdades cotidianas da comunidade baiana, podem 

sofrer melhoras qualitativas através de uma nova cultura política fundada num ambiente 

institucional que privilegie a preservação da essência plural da festa.  

Outrossim, relataremos a experiência de investigação das formas de apropriação 

dos espaços públicos durante o Carnaval de Salvador, com vistas a subsidiar ações para 

a melhoria da festa. 

O processo de concentração de renda e ocupação dos espaços públicos durante o 

Carnaval representam dois ideais da sociedade: o da igualdade e o da hierarquia6, que se 

camuflam pelo entendimento errôneo de que os grandes blocos estariam assegurados 

pelo direito à liberdade de associação ao invés da liberdade de empresa ou de livre 

iniciativa. 

Considerando que a cidade é um palco de disputas entre classes e grupos sociais, 

e que a apropriação dos espaços públicos, seja física ou simbólica, é uma luta diuturna 

entre os grupos, pois as cidades atualmente cumprem o papel de centro da gestão 

capitalista de uma forma jamais presenciada na história, e as ações praticadas na cidade, 

geralmente, fazem parte desta disputa, definimos o problema da pesquisa como sendo: a 

apropriação do espaço público durante a festa tem violado Direitos Fundamentais e 

segregado ambientalmente grupos específicos?. 

 

                                                 
4  RISÉRIO, Antônio. Carnaval Ijexá. Salvador: Corrupio, 1981. 
5  DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma sociologia do dilema 
brasileiro. 6.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.   
6 DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma sociologia do dilema 
brasileiro. 6.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 334. 
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2. METODOLOGIA 

 

De 2006 a 2007, pesquisadores da Faculdade de Direito da UFBA se reuniram 

sob orientação do Professor Heron José de Santana Gordilho no âmbito do Programa de 

Iniciação Científica da UFBA – PIBIC/UFBA para iniciar os trabalhos do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Direito Ambiental e Direitos Animal – 

NIPEDA -, sendo este trabalho o resultado de uma das linhas de pesquisa durante o 

período. 

A escolha do tema foi motivada pelos números da festa, bem como pela 

instrumentalidade do objeto no que se refere a possibilidade de análise das relações 

desenvolvidas na cidade.  

Por um lado, dados nos mostram que a festa gerou 201.354 empregos 

temporários7 na festa de 20068, por outro lado, o Carnaval faz parte de um “rito sem 

dono” (festival de múltiplos planos), um ritual nacional que ajuda, na sociedade 

complexa, a construir, vivenciar e perceber o universo social, freqüentemente 

fragmentado por contradições internas, como uma totalidade9. 

A metodologia utilizada na pesquisa consistiu, inicialmente, no levantamento de 

bibliografia sobre as origens e o histórico da festa, em seguida sobre a disciplina do uso 

do espaço público no ordenamento jurídico brasileiro.  

Concluída esta primeira parte, demos início a um segundo período que foi 

marcado pelo levantamento de legislação específica sobre o tema, bem como dos 

acordos formais celebrados entre os atores e atrizes da festa com o fim de verificar a 

validade dessas regulamentações. Já durante os dias da folia de 2007, nos dedicamos ao 

levantamento dos espaços públicos em que têm se dado à ocupação nos circuitos Dodô 

(4 km de extensão compreendendo as praias de Barra e Ondina) e Osmar (mais 

tradicional circuito, que compreende a Praça do Campo Grande e as avenidas Sete de 

Setembro e Carlos Gomes), e também verificamos a legitimidade da ocupação desses 

espaços.  

                                                 
7  Criado pela Lei nº 6.019, de 03 de Janeiro de 1974, o trabalho temporário é aquele prestado por 

pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal 
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços. 

8 Para maiores informações, acessar: www.carnaval.salvador.ba.gov.br.  
9 DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma sociologia do dilema 
brasileiro. 6.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 32 

4260



Desse modo, buscamos estudar os mecanismos de apropriação do espaço público 

durante o Carnaval de Salvador, relacionando com as formas de discriminação e 

exclusão vivenciadas no cotidiano da cidade, através de uma análise deste objeto sob 

múltiplas perspectivas de intervenção, a considerar, operadores do Direito, movimentos 

sociais, órgãos públicos e privados. 

Coletamos e analisamos informações sobre as diversas formas de apropriação do 

espaço público realizado durante o Carnaval de Salvador, com especial atenção para os 

eventos ocorridos nas comemorações de 2006 e 2007, tomando como fontes a imprensa, 

o Ministério Público do Estado da Bahia, os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de 

Salvador, as Polícias Militar e Civil, além da população. 

Por fim, foi feito “clippings” de notícias da imprensa baiana e internacional a 

respeito dos dias de festa, assim como entrevistamos artistas e anônimos com o fim de 

buscar sugestões para a melhoria da festa. 

 

3. LIBERDADES CIVIS E CARNAVAL 

 

A História mostra que o conteúdo da liberdade e da igualdade se ampliam 

com a evolução da humanidade. Fortalece-se, estende-se, à medida que a atividade 

humana se alarga. O entendimento sobre a liberdade e a igualdade são conquistas 

constantes10. Durante a história, o conceito de liberdade foi sendo formado como sendo 

uma maneira de resistência à opressão ou à coação da autoridade estatal, os interesses 

da sociedade não eram naquele instante iguais ao do Estado ou do poder que dela 

emanava11. 

Assim, aconteceu na Inglaterra, na redação da Magna Carta Libertatum e 

no Bill of Rights inglês que deu o primeiro passo para a superação oficial das divisões 

estamentais, hierárquicas da sociedade moderna, baseia-se em uma igualdade 

legislativa. Contudo, foi o Bill of Rights norte-americano, que em sua primeira 1ª 

Emenda tratou dos direitos relativos ao culto religioso, direito de petição, à liberdade de 

expressão, à liberdade de imprensa e do direito de reunião: 
 

                                                 
10 SILVA. José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 232. 
11  SILVA. José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 232. 
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O Congresso não fará lei alguma que tenda a estabelecer uma religião, ou 
proibir o livre exercício dos cultos; ou cercear a liberdade de palavra, ou de 
imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao 
governo petições para a reparação de seus agravos. (tradução nossa) 

 

Com efeito, no que tange ao desenvolvimento das liberdades individuais, estas 

surgiram antes das liberdades coletivas. Porém, com o avançar da sociedade 

contemporânea, os direitos coletivos ganham uma dimensão cada vez mais importante, 

sendo necessário rever os valores liberalistas e essencialmente individualistas da 

Constituição Brasileira. 

Nesse sentido, percebe-se que a Constituição brasileira de 1824 não contemplava 

explicitamente o direito de associação, omitindo-se a respeito. Apenas na Constituição 

de 1891 foi introduzido este direito fundamental, estando presentes nas demais cartas a 

partir de então12. Dessa forma, diz-se que o direito de associação é um direito complexo, 

que se decompõe e vários direitos ou liberdades específicas. 

Embora as associações exerçam livremente suas atividades, elas não podem 

levar à constituição de privilégios, estando sujeitas aos ônus e aos gravames aos quais 

estariam submetidas a atividade se exercida pelo indivíduo livremente13. 

Por fim, as associações de pessoas com finalidade lucrativa vão encontrar 

respaldo constitucional em dispositivos extravagantes ao que assegura a liberdade de 

empresa ou de livre iniciativa14, não incluindo, portanto grandes blocos de Carnaval da 

Bahia. 

Estas associações prezam pela inauguração de ambientes privilegiados em que 

tratamento igualitário é sempre sinônimo de tratamento inferior. O bloco de Carnaval, o 

camarote, o grande clube ou o “beco de Ondina” são espécies de garantias de local 

diferenciado onde operam as regras impessoais, e os corpos que serão destinados a esses 

espaços são selecionados de forma precisa a partir da arena de relações da sociedade em 

geral. 

Deste modo, tal como acontece durante todo o ano, a lei universalizante e 

igualitária é utilizada freqüentemente para servir como elemento fundamental de 

                                                 
12  BASTOS. Celso Ribeiro, & MARTINS. Ives Gandra, Comentários à Constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. p.96. 
13  BASTOS. Celso Ribeiro, & MARTINS. Ives Gandra, Comentários à Constituição do Brasil:  
promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. p.98. 
14  BASTOS. Celso Ribeiro, & MARTINS. Ives Gandra, Comentários à Constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. p.99. 
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sujeição e diferenciação política e social.  

Nesse sentido, deve-se combater à discriminação combinando medidas criativas 

com políticas compensatórias que acelerem a igualdade enquanto processo, não só 

durante a festa, mas em todos os período do ano15. 

Cabe dizer que para garantir e assegurar a igualdade não basta apenas proibir a 

discriminação, mediante legislação repressiva, ou órgãos fiscalizadores presentes na 

festa, são essencias as estratégias promocionais capazes de estimular a inserção e 

inclusão de grupos socialmente vulneráveis. 

 

4. ESPAÇOS PÚBLICOS E RACISMO AMBIENTAL 

 

Ao longo da evolução da festa, as tensões nunca desapareceram, sem prejuízo da 

atualização das suas formas de manifestação. Assim, as ruas marginalizadas dos meados 

do século passado e destinadas ao entrudo16, cedem lugar para a popular invenção do 

trio elétrico.  

Nesse instante, as elites, outrora isoladas nos clubes, vão às ruas protegidas por 

cordas. Nos últimos anos, um polêmico expediente atualizou a segregação e sofisticou a 

exploração de espaços públicos a partir de espaços privados por particulares, tais como 

os camarotes.  

Assim, o maior acontecimento da vida baiana apresenta crescentes 

possibilidades de geração de dividendos políticos e econômicos, ao passo que a 

revolução política, estética e cultural que se operavam a cada ano, ficaram cada vez 

mais restritas a aparições isoladas, ou mesmo monopolizadas pelas grandes estrelas da 

“Axé Music” alinhadas com os órgãos de imprensa.  

Em outras palavras, a característica que notabilizou o festejo como um caldeirão 

multicultural de múltiplas possibilidades vem se transformando numa festa repetitiva e 

monótona, em cuja todos se esforçam para serem iguais aos mais famosos.  

 

                                                 
15  PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos.  São Paulo: Max Limonad, 1997. p.134. 
16  Período de violenta algazarra que precedia a quaresma. Com o intuito de organizar a mesma, o 
“Poder Político” franqueou as ruas aos pretos/mestiços pobres, vez que a rua representava não nobreza. 
Entretanto, as celebrações de preto eram altamente mal vistas, basta ver os periódicos locais da época, 
aquele era o espaço do negro. 
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“Atrás do trio elétrico instaurou-se uma espécie de zona livre liberada, 
território livre onde todas as distinções vão por água abaixo, principalmente a 
social. A impossibilidade de manter a hierarquia social em tal espaço vai 
levando a uma crescente privatização de trios-blocos Carnavalescos de pessoas 
economicamente privilegiadas que contratam pequenos e péssimos trios para 
tocar dentro do bloco, na área balizada e protegida por cordões; além de social 
e racialmente discriminatória, esses trios são esteticamente prejudiciais ao 
Carnaval, não só pela baixa qualidade musical, como pela forma 
intoleravelmente deselegante como que se comportam em relação aos afoxés, 
sufocando o som dos atabaques.17”  

 

 

Para a antropológa Goli Guerreiro18, estas diferenciações  que acontecem hoje na 

festa podem ser verificadas mesmo antes do atual modelo de Carnaval, ainda na época 

do entrudo, festa de herança portuguesa que reproduzia o status diferenciado de negros 

e brancos nos tempos coloniais. Para a autora, a hierarquia entre as raças e a distância 

social que as separava não perdia força durante os festejos e os valores da sociedade 

escravista eram reiterados. 

Para Paulo Miguez19, o Carnaval vai representar um salto de escala em que se 

inscrevem importantes inovações como um novo arranjo espacial dos festejos com a 

incorporação do território aberto da rua e a emergência de novos atores sociais – as 

sociedades Carnavalescas – formadas por membros da elite dominante e 

especificamente dedicadas à realização e participação na festa, além dos primeiros 

blocos, cordões e batucadas, formas tradicionais de participação organizada das 

camadas populares nos festejos caranavalescos. 

Como um ritual, o Carnaval ressalta aspectos do mundo diário e de suas relações 

sociais. O problema é que no mundo ritual as coisas são ditas com maior veemência, 

com maior coerência e maior consciência, v.g, as cordas para separar raças e classes 

                                                 
17  RISÉRIO, Antônio. Carnaval Ijexá. Salvador: Corrupio, 1981. 

18  GUERREIRO, Goli. História do Carnaval da Bahia. O mito da Democracia Racial. In Bahia An. 
& Dados, Salvador, CEI. v.3. n.4. p. 100-105, mar.1994. 
19  MIGUEZ, Paulo. Que bloco é esse? In FISCHER, Tânia. Carnaval Baiano: Negócios e 
oportunidades. Brasília: Ed. Sebrae, 1996. p. 75-78. Na verdade, a origem dos blocos, cordões e 
batucadas antecedem o surgimento do próprio carnaval. Enquanto os afoxés se vinculavam explicitamente 
aos terreiros de candomblé, blocos, cordões e batucadas organizavam-se tendo como base relações de 
vizinhança, nos bairros populares, de companheirismo, nos locais de trabalho, ou então, a partir de 
corporações profissionais, até mesmo militares. Estas agremiações carnavalescas tinham o seu processo 
de organização assentado no trabalho de cada um dos participantes, normalmente reunidos em mutirão. 
Eram comuns as rifas, o Livro de ouro que angariava contribuições, além de colaborações de casas 
comerciais, patrocinando os prêmios oferecidos em concurso e nos desfiles do Carnaval.   
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durante a festa.  

Desta forma, seguimos o entendimento de que os rituais seriam instrumentos que 

permitem maior clareza às mensagens sociais e devem ser compreendidos pelos 

profissionais que pretendem trabalhar com o direito.  

De fato, a idéia de igualdade no Estado Democrático de Direito não deve se 

resumir apenas à isonomia formal. Em uma sociedade que se pretende inclusiva, é 

fundamental construir e aplicar o Direito de modo a promover, no plano dos fatos, a 

igualdade real entre as pessoas reduzindo os desníveis sociais e de poder existentes20. 

         Daí, exsurge, no debate cotidiano e na observação da manifestação cultural do 

Carnaval, a preocupação com o ambiente usado pelos grupos mais vulneráveis, 

historicamente subjugados na vida social, como os afrodescendentes, as mulheres, os 

pobres e os homossexuais.  

Na festa do Carnaval, tais grupos se encontram segregados simbólica e 

fisicamente por marcadores de benefícios e identidades, tais quais muros,  tapumes, 

arquibancadas, e outros símbolos de diferenciação, os quais por vezes são os seus 

próprios corpos que seguram as cordas e evitam a mistura sócio-racial. 

 A definição dos ambientes ocupados durante a festa, a institucionalização dessas 

decisões, a multiplicação da estrutura de exclusão são parte essencial de um regime que 

naturaliza a opressão numa das mais contraditórias cidades do mundo.  

Didaticamente, poderíamos classificar21 as organizações Carnavalescas baianas 

que ocupam o ambiente da festa como:  

• Quanto à temática: blocos de índios22, afro23 e travestidos24; 

• Quanto ao suporte musical: blocos de percussão, de percussão e sopro25, 

                                                 
20  SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudo de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006. p. 133. 
21  Classificação definida por: MIGUEZ, Paulo. Que bloco é esse? In FISCHER, Tânia. Carnaval 
Baiano: Negócios e oportunidades. Brasília: Ed. Sebrae, 1996. p. 75-78. 
22  Surgiram nos anos 60. Na sua origem estavam jovens da comunidade negro-mestiça da cidade, 
até então organizados em escolas de samba, afoxés e blocos de “embalo” dos bairros populares. 
23  Surgem a partir dos anos 70, o Carnaval baiano começa a ser marcado  pela presença ativa de 
organizações carnavalescas da juventude negro-mestiça, os blocos afro, que desencadeiam um processo 
de renovação e inovação da festa, já que constituem organizações de inspiração claramente africana e 
voltadas a afirmação de uma etnicidade. 
24  Blocos formados por homens travestidos de mulheres, realizando um dos rituais de inversão de 
papéis, tão caros à festa carnavalesca. 
25  Herdeiros diretos dos blocos, cordões e batucadas que enchiam as ruas da cidade nos primeiros 
carnavais. Tem como característica básica a utilização de uma charanga com instrumentos de percussão, 
acrescidos de instrumentos de sopro, no caso dos blocos de percussão e sopro. 
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trio26 e independentes27; 

• Quanto à temática e suporte musical: afoxés28; 

• Quanto ao local e calendário de desfile: blocos alternativos29. 

 

A classificação demonstra que a cena carnavalesca vem sendo dominada pelos 

trios elétricos, numa clara demarcação sócio-étnica dos espaços do carnaval, 

expressando a oposição “casa x rua”: em vez de uma vida orientada coletivamente, o 

burgo é o foco da maioria das ações da vida cotidiana e todos os espaços são marcados 

individualizadamente30. 

Vale lembrar que isto não ocorre somente no período do carnaval, em rotinas de 

sociedades assim constituídas, tudo é individual: cadeiras para o cinema e o teatro, 

ônibus, avião e locais de refeições. As cabines telefônicas também são individualizadas, 

bem como a maioria dos aparelhos domésticos e de mesa31.  

Percebe-se que esse sistema relacional e de regras é enfatizado no carnaval, 

produzindo formas de discriminação dos espaços, tendo lugares para brancos e outros 

para negros, espaço para ricos e para pobres, espaços de violência e de paz, espécie de 

tecnologias da segregação (representado por clubes, cordas e camarotes) que refletem o 

cotidiano da disputa entre o público e o privado, a casa & a rua.  

Por meio desses expedientes, passa a haver os rejeitados até mesmo entre os 

rejeitados, e uma explosiva combinação de elementos promotores de Racismo 

                                                 
26  Esta denominação decorre do fato de estes blocos utilizarem um trio elétrico como substituto 
das charangas e orquestras. Incorporados ao Carnaval de rua nos anos 60, segmentos de classe média e 
média-alta vão efetuar movimentos de privatização do trio com a organização de blocos de carnaval. 
Inicia a produção de uma versão elitizada do trio, aprisionado pelas cordas do bloco e a reintrodução de 
uma hierarquia social na ocupação do espaço público do carnaval, singularizado pelos blocos de trio.  
27  Categoria que se enquadra os trios que participam da festa sem utilizarem as cordas que 
caracterizam os blocos. Mantêm a tradição inaugurada pela fobica de Dodô e Osmar no carnaval de 1950. 
Os fundadores do trio elétrico promoveram a conquista definitiva da rua, criando um novo espaço da 
festa, uma espécie de território livre e igualitário, uma democracia do lúdico, da qual só não participa 
“quem já morreu”. Único espaço que, ainda, pode ser apropriado conjuntamente pelos participantes da 
festa de uma maneira não hierarquizada. 
28  Afoxé, em regra geral, é vinculado a um terreiro de candomblé. Do ponto de vista musical, 
caracterizava-se por fazer uso de orquestras compostas de instrumentos percussivos leves como 
atabaques, agogôs e xequerês e entoar cânticos da liturgia do candomblé. 
29  Caracterizam por utilizarem o trio elétrico dentro de suas cordas e apresentarem um perfil 
organizacional e atributos bastante semelhante aos blocos de trio. Surgiram como uma importante 
estratégia de crescimento mercadológico dos blocos de trio que procuravam fugir do circuito oficial já 
saturado. 
30  DAMATTA, Roberto. A casa & a rua. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 40 
31  DAMATTA, Roberto. A casa & a rua. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 40 
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Ambiental passam a conviver de forma naturalizada nas mentes e espíritos dos foliões. 

Racismo Ambiental significa as políticas que aloca os corpos indesejados em ambientes 

impróprios. 

 Como pudemos ver na imprensa, nosso objeto de pesquisa não se trata de 

novidade para as autoridades, para os blocos, para os empresários, para a população, 

para a cidade enfim.  

Durante as atividades de coleta de dados identificamos uma vanguarda artística 

distribuídos em diferentes espaços que tem alertado para os perigos de uma 

pasteurização do carnaval baiano. Essa vanguarda está representada por artistas que 

fazem a festa como a cantora Margareth Menezes e o músico Carlinhos Brown, Moraes 

Moreira e por outros que não comandam o povo nos dias da folia como Aninha Franco, 

dramaturga e autora da peça “Esse Glauber”, que retrata um dia na vida de dois 

cordeiros durante o carnaval. 32

Carlinhos Brown criou mal estar ao falar na evolução jiló, que amarga para uns; 

Margareth Menezes propôs o fim das cordas que separam os que podem curtir a festa 

sem medo de ser espezinhado num espaço delimitado por uma faixa azul que delimita 

uma área ridiculamente estreita arbitrariamente posta pela prefeitura, e que deve ser 

dividida por ladrões, foliões, famílias, trabalhadores informais geralmente não 

licenciados pela Prefeitura.  

 

5. REGULAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 

 

 A maior associação de pessoas já vista em todo o mundo foi regulamentada no 

ano de 2007 através da edição dos decretos municipais número 17.150/2007 que 

disciplina o fluxo de entidades Carnavalescas durante o carnaval (ordem das entidades, 

despejo dos dejetos dos trios elétricos, e cria competência para a Polícia Militar!), 

17.021 de 01 de Dezembro de 2006 que institui a Operação carnaval, bem como do 

decreto municipal número 17.120 de 15 de Janeiro de 2007 que disciplina o 

licenciamento e fiscalização de entidade, a instalação e exploração do serviço de 

camarote, praticável, arquibancada e similares em áreas públicas ou privadas; o nível de 

emissão sonora; a exibição e a exploração de publicidade em geral; a exploração de 
                                                 
32  Edições do Jornal A Tarde, Tribuna da Bahia e Correio da Bahia veiculadas nos dias do 
carnaval de 2007. 

4267



atividades, de caráter eventual, em áreas privadas; e o regime de estimativa da base de 

cálculo para o recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

Sendo esta última atribuição da Secretaria da Fazenda, e as demais atribuições da 

SUCOM (Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município). 

O presidente da EMTURSA (Empresa de Turismo S/A) exerce a presidência da 

Operação Carnaval competindo-lhe planejar, implementar e operacionalizar medidas 

que visem o bom cumprimento da Operação. Para tanto, o presidente da EMTURSA 

conta com um grupo de trabalho composto pelos titulares das Secretarias: Municipal do 

Governo, de Articulação e Promoção da Cidadania, de Transportes e Infra-Estrutura, da 

Fazenda, da Saúde, da Reparação, de Serviços Públicos, de Desenvolvimento Social, da 

Habitação, da Comunicação Social, e do Planejamento. Este grupo de trabalho zela pela 

articulação de órgãos e entidades da Administração Municipal e de outras esferas do 

Poder Público, bem como de entidades privadas relacionadas à festa e importantes para 

o sucesso da Operação. 

Embora haja uma preocupação em regulamentar grande número de aspectos da 

festa, a edição anual de decretos, a atribução de competência à EMTURSA para 

planejar a festa (em um mês!), a inexistência de conta específica para gestão de recursos 

do Carnaval, dentre outros graves problemas, demonstram, a um só tempo, a 

incapacidade de planejamento de longo prazo do gestor público, e a insensibilidade da 

sociedade civil que prefere mendigar dinheiro ao invés de exigir decência na festa, ou 

prefere individualizar as possibilidades de negócios na festa, e precarizar as relações 

travadas no espaço público. 

Etimologicamente Carnaval significa o que vale é a carne, uma espécie de vale-

tudo, e em Salvador, a entrega simbólica das chaves da cidade ao Rei Momo parece 

realmente contagiar os agentes da festa.  

Como resultado, temos que no ano de 2006, os Filhos de Gandhy não tiveram 

seu lugar definido consensualmente entre as associações Carnavalescas respeitado pelo 

seu colega de folia Camaleão. A associação desrespeitada não foi capaz de produzir 

uma resposta adequada para a violação, em parte, porque a institucionalidade da festa 

não permitiu tal operação, e por outro lado, porque a associação buscou meios inidôneos 

para a resolução do imbróglio. 

Na mesma linha, vimos assistindo no meio fonográfico, apropriações de 
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expressões culturais como canções, danças, ritmos, artesanatos e símbolos sem qualquer 

menção ou retribuição as comunidades ou indivíduos que os criaram.  

Quanto à função de segurança privada, exclusiva de empresas devidamente 

regulamentadas na Polícia Federal e com fardamento diferenciado, define a presença de 

cordeiros (função de segurar as cordas que delimitam o espaço entre os associados do 

bloco e os foliões "pipoca" e de fazer o deslocamento do bloco); fiscais de corda 

(responsável pelo monitoramento de aproximadamente 10 cordeiros); supervisores de 

corda (responsável pelo monitoramento de cinco fiscais de corda); disciplinadores 

(responsáveis por funções que vão desde a evolução do desfile do bloco até o 

ordenamento do mesmo33); orientadores de filas (responsável pelo ordenamento das 

filas de acesso aos banheiros, aos caixas do bar e aos bares do carro de apoio); fiscais de 

fantasia (grupo de triagem responsável pela fiscalização de eventuais pessoas que 

estejam no bloco sem fantasia, ou com fantasias falsas e ambulantes não credenciados); 

seguranças - patrulhas móveis (prepostos responsáveis pela prevenção e contenção de 

excessos cometidos por foliões, sejam eles do bloco ou da pipoca,  e que zelam 

pela harmonia do desfile). 

 Nesse sentido, na regulamentação da função de segurança no carnaval, 

encontramos a disciplina legal de uma peça-chave para o funcionamento do carnaval de 

Salvador: o cordeiro e a cordeira. O uso do corpo manifesta-se como mais uma 

engenhosa invenção da sociedade baiana, o desempregado, a diarista, o trabalhador 

precarizado e informal clama ao dono do bloco a participação na estrutura de 

segregação. O muro humano assegurará na festa a possibilidade de separação física e 

simbólica praticada durante todo o ano através da segregação nos bairros, nos 

transportes, no acesso aos principais equipamentos urbanos; em troca, a expectativa de 

receber R$ 14,00 (catorze reais) na quarta-feira de cinzas. 

 Quanto aos camarotes, a maioria deles encontra-se em áreas privadas, e os 

transtornos causados por conta da instalação e desinstalação dos mesmos, a exemplo da 

ocupação de calçadas não são evitados pela atuação da SUCOM, embora sejam 

acompanhados. Os poucos casos de uso de espaço público se deram no Campo Grande, 

                                                 
33  Atividades como: abre-alas - grupo que vai posicionado na frente e fora do bloco, com objetivo 
de fazer a "pipoca" evoluir ao longo da avenida, evitando a paralisação da entidade, contenção - grupos 
que vão na frente e no fundo do bloco, evitando o contato dos associados com as cordas destas áreas, 
ordenamento dos acessos ao trio e carro de apoio ( enfermaria, banheiros, área VIP) 
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onde uma empresa adquiriu direitos através de licitação, e na Barra onde o camarote da 

Contigo, mesmo sem autorização edificou sua estrutura na praia. Uma interessante 

discussão legal em torno dos camarotes é a sua posição ilegal de “free riders”, posto 

que o pagamento de direitos de arena devido aos artistas que animam a festa encontra 

previsão legal. 

 Iniciativas de monitoramento de Direitos Humanos durante a festa foram 

implementadas sem sucesso, cita-se como exemplo a Secretaria de Reparação do 

Município que demandou uma estrutura ineficaz, contando com equipe mal qualificada, 

e com função de informar que os negros ocupam funções de cordeiros, catadores de 

lata; ao passo que os brancos se divertem e monopolizam as oportunidades de negócio 

na festa.  

Em outras palavras, diagnosticam, mas não reúnem condições de apresentar uma 

agenda propositiva, nem de implementar eventuais propostas. 

Embora exista a preocupação com as condições de segurança e medidas em caso 

de pânico em camarotes, à rua, franqueada ao povo, começa a dar os primeiros passos 

em direção a um tratamento mais decente à população, sobretudo em razão da lúcida 

atuação policial que, além de dar enormes passos rumo à integração gestão da festa, 

sugere uma série de elementos que contribuiriam para a melhoria da festa como um 

todo.  

Aspecto negativo referente à atuação da Polícia Militar, e que torna perigoso o 

ambiente do “povão” é o policiamento ostensivo que desprovido de dados técnicos que 

avaliam a capacidade dos circuitos atuam mediante o monitoramento por câmeras e a 

remoção de, em grande parte, das mesmas pessoas. 

Concernente a tão falada violência policial, sabemos que há grupos inteiros de 

pessoas que saem com o objetivo de promover a violência, tais grupos representam um 

desafio para a inteligência policial.  

O professor Samuel Vida34 sugere que seja realizado um cadastro dos 

pertubadores da festa, e seja impedido o acesso dos mesmos aos circuitos nos dias da 

folia, a exemplo do que é feito com torcedores ingleses fanáticos sempre prontos a 

estragar a festa de alguém. 

 Quanto ao financiamento da festa, temos que a tradicionalmente arrecadação da 
                                                 
34  Professor da Universidade Federal da Bahia onde leciona as matérias: Introdução ao Estudo do 

Direito e Sociologia Jurídica.  
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cidade do Salvador se traduz em um alto grau de dependênia de atores externos da 

iniciativa privada e pública.  

Embora o montante que deixa de ser arrecadado no licenciamento de camarotes 

não interfira na organização da festa, grande número de ocorrências registradas pela 

SUCOM referem-se ao número de empresários ligados ao ramo de camarotes que 

optam por não se licenciar junto ao órgão de forma adequada, e agir de forma 

clandestina.  

A baixa capacidade de endividamento do munícipio colabora com os poucos 

recursos mobilizados para a criação de um quadro em que a festa não é autosustentável, 

e o contribuinte municipal e estadual acaba tendo que pagar a conta da folia própria e 

alheia, turistas nacionais e internacionais. 

Quanto ao serviço de transportes, a Secretaria de transportes públicos cria 

anualmente uma “Operação Carnaval”, que se limita a realização de um escalonamento 

de roteiros de linhas de transporte, sem qualquer preocupação com o usuário, nem com 

a implementação da operação, a qual fica sob a responsabilidade do Sindicato das 

Empresas de Transporte de Salvador, que por sua vez, age através de prepostos 

aparentemente instruídos a tratar mal e até a bater nos usuários. Inclusive, as entrevistas 

realizadas com os foliões apontaram o serviço de transportes como o pior serviço 

durante a festa. 

Vige durante a festa um código de boa conduta no Carnaval, elaborado pelo 

Conselho Municipal do Carnaval. Este código institui penalidades para quem o violar.  

Tal código preocupa-se essencialmente com a evolução dos blocos no circuito, 

ou melhor na passarela dos circuitos, sem devotar maiores preocupações com questões 

de ordem pública necessariamente vinculadas a natureza da festa. Por exemplo, na 

gradação de faltas trazida pelo código, preocupações com descumprimento de normas 

sanitárias e de saúde pública constitue-se falta leve, ao passo que ultrapassar em 06 

(seis!) minutos o tempo de desfile no circuito dá azo a reputação de tal conduta como 

falta gravíssima. Sendo que a primeira, redunda em advertência verbal ou escrita, e a 

segunda redunda em até perda do cadastramento da entidade. 

 

6. TRAÇANDO UM HORIZONTE: A CONCLUSÃO  
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A apropriação do espaço público no Carnaval de Salvador orienta-se pelos 

padrões vigentes na epóca não Carnavalesca da cidade, ou seja, aloca voluntária ou 

involuntariamente, grupos vulnerabilizados em locais insalubres, distantes de 

equipamentos públicos e privados essenciais, sem oferta de bens de qualidade, sujeito a 

riscos e perigos evitáveis. 

Deste modo, é estudando o espaço de uma sociedade que se pode lançar luz 

sobre questões tão importantes como o seu sistema ritual e o modo pelo qual ela faz sua 

dinâmica. 

Existe uma larga agenda de pesquisa em torno do Carnaval, porém, no que tange 

ao objeto deste estudo, a regulamentação da festa, limitar-nos-emos a esboçar um rol 

(não taxativo) de propostas para a melhoria da festa: 

1. Deve-se envolver a população nas decisões de políticas 

públicas relacionadas ao carnaval, principalmente grupos 

marginalizados na festa, tais como vendedores ambulantes, 

cordeiros e pequenos artistas de rua;  

2. Demonstra-se importante a elaboração de um Plano Diretor do 

Carnaval de Salvador, a fim de mapear espaços e desenvolver 

diretrizes para a festa; 

3. As preocupações com a qualidade ambiental deve ser 

priorizada enquanto elemento que interfere diretamente na 

qualidade de vida e saúde dos foliões; 

4. Um Plano Estratégico do Carnaval (diretrizes econômicas, 

gerenciais, informacionais etc) possibilitaria um melhor 

gerenciamento econômico da festa e uma maior participação 

social e transparência das contas públicas do governo durante a 

festa; 

5. Deve-se oferecer melhorias aos carnavais dos bairros e no 

transporte público; 

6. Medidas que demonstrem preocupações com acessibilidade nos 

circuitos e espaços públicos da festa, principalmente para 

idosos e deficientes;  

7. Deve-se reforçar a participação, bem como o aumento do 

4272



período de planejamento das ações da festa com vistas a 

permitir participação mais efetiva de órgãos qualificados como 

o Conselho Regional de de Engenharia e Arquitetura – CREA, 

a Polícia Militar – PM, dentre outros. 

 

Por fim, sabemos que tal como o cotidiano diário, o Carnaval, acima de tudo, é 

um espaço político de disputa. São necessárias novas estratégias políticas, tal como fez 

o Ilê Aiyê ao inaugurar uma nova estética no Carnaval de Salvador, visando uma 

adequação da cultura popular aos novos padrões artísticos da festa.  

Deste modo, o que esperamos é que o Poder Público seja mais proativo nesse 

processo, elaborando estudos, dimensionando espaços e, principalmente, garantindo 

direitos. Esta garantia deve ser feita durante todos os dias do ano, possibilitando o 

acesso à informação, à educação, à saúde, à cultura e a recursos econômicos. 

A efetivação de direitos durante o ano representará, sem dúvida, uma melhoria 

incondicional a festa, já que toda síntese é antes de tudo um espaço reprodutor de uma 

realidade que insistimos em esconder e principalmente, desdizer.  

Tal como o Direito, o espaço é pensado em função dos incluídos. É hora de 

incluirmos outros atores, a fim de construir um patamar de surgimento do chamado 

Direito de Solidariedade, estabelecendo um equilíbrio razoável entre as classes sociais 

baianas: epítome da unidade na diversidade e a diversidade na unidade35. 

O que nas palavras de um compositor baiano poderia, assim, ser escrito: 

 

Falando do Carnaval 

No seu contexto atual 

Tenho sim, opiniões 

Espero enfim que os leitores 

Entendam os meus clamores 

Explico as minhas razões. 

 

                                                 
35  BEZERRA, Paulo César Santos. Temas Atuais de Direitos Fundamentais. Ilhéus, Editus, 2006. p. 

262-265. 
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E não serei um estorvo 

Que se manifeste o povo 

Assumindo a direção, 

Declaro aqui como músico 

Que a rua é um espaço público 

Não tem privatização. 

 

A gente ali se descobre 

Sendo rico, sendo pobre 

Preto, branco e amarelo 

E então, nessa circunstância 

Não cabe a intolerância 

O carnaval é um elo. 

 

Que forma a grande corrente 

E aí meu irmão, sai da frente 

Que vou metendo a caneta 

Dizendo tudo o que resta: 

Assim queremos a festa 

Mais popular do Planeta. 

Moraes Moreira36

 

                                                 
36  OLIVEIRA, Césio. Entrevista com Moraes Moreira. In Viver Bahia! Revista de Turismo da Bahia. 

Março de 2008. Ano 1. nº 7. Bahia/Brasil. P. 34-42 
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IMPLICAÇÕES DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E  

DA LIVRE CONCORRÊNCIA SOBRE O  

PERFIL CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

Afonso de Paula Pinheiro Rocha ∗

 
 

RESUMO 

O trabalho objetiva apresentar a necessária ponderação e harmonização constitucional 

que deve ser realizada entre o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência e o 

próprio sistema constitucional de proteção à propriedade intelectual. Demonstra-se a 

relevância da livre iniciativa enquanto valor e princípio da ordem econômica e o 

princípio da livre concorrência é identificada como um corolário do anterior. São 

apresentados os monopólios constitucionais existentes, que devem ser concebidos em 

um número exaustivo de hipóteses. Traça-se um breve panorama das teorias 

justificadores da existência e da forma dos direitos de propriedade intelectual e como o 

tratamento constitucional e legal está a criar situações equivalentes a monopólios. O 

trabalho aponta ainda é necessária uma limitação no escopo da proteção conferida aos 

conferidos aos direitos de propriedade intelectual, sob pena de se estar permitindo a 

existência de monopólios danosos ao mercado e em contraste com o que preceitua o 

princípio da livre iniciativa. Nesse contexto, demonstra-se que os direitos de 

propriedade intelectual devem ser interpretados num prisma relativo aos direitos 

humanos, tendo em vista o tratamento constitucional interno e as obrigações assumidas 

em diversos tratados internacionais. Por fim, o trabalho conclui que o princípio da livre 

iniciativa e livre concorrência devem ser utilizados como diretrizes e eventuais 

limitadores do âmbito de proteção dos direitos de propriedade intelectual de modo a 

prevenir o surgimento de monopólios e favorecendo o objetivo constitucional de 

estimular a inovação e permitir o acesso ao conhecimento. 

 

                                                 
∗ Advogado da PETROBRAS. Mestrando em Direito pela UFC. Pós-graduando – MBA em Direito 
Empresarial pela FGV. Ex-Bolsista CAPES. 
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PALAVRAS CHAVES: MONOPÓLIOS PROPRIEDADE INTELECTUAL; LIVRE 

INICIATIVA; LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

ABSTRACT 

The paper attempts to show the necessary constitutional balance that must exist between 

the principles of free initiative and free competition e the constitutional protection 

system of intellectual property rights. It demonstrates the relevancy of free initiative as 

being as much a value as a principle in the economic order and the free competition 

principle is seen as a corollary of the previous. It shows the existing constitutional 

monopolies that should be conceived in limited cases. It traces an overview of the 

theories that justify the existence and the shape of intellectual property rights and how 

the constitutional and legal regimes are creating monopoly situations. The paper point 

out that is also necessary a limitation on the scope of intellectual property rights 

protection or otherwise there would be permitted the existence of harmful monopolies in 

contrast with the free initiative principle. In this context, it demonstrates that intellectual 

property rights should be interpreted in a human rights framework, in accordance with 

the constitutional and international treaties provisions. In the end, the work concludes 

that the free initiative and free competition principles ought to be used as directives and 

boundaries in the protection of intellectual property rights as a way to prevent 

monopolies and preserving and fostering the constitutional goal of stimulating 

innovation and allowing access to knowledge.    

 

KEYWORDS: MONOPOLIES; INTELLECTUAL PROPERTY; FREE INITIATIVE; 

FREE COMPETITION 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A ordem constitucional econômica consagra uma série de princípios que por 

sua própria natureza devem ser aplicados em bloco. Isto é decorrência lógica do 

princípio da unidade da constituição, o qual propugna que todos os diversos princípios 

se aplicam em conjunto. 
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Nesse sentido, “(...) uma norma constitucional isolada não pode expressar 

significado normativo se está destacada do sistema. Dessa forma, não há interpretação 

de textos isolados, e sim de todo o ordenamento constitucional”1. 

Assim, a hermenêutica a ser aplicada aos dispositivos da ordem 

constitucional econômica não deve ser apenas orientada pelos princípios expressamente 

ali consignados, mas deve se inserir na moldura axiológica de todo o texto 

constitucional, sofrendo influências dos diversos princípios explícitos e implícitos da 

constituição. 

O objetivo do presente estudo é delinear o princípio da livre iniciativa e 

verificar suas implicações na seara dos direitos da propriedade intelectual e o reverso, 

como tais direitos de exclusividade sobre as criações imateriais se compatibilizam com 

os valores da ordem econômica. 

 

1. O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E O COROLÁRIO DA LIVRE 

CONCORRÊNCIA 

 

A idéia de livre iniciativa tanto reflete um valor, como um princípio. 

Enquanto valor refere-se ao ideal, à busca de uma ordem social aberta e democrática 

que permita o acesso e permanência e retirada de todos aqueles que desejam 

desenvolver determinada atividade econômica. Este valor se relaciona com uma idéia de 

liberdade, de desnecessidade de permissão para atuar no mercado. 

Já enquanto princípio, a livre iniciativa adquire um caráter normativo, 

consubstanciando-se numa norma de elevada abstração que visa exatamente resguardar 

o “valor livre iniciativa”. 

Destarte, a livre iniciativa, com esse duplo perfil, encontra-se consagrada no 

caput do art. 170 da Constituição Federal como um dos princípios fundamentais da 

ordem econômica. Sendo um dos fundamentos dessa ordem a mesma condicionará a 

interpretação dos outros nove princípios especificados nos incisos do referido artigo. 

O professor José Afonso da Silva assim o concebe: 

(...) a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e 
comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato. 

                                                 
1 BERCOVICI, Gilberto. O princípio da unidade da Constituição. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000. p.95-99. p. 97. 
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Consta do artigo 170 [da Constituição Federal], como um dos 
esteios da ordem econômica, assim como de seu parágrafo 
único, que assegura a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de 
órgão públicos, salvo casos previstos em lei.2
 

Por sua vez, temos a posição de André Ramos Tavares, verbis: 

Além daqueles princípios fundamentais – livre iniciativa e valor 
social da iniciativa humana – enumerados em seu caput, o art. 
170 das Constituição relaciona em seus nove incisos os 
princípios constitucionais da ordem econômica, afirmando que 
esta tem por fim assegurar a existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, respeitados os seguintes princípios: 
soberania nacional, propriedade privada, função social da 
propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa 
do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e 
sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no país.  
Estes princípios perfazem um conjunto cogente de 
comandos normativos, devendo ser respeitados e observados 
por todos os “Poderes”, sob pena de inconstitucionalidade 
do ato praticado ao arrepio de qualquer deles. Portanto, 
serão inadmissíveis (inválidas) perante a ordem 
constitucional as decisões do Poder Judiciário que 
afrontarem estes princípios, assim como as leis e qualquer 
outro ato estatal que estabelecer metas e comandos 
normativos que, de qualquer maneira, oponham-se ou 
violem tais princípios.3 (destaques do trabalho) 
 

O Art. 170 da Constituição da República, portanto, estabelece os princípios 

gerais da ordem econômica, trazendo garantias para a mesma, como a liberdade de 

iniciativa do setor privado, mas disciplinando, também, limites a serem seguidos, tendo 

em vista outros valores constitucionais como, por exemplo, a dignidade da pessoa 

humana.  

A livre iniciativa impõe obrigações de cunho negativo e positivo para o 

Estado. As de perfil negativo relacionam-se com a não intervenção do Estado, salvo nos 

casos determinados na própria constituição, criando-se e respeitando-se um espaço de 

autonomia da esfera privada. Já as obrigações de perfil positivo impõem ao ente publico 

                                                 
2 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 17ª Edição, São Paulo, 
Melhoramentos. 2005. p. 767. 
3 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003, p. 134. 
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tomar medidas de modo a assegurar a própria existência e “fertilidade” desse âmbito 

privado, adotando medidas de estímulo à economia e ao desenvolvimento privado. 

O princípio da livre concorrência é por sua vez um corolário da livre 

iniciativa ou até mesmo uma forma de incidência da livre iniciativa no contexto das 

relações de concorrência no mercado.  

Cumpre perceber que tais princípios incidem sobre o mercado, este, por sua 

vez deve ser entendido como um sistema de relações, constituídas através do direito, 

através da circulação eficiente dos recursos econômicos. Num viés normativo, o 

mercado deve ser eficiente, permitindo uma circulação fluida de bens na economia, 

permitindo melhor alocação dos recursos. Nesse sentido é elucidativa a lição de Rachel 

Sztajn: 

Na medida em que se entenda mercado como uma instituição 
que vise a criar incentivos, reduzir incertezas, facilitar 
operações entre pessoas, fica clara a idéia de que mercados 
aumentam a prosperidade e, portanto, o bem-estar geral. 
Intervenções em mercados podem ser tanto reguladoras quanto 
moderadoras do conjunto de operações neles realizadas. 
Aquelas são intervenções disciplinadoras de certos mercados, 
estas as destinadas a corrigir desvios que comprometem o 
funcionamento do mercado.4
 

Tanto o princípio da livre iniciativa como da livre concorrência, se traduzem 

em pautas normativas que devem orientar a atuação dos poderes públicos de modo a 

estimular a concorrência, que do ponto de vista econômico é necessária ao 

desenvolvimento social. 

Os mercados com efetiva concorrência entre os agentes econômicos 

interessam às sociedades, uma vez que geram competição e, por conseguinte, mantêm 

os preços próximos ao custo de produção, possibilitando a um maior número de pessoas 

o acesso ao que é produzido.  

Deste modo, a concorrência efetiva enquanto mecanismo de proteção ao 

consumo e ampliação de acesso aos produtos é o valor salvaguardado em nível 

constitucional. Sintetiza bem Rachel Sztajn: 

Mercados livres, atomizados e concorrenciais, ou de 
concorrência perfeita, em que a barganha entre ofertantes e 
adquirentes é comum, são o modelo ideal para troca econômica. 

                                                 
4 SZTAIN, Rachel.  Teoria Jurídica da Empresa: atividade empresária e mercados.  São Paulo: Atlas, 
2004.  p. 36. 
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Por serem atomizados, dificultam aumentos arbitrários de 
preços, manipulação da oferta e, segundo a teoria econômica, 
promovem o bem-estar social.5
  

A ordem econômica constitucional adotou então esta postura central de 

resguardar a concorrência e promover a condições para a efetiva competição. 

Esse compromisso constitucional com a promoção da competitividade no 

mercado implica que o Estado deve reprimir situações patológicas de concorrência, 

como no caso dos monopólios, que são a antítese da concorrência perfeita. 

 

2. OS MONOPÓLIOS CONSTITUCIONAIS  

 

Conclui-se do já exposto que a Constituição não vê com bons olhos a 

existência de monopólios, todavia, em casos específicos e de interesse à soberania 

nacional, existem monopólios que não só são permitidos, mas necessários ao 

atendimento de outros objetivos e valores constitucionais. 

O rol explícito de tais monopólios está no art. 177, in verbis: 

Art. 177. Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos;  
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 
resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;  
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional 
ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem 
assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 
derivados e gás natural de qualquer origem;  
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime 
de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do 
caput do art. 21 desta Constituição Federal. 
 

Além desses monopólios, é importante perceber que existem outros no texto 

constitucional. Ganhou relevância no cenário atual a questão do monopólio sobre o 

serviço postal, contestado na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 

46, que questiona dispositivos da lei 6.538/78 e sua não recepção pela Constituição. 

                                                 
5 Idem. p. 47. 
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Apesar da indecisão no STF, o caso serve para mostrar que existem outros 

espaços constitucionais para monopólios e um espaço em particular que chega até 

mesmo ao patamar de um direito fundamental é a questão da propriedade intelectual. 

Observe-se, contudo, que a existência de direitos de exclusividade sobre 

criações do intelecto está a permitir a existência de “monopólios” na seara econômica 

sem estarem os mesmos insertos nas disposições da ordem social. 

Até a carta constitucional de 1946 a proteção das criações intelectuais ainda 

contava com a possibilidade de pagamento de um prêmio pelo Estado ao inventor ou 

criador pela vulgarização do invento. No novo cenário constitucional, a proteção passa a 

se consubstanciar numa restrição da concorrência. Nesse sentido, a síntese: 

“...até 1967, as várias Constituições, desde o Império, 
determinavam que a lei lhes assegurasse privilégio exclusivo e 
temporário, ou remuneração, como ressarcimento da perda que 
hajam de sofrer por sua vulgarização (Constituição de 1824, art. 
179, inc.26), ou então, na República, o privilégio seria 
concedido pelo Congresso, consistindo em prêmio razoável, 
quando houvesse conveniência de vulgarizá-lo (Constituição de 
1934, art.113, inc. 13, e de 1946, art. 141, § 17), determinaram 
os constituintes de 1934 e de 1946, omitindo-se, neste 
particular, a Carta de 1937, a de 1967, a de 1969 e a 1988. Em 
1967, continuando em 1969, a Constituição “retirou a referência 
à salvaguarda do lado social da invenção, não permitindo mais 
que o Estado a vulgarizasse mediante pagamento de justo 
prêmio, ou seja, de acordo com o valor do invento e dos gastos 
que se ornassem indispensáveis. Em nossos dias, caba somente 
o instituto da desapropriação, que, aliás, não é privilégio algum, 
conservando-se apenas o privilégio temporário, retirado o 
prêmio justo ao inventor.6
 

Portanto, é fácil verificar que a propriedade intelectual, mesmo que se 

procure dar um cunho de reconhecimento social aos inventores, o que realmente se está 

diante é de uma política pública constitucionalmente prescrita. De um mecanismo 

constitucional de estímulo à criação e ao desenvolvimento. 

 

3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO MONOPÓLIOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

                                                 
6 JUNIOR, J. Cretella apud BARBOSA, Denis Borges, Bases Constitucionais da Propriedade 
Intelectual, Revista da ABPI, núm. 59, jul./ago. de 2002.  
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Por propriedade intelectual deve-se entender a existência de uma série de 

direitos que protegem tanto a expressão como a inovação consubstanciada num 

procedimento industrial ou econômico útil à sociedade.  

É da convenção da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

que desponta uma definição internacionalmente aceita do que vem a ser propriedade 

intelectual. Segundo o art. 2º da convenção, a Propriedade Intelectual é o conjunto de 

direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas 

intérpretes; aos fonogramas e radiodifusão; às invenções de um modo geral nos mais 

variados campos do conhecimento humano; aos desenhos, marcas, modelos industriais, 

bem como aos nomes comerciais; proteção e tutela da concorrência e, finalmente, todo e 

qualquer outro direito que seja oriundo da atividade intelectual e cognitiva, seja na seara 

industrial, comercial, artística ou literária.7

Entretanto, ainda é necessário e pertinente saber qual a razão para a 

existência de tais direitos ou mecanismos de proteção às atividades intelectuais. 

A doutrina americana nos traz algumas teorias que tem embasado a 

justificativa da necessidade de um sistema de proteção à propriedade intelectual. 

Podem-se dividir essas teorias em quatro grandes grupos: teorias do “direito natural”; 

teorias da “recompensa através de monopólio”; teorias do “incentivo pelos lucros com o 

monopólio” e teorias de “troca pelos segredos” 8. 

A primeira busca fundamento na existência natural de um direito à 

“propriedade de uma criação ou invenção”. É uma tese de menor aceitação. 

As demais teorias buscam lastro na constatação de que o indivíduo merece 

compensação em virtude dos gastos com a criação de determinado invento ou obra, de 

forma proporcional a sua utilidade para a sociedade, bem como de maneira a garantir 

um incentivo para o contínuo desenvolvimento da tecnologia.  

Tais formas de recompensa/incentivo viriam por meio de uma exclusividade 

temporária sobre a idéia ou invenção, reconhecida pelo Estado. Assim, a maneira mais 
                                                 
7 No original do item (viii) do artigo 2º da convenção: “intellectual property” shall include the rights 
relating to: literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and 
broadcasts, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, 
trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair 
competition and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or 
artistic field”. 
8 POPP, Shane M. The Third Door Is off the Hinges: A Prospective Study on the Effects of the 
create Act Against Federal Patent Policies, JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW. 597 (2005). 
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simples, mais barata e mais efetiva para a sociedade garantir os incentivos é conceder e 

garantir monopólios temporários na forma de direitos exclusivos de patente sobre 

invenções9.  

Essa noção de apropriação das idéias, invenções e obras do intelecto não é 

nova. Na Grécia antiga, contam as histórias de que foi criada uma lei no sentido de que 

se qualquer confeiteiro ou cozinheiro elaborasse um prato ou uma receita diferente e 

com um grau diferenciado de excelência, nenhum outro cozinheiro teria direito de 

repetir tal prato pelo período de um ano. Somente o inventor seria o titular dos lucros 

havidos com a manufatura da receita pelo mesmo período, exatamente para se criar um 

estímulo a que outras pessoas pudessem, através de trabalho, pesquisa e atividade 

inventiva, elaborar um novo prato superior ao primeiro. 

Milhares de anos depois, em Veneza, tais princípios ainda estavam vivos. 

Galileu Galilei, na condição de inventor de um maquinário para a captação de água e 

irrigação de terra com baixos custos e grande conveniência, peticionou ao Doge a 

concessão de um privilégio especial para si, seus herdeiros e a quem viessem licenciar o 

exclusivo direito de se beneficiar da invenção. Argumentou que não era adequado que o 

seu invento, fruto de intenso trabalho e de grandes custos, fosse transformado em 

propriedade comum de todos10.   

O ponto central de justificativa da necessidade de uma garantia jurídica dos 

direitos da propriedade intelectual é exatamente criar mecanismos que permitam – numa 

linguagem econômica – internalizar externalidades positivas. Trata-se de uma maneira 

de garantir uma efetiva viabilidade econômica de determinada atividade de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Imaginemos que determinado inventor utilizou grande gama de recursos e 

tempo para desenvolver um novo produto de maior economia, qualidade e eficiência. 

Num cenário sem as leis de proteção à propriedade intelectual, os eventuais 

                                                 
9 POPP, Shane W. Idem. 
10 SHANE M. Popp, 2005, apud Giles S. Rich, The “Exclusive Right” Since Aristotle, Address At the 
Foundation for a Creative America Bicentennial Celebration—United States Patent and Copyright Laws 
(May 9, 1990). No original: “Galileo Galelei in Venice as the inventor of a machine for raising water and 
irrigating land with small expense and great convenience, petitioning the Doge of Venice for a grant what 
was called a “privilege,” giving him and his heirs, and those he might license, the sole right to make and 
use his machine, saying in his petition: “it not being fit that this invention, which is my own, discovered 
by me with great labor and great expense, be made the common property of everyone.” 
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concorrentes não encontrariam óbices a simplesmente copiar o produto ou a forma de 

produção, sem ter tido qualquer gasto com tempo ou pesquisa.  

Levando a diante esta idéia, teríamos um panorama onde nenhum agente 

econômico se sentiria motivado a pesquisar ou desenvolver novas idéias, exatamente em 

virtude de ser mais economicamente desejável esperar que outros tenham os custos de 

pesquisa e desenvolvimento. 

Desta maneira, justifica-se que aquele que se aventura na busca do 

conhecimento ou da viabilização de uma nova idéia seja recompensado, ou mesmo 

estimulado, a continuar seu trabalho em virtude da garantia estatal de exclusividade 

sobre o proveito econômico da idéia ou invento. 

Assim, conclui-se que a outorga de direitos de propriedade intelectual em 

qualquer de suas doutrinas específicas é a tolerância de um monopólio, de uma 

exclusividade por parte do Estado em favor do indivíduo. 

Cumpre consignar o posicionamento de autores como Robert Sherwood, 

para quem a propriedade intelectual deve ser entendida de forma diversa de um 

monopólio, pois a propriedade intelectual deve ser antes de ser uma proteção, ser um 

estímulo ao desenvolvimento humano. 

O foco da noção de monopólio é a exclusividade na própria atividade a ser 

desempenhada, já para a propriedade intelectual o foco é exclusividade de 

aproveitamento de uma criação intelectual enquanto e nos limites do necessário para 

promover a inovação. Nesse sentido,  

A propriedade intelectual pode oferecer uma vantagem 
importante, mas não é um monopólio. Num monopólio, 
especialmente quando for criado por iniciativa governamental, 
como é freqüente em muitos países comunistas e em 
desenvolvimento, a empresa, na verdade, não fracassa porque 
ela é protegida. A propriedade intelectual protege a idéia, a 
invenção, a expressão criativa, mas não a empresa. No caso da 
propriedade intelectual, o produto da mente pode fracassar ou 
ser suplantado no mercado. No caso de um monopólio, é a 
própria empresa o objeto de proteção.11

 
Consubstanciando tal entendimento temos a posição do ilustre Richard 

Posner, para quem: 

                                                 
11 SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. São Paulo: 
EdUsp. 1992. p.61. 
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(...) uma patente ou um copyright conferem um “monopólio” 
legal para os seus detentores. Esta prática, apesar de comum, é 
um tanto infeliz, pois confunde a idéia de um direito exclusivo 
com a idéia de um monopólio econômico. Eu tenho o direito 
exclusivo ao uso de minha casa, porém não sou um 
monopolista, nem mesmo se a casa fosse extremamente valiosa. 
Uma patente ou um copyright efetivamente cria uma área de 
direitos exclusivos, porém se o titular será ou não capaz de usar 
esses direitos para obter um monopólio depende da existência 
ou não de bons substitutos para o seu produto (...)12

 
Tais considerações são precisas, porém, estão baseadas na premissa de um 

correto equilíbrio tanto no escopo como no prazo de proteção que a legislação confere à 

propriedade intelectual.  

Cada uma das doutrinas formadoras do conceito de propriedade intelectual 

tem experimentado nas últimas décadas uma tendência comum, possivelmente a nota 

definidora da propriedade intelectual no mundo atual, a expansão. 

Quase sem nenhuma exceção o conjunto de direitos outorgados e a duração 

dos mesmos têm crescido de forma contínua, dramática e em constante aceleração desde 

o século 18 até o presente.13

Dessa forma, sem o devido equilíbrio para a propriedade intelectual, esta 

está se consubstanciando num próprio empecilho para a atividade criativa e inventiva 

humana.  

Os direitos autorais ao invés de estimularem as criações artísticas estão a 

permitir um controle exacerbado dos autores sobre trabalhos e conteúdos que 

inegavelmente já se incorporam ao pool cultural comum. As patentes por sua vez, estão 

a limitar o acesso e o desenvolvimento de tecnologias que poderiam fazer avançar a 

fronteira do conhecimento humano. Marcas, símbolos e significados são retirados do 

universo cultural comum, apropriados e revendidos com exclusividade à própria 

sociedade.  
                                                 
12 POSNER, Richard A., Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual 
Property, 4 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 325 (2005). p. 329. No original: “(…) a patent or 
copyright confers a legal “monopoly” on the patent or copyright holder. This usage, though common, is 
unfortunate, because it confuses an exclusive right with an economic monopoly. I have the exclusive right 
to the use of my house, but I am not a monopolist and would not be even if the house were very valuable. 
A patent or copyright does carve out an area of exclusive rights, but whether the rights holder can use his 
rights to obtain a monopoly return depends on whether there are good substitutes for his product…” 
13 FISHER, William. The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas. 
Berkman Center. Havard Law. Disponível: <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>. 
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De tal modo, os efeitos da propriedade intelectual são utilizados de forma a 

representar verdadeiros monopólios para determinada atividade ou tipo de produto. 

Mesmo que a proteção conferida seja à criação intelectual, existindo empresas cuja 

atividade é exatamente a comercialização desse objeto intelectual, o que o direito criou 

foi exatamente um monopólio dessa atividade. 

A propriedade intelectual ganha ainda mais relevo tendo em vista a 

mudança de paradigmas na própria economia, que deixa de ser uma economia baseada 

em bens materiais tangíveis e passa a ser uma new economy, onde a força motriz é o 

valor da informação. 

A propriedade imaterial se torna não só uma ferramenta de atuação 

estratégica das empresas, como também a espinha dorsal de atividades das mais 

diversas, desde a indústria farmacêutica, indústria do entretenimento e, especialmente, 

indústrias de tecnologia. 

Nesse sentido,  

(...) para as empresas a posse do capital físico está se tornando 
marginal ao processo econômico e até desnecessário e 
incômodo. Em contraposição, agora a fonte da riqueza é o 
capital intelectual: conhecimentos estratégicos, marcas, 
patentes, conceitos, enfim, propriedade intelectual.14

 

Devido a este profundo impacto na economia e no próprio mercado, além de 

sua própria existência se relacionar com o desenvolvimento, a propriedade intelectual 

deve ser observada sob a ótica principiológica da ordem social e econômica 

constitucional. 

A exclusividade dos direitos de propriedade intelectual deve ser 

harmonizada e até mesmo delimitada pelos princípios da ordem econômica dos Estados 

Democrático-Constitucionais modernos.  

Assim sendo, a correta compreensão dos limites de proteção estatal para um 

direito de propriedade intelectual deve ser encontrada num juízo de proporcionalidade 

de modo a sopesar os diferentes princípios constitucionais envolvidos, em especial os 

princípios da livre iniciativa e livre concorrência. 

 
                                                 
14 ROVER, Aires J. O Direito Intelectual e seus Paradoxos. In ADOLFO, Luis Gonzaga; 
WACHOWICZ, Marcos (Orgs.). Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. 
Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá. 2006. p. 36. 
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4. PONDERAÇÃO CONSTITUCIONAL ENTRE OS PRINCÍPIOS DA LIVRE 

INICIATIVA E CONCORRÊNCIA E A PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES 

INTELECTUAIS 

 

Cumpre destacar a forma como o texto constitucional consagra os direitos 

de propriedade intelectual, utilizando mais de um inciso do artigo quinto: 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
[...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção 
às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País; (grifos nossos) 
 

A localização no artigo quinto é indicativa de que os direitos de propriedade 

intelectual assumem um perfil de garantias individuais. Além da constituição, temos a 

própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento por excelência 

na ordem internacional a caracterizar e a indicar que direitos são tidos por direitos 

humanos, faz referência aos direitos de propriedade intelectual no art. 27, verbis: 

Artigo 27°  
1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na 
vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que deste 
resultam.  
2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e 
materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou 
artística da sua autoria.15

 
Além da declaração, o tema se fez presente no art. 15 do Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotado pela Resolução n.º 2.200-A da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, entrou em vigor no 

                                                 
15 Universal Declaration of Human Rights. No original: Article 27.(1) Everyone has the right freely to 
participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement 
and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting 
from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 
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Brasil em 24 de fevereiro de 1992, sendo promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho 

de 1992, verbis 

Artigo 15 – 
1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem a cada 
indivíduo o direito de:  
a) Participar da vida cultural;  
b) Desfrutar o progresso científico e suas aplicações;  
c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística 
de que seja autor.  
2. As medidas que os Estados-Partes no presente Pacto deverão 
adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse 
direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao 
desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura.  
3. Os Estados-Partes no presente Pacto comprometem-se a 
respeitar a liberdade indispensável à pesquisa e à atividade 
criadora.  
4. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem os 
benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da 
cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência 
e da cultura. (destaques nossos) 
 

Dos dispositivos constitucionais e dos tratados internacionais sobre direitos 

humanos, percebemos que os direitos de propriedade intelectual possuem um perfil de 

direitos humanos. Essa primeira ótica indica a existência de um direito subjetivo do 

autor ou inventor a beneficiar-se economicamente de suas criações. 

Uma segunda ótica refere-se à destinação social de tais direitos. O inciso 

XXIX indica que o privilégio temporário deve ter em vista o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país. 

Essa textura aberta do dispositivo remete a toda a principiologia da ordem 

econômica, especialmente por ser o desenvolvimento econômico que se será orientado, 

pelos princípios do art. 170 da Constituição Federal. 

Portanto, os direitos de propriedade intelectual, ou melhor, a forma como se 

devem estruturar esses privilégios na legislação se consubstancia num interesse difuso 

de toda a coletividade. 

Há um direito da coletividade de que os privilégios legais atinjam os fins 

constitucionalmente estabelecidos. Existe um direito da coletividade de que as proteções 

outorgadas às criações imateriais sejam tantas que venham a inibir o próprio 

desenvolvimento cultural e tecnológico. 
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Assim, apesar do dispositivo constitucional indicar que a lei ira definir o 

escopo e a duração dos direitos de exclusividade existe um limite constitucional 

implícito que decorre da moldura axiológica da constituição. Há como que uma 

condição de eficiência mínima, para que os privilégios dos incisos XXVII e XIX se 

reputem constitucionais. 

O argumento que aqui se apresenta é que o conteúdo jurídico da expressão: 

“...tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 

País” caracteriza-se como um comando imperativo que vai moldar os limites da 

proteção à propriedade intelectual. 

Tal expressão também está ser uma ponte interpretativa dentro da própria 

constituição, pois o desenvolvimento tecnológico e, principalmente, o econômico é 

determinado pelos princípios da ordem econômica. 

Os princípios da livre iniciativa e livre concorrência ganham um destaque 

nessa análise, pois se tratam de opções constitucionais de organização social-

econômica. Tratam-se das escolhas do corpo social, criando uma esfera de liberdade de 

atuação no mercado para que os indivíduos possam atuar na busca de seus interesses e 

com isso promover o desenvolvimento. 

Há uma colisão aparente entre essas duas linhas de princípios 

constitucionais. A primeira linha de proteção aos criadores, garantindo-lhes 

exclusividade de utilização e aproveitamento de seus inventos e obras e a segunda, 

garantindo à coletividade o direito de acesso às atividades econômicas. 

O ordenamento jurídico ao produzir a proteção ao detentor de determinada 

patente, permitindo-lhe impedir que outros utilizem seu invento ou processo para 

ingressar no mercado e nele atuar, está gerando uma restrição à livre iniciativa. Tal 

restrição só é constitucional na medida de seu efeito – impulsionar o desenvolvimento 

econômico e tecnológico. 

A necessidade dessa harmonização e ponderação é revelada no próprio 

acordo TRIPS – Trade Related Aspects of Inetellectual Property, no âmbito da OMC. 

No preâmbulo do Acordo, os Estados-membros devem assegurar que as medidas e 
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procedimentos adotados para a observância dos direitos de propriedade intelectual não 

podem servir de barreiras ao comércio legítimo.16

Apesar de ser direcionada ao contexto de comércio exterior, fica patente que 

a propriedade intelectual não pode ser utilizada como forma de barreira ao comércio, 

bem como de novos competidores no mercado. 

Mais ainda, há a obrigação de intervenção do Estado de atuar de modo a 

evitar que se formem monopólios privados, consoante o art. 173, § 4º da Constituição 

Federal. Esse comando constitucional não deve ser interpretado tão somente a implicar 

uma postura de repressão a posteriori de uma situação de dominação já verificada. 

É proposta desse trabalho que a Constituição ao determinar que: “A lei 

reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” não está somente 

determinando um comando de criação de uma lei tal como a Lei 8.884/94 e de um 

sistema de proteção da concorrência com órgãos como a SDE e o CADE. 

O verdadeiro comando constitucional é direcionado à todos os poderes 

públicos que devem pautar suas atuações de modo a reprimir as situações de restrição da 

concorrência como forma de consubstanciar o respeito ao princípio da livre-

concorrência. 

Cogita-se de uma determinação ao legislador infra-constitucional de que o 

mesmo não só deve criar um corpo legislativo como o da Lei 8.884/94, como deve se 

abster de criar leis que permitam a concentração de monopólios privados.  

Trata-se de uma limitação de ordem constitucional à lei referida nos incisos 

XIX e XXVII do art. 5º da Constituição. Todo o corpo legislativo referente à 

propriedade intelectual (Lei de Propriedade Industrial, Lei de Direitos Autorais, Lei do 

Software e demais diplomas normativos) deve ser tal que permita a recuperação dos 

investimentos realizados com o desenvolvimento de uma nova idéia, bem como 

estimule novas criações, sem, contudo, estabelecer proteções tão excessivas que venham 

a gerar monopólios. 

Destarte, o princípio da livre iniciativa é um fator de limitação nas políticas 

públicas relativas à propriedade intelectual. É proposta ainda desse trabalho que o 

                                                 
16 HEINEMANN, Andreas. Antitruste Internacional e Propriedade Intelectual. In Propriedade 
Intelectual – Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios. RODRIGUES JR, Edson Beas; 
POLIDO, Fabrício. (Orgs.). Rio de Janeiro: Elsevier. 2007. p. 441. 
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mesmo seja visto como um determinante de uma postura positiva junto ao Estado, para 

que o mesmo atue na produção de conhecimentos intelectuais, seja detentor de patentes 

e utilize as mesmas para promover o desenvolvimento social. 

O princípio da livre iniciativa poderia ainda ser visto como um fundamento 

possível para que o Estado, em razão da supremacia do interesse público, 

“desapropriasse”, mediante indenização adequada, direitos relativos à propriedade 

intelectual e os colocasse no domínio público.  

A livre iniciativa e concorrência possuem severas implicações na 

propriedade intelectual quando se pensa em termos de acesso ao conhecimento e à 

informação. O desenvolvimento econômico perpassa pelo acesso e liberdade de 

utilização do conhecimento humano, 

Stiglitz, Amartaya e milhares de outros economistas 
começaram a notar a correlação perversa entre direito de 
propriedade intelectual, de um lado, e direito do acesso à 
informação e ao conhecimento do outro. A hipótese com que 
trabalhamos é simples: em vez de estar a favor da produção e 
da disseminação de conhecimento, o direito de propriedade 
intelectual, quando radicalizado, limita injustamente o acesso à 
informação e pode se voltar contra o legítimo direito dos povos 
ao conhecimento.17

 
A sociedade utilizaria essa faculdade para construir sobre esse 

conhecimento, permitindo um maior acesso ao conhecimento. A propriedade intelectual 

de propriedade do Estado poderia ainda ser utilizada de forma estratégica para promover 

o acesso de novos competidores não detentores de uma tecnologia mais avançada, 

promovendo-se, assim, a concorrência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do presente trabalho foi lançar luz nas possíveis formas de 

utilizar a carga normativa da ordem econômica, com especial ênfase na livre iniciativa, 

para moldar a percepção do nosso sistema de propriedade intelectual. 

                                                 
17 FALCÃO, Joaquim. Apud BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In 
ADOLFO, Luis Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos (Orgs.). Direito da Propriedade Intelectual – Estudos 
em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá. 2006. p. 119. 
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No mundo atual, a propriedade intelectual é essencial para ao funcionamento 

no mercado, passando a ser uma pauta prioritária nas agendas de política externa e 

interna das nações que almejam o desenvolvimento. 

É necessária a percepção de que o acesso ao conhecimento e a capacidade de 

se beneficiar do desenvolvimento tecnológico é um direito humano. A livre iniciativa e 

a livre concorrência convertem-se, então, em comandos que devem ser observados pelo 

legislador e pelo próprio Estado. A proteção às criações intelectuais deve estar sempre 

atenta e encontrar seu fundamento de existência no delicado equilíbrio entre o interesse 

social no estímulo a inovação e acesso ao conhecimento em contrate com a eventual 

dominação de fato de um determinado mercado decorrente do privilégio legal de 

exclusividade. 

Nessa tensão de valores constitucionais, os princípios da livre iniciativa e 

concorrência devem ser considerados ao se estabelecer o escopo e duração da proteção 

às criações do espírito, podem e devem atuar como limitadores e diretrizes na formação 

de políticas públicas e diplomas legislativos sobre o tema e  
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A PROTEÇÃO DO AUDIOVISUAL E O CINECLUBISMO: O CASO 

DO CINE FALCATRUA 

 

Allan Rocha de Souza* 

 

RESUMO 

Este trabalho analisa o conflito entre os titulares dos direitos de utilização das obras 

audiovisuais no Brasil e a exibição pública de material protegido pelos cineclubes. Esta 

exploração parte do caso judicial entre o Cine Falcatrua e os distribuidores nacionais do 

filme americano “Farhenheit 9/11”, decidido em primeiro grau em outubro de 2007. 

Busca-se identificar, no caso escolhido, os fundamentos jurídicos da decisão, seu 

conteúdo e efeitos, avaliando-os criticamente frente aos apontamerntos doutrinários e a 

legislação aplicável. Inicia-se o desenvolvimento apresentando o arcabouço da proteção 

jurídica do audiovisual no Brasil. Prossegue-se apontando as atividades e objetivos dos 

cineclubes, a partir de documentos oficiais e de divulgação. Em seguida é apresentada a 

decisão de judicial de um conflito entre as atividades do cineclube “CineFalcatrua”, da 

UFES, e os interesses da distribuidora “Consórcio Europa”, e são analisados os 

fundamentos e justificativas da decisão a partir das referências legislativas e 

doutrinárias e dos desafios contemporâneos relativos aos direitos autorais. Conduz-se 

então uma análise da situação à luz dos direitos fundamentais e preceitos 

constitucionais, colocando em discussão os limites da proteção patrimonial em sede de 

direito autoral, abordando também a aplicação e efetividade destes direitos nas relações 

privadas. As conclusões buscam refletir o necessário equilíbrio entre a proteção 

patrimonial dos titulares e o interesse público, expresso neste caso através dos direitos 

sociais, intrínsecos à própria proteção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS AUTORAIS; CINECLUBES; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

ABSTRACT 

This paper examines the conflict between the right holders of audiovisual works in 

Brazil and the public exhibition of material protected by cineclubs. This exploitation of 

* Doutorando em Direito Civil na UERJ. Mestre e professor de direito civil na FDC. Advogado 
membro da Comissão de Direitos Autorais e Direitos da personalidade da OAB-RJ. 
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the court case between the Cine Falcatrua and the national distributors of the american 

movie "Fahrenheit 9 / 11", decided by the federal court in October 2007. It is sought to 

identify, in the case chosen, the legal foundations of the decision, its contents and 

purposes, evaluating them critically in the face of doctrinal papers and the applicable 

law.The paper develops at first by providing the legal framework of the audiovisual 

protection in Brazil. It continues by pointing the activities and objectives of cineclubs, 

from official documents and disclosured information. We then present the decision that 

illustrates the conflict between the activities of the cineclub "CineFalcatrua", the UFES, 

and the interests of the distributor "Consórcio Europa”, and are analysed the reasons and 

justifications of the decision from the legislative and doctrinal references and the 

contemporary challenges relating to copyright. It is then conducted an analysis of the 

situation in the light of fundamental rights and constitutional principles, also discussing 

the limits of patrimonial protection in copyright, and addressing the question of the 

implementation and effectiveness of these rights in private relationships. The 

conclusions seek to reflect the necessary balance between protecting the rights of the 

owners and the public interest, expressed in this case through fundamental social rights, 

intrinsic to the protection itself. 

 

KEY-WORDS: COPYRIGHT; CINECLUBS; FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

 

1. Introdução 

O objetivo principal deste trabalho é analisar os direitos de exibição pública 

não comercial do audiovisual, a partir da análise de um caso concreto, onde um 

cineclube (Cine Falcatrua), instalado em uma universidade federal (Universidade 

Federal do Espírito Santo), foi condenado a perdas e danos além de interrupção das 

atividades conforme estavam sendo consuzidas, pela exibição do documentário 

americano “Farhenheid 9/11”. 

Para proceder a análise iniciamos com a apresentação do panorama jurídico da 

proteção ao audiovisual nacional, seguida de uma perspectiva sobre as atividades e 

orientações dos cineclubes. Posteriormente descrevemos criticamente a decisão de 

primeiro grau que condenou a dita atividade de exibição e, por fim, fazemos uma 
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análise dos fundamentos da decisão e das questões daí decorrentes, considerando os 

conflitos existentes no seio dos direitos autorais. 

 

2. Panorama da proteção juridica do audiovisual 

O Audiovisual encontra-se entre as obras protegidas pelos direitos autorais.1 

Ainda que não estivesse expressamente contemplado na legislação especial, certamente 

estaria protegido, uma vez que o rol de obras inclusas demanda uma interpretação 

extensiva, bastando para tal que seja imbuída de seus elementos formativo, intrínseco e 

extrínseco, ou seja, que contenham respectivamente a criatividade na elabração, 

esteticidade ou cientificidade no conteúo e expressão material, essenciais a todas as 

obras autorais protegidas. 

De conteúdo estético o audiovisual figura entre as obras coletivas, cuja 

titularidade original sobre os direitos patrimoniais é atribuída não aos criadores, como 

poderiam indicar as correntes naturalista e personalista. São também obras coletivas os 

jogos eletrônicos e os produtos multimídia, e todos aqueles que, na letra da lei, forem 

criados “por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica 

que a publica sob o seu nome ou marca e que é constituídapela participação de diversos 

autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma.”2

Ao mesmo tempo, nestas obras, a autoria é atribuída conjuntamente ao autor do 

argumento e ao diretor, e no caso dos desenhos animados, também o criador dos 

desenhos.3 Por analogia, os mesmos parâmetros devem ser seguindos pelas demais 

obras coletivas. Cumpre notar sobre os direitos morais, quando aplicados às obras 

audiovisuais e coletivas em geral, que o seu exercício é exclusivo do diretor4, e que o 

exercício do direito de retirada e de modificação são condicionados pela legislação 

ordinária ao pagamento antecipado das perdas e danos5 - ainda que a própria legislação 

especial os qualifique de inalienáveis e irrenunciáveis6 – num aparente conflito com os 

                                                 
1 Lei 9.610/98. Art. 7º: “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais 
como: VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas.” 
2 Lei 9.610/98, art. 5º, VIII, h. 
3 Lei 9.610/98, art. 16: “São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, 
musical ou lítero-musical e o diretor. § único: consideram-se co-autores de desenhos animados os que 
criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.” 
4 Lei 9.610/98, art 25. 
5 Lei 9.610/98, art 24, § 3º. 
6 Lei 9.610/98, art 27. 
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preceitos contitucionais de proteção integral à pessoa, em todas suas dimensões, 

cristalizado mormente no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.  

Fugiria de nosso objetivo e espaço aprofundar este tópico, mas permanece a 

questão sobre se há algo que justifique esta exceção ao princípio constitucional, tanto 

com relação aos demais autores individuais como frente à demanda por indenização 

prévia, ou, da forma que dispostos, estas normas ordinárias afiguram-se 

inconstitucionais. 

Esta cisão da titularidade original entre os direitos patrimoniais sobre a obra e 

os direitos de personalidade sobre a criação atinge, ao nosso ver, concepções que 

defendem a unicidade do conteúdo da proteção autoral e as suas justificativas teóricas 

que fundamentam a proteção, exclusivamente ou precipuamente, nas características 

pessoais do criador, sejam em suas vertentes naturalistas como em suas perspectivas 

personalistas.  

A constituição da titularidade patrimonial sobre a obra audiovisual requer a 

aquisição dos diversos direitos que compõem as contribuições individuais dos autores, 

artistas e técnicos, através de instrumentos contratuais subordinados às condições 

específicas das cessões, estabelecidas seja na lei de Direitos Autorais, na lei dos Artistas 

e Técnicos e demais normativas genéricas como a legislação trabalhista e civil. 

Os direitos de exploração comercial, incluindo a distribuição e a exibição são 

igualmente obtidos e cedidos por acordos regularmente extensamente detalhados, para 

os quais, e por razões de segurança jurídica, torna-se cada vez mais necessário a 

comprovação da cadeia de direitos iniciada a partir das contribuções individuais, 

embora o cenário nacional ainda esteja nos momentos iniciais de sua profissionalização 

jurídica.  

O papel do produtor é portanto o de organizar e viabilizar a consecução da obra 

audiovisual, então além de obter e concentrar todos os direitos necessários para a 

produção da obra deve concentrar também os direitos necessários à utilização da obra, 

para eventualmente poder dispor destes, seja através de cessão ou licenciamento. A fim 

de viabilizar a sua produção e comercialização cabe ao produtor conseguir 

financiamento para o projeto. Uma das principais fontes de financiamento no Brasil 

para filmes nacionais são os incentivos fiscais e investimento estatal. 
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Os números do investimento público na produção e despesas de lançamento 

dos filmes nacionais, através de incentivos fiscais, atingiu de 1995 a 2005, em números 

atualizados até 2005, o valor de aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais, segundo 

dados da ANCINE, dispostos de acordo com o quadro abaixo.7 Estes valores porém não 

se reverteram em benefício do público, uma vez que o direito de acesso a estas obras 

produzidas com recursos públicos não está regulamentado claramente, sendo 

genericamente aplicado o entendimento restritivo – porém equivocado por não 

sistemático – vigente com relação às obras que não recebem investimento público. 

Vejam os valores do investimento público:  

 
Ano Lei do 

Audiovisual 
art 1º 

Lei do 
Audiovisual 

art 3º 

Lei Rouanet Outros Total 

1995 43.496.000 10.905.000 15.596.000 X 69.996.000 

1996 126.429.000 16.893.000 38.969.000 X 182.292.000 

1997 172.537.000 8.848.000 65.359.000 X 246.745.000 

1998 88.492.000 9.036.000 56.753.000 X 154.282.000 

1999 67.603.000 7.270.000 22.446.000 1.296.000 98.616.000 

2000 51.364.000 7.423.000 21.348.000 9.419.000 89.554.000 

2001 74.545.000 23.967.000 41.956.000 1.625.000 142.083.000 

2002 52.269.000 18.319.000 30.876.000 5.668.000 107.133.000 

2003 59.504.000 45.525.000 23.440.000 6.188.000 134.657.000 

2004 58.882.000 36.373.000 34.667.000 17.365.000 149.227.000 

2005 37.992.000 36.866.000 36.169.000 18.905.000 129.942.000 

Total 833.053.000 223.426.000 387.581.000 60.466.000 1.504.526.000 

 

Pode-se – e deve-se – questionar também a regulamentação aplicável a estes 

instrumentos particulares de exploração comercial, uma vez que embora tenham por 

objeto a utilização de obras artísticas, não se afastam de um conteúdo comercial. A 

questão aqui se refere sobre se devem ser priorizadas as normas especiais relativas à 

exploração econômica da obra autoral, em especial a edição, ou aquelas referentes às 

ações empresariais, nominalmente as que regulamentam a distribuição. Em um primeiro 

momento parece-nos que devemos recorrer as normas específicas, ainda que buscando-

as pela analogia, embora devamos socorrer-mo-nos nas estruturas contratuais 

                                                 
7 ANCINE. www.ancine.gov.br  
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empresariais típicas para as (muitas) situações lacunosas da legislação especial. Neste 

sentido identificamos a existência de uma qualificação necessariamente mista destes 

contratos de exploração comercial das obras audiovisuais, combinando elementos e 

efeitos das disposições autorais e empresariais. 

O aspecto estratégico e comercial do audiovisual ficou claro no mundo a partir 

do TRIPS, ratificado em 31 de dezembro de 1994, junto com a instituição da OMC. Este 

aspecto comercial da atividade audiovisual foi plenamente incorporado quando no 

Brasil foi criada em 2001 uma agência reguladora para o audiovisual, embora tenha sido 

nomeada ANCINE – Agência Nacional de Cinema. 

O principal finalidade da ANCINE é, de acordo com a própria agência, 

“promover a regulação, fiscalização e o fomento das atividades cinematográficas e 

videofonográficas.” Estas finalidades foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Cinema.8

A missão institucional da agência consiste principalmente nas seguintes 

atividades: 1) executar as políticas de incentivo conforme determinado pelo Conselho 

nacional de Cinema, regular e gerenciar estas atividades; 2) aumentar a competividade 

da indústria, fomentando sua cadeia produtiva; 3) verificar o cumprimento da legislação 

aplicável; 4) coordenar as ações governamentais, ressalvando as competências dos 

Ministérios da Cultura e Comunicações; 5) garantir e estimular a participação do 

produto nacional em todos os segmentos do mercado interno; 6) registrar as obras 

lançadas no país; 7) criar e gerir um sistema informacional sobre o audiovisual no país; 

8) estimular a formação de recursos humanos; 9) zelar pelo respeito aos direitos 

autorais.9

O produto nacional, apesar do investimento, tem espaço reduzido no mercado 

de exibição em salas de cinema, e, segundo dados preliminares da Ancine, menor ainda 

no mercado de DVD ou Vídeo e de televisão, tanto aberta como paga, que são 

estimados em 4,4% em DVD/Vídeo, 5% em TV aberta e 0,6 em TV paga, esse último 

tópico em discussão no Congresso Nacional através do PL 29/2007, aguardando parecer 

                                                 
8 ANCINE. Relatório de Gestão de 2002, p. 4. Disponível em www.ancine.gov.br . 
9  
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do Relator, Jorge Bittar (PT/RJ). Os números do cinema nacional10 em salas de 

exibição, entre 2001 e 2006 são os seguintes: 

 

 Nº de Salas 

de Exibição 

Nº de 

lançamentos

% de 

lançamentos

% de 

público 

% de renda

2001 1.620 30 19,6 9,3 n.d. 

2002 1.635 30 15,2 8,0 7,6 

2003 1.817 30 13,3 21,4 20,7 

2004 1.997 51 16,9 14,3 14,3 

2005 2.045 51 18,3 12,0 11,5 

2006 2.045 73 21,7 11,0 10,6 

É de se notar a partir do quadro acima que o número absoluto de lançamentos 

em circuito comercial de filmes nacionais mais do que dobrou entre os anos de 2001 

(30) e 2006 (73), mas a participação relativa nos lançamentos tenha atingido ao final de 

2006 (21,7%) apenas um pouco a mais que em 2001 (19,6%), embora tenhamos de 

considerar o descréscimo entre 2001 e 2003, quando chegou a apenas 13,3%, e sua 

posterior recuperação. 

Há também uma desvinculação entre os percentuais de renda e público e a 

participação nos lançamentos, pois justamente quando teve menor participação relativa 

nos lançamentos obteve a melhor participação no público e na renda, quando alcançou o 

seu ápice até então. Isso demonstra que o número de lançamentos não se relaciona com 

a média de público e renda, deixando ao pergunta se isso se dá em razão das qualidades 

comerciais dos filmes lançados ou em função de sua divulgação, que inclui o número de 

cópias, o valor empenhado em seu marketing e o número de semanas durante as quais 

foi exibido.. 

                                                 
10 FILME B. Banco de dados Brasil. Disponível sob assinatura em www.filmeb.com.br . 
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Em 2007, o Brasil ratificou a Convenção para Preservação e Promoção da 

Diversidade Cultural. Segundo a UNESCO, esta Convenção objetiva fortalecer “os 

cinco elos inseparáveis da mesma cadeia: criação, produção, distribuição ou 

disseminação, acesso e desfrute das expressões culturais, inerentes às atividades, bens e 

serviços culturais.”11 Seus objetivos centrais são o de reafirmar o direito soberano dos 

Estados em formatar políticas culturais; reconhecer a natureza específica dos bens e 

serviços culturais como veículos de identidade, valores e significado; fortalecer a 

cooperação internacional e solidariedade de maneira a fortalecer as expressões culturais 

de todos os países.12 Esta Convenção forma um tripé para a preservação cultural junto 

com a Convenção de Proteção da Herança Cultural e natural Mundial, de 1972, e a a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, todas 

ratificadas pelo Brasil, respectivamente através dos Decretos 80.978, de 1977, e 5.753, 

de 2006, enquanto que a Convenção para Preservação e Promoção da Diversidade 

Cultural foi ratificada através do Decreto 6.177 de 2007.  

Esta Convenção estabelece, entre outros, dois significativos princípios quanto 

aos bens culturais que afetam diretamente a interpretação dos estatutos legislativos de 

proteção aos direitos autorais. São eles o “Princípio da complementaridade dos aspectos 

econômicos e culturais do desenvolvimento”, assim disposto: “Sendo a cultura um dos 

motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais deste são tão 

importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos e povos têm o direito 

fundamental de dele participarem e se beneficiarem”; e o “Princípio do acesso 

eqüitativo”, afirmando que “O acesso eqüitativo a uma rica e diversificada gama de 

expressões culturais provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de 

expressão e de difusão constituem importantes elementos para a valorização da 

diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo.” Além disso, exemplifica 

formas de implementação de políticas de promoçào cultural que incluem a regulação da 

cultura, o apoio financeiro público, o apoio às indústrias nacionais independentes, 

garantia de acesso e diversidade na mídia, todas elas incidindo juridicamente e 

economicamente sobre o audiovisual, ressaltando que algumas destas práticas – como o 

                                                 
11 Disponível em http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=35405&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
12 Ibidem. 
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incentivo fiscal e a cota de tela - já são implementadas no país, mas outras, como a 

garantia de acesso, ainda estão timidamente sendo discutidas. 

Por fim, deve ser ressaltado que aplica-se sobre as obras estrangeiras no Brasil 

as das normas nacionais aos cidadãos ou domiciliados em países estrangeiros com 

atitudes recíprocas. É o princípio do tratamento nacional, já previsto anteriormente em 

Berna13, reiterado no TRIPS14, e incluído na Lei de Direitos Autorais em seu artigo 2º.15 

Assim sendo a exploração das obras, nacionais ou estrangeiras, no Brasil, é 

regulamentada pelo disposto no ordenamento jurídico nacional. 

 

3. Os cineclubes e o movimento cineclubista 

Existe uma certa confusão sobre o que é e o que fazem os cineclubes, e esta 

confusão, conforme perpetrada na mídia, pode servir inclusive para o não 

reconhecimento desta atividade especial, incluindo sua legalização e regulamentação. 

Ao menos assim alegam os cineclubistas no sítio do Conselho Nacional dos Cineclubes 

(CNC)16, que reúne os cineclubes nacionais e é parte da Federação Internacional dos 

Cineclubes. 

Às vezes confundidos com salas de cinema de arte, que são comerciais, outras 

com entidades filantrópicas de objetivos culturais ou educacionais, é também associado 

à juventude cinéfila ou ainda a uma estética elitista, o cineclube, segundo o dicionário 

                                                 
13 CONVENÇÃO DE BERNA. Art. 5º, 1: “Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais 
são protegidos por força da presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos 
direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, 
assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção.” 
14 TRIPS. Art. 3º: “1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos 
favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, 
salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna 
(1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos 
Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de 
radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça 
uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da 
Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.  
2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos 
judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um 
agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o 
cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e 
quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao 
comércio. 
15 Lei 9.610/98. Art 2º: “Os estrangiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos 
acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. § único: aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais 
ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a 
reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.” 
16 http://cineclubes.org.br/tiki/tiki-index.php  
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Houaiss, é “uma associação que reúne apreciadores do cinema para fins de estudo e 

dabate e para exibição de filmes selecionados”.  

Tendo surgido em resposta a necessidades que o cinema comercial não atendia, 

assumindo diferentes práticas e formas nos locais onde se desenvolvem. Formalmente 

nascido em 1920, em Paris, em 13 de junho 1928 surgiu o primeiro cineclube nacional 

efetivamente constituído como tal: O Chaplin Club. O cineclubismo se organizou e se 

internacionalizou na década seguinte, culminando na criação da Federação Internacional 

de Cineclubes, com 20 países membros.17

O cineclubismo é visto pelos próprios como sendo uma forma de organização 

da comunidade, diferindo do cinema comercial justamente por ser “uma iniciativa do 

próprio público que se junta não apenas para ver filmes, mas para escolher os filmes que 

quer ver; não apenas para se divertir mas também para aprender, se indformar, 

participar. E mesmo para fazer filmes.”18

Três são as condições para que a atividade seja qualificada como cineclube: 1) 

a ausência de fins lucrativos; 2) a estrutura democrática; 3) o compromisso cultural. 

Assim, embora possam e devam fazer atividades de arrecadação de fundos, não há 

distribuição de lucro, nem a busca pelo lucro é parte de sua atividade-fim. A estrutura 

democrática se configura no fato de que seus membros são periodicamente eleitos, 

representando a comunidade que forma e sustenta a atividade. A finalidade cultural é 

vista em sentido amplo, e por esta característica finalística interferem em sua 

comunidade, contribuem para formar consciências e espírito crítico. Vêem papéis 

diferentes nas condições essenciais, ao descrever suasfunções nos seguintes termos: “se 

as duas primeiras características aproximam e identificam os cineclubes, é justamente a 

terceira que os distingue, que permite que suas formas de atuação possam ser tão 

diferentes umas das outras.”19

A principal atividade do cineclube é a de promover a exibição de filmes 

escolhidos, com uma finalidade não comercial mas cultural, instigante de discussões 

críticas e cumprindo também uma função pedagógica, pois assistir filmes é essencial 

para se fazer filmes, assim como ler é essencial para escrever bem. 

                                                 
17 http://pcrc.utopia.com.br/tiki-
index.php?page=O+NASCIMENTO+DE+UMA+OUTRA+NO%C3%87%C3%83O&bl  
18 http://pcrc.utopia.com.br/tiki-index.php?page=COMO+ORGANIZAR+UM+CINECLUBE&bl  
19 http://pcrc.utopia.com.br/tiki-index.php?page=O+QUE+%C3%89+CINECLUBE&bl  
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Este objetivo é claramente expresso na Resolução 64 do Concine, que, após 

considerar que os cineclubes “por terem objetivo exclusivamente cultural merecem um 

tratamento diferenciado, no tocante a sua constituição e registro”, indica em seu item II 

que “os cineclubistas terão por objetivo a promoção da cultura cinematográfica, através 

principalmente da exibição de filmes, conferências, cursos, inclusive de formação 

técnico-profissional cinematográfica, produção de filmes para veiculação não comercial, 

e atividades correlatas.”20

Mais recentemente, a ANCINE publicou uma instrução normativa (IN 63) em 

outubro de 2007, após consulta pública, para regular a atividade dos cineclubes 

permitindo o seu registro. Em seu art. 1º a instrução normativa conceitua os cineclubes 

como sendo “espaços de exibição não comercial de obras audiovisuais nacionais e 

estrangeiras diversificadas, que podem realizar atividades correlatas, tais como palestras 

e debates acerca da linguagem audiovisual.”, enquanto que no artigo 2º, aponta suas 

finalidades, definindo-as como “a multiplicação de público e formadores de opinião 

para o setor audiovisual; a promoção da cultura audiovisual brasileira e da diversidade 

cultural, através da exibição de obras audiovisuais, conferências, cursos e atividades 

correlatas.”  21

 Esta atividade porém esbarra no fato destes direitos – de exibição pública não 

comercial e fora das salas de exibição – não encontrarem-se disponíveis para aquisição 

a preços razoáeis e nem a legislação, numa leitura estreita e patrimonialista, 

expressamente o permite, embora uma interpretação sitemática e teleológica do diploma 

possa atender a esta demanda. Além do mais, os veículos comumente usados pelos 

cineclubes – DVDs – são destinados para exibição privada apenas. A instrução 

normativa 63 da Ancine não enfrenta este assunto. 

Em 28 de fevereiro de 2008, ano da celebração dos 60 anos da Federação 

Internacional e 80 anos do cineclubismo brasileiro, ocorreu o Conferência Mundial de 

Cineclubismo no México. Desta reunião foi elaborado um documento e um 

compromisso que deverá guiar a atuação dos cineclubes e inclui, entre seus tópicos: 1) o 

repúdio à utilização dos direitos autorais para impedir a circulação dos bens culturais; 2) 

a busca por alternativas legais e promover uma regulamentação equilibrada dos 

interesses dos autores e do público; 3) lutar pelo adoção de legislação de defesa e 

                                                 
20 CONCINE. Resolução 64 de 20 de março de 1981. 
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estímulo ao cineclubismo; 4) reafirmar a vigência dos princípios da Carta dos Direitos 

do Público e iniciar uma campanha para sua difusão.22

No Brasil, o Conselho Nacional de Cineclubes lançou uma campanha que 

contempla duas relevantes colocações:  

“1. Os cineclubes são organizações civis, sem fins lucrativos, de 
natureza educativa, social, cultural e de lazer, que se organizam 
através do audiovisual com vistas à formação e organização do 
público e em defesa de seus direitos”; “2. Enquanto 
organizações não comerciais, os cineclubes são livres para 
exibirem todos os conteúdos audiovisuais em circulação no país, 
sem restrições, notadamente pelo seu caráter educativo e de 
utilidade pública, não podendo ser enquadrado pela legislação 
que regula a atividade comercial.”23

O núcleo do projeto é a percepção de que o público do audiovisual é o único 

que não é representado ativamente nas diferentes instâncias institucionais, e que os 

cineclubes podem exercer este papel de representar o público na esfera do audiovisual. 

A princípio, aos integrantes governamentais, pagos que são pelo dinheiro público, cabe 

a defesa do interesse do público, mas ao contrário do que acontece, por exemplo, com 

os consumidores, que têm fortes, próprias e atuantes associações para a defesa dos seus 

interesses, não há entidades deste porte para defesa e efetivação dos direitos culturais. 

Esse é o papel que os cineclubes pretendem legitimamente exercer. 

Como documento instrutivo aos cineclubes filiados, o CNC promoveu uma 

leitura da Carta dos Direitos do Público, apontando e esclarecendo algumas das 

questões e tópicos da Carta.  

Partindo do artigo 27 da Declaração de Direitos Humanos e do 215 da 

Constituição Federal, apoiando suas ações em uma defesa dos interesses do público, 

aponta como premissas fundamentais que “o público tem o direito a receber todas as 

informações e comunicações audiovisuais.” Afirma ainda que sem circulação e acesso 

não há transformação cultural, uma vezque a obra é fonte desta transformação. Ressalta 

a importância da relação com o público como a máxima realização de uma criação 

                                                                                                                                               
21 ANCINE. Instrução Normativa 63 de 2 de outubro de 2007. 
22 http://cnc.utopia.com.br/tiki/tiki-read_article.php?articleId=234  
23 http://cnc.utopia.com.br/tiki/tiki-read_article.php?articleId=260  
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artística, e que atingir o público é o objetivo final do processo criativo, além de razão 

para seu desenvolvimento.24

 

4. O conflito entre titulares e cineclubes 

Algumas atividades dos cineclubistas podem afetar alguns direitos dos 

titulares. Uma vez que exibem publicamente, embora sem fins lucrativos e com 

finalidades culturais ou educativas, inclusive crítica, obras audiovisuais protegidas pelos 

direitos autorais.  

Em 2007, em Vitória, uma decisão judicial tratou do assunto e trouxe o assunto 

para a mídia e para uma posição central entre os estudiosos do audiovisual de vários 

campos. Nem sempre as opiniões e argumentos encoavam uma necessária solidez 

jurídica, resultando num maior adensamento da questão sobre quais condutas e 

atividades, quanto às obras autorais, são livres e independem de autorização do autor, 

enuviando ainda mais suas respostas. 

Decidindo a Ação Ordinária n. 2005.50.02.007304-2, em 17 de outubro de 

2007, a 6ª Vara Federal Cível de Vitória - ES, sentenciou a Universidade Federal do 

Espirito Santo a não mais obter por canais não autorizados produtos audiovisuais cuja 

distribuição exclusiva seja direito da autora, o Consórcio Europa.  

O relatório da sentença descreve os aspectos essenciais do caso, onde aponta 

que o Consórcio Europa e a EBA/Lumière impetraram ação frente à UFES 

demandando: (a) a abstenção de exibições públicas de obras audiovisuais 

cinematográficas licenciadas às autoras, determinando-se a destruição de todos os 

elementos utilizados para para praticar ilícito civil autoral, como a perda de máquinas, 

equipamentos e insumos destinados a tal fim; (b) indenização por danos patrimoniais e 

morais. 

Num outro momento – a réplica - a EBA/Lumière desiste da Ação. Antes havia 

sido suscitada e acolhida a incompetência do juízo estadual, determinando sua remessa 

ao juízo federal, que por fim decidiu o caso. A de se considerar também a confissão 

feita pela UFES sobre a prática das supostas ilicitudes descritas pela autora, que incluem 

o download ilegal dos filmes a serem exibidos e exibição pública, ambos não 

                                                 
24 VER SITE DO CINECLUBE 

4308



autorizados, sem esquecer ainda de ressaltar que a notificação anteriormente enviada à 

UFES o foi pela ADEPI (Associação de Defesa da propriedade Intelectual). 

A atividade do Cine Falcatrua se dava como parte de um projeto de extensão 

universitária, que conforme texto do então site – hospedado na UFES – informava que, 

entre seus objetivos e métodos, estava “baixar filmes na internet e exibi-los 

gratuitamente para quem quiser vê-los.” Portanto a conduta que estava sendo 

considerada para fins de julgamento – conforme a inicial e a contestação onde confessa-

se a prática – é, nas palavras do juízo “a realização de exibições públicas valendo-se de 

material obtido através da canais não autorizados de distribuição.” 

A fim de decidir, recorre o juízo ao contrato de distribuição firmado entre a 

licenciada nacional e o licenciante estrangeiro do filme “Fahrenheit 9/11”, de Michael 

Moore. Identifica entre os direitos licenciados os “não relacionados a exibição em 

cinema (incluindo hotéis mas excluindo linhas aéreas)”, e que os direitos não 

licenciados estão reservados, com especial atenção à internet, quando afirma a 

licenciante “na data deste contrato, a política da Licenciante impede a concessão de 

Direitos de internet (também denominados Direitos Online) a qualquer parte no 

território.”  

Neste ponto, o juízo decide por não considerar quaisquer das alegações do 

Consórcio Europa com relação a violações de direitos autorais, uma vez que esta não é a 

titular de direitos autorais, nem tem autorização para agir em nome do titular. Assevera 

que o Consórcio Europa detém apenas os direitos de distriuição, e como tal é legítimo 

apenas para defender os direitos exclusivos de distribuição que detém.  

Como tal, a distribuidora, segundo o juízo, pode pleitear o impedimento de 

exibições públicas não relacionadas a cinema. Para chegar a tal conclusão alega ser 

desnecessário fazer “uma interpretação analógica ou mesmo extensiva do direito de 

distribuição para exibição em cinema, uma vez que o contrato é extremamente amplo ao 

falar de distribuição não relacionada a exibição em cinema, excluindo apenas as linhas 

aéreas”. Afirma ainda o juízo que “o contrato não faz distinção entre públicas ou 

privadas, nem tão-=pouco entre exibições pagas ou gratuitas.” Completa afirmando que 

“a finalidade da exibição é irreleante. Fato é que houve a exibição de uma obra 

audiovisual, obtida por canal não autorizado, ou seja, sem que houvesse sido distribuída, 

ao exibidor, pela autora (da Ação).” 
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Dispensa o juízo argumentações da UFES quanto aos “objetivos sociais e 

educacionais de suas atividades”, mesmo afirmando que “não podem ser extirpados de 

modo absoluto”, mas que “todavia, por óbvio, devem ser realizados nos limites da 

legalidade.”  

Acatando o pedido preventivo, afasta o que considera abuso, e restringe 

atendimento a “prevenção da prática de quaisquer atos tendentes à aquisição de obras 

audiovisuais para exibição, por parte da Ré, por desvio de canal, cuja distribuição seja 

de direito exclusivo da autora.” Não acatando a destruição dos bens da Universidade. 

Ao finalizar a sentença, decide-se dando provimento parcial, de forma um tanto 

confusa e contraditória com os fundamentos anteriormente apresentados, que a Ré 

(UFES / Cine Falcatrua): 
“a) se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes à aquisição, por 

quaisquer outros canais, que não os expressamente autorizados, de produtos 

audiovisuais, cuja distribuição seja de direito exclusivo da autora. O não 

cumprimento dessa obrigação de não fazer implicará a multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a contar da data do efetivo descumprimento; 

b) pague à autora, a título de dano material, o valor correspondente aos custos 

de aquisição para distribuição não relacionada à exibição em cinemas, da 

obra audiovisual especificada na inicial. Tal valor será apurado em sede de 

liquidação de sentença.” 

Esta decisão comporta, em primeiro lugar, um entendimento de que o 

licenciamento de obras autorais não traz automaticamente para o licencidado a 

possibilidade de agir em defesa dos direitos autorais, tal possibilidade deve estar 

prevista expressamente no contrato, conferindo-lhe assim legitimidade. Não cabe 

portanto, segundo esta decisão, aos distribuidores de obras autorais argumentar sobre 

ilícitos autorais, apenas empresariais. Cumpre parabenizar a decisão neste aspecto, pois 

o fato de uma entidade exercer atividades relacionadas à obras autorais, esta 

característica não afeta a natureza da  atividade de tal forma a absorver o conteúdo 

especial da proteção autoral. Isto implica dizer tmbém que tais elementos particulares da 

proteção autoral não ultrapassam a pessoa do titular de direitos autorais alcançando o 

intermediário empresário, mormente a interpretação pró-autor do artigo 4º da Lei de 

Direitos Autorais. Neste tópico, pode-se ir inclusive mais longe asseverando que este 

conteúdo especial não ultrapassa sequer a pessoa do autor-criador, que necessariamente 
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é uma pessoa física, afastando inclusive as empresas organizadoras das obras coletivas. 

Este porém é tópico específico que foge aos objetivos deste trabalho.   

A Sentença formula também posições sobre o “download ilegal”. Porém ,o 

acesso à obra pela internet não pode ser enquadrado como sendo de legitimidade do 

Consórcio Europa uma vez que não figura sequer entre os direitos de distribuição da 

parte, e encontra-se expressamente reservado pelo Produtor. Assim, não há do que se 

falar em download ilegal, pois o próprio produtor autoriza expressamente o seu uso não 

comercial – porém não expressamente a exibição pública – e a obtenção de sua obra 

pela internet, através de seu próprio site. É portanto, neste caso, um canal autorizado de 

aquisição da obra. 

Por fim, a decisão não analisa efetivamente a justificativa da finalidade 

educativa, apenas a menciona, afirma que deve ser ressaltado, mas ignora-o. Como dito 

anteriormente também não distingue o juízo entre exibições públicas e privadas, pagas 

ou gratuitas, afirmando que “a finalidade da exibição é irrelevante”, simplesmente 

porque o contrato não o faz. Inclui como direito da distribuidora a exibição não 

comercial, sob o perspectiva dos direitos de exibição não relacionados à exibição em 

cinema, ainda que contenha o contrato cláusula afirmando que “todos os direitos não 

expressamente cedidos são reservados’. Não pode ser olvidado que a UFES não contra-

argumentou sobre estes pontos.  

 

5. Conclusão: o papel dos interesses privados e público na proteção às 

obras autorais 

A última questão toca diretamente ponto central dos debates sobre os diversos 

tipos de propriedade – inclusive a intelectual em geral e a autoral em especial – que é o 

ponto de equilíbrio entre os poderes e deveres do proprietário, entre os direitos do titular 

e os direitos da sociedade. E este caso nos remete ao epicentro das discussões atuais 

sobre os direitos autorais: qual é ou deve ser o seu limite e a extensão. 

Assim, no que tange ao audiovisual, a par da cópia privada, cuja frequência 

aumenta tanto em função da digitalização como dos usos feitos das tecnologias de 

informação, temos ainda a questão da exibição pública fora do cinema e sem fins 

comerciais, que como visto, pode ser feita por cineclubes, instituições de ensino, 

culturais, etc. 
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Em direitos autorais todos os direitos são e devem se rindividualmente 

considerados, sendo distintos em seu conteúdo, com isso a exibição pública incluiria 

todas as suas vertentes, podendo ser subdivididas entre comerciais e não comerciais, em 

salas de exibição ou em outros locais, e esta especificidade deve ser considerada e 

analisada nos contratos, principalmente os de distribuição. 

Na falta de forma expressa permissiva, tende a tradicional doutrina – ainda 

positivista, patrimonialista e privatista in extremis – a vislumbrar a ilegalidade de todos 

os usos não autorizados, e para isso apóia-se nos argumentos da restritividade em favor 

do autor (art. 4º) e na visão de que a interpretação dos limites daproteção estão 

exaustivamente dispostos no art. 46 e ss. Ambos argumentos estão, porém, equivocados, 

uma vez que a interpretaçào pró autor alcança apenas a figura do criador, não atingindo 

os demais titulares por não ser transferível, e que os limites da proteção só poderiam ser 

considerados exaustivos se incorporassem todas as situações onde o interesse público é 

superior ao privado, o que está longe de ser o caso. 

Embora seja clara a extensividade das situações legalmente autorizadas – ainda 

que não expressamente -, especialmente quando se faz uso no exercício de um direito 

fundamental, ainda faltam critérios claros de aplicação aos casos concretos para sermos 

capazes de distinguir, com alguma segurança, entre os usos lícitos e ilícitos. 

No caso das exibições públicas não comerciais com finalidade educativa ou 

cultural, vemos que, além das finalidades apoiadas por preceitos fundamentais, devem 

ser afastados os atos potencialmente concorrenciais, de forma a não causar dano ao 

autor, obedecendo assim a internacionalmente aceita regra dos três passos. 

No caso específico, a exibição de deu em paralelo à exibição comercial, 

quando o filme documental atingiu um público de 674.145 espectadores pagantes, se 

tornando a maior bilheteria nacional entre todos os documentários já lançados no país. 

Em que pese o contexto da exibição – um programa de extensão de uma 

universidade federal – não há de se admitir a concorrência desleal. Ainda assim não 

pode ser questionado pela exibidora o meio de obtenção da obra, vez que autorizada 

pelo próprio produtor, titular dos direitos. Outrossim, sopesado o caso concreto, não 

pode ser ignorado pelo juízo a finalidade da exibição, por representar a efetividade de 

um direito fundamental constitucional. 
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Concluo assim que a exibição ocorrida solapou a legalidade no que se refere à 

concorrência com a exibição comercial da obra, resultando em danos ao distribuidor. 

Não fosse este o motivo, não há de vislumbrar ilegalidade em uma exibição de uma obra 

audiovisual, pública mas não comercial, sem causação de danos e sem tipicidade penal, 

para o exercício de direitos fundamentais constitucionais. 
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RESUMO 

Na sociedade contemporânea os direitos de acesso ao conhecimento, à informação e à 

cultura são elementos essenciais para o desenvolvimento dos povos e da nação. 

Entretanto, estes direitos muitas vezes entram em conflito com o Direito de Autor, 

devido às restrições que este impõe à utilização das criações intelectuais em favor do 

criador da obra. Neste sentido, o presente texto pretende fazer uma análise dos conflitos 

existentes entre o Direito de Autor, que garante aos autores o direito à exclusividade 

sobre a utilização de suas obras e os direitos de acesso ao conhecimento, à informação e 

à cultura, todos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, apresentando 

também, breves considerações a respeito das características gerais do Direito de Autor. 

A análise destes conflitos será abordada tendo-se em vista a aplicação do princípio da 

função social do Direito de Autor. Posteriormente, contudo, sem se afastar do âmbito da 

função social do Direito de Autor, procurar-se-á verificar as limitações do Direito de 

Autor, primeiramente de forma geral e em seguida de forma mais específica, analisando 

o inciso II, do art. 46 da Lei 9.610 de 1998, quanto à problemática enfrentada, 

principalmente no meio acadêmico, pela limitação de “pequenos trechos” imposta à 

cópia privada, sem fins lucrativos. 
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ABSTRACT 

In the society contemporary the rights of access to the knowledge, the information and 

the culture are essential elements for the development of the people and of the nation. 

However, these rights for many times are in conflict with the author rights, which had to 

the restrictions that this imposes the use of the intellectual creations in favor of the 

work’s creator. In this direction, the present text intends to make one analyzes of the 

existing conflicts between the author rights, who guarantees the right to the authors to 

the exclusiveness on the use of its works and the rights of access to the knowledge, the 

information and the culture, all basic rights constitutionally foreseen, also presenting, 

soon considerations regarding the general characteristics of the right of author. It 

analyzes it of these conflicts will be boarded having in sight the application of the 

principle of the social function of the right of author. Later, but, however, without if 

moving away from the scope of the social function of the right of author, it will look for 

to go deep itself the limitations of the general form, Copyright first and after that of 

more specific form, analyzing the interpolated proposition II, art. 46 of Law 9.610 of 

1998, how much to the problematic one faced, mainly in the half academic, for the 

limitation of "small stretches" imposed to the private copy, without lucrative ends. 

 

KEYWORDS: RIGHT OF AUTHOR; SOCIAL FUNCTION; LIMITATIONS; 

PRIVATE COPIES; SMALL STRETCHES. 

 

 

 

1. Introdução 

 

O direito de autor, pelo seu caráter sui generis, é tema de grandes discussões, 

desde sua fundamentação até suas aplicações. Ao fazer parte dos direitos intelectuais1, 

já é considerado de difícil definição, pois esta é uma área pouco pacificada em razão da 

atualidade do tema. O direito de autor divide-se em direito moral e direito patrimonial, o 

                                                 
1 REIS, Jorge Renato dos. Os fundamentos teórico-constitutivos do direito de autor e a eficácia dos seus 
contratos no ordenamento jurídico brasileiro. Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em 
Direito – Mestrado e Doutorado) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2003. 
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que estabelece, por um lado, os direitos de proteção à integridade da obra, e, de outro, as 

garantias de fruição dos resultados econômicos da mesma2. 

Hodiernamente, verifica-se um conflito a nível constitucional entre o direito 

individual do autor de proteção à sua obra e o direito da sociedade ao acesso à 

informação, cultura e educação, de fundamental importância para o desenvolvimento 

econômico, cultural e tecnológico da nação. 

Com o intuito de atender as exigências e necessidades da sociedade o direito do 

autor de monopólio sobre a utilização de suas criações deve sofrer certas restrições, 

buscando-se desta forma o atendimento da função social do direito de autor. Deste 

modo, o artigo 46 da Lei 9610 de 1998, enumera as hipóteses em que há a possibilidade 

de utilização de obras intelectuais sem a necessidade de autorização do autor, ou seja, 

trata das limitações ao direito de autor. 

Contudo, do ponto de vista da função social do direito de autor, estas limitações 

por estarem enquadradas em um rol taxativo, em muitas ocasiões ainda servem de 

obstáculo aos direitos da sociedade de acesso à informação, educação e cultura. Neste 

sentido é que se analisará neste estudo até que ponto as limitações elencadas no artigo 

46 da Lei de Direito Autorais atendem à função social do direito de autor, 

principalmente verificando-se os problemas e alternativas advindos da regulamentação 

do instituto da cópia privada e de sua limitação a “pequenos trechos”. 

 

 

 

2. Considerações gerais sobre o Direito de Autor 

 

Diretamente derivado dos direitos individuais, como resultado das discussões 

ocorridas em decorrência dos movimentos humanistas do século XVIII e da Revolução 

Francesa, o Direito de Autor, apesar de alguns autores reconhecerem traços de sua 

existência já na Antiguidade, tem suas raízes reconhecidas nos privilégios editoriais da 

Inglaterra, tendo como primeiro ato legal o Copyright Act, de 1709.  Pertencente ao 

âmbito do Direito Privado, busca a regulação das relações jurídicas decorrentes das 

                                                 
2 REIS, Jorge Renato dos. Os fundamentos teórico-constitutivos do direito de autor e a eficácia dos seus 
contratos no ordenamento jurídico brasileiro. . Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em 
Direito – Mestrado e Doutorado) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2003. 
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manifestações pessoais de criatividade e dons artísticos humanos, que podem ser 

economicamente utilizados3. 

Os Direitos Autorais no Brasil são regulados, principalmente, pela Lei 9.610 de 

1998, que veio a substituir a lei 5.988 de 1973. Esta legislação tem como objeto a 

proteção dos bens intelectuais de cunho literário, científico ou artístico. 

 Trata-se de um Direito Especial, sui generis, pois da análise do conteúdo do 

Direito de Autor, observa-se a coexistência de dois direitos autônomos, sendo estes os 

de cunho moral, relacionados à proteção da personalidade do criador da obra e outros de 

cunho patrimonial, referindo-se aos direitos de utilização econômica da obra.4

 No que tange aos Direitos Morais, conforme ensina Carlos Alberto Bittar, “são 

os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua 

personalidade” e continua: “esses direitos nascem com a criação da obra, manifestando-

se alguns (como o direito ao inédito) com a simples materialização, ou seja, com a sua 

inserção na ordem fática, e produzindo efeitos por toda a existência”.5 São direitos 

caracterizados fundamentalmente por serem pessoais; irrenunciáveis; impenhoráveis; 

perpétuos; inalienáveis; e imprescritíveis. Os Direitos Morais conferidos ao autor 

encontram-se elencados na Lei 9610, de 1998, no seu artigo 24.6

  Já os direitos patrimoniais são aqueles que dizem respeito à utilização 

econômica da obra, através da comunicação e publicação ao público, com o objetivo de 

permitir que o autor obtenha benefícios econômicos pela utilização de sua obra, 

reconhecendo desta forma a importância do trabalho realizado e ao mesmo tempo 

incentivando a criação de novas obras. Estes direitos decorrem da exclusividade dada ao 

autor para exploração econômica de sua obra, o que representa um verdadeiro 

monopólio.7

Disso decorre que qualquer forma de utilização da obra intelectual dependerá, 

sempre, de consulta prévia ao seu autor, sob pena de se estar violando os Direitos de 
                                                 
3 GUERREIROS JUNIOR, Nehemias. O direito autoral no show bussiness: tudo o que você precisa saber.  
3. ed. Rio de Janeiro: Gryphus, 2005. p 47. 
4 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p.10. 
5 Ibidem, p. 47.  
6 I. o de reivindicar a autoria da obra; II. o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado 
ou anunciado; III. o de conservar a obra inédita; IV. o de assegurar a integridade da obra; IV. o de 
modificar a obra antes ou depois de utilizada; VI. o de retirar de circulação a obra ou de suspender 
qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua 
reputação e imagem;  VII. o de ter acesso a exemplar único e raro da obra... 
 
7 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 49. 
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Autor, incorrendo, desta forma, em ilícito cível e penal. Os direitos patrimoniais têm 

como características básicas a conotação real, de propriedade, a mobilidade, podendo 

ser transferidos ou cedidos a terceiros, a alienabilidade, a temporainedade, que lhes 

prescreve uma limitação no tempo, para efeito de sua fruição, a penhorabilidade e a 

prescritibilidade.8

 

3. Direito de Autor versus Direito de Acesso à Informação 

 

 A tutela jurídica aos direitos de autor é reconhecida constitucionalmente através 

do artigo 5º da Constituição federal, quando prevê que ao autor é concedido o “direito 

exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”9, conferindo-lhe ainda 

o direito de fiscalização sobre a utilização econômica das obras que criar ou em que 

participar da criação.10

Da mesma forma, mas em contraposição, há a previsão na Carta Magna aos 

direitos de acesso à informação, à cultura e à educação, previstos nos artigos 5º, inciso 

XIV, 215, e 205 da Constituição Federal: 

 
“XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 
 
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” 

 
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 
 

 Surge, neste sentido, um conflito de direitos fundamentais, de um lado o direito 

de autor ao monopólio sobre a utilização de sua obra e de outro lado o direito da 

sociedade à informação, à educação e à cultura. 

 

                                                 
8 Ibidem, p. 50. 
9 Constituição Federal de 1998, artigo 5º, XVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
10 CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 5º, XVIII, b - São assegurados, nos termos da lei: b) o direito de 
fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 
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Conforme destaca Aline Vitalis 

 
verificou-se um conflito entre a necessidade do progresso da 
educação e da cultura como fatores fundamentais para o 
desenvolvimento da nação e a imperatividade da concessão da 
proteção legal às criações intelectuais surgidas em seu contexto, 
exatamente como estímulo para a produção de obras de engenho 
pelos respectivos nacionais. O choque de interesses é evidente: o 
interesse do autor (individual) volta-se para a proteção e retribuição 
econômica de sua obra, ao passo que o da coletividade corresponde à 
fruição dessa mesma obra. 11

 

 No tocante à discussão a respeito da ligação entre autor, sua obra e o interesse 

coletivo, há entendimentos que asseveram ser a criação intelectual fruto exclusivo do 

trabalho individual do autor, e por isso, cabendo a este a titularidade privativa do direito 

sobre a sua criação, sem sofrer qualquer forma de interferência externa. De outro lado, 

há os que entendem que o criador da obra intelectual retira da sociedade a inspiração 

para sua criação e que o trabalho nada seria se não existisse a humanidade, não cabendo, 

portanto, ao Direito de Autor caráter de direito absoluto.12

 Modernamente, frente à importância que o conhecimento e até mesmo a 

informação representam para a sociedade, não há como se admitir a análise de um 

direito de autor com uma visão unitária, em que ao criador da obra intelectual é 

outorgada exclusividade absoluta sobre a obra. É verdade que não há como negar ao 

autor a tutela sobre o bem de sua criação; entretanto, essa proteção deve estar em 

harmonia com os direitos da sociedade, e isto, em outras palavras, significa dizer que da 

mesma forma que ocorre com a propriedade material, o Direito de Autor também deve 

cumprir sua função social. 

  Neste sentido Hammes preleciona: “juntamente com a aceitação do 

Direito de Autor, desenvolveu-se o reconhecimento de que o mesmo está sujeito 

igualmente a uma vinculação social. Em nome do interesse comum, o autor deve tolerar 

restrições aos seus direitos”. 13

                                                 
11 VITALIS, Aline. A função social dos direitos autorais: uma perspectiva constitucional e os novos 
desafios da sociedade de informação. In: BRASIL, Ministério da Cultura. Direito autoral. Brasília: 
Ministério da Cultura, 2006. p. 205. 
12 Ibidem, p. 204. 
13 HAMMES, Bruno Jorge. O direito de propriedade intelectual: subsídios para o ensino. São Leopoldo: 
Editora Unisinos, 1998. p. 76/77. 
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 Há a necessidade de se proteger as criações intelectuais, propiciando ao autor 

retirar os proventos correspondentes da sua criação, inclusive, como meio de incentivo a 

produção de novas obras. Contudo, esta proteção deve sofrer restrições sempre que 

servir de empecilho à difusão do conhecimento e disseminação de cultura. 

 

4. Limites ao Direito de Autor 

 

Algumas formas de utilização das obras intelectuais não entram no âmbito da 

proteção dos direitos de autor; ou seja, são de uso livre, independente de autorização ou 

retribuição pecuniária ao autor, o que representa o interesse público, na proteção do 

Direito de Autor. 

Como bem destaca Bittar:  

dessas limitações uma reveste-se de feição institucional, decorrente 
da própria conceituação ao Direito de Autor – quanto ao prazo de 
monopólio – e outras se aliam  a exigências de várias ordens: quanto 
à censura, à informação, à cultura, ao ensino e a considerações ditadas 
pela prevalência de direitos da coletividade. 14

Com isso, há de se reconhecer a finalidade sociocultural e educativa na 

existência de limitações ao Direito de Autor. Entretanto, a legislação brasileira, através 

do artigo 46 da lei 9.610 de 1998, enumera de forma taxativa estas limitações e 

exceções aos Direitos Autorais, quando o mais adequado do ponto de vista da função 

social do direito de autor seria que houvesse um rol aberto de limitações, regido por 

princípios gerais de direito. 

  Tendo-se em vista o caráter restritivo das limitações estabelecidas pela 

legislação brasileira, observa-se traços de uma concepção individualista adotada pelo 

legislador ordinário na defesa do direito do criador da obra; o que obviamente opõe-se 

ao princípio da função social do Direito de Autor, pois esta clausura à letra da lei 

impacta negativamente no acesso à informação, à cultura e à educação. 

 Neste mesmo contexto Carboni entende que: 

 
A previsão de hipóteses fechadas para a limitação dos direitos de 
autor na Lei 9.610/98 contraria a função social do direito de autor. É 
por essa razão que deveria ser debatida a regulamentação das 

                                                 
14 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 69. 
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limitações na forma de princípios gerais (tal como no fair use norte-
americano) e não à enumeração de situações taxativas. Isso porque o 
princípio geral pode ser moldado pelo juiz no caso concreto, além de 
sobreviver mais facilmente às mudanças sociais e tecnológicas. 15

 

Na sociedade contemporânea, a informação e o conhecimento são bens de 

imensurável valor, indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade e das nações. 

Logo, o princípio constitucional da função social não deve se conter às limitações 

previstas na lei 9.610, que evidentemente são insuficientes para atender as finalidades 

sociais da utilização da propriedade intelectual.16  

Existem inúmeras situações em que os direitos fundamentais de acesso à 

informação, à cultura e à educação são negados à sociedade em prol da tutela jurídica ao 

Direito de Autor.  Todavia, este texto se limitará à abordagem do problema da cópia 

privada. 

 

5. A Problemática da Cópia Privada 

 

 Em meio às limitações previstas pelo artigo 46, da lei 9.610 de 1998, encontra-se 

a previsão no inciso II, de que não constitui ofensa aos direitos autorais: “a reprodução, 

em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita 

por este, sem intuito de lucro”. 

 Já a lei 5.988 de 1973, revogada pela atual lei de direitos autorais, ao tratar das 

limitações, trazia em seu artigo 49, inciso II a previsão sobre a cópia privada, 

considerando que não representava ofensa aos direitos do autor: “a reprodução, em um 

só exemplar, de qualquer obra, contanto que não se destine à utilização com intuito de 

lucro”.  

Ao comparar a legislação atual com a revogada lei de 1973, verifica-se, sob a 

ótica da função social da propriedade intelectual, que do processo de atualização da 

legislação adveio, a contrário senso, um retrocesso à liberdade da sociedade na 

                                                 
15 CARBONI, Guilherme C. O direito de autor e seus desafios: os conflitos com a liberdade de expressão, 
o direito de acesso ao conhecimento, à informação e à cultura e o direito ao desenvolvimento tecnológico. 
Disponível em: < http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com_docman&t 
ask=doc_download&gid=80 >. Acesso em: 20 mar. 2008. 
 
16 MORAES, Rodrigo. A função social da propriedade intelectual na era das novas tecnologias. In: 
BRASIL, Ministério da Cultura. Direito autoral. Brasília: Ministério da Cultura, 2006. p. 264. 
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utilização da propriedade intelectual. Nota-se este fato através de dois pontos: o 

primeiro ponto é pertinente ao uso privado do copista, já que na lei 5.988/73 não havia 

qualquer limitação pessoal à utilização da cópia. O segundo ponto em que se nota um 

retrocesso da legislação, e se pode articular, que de forma mais relevante, é quanto à 

restrição da cópia a “pequenos trechos”, uma vez que a legislação anterior permitia a 

cópia integral da obra.17  

Portanto, a partir da Lei 9.610/98 a cópia integral de qualquer obra tutelada pelo 

Direito de Autor tornou-se proibida. Admite-se somente a cópia de “pequenos trechos” 

para uso exclusivamente pessoal do copista, sem o intuito de obtenção de lucro. 

Pode-se afirmar que este dispositivo da lei de direitos autorais é inconsistente e 

confuso, pois de sua interpretação restam muitas dúvidas. Afinal, o que exatamente 

representa “pequenos trechos” de uma obra? Significa um capítulo? Deve ser 

mensurado em uma determinada porcentagem? Como deve ser abordado o problema 

dos livros esgotados?18

Neste sentido é procedente a critica de Eliane Y. Abrão: 

 
A lei 9610/98 não distingue entre livros postos à disposição do 
público e os retirados de circulação. Livros, discos ou obras de 
qualquer natureza, de grande valor histórico, cultural e científico, são 
muitas vezes encontrados apenas em distantes bibliotecas públicas ou 
acervos particulares. Essa carência na disponibilização da obra é 
prejudicial ao desenvolvimento das artes, ciência e cultura, que é 
objeto declarado dos direitos de autor. Entretanto, a solução 
normativa para isso não existe, necessitando esforços dos legisladores 
no encontro de uma fórmula satisfatória, que garanta maior acesso do 
público à obra, sem prejuízo de seus titulares. 19

 

As dúvidas em relação à questão da cópia privada têm gerado muitas discussões, 

principalmente no meio acadêmico. A falta de objetividade da lei pertinente à definição 

de “pequenos trechos” é usada pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos 

(entidade representante das editoras) como meio de coibir a cópia privada, através de 

                                                 
17 QUEIROZ, Daniel Pessôa Campello. As limitações aos direitos autorais na legislação brasileira e a 
questão da cópia privada . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1456, 27 jun. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10064>. Acesso em: 19 mar. 2008. 
18 MORAES, Rodrigo. A função social da propriedade intelectual na era das novas tecnologias. In: 
BRASIL, Ministério da Cultura. Direito autoral. Brasília: Ministério da Cultura, 2006. p. 304. 
19 ABRÃO, Eliane Yachouch. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 
148-149. 
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medidas coercitivas, tanto na esfera civil quanto penal tentando impedir a prática da 

cópia de livros no recinto universitário.20  

Com o intuito de acabar com estas discussões e tentar definir o termo “pequenos 

trechos”, o Conselho Universitário da USP aprovou a Resolução 5.213 para regular as 

fotocópias nas faculdades sob sua jurisdição, optando por uma interpretação ampliativa 

do direito de acesso ao conhecimento.21

Conforme a resolução, cujas normas devem ser observadas em todas as 

instalações e órgãos da Universidade de São Paulo (USP), a limitação para a cópia 

privada imposta pela Lei 9610/98 de “pequenos trechos” é entendida como sendo até 

um capítulo de um livro, bem como artigos inteiros de periódicos ou revistas científicas. 

Outro ponto de fundamental importância previsto na resolução 5.213 da USP, ao 

qual a Lei 9.610/ 98 é omissa, refere-se à permissão de cópia integral de obras esgotadas 

sem republicação há mais de 10 anos, obras estrangeiras indisponíveis no mercado 

nacional, obras caídas em domínio público e nas quais conste expressa autorização para 

reprodução. Para que as obras, as quais há a possibilidade de cópia integral, possam ser 

facilmente identificadas, determina a resolução que as bibliotecas demarquem em seu 

acervo estas obras com sinais específicos. 

 Quanto às chamadas “pastas de professores” onde são disponibilizados trechos 

de obras para os alunos, comumente utilizadas no meio acadêmico, entretanto 

vigorosamente combatidas pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, há na 

resolução 5.213 da USP a permissão da utilização deste instrumento, contanto que o 

material disponibilizado seja o estritamente determinado para o ministério da disciplina 

constante do programa da universidade, sendo permitida a cópia do material 

exclusivamente para os alunos inscritos na disciplina. 

Nota-se que a referida resolução busca esclarecer as dúvidas oriundas da falta de 

objetividade da lei e da interpretação dada a esta, definindo no âmbito daquela 

Universidade o alcance do termo “pequenos trechos”; além disso, permitindo a cópia 

integral de obras de difícil acesso e ainda a utilização das “pastas de professores”. 
                                                 
20 QUEIROZ, Daniel Pessôa Campello. As limitações aos direitos autorais na legislação brasileira e a 
questão da cópia privada . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1456, 27 jun. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10064>. Acesso em: 19 mar. 2008. 
21 LAZZARINI, M.; TRETTEL, D. B.; MONCAU, L.F.M. Propriedade intelectual: perspectivas do 
consumidor. [S.l] Disponível em: <http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/dmdocuments/arquivo. 
php?arquivo=Marilena%20Lazzarini%20-%20Propriedade%20intelectual_perspectiva>. Acesso em 21 
de mar. de 2008. 
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Não obstante, há quem coloque em dúvida a validade desta regulamentação, 

tanto pelo entendimento da falta de legitimidade da USP para regular o tema, bem como 

pelo fato da resolução considerar capítulos e artigos inteiros como “pequenos trechos”, 

com isso, aparentemente excedendo aos limites impostos pelo inciso II, do artigo 46 da 

lei 9.610 de 1998. 

Como bem refere Daniel Queiroz “O fato é que a Lei 9610 de 1998 estabeleceu 

uma regra que, de certa forma, é impossível de ser seguida na prática. A cópia da obra 

para uso privado não pode, nem deve, estar limitada, notadamente quando se trata de 

uso privado, sem intuito de lucro, e para fins educacionais”.22

 Neste sentido, a Associação Brasileira de Direitos Autorais, entendendo que na 

legislação atual a regulamentação das limitações ao Direito de Autor não são 

satisfatórias, aprovou em 20 de outubro de 2005 a resolução de nº 67, a qual propõe a 

alteração do art. 46 da lei 9.610 de 1998, que passaria a vigora com o seguinte texto: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução 
parcial ou integral, a distribuição e qualquer forma de utilização de 
obras intelectuais que, em função de sua natureza, atenda a dois ou 
mais dos seguintes princípios, respeitados os direitos morais previstos 
no art. 24:  

I - tenha como objetivo, crítica, comentário, noticiário, educação, 
ensino, pesquisa, produção de prova judiciária ou administrativa, uso 
exclusivo de deficientes visuais em sistema Braile ou outro 
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários, 
preservação ou estudo da obra, ou ainda, para demonstração à 
clientela em estabelecimentos comerciais, desde que estes 
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua 
utilização, sempre na medida justificada pelo fim a atingir; 
 
II - sua finalidade não seja essencialmente comercial para o 
destinatário da reprodução e para quem se vale da distribuição e da 
utilização das obras intelectuais; 
 
III - o efeito no mercado potencial da obra seja individualmente 
desprezível, não acarretando prejuízo à exploração normal da 
obra;Parágrafo Único - A aplicação da hipótese prevista no inciso II 
deste artigo não se justifica somente pelo fato de o destinatário da 
reprodução e quem se vale da distribuição e da utilização das obras 
intelectuais ser empresa ou órgão público, fundação, associação ou 
qualquer outra entidade sem fins lucrativos;23

                                                 
22 QUEIROZ, Daniel Pessoa Campello. As limitações aos direitos autorais na legislação brasileira e a 
questão da cópia privada . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1456, 27 jun. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10064>. Acesso em: 19 mar. 2008. 
23 ABPI. Associação Brasileira de Propriedade Industrial. Resolução número 67 de 20 de outubro de 
2005. Disponível em <http://www.abpi.org.br/bibliotecas.asp?idiomas=Portugu%EAs&secao=Resolu% 
E7%F5es%20da%20ABPI&codigo=3&resolucao=2>. Acesso em: 03 abr. 2008. 
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 Percebe-se que a alteração sugerida pela ABPI busca o atendimento da função 

social do direito de autor. O que se pretende fundamentalmente é uma alteração da 

característica do rol das limitações ao Direito de Autor, que passaria de uma relação 

taxativa de limitações a um rol aberto constituído de princípios gerais, que podem ser 

aplicados e moldados pelo juiz de acordo com caso concreto.24  

 Consequentemente, com a mudança sugerida, acredita-se que se resolveriam as 

questões referentes à cópia privada de obras, mesmo que integral, para fins acadêmicos, 

tendo-se em vista que este tipo de utilização, devido a suas características, se encaixaria 

dentro das limitações estabelecidas pelo artigo 46, conforme sugerido pela ABPI, não 

constituindo deste modo violação aos direitos de autor. 

 Contudo, não se esgotam aqui as tentativas de se acabar com as discussões a 

respeito da cópia privada advindas do conflito entre os interesses dos autores e o 

interesse coletivo de acesso à cultura, informação e educação.  

 Nesse aspecto, discute-se também no âmbito do Congresso Nacional, a alteração 

da Lei 9.610/98, para que se estabeleça nova modalidade de limitação aos direitos de 

autor. Trata-se do Projeto de Lei 5046 de 2005, de autoria do Deputado Antônio Carlos 

Mendes Thame, que alteraria o inciso I do artigo 46, acrescentando-lhe uma alínea de 

letra “e”, ficando, então, da seguinte forma:  

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I – a reprodução:  

e) de qualquer obra, em um só exemplar, para uso exclusivo do 
estudante universitário, sem fins comerciais.25

 

 O Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, ao apresentar o projeto de lei, 

objetivou alcançar pelo menos duas situações em que há necessidade da cópia pelo 

estudante: no caso de livros de difícil acesso e quando o estudante não dispuser da verba 

                                                 
24 ABPI. Associação Brasileira de Propriedade Industrial. Resolução número 67 de 20 de outubro de 
2005. Disponível em <http://www.abpi.org.br/bibliotecas.asp?idiomas=Portugu%EAs&secao=Resolu% 
E7%F5es%20da%20ABPI&codigo=3&resolucao=2>. Acesso em: 03 abr. 2008. 
25 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 5046/2005. Ementa: [Altera a Lei nº 9610, de 19 de 
fevereiro de 1998, que "Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências"]. Autor: Dep. Antônio Carlos Mendes Thame. Relator: Dep. Chico Alencar. Parecer na 
Comissão de Educação e Cultura. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/295013.pdf>  
Acesso em: 30 de mar. 2008. 
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necessária para adquirir os livros necessários a seus estudos, sendo permitido nestes 

casos a cópia integral da obra.26

 O projeto de lei mencionado busca fazer com que os interesses individuais do 

autor não sirvam de obstáculo ao acesso a obras por estudantes quando se trata da 

utilização para fins educacionais. Entretanto, não é objetivo do projeto um desrespeito 

generalizado aos direitos do autor, mas o que se pretende é que estes funcionem de 

forma integrada com os direitos à informação, cultura e educação, ou em outras palavras 

pode-se dizer que o intuito é de a função social do direito de autor seja cumprida.27

 

6. Considerações finais 

 

 A Constituição Federal Brasileira garante de um lado a proteção ao autor sobre 

sua criação intelectual e de outro garante à sociedade os direitos de acesso à informação, 

cultura e educação. No entanto, nem a Carta Magna e nem mesmo a legislação pátria 

sobre direitos autorais dispõem de mecanismos para solução desse conflito de 

interesses, devendo, portanto, no caso concreto ser resolvido este choque de interesses 

através da ponderação e da aplicação do princípio da função social do direito de autor. 

 As limitações e exceções ao direito de autor contidas na lei 9610/98 são 

fundamentadas no interesse social, todavia este rol de limitações da forma em que se 

encontra, vem a contrariar o princípio da função social do direito de autor, por se tratar 

de um rol taxativo, que prevê hipóteses fechadas e que não são suficientes para atender 

às necessidades da sociedade ao acesso às obras intelectuais. Por isso é que se entende 

haver a necessidade de uma alteração na característica deste rol de limitações, assim 

como sugere a ABPI, com a utilização de princípios gerais de direito que podem ser 

aplicados pelo juiz de acordo com o caso concreto. 

 A restrição imposta pela lei de direitos autorais de “pequenos trechos” à cópia 

privada, além de confusa pode ser considerada como um entrave ao acesso à 

informação, cultura e educação, principalmente quando se analisa o âmbito acadêmico.  

                                                 
26 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 5046/2005. Ementa: [Altera a Lei nº 9610, de 19 de 
fevereiro de 1998, que "Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências"]. Autor: Dep. Antônio Carlos Mendes Thame. Relator: Dep. Chico Alencar. Parecer na 
Comissão de Educação e Cultura. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/295013.pdf>  
Acesso em: 30 de mar. 2008. 
27 Ibidem. 
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 A cópia, sem o intuito de obtenção de lucro, para uso particular e principalmente 

quando servir para uso acadêmico não pode ser considerada como um ato ilícito. Não se 

pode permitir, à luz da função social do direito de autor, que se restrinja o acesso à 

informação, cultura e educação, assim considerados como bens maiores da sociedade, 

em função do caráter econômico do direito de autor 
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DIREITO DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS NO BRASIL FACE À TUTELA 

JURÍDICA DAS PATENTES FARMACÊUTICAS 

 

      José Carlos Loureiro da Silva∗

 

RESUMO 

O presente estudo tem a finalidade de abordar o problema enfrentado por inúmeros 

pacientes que não têm assegurado o direito de acesso a medicamentos que lhe são 

fundamentais devido ao fato de não possuírem disponibilidade financeira para custear o 

tratamento, vindo muitos a falecer por esse motivo.  

Essa abstenção gera sofrimento, medo, perda de dignidade e vida. Por tal motivo 

queremos analisar se o Acordo TRIPS, firmado pelo Brasil, bem como a promulgação 

da Lei das Patentes, foram fatores que trouxeram alguma melhora para essa situação, e 

qual o modo de se conciliar aspectos antagônicos, como o lucro visado pelas indústrias 

farmacêuticas e o direito de acesso aos medicamentos dos consumidores pobres.  

O papel do Estado, cujo dever de garantir a saúde a todos está previsto no art. 196 da 

Constituição Federal, também será objeto da nossa análise. Sempre considerando que o 

sistema jurídico do nosso país está impregnado pela força do princípio constitucional 

maior, que é o da dignidade da pessoa humana, espinha dorsal do Estado Democrático 

de Direito e um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.  

Entendemos que são questões tormentosas, que reclamam respostas rápidas e eficazes, 

pois o contínuo sofrimento e perdas de vidas e saúde, conseqüência da falta de acesso a 

medicamentos essenciais, pode levar ao risco de explosão de novas pandemias. Trata-se, 

em última análise, da garantia do direito à vida, pressuposto para o exercício de 

qualquer outro direito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PATENTES. ACORDO TRIPS. ACESSO A 

MEDICAMENTOS. DIREITOS HUMANOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.   

 

                                                 
∗ Mestre e Doutorando em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, 
Mestrando em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. 
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RÉSUMÉ 

L’étude ci-contre a comme but l’abordage du problème mis vis à vis par des 

innombrables pacients qui n’ont pas garantis l’accès aux médicaments essentiels, à 

cause de leur disponibilité financière pour payer leurs traitements, en arrivant même à la 

mort. 

Cette abstention mène à la souffrance, à la peur, à la perte de dignité et de la vie. À 

cause de cela, on veut analyser si l’Accord TRIPS, signé par le Brèsil, aussitôt la 

promulgation de la Loi des Patentes, ont contribué à quelques amégliorations pour cette 

situation, et de quelle façon on peut concilier les aspects antagoniques, comme le profit 

envisagé par les industries pharmaceutiques et le droit d’accès aux médicaments aux 

consommateurs pauvres. 

Le rôle de l’État, lequel droit de garantir la santé à tous est prévu dans l’art. 196 de la 

Constitution Fédérale, sera aussi l’objet de notre analyse. Toujours en considérant que le 

système de legislation de notre pays est imprégné par la force du plus grand principe 

constitutionnel, celui de la dignité de l’être humain, l’épine dorsale de l’État 

Démocratique de Droit et l’un des principes de la République Fédérative du Brèsil. 

On comprend surtout que ce sont des questions ennuyantes, qui demandent des réponses 

rapides et efficaces, donc une souffrance continue, des pertes de vie et de santé, résultat 

de la manque à l’accès aux médicaments essentiels, peut mener au risque d’explosion de 

nouvelles maladies endémiques. On traite, en dernière analyse, de la garantie du droit à 

la vie, présupposé à l’exercice de n’importe quel droit. 

 

MOTS-CLÉS: PATENTES. ACCORD TRIPS. ACCÈS AUX MÉDICAMENTS. 

DROITS DE L’HOMME. DIGNITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O fato de sabermos que muitas pessoas não têm acesso a medicamentos que lhe 

são vitais sempre nos causou profunda indignação. Havendo atuado por vários anos 

como médico, antes de ingressarmos na seara jurídica, pudemos testemunhar que os 

doentes mais pobres, principalmente aqueles que dependem da saúde pública, morrem 
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porque não têm condições econômicas que lhes permitam adquirir os remédios 

necessários à cura das patologias de que são portadores.  

Em 2005, a Declaração de Montreal Sobre Direitos Humanos a Medicamentos 

Essenciais afirmou que dois bilhões de pessoas não têm acesso a medicamentos 

fundamentais, e que quarenta mil morrem, diariamente, como resultado disso, sendo a 

maioria crianças com menos de cinco anos de idade.1 Em janeiro de 2002, relatório do 

Coordinates mostrava que menos de 5% das pessoas que precisam de tratamento para 

AIDS no mundo subdesenvolvido têm acesso aos anti-retrovirais.2 No Brasil, pesquisa 

realizada pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde – Conass, demonstra que 50% 

dos pacientes que deixam de tomar medicamentos interrompem o tratamento por 

absoluta falta de recursos.3  

Entendemos isso uma afronta à dignidade da pessoa humana, inadmissível em 

pleno século XXI. Por isso, neste estudo, queremos verificar a influência que o sistema 

patentário do nosso país exerce no tocante à aquisição de medicamentos, principalmente 

pelos pacientes pobres.  

Esperamos que este trabalho possa contribuir para o enriquecimento dos debates 

envolvendo questão tão delicada, que afeta direta e diariamente a vida de milhões de 

consumidores brasileiros.  

 

1. HISTÓRICO 

 

O termo patente é oriundo da expressão latina “litterae patentes”, que significa 

“cartas abertas”4. Era utilizado antigamente para designar documentos públicos de 

concessão de direitos, privilégios, títulos ou cargos, inclusive os direitos decorrentes da 

concessão daquilo que atualmente se conhece como patentes. Os cargos militares se 

incluíam entre aqueles que eram outorgados através de cartas patentes, daí a origem da 

moderna acepção do termo, quando se refere aos postos de hierarquia militar. 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.accessmeds.org/Declaracao.html>, acesso em: 08.11.2007. 
2 Fabiana da Cunha Saddi, Revista da associação médica brasileira, v. 48, n. 2, p. 110. 
3 Ser médico, nº 34, p. 28. 
4 Marcos Barbosa de Oliveira, Patentes e direitos autorais em perspectiva (versão preliminar e 
parcial, para discussão). Disponível em: 
<www.ige.unicamp.br/gapi/PATENTES_E_DIREITOS_AUTORAIS_EM_PERSPECTIVA.pdf>, acesso 
em: 11.11.2007.  
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De acordo com Vladimir Garcia Magalhães, protege-se as invenções pela 

patente  

 
que é um documento publicado pelo Estado, e que descreve uma invenção e também 
cria um direito de exclusividade para o solicitante pelo qual a invenção só pode ser 
utilizada mediante a autorização do detentor da sua patente.5   

 

A primeira lei específica de patentes foi promulgada somente em 1474, em 

Veneza. Por ela era firmado um compromisso entre o cidadão e o Estado através do qual 

este garantia àquele, dentro do seu território e durante o período de dez anos, o 

monopólio de manufatura do invento. Findo tal prazo, o inventor divulgaria os 

procedimentos da sua fabricação. Diversos outros países decidiram adotar modelo 

semelhante e, com isso, o direito patentário foi se aperfeiçoando.6  

Em 1623 a Inglaterra editou o Estatuto dos Monopólios, que dispunha ser 

detentor do direito exclusivo de exploração o primeiro a criar uma invenção ou quem 

introduzisse uma nova indústria no país. Eram grandes as vantagens que o país auferia 

com esse Estatuto, já que o ato de exploração local possibilitava a utilização de sua 

própria mão de obra, bem como dos seus próprios recursos, além de tornar possível a 

criação de novos inventos por outras indústrias sem demandar tanto investimento, já que 

estas poderiam usar as pesquisas anteriormente desenvolvidas para a obtenção do objeto 

patenteado.7 Com isso houve grande aumento do número de patentes no período da 

Revolução Industrial, sendo a Inglaterra logo imitada pela França, Estados Unidos e, em 

1809, pelo Brasil.  

Com o passar do tempo a proteção internacional das patentes tornou-se um 

grande problema, já que os mecanismos existentes à época eram de cunho estritamente 

nacionais, situação esta que criava grandes obstáculos aos inventores em obter patentes 

dos seus produtos no estrangeiro. Àquela época começaram a se tornar comuns as feiras 

internacionais de inventores, que viajavam para tornar conhecidos os produtos que 

haviam inventado. Assim, o risco da cópia aumentou em demasia, ocorrendo que muitas 

                                                 
5 Propriedade intelectual, biotecnologia e biodiversidade, f. 105-106.    . 
6 Daniela Azevedo Machado, Elisabeth Corrêa Fim, Propriedade intelectual e o composto de 
marketing – programas de computador e patentes, disponível em: 
<www.cori.rei.unicamp.br/IAU/completos/Propriedade%20Intelectual%20e%20o%20Composto%20de%
20Marketing%20Pro...->, acesso em: 14.11.2007.  
7 Shirlei Moreira dos Santos, Sistema de patentes internacionais em face dos medicamentos e da 
proteção da saúde do consumidor brasileiro, fls. 11-12. 
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vezes uma pessoa copiava e patenteava, no seu país, o invento que, originalmente, era 

de um outro país, o que levava os verdadeiros inventores a requererem os seus direitos 

às cortes internacionais, o que ocasionava mais problemas, já que não existiam normas 

internacionais específicas que regulassem o tema em questão. Relata-nos Bárbara 

Rosenberg que: 

 
os Estados Unidos da América foram taxativos no sentido de que sem um acordo 
internacional que garantisse um mínimo de direitos aos inventores, deixariam de 
participar de tais feiras.8

 

Em razão disso, em 1883 aconteceu a Convenção de Paris, na qual foram criados 

procedimentos de garantias mínimas para as invenções, sem prejuízo das legislações dos 

países signatários. Foram três os princípios fundamentais dessa Convenção: o princípio 

do tratamento nacional, que equiparava, para fins de registro, os estrangeiros aos 

nacionais; o princípio da independência, pelo qual uma patente requerida por um titular 

num Estado deve ser independente das obtidas em outros Estados; e o princípio 

unionista, que dispõe que o primeiro pedido de patente depositado num dos países 

membros serve de base para depósitos subseqüentes relacionados à mesma matéria, 

efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais, cria um direito de 

prioridade de doze meses. 

O Brasil foi o único signatário latino-americano da Convenção de Paris, tendo 

adaptado sua legislação interna referente a patentes aos princípios e regras ali 

consagrados. 

Atualmente a patente está prevista pela Organização Mundial do Comércio, no 

Acordo sobre Propriedade Intelectual – TRIPS (em inglês, Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights” – que significa “Aspectos da Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio”). Para os objetivos deste trabalho, válido já aqui ressaltar 

que a patenteabilidade de medicamentos está prevista no Acordo TRIPS, ao dispor no 

seu texto a expressão “todos os setores tecnológicos” conforme se observa na sua Seção 

5, art. 27, 1,: 

 

                                                 
8 Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parâmetros do trips e do direito 
concorrencial para a outorga de licenças compulsórias, fl. 22. 
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1 – ... qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores 
tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e 
seja possível de aplicação industrial. 

 

O mencionado artigo determina que para que uma patente seja considerada 

válida, a invenção deverá cumprir três requisitos: da novidade, do caráter inventivo e da 

aplicação industrial.  

Esse Acordo inclui a adoção de patamares mínimos para as normas 

protecionistas constitucionais e infra-constitucionais de cada país, referentes à proteção 

da propriedade intelectual. Porém, para que deixemos a ingenuidade de lado, já cabe 

uma observação da lavra de Noam Chomsky: 

 
Aquilo que os ideólogos dos interesses empresariais apresentam como expansão 
natural do livre mercado para além-fronteiras é, na verdade, rigorosamente o oposto. 
A globalização é o produto da ação de governos poderosos, especialmente dos 
Estados Unidos, que empurram garganta abaixo dos povos do mundo tratados 
comerciais e acordos de negócios que ajudam as grandes empresas e os ricos a 
dominarem as economias das nações sem quaisquer obrigações para com as 
respectivas populações.9

 

E arremata asseverando que tal processo nunca foi tão claro quanto na criação da 

Organização Mundial do Comércio.10 E foi exatamente o que aconteceu com o Brasil, 

consoante veremos a seguir. 

 

2. REGIME PATENTÁRIO BRASILEIRO 

 

O reconhecimento dos direitos dos inventores no nosso país teve início com um 

Alvará de D. João VI, de 28 de abril de 1809, que lhes dava o privilégio da 

exclusividade pela exploração por 14 anos.11 Várias normas legais regulando as patentes 

foram posteriormente promulgadas no Brasil (1830, 1875, 1882, 1887, 1904, 1923). 

Uma lei de 1945 previa que as invenções que tinham como objeto os produtos 

alimentícios, os produtos e matérias conseguidas por processos químicos, bem como os 

medicamentos, que até então mantinham os direitos de privilégio cedidos como na 

época da Corte, tiveram tal privilégio excluído. Em 1969 o Código Brasileiro de 

                                                 
9 O lucro ou as pessoas: neoliberalismo e ordem global, p. 14. 
10 Ibid., mesma página. 
11 Revista da ABPI, nº 46, p. 5. 
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Propriedade Industrial, no seu art. 8º, alínea c, retirou integralmente qualquer 

possibilidade de proteção patentária para alimentos e também para os processos e 

produtos farmacêuticos. Essa situação permaneceu estável por quase 30 anos.  

A Constituição Federal de 1988, no título dos direitos e garantias fundamentais, 

art. 5º, XXIX, dispõe sobre o sistema patentário:  

 
a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

 

Em 1993, com o término das negociações multilaterais da Rodada Uruguai, que 

culminaram na celebração do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do 

Comércio, introduziu-se um novel sistema de regulamentação da propriedade intelectual 

no comércio internacional com a assinatura do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights). Este acordo foi incorporado à legislação brasileira em 

1994, através do Decreto 1.355, de 31 de dezembro de 1994, o qual promulgou a Ata 

Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 

Multilaterais do GATT. 

O TRIPS causou profundas modificações no ordenamento jurídico brasileiro, 

especialmente no que se refere à patenteabilidade de produtos e processos 

farmacêuticos. País tradicionalmente contrário a essas espécies de patentes, que 

interesses motivaram o Brasil a mudar radicalmente de postura? É o que veremos a 

seguir. 

    

3. O BRASIL E O ACORDO TRIPS 

 

Constitui o TRIPS um acordo internacional, incluído na Organização Mundial 

do Comércio como anexo 1-C, para complementar o sistema de proteção à propriedade 

intelectual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e que impõe 

obrigações e sanções aos Estados-partes. Esse acordo prevê a adoção de patamares 

mínimos para as normas protecionistas constitucionais e infra-constitucionais de cada 

Estado-parte, no tocante à proteção da propriedade intelectual. O cuidado com a criação 

e imposição desse sistema está em impedir a ocorrência de conflitos entre a legislação 
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interna dos países e a legislação internacional, levando em consideração a soberania dos 

Estados-partes, porém sem deixar de inseri-los no sistema econômico globalizado. Isso, 

só na aparência. Pois o que efetivamente se verificou no TRIPS foi a imposição das 

decisões e interesses das nações mais desenvolvidas, obrigando com que os países que 

optem em associar-se à Organização Mundial do Comércio tenham que concordar em 

cumprir as normas de  aplicação obrigatória  previstas no TRIPS. 

No começo dos anos 80 os Estados Unidos começaram a usar de todos os meios 

possíveis de pressão para que o Brasil atendesse aos interesses daquele país no tocante à 

reserva de mercado para a informática e setor farmacêutico. Aplicaram sanções 

comerciais ao nosso país, penalizando o setor de papel, calçados e suco de laranja face à 

ausência de proteção às patentes de seus processos e produtos farmacêuticos.12  

Além disso, segundo o próprio Itamaraty, o Brasil cedeu às pressões por três 

razões principais: ventilou-se que, assinando o Acordo, os Estados Unidos eliminariam 

do Ato do Comércio a Seção 301, que estabelece que, se algum produto importado pelos 

Estados Unidos estiver prejudicando, de alguma forma, as indústrias americanas, o 

governo deverá retaliar, criando barreiras para prejudicar outros setores do país de 

origem. Tal seção funciona como permanente ameaça, nem ao menos precisa ser 

utilizada, basta existir. A segunda razão era a de que se afirmava que, assinando o 

TRIPS, haveria um acordo agrícola, que interessa, e muito, ao nosso país, face ao 

imenso mercado norte-americano. E a terceira razão estava relacionada ao Conselho de 

Segurança da ONU, pois na época também foi ventilada a possibilidade do Brasil vir a 

ocupar um assento permanente no órgão, caso assinasse o Acordo.13 Porém, após a 

assinatura do TRIPS, não saiu o acordo agrícola, a seção 301 continua em vigor e o 

Conselho de Segurança da ONU continua com o mesmo formato de sempre.  

A denominada Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 

também denominada Lei das Patentes, foi sancionada pelo Presidente Fernando 

Henrique Cardoso com o fito de regulamentar os direitos relativos à propriedade 

industrial, exceto as questões relativas aos direitos autorais. Válido aqui salientar que 

direitos de propriedade industrial são parte integrante da propriedade intelectual. Essa 

                                                 
12 Maria Helena Tachinardi, A guerra das patentes – o conflito Brasil X Estados Unidos sobre a 
propriedade intelectual, p. 214. 
13 Instituto de Estudos Socioeconômicos, Acordo TRIPS: acordo sobre aspectos dos direitos de 
propriedade intelectual, pp. 35-36. 
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lei prevê a igualdade de tratamento entre os nacionais e os Estados-membros da União 

de Paris. A proteção nela prevista é estendida aos estrangeiros que não fazem parte 

destes Estados-membros, desde que existente o princípio da reciprocidade entre os 

países.  

A lei das patentes cumpriu todos os padrões mínimos estabelecidos no Acordo 

TRIPS, incorporando-os na legislação nacional, como se comprometera o Brasil ao ser 

signatário do acordo. Esta lei prevê, no seu art. 40, que o prazo de vigência da patente 

de medicamentos é de 20 anos, contados da data do depósito, e para que o registro seja 

possível também deverá cumprir, de acordo com o art. 8º, os requisitos essenciais da 

novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. 

Cabe aqui fazer também uma indagação acerca dos reais motivos que levaram o 

Brasil, em que pese o fato do art. 65, inc. 2, do TRIPS, facultar aos países em 

desenvolvimento o “direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente 

Acordo, estabelecida no § 1º, por um prazo de quatro anos”, não haver optado pelo 

aproveitamento desse prazo de transição e aprovar, já em 1996, a mencionada Lei 

9.279, antecipando-se ao prazo final da facultada transição, que seria 1º de janeiro de 

2000. Com certeza o país poderia haver se beneficiado dessa faculdade, oferecendo às 

empresas nacionais a chance de adaptação às regras do TRIPS a médio prazo. Além 

disso, haveria a possibilidade do país vir a adotar uma política industrial que 

aproveitasse ao máximo as flexibilidades do Acordo, incluindo aí a permissão para 

explorar várias patentes farmacêuticas sem o dever de remunerar os seus titulares e sem 

que isso significasse uma violação do acordado. Tivesse prorrogado a aplicação do 

disposto no TRIPS até o ano 2000, nalguns setores não protegidos pela lei anterior 

(como os fármacos), tal prorrogação poderia ser estendida até o dia 1º de janeiro de 

2005, que foi a data-limite utilizada pela Índia, a partir da qual passou ela reconhecer as 

patentes dos remédios. Como defende Gustavo Starling Leonardos: 

 
Destarte, na esfera internacional, a maioria das cláusulas do TRIPS (algumas dizem 
expressamente que são aplicáveis desde logo) poderiam não ser exigíveis de países 
em desenvolvimento como o Brasil por um prazo de até 10 anos. De fato, o Brasil 
poderia, com certeza, ter se utilizado dos prazos de transição previstos nos 
parágrafos 1, 2 e 4.14

                                                 
14 A data de aplicação no Brasil do Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual 
relacionados ao comércio – TRIPS, p. 4, disponível em: <http://www.leonardos.com.br/textos>, acesso 
em: 18.11.2007. 
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Válido aqui registrar que, numa decisão sobre tal assunto, o Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, adotou um novo entendimento acerca da 

validade da patente naqueles processos que envolvam questões do Acordo TRIPS. O 

citado TRF passou a considerar que o Brasil somente estaria obrigado a aplicar o art. 

65.2 do Acordo a partir de janeiro de 2000, e não em 1º de janeiro de 1995. A 

Procuradoria do INPI sempre defendeu tal entendimento, mas os advogados das 

empresas multinacionais discordavam, defendendo que a data da aplicação deveria ser 

1º de janeiro de 1995, quando o TRIPS foi incorporado à nossa legislação através do 

Decreto 1.355/94.15

Muito se tem especulado a respeito dos motivos que levaram o Brasil a antecipar 

a aprovação da Lei das Patentes. Carlos Alberto Polônio informa que, à época, o 

objetivo de tão rápida aprovação da lei seria a atração de investimentos estrangeiros, 

com a instalação de novas indústrias no país, expectativa esta que não se concretizou.16  

Em que pese o fato de alguns defenderem que o Acordo TRIPS trouxe imensos 

benefícios ao país, como Fábio Aristimunho Vargas, para quem, antes do TRIPS, o 

Brasil adotava uma “errática política industrial”, que “a longo prazo resultou em um 

modelo industrial obsoleto e ultrapassado” e que a Lei nº 9.279/96 teve “o mérito de 

reintroduzir no país o patenteamento de produtos farmacêuticos, alimentícios e de 

substâncias químicas em geral”17, entendemos que, especialmente com relação aos 

fármacos, o Acordo TRIPS só nos trouxe prejuízos. Além de não haver sido 

concretizada nenhuma das promessas ventiladas antes do Acordo, conforme já relatado, 

logo o país se viu obrigado a lançar mão de mecanismos que pudessem atender o acesso 

aos remédios pela população, acesso este que restou dificultado face ao Acordo 

mencionado. Neste ponto, duas batalhas memoráveis foram enfrentadas pelo nosso país 

no tocante aos medicamentos: primeira, a dos genéricos e segunda, a da quebra de 

patentes. São os assuntos que trataremos no próximo capítulo. 

 

 
                                                 
15 Disponível em: <http://www.riccipi.com.br/paginas/news/dez_05/noticias/default02.htm>, acesso em: 
19.11.2007. 
16 Proteção jurídica das patentes farmacêuticas no Brasil e sua adequação ao acordo TRIPS: direito 
à saúde e acesso a medicamentos, fl. 87. 
17 O direito da propriedade intelectual face ao direito de acesso a medicamentos, fls. 112 e 114-115. 
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4. A LEI DOS GENÉRICOS E A QUEBRA DA PATENTE DO EFAVIRENZ 

 

Medicamento genérico, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA)18, e o que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma 

farmacêutica, e é administrado pela mesma via e com idêntica indicação terapêutica do 

medicamento de referência no país, apresentando a mesma segurança deste, podendo 

este ser intercambiável. Assim, o nome “genérico”, que é o da substância ativa, passa a 

ser o nome oficial, no lugar da marca de fantasia. Para comprovar a qualidade do 

produto o Ministério da Saúde, por intermédio da ANVISA, avalia os testes de 

bioequivalência entre o genérico e o seu medicamento de referência. Segundo 

recomendação da Organização Mundial da Saúde o genérico também é denominado 

“produto farmacêutico intercambiável”. 

Na embalagem do medicamento genérico vem impresso: “Lei 9.787, de 1999”. 

Tal lei foi baseada em projeto do deputado Eduardo Jorge, que regulamentou a questão 

dos genéricos no Brasil. Sua promulgação foi resultado de longas discussões, onde 

foram vencidas as pressões das indústrias farmacêuticas, que não queriam a sua 

promulgação. E devido ao seguinte motivo: a lei torna os medicamentos genéricos mais 

baratos. Um exemplo: o diclofenaco sódico, remédio genérico, custa R$ 7,44. Já o 

Voltaren, remédio de referência, com o mesmo número de comprimidos (20), com a 

mesma dosagem (50 mg) e que não é outra coisa senão o próprio diclofenaco sódico, 

custa R$ 14,34, ou seja, o dobro do seu genérico.19 E essa enorme diferença ocorre 

porque inexistem no caso os alegados gastos com pesquisas para a descoberta do 

fármaco, o prazo de validade da sua patente já se exauriu e também porque não existirão 

os excessivos custos com publicidade feita pelas indústrias, já que para os genéricos são 

empregados somente o nome do princípio ativo.  

Como a lei de patentes encareceu em demasia o preço dos medicamentos, a lei 

dos genéricos procurou uma forma de tornar alguns deles mais acessíveis aos 

                                                 
18 Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/faq/cidadao.htm#01>, acesso em: 
18.11.2007. 
19 Compra efetuada em 19.11.2007, na farmácia Drogasil, em Santos-SP. Os respectivos comprovantes se 
encontram em poder do autor.  
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consumidores, daí a oposição da indústria farmacêutica. A firme posição brasileira à 

época garantiu o sucesso da implantação da política dos genéricos. 

A outra batalha enfrentada pelo governo brasileiro foi com relação à quebra da 

patente de um anti-retroviral. Acontece que as patentes, se por um lado ensejam lucros 

aos seus detentores ou ao seus investidores, bem como retorno dos valores gastos com 

as pesquisas dos medicamentos, por outro lado constitui uma barreira aos Estados para 

consegui-los por preços acessíveis aos seus consumidores, o que acarreta deficiência ao 

acesso e distribuição desses fármacos, e, como conseqüência, no caso do Brasil, a 

violação de preceitos primordiais da Constituição Federal: o de promover e proteger a 

saúde, proporcionando vida digna à pessoa humana.  

A expressão “quebra de patentes” traz o sentido de obtenção da propriedade 

patentária sem a remuneração devida. Fica parecendo que o país que assim procede 

simplesmente “dá um calote” no titular da patente, que se trata de um procedimento 

ilegal. Válido ressaltar ser errôneo esse entendimento. Segundo Milton Lucídio Leão 

Barcellos,  

 
A chamada ‘quebra’ de patente nada mais é do que a previsão legal da possibilidade, 
em determinados casos previstos na Convenção de Paris, no TRIPS e na própria Lei 
de Propriedade Industrial Brasileira, de se estabelecer um valor considerado ‘mais 
justo’, tendo em vista a realidade na qual se insere o contexto da exploração da 
patente, atribuindo-se uma imposição legal de licença compulsória ao titular da 
patente.20  

 

A licença compulsória, portanto, acarreta uma restrição do monopólio, 

permanecendo, entretanto, o direito do titular da patente. Este é obrigado a licenciar o 

invento patenteado, o qual será explorado por um terceiro, mas recebe compensação 

financeira em razão disso, conhecida como royalties. Ressalte-se, ademais, que essa 

licença não poderá ser utilizada por um país apenas por força de obtenção de vantagens 

econômicas, mas deverá o seu fundamento estar pautado em situações excepcionais. O 

citado Acordo TRIPS, no seu art. 31, estabeleceu as condições que precisam ser 

cumpridas nos casos de licenciamento compulsório, deixando aos países signatários a 

liberdade de estabelecer em suas legislações internas as hipóteses para a sua concessão. 

O licenciamento compulsório não é apanágio dos países subdesenvolvidos. A 

nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, bem como o 
                                                 
20 O sistema internacional de patentes, p. 23. 
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Canadá, já recorreram ao mesmo, consoante afirma Gabriela Costa Chaves.21 Outros 

países também já se utilizaram do instituto, entre eles a Itália, Moçambique, Tailândia, 

Malásia.  

No Brasil, a Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, prevê os critérios 

para a utilização da licença compulsória em diferentes situações, entre as quais: por 

abuso de direito (art. 68, caput); por abuso de poder econômico (art. 68, caput); licença 

de dependência (art. 70); por interesse público (art. 71) e a licença legal que o 

empregado, co-titular de patente, confere ex legis a seu empregador (art. 91, § 2º).  

Em 4 de maio de 2007, após longa e infrutífera negociação com o laboratório 

Merck Sharp&Dohme, o Presidente da República assinou o Decreto nº 6.108, 

concedendo o “licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes 

ao Efavirenz, para fins de uso público não-comercial”. Foi a primeira quebra de patente 

de um medicamento no Brasil. O decreto fundamentou-se, portanto, no art. 71 da Lei de 

Patentes retromencionada.  

A decisão governamental constituiu o desfecho de uma infrutífera tentativa de 

acordo com o laboratório produtor do anti-retroviral, o qual é distribuído gratuitamente 

a aproximadamente 75 mil pacientes, a um custo de US$ 42 milhões. As negociações se 

iniciaram em novembro de 2006, com o governo pressionando a Merck para reduzir o 

preço do Stocrin – nome comercial do Efavirenz -, de US$ 1,59 para US$ 0,65 o 

comprimido. Afinal este é o preço pelo qual o mesmo laboratório comercializa o mesmo 

medicamento na Tailândia. Como a Merck se mostrou irredutível, oferecendo descontos 

irrisórios, o licenciamento compulsório do fármaco foi concedido. Agora o governo 

importa o remédio da Índia, produzido pela indústria Aurobindo Pharma Limited, e 

estima com isso economizar US$ 30 milhões somente em 2007. Constitui um alento 

ouvir o Presidente Lula afirmar a respeito do assunto: “Afinal de contas, entre o nosso 

comércio e a nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde”22. 

A indústria farmacêutica tem obtido lucros astronômicos com os fármacos que 

comercializam. A Merck Sharp & Dohme é a sétima maior indústria farmacêutica do 

mundo, com faturamento, em 2006, de US$ 22,6 bilhões. De modo que o citado 

licenciamento pouco afetará os seus lucros. Quanto à afirmativa do Journal of Health 

                                                 
21 O processo de implementação do acordo TRIPS da OMC em países da América Latina e Caribe: 
análise das legislações de propriedade intelectual sob a ótica da saúde pública, fls. 62-63. 
22 Folha de São Paulo, 05.05.2007, C-1. 
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Economics, de que o desenvolvimento de um fármaco, seja ele qual for, custa, em 

média, US$ 800 milhões, baseado num estudo conhecido como “Tufts Study”, trata-se 

de conclusão muito questionável, haja vista que foi desenvolvido por pesquisadores nos 

Estados Unidos, os quais fizeram seus estudos com constante aproximação com as 

empresas farmacêuticas que investem em pesquisa. Marcia Angell contesta essa quantia, 

afirmando que, na realidade, ela é algo em torno de US$ 100 milhões, segundo 

levantamento da Public Citizen. Porém, somente para argumentar, consideremos correto 

o valor informado pelo Journal of Health Economics.23 Conforme Gabriela Costa 

Chaves: 

 
Vamos supor que a Merck tenha gastado os US$ 800 milhões para desenvolver o 
Efavirenz. Com as vendas somente para o Brasil, a empresa fatura US$ 40,6 milhões 
por ano (70.000 x US$580 por paciente/ano) – ou seja, o faturamento de um ano 
para apenas um país é o equivalente a 5% do que foi investido. Em 2004 por 
exemplo, este medicamento alcançou venda mundial de US$ 621 milhões e foi o 
ARV mais prescrito nos Estados Unidos. Considerando ainda que ele é consumido 
em todo o mundo há alguns anos e que seu preço é maior nos países desenvolvidos, 
é possível constatar que o retorno pelo investimento certamente já foi alcançado.24

 

Portanto, não haverá qualquer prejuízo ou risco de falência da Merck Sharp & 

Dohme. Ademais, o Brasil continuará respeitando a patente, com o pagamento de 

royalties à empresa: deverá repassar à Merck 1,5% sobre o valor da importação do 

fármaco similar ao Stocrin, exigência essa que consta do acordo TRIPS, de propriedade 

intelectual, da OMC, para os casos de licenciamento compulsório em situações de 

emergência nacional ou interesse público.25   

O caso em testilha mostra que no confronto entre a proteção da propriedade e o 

interesse social, este é que deverá prevalecer. Injustificável que o proprietário do 

medicamento patenteado queira comercializá-lo por um preço inacessível ao Estado que 

precisa adquiri-lo, condenando à morte os doentes que precisam daquele fármaco para 

poderem sobreviver. 

 

 

 

                                                 
23 A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos, p. 56. 
24 Disponível em: <http://www.abiaids.org.br/media/EFAVIRENZ.pdf>, acesso em: 14.11.2007. 
25 Disponível em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/05/04/materia.2007-05-
04.1546771005/view>, acesso em: 14.11.2007. 
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5. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Uma das finalidades primordiais do Estado é a de propiciar condições para que 

as pessoas se tornem dignas. A dignidade da pessoa humana, inserta no bojo dos direitos 

fundamentais e considerada bem de estatura maior, passa agora a representar um 

objetivo a ser buscado e garantido, como condição essencial de convivência pacífica 

entre o povo e o poder estatal. 

Tamanha a importância da dignidade humana que é encontrada na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, que no seu Preâmbulo dispõe: 

 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo (...). 

 

E o princípio em testilha constitui um dos fundamentos do nosso Estado, tanto 

que o art. 1º da Constituição Federal de 1988 dispõe que a República Federativa do 

Brasil tem, como um dos seus fundamentos:  “III – a dignidade da pessoa humana;”. 

Dessa forma podemos concluir que todo o sistema jurídico brasileiro encontra-se 

impregnado da força desse princípio. Desde 1988, portanto, tudo aquilo que é 

importante para estabelecer uma relação jurídica deve considerar, fundamentalmente, se 

aquela situação fere ou não a dignidade da pessoa. Caso fira, é inconstitucional.  

Não se pode olvidar que tal expressão designa um princípio, e, como tal, 

representa um valor fundamental amplo que sustenta o sistema normativo, sendo que a 

tutela cabe às normas tipo regras, dotadas de aplicabilidade imediata. A defesa desse 

princípio constitucional, portanto, deve ser feita com uma visão alargada, voltada para 

condição humana, em contraponto à idéia, muitas vezes exposta na doutrina, de defesa 

dos direitos pessoais e tradicionais do homem. Daí o motivo pelo qual esse princípio 

impregna os direitos econômicos e sociais, conforme previsto na Constituição Federal, 

no caput do art. 170, relativo aos Princípios Gerais da Atividade Econômica, e no art. 

193, caput, referente à Ordem Social.     

Defendendo que a dignidade da pessoa humana é o principal direito fundamental 

da Constituição Federal, Luiz Antonio Rizzatto Nunes assevera que: 
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(...) forçoso repetir que é dever de todos, especialmente aqueles que militam no 
campo jurídico – advogados, promotores de Justiça, juízes, professores de Direito 
etc -, pautar sua conduta e decisões pela necessária implementação real do respeito à 
dignidade da pessoa humana, princípio absoluto.26

  

A nossa total concordância com tal assertiva é a principal razão que nos motivou 

a empreender este estudo. Entendemos que a adoção do princípio da autonomia da 

vontade na obtenção de fármacos vitais leva a gritantes injustiças. Pois se tal princípio, 

nas relações corriqueiras, já leva à abusiva imposição das pretensões da parte mais 

poderosa, submetendo as pessoas ao seu domínio pelo fato destas precisarem dos 

produtos e serviços ofertados para a sua vida cotidiana, muito mais grave a situação 

quando o consumidor é um doente e se encontra na dependência de um produto que lhe 

é vital, oferecido por uma poderosa indústria farmacêutica.  

Celso Antonio Pacheco Fiorillo assevera que para a pessoa humana gozar da 

prerrogativa constitucional do direito à dignidade, prevista no art. 1º, III, da Carta 

Magna, é necessário lhe assegurar os direitos sociais elencados no art. 6º - entre os quais 

está o direito à saúde -, como piso vital mínimo normativo, quer dizer, como direitos 

básicos.27 E, para se ter saúde, é necessário que se assegure aos necessitados o direito de 

acesso a medicamentos. Quer no âmbito do direito privado ou na esfera de ordem 

econômica, o direito à saúde assume um caráter de “verdadeiro direito subjetivo”, por 

ter a mesma categoria do direito à vida, sendo pressuposto da dignidade desta.28 Por isso 

estamos de acordo com Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin quando ele 

assevera que: “A vida e a saúde são dois dos aspectos mais importantes, verdadeiros 

interesses primários, de qualquer política ou normativa de proteção do consumidor”29.  

Entretanto, nem sempre o acesso aos medicamentos necessários à manutenção 

da saúde humana constitui tarefa fácil. O elevado preço da maioria dos fármacos torna 

impossível a obtenção dos mesmos por grande parcela da população. Muitas vezes a 

omissão estatal também impede esse acesso. E acreditamos piamente que o maior 

percalço está atrelado à questão das patentes, por tudo o que expusemos no transcorrer 

deste estudo.   

 
                                                 
26 O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência, p. 57. 
27 Curso de direito ambiental brasileiro, p. 14. 
28 Geraldo de Faria Martins da Costa, A proteção da saúde do consumidor na ordem econômica: 
direito subjetivo público, p. 138.  
29 Revista do direito do consumidor, v. 10, p. 21. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurando aqui responder às questões ventiladas na introdução deste trabalho, 

concluímos que a assinatura do Acordo TRIPS, bem como a promulgação da Lei das 

Patentes, em nada contribuíram para a melhora do acesso aos medicamentos no Brasil. 

Pelo contrário. No caso, revelou-se a ingenuidade dos nossos representantes nas 

negociações internacionais, já que absolutamente nenhuma das vantagens que o Brasil 

iria auferir, ventiladas antes da assinatura, tornou-se realidade, conforme demonstrado.  

A não utilização da faculdade expressamente prevista no Acordo, de postergar a 

data de aplicação do mesmo, também foi outro erro. Induzidos a crer que nos 

tornaríamos destino preferencial para a instalação de novas indústrias estrangeiras 

produtoras de fármacos, optamos por não utilizar o prazo de transição e preferimos – ou, 

melhor, preferiram por nós, - modificar e adaptar de forma imediata a legislação 

brasileira aos parâmetros mínimos previstos no Acordo TRIPS. Além das esperadas 

novas indústrias não haverem aqui se instalado até os dias de hoje, o que se viu foi o 

sucateamento da indústrias farmacêuticas nacionais. 

Podemos ainda afirmar que o regime de proteção às patentes estrangeiras no 

Brasil provocou uma situação desequilibrada, na qual houve desestímulo à pesquisa 

científica, bem como não minimizou o custo dos medicamentos. Os efeitos restritivos 

do Acordo foram logo sentidos. Devido ao aumento abusivo dos preços dos remédios, o 

governo foi obrigado a buscar alternativas para poder cuidar dos doentes, já que a 

garantia da saúde a todos é seu dever constitucional. A Lei dos Genéricos, promulgada 

apenas dois anos após a Lei das Patentes, constituiu o primeiro passo. E a recente 

quebra da patente do Stocrin, da Merck & Sharp Dohme, mostrou o real interesse do 

Brasil na manutenção da excelente política de tratamento aos aidéticos, modelo para o 

mundo. É gratificante verificar que recentes trabalhos acadêmicos que concluíam que: 

 
o Brasil se insere entre os países subdesenvolvidos, cuja força política e econômica 
dificilmente lhe permite sobrepor os interesses nacionais às forças dos grandes 
conglomerados.30

 

                                                 
30 Maria Eugênia Olivier Moreira Manus, Medicamentos no âmbito da relação jurídica de consumo, 
resumo. 
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considerando absurda a situação patentária dos fármacos no país, porém a encarando 

como absolutamente imutável, seriam contraditados em poucos anos por um corajoso 

decreto que concede o licenciamento compulsório por interesse público de um anti-

retroviral.  

Entendemos que neste caso o ato governamental se deixou impregnar pelo que 

consideramos supraprincípio da nossa Carta Magna: o da dignidade da pessoa humana. 

Não é possível que se tenha que deixar milhares de pessoas morrerem para que outrem 

aumente os seus já abusivos lucros.  

Defendemos que o direito público subjetivo à saúde, por constituir bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, deve ser velado pelo Poder Público. A este incumbe o 

dever de formulação e implementação de políticas que garantam a consecução plena dos 

objetivos traçados no art. 196 da Constituição Federal, que prevê ser a saúde direito de 

todos e dever do Estado. Pois, repisamos, trata-se, em última análise, da garantia do 

direito à vida, pressuposto para o exercício de qualquer outro direito. 
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RESUMO 

O presente estudo visa destacar os aportes fenomenológicos do constitucionalismo 

contemporâneo, em especial a evolução conceitual e estrutural da noção de Estado e de 

Constituição que, por sua vez, vêm a repercutir no processo histórico-evolutivo da 

sociedade contemporânea. A abordagem enfatiza as raízes históricas do 

constitucionalismo, visto que, têm por objetivo, delinear no tempo e no espaço, os 

aspectos da chamada função social dos institutos privados, para num segundo momento, 

invocar sua incidência ao estudo do direito de autor. Assim, ao mencionar o fenômeno 

da função social dos institutos privados, faz-se necessário partir do sentido e finalidade 

que a Constituição de 1988 vem irradiar ao sistema jurídico, e assim, observar uma 

nova postura hermenêutica propagada pela Constituição. Todo esse retrato, calcado na 

expressão teórica da constitucionalização do direito privado, se reflete ao direito de 

propriedade e sua função social, que conseqüentemente abarca suas características ao 

instituto do direito de autor. Assim, a partir da avaliação dos princípios constitucionais, 

mais especialmente, o elenco de direitos e garantias individuais, que estão moldados por 

um caráter valorativo de elucidação aberta, abre-se espaço para o parâmetro ideológico 

do intérprete. Dessa maneira, no que concerne à função social do direito de autor, sua 

direção permeia em um âmbito mais individual, com a proteção profícua do direito 

patrimonial e moral do autor, ou por um escopo mais social, com o norte direcionado ao 

direito do acesso à obra de criação, expressado no direito à cultura.  Contudo, o estudo 

repertar-se-á nas avaliações teóricas do constitucionalismo contemporâneo, em que a 

                                                 
∗ Advogada, Mestranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Bolsista CAPES. 
Integrante do Grupo de Pesquisa: “A Função Social do Direito de Autor”. 
∗∗ Mestrando em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, Pós-graduado em Direito Notarial e 
Registral pela Universidade de Santa Cruz do Sul. 
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Constituição é vista como um corpo dotado de sentido, num ponto de vista 

compromissário com a sociedade, que vem dar prioridade à proteção do homem em sua 

dignidade como princípio e valor fundamental do direito. Logo, o estudo será 

inaugurado a partir da evolução do “dizer” da Constituição desde o Estado Liberal até o 

Estado Democrático de Direito, rumo ao desenvolvimento da noção de função social do 

direito de autor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALISMO; DIREITO DE AUTOR; 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

ABSTRACT 

The present study takes aim to detach the bases phenomenologicall of the contemporary 

constitucionalism, in special the worthy and structural evolution of the State’s 

conception notion na of Constitution  that it comes to reverberate in the historical-

evolutive process from the society. The emphasis in these historical bases have like 

objective sketches out at the time and in the places, the aspects of the called social 

function of the private institutes, in the special for the author’s rights, that this is the 

study’s focus. The phenomenon of the function is seen, like a new posture of the 

private’s rights in front of the reality and, at the same time evidenced the judgment 

accepition and the purpose of the regulator texto f the juridical private science explicits 

in the Constitution. All  this comes to reflect at the posture of the autor’s rights and its 

finality in the society, like directrisces that walk for the interests’unity, that it comes to 

promove the preservation constitutional design, well as make strong the act’s direction 

of the society like a whole. Therefore, at the beginning of the worthy character’s 

evidence valorous and the principles theories exposed in the constitution, evoltion 

opened, this question comes to provide a management come back the interpretation’s 

process, gathering the ideological aspect that representative would like to transfer sub a 

tendency be individual, be social, notedly in the institute of the intelectual porsperty, 

and thus, consequently its application at the concrete cases. And them, starting of a view 

of the contemporaneous constitucionalism in that the Constitution is seen like a body 
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endowed of sense valorous highty, adapted  to that one hopes from the modern society, 

in a pointe of view arbitrator with the society, that its come to give priority in the men’s 

protection in their dignity as principle and fundamental worth of the rights the study 

Will turn back itself to begin in these directrisces that justify the contemporaneous 

universe, for the ideas’  development of the social function of the author’s rights. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONALISM; COPYRIGHT; SOCIAL FUNCTION 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Para se ter a pretensão de instigar um estudo direcionado na idéia de função 

social, em especial ao direito de autor, seus limites e possibilidades, faz-se necessário 

abarcar a evolução conceitual e as rupturas de paradigmas, acerca da noção de 

sociedade e Constituição. A partir do direcionamento de Estado dado pela Carta 

Constitucional de 1988, na menção do Estado Democrático de Direito1 se evidencia 

uma nova roupagem constitucional, refletida pelo selo da cidadania2, notadamente 

principiológica, que deriva a noção de abertura no processo de interpretação e 

concretização de direitos e garantias fundamentais. Sobretudo, trata-se de uma mudança 

estrutural do olhar dado à Constituição e seus efeitos abarcados na sociedade, e, a partir 

dela, uma nova postura normativa dos direitos fundamentais, em especial ao direito 

privado.  

Nesse sentido, tendo por base, a noção de constitucionalização, o estudo reflete 

os aspectos da direção seguida pela guisa do fundamento proprietário aplicado ao direito 

autoral, para então, desmistificar em que tendência caminha sua função social, seja de 

cunho mais individual em que sua direção volta-se para a proteção exclusiva do autor, 

seja de cunho mais social em que visa proteger o maior número de pessoas no acesso da 

cultura à obra de criação. A perspectiva da visualização da função social do direito de 

                                                 
1 Noção desenvolvida a partir da perspectiva do Estado Democrático de Direito ver: STRECK, Lenio 
Luiz e BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. Ciência Política e Teoria Geral do Estado.  4ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 
2 Quer-se referir a uma cidadania que não abarque tão somente que o cidadão seja detentor de direitos e 
deveres, mas uma cidadania ativa, participativa na vida pública. Ver: WIEACKER, Franz. História do 
Direito Privado Moderno. Tradução de Antonio Manoel Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1980. 
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autor, parte do texto da Constituição de 1988, e se justifica a partir do seu 

direcionamento dado em promoção e proteção do seu “sentido”, calcada sob o influxo 

de seus fundamentos e objetivos fundamentais. 

 

1 Um resgate dos precedentes do Estado e da Constituição: dos direcionamentos 

históricos ao Constitucionalismo Contemporâneo 

 

A sociedade contemporânea vem refletida a partir do pluralismo e da 

diversificação cultural3 acerca de seus valores, suas inclinações e suas identidades na 

vida em comunidade. Concomitantemente, a era da incerteza humana, a era dos 

conflitos de interesses, a era dos choques de valores no universo social, vêm a repercutir 

aos novos paradigmas na Carta Constituinte de 1988. Em expressão disso, o texto 

constitucional demonstra proteger um amplo rol de direitos fundamentais, manifestos 

em uma dialética de interesses, individuais e coletivos, com o mesmo teor normativo. 

Contudo, apesar dessa visualização, os objetivos do Estado de Direito, moldados 

pelo viés da dignidade, continuam a caminho de um longo percurso e de um alcance 

infindável, para estabelecer parâmetros de direção ao intérprete jurídico. Então, sob o 

prisma da Constituição de 1988, em um Estado Democrático de Direito que tem por 

foco a proteção da pessoa humana, busca-se adentrar no seu desenvolvimento histórico, 

moldado por influências e características advindas do passado da humanidade e o 

conseqüente desenvolvimento da postura constitucional, para então, explorar na 

contemporaneidade, os aspectos essenciais dos direitos fundamentais, como o estudo da 

função social do direito de autor.  

Ao evidenciar aspectos precedentes, o estabelecimento de um Estado 

Absolutista, assentado em uma postura de autoridade e arbítrio do soberano (rei), faz 

nascer uma ascensão pela democracia, calcado no influxo de interesses da classe social 

da burguesia traçada por aportes de liberdade (que vem a cessar o poder dos monarcas e 

                                                 
3 Evidência encontrada no texto constitucional de proteção a interesses dialéticos, como direito à vida 
privada e direito à informação de uma sociedade pluralista.Ver BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, 
Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no 
direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (org). A nova interpretação constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.328. 
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do clero). Nesse universo, vem à tona a Revolução Inglesa de 1689, assentada no Bill of 

Rights, e o cenário se volta para as lutas da burguesia contra o poder monárquico que se 

reflete na Revolução Francesa de 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão.  

Esses acontecimentos históricos direcionam a organização da vida em sociedade, 

a partir de um Estado que possui seus limites em uma Carta Constitucional como 

expressão do povo, contendo a garantia de seus direitos. Sobremaneira, a sociedade é 

assentada pela necessidade de uma fundamentação acerca da existência dos direitos 

fundamentais, visando à segurança jurídica nas relações. Essa fundamentação despreza, 

nesse momento histórico, uma concepção metafísica do jusnaturalismo4 divino, e 

caminha, para um universo convencional, o pacto racional entre os homens. Tem-se por 

ora, um processo de evolução do estado de natureza para o estado civil. 

  O Estado civil retrata a lógica do acordo de vontades, em que o fundamento da 

sociedade e da existência do Estado é produto do “fazer humano” da sua racionalidade 

para estabelecer limites ao poder monárquico.  A ascensão do jusnaturalismo racional 

no início do século XIX, migra para os códigos, tendo em vista, a disposição 

sistematizada e a segurança da previsão legislativa na e para a sociedade. 

  Em derradeiro, com a evolução científica e o nascimento de novas correntes 

filosóficas, em especial o positivismo na França, evidencia-se a decadência do direito 

natural que apesar de estar assentada na lei, através da expressão de ideais, como a 

liberdade, a igualdade, e a propriedade, caracterizam uma nova fase do direito, a 

ascensão do positivismo jurídico5. Emergentes ao final do século XIX, o nascimento do 

positivismo jurídico, reduz o direito ao direito positivo, inaugurando o nascimento do 

                                                 
4 Essa doutrina perpassa por os três períodos mais importantes que distinguem a história da filosofia. Na 
postura de Aristóteles fomenta que as regras são extraídas das nossas opiniões, estabelecendo o que é 
justo ou injusto, independente do que pensam as pessoas. Logo, a matéria do direito natural corresponde 
aos comportamentos que são bons ou maus em si mesmo, a matéria do direito positivo começa onde cessa 
a do direito natural e concerne as ações indiferentes. [...] Na postura de Santo Tomás de Aquino, com o 
advento do cristianismo, a lei natural insere-se em uma concepção teológica e hierárquica do universo. A 
lei natural passa a ser direta ou indiretamente a lei de Deus, que regula a conduta do homem. [...] Na 
postura de Hobbes, ele usa meios jusnaturalistas para alcançar objetivos positivistas, onde afirma que a 
única lei natural sobrevivente no estado civil é a que os obriga a obedecer o soberano. Cf. BOBBIO, 
Noberto. Locke e o Direito Natural. Brasília: UNB, 1998, p. 34 e ss. 
5 Para melhor apreensão consultar: BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do 
direito. Compiladas por Nello Morra; Tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. 
São Paulo: Ícone, 1995. 
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Estado Moderno. Por ora, o Estado concentra em si a monopolização da produção 

jurídica. 

 Assim, essa fase histórica perpassa o olhar para o Código Civil, a chamada 

“Codificação”, a Lei Maior, como conseqüência do período iluminista e do Estado 

Liberal, que aborda o triunfo do Estado de Direito, sob o apogeu do direito positivo. 

Esse aspecto relega que o direito se manifesta como um corpo de normas ordenadas 

sistematicamente, que traça a unidade do ordenamento jurídico. Sobremaneira, a 

sociedade confia ao soberano a autoridade de criação legislativa, que vem a expressar, 

“indiretamente” diz-se assim, a vontade do povo, detendo-se do império da força com a 

coação e, ordenando o justo e o injusto pelo seu aspecto imperativo perante a 

sociedade.6

 Contudo, esse período se caracteriza através do marco do “egoísmo possessivo”7 

do meio social, advindo do Código Napoleônico e outras codificações que vem refletir 

no Código Civil Brasileiro de 1916. Nas palavras do inglês Locke “o indivíduo é 

proprietário de sua própria existência”, e assim vai dirigindo o seu existencialismo em 

torno da chamada “mão do mercado” do poder de contratar e do poder proprietário que 

atua na sociedade. 

Em contrapartida, aspirações sentidas pela população da real realização de sua 

liberdade e de sua igualdade proclamada pelo Estado Liberal, faz eclodir exigências que 

mergulharam em torno do direito substancial, sob o efetivo exercício dos direitos 

fundamentais na sociedade. Inaugura-se um Estado Social, um Estado prestacional, ou 

seja, com o dever de prestar serviços públicos, os chamados direitos sociais previstos na 

Constituição, como a educação e a saúde, passando então, a intervir na busca do 

(re)equilíbrio socioeconômico da população.8

 Diante do quadro, o universo do direito civil deixa de suprir as expectativas 

dessas novas demandas sociais, passando então a eclodir uma proliferação de leis, na 

chamada publicização do direito. Essas novas leis, como a legislação trabalhista e o 

                                                 
6 CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição .3.ed. Coimbra: Editora Livraria 
Almeida, 2003, p. 53 e ss. 
7 Expressão mencionada por: MACPHERSON,C.B. A teoria política do individualismo possessivo de 
Hobbes até Locke. Tradução: Nelson Dantas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
8 Para melhor apreensão do assunto ver: BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1972. 
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estatuto da criança e o adolescente, que têm por objetivo a proteção dos hipossuficientes 

vêm em conflito com os princípios patrimoniais traçados pelo Código Civil de 1916. De 

um lado a prevalência sobre o patrimônio, de outro, a proteção da pessoa, contribuindo 

com o declínio do corpo sistemático de normas do direito civil, apontando para o 

nascimento do direito privado. 

 Nesse sentido, aparece um rompimento com o cenário social e jurídico até então 

posto, calcado pela insuficiência econômica e social do Estado Prestacional de suprir as 

expectativas e necessidades da população. Assim, entra em voga a iniciativa privada, 

colaborando com o ente estatal na consecução do interesse público, que vem ao 

encontro da relação público-privada. A expressão das circunstâncias ganha uma nova 

feição, o Estado Democrático de Direito, inaugurado com a Constituição de 1988, com 

caráter jurídico-normativo, que traça novas posturas jurídicas, principalmente em torno 

da interpretação constitucional que abarca um sentido delimitadamente axiológico em 

torno da dignidade da pessoa. 

O meio social, historicamente, até então, moldado pelas incertezas da ditadura e 

das dificuldades de se estabelecer uma ordem jurídica, que se propunha a assegurar o 

núcleo da dignidade da pessoa, vêm calejado das promessas e das expectativas não 

cumpridas. Sobretudo, tendo em vista o processo de “desenvolvimento” histórico da 

humanidade, o marco que impulsiona o movimento até então mencionado se atrela na 

2° Pós-Guerra, que direciona uma nova postura do direito perante a sociedade, com o 

advento do processo democrático e a sua implementação nos países totalitários, dando 

ênfase na universalização dos direitos humanos nas comunidades ocidentais. Devido ao 

processo da figura da legalidade até então abarcada pelos terrorismos do nazismo e do 

fascismo, e, sua desvinculação valorativa em torno do universo da pessoa humana, 

retrata uma nova era como alguns autores denominam de pós-positivismo.9

Diante do sempre renascido valor de liberdade, igualdade e fraternidade o 

constituinte de 1988, funda uma Carta moldada de valor-princípios normativos, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana que traça aportes aos direitos fundamentais, 

para alcançar os objetivos da Constituição, expresso no seu artigo 3°. Logo, essa 
                                                 
9 Ver: BARROSO, Luís Roberto. A Constitucionalização do Direito: Fundamentos teóricos e aplicações 
específicas. SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza (org.).In: Neoconstitucionalismo e 
constitucionalização do direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007, p. 205. 
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perspectiva irradia por todo o ordenamento jurídico, através da noção de 

constitucionalização, em especial ao direito privado, que necessita de uma (re)leitura em 

torno dos seus institutos10 à luz da Constituição. 

Contudo, a Constituição de 1988 inaugura o marco histórico do 

constitucionalismo contemporâneo devido aos seus aportes normativos de alto teor 

axiológico, onde na perspectiva de Konrad Hesse a “essência constitucional encontra 

suporte na sua vigência”11. Assim, nesse momento histórico a Constituição Federal de 

1988 propaga uma grande quantidade de instrumentos destinados à garantia e realização 

de direitos, e, traz à tona uma nova perspectiva para o universo social, viabilizando a 

sua interpretação e concretização conforme os ditames constitucionais no mundo dos 

fatos. Nas palavras de Barroso, a Constituição de 1988 foi o ponto culminante do 

processo de restauração do Estado democrático de direito e da superação de uma 

perspectiva autoritária, onisciente e não pluralista de exercício de poder, timbrada na 

intolerância e na violência.12  

Assim, a Constituição assentada em um Estado Democrático de Direito, coloca o 

indivíduo em uma nova posição, onde leva questões mais solidárias, de 

compartilhamento, de co-responsabilidade na relação sociedade e Estado para a 

realização dos preceitos constitucionais. Konrad Hesse afirma que a Constituição é 

capaz de transformar a sociedade, mas ao mesmo tempo, tem que ser lida a partir dessa 

sociedade, da realidade, aí que se constata sua força normativa.13 Sobretudo, caminha-se 

para a leitura da realidade a partir do “dizer” constitucional, na sua feitura jurídica, 

cultural e operacional na realização da concepção plena da dignidade da pessoa. Parte-

se então, para um caminho linear no e do universo constitucional acerca do princípio 

função social da propriedade, que engloba o direito de autor. 

   

 2 Direito de Autor: por uma justificativa de sua função social 

                                                 
10 TEPEDINO, Gustavo. O novo e o velho direito civil.. Editorial da Revista Trimestral de Direito Civil, 
Vol. 20, ano 5, in: Temas de Direito Civil, t.2, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp.407. 
11 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição= Die normative kraft der verfassung. Porto Alegre: 
Fabris, 1991, p. 25. 
12 BARROSO, Luís Roberto.Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 10. 
13 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição= Die normative kraft der verfassung. Porto Alegre: 
Fabris, 1991, p. 26. 
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 Tendo por objetivo avaliar os apontamentos até então explorados, e nesse 

momento, apontar suas justificativas essenciais no caminho de exploração, do estudo do 

direito de autor, e, em especial mencionar a idéia de sua função social, se tornara 

inevitável situá-la no contexto histórico do constitucionalismo. Esse processo histórico 

que se desenvolveu, relega aos aspectos ideológicos e crenças de uma dada sociedade 

em virtude de um conjunto de acontecimentos que refletem diretamente na maneira de 

ver e de pensar a Constituição. Tendências essas, econômicas, sociais, culturais que vão 

moldando a sociedade num caminho que traça suas perspectivas valorativas e 

estruturando seu ideal de sociedade a partir da noção do “dever ser” constitucional. 

 Tendo como ponto de partida a Lei de Direitos Autorais, lei 9610/98, que vem a 

dar amparo nas relações da criação e do pensar humano que por ora se refletem na 

exteriorização de uma obra, seja de cunho intelectual, artístico ou científico, todas com 

o intuito de acrescentar de alguma forma, um crescimento da cultura e da informação na 

sociedade. Nesse contexto, o direito de autor, muito embora, tenha por finalidade uma 

proteção em torno do autor, sob um pretexto de sua criação, necessita de um (re)leitura 

acerca de suas finalidades,  tendo em vista o fenômeno da constitucionalização. 

  Assim, ao englobar a noção de que o criador ou inventor é proprietário obra, 

exteriorizado como direito de autor, que vem a ser regulado pelo direito civil, em 

especial na matéria de direitos das coisas como direito patrimonial e moral, relegam-se 

ao direito de propriedade, o fundamento formativo do direito de autor. Pois bem, ao 

mencionar que estamos falando de uma propriedade, e indubitavelmente, no 

constitucionalismo contemporâneo tal idéia vem circunscrita com o cumprimento de sua 

função social, relegamos ao direito de autor o mesmo processo de interpretação e 

concretização dos institutos privados, a guisa da perspectiva do direito civil-

constitucional14.  

                                                 
14 Excelentes pesquisas, destaca-se: Fachin, Luis Edson (org), Repensando os fundamentos do direito civil 
brasileiro contemporâneo, Rio de Janeiro: Renovar, 1998; J M Costa (org). A Reconstrução do Direito 
Privado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; Sarlet, Ingo Wolgang (org.), Constituição, Direitos 
Fundamentais e Direito Privado, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003; Silva, Virgílio Afonso da, A 
Constitucionalização do Direito, São Paulo: Malheiros, 2005 e Tepedino, Gustavo, (org.) In: Problemas 
de Direito Civil Constitucional, 2000. 
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 Sobremaneira, tal evidência vem a restringir o direito absoluto de propriedade 

dando relevo ao sentido constitucional que a Carta propaga, numa qualificação de 

dosagem entre o interesse individual e coletivo. Ao mencionar a função social do direito 

de autor, temos em mente que seu processo de criação deve ser protegido pela 

legislação em vigor, justamente para servir de estímulo ao autor na sua contínua 

produção intelectual que vem eclodir na sociedade. Ao mesmo tempo, todo esse 

processo intelectual tem por finalidade trazer benefícios para dada sociedade que será 

favorecida com a cultura e o desenvolvimento do conhecimento por ora propagado pelo 

criador.  

 Nesse sentido, tendo em vista que se consagra, através da análise da lei, o direito 

de autor como um direito de propriedade limitado com outro direito que é a sua função 

social, e, que em virtude da expressão do texto constitucional, necessitam conviver onde 

se perceber sua incidência. Tem-se então, um choque de interesses devidamente 

consagrados pelo mundo jurídico, onde se destaca as projeções da proteção ao autor e 

da proteção ao acesso do público à obra. Contudo, analisa-se sucintamente, por onde 

caminha sua função social, seja por uma proteção mais intensa em torno do autor, ou 

uma direção mais diligente à sociedade e o seu direito à cultura. 

 Nessa tentativa de resgatar limites e possibilidades de visualização da função 

social do direito de autor e seu respectivo conteúdo, relegamos ao processo 

hermenêutico15 de “sentido” que a Constituição busca traçar no universo do 

ordenamento jurídico, a partir da consagração de fundamentos como a dignidade da 

pessoa, exposto no artigo 1°, bem como seus objetivos, no artigo 3° da Constituição 

Federal, visando garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização da sociedade. Tais enunciados, por ora explícitos têm por finalidade 

traduzir a direção que propõe o constitucionalismo, promovendo sentido aos conteúdos 

abertos do texto em vigor. 

Na análise dogmática da lei 9610/98, percebe-se que ela visa dar mais amparo ao 

autor, delineando como se dá essa inclinação nas suas mais variadas ambiências. Muito 

embora, caiba ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra de sua 

criação, na manifestação direta da lei, a Constituição de 1988, como norma fundamental 
                                                 
15 Consultar a obra de STRECK, Lenio Luiz, Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do Direito, 5ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 312 e ss. 
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do Estado Democrático de Direito, propaga um sentido a ser ponderado. Ao analisar o 

texto constitucional, no seu artigo 5° IX [...] é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística e científica [...],  X [...] inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e 

imagem [...], XIV [...] é assegurado à todos o acesso à informação [...], XXVII [...] aos 

autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 

obras [...] e o XXII e XXIII direito de propriedade e sua função social.  

Sobremaneira, constata-se que o modelo constitucional traça um amparo de 

interesses antagônicos, ora individuais, ora coletivos, assentados na lógica de uma 

sociedade pluralista sob as diferenças de identidades culturais. Entretanto, ao evidenciar 

que o texto constitucional consagra princípios dialéticos, relega-se ao operador do 

direito, delinear um sentido unívoco através de parâmetros como o valor-fundamental 

da dignidade da pessoa, no processo de interpretação do sistema como um todo. Esse 

caminho aponta para os valores explanados na Constituição cidadã, fato que, arcará com 

as respostas do direcionamento da função social do direito de autor, que permeia em 

cima do traço horizontal dos direitos fundamentais, relegando um olhar em torno da 

nova hermenêutica, para abraçar com vigor, digamos assim, o “dizer” da Constituição.  

O processo de interpretação jurídica compreende uma postura direcionada aos 

fins do direito, a partir da lógica sistemática dos seus objetivos a serem alcançados, bem 

como de sua técnica procedimental partindo da metodologia histórica, teleológica e 

semântica que a letra da lei propaga. Mas, tendo em vista, que a Constituição constitui 

um arcabouço cultural, valorativa e jurídico-normativa, a interpretação relega um 

direcionamento democraticamente aberto, aos demais atores sociais que se alicerçam 

para uma postura ativa, demasiadamente participativa, juntamente com os demais 

poderes estatais. Sob esse prisma de abertura, podemos destacar o posicionamento de 

Peter Häberle16 que propõe uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição a partir 

da ampliação do círculo interpretativo aos atores sociais que efetivamente, “vivem” a 

                                                 
16 Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a própria esfera 
pública (Öffentlichkeit), dispondo sobre a organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores 
da vida privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve integrá-las 
ativamente enquanto sujeitos. Considerando a realidade e a publicidade (Wirklichkeit und Öffentlichkeit) 
estruturadas, nas quais o “povo” atua, inicialmente, de forma difusa, mas, a final, de maneira 
“concertada”, há de se reconhecer que essas forças, faticamente relevantes, são igualmente importantes 
para a interpretação constitucional. In: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constituciona l- A sociedade 
aberta dos intérpretes da Constituição: Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” 
da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 33. 
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norma jurídica e, que, portanto, possui legitimidade para dizer o sentido que a norma 

traduz. 

  Nesse contexto, exsurge a direção da função social, que relega uma tarefa 

circunscrita dos aportes de proteção da legislação infra-constitucional do direito de 

autor, consagrado a partir do texto constitucional influxo com o sentido dos seus fins e 

objetivos. Assim, quando mencionamos função social do direito de autor, estamos 

moldados pelo selo da cidadania, e dos aportes que a Constituição busca resgatar em 

todos os fundamentos e objetivos, e, conseqüentemente seus efeitos em aspectos que 

visam a contribuir para o entendimento de uma ordem objetiva de valores.  

  Sendo posto, prima facie diante da nova hermenêutica constitucional, quando 

visualizado um conflito de interesses normativo-jurídico como o direito à cultura e o 

direito exclusivista do autor, o intérprete deve sempre, levar em consideração as 

circunstâncias do caso concreto. Concomitante, ambos os interesses individual e 

coletivo, encontram respaldo na Carta Constitucional como direitos e garantias do 

cidadão, contribuindo para uma solução do “sentido” constitucional objetivamente nas 

circunstâncias do casuístico.17

  Assim, a partir da nova roupagem do constitucionalismo contemporâneo os 

enunciados normativos têm o respaldo do sentido da ordem objetiva de valores da 

sociedade como um todo expressos na Constituição, e a par dela, assenta-se a 

ponderação de valores frente ao caso concreto. Em derradeiro, o presente estudo 

menciona o princípio da função social da propriedade, que por sua vez irradia seus 

efeitos ao direito de autor, como um enunciado de teor aberto da Constituição relegando 

ao intérprete frente ao caso concreto preencher seu conteúdo e direcionar o interesse que 

vem com mais respaldo da realização dos objetivos constitucionais.  

                                                 
17 Quando a Constituição presa uma sociedade plural e heterogênea, em que grupos defendem interesses 
não convergentes todos merecedores da tutela estatal, em que fragmenta a noção de interesse público. Por 
isso, não seria possível instituir por lei, nem muito menos reconhecer, à falta dela, a existência de uma 
cláusula  geral de limitação dos direitos fundamentais, baseado na supremacia do interesse público. A 
restrição dessa ordem debilitaria em excesso os direitos fundamentais, tornando-os reféns de valoações 
altamente subjetivas e refratárias à parametrização por parte dos aplicadores do direito.In: SARMENTO, 
Daniel. Interesses Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o princípio da supremacia do 
interesse público. SARMENTO, Daniel (org.). Interesses Públicos vs Interesses Privados na perspectiva 
da Teoria e da Filosofia Constitucional, 2007, p.98. 
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  Contudo, o direito de autor caminha junto com a nova perspectiva de 

constitucionalização, sob o influxo do direito civil-constitucional, a fim de trazer 

benefícios para o proprietário e ao mesmo tempo relevar os interesses coletivos, sendo 

compatível com o princípio da proporcionalidade como parâmetro de restrição de 

direitos fundamentais. 

 

Conclusão 

 

 Procurou-se ao longo do texto, frisar o desenvolvimento do constitucionalismo, suas 

influências histórico-culturais no processo de formação da Constituição Cidadã. 

Sobretudo, ao inserir a temática da função social, no contexto contemporâneo em 

especial da figura do direito de autor, foi necessário traçar o desenvolvimento de noções 

que embora distintas, caminham num universo de interdependência constante no direito. 

Fala-se de Estado, Sociedade e Constituição. Essas três figuras foram abordadas de 

forma sucinta no trabalho, que resultaram como indispensáveis em uma pesquisa de 

Direito Constitucional e sua incidência nas várias ambiências do direito, tendo por foco 

a evolução da estrutura e do comportamento humano no meio social.  

 Assim, procurou-se delinear que a função social, em especial do direito de autor, 

vem incorporada com um “sentido” constitucional a ser interpretado, considerando os 

fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito, através da perspectiva 

sistemática da nova hermenêutica, adotando uma postura da teoria material da 

Constituição. Em via de conseqüência, o direito de autor cumpre sua função social 

quando relega o maior benefício para o maior número possível de pessoas, sob o viés do 

acesso à cultura, mas que tende a ser relativizado em virtude do caso concreto. As 

instigações acerca de parâmetros para essa relativização, permeiam mais um campo a 

ser explorado pelo inexorável pesquisador.  
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DIREITO E DESENVOLVIMENTO: QUAL O CAMINHO A SUA EFETIVIDADE 
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RESUMO 

A efetividade do direito ao desenvolvimento está conectada ao processo de inovação e esta 

com os direitos de propriedade intelectual. O presente ensaio objetiva lançar luz sobre a 

relação existente entre desenvolvimento, direitos de propriedade intelectual e a produção 

de inovações. Para tanto, descreve-se, inicialmente, a relevância assumida por estas no 

desenvolvimento econômico de um país, ainda mais com a transformação da “economia 

do concreto” para a “economia das idéias”, na qual o capital intelectual mostra-se um 

elemento fulcral. Logo após, versa-se sobre a natureza da inovação, demonstrando-se a 

dificuldade que o inovador encontra para se apropriar do valor social daquilo que 

produziu, e sobre a maneira pela qual as inovações são financiadas, afirmando-se que a 

confiança recíproca e a possibilidade de recuperação do investimento feito são os pilares 

de seu financiamento. Propugna-se, assim, que o ordenamento jurídico deve, ao ter por 

certo que o inovador é um agente econômico racional e que reage a incentivos, incitá-lo a 

enfrentar o custoso, arriscado e incerto processo de inovar. Conclui-se que o melhor 

caminho para que seja alcançado tal desiderato é pela via da livre iniciativa e por meio dos 

direitos de propriedade intelectual. Analisa-se, ainda, uma alternativa ao mercado - o 

financiamento público às empresas - mas demonstra-se, ao final, que esta via é menos 

efetiva para a promoção do desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

Development is related to innovation and innovation depends on intellectual property 

rights. This essay explores those interconnections showing that in a new world of 

“economy of ideas”, effectiveness of economic growth depends on innovation and 

intellectual property. The process of innovation is described as well as its financing. The 

legal system, specially intellectual property rights play a fundamental role in order to 

lubricate the process and even allow it to happen, creating the right incentives for players 

involved (inventors and capital providers). The paper shows that private funding is more 

efficient than governmental funding in a free market system to provide development. 

 

KEY-WORDS: INTELLECTUAL PROPERTY – DEVELOPMENT – INNOVATION – 

EFFICACY 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

“A inovação é a fonte mais importante de desenvolvimento econômico 

sustentado”.1 Com o fortalecimento da globalização, a concorrência entre agentes 

econômicos não se limita à localidade em que estabelecem a sua sede, nem, tampouco, os 

seus concorrentes são os seus vizinhos. Pelo contrário, com o “achatamento do mundo”, os 

agentes econômicos fiam-se, cada vez mais, no capital e no trabalho, e não mais tanto na 

terra.2 Em razão de muitos serviços poderem ser terceirizados, as companhias têm a 

possibilidade de transformar o modo como produzem. Assim, por motivos estratégicos,3 as 

                                                      
1 COOTER, Robert et al. O Problema da Desconfiança Recíproca, The Latin American and Caribbean 
journal of Legal Studies, Vol. 1, n.1, artigo 8, 2006, p.2 
2 A combinação de fatores de produção para a geração de bens e serviços é o ofício de quem produz. Fábio 
Nusdeo assevera que os fatores de produção “vêm a ser qualquer bem ou serviço a entrar na composição de 
um produto, ou a colaborar para a sua feitura. Assim, a semente, a terra, a máquina, o trabalho, a ferramenta, 
a matéria-prima, são exemplos de fatores de produção”. Ainda, Nusdeo assevera que “eles são normalmente 
agrupados em três grandes categorias: natureza (ou terra), trabalho e capital”, in NUSDEO, Fábio. Curso de 
Economia: introdução ao direito econômico, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 285. Os fatores 
de produção que ganham mais relevância no mundo globalizado não são os fatores físicos, mas os 
intangíveis, como a tecnologia, os componentes lógicos, a inteligência, o trabalho intelectual. In 
FRIEDMAN, Thomas L. O Mundo é Plano. Uma Breve História do Século XX, Rio de Janeiro, Objetiva, 
2005, p.12. 
3 Thomas Friedman relata que o prefeito de Dalian, na China, explicou-lhe o funcionamento da economia de 
mercado da seguinte forma: “A norma da economia de mercado – explicou-me essa autoridade comunista - é 
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companhias internacionalizam a sua produção via novas formas de organização, criando 

cadeias globais de valor, o que culmina em uma estrutura vertical de especialização4. O 

que torna esse fenômeno possível é a inovação, vez que tem o condão de facilitar a 

comunicação através do transporte rápido de informações, aproximando os centros 

decisórios das organizações, elevando a produtividade de trabalhadores e pesquisadores, 

fazendo com que decisões sejam tomadas de forma mais rápida e com base em um volume 

maior de material para análise. 

As causas que vêm conduzindo à primazia dos bens intangíveis sobre os corpóreos 

no processo produtivo podem ser reconhecidas5 no congestionamento do ambiente físico, 

que requer a economia de espaço, desafiando a acumulação e a movimentação de bens 

corpóreos, o que resulta em mais tecnologia e menor tamanho físico; no aumento dos 

custos para descobrir, desenvolver e processar maiores quantidades de recursos físicos, o 

que estimula a redução no tamanho dos mesmos; além da escassez dos recursos físicos que 

faz com que a produção de uma unidade adicional de um bem corpóreo implique elevação 

do custo marginal de produção, o que contrasta com a fácil disseminação do bem 

intangível, cujo custo marginal para produzir uma unidade a mais aproxima-se de zero. 

Considerando o deslocamento da “economia do concreto” para a “economia das 

idéias”6, em que a riqueza não está assentada nos ativos físicos, mas no conhecimento, as 

companhias já preferem investir mais em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

do que em novas plantas.7 Nesse sentido, os ativos intelectuais de uma companhia 

compõem, juntamente com os ativos físicos, o seu valor de mercado, havendo companhias 

em que os ativos intangíveis correspondem a 80% de seu patrimônio. Por exemplo, nos 

livros de contabilidade, o valor da Microsoft é estimado em US$ 90 bilhões, ao passo que 

seu valor de mercado gira em torno de US$ 270 bilhões. Tal diferença resulta dos ativos 
                                                                                                                                                                
que, onde quer que estejam os melhores recursos e a mão-de-obra mais barata, é para lá que as empresas e 
organizações naturalmente vão migrar”, FRIEDMAN, Thomas L., op. cit, p.47. 
4 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). The 
Interaction Amongst Trade, Investment and Competition Policies. Working Party of the Trade Committee, 
09.01.08, p. 6. 
5 Todas as causas foram citadas por GREENSPAN, Alan. Intellectual Property Rights, Remarks by 
Chairman Alan Greenspan, at the Stanford Institute for Economic Policy Research Economic Summit, 
Stanford, California, 24.02.2004, disponível em  
http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/speeches/2003/20030404/default.htm (acessado em 24.03.08).  
6 Tradução de “bricks-and-mortar economy” e “economy of ideas”, referido em IDRIS, Kalil. Intellectual 
Property. A Power Tool for Economic Growth, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2002, p 
55. 
7 Por exemplo, no ano de 1982, nos Estados Unidos, do total de ativos das companhias, 62% era composto 
por ativos físicos, ao passo que, em 2000, esse número declinou para 30%, conforme assinala IDRIS, Kalil., 
op. cit., p. 54. 
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intangíveis, dentre os quais, a propriedade intelectual (marca, patentes, segredos 

industriais, direitos autorais) forma a maior parte.8  

Além disso, as exigências da economia globalizada, que mitigam as fronteiras da 

concorrência, fazem com que os agentes econômicos busquem na inovação a diferenciação 

para os seus produtos e serviços, porquanto a concorrência com base no preço esbarra no 

limitador do custo de produção. Então, da mesma forma que a concorrência promove a 

inovação, esta irá promover a concorrência, vez que os concorrentes do inovador, 

percebendo o sucesso de sua inovação, procurarão inovar também, a fim de diminuir a 

distância para o rival. Isso será possível contanto que a inovação receba proteção, a ser 

conferida pelo ordenamento jurídico. 

Assim, esse movimento de inovação e concorrência estimula a geração de riqueza, 

que gera mais concorrência e que gerará mais produção, a qual requer mais força de 

trabalho, o que eleva a oferta de empregos, fonte para a renda do trabalhador, que irá 

consumir mais, elevando a demanda e gerando impostos. Ao fim deste ciclo, a economia 

de um país estará mais desenvolvida. 

Cabe indagar, por oportuno, qual o motivo de alguns países serem ricos e outros 

não? A resposta é que a economia de alguns países cresce, ao passo que a economia de 

outros não9. A promoção da inovação está intimamente ligada ao crescimento econômico 

de um país. Então, os países que promoverem mais inovação tenderão a crescer mais que 

aqueles que assim não o fizerem.  

Dessa forma, tem-se que na “economia das idéias”, em que a propriedade física 

perde espaço para a propriedade intelectual, a inovação cumpre um papel essencial. 

Entretanto, a inovação é baseada em idéias - as quais derivam de informações - e não em 

propriedade física, ou seja, a inovação é propriedade intelectual. Como tal, mais árdua é a 

tarefa de protegê-la, vez que mais fácil é a sua apropriação por terceiros. Nesse sentido, o 

que motiva elevados investimentos em sua produção, tendo em vista a sua fácil violação? 

                                                      
8IDRIS, Kalil., op. cit, p. 63. No Brasil, sediada em Porto Alegre, há uma companhia denominada FK 
Biotecnologia SA. Esta companhia oferece a seus clientes kits de imuno-diagnóstico, desenvolvidos com 
tecnologia própria. O seu fundador e principal executivo, Fernando Kreutz, assevera que, atualmente, o 
mercado brasileiro de imuno-diagnóstico gira em torno de US$ 1 bilhão, e que o “diferencial tecnológico 
internacional da FK dentro do mercado de imuno-diagnóstico é o know-how”, ou seja, ativo intangível. 
Extraído do site da FK, http://www.fkbiotec.com.br/index.php, acessado em 29.03.08. 
9 COOTER, Robert et al., op. cit., p.2 

4368



Defende-se neste artigo que o estímulo à continuidade da promoção de inovação é 

conferido, de forma eficiente, pelos direitos de propriedade intelectual, sendo este o 

caminho para o desenvolvimento e, portanto, umas das possíveis contribuições do sistema 

jurídico para a sua efetividade.    

 

II – A NATUREZA DA INOVAÇÃO 

 

Para melhor se compreender a necessidade de o ordenamento jurídico conferir 

direitos de propriedade intelectual sobre a inovação, cabe analisar a natureza desta. Para 

tanto, inicia-se com a diferenciação entre bens públicos e privados, do ponto de vista 

econômico (e não jurídico).10

No sentido econômico, há dois critérios muito relacionados que elucidam a referida 

distinção, a saber, a rivalidade e a exclusividade.11

Por rivalidade, entende-se que o consumo de um bem por uma pessoa deixa menos 

do mesmo bem para o consumo de outra pessoa. E por exclusividade, entende-se que o 

consumo de um bem por uma pessoa exclui outra de consumir, ao mesmo tempo, o mesmo 

bem. 

Com efeito, percebe-se que os bens privados, tendo em vista o sentido econômico, 

são bens rivais e excludentes. Ora, um automóvel não pode ser utilizado, ao mesmo tempo, 

para trafegar em direções opostas, vez que a utilização do veículo por um motorista, em 

uma direção, exclui outro motorista de usá-lo, ao mesmo tempo, na direção oposta. Então, 

o uso do carro por um motorista deixa menos do mesmo carro para o uso do outro 

motorista. 

                                                      
10 No ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil, no Capítulo II, de seu Livro II (“Dos Bens”), assinala 
o tratamento dado aos bens públicos. Inicia, no artigo 98, com a distinção entre bens públicos e privados de 
acordo com a pessoa a quem pertencem, de forma que os bens públicos são os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, vale dizer, União, estados e municípios. 
Prossegue o Código qualificando os bens públicos em bens de uso comum do povo (art.99, I), bens públicos 
de uso especial (art. 99, II) e bens dominicais (art. 99, III), o que difere da distinção feita na seara 
econômica. 
11 COOTER, Robert and ULEN, Thomas. Law and Economics, Addison Wesley Editor, 2003, p. 51 
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Ao reverso, os bens públicos, na definição econômica, qualificam-se como não-

rivais e não-excludentes. Pense-se na prestação do serviço de segurança nacional contra 

ataques aéreos.12 Se uma companhia privada fosse a prestadora do serviço, aqueles 

cidadãos que desejassem ser protegidos deveriam pagar uma quantia mensal ou anual para 

que o serviço fosse a eles prestado. Em uma mesma rua, alguns moradores iriam contratar 

o serviço e, assim, pagariam à companhia prestadora. Outros moradores vizinhos, 

entretanto, agiriam oportunistamente e não contratariam o aludido serviço. Isso significa 

que não seriam protegidos? Não. Seriam protegidos tanto quanto aqueles que contrataram 

o serviço. Por quê? 

A explicação econômica para isso é que se demonstra hercúlea a tarefa de excluir 

os moradores que não contrataram o serviço de receber proteção, vez que a companhia 

prestadora do serviço, ao proteger os morados contratantes, automaticamente, estaria 

protegendo os moradores não-contratantes. O serviço de vigilância e monitoramento 

realizado para o contratante do serviço de segurança contra ataques aéreos abrange as 

imediações de sua casa, englobando, necessariamente, as casas vizinhas. Dessa forma, por 

que os vizinhos pagariam pela proteção que já recebem gratuitamente? Assim, tem-se que 

a exclusão daqueles que não pagaram pela prestação do serviço é muito custosa, pelo fato 

de ser muito barata a sua proteção (no exemplo seria automática).13 São chamados de free-

riders aqueles indivíduos que recebem os benefícios da prestação do serviço (ou utilizam-

se de um bem) sem pagar pelo mesmo. Isso faz com que a companhia privada não tenha 

incentivos para prestar esse tipo de serviço, devendo ficar, então, a cargo do Poder Público 

fazê-lo. 

O mesmo se dá com as informações. As informações são, no sentido econômico, 

bens públicos (ou quase públicos). Isto é, a utilização da informação por uma pessoa não 

deixa menos da mesma informação para a utilização por outra pessoa (não-rival) e, via de 

conseqüência, a utilização da informação por uma pessoa não exclui outra de valer-se da 

mesma informação ao mesmo tempo (não-excludente). Tal como no exemplo da prestação 

do serviço de segurança contra ataques aéreos, a exclusão dos indivíduos, que não pagam 

por informação, é muito custosa, vez que a sua transmissão é muito barata.14 Assim, os 

                                                      
12 Exemplo baseado em COOTER e ULEN, op. cit.. p. 51. 
13 Note-se que a prestação do serviço para aqueles que não o contrataram é barata, mas a produção do 
serviço, antes de ofertá-lo, é muito custosa.  
14 O custo da produção da informação é demasiadamente maior do que o custo de sua transmissão. 

4370



indivíduos que produzem informação e não conseguem excluir de seu uso aqueles que dela 

se valem sem retribuição, terão poucos incentivos para continuar a sua produção.  

As inovações contêm informações e, devido a isso, enfrentam o mesmo problema 

dos bens públicos econômicos, vale dizer, são não-rivais e não-excludentes. Da mesma 

forma que nos casos anteriores, aqueles que produzem inovações não terão incentivos para 

fazê-lo uma vez que qualquer indivíduo possa se valer das mesmas sem que haja 

retribuição.  Os custos de produção da inovação são, geralmente, elevados, ao passo que a 

sua disseminação custa tanto quanto o meio usado para a sua transferência. Ou seja, uma 

vez que a inovação foi produzida, o custo marginal para a produção de uma unidade a 

mais é irrisório (pelo menos se comparados aos custos fixos). Veja-se o exemplo do 

software (custoso para produzir) distribuído pela internet (barato para disseminar).15

Essa situação representa uma falha do mercado. Isso porque o montante de 

inovação produzido será abaixo do ótimo quando o inovador não conseguir se apropriar do 

valor social de sua inovação. Assim, o Estado deverá interferir no mercado de inovações, 

podendo tomar três atitudes: fornecer ele próprio a inovação; subsidiar a sua produção; ou 

conferir ao inovador o direito de propriedade intelectual sobre a mesma16. Com a proteção, 

via propriedade intelectual, atribui-se ao bem público uma exclusividade, transformando-o 

em bem privado, do ponto de vista econômico. Na próxima seção, tentará se demonstrar 

que os direitos de propriedade intelectual têm o condão de incentivar a produção de 

inovações. 

III – COMO OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL INCENTIVAM A 

PRODUÇÃO DE INOVAÇÃO 

 

As formulações do mundo jurídico não são circunscritas às suas fronteiras. O 

Direito é um indutor de comportamentos. A tal conclusão, pode-se chegar intuitivamente. 

Entretanto, a análise do direito a partir do ferramental da ciência econômica fornece uma 

teoria científica capaz de explicar os impactos das formulações jurídicas no 

                                                      
15 POSNER, Richard A. Intellectual property: A Law and Economics Approach. Journal of Economic 
Perspectives, Volume 19, Number 2, 2005, p. 58 
16 COOTER, Robert and ULEN, Thomas. Law and Economics, Addison Wesley Editor, 2003, p. 51.; 
BARBOSA, Cláudio R. A propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de law and 
economics, 2006, p.4, (disponível em 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=bple). 
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comportamento dos indivíduos.17 O método da análise econômica do direito (Law and 

Economics) vale-se dos instrumentos econômicos para “resolver problemas legais e, 

inversamente, [predizer] como o direito e as regras legais exercem impactos sobre a 

economia e o seu desenvolvimento”.18   

São diversas as correntes de interpretação que se valeram da metodologia de 

Direito & Economia, mas as premissas que adotam são, de certa forma, universais. São 

estas: a) o ser humano é um agente racional, que age em busca da maximização de sua 

satisfação; b) por ser racional, o ser humano reage aos incentivos conferidos pelo ambiente 

em que atua e; c) as regras legais moldam estes incentivos.19

Diante disso, tem-se que os indivíduos só se engajarão em atividades nas quais o 

benefício delas adveniente for maior do que o custo despendido para realizá-las. Em assim 

sendo, o direito deve formular as suas regras no sentido de estimular os indivíduos, 

assegurando-lhes benefícios, a fim de que realizem atividades capazes de promover a 

maximização do bem-estar social, de que é exemplo a produção de inovações. 

A importância assumida pela inovação, pelo empreendedorismo e pelos ativos 

intangíveis é cada vez maior na condução do crescimento econômico e na melhoria da 

qualidade de vida.20 Entretanto, para que esse processo tenha prosseguimento, necessário 

se faz que aos inovadores sejam conferidos incentivos, a fim de possam apropriar-se do 

valor social de suas invenções. Os direitos de propriedade intelectual cumprem, de forma 

eficiente, tal desiderato.  

Isso porque o processo de transformar o conhecimento adquirido em inovações e, 

após, comercializá-las envolve custos e riscos. Por exemplo, os custos para o 

desenvolvimento de um novo medicamento tornam a atividade da indústria farmacêutica 

um projeto arriscado, vez que “apenas três dentre cada dez novos medicamentos 

recuperam os investimentos em pesquisa e desenvolvimento”.21 Portanto, se o inovador 

                                                      
17 COOTER e ULLEN asseveram que as sanções jurídicas equivalem aos preços e que as pessoas respondem 
àqueles da mesma forma que reagem a estes. Isto é, quando os preços estão elevados, as pessoas reagem a tal 
situação consumindo menos dos bens mais caros e, igualmente, as pessoas realizam menos as condutas mais 
severamente sancionadas, in COOTER and  ULLEN, op. cit. p.3. 
18 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados, Rio de Janeiro, Elsevier, 
2005, p. 88. 
19 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo., op. cit, p. 89. 
20 Para confirmar, exemplificativamente, tal assertiva, veja-se o transistor, a fibra óptica, as tecnologias da 
informação e da comunicação, os medicamentos, a biotecnologia.  
21 PIMENTA, Luiz Edgard Montaury. “Quebra de patente” na indústria farmacêutica. in, Jornal Gazeta 
Mercantil, Comentário Jurídico, 30/08/2007. 

4372



não vislumbrar a possibilidade de reaver os custos, ou dito de outra forma, se os benefícios 

advenientes da atividade que desenvolve forem menores do que os custos de sua 

realização, não haverá incentivos para que demandem tempo e recursos a fim de superar o 

fator randômico de tal empreitada.22  

O financiamento de inovações envolve o manejo de informações privadas, as quais, 

no início do processo de desenvolvimento, apenas o inovador possui. Mas este nem 

sempre possui capital suficiente para financiar o desenvolvimento de sua inovação e, 

então, necessita de pessoas (angels investors ou venture capitalists) que o alcancem o 

capital. Cooter e outros23 analisam o financiamento de inovações no Vale do Silício, 

Califórnia, EUA. O processo de financiamento que descrevem contém três níveis, a saber, 

o relacional, o privado e o público. No primeiro nível, as informações são exclusivas do 

inovador e a sua invenção não é compreendida por ninguém a não ser por ele. Para que 

receba o financiamento, recorrerá às pessoas que financiarão a inovação mesmo sem saber 

do que se trata: a família, os amigos ou os tolos.24 Esse capital o ajudará a desenvolver um 

pouco mais o seu invento.  

Entretanto, mais capital é necessário e, como o inovador não tem uma numerosa 

família, nem tantos amigos, e não encontra muitos tolos com dinheiro, recorrerá aos 

venture capitalists.25 Nesse estágio, a informação continua privada, porém, o inovador 

deve explicar a sua inovação aos “capitalistas de risco”, para que o financiem. É nesse 

momento que ocorre a dupla (des)confiança e sua solução, qual seja, a dupla garantia: a 

garantia do investidor contra a eventual tomada do capital pelo inovador e o abandono do 

desenvolvimento das inovações é o recebimento, pelo investidor, das próprias informações 

(inovação) fornecidas pelo inovador. Se cada um fizer a sua parte poderão auferir lucros 

extraordinários, vez que estarão adquirindo vantagem competitiva no mercado. Por outro 

lado, caso haja quebra de contrato, aquele empreendimento fracassará, i.e., caso o 

                                                      
22 O que trará um prejuízo do ponto de vista do bem-estar, porquanto deixarão de ser produzidos bens para 
os quais haveria mercado, conforme LÉVÊQUE, François and MÉNIÈRE, Yann. Patents and Innovation: 
Friends or Foes?, 2006, disponível em http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/FL-YM-
PatentsInnovationJanuary07.pdf. 
23 COOTER, Robert et al. O Problema da Desconfiança Recíproca, The Latin American and Caribbean 
journal of Legal Studies, Vol. 1, n.1, artigo 8, 2006, p. 7. 
24 Em inglês, são conhecidos como os três F´s: family, friends and fools. 
25 Nesse nível, os direitos de propriedade intelectual exercem um papel importante. Uma das fontes de 
pesquisa dos venture capitalists para selecionar quais inovadores financiar é a divulgação das informações 
constantes das patentes já depositadas pelo inovador. Assim, as patentes fornecem credibilidade ao inovador. 
Ver, nesse sentido IDRIS, Kalil. Intellectual Property. A Power Tool for Economic Growth, World 
Intellectual Property Organization (WIPO), 2002, p.40. 
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investidor divulgue as informações recebidas, outras pessoas poderão desenvolver a 

inovação; caso o inovador utilize o capital recebido para outros fins que não o indigitado, 

não haverá inovação. Cabe notar, por oportuno, que os projetos de pesquisa e 

desenvolvimento são, geralmente, muito custosos, e o financiamento, por parte dos 

“capitalistas de risco”, estriba-se, fortemente, na possibilidade de recuperar o investimento 

feito, com o inovador apropriando-se do valor social da inovação. Não fosse pelo 

financiamento recebido, o inovador poderia ter dificuldades para comercializar a inovação. 

O terceiro nível da produção ocorre quando os concorrentes já possuem 

conhecimento suficiente da inovação, vez que já começou a ser comercializada e, assim, a 

informação é pública. Nesse estágio, os lucros do inovador e de seu investidor voltam a 

patamares normais, vez que o mercado já se encarregou de expor outros produtos 

concorrentes da inovação. Nesse momento, ocorre o estágio de financiamento público, 

como se dá no mercado de capitais.  

Assim, percebe-se que o desenvolvimento de inovações baseia-se, em primeiro 

lugar, na confiança recíproca entre inovador e financiador e, em segundo lugar, na 

possibilidade de o inovador apropriar-se do valor social da inovação comercializada. 

Nesse sentido, cabe indagar qual a razão de algumas sociedades inovarem mais do 

que outras. De acordo com R. Hewitt Pate, a resposta não provém da natureza de um povo, 

mas sim da capacidade de um país em incentivar em seus cidadãos o espírito inovador, o 

que conduzirá ao crescimento econômico, o que se faz com a concessão de direitos de 

propriedade intelectual sobre a inovação. Ainda, o mesmo autor assevera que a inovação 

tem sido o condutor da economia norte-americana, e que os incentivos para a inovação são 

provenientes de duas áreas: propriedade intelectual e concorrência.26  

Para elucidar a necessidade de se conferir direitos de propriedade intelectual sobre 

a inovação, pense-se na hipótese de sua inexistência em uma situação de concorrência: 

como já afirmaram Castelar Pinheiro e Jairo Saddi27, “para que haja concorrência, é 

necessário que o mercado tenha um número suficientemente grande de produtores e 

consumidores de tamanhos não muito diferentes, agindo de forma independente (...)”, e 

para que possam se diferenciar dos concorrentes, os agentes econômicos necessitam de 

                                                      
26 PATE, R. Hewitt. Promoting Economic Growth Through Competition and Innovation, em palestra à 
Chinese Academy of Social Sciences, Institute of Law, Beijing, 01/07/04. 
27 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo., op. cit, p. 355. 
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mecanismos outros que não somente a redução de preços, encontrando-se na inovação a 

saída desejada. Assim, a concorrência estimulará a inovação e, sendo verdadeira a 

afirmação de Cooter e outros, de que “a evolução biológica elimina os menos aptos, ao 

passo que, na evolução econômica, os mais aptos são emulados”28, a inovação promoverá 

mais concorrência, vez que os concorrentes do inovador, percebendo que este adquiriu 

uma vantagem competitiva em razão de sua útil inovação, tentarão inovar a fim de 

diminuir essa distância. Entretanto, caso não haja direitos de propriedade intelectual, os 

concorrentes do inovador poderão simplesmente copiar a inovação do rival e, além disso, 

reduzir o seu preço a níveis competitivos, colhendo os frutos do esforço alheio sem que, 

para tanto, tenham incorrido nos riscos e nos custos da produção da inovação (free-riders). 

Corolário disso, é que o inovador não conseguirá recuperar o investimento realizado.  

Diante disso, neste mercado, nenhum dos concorrentes terá incentivo para ser o 

inovador, vez que há uma alternativa melhor, qual seja, o comportamento oportunista de 

esperar que um agente econômico incorra nos custos e nos riscos de um projeto de P&D 

para que, quando lançar a inovação no mercado, todos – menos o inovador - possam 

colher os seus frutos sem correr os riscos. Ainda, dizem Castelar Pinheiro e Saddi que “a 

competição torna a vida das empresas mais difícil, e sua sobrevivência depende de um 

esforço constante para se manterem eficientes e tecnologicamente atualizadas”.29    

Nesse caso, qual o incentivo para se inovar sem a proteção dos diretos de 

propriedade intelectual? O incentivo para se criar inovações, que são baseadas em idéias e 

em informações, é diretamente proporcional à possibilidade de apropriação, pelo inventor, 

de seu valor social. 

Como visto na seção anterior, as inovações contêm idéias e informações. Por isso, 

o inovador depara-se com um problema denominado de não-apropriabilidade. Vale dizer, 

pelo fato de a própria inovação ser, geralmente, uma informação, toda vez que o inovador 

vender a sua inovação para um consumidor este passará a ser seu concorrente (dado o 

baixo custo de transferência), e, então, o inovador não conseguirá se apropriar a não ser de 

apenas parte do valor social de sua inovação. 

                                                      
28 COOTER, Robert, et al., op. cit., p. 4. 
29 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo.,.op. cit., p. 355. 
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Note-se que, principalmente em sede de direitos autorais, não havia razão para se 

conferir proteção antes da invenção da prensa, por Gutenberg, em 1439. Isso porque não 

havia mecanismo eficiente para a produção de cópias dos escritos originais. O próprio 

mercado se encarregava de excluir os copiadores, vez que o custo da cópia – realizada à 

mão - era elevado.30

Entretanto, na “economia das idéias”, em que há o predomínio dos ativos 

intelectuais sobre os físicos e, também, dado ao avanço tecnológico atingido, as inovações 

são rapidamente disseminadas. E neste ambiente, os direitos de propriedade intelectual 

cumprem um papel essencial em garantir ao inovador a recuperação do investimento feito 

e o incentivo para continuar inovando.31

Os direitos de propriedade intelectual conferem ao inovador um direito exclusivo32, 

por tempo limitado, de usar, fazer, vender, dispor de sua inovação, impedindo que 

terceiros utilizem o seu invento, a sua expressão ou a sua marca sem o seu consentimento. 

Inobstante, esta é apenas uma das funções da propriedade intelectual, porquanto não 

beneficia apenas o inovador, como será demonstrado na próxima seção. 

Antes, porém, cabe ressaltar que tão importante quanto a previsão legal da proteção 

dos direitos de propriedade intelectual, deve haver a possibilidade de o seu titular fazê-los 

cumprir. Trata-se da distinção referida por Cooter e outros33 entre a lei no papel (law on 

the books), o Direito meramente legislado, e a lei na prática (law in action), a norma que 

dirige comportamentos, o que é realmente aplicado pelos tribunais.34 Isso porque, 

                                                      
30 POSNER, Richard A. Intellectual property: A Law and Economics Approach. Journal of Economic 
Perspectives, Volume 19, Number 2, 2005, p. 10. 
31 Isso fará com que o inovador, necessariamente, cobre preços excessivamente altos? Não. A inovação é um 
acréscimo ao que já existe no mercado, ou seja, passará a coexistir com o que já havia à disposição dos 
consumidores. Assim, se o inovador passar a cobrar preços excessivos, os consumidores simplesmente 
deixarão de consumir a sua inovação, vez que o benefício que teriam em adquiri-la seria menor do que o 
custo para fazê-lo, ver PATE, R. Hewitt. Ainda, pode ser que a inovação venha a reduzir os preços dos 
produtos que já existiam, fazendo com que mais pessoas possam ter acesso a produtos que antes não tinham. 
32 No Brasil, de acordo com o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a proteção conferida pelas 
patentes (art. 40) vigora pelo prazo de 20 anos e, quanto à marca, o prazo de vigência é de 10 anos, 
renováveis ad infinitum (art. 133). Quanto aos direitos autorais, regulados em lei própria (Lei nº 9.610/98), a 
proteção independe de registro (art. 18) e perdura pela vida do autor mais 70 anos a partir de 1º de janeiro do 
ano subseqüente ao seu falecimento (art. 40). Ainda, quanto à proteção dos direitos autorais sobre programa 
de computador, o que está regulado em lei própria (Lei nº 9.609/98), o prazo de vigência é de 50 anos, 
contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua 
criação, conforme o § 2º, do artigo 2º, da aludida Lei.  
33 COOTER, Robert, et al., op. cit., p.11. 
34 Quanto mais seguro e previsível for o ambiente institucional, mais incentivos serão gerados à realização de 
Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) e de transferência de tecnologia, conforme IDRIS, Kalil. 
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continuam os autores, de modo geral, há semelhança entre as legislações dos países ricos e 

dos países pobres. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos, em termos de tempo de proteção 

que concedem via patentes e direitos autorais, equivalem-se, ambos reconhecendo, no 

papel, 20 anos para as patentes e o tempo de vida do autor mais 70 anos, em caso de 

direitos autorais. Entretanto, é cediço que a inovação floresce muito mais lá do que aqui e, 

certamente, a proteção da propriedade intelectual é muito maior naquele país do que no 

Brasil. 

Ademais, de fulcral importância é o alcance do equilíbrio entre os interesses do 

inventor, ou do autor, e da sociedade (que é composta por outros autores e inventores, 

também). Nesse sentido, Richard Posner35 assevera que a extensão da proteção não pode 

ser demasiada, vez que o “domínio público intelectual, consistente de invenções que não 

são patenteadas e de expressões não protegidas pelos direitos autorais, é fonte de vital 

inspiração para a criação de subseqüente propriedade intelectual”.  

Da mesma forma, a abrangência da proteção conferida, principalmente por patentes 

e direitos autorais, deve ser medida a fim de que a propriedade intelectual não tenha o 

efeito contrário à sua finalidade, isto é, para que não desincentive inovações subseqüentes. 

Por exemplo, os direitos autorais protegem a forma de expressão de uma idéia, não a idéia 

propriamente dita. Não fosse assim, o desenvolvimento de novos romances, peças teatrais, 

livros, resultaria atravancado, vez que os custos de transação demonstrar-se-iam 

impeditivos se a cada nova criação o autor tivesse de negociar uma plêiade de licenças. O 

que leva a crer que até mesmo os criadores de propriedade intelectual consentem com tal 

limitação.36  

E, por óbvio, não se pode esquecer que associada à proteção da propriedade 

intelectual deve vir a proteção das estruturas concorrenciais do mercado, estimulando a 

inovação e impedindo o abuso de poder econômico (no Brasil, trata-se da Lei nº 8.884/94) 

em nome deste direito de propriedade intelectual, conforme já explorado em outro 

estudo.37  

 
                                                                                                                                                                
Intellectual Property. A Power Tool for Economic Growth, World Intellectual Property Organization 
(WIPO), 2002, pp. 84; 85; 133 e 134. 
35 POSNER, Richard A.., op. cit.,, p.60. 
36 POSNER. Richard. op. cit, p. 65. Quanto às patentes, ver infra, na seção IV. 
37 TIMM, Luciano Benetti. The Transfer Technology Direct Regulations in Brazil (Part I). Computer and 
Telecommunications Law Review, v.5, p. 217-223, 1999. 
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IV – OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO 

RELACIONAMENTO COM A INOVAÇÃO 

 

Para além de incentivar a produção de inovação, conferindo ao inovador o direito 

exclusivo, por tempo limitado, de explorar o seu invento, a sua obra ou a sua marca, 

permitindo a ele, assim, a possibilidade de se apropriar de seu valor social, a propriedade 

intelectual possui outras funções, as quais cumprem relevante função em uma economia de 

mercado.  

Em certos casos, a patente tem o condão de elevar o valor da inovação. Um dos 

métodos para se aferir o efeito da patente sobre o valor da inovação é calcular a diferença 

entre o valor da inovação antes e depois de ser patenteada, o que se denomina de patent 

premium.38 Mas o que interessa neste cálculo é a relação existente entre o valor do patent 

premium (que pode ser positivo ou negativo) e a elevação dos gastos em P&D. Uma 

pesquisa conduzida nos Estados Unidos mostra que, na média, para cada 10% no aumento 

do valor da inovação, em razão da patente, o gasto em pesquisa e desenvolvimento é 

aumentado em 6%. Ou seja, parte do que se aufere com a patente transforma-se em 

pesquisa para a produção de outras inovações.39

Outra importante função da propriedade intelectual, especialmente no caso das 

patentes, é a divulgação das informações constantes do seu pedido.40 A sua relevância 

provém do fato de que os inovadores fiam-se nas informações sobre as patentes de outros 

inovadores para organizar e implementar o seu próprio projeto de P&D41. Isso resultou 

                                                      
38 Ver LÉVÊQUE, François and MÉNIÈRE, Yann. Patents and Innovation: Friends or Foes?, Cerna, 
Centre d’économie industrielle Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2006, p. 10. Deve-se notar, 
entretanto, que isso não ocorre em todas as áreas. Em certos setores, a patente deprecia a inovação pelo fato 
de cumprir uma outra função, qual seja, a de tornar públicas as informações de sua produção, o que eleva o 
risco de serem imitadas. Entretanto, nestes setores os inovadores não abrem mão da proteção, apenas não 
utilizam as patentes, valendo-se assim do segredo industrial.  Os setores em que as patentes mais valorizam 
as inovações são a biotecnologia, em que um patent premium de 10%  induz um crescimento de 10.6% nos 
gastos em P&D, instrumentos médicos (9.7%) e medicamentos (8,9%). 
39 Idem., ibidem. 
40 No caso da legislação brasileira, conforme o artigo 30, da Lei nº 9.279/96, o Código de Propriedade 
Industrial, o pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data do depósito, 
podendo a sua divulgação ser antecipada, caso requerida pelo inovador (depositante).  O § 2º, deste mesmo 
artigo, assevera que deverão ser objetos da publicação os dados identificadores do pedido de patente, o 
relatório descritivo, as reivindicações, o resumo e os desenhos. 
41 Esta informação faz com que as companhias, com altos custos de litígio, evitem pesquisar em áreas nas 
quais as concorrentes já possuem patentes, a fim de não provocar litígios. Isso acontece com freqüência na 
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evidenciado por uma pesquisa da OECD, realizada com companhias americanas, européias 

e japonesas, segundo a qual 88% destas companhias valem-se destas informações para 

montar a sua própria estratégia de pesquisa.42 Ainda, a utilidade das informações 

divulgadas nas patentes resulta de que as companhias utilizam-nas para evitar a 

dispendiosa e ineficiente duplicação de projetos de P&D, alocando, assim, recursos em 

áreas menos exploradas.43

Além disso, as informações constantes das patentes servem para que os inovadores 

consigam identificar o estado da arte em um determinado setor (pattent mapping44), o que 

os leva à decisão de, ao invés de iniciar um novo projeto de P&D, sempre que a tecnologia 

patenteada pelo concorrente for mais barata do que produzir uma nova por conta própria, 

licenciar ou comprar a tecnologia já existente, ou então, realizar uma joint venture com o 

detentor desta tecnologia. Tal decisão, proporcionada pelas informações públicas, eleva a 

eficiência econômica por duas razões: evita os gastos duplicados com P&D e eleva os 

ganhos do inovador, o que o motiva a inovar novamente.45

Em sede de licenciamento de propriedade intelectual, o inovador sentir-se-á tanto 

mais confiante para difundir a sua inovação – receberá roylaties por isso – quanto maior 

for a eficiência da proteção à sua propriedade intelectual. Este é um dos propósitos do 

desenvolvimento dos ativos intelectuais, e a sua proteção não se destina a, tão-somente, 

excluir outros de seu uso (o que só acontece sem a licença do inovador), mas justamente 

para estimular a sua difusão.46 Portanto, a propriedade intelectual mais do que impedir, 

estimula a disseminação de inovações. 

Neste ponto, a propriedade intelectual exerce grande relevância para as pequenas e 

médias empresas. Estas, muitas vezes, conseguem desenvolver uma inovação, mas não 

conseguem explorá-la. Isso é demonstrado pelo fato de que, na Europa, as pequenas e 

                                                                                                                                                                
área da biotecnologia, conforme LÉVÊQUE, François and MÉNIÈRE, Yann. Op. Cit. p.38. É um exemplo 
de que as patentes podem evitar custos de transação. 
42 LÉVÊQUE, François and MÉNIÈRE, Yann. Patents and Innovation: Friends or Foes?, Cerna, Centre 
d’économie industrielle Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2006, pp. 11 e 37. 
43 LÉVÊQUE, François and MÉNIÈRE, Yann. Op. cit., pp. 11 e 39. 
44 IDRIS, Kalil., op. cit., p. 65 
45 LÉVÊQUE, François and MÉNIÈRE, Yann., op. cit., p. 39. 
46 IDRIS, Kalil., op. cit., p. 31 
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médias empresas licenciam 25,3% de sua tecnologia patenteada, enquanto que as grandes 

companhias fazem-no em apenas 9% de sua tecnologia.47

Por fim, os ativos intelectuais conferem maior poder de barganha às pequenas e 

médias empresas quando negociam com as grandes companhias.48 Outrossim, a 

possibilidade de joint ventures, entre pequenas e grandes companhias, é maior quando a 

pequena empresa é possuidora de valiosa propriedade intelectual; ainda, esta pode servir 

como instrumento de captação de dinheiro e de realização de investimentos. Isso porque a 

propriedade intelectual funciona como um instrumento de garantia de negócios como 

estes.49 Para tanto, os investidores devem certificar-se da validade da proteção e estarem 

seguros de sua execução. 

 

VI – PROPRIEDADE INTELECTUAL VERSUS FINANCIAMENTO PÚBLICO 

 

Procurou-se demonstrar, ao longo do presente ensaio, a capacidade dos direitos de 

propriedade intelectual para promover a inovação (dentro da premissa de que virá 

associado a um direito antitruste que proteja as estruturas do mercado e estimule a 

concorrência). Nesta seção, analisar-se-á um dos instrumentos alternativos à propriedade 

intelectual no cumprimento do aludido intento, a saber, o financiamento público. 

Como já visto aqui, o financiamento da inovação compreende três níveis.50 A 

informação no primeiro nível, o relacional, somente é conhecida pelo inovador. Trata-se 

de informação privada.51 No segundo nível, o privado, além do inovador, os “capitalistas 

de risco” também possuem a informação. Assim, em que pese outras pessoas além do 

inovador possuírem a informação, esta continua sendo privada. Os venture capitalists 

                                                      
47 Gambardella A., Giuri, P. and A. Luzzi. The Market for Patents in Europe, LEM Working Paper, 2006, 
p. 20. 
48 IDRIS, Kalil. Op. cit., p.129. 
49 Ver PINHO, Ricardo. Propriedade Intelectual e Venture Capital. Revista Jurídica Consulex, ano XI, nº 
152, 15 de julho de 2007. O Código de propriedade Intelectual brasileiro, em seu artigo 59, II, estabelece que 
qualquer ônus sobre as patentes deve ser anotado pelo INPI. As anotações produzirão efeitos em relação a 
terceiros a partir da data de sua publicação (art. 60).   
50 Ver, supra, p.7. 
51 Há uma diferença, na teoria econômica, entre informação pública e privada. Entende-se por aquela a 
informação disponível a todos, de que são exemplos os princípios de ciência publicados nos manuais. Por 
informação privada entende-se a informação que pertence a apenas algumas pessoas, como a fórmula da 
Coca-Cola. Esta distinção é apontada por COOTER, Robert, et al., op. cit., p.3. 
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investem em inovações justamente por terem acesso a informações privadas. Em troca, os 

capitalistas fornecem o seu capital ao inovador. Se ambos cumprirem o que prometeram – 

o inovador a desenvolver a inovação e os capitalistas a entregarem o capital – a inovação 

será desenvolvida e, sendo útil, atingirá, com força, o mercado. 

Cabe notar que até então, só quem tinha acesso a estas informações eram as 

pessoas que nela trabalhavam e, ainda assim, com uma confiança recíproca. Ou seja, 

poucas pessoas sabiam o que estava para acontecer naquele mercado. Após esta 

informação ter se tornado pública, aquilo que era impossível de prever passou a ser 

possível de compreender. 

A inovação somente é capaz de dar vantagem competitiva ao inovador se for 

mantida privada até o momento em que a inovação que a contém for lançada no mercado. 

Isso deve continuar assim, vez que se um grande número de pessoas pudesse acessá-la 

antes de ser comercializada, os inovadores não conseguiriam obter os benefícios de terem 

inovado. Por exemplo, os economistas analisam mercados com base em informações 

públicas. “Se os economistas pudessem usar informações públicas para predizer o trajeto 

do desenvolvimento empresarial, eles seriam então capazes de investir e obter lucros 

extraordinários, ao passo que os inovadores ganhariam menos ou talvez deixassem de 

recuperar o valor de seus investimentos. A previsibilidade da inovação empresarial seria a 

causa de seu próprio óbito. A inovação é lucrativa pela mesma razão que os economistas 

não são ricos”.52

Com os funcionários do governo ocorre o mesmo. Estes agentes baseiam as suas 

decisões em informações públicas. Logo, não conseguem prever qual setor da economia de 

um país se desenvolverá, nem mesmo, dentro de um setor industrial, qual companhia se 

sobressairá. Se não conseguem prever de onde vem a inovação, pelo fato de possuírem 

apenas informações públicas, como vão financiá-la? Assim, as políticas públicas para a 

promoção do desenvolvimento tendem a fracassar.  

Entretanto, se os funcionários do governo estabelecessem as suas decisões sobre o 

desenvolvimento com base em informações privadas, seria razoável supor que obteriam 

êxito? 

                                                      
52 COOTER, Robert, et al. Menos é Mais. The Latin American and Caribbean journal of Legal Studies, Vol. 
1, n.1, artigo 10, 2006, p.2.  Ainda, asseveram que os investidores que investem no mercado de ações com 
base, tão-somente, em informações públicas, só auferem lucro por acaso. É a hipótese do mercado eficiente. 
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Para responder esta questão, necessita-se analisar outro fator, qual seja, o de que 

os funcionários do governo não têm motivação para gerar riqueza. Isto é, os funcionários 

do governo não têm incentivos para gerar aquilo que não podem apropriar. O que esses 

agentes conseguem reter são os seus salários e as propinas. E se fosse a eles dado a tarefa 

de dirigir o desenvolvimento, criariam cargos para cumprir esta tarefa e para receber 

salários mais altos. Além disso, segundo Cooter e outros, “a política industrial é prenhe de 

favoritismo político, chicanas, compadrio e corrupção”.53 Em assim sendo, uma vez de 

posse de uma informação privada, um funcionário do governo poderia favorecer um aliado 

ou um afiliado político. Nessa mesma toada, o mecanismo democrático de prestação de 

contas, a ser realizado pelos entes públicos, evidencia que a melhor solução será manter os 

funcionários do governo na posse, apenas, de informações públicas.54

Não bastasse isso, caso o Estado devesse financiar as inovações, como ficariam 

os inovadores quando o Estado não tivesse dinheiro para pagar, pelo menos, os custos do 

desenvolvimento da inovação? Seriam os inovadores motivados a despender recursos na 

incerteza de recuperar os seus gastos? 

Devido a isso, deve-se consentir com a afirmação de que os investidores privados, 

agindo no mercado, gastam melhor o seu próprio dinheiro, do que o Estado gasta o 

dinheiro dos outros.55

Evidente que este modelo de desenvolvimento não é prefeito. O mercado, às 

vezes, falha. Aliás, é esperado que isso ocorra, o que não significa que o sistema deve ser 

abandonado.56 O que deve ser analisado, no entanto, é se a intervenção do Estado falhará 

mais ou menos do que o mercado. 

Um exemplo de falha do mercado ocorre nas situações em que o desenvolvimento 

de uma inovação é demasiado custoso e o risco de não-retorno do investimento feito é tão 

alto que os inovadores não se sentem estimulados a se engajar em tal empreitada. É o caso 

do desenvolvimento de medicamentos para o combate de doenças muito raras.57

                                                      
53 COOTER, Robert et al. Menos é Mais. The Latin American and Caribbean journal of Legal Studies, Vol. 
1, n.1, artigo 8, 2006, p.3. 
54 Idem., ibidem. 
55 Idem., ibidem. 
56 PATE, R. Hewitt. Promoting Economic Growth Through Competition and Innovation, em palestra à 
Chinese Academy of Social Sciences, Institute of Law, Beijing, 01/07/04, p. 10. 
57 Idem., ibidem. 
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Nos Estados Unidos58, a saída encontrada foi a realização de tais pesquisas por 

agências governamentais. Nesse caso, a intervenção do Estado falha menos do que o 

mercado por se tratar de um propósito específico. Contudo, substituir a inovação 

proveniente do sistema de mercado, pela ação do Estado, na promoção do 

desenvolvimento acarreta menos incentivo e mais incerteza, pelas razões adrede expostas. 

 

VII – CONCLUSÃO 

 

No presente ensaio, intentou-se perscrutar os incentivos conferidos pelo sistema 

de propriedade intelectual à produção de inovação em um regime de concorrência. Pela 

própria natureza desta, percebeu-se que, uma vez lançada no mercado, exibe rápida 

disseminação, devido ao elevado grau de desenvolvimento tecnológico, próprio da 

“economia das idéias”. A “economia das idéias” é sucessora da “economia do concreto”, e 

os ativos físicos, sinônimos de riqueza nesta, perderam espaço para os ativos intelectuais, 

sinônimos de riqueza naquela. Assim, cada vez mais, os ativos intangíveis compõem o 

patrimônio das sociedades empresárias, e por serem de mais fácil apropriação do que os 

ativos físicos, o surgimento de um sistema que os proteja merece destaque. Defendeu-se 

aqui que os direitos de propriedade intelectual cumprem, eficientemente, esta função. 

Ainda, analisou-se o desenvolvimento das inovações, descrevendo-se os níveis de 

seu financiamento (o relacional, o privado e o público). Deste processo, concluiu-se que o 

desenvolvimento das inovações é baseado em dois pilares: a confiança recíproca e a 

possibilidade de o inovador recuperar o investimento feito. 

E para que o inovador possa recuperar o investimento feito, o sistema de 

propriedade intelectual mostra-se o meio adequado, vez que lhe confere o direito exclusivo 

de explorar a sua invenção, podendo excluir terceiros de seu uso, mas, também, 

incentivando-o a disseminá-la. Esse é o incentivo que o ordenamento jurídico de um país 

fornece aos seus cidadãos, tratando-os como seres racionais que reagem aos incentivos 

dados, incitando-os a engajarem-se em custosos e randômicos projetos de pesquisa e 

                                                      
58 Idem., ibidem. 
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desenvolvimento, ao acenar-lhes com a possibilidade de recuperar os recursos ali 

alocados. 

Ademais, demonstrou-se que o sistema de propriedade intelectual possui outras 

características que o liga à produção de inovações, como é o caso da função cumprida 

pelas informações constantes da patente; o estímulo à realização de licenciamento de 

propriedade intelectual, promovendo a eficiência econômica, vez que o inovador que não 

tem condições de explorar o seu invento de maneira eficiente, pode transferi-lo a outro 

agente econômico com capacidade para fazê-lo, aumentando, assim, o ritmo das 

transações no mercado; a segurança conferida pelos direitos de propriedade intelectual na 

promoção de investimentos estrangeiros diretos (IED), o que favorece os países em 

desenvolvimento, como é o caso brasileiro. 

Por fim, asseverou-se que o mercado, às vezes, falha na produção de inovações. 

Assim, procurou-se analisar um sistema alternativo à propriedade intelectual no incentivo 

à produção de inovações. Analisou-se o financiamento público. A conclusão foi a de que o 

Estado nem sempre consegue superar o sucesso tido pelos investidores privados, ao 

manejarem o seu dinheiro, quando gasta o dinheiro dos outros. Deve, assim, o Estado agir 

em situações de falha do mercado, ou seja, quando a produção de invenções não é 

lucrativa, mas é essencial à sociedade. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL: 

ESCOPO E LIMITES DA TUTELA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

 

Marcos Wachowicz ∗

Diana Z. de C. Martins *∗

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da relação entre a propriedade 

intelectual e o desenvolvimento, tomando-se por base a questão central: qual o 

equilíbrio desejado entre a proteção do titular dos direitos de propriedade intelectual e o 

interesse social.  Neste estudo, especificamente, abordar-se-á este equilíbrio 

considerando o interesse social envolto no desenvolvimento tecnológico, científico e 

cultural contínuo, como pressuposto para o desenvolvimento da sociedade como um 

todo. Para analisar e conceituar desenvolvimento se buscou identificar quais os 

principais fatores que influenciam de forma positiva ou negativa a sua ocorrência e, 

dentre estes, aqueles que podem ser impactados pelos princípios e regras que 

determinam atualmente a tutela da propriedade intelectual. As origens e a natureza dos 

direitos de propriedade intelectual, com base em sua evolução histórica e em sua 

conceituação atual. A seguir, no mundo contemporâneo abordar-se os princípios que 

norteiam a tutela da propriedade intelectual na Sociedade da Informação, tomando como 

base os principais acordos internacionais sobre o tema. Torna-se dispensável à 

compreensão do objeto deste estudo, analisar de modo detido os principais conceitos 

operacionais que permeiam a presente discussão, tais como: propriedade intelectual, 

desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento sócio econômico e Sociedade da 
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Informação. Finalmente, estabelecer-se-á uma relação entre os elementos que 

determinam o desenvolvimento, com os princípios e regras que orientam a tutela da 

propriedade intelectual, buscando identificar se existe um equilíbrio entre essa tutela e a 

busca do desenvolvimento. E, se não existe, identificar se é possível delinear como 

atingir este equilíbrio utilizando os fundamentos atuais do sistema.  

  

PALAVRAS-CHAVE:  PROPRIEDADE INTELECTUAL; DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO; DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO. 

  

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es presentar un análisis de la relación entre la propiedad 

intelectual y el desarrollo, sobre la base de la cuestión central: lo que el deseado 

equilibrio entre la protección del titular de los derechos de propiedad intelectual y de 

interés social. En este estudio, en concreto, abordará este equilibrio teniendo en cuenta 

el interés social envuelto en el desarrollo tecnológico, científico y cultural continuo, 

como requisito previo para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Para revisar y 

conceituar desarrollo es identificar cuáles son los principales factores que influyen 

positiva o negativamente su aparición y, entre estos, los que pueden ser afectados por 

los principios y normas que determinan actualmente la tutela de la propiedad intelectual. 

Los orígenes y la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, sobre la base de 

su desarrollo histórico en su concepto actual. Luego, en el mundo contemporáneo se 

acerca a los principios que guían la tutela de la propiedad intelectual en la sociedad de la 

información, tomando como base los principales acuerdos internacionales sobre el tema. 

Es necesario comprender el objeto de este estudio, analizar, de manera detenida los 

principales conceptos operativos que permean este debate, como la propiedad 

intelectual, el desarrollo, el desarrollo económico y socio de la Sociedad de la 

Información. Por último, se establecerá una relación entre los elementos que determinan 

el desarrollo, con los principios y normas que orientan la tutela de la propiedad 

intelectual, tratando de identificar si hay un equilibrio entre esta tutela y la búsqueda del 

desarrollo. Y si existe, si es posible identificar a esbozar la manera de lograr este 

equilibrio utilizando las bases del sistema actual. 

    

PALABRAS CLAVE: PROPIEDAD INTELECTUAL; DESARROLLO 

TECNOLÓGICO; DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. 
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1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise da relação entre a 

propriedade intelectual e o desenvolvimento, tomando-se por base a questão central: 

qual o equilíbrio desejado entre a proteção do titular dos direitos de propriedade 

intelectual e o interesse social.  

Neste estudo, especificamente, abordar-se-á este equilíbrio considerando o 

interesse social envolto no desenvolvimento tecnológico, científico e cultural contínuo, 

como pressuposto para o desenvolvimento da sociedade como um todo.  

Para analisar e conceituar desenvolvimento se buscou identificar quais os 

principais fatores que influenciam de forma positiva ou negativa a sua ocorrência e, 

dentre estes, aqueles que podem ser impactados pelos princípios e regras que 

determinam atualmente a tutela da propriedade intelectual. As origens e a natureza dos 

direitos de propriedade intelectual, com base em sua evolução histórica e em sua 

conceituação atual.  

A seguir, no mundo contemporâneo abordar-se os princípios que norteiam a 

tutela da propriedade intelectual na Sociedade da Informação, tomando como base os 

principais acordos internacionais sobre o tema. 

Finalmente, estabelecer-se-á uma relação entre os elementos que 

determinam o desenvolvimento, com os princípios e regras que orientam a tutela da 

propriedade intelectual, buscando identificar se existe um equilíbrio entre essa tutela e a 

busca do desenvolvimento. E, se não existe, identificar se é possível delinear como 

atingir este equilíbrio utilizando os fundamentos atuais do sistema.  

2. DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

O termo desenvolvimento não pode ser visto apenas sob o prisma 

econômico, tomando-se o mero crescimento do produto interno bruto de um país ou o 

aumento das rendas individuais como evidência de sua ocorrência. 
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Adota-se para os fins deste estudo o conceito proposto por Amartya Sen, 

que define o desenvolvimento como “um processo de expansão das liberdades reais que 

as pessoas desfrutam” (SEN, 2000, p. 17). 

Assim, com esta conceituação, não se pretende desconsiderar a relevância 

do crescimento econômico para o desenvolvimento social, mas destacar que, conquanto 

essencial para o desenvolvimento, o crescimento econômico, assim como outros fatores 

determinantes (como as disposições sociais e econômicas, os direitos civis e o progresso 

tecnológico) devem ser visto como instrumento para a expansão das liberdades 

humanas, e não como objetivo final. 

Amartya Sen destaca ainda que uma das razões pelas quais a liberdade é 

central para o processo de desenvolvimento é que os indivíduos são os principais 

agentes do desenvolvimento e, portanto, as limitações à liberdade de cada um impactam 

diretamente no potencial de desenvolvimento da sociedade. Em sua análise, Sem analisa 

cinco tipos distintos de liberdade (sempre vistos sob uma perspectiva instrumental, 

como meio para se atingir o desenvolvimento). São eles: (1) liberdades políticas, (2) 

facilidades econômicas; (3) oportunidades sociais; (4) garantias de transparência e (5) 

segurança protetora. O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre a propriedade 

intelectual e o desenvolvimento, a partir dos aspectos de liberdade  identificados por  

Sem que possam influenciar na tutela dos direitos de propriedade intelectual. (SEN, 

2000, p. 25). 

Assim, ao analisar a relação entre a propriedade intelectual e o 

desenvolvimento, devemos nos perguntar: (i) em primeiro lugar, se ela promove o 

desenvolvimento econômico, mas também devemos nos perguntar se, (ii) aliada ao 

desenvolvimento econômico, a tutela da propriedade intelectual contribui também para 

a expansão das liberdades instrumentais para o desenvolvimento social. 

Assim, ao analisar a relação entre a propriedade intelectual e as 

oportunidades econômicas como fator de desenvolvimento, avaliar-se-á a tutela da 

propriedade intelectual, da maneira como é regulada atualmente, se favorece a liberdade 

de transações e de emprego, se gera um mercado competitivo (não monopolista).  

Em relação às oportunidades sociais concentrar-se-á nos aspectos relativos à 

cultura e à educação, por sua relação estreita com as questões relacionadas à 
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disseminação do conhecimento científico e da cultura que são influenciados diretamente 

pelas questões relacionadas à propriedade intelectual. 

 

3. ORIGENS HISTÓRICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

A análise das origens históricas da tutela da propriedade intelectual e de sua 

relação com os fatores do desenvolvimento aqui destacados, é perceptível na própria 

gênese do sistema capitalista. 

3.1. A propriedade intelectual e as origens do sistema capitalista. 

A princípio importante identificar a origem do sistema atualmente adotado 

para a tutela da propriedade intelectual. Neste sentido é que Figueira Barbosa 

(BARBOSA, 1999) analisa o surgimento do sistema de patentes como uma decorrência 

do surgimento do sistema capitalista.   

Com efeito, antes do surgimento do capitalismo, a produção era destinada 

quase que exclusivamente ao consumo próprio, não existindo o conceito de valor de 

troca.  No feudalismo preponderavam a estagnação ou o crescimento linear, sendo que o 

conhecimento era protegido exclusivamente pela  confidencialidade. 

Já o sistema capitalista, segundo o autor, caracteriza-se justamente por 

dissociar a produção do consumo, fazendo com que a troca passe a ser a finalidade da 

produção. Nesse novo contexto, foram surgindo novas tecnologias que passaram a 

permitir a reprodutibilidade, seja de uma obra de arte, seja de um bem antes produzido 

exclusivamente de forma artesanal em um âmbito restrito. Desta forma, “o trabalho 

tecnológico, enquanto trabalho intelectual, para desenhar um processo ou um produto de 

utilidade para a produção capitalista, foi a origem da apropriação imaterial” 

(BARBOSA, 1999, p. 24). Figueira Barbosa destaca que há uma diferença entre a 

proteção concedida às matérias exógenas e àquelas que considera engógenas à produção 

econômica.  

No primeiro caso, o autor coloca a situação das obras de arte, das obras 

literárias e das obras puramente científica, cuja criação não visa, originariamente, a 

geração de produtos para a circulação econômica. Figueira Barbosa destaca, no entanto, 

que tais obras também passaram a ser “aprisionadas pela circulação econômica” na 

medida em que a evolução do sistema capitalista levou à industrialização da produção e 

da reprodução da obra artística, literária e científica. Para proteger este tipo de obra, 
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surgiram dois sistemas, que convivem na atualidade: o sistema de direito de autor e o 

copyright. (BARBOSA, 1999, p. 36-8)  

Tratar-se-á desses dois sistemas mais adiante, ao discutir a relação entre a 

propriedade intelectual e a liberdade de acesso à cultura. Adicionalmente, o sistema de 

patentes surgiu para a proteção às obras que Figueira Barbosa considera endógenas à 

circulação econômica: as “matérias resultantes do trabalho intelectual e destinadas à 

circulação econômica” (BARBOSA, 1999, p. 39). Estas obras estão inseridas na área 

que se convencionou chamar de “propriedade industrial”.  

Embora historicamente este conceito tenha evoluído para incluir também 

elementos como marcas, desenho industrial, indicações geográficas, cultivares e 

topografia de circuitos integrados (PIMENTEl & BARRAL, 2007, p. 19), nossa análise 

da propriedade industrial se concentrará, aqui, na proteção das invenções e modelos de 

utilidade, que Figueira Barbosa identifica como idéias úteis aos meios de produção (em 

oposição àquelas que têm sua utilidade relacionada aos meios de comercialização, ou de 

reprodução comercial) (BARBOSA, 1999, p. 47)  

3.2. A propriedade intelectual como exclusividade artificial. 

Consideremos, portanto, que em um dado momento histórico foi necessário 

reconhecer que determinadas idéias, que antes poderiam ficar restritas ao campo do 

saber abstrato, passaram a ter utilidade dentro do processo de produção de bens para 

comercialização que caracteriza o sistema de capitalista de mercado.  

Uma característica importante dessas idéias, ou bens imateriais, conforme 

apontado por Denis Barbosa, é sua natureza evanescente. Conforme ensina o autor: 

Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, 

num episódio de imediata e total dispersão. Ou seja, a informação ínsita na criação 

deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade. (BARBOSA, 2006, p. 118) 

Denis Barbosa esclarece ainda que essa “natureza evanescente” deve-se a 

duas características desses bens: sua não-rivalidade, ou seja, o fato de que “o uso ou 

consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por outra pessoa”; 

e sua não exclusividade, ou seja, o fato de que “salvo intervenção estatal ou outras 

medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem” (BARBOSA, 2006, p. 

118) 
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Assim, na medida em que a criação contínua de novas idéias é vista  como 

essencial ao desenvolvimento tecnológico que possibilita o desenvolvimento do sistema 

capitalista, seria necessário encontrar uma solução que permitisse que a criação fosse 

estimulada ou apropriada pelo mercado. Denis Barbosa aponta duas hipóteses de 

solução: a socialização dos riscos e custos da criação ou a apropriação privada dos 

resultados através da construção jurídica de uma exclusividade artificial, sendo este 

último, segundo o autor, o modelo preferencial das economias de mercado. 

(BARBOSA, 2006, p. 117)  

Esta colocação, que trata a proteção jurídica da propriedade intelectual 

como uma “exclusividade artificial” pretende responder a uma indagação referente à 

natureza dessa proteção. Figueira Barbosa coloca que a propriedade intelectual sempre 

esteve baseada em dois axiomas: o primeiro é a afirmação de que aqueles que criam 

uma propriedade intangível têm direitos exclusivos sobre ela; o segundo, o 

reconhecimento de que esses direitos exclusivos não existem em relação a toda 

propriedade intangível, mas apenas em relação à propriedade que é resultado da 

atividade criativa humana, e somente quando tal proteção é reconhecida por lei. No 

primeiro caso, haveria um “direito natural” à propriedade, ao passo que no segundo a 

existência de disposição legal reconhecendo essa propriedade ou exclusividade seria 

condição para a proteção (BARBOSA, 1999, pp. 42-3).  

Seria, portanto, a propriedade intelectual derivada de um direito natural ou 

seria esta propriedade derivada de um reconhecimento, pela lei, de um direito conferido 

ao criador de uma nova solução técnica que implementa o potencial da atividade da 

circulação econômica geradora de riqueza?   

Figueira Barbosa responde a este questionamento ressaltando que o caráter 

histórico do reconhecimento da propriedade intelectual da seguinte forma: 

Não há por que abstrair a ética da relação social da propriedade; mas, também há 
que se reconhecer complementarmente o fato de certas formas de propriedade só 
existirem frente à circulação econômica característica do capitalismo. Nesse 
sentido, não é a propriedade que cria a circulação econômica capitalista, mas esse 
é o fenômeno histórico gerador daquela propriedade. (BARBOSA, 1999, p. 43 

Assim, tanto Figueira Barbosa como Denis Barbosa nos indicam que a 

propriedade intelectual não deriva de um direito natural, nem existe na ausência de uma 

exclusividade artificial. Pelo contrário, a proteção desses direitos exclusivos do criador 

deriva da evolução do sistema capitalista e da necessidade de criar uma solução para 
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estimular a criação intelectual, permitindo sua apropriação no contexto do sistema de 

mercado. É importante ressaltar que, embora as obras literárias, artísticas e científicas 

não estejam associadas diretamente à produção foi também a evolução do sistema 

capitalista, ao permitir a reprodutibilidade da obra e sua reprodução industrializada para 

o consumo de massa que gerou a necessidade de uma “exclusividade artificial”, 

principalmente após o advento da imprensa.  

O surgimento do copyright na Inglaterra, em 1710, e posteriormente do 

direito do autor (que engloba direitos morais e patrimoniais sobre a obra) na França, em 

1790 (BARBOSA, 1999, pp. 26-7), pode também ser associado diretamente à “natureza 

evanescente” desses bens e à necessidade, no sistema de mercado, de permitir a 

estimulação da criação mediante a apropriação de seus benefícios econômicos pelo 

criador.  

Tem-se, portanto, que também no que toca à proteção das obras artísticas, 

literárias e científicas, o direito à tutela de sua propriedade intelectual é resultante da 

evolução histórica do sistema capitalista de mercado. 

3.3. Exclusividade e sistema de mercado 

Tendo em vista a conceituação da propriedade intelectual como uma 

exclusividade artificial, criada em decorrência da necessidade de permitir a apropriação 

de idéias úteis ao sistema de produção no contexto do sistema capitalista de mercado, é 

necessário enfrentar o aparente conflito existente entre a apropriação de idéias e 

conhecimentos técnicos, em oposição à sua livre utilização pela sociedade, sistema que 

pareceria, em princípio, mais vantajoso ao desenvolvimento tecnológico e econômico. 

Figueira Barbosa explicita este conflito da seguinte forma:  

Aceitar o conhecimento técnico produtivo como um bem livre seria negar a 
organização coletiva da produção, do próprio sistema emergente; contudo, restringir a 
sua circulação pela propriedade seria retardar o desenvolver do conhecimento, e, por 
conseqüência, impedir a acumulação econômica a juros compostos. (BARBOSA, 
1999, p. 24) 

É importante ressaltar que o sistema de mercado deveria maximizar a 

possibilidade de competição entre os agentes, minimizando os mecanismos que 

possibilitassem a criação de qualquer monopólio. Neste sentido, transcrevemos um 

trecho da obra de Adam Smith citada por Sen: 

O interesse dos negociantes, contudo, em qualquer ramo específico do comércio ou 
manufatura, é sempre, em alguns aspectos, diferente do interesse do público, e até 
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mesmo oposto. Ampliar o mercado e reduzir a competição é sempre o interesse dos 
negociantes. A ampliação do mercado pode com freqüência ser suficientemente 
condizente com o interesse do público; mas a redução da competição há de ser sempre 
contrária a esse interesse, e somente pode servir para permitir aos negociantes, 
elevando seus lucros acima do que seria o natural, extorquir em benefício próprio um 
ônus absurdo do resto de seus concidadãos. (SMITH, 1976, pp. 266-7, apud SEN, 
2000, pp. 147-8) 

Como compatibilizar, portanto, uma exclusividade, que pode ser 

identificada com o monopólio de produção de determinados bens, com o sistema de 

livre mercado? Figueira Barbosa aponta que a resposta para este aparente paradoxo está 

em dois elementos essenciais do sistema de patentes criado em 1474, na cidade de 

Veneza: a limitação temporal da proteção concedida e a exigência de divulgação social 

do invento. Segundo o autor: 

O reconhecimento social da propriedade privada das invenções, sendo temporalmente 
limitado, é a sua própria negação. Concedido o privilégio, o titular é desafiado a 
prosseguir gerando outras invenções, sob pena de vir a ser ultrapassado pelos demais 
agentes econômicos. De fato, ao requerer a proteção patentária, é obrigatória a 
divulgação social do invento – descrição do novo conhecimento técnico produtivo 
gerado – o que gera a superação de um conhecimento para a sociedade, propiciando a 
todos os demais seguir adiante a partir de um novo patamar – o novo cria as condições 
para a sua própria obsolescência! A proteção temporal da invenção, conjugada à sua 
divulgação social, nega à patente a condição de mero monopólio, tornando-a um 
instrumento do desenvolvimento sócio-econômico e afirmando-a como expressão 
original da tendência legislativa moderna de harmonizar a propriedade privada como 
interesse público. (BARBOSA, 1999, p. 24) 

Figueira Barbosa destaca, ainda, que a falta de divulgação do 

conhecimentos técnicos leva ao não aproveitamento do potencial produtivo de uma 

sociedade. Assim, destaca, que no feudalismo, por exemplo, a única forma de impedir a 

disseminação do conhecimento técnico era a manutenção da confidencialidade, o que 

gerava a estagnação da produção.  

Com o advento do sistema de patentes, o conhecimento passou a poder ser 

divulgado, uma vez que sua proteção passou a ser uma função não mais do segredo, mas 

da tutela legal de direitos.  

Assim, se considera a criação do Estatuto dos Monopólios, na Inglaterra, em 

1623, como um marco do capitalismo. Esse estatuto, ao mesmo tempo em que eliminou 

os privilégios comerciais da aristocracia, criou o privilégio das invenções (BARBOSA, 

1999, p. 49).  

O novo sistema buscava incentivar a criação, permitindo ao criador 

apropriar-se dos benefícios econômicos de sua idéia; socializar o conhecimento, 
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permitindo a evolução constante do estado da técnica; e limitar temporalmente o 

privilégio, incentivando a renovação constante da criação e permitindo a livre 

concorrência em relação ao produto após decorrido o prazo da proteção.   

Resolvia, portanto, a aparente incompatibilidade entre o princípio do livre 

mercado e a criação de um privilégio de exploração exclusiva de um determinado 

processo ou produto. 

 

4. ESCOPO E LIMITES DA TUTELA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A tutela da propriedade intelectual é prevista em tratados internacionais, dos 

quais o Estado brasileiro é signatário. O principal marco internacional na consolidação 

dos direitos de propriedade industrial é a Convenção da União de Paris1, enquanto que 

no âmbito do Direito Autoral, a Convenção de Berna, de 1886. Mais recentemente, as 

questões relativas à propriedade intelectual foram trazidas para o âmbito das relações do 

comércio internacional durante a Rodada Uruguai (1986-1994) de negociações do 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade - 

GATT).  

Denis Barbosa ressalta que o GATT original, de 1947, já previa proteção a 

marcas e indicações de procedência regional e geográficas, e que no contexto da 

exisência dessas proteções, os Estados Unidos propuseram, em 1982, utilizar o GATT 

para a repressão da contrafação (BARBOSA, 2003, p. 194). Embora tenha sido objeto 

de consideráveis debates, o tema da propriedade intelectual foi definitivamente 

incorporado aos acordos administrados pela OMC em decorrência da inclusão do 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS)2, 

administrado pela Organização Mundial do Comércio – OMS como Anexo 1C ao 

acordo que a criou. 

                                                                  
1 A Convenção da União de Paris tem o nome oficial de “Convenção da União de Paris para a 

Proteção da Propriedade Industrial”. Foi ela revista ja sete vezes, sendo sua última versão a da revisão de 
1967, em Estocolmo, que vigora no Brasil desde 1992 (BARBOSA, 2003, p. 182) 

2 Ratificado, no Brasil, pelo Decreto n. 1.355 de 1994. O acordo sera referenciado, neste 
trabalho, por sua sigla em inglês (TRIPs) ou simplesmente designado como “o Acordo” 
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É importante ressaltar que o TRIPS incorporou por referência tanto 

dispositivos da Convenção da União de Paris3 quanto da Convenção de Berna4, ao criar 

regras mínimas de proteção que devem ser incorporadas à legislação nacional de todos 

os países-membro da OMC, o TRIPS ampliou consideravelmente a abrangência e, em 

determinados aspectos, também o escopo desta proteção.  

Não é objeto deste estudo uma análise detalhada da disciplina da 

propriedade intelectual nos diversos tratados aplicáveis. Entendesse, no entanto, que a 

relevância adquirida pelo TRIPS e sua incorporação dos princípios anteriormente 

previstos nas Convenções de Berna e da União de Paris justificam a análise dos 

princípios e objetivos nele estabelecidos em relação à tutela da propriedade intelectual.  

De especial interesse para este estudo são os princípios e objetivos gerais 

constantes dos artigos 7 e 8 do TRIPS5. Uma análise, portanto, do texto dos artigos 

transcritos indica que os princípios e objetivos estabelecidos pelos membros da OMC 

são consistentes com os objetivos que, segundo Figueira Barbosa, nortearam a criação 

da propriedade intelectual: a promoção da inovação tecnológica e da disseminação do 

conhecimento pela sociedade.  

                                                                  
3 TRIPS, art. 2:1: “In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply 

with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967). 2.  Nothing in Parts I to IV of 
this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the 
Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in 
Respect of Integrated Circuits.” 

4 TRIPS, art. 9:1: “Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention 
(1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this 
Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived 
therefrom”. 

5 Artigo 7 – Objetivos - A proteção e o exercício dos direitos de 
propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação 
tecnológica e para a transferência e disseminação da tecnologia, para 
vantagem mútua dos produtores e usuários do conhecimento tecnológico e de 
maneira que conduza ao bem-estar social e econômico, e a um equilíbrio de 
direitos e obrigações.   
Artigo 8 – Princípios - 1. Os Membros podem, ao formular ou aditar suas leis 
e regulamentos, adotar medidas necessárias à proteção da saúde pública e da 
alimentação, e à promoção do interesse público em setores de importância 
vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que 
tais medidas sejam consistentes com as disposições deste Acordo. 2. Medidas 
apropriadas, desde que sejam consistentes com as disposições deste Acordo, 
podem ser necessárias para prevenir o abuso dos direitos de propriedade 
intelecutual pelos titulares ou a adoção de práticas que restrinjam o comércio 
de maneira não razoável ou que afetem adversamente a transferência 
internacional de tecnologia. 
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Note-se, no entanto, que o TRIPS vai mais além, deixando claro que a 

propriedade intelectual deve ser compatível com a proteção da saúde pública, da 

alimentação e do desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico. Verifica-se aqui, 

uma preocupação em criar um equilíbrio entre interesse privado (dos criadores na 

proteção da obra intelectual) e público (da sociedade, na promoção do desenvolvimento 

e das liberdades instrumentais – oportunidades econômicas e sociais). Adicionalmente 

aos princípios gerais, alguns outros dispositivos do TRIPS merecem destaque.  

Analisar-se-á a seguir, de forma separada, os dispositivos relativos à 

proteção dos Direitos Autorais6 e à proteção das invenções e modelos de utilidade por 

meio de patentes. 

4.1. Escopo de proteção e limites dos Direitos Autorais 

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que, consagrando um princípio já 

estabelecido anteriormente pela Convenção de Berna, o TRIPS estabeleceu, no item 2 

de seu artigo 9, que a proteção do Direito Autoral será conferida à expressão da obra, e 

não a idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos em si 7. 

Esta distinção tem grande relevância no que toca à análise da relação entre o Direito 

Autoral e o acesso à cultura, enquanto elemento das oportunidades sociais, conforme 

veremos mais adiante.  

Neste momento, apenas destacamos esta característica, que distingue a 

proteção das obras literárias, artísticas e científicas da proteção patentária, em que se 

protege efetivamente a idéia, e não sua expressão. Um segundo ponto que merece 

destaque é o tratamento dado pelo TRIPS aos limites e exceções que podem ser 

introduzidas pelos Membros aos Direitos Autorais: 

Artigo 13 – Limites e Exceções - Os Membros devem restringir os limites e exeções aos 
direitos exclusivos a determinados casos especiais que não conflitem com a exploração 

                                                                  
6  Embora o termo “Direitos Autorais” tenha uma abrangência maior do que o termo 

“Copyright”, uma vez que o primeiro deriva do sistema europeu continental de proteção, que reconhece a 
existência de direitos morais e patrimoniais do autor, enquanto que o segundo funda-se no sistema de 
proteção anglo-saxão, restringindo-se à proteção de direitos patrimoniais, trataremos neste estudo os dois 
termos como sinônimos, uma vez que, entendemos que, para os fins da discussão aqui proposta, a 
diferença em questão não é relevante.  

7 Tradução livre. No origial em inglês: TRIPS, “Article 9 - 2. Copyright protection shall 
extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as 
such.” 
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normal da obra e não prejudiquem de forma não razoável os interesses do titular dos 
direitos.8

Este artigo, referindo-se às exceções que podem ser introduzidas pela 

legislação dos países-membro da OMC aos direitos autorais, estabelece a regra 

conhecida como “regra dos três passos” (ou seja, os limites somente podem ser 

impostos se observarem os três requisitos estabelecidos na regra: refiram-se a casos 

especiais; não impeçam a exploração normal da obra; e não causem prejuízo 

injustificado aos interesses legítimos do autor).  

Ascensão ressalta que esta fórmula, embora repita, “com mudanças 

menores, a do art. 9/2 da Convenção de Berna”, tem uma diferença fundamental, uma 

vez que se aplica a todos os direitos exclusivos, enquanto que naquela Convenção, 

aplicava-se apenas ao direito de reprodução (ASCENSÃO, 2006, p. 93). Uma outra 

crítica importante feita por Ascensão refere-se ao fato de que, embora sempre tenha 

havido a consciência da existência de limites ao Direito Autoral, a tendência recente, 

consagrada no texto do artigo 13 do TRIPS, é a de se impor “limites aos limites”. Ou 

seja, ao invés de levar em consideração o fato de que a exclusividade concedida pelo 

Direito Autoral é, em sí, um limite aos direitos e interesses sociais, devendo ser 

interpretada de forma restritiva, o artigo 13 estabelece a regra contrária: a proteção do 

Direito Autoral deve ter a maior amplitude possível, estabelecendo-se limites à 

possibilidade de criação de exceções ou limites a esses direitos.  

Não obstante a crítica feita por Ascensão, no entanto, os princípios gerais do 

TRIPS e a admissão, pelo artigo 13, da possibilidade de imposição de limites e exceções 

aos direitos autorais (ainda que constrangidas pela necessária aplicação da “regra dos 3 

passos”) dão margem à criação de exceções importantes, como a doutrina do “fair use” 

utilizada nos Estados Unidos da América, que mencionaremos mais adiante. 

4.2. Escopo e limites da proteção por patentes (Propriedade Industrial) 

                                                                  

8. TRIPS, “Article 13 - Limitations and Exceptions  -  Members shall confine limitations or 
exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of 
the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. “ 
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O artigo 27 do TRIPS, ao dispor sobre os objetos passíveis de proteção por 

patentes, consagrou os princípios já previstos anteriormente na Convenção da União de 

Paris: para ser objeto de proteção, uma invenção deve conter as características de 

novidade, atividade inventiva e ser passível de aplicação industrial.  

Já o artigo 29 estabelece que os Membros devem exigir do titular que 

descreva a invenção a ser protegida de maneira suficientemente clara e completa para 

permitir que a invenção possa ser implementada por um técnico da área.  

Estão presentes no regramento do TRIPS, portanto, e conseqüentemente 

devem constar dos ordenamentos nacionais de todos os membros da OMC, os requisitos 

que, conforme destaca Figueira Barbosa seriam essenciais para a concessão do 

privilégio (BARBOSA, 1999, pp. 58-62):  

a) Novidade: para que a concessão do privilégio seja consistente com os fundamentos 
que deram origem à proteção, é necessário que o trabalho intelectual gere 
conhecimento técnico com o potencial de aumentar a capacidade produtiva à 
disposição da sociedade; 

b) Atividade inventiva (não-obviedade): evolução mais recente dentre os requisitos da 
proteção, esta característica parece ter decorrido, segundo Figueira Barbosa, da 
prática nos procedimentos de exame e da jurisprudência, e visa excluir da tutela da 
propriedade intelectual o produto do trabalho intelectual que, “utilizando-se dos 
conhecimentos disponíveis, resulta em uma decorrência óbvia dessas informações”, 
uma vez que esse trabalho não gera um acréscimo da capacidade produtiva à 
disposição da sociedade; 

c) Aplicação industrial (ou utilidade): para que o trabalho intelectual mereça o 
privilégio, ele deve ter uma função útil à esfera da produção na circulação 
econômica; 

d) Divulgação social (ou suficiência descritiva): este é um requisito que não está 
associado à natureza do trabalho intelectual, mas sim a uma condição da sociedade 
para a concessão do privilégio. É justamente a obrigatoriedade da divulgação, de 
forma suficientemente clara para permitir que o conhecimento subjacente à 
invenção eleve o estado das artes úteis sendo a “contrapartida social da concessão 
do monopólio das invenções”.  

Dois outros dispositivos relevantes do TRIPS no que toca à tutela das 

invenções e modelos de utilidade são os artigos 30 e 31, inserido no capítulo destinado 

às patentes. O artigo 30, embora semelhante ao artigo 13 anteriormente analisado, traz 

um componente adicional: o reconhecimento de que os direitos do titular da patente 

devem levar em conta os interesses legítimos de terceiros. O texto do artigo estabelece:  

Artigo 30 
Exceções aos Direitos Conferidos 
Os Membros podem estabelecer exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos 
por uma patente, desde que tais exceções não conflitem de forma injustificada com uma 
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exploração normal da patente e não prejudiquem os interesses legítimos do titular da 
patente, levando em consideração os interesses legítimos de terceiros. 9

O artigo 31, por sua vez, estabelece regras e critérios para que um Membro 

permita o uso da patente sem a autorização do seu titular (licenciamento compulsório). 

Embora traga uma séria de diretrizes para os casos em que seria admissível tal 

permissão, este artigo traz princípios importante, como o reconhecimento da primazia 

do interesse público (no caso de licenciamento em decorrência de emergências 

nacionais ou para uso público não comercial) sobre o interesse privado (defesa dos 

direitos do titular da patente).  

Esta previsão de forma mais específica, embora parece em princípio 

estabelecer limites à concessão de licenças compulsória tem um efeito de criar uma 

série de regras que, se seguidas pelos países-membros, colocam-nos a salvo de 

questionamentos a respeito da legalidade das medidas adotadas.  

É o conceito de “safe harbour” (porto seguro), freqüentemente utilizado no 

direito anglo-saxão. No contexto das exceções aqui previstas, os países-membros 

podem adotar as medidas que considerem necessárias para atingir os princícipo e 

objetivos estabelecidos nos artigos 7 e 8 do TRIPS, ou seja, adotar políticas que visem a 

proteção da saúde pública e da alimentação, a promoção do interesse público em setores 

de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico e 

prevenir o abuso dos direitos de propriedade intelectual pelos titulares ou a adoção de 

práticas que restrinjam o comércio de maneira não razoável. 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO 

Discutida, portanto, a natureza e as razões para a criação do sistema de 

tutela dos direitos sobre a propriedade intelectual, bem como o escopo e os limites das 

proteções concedidas no âmbito dos países integrantes da Organização Mundial do 

Comércio, resta enfrentar a questão central deste estudo: a propriedade intelectual, da 

maneira como concebida em decorrência do modelo capitalista de mercado, cumpre o 

                                                                  
9 No original em ingles: TRIPs, “Article 30 – Exceptions to Rights Conferred - Members may 

provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do 
not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.” 
Disponível em <www.wto.org>. 
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papel de fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico para o qual foi criado? E 

se o faz, contribui também para os dois tipos de liberdade instrumental que destacamos 

dentre as consideradas essenciais por Amarthya Sen: as oportunidades econômicas e 

sociais?  

5.1. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Tecnológico e Econômico 

A proteção da propriedade intelectual conforme mensurado no presente 

estudo surgiu de dois fatores: (i) a natureza imaterial da produção intelectual e (ii) a 

evolução histórica do sistema capitalista.  

De um lado, a “natureza evanescente” da produção intelectual faz com que, 

na ausência de regras jurídicas que permitam sua apropriação pelo criador, as obras 

intelectuais se tornem imediatamente de domínio público a partir de sua divulgação, 

perdendo, portanto, seu valor econômico.  

De outro lado, o sistema capitalista, necessita, para que haja um contínuo 

aumento da capacidade de geração de riqueza social, que exista constante inovação 

tecnológica e permanente divulgação do conhecimento tecnológico útil, de forma a 

gerar uma contínua elevação do patamar da produção.   

Conforme a abordagem de Sen, o sistema capitalista de mercado, embora 

não seja isento de falhas, é o sistema que melhor condiz com o conceito de expansão 

das liberdades individuais.  

Assim sendo, é necessário que exista um mecanismo compatível com esse 

sistema econômico de mercado (que pressupõe o investimento privado e a apropriação 

privada dos resultados) para incentivar o contínuo desenvolvimento tecnológico, 

necessário ao desenvolvimento econômico.  

Com base, portanto, nos conceitos e argumentos analisados, entendemos 

que a proteção das invenções e modelos de utilidade pelo sistema de patentes, no âmbito 

da propriedade industrial, é compatível com o desenvolvimento tecnológico e 

econômico, uma vez que: 

a) Dados os requisitos técnicos (novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial) o privilégio somente é concedido às invenções ou 

aperfeiçoamentos que efetivamente geram um avanço no estado da técnica, 
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agregando novos conhecimentos e, portanto, fomentando o desenvolvimento 

tecnológico; 

b) Tendo em vista a obrigatoriedade da publicação, o conhecimento se torna 

(após o período de sigilo) disponível a toda a sociedade, fomentando a 

concorrência e a pesquisa. É importante também ressaltar que o privilégio 

concedido pela patente refere-se apenas à solução técnica nela descrita. Todo 

o material descritivo nela contido, incluindo o levantamento do estado da 

técnica, pode ser livremente utilizado para fins de pesquisa, sendo este 

também um fator de contribuição positiva do sistema de patentes ao 

desenvolvimento tecnológico. 

c) A limitação temporal do privilégio faz com que o conhecimento técnico se 

torne, com o tempo, suscetível de exploração direta pela sociedade. 

No que toca à proteção das obras científicas, que também podem ter 

influência sobre a esfera produtiva, entendemos que, como a proteção conferida pelo 

Direito do Autor protege apenas a forma, e não as idéias expressas na obra, a proteção 

conferida a estas obras é benéfica ao desenvolvimento tecnológico e econômico, na 

medida em que fomenta a publicação de obras que agregam à massa de conhecimentos 

da sociedade e permite, ao mesmo tempo, que as idéias expressas sejam utilizadas e, 

quando possível, utilizadas para o desenvolvimento de novas soluções técnicas que 

sejam, estas sim, úteis à esfera produtiva e, portanto, passíveis de privilégio. 

5.2. Propriedade Intelectual e Oportunidades Econômicas 

Conforme exposto, para se analisar a relação entre a propriedade intelectual 

e as oportunidades econômicas como fator necessário ao desenvolvimento, deve-se 

avaliar se a tutela da propriedade intelectual, da maneira como é regulada atualmente, 

favorece a liberdade de transações e de emprego, gerando um mercado competitivo (não 

monopolista). 

A questão no que tange as oportunidades econômicas está adequadamente 

respondida: embora aparentemente gere uma forma de monopólio na medida em que 

concede um direito de exploração exclusiva de uma idéia ou obra intelectual ao seu 

criador, o privilégio é compensado pela divulgação da idéia (que de outra forma poderia 

ser mantida em segredo a fim de evitar sua apropriação pelo mercado) e pela limitação 

temporal da exploração. 
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É importante ressaltar, ainda, que os próprios princípios que regem o 

sistema de propriedade intelectual permitem que seja feita uma análise de valore sobre a 

maneira como o privilégio está sendo utilizado, coibindo seu abuso.  

Neste sentido, podemos citar os princípios gerais e objetivos estabelecidos 

pelo TRIPS, que permitem expressamente que os Membros da OMC adotem, em sua 

legislação interna, as medidas que julgarem necessárias para prevenir o abuso de 

direitos e a adoção de práticas que restringam de forma injustificada o comércio.  

Os objetivos do sistema de proteção à propriedade intelectual, claramente 

enunciados no artigo 7 do TRIPS, são: a promoção da inovação tecnológica e da 

transferência e disseminação da tecnologia. Esses objetivos devem ser orientados para 

“vantagem mútua dos produtores e usuários do conhecimento tecnológico e de maneira 

que conduza ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio de direitos e 

obrigações” (TRIPS, Art. 7). 

Assim, cabe aos Membros, dentro dos princípios estabelecidos pelo TRIPS, 

criar mecanismos que permitam a consecussão dos objetivos propostos, coibindo abusos 

e permitindo a correção das distorções que gerem a redução da concorrência e, 

conseqüentemente, distorções prejudiciais ao mercado que prejudiquem a ampliação das 

oportunidades econômicas essenciais ao desenvolvimento social.  

5.3. Propriedade Intelectual e oportunidades sociais 

Conforme discutido no início deste trabalho, uma das liberdades 

instrumentais colocadas por Sen como fundamentais para que se atinja efetivamente o 

desenvolvimento é a existência de oportunidades sociais que possam ser aproveitadas 

por todos os integrantes da sociedade. Dentre os vários aspectos destacados por Sen, 

concentramos nossa análise em dois tópicos, não apenas porque sejam elementos 

essenciais para o desenvolvimento social, mas pelo potencial impacto da tutela da 

propriedade intelectual sobre sua disponibilidade. São esses fatores a saúde e a 

educação. 

a) Propriedade intelectual e as facilidades relacionadas à saúde 

Em relação ao acesso às facilidades relacionadas à saúde, é importante 

destacar a relevância dos avanços tecnológicos nas áreas médica e farmacêutica.  

De início, já se concluí que a propriedade intelectual de um modo geral (e o 

sistema de patentes de invenção em particular) é um mecanismo adequado para 
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promover o desenvolvimento tecnológico, então deveríamos encontrar, também, uma 

correlação positiva entre a propriedade intelectual e o acesso às facilidades relacionadas 

à saúde. 

 A questão que se coloca, no entanto, é em que medida o privilégio 

concedido às indústrias farmacêuticas faz com que o custo dos medicamentos seja 

proibitivo para a população de países em desenvolvimento ou com menor grau de 

desenvolvimento relativo.  

O tema é bastante amplo, e vem gerando amplos debates.  

Para o propósito deste trabalho, no entanto, nos cabe destacar que, embora o 

sistema possa, efetivamente, dificultar o acesso de medicamentos a determinados 

mercados em função do privilégio de exploração, o próprio sistema admite que tais 

distorções sejam corrigidas pelos Membros.  

Neste sentido, ressaltamos que o artigo 8 do TRIPS estabelece, entre os 

princípios básicos daquele acordo, a permissão para que os Membros adotem, em sua 

legislação nacional, medidas necessárias à proteção da saúde pública e da alimentação.  

Conforme coloca Guise, a OMC vem buscando interpretar seus acordos de 

modo a reconhecer os fatos reais e o mundo real, que pede uma interpretação racional 

dos acordos internacionais. Interpretar o acordo TRIPs de modo a impedir que países 

em desenvolvimento ou menos desenvolvidos implantem programas efetivos de saúde 

pública seria uma forma de desconsiderar a realidade dos fatos, tendo em vista as 

questões relacionadas à saúde pública e, especialmente, a doenças epidêmicas como a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (na sigla em inglês, AIDS), a malária e a 

tuberculose (GUISE, 2006, pp. 33-4). Esta realidade fez com que, em 14 de novembro 

de 2001, os Ministros presentes na Conferência de Doha adotassem, por consenso, a 

Declaração sobre o TRIPS e a saúde pública (“Declaração Ministerial de Doha”) (OMC, 

2003). Nos termos dessa declaração, foi reconhecida a gravidade dos problemas de 

saúde pública enfrentados por muitos países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos, especialmente aqueles decorrentes das epidemias de HIV/AIDS, 

tuberculose e malária.  

Embora reafirmando os princípios do TRIPS e a importância da proteção 

dos direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento de novos remédios, a 

4404



Declaração também reconheceu que tal proteção tem um efeito sobre os preços dos 

medicamentos.  

Em vista disto, a Declaração reafirmou os direitos dos membros da OMC de 

utilizar, em sua integralidade, os dispositivos do TRIPs que permitem a flexibilização 

dos direitos dos titulares de patentes com a finalidade de adotar medidas que protejam a 

saúde pública e, em particular, de promover o acesso a remédios para todos.  

Note-se que o Brasil utilizou-se recentemente desta prerrogativa ao decretar 

o licenciamento compulsório de duas patentes da empresa Merck, Sharp & Domme, 

relacionadas ao medicamento Efavirenz, essencial para a manutenção do programa de 

combate ao HIV/AIDS10. 

Assim, embora o sistema de propriedade intelectual possa ser utilizado de 

forma a restringir ou negar oportunidade de acesso a medicamentos e inovações 

tecnológicas, ele é regido por princípios que permitem a correção de tais distorções.  

Por outro lado, o investimento em inovação é essencial para que tais 

inovações existam, e sendo a proteção à propriedade intelectual a forma encontrada para 

incentivar a inovação no sistema capitalista de mercado, é importante que o regramento 

desta proteção leve em consideração a necessidade de previsão e efetiva aplicação de 

mecanismos eficientes para a correção das distorções verificadas. 

 

b) Propriedade Intelectual e as facilidades relacionadas à educação. 

Em relação ao acesso às facilidades relacionadas à educação, ressaltamos a 

colocação feita por Denis Barbosa de que existe uma tensão, ou confronto, entre o 

Direito de Autor e outros ramos do direito, dentre os quais destacamos o Direito à 

Informação e o Direito à Educação (BARBOSA, 2006, p. 120), pela relação que 

guardam com o tema deste estudo. Analisando a disciplina do Direito do Autor na 

Constituição brasileira, Denis Barbosa destaca que, além da previsão constitucional do 

direito exclusivo dos autores de utilizar, publicar e reproduzir suas obras há uma outra 

proteção: a da liberdade de informação. Assim, coloca o autor: 

Seja através da aplicação de algum dos liites legais ao direito, seja através da 
interpretação da lei autoral, é preciso ficar claro que a propriedade intelctual não pode 

                                                                  
10 Decreto No. 6.108, de 4 de maio de 2007 e Portaria No. 886 de 24 de abril de 2007 do 

Ministério da Saúde. 
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coibir, irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a 
sociedade, e o direito de expressão de cada um. (BARBOSA, 2006, p. 120) 

Analisando esta aparente tensão, é necessário destacar, em primeiro lugar, 

que o Direito de Autor não é utilizado para limitar o conteúdo da informação, e sim o 

acesso a ela.  

Neste sentido, Denis Barbosa cita como “momento central” na questão do 

conflito entre a liberdade de expressão e informação e as exclusivas autorais a decisão 

da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Eldred v. Ashcorft.  

Conforme expõe o autor, a Corte norte-americana concluiu que não há 

qualquer conflito entre o direito de autor e a liberdade de expressão ou o direito à 

informação, na medida em que o Direito de Autor, ao proteger a forma, incentiva a 

criação e a disseminação de idéias, sendo que tais idéias se tornam instantaneamente 

disponíveis para uso público a partir do momento de sua publicação, não sendo sujeitas 

à proteção (BARBOSA, 2006, pp.143-5). A inexistência de um conflito entre o Direito 

de Autor e a liberdade de informação não implica um direito substantivo de acesso à 

informação, e destaca que esse direito não está consolidado na doutrina ou na 

jurisprudência.11

Denis Barbosa trata, ainda, separadamente, do Direito à Educação, 

defendendo que “em teoria, todo material educacional deveria ser de acesso livre e, se 

possível, gratuito” (BARBOSA, 2006, p. 147). Neste sentido, destaca que existem tanto 

na Convenção de Berna quanto na legislação de países desenvolvidos, limitações e 

exceções ao Direito de Autor que permitem ampla latitude na utilização de obras 

protegidas para fins educacionais. Neste sentido, destaca o conceito de “fair use” (uso 

justo), presente na legislação norte-americana com a seguinte redação: 

US 17 § 107 Limitações aos direitos de exclusivdade: Uso justo 
Não obstante o disposto nas seções 106 e 106A, o uso justo de um trabalho protegido 
por copyrights, incluindo o respectivo uso por meio de reprodução em cópias ou 
gravações fonográficas, ou por qualquer outro meio especificado por aquela seção, 
para finalidades como crítica, comentário, notíciário, educação (incluindo cópias 
múltiplas para uso em sala de aula), bolsas de estudo ou pesquisa não constitui uma 
infração ao copyright. 
Para determinar se o uso de uma obra em qualquer caso particular é um uso justo, os 
fatores a serem considerados devem incluir – (1) o propósito e as características do 
uso, incluindo o fato de o uso ter natureza comercial ou ser para propósitos 

                                                                  

 11 Destaca, no entanto, iniciativas como a proposta de um Tratado de Acesso ao 
Conhecimento (A2K).  
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educacionais e sem finalidade de lucro; (3) a quantidade e relevância da porção usada 
em relação à obra protegida como um todos; e (4) o efeito do uso sobre o mercado 
potencial ou sobre o valor da obra protegida.12

Note-se que este conceito é compatível com as disposições da Convenção de 

Berna e com o TRIPS, e poderia, portanto, ser adotado por qualquer país membro da 

OMC, incluindo o Brasil. 

Assim, pode-se concluir que embora o Direito Autoral gere, em princípio, 

uma limitação ao acesso a obras literárias e científicas, o que poderia constituir uma 

barreira à liberdade de acesso às facilidades relacionadas à educação, essa barreira não é 

da essência do Direito Autoral.  

Pelo contrário, ao proteger a forma e não o conteúdo de tais obras, o 

objetivo do Direito Autoral é fomentar a criação e a disseminação da cultura e da 

ciência. As barreiras à utilização de tais obras para fins educacionais podem ser 

facilmente derrubadas mediante a simples utilização de limitações já contempladas, 

ainda que, de forma implícita, no sistema internacional de proteção. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A propriedade intelectual é um mecanismo efetivo de proteção à criação de 

obras intelectuais, tanto de natureza técnica quanto de natureza científica e cultural.  

Embora seu mecanismo de atuação gere uma limitação à livre concorrência, 

esta limitação é condicionada ao benefício trazido à sociedade pela divulgação da obra e 

pelo acréscimo trazido ao estado da técnica (no caso das invenções e aperfeiçoamentos), 

ao conhecimento científico ou à cultura.  

A natureza temporária do privilégio gera um incentivo à produção 

intelectual continuada e permite a apropriação da obra, ao término do período, pela 

sociedade como um todo. 
                                                                  

12 Tradução livre. No original: “US 17 § 107. Limitations on exclusive rights: Fair use - 
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including 
such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for 
purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom 
use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made 
of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include— (1) the purpose 
and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit 
educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the 
portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the 
potential market for or value of the copyrighted work.” Disponível em <www.law.cornell.edu/uscode>. 
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O sistema como visto ao longo deste estudo, pode ser utilizado de forma a 

limitar a concorrência, e dificultar ou limitar o acesso a facilidades econômicas ou 

sociais. Tendo em vista, no entanto, que existem no próprio regramento internacional 

princípios e diretrizes claros que permitem a criação de mecanismos de controle, 

entendemos que o equilíbrio entre os interesses individuais dos autores e criadores e os 

interesses da sociedade pode ser atingido sem que seja necessária uma alteração dos 

fundamentos do sistema. 

Concluí-se, portanto, que embora a tendência recente de maximizar a 

proteção aos direitos individuais em detrimento do interesse público possa gerar uma 

percepção negativa do papel da propriedade intelectual, esta tem um papel fundamental 

no incentivo ao desenvolvimento tecnológico e econômico dentro do sistema capitalista 

de mercado, e desde que se busque um constante equilíbrio entre esses interesses, a 

propriedade intelectual pode contribuir de forma positiva para a expansão das liberdades 

individuais que é, conforme postula Sen, o pressuposto e o objetivo do 

desenvolvimento.  
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DIREITOS MORAIS DE AUTOR NO PARADIGMA DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

 

Sávio de Aguiar Soares∗

 

RESUMO 

O trabalho tem o objetivo de delinear o estudo dos direitos da personalidade sob o 

prisma do direito intelectual que compreende os direitos extrapatrimoniais. O estudo 

compreende a criação do espírito humano que se rege pelos interesses materiais do 

indivíduo como modo de exteriorização de pensamentos, sensações, sentimentos, 

conhecimentos. Estes são essenciais para o exercício do direito autoral enquanto 

emanação da paternidade da obra intelectual, tendo em vista a nova ordem jurídica do 

Estado Democrático de Direito que corrobora com a tutela autoral, em especial, com o 

direito moral de autor enquanto modalidade de direitos personalíssimos. A 

regulamentação da atividade criadora das produções artísticas, científicas e literárias 

proporciona ao próprio criador intelectual enquanto objeto de propriedade de ordem 

material e moral reconhecido socialmente o exercício de um monopólio que deve ser 

compatibilizado com o interesse público ante os objetivos de índole cultural da 

humanidade. Nesse passo, o presente estudo tem por fito deslindar a temática acerca dos 

aspectos gerais relativos aos direitos de autor a partir da interação entre os dispositivos 

da Lei de Direitos Autorais e os mandamentos constitucionais que erigem os direitos 

autorais à condição de direitos humanos fundamentais. Portanto, o propósito é a 

máxima aplicação dos direitos fundamentais do homem em consonância com os ditames 

constitucionais, respaldando por definitivo as prerrogativas autorais que são elevadas a 

condição de cláusulas pétreas e exigem um tratamento distinto do intérprete na 

aplicação da normativa específica. 

 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO INTELECTUAL; DIREITO MORAL DE 

AUTOR; DIREITOS DA PERSONALIDADE; DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. 

                                                 
∗ Advogado. Mestre e Doutorando em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – PUC Minas. Professor da PUC Minas. 
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RIASSUNTO 

Questo lavoro ha come obiettivo delineare lo studio del diritto della personalità con 

visione del diritto intelettuale che ingloba diritti non patrimoniale. Questo studio 

ingloba la creazione dello spirito umano che se regola per l´interessi materiali dello 

individuo come modo di dire i pensieri, sensazioni, sentimenti, conoscimenti. Questi 

sono importanti per l’ esercizio del diritto d’autore come frutto della paternità della 

opera intelettuale, poichè la nouva ordine giuridica dello Stato Democratico del Diritto 

che reinforza la tutela d’autore in speciale com il diritto morale d’autore come esempio 

dei diritti della personalità. La regulamentazione della attività di creazione di 

produzione di valore artistico, scientifico e letterario proporziona per creatore 

intellettuale mentre oggetto di proprietà di ordine materiale e morale socialmente 

conosciuto lo esercizio di un monopólio che deve essere armonizzato com l´interesse 

pubblico davanti obiettivi di carattere culturale della umanità. Perciò questo studio ha 

come obiettivo vedere aspetti generali su diritti d´autore mediante interazione tra Legge 

di Diritti d´autore e norme costituzionale che fa il diritto d´autore come diritto umano 

fondamentale.  Pertanto, l’obiettivo è la massima applicazione dei diritti fondamentali 

del uomo d’accordo com le norme costituzionale, aiutando per definitivo le prerogative 

d’autore che sono elevate a condizione di norme pietre che vuole un trattamento diverso 

dello interpretatore nella applicazione della normativa specifica. 

 

PAROLE-CHIAVE: DIRITTO INTELLETTUALE; DIRITTO MORALE 

D`AUTORE; DIRITTO DELLA PERSONALITÀ; DIGNITÀ DELLA PERSONA 

UMANA. 

 

I – DIREITOS INTELECTUAIS 

 

Os Direitos intelectuais compreendem os direitos de autor e os direitos industriais 

ambos incluídos na classificação genérica da propriedade imaterial. Os juristas abordam 

esse conceito mediante a classificação das tradicionais categorias de Direitos no âmbito 

de atuação do Direito Privado, mencionando a evolução histórico-doutrinária do 
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pensamento jurídico que ensejou a proteção legal aos direitos emanados do intelecto 

humano. 

Estes Direitos do homem enquanto criador intelectual evidenciam-se nas criações do 

espírito, de feitio estético e/ou utilitário, tendo em vista, sobremodo, a possibilidade de 

fruição econômica pelo uso das obras na sociedade moderna influenciada com relevo 

pelos ideários políticos das declarações de direitos por força de correntes humanistas, 

dentre as quais, os movimentos advindos do Iluminismo que repercutiram para a 

consagração dos Direitos de autor que antanho se limitavam à obra em si e 

posteriormente voltaram-se sobre o autor propriamente dito como portador de direitos 

pessoais e patrimoniais com características específicas relativas a divulgação das obras 

intelectuais. 

Os Direitos intelectuais foram construídos originariamente em 1877 quando 

Edmond Picard preconizou a tese de inserção dessa nova categoria, tendo sido adotada 

para elaboração da lei belga de 1886 que importou pari passu na consagração por meio 

de convenções internacionais e, doravante, nas leis internas de muitos países1. 

No dizer de Bittar os direitos intelectuais são aqueles que se referem às relações 

entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais que cria e traz a lume entre os homens e os 

produtos do seu intelecto expressos sob determinadas formas, a respeito dos quais 

detêm verdadeiro monopólio. 2

Os bens jurídicos tutelados são de natureza incorpórea, imaterial ou intelectual a fim 

de preservar a integridade da obra criada e as relações jurídicas daí emanadas na defesa 

da personalidade do titular de direitos subjetivos, pontificando que a ratio legis (razão 

da lei) é, em última instância, o resguardo da personalidade do homem-criador de obras 

estéticas ou utilitárias. 3

Entende-se propriedade intelectual como o direito do ser humano sobre suas 

criações intelectuais, suas invenções, textos, desenhos, expressão criativa, como direito 

do indivíduo sobre as criações do intelecto. 4

Destarte, a gênese dos direitos intelectuais constitui-se na criação do espírito 

humano que se rege pelos interesses materiais do indivíduo como modo de 

                                                 
1 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004. p. 02 
2 Idem, ibidem, p. 02. 
3BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 
2004. p. 144. 
4 LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004. p. 22. 
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exteriorização de pensamentos, sensações, sentimentos, conhecimentos, estabelecendo-

se por instrumentos mecânicos tangíveis ou simplesmente perdurando na dimensão 

incorpórea do que se expressa (desprovido do emprego de suporte fático) consoante a 

necessidade do criador intelectual. 

Nesse passo, Bittar assevera que os direitos intelectuais cumprem finalidades 

estéticas (de deleite, beleza, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas 

obras de literatura, de arte e de ciência), bem como atende a objetivos práticos (de uso 

econômico, ou doméstico, de bens finais resultantes da criação como móveis, 

automóveis, máquinas etc), ascendendo ao mundo do Direito em razão da diferenciação 

em dois sistemas jurídicos especiais quanto ao Direito de Autor e ao Direito de 

Propriedade Industrial. 5

Por conseguinte, o Direito de Autor regula as relações jurídicas decorrentes da 

criação intelectual e a utilização das obras intelectuais pertencentes ao campo de 

atuação da literatura, das artes e das ciências. Enquanto o Direito Industrial aplica-se a 

regulação das criações estéticas de cunho utilitário voltadas para a satisfação das 

necessidades humanas imediatas, sendo dotadas de uso empresarial, afigurando-se nas 

chamadas patentes (invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho 

industrial) e marcas (de indústria, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou sinal de 

propaganda). 

Em consonância com o apregoado no Decreto nº 75.541/1975, que criou a OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade Intelectual), vislumbra-se do seu art. 2º que a 

propriedade intelectual compreende os direitos de autor e os que lhe são conexos, 

marcas, patentes e a concorrência desleal. 

A razão de ser dos Direitos do Intelecto situa-se na inafastável proteção autoral 

que se exige por meio dos tratados e convenções internacionais, assim como pelas 

legislações internas da maioria dos países componentes da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) em sua quase totalidade signatários da Convenção de Berna relativa 

aos Direitos Autorais e da Convenção de Paris alusiva aos direitos industriais. 

Desta feita, cumpre observar que o presente estudo tem por fito deslindar a 

temática acerca dos aspectos gerais relativos aos direitos de autor a partir da interação 

                                                 
5 Bittar, Carlos Alberto. Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004. p. 05. 
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entre os dispositivos da Lei de Direitos Autorais e os mandamentos constitucionais que 

erigem os direitos autorais à condição de direitos humanos fundamentais. 

Nesse sentido, enfocar-se-á o exame do caráter extrapatrimonial do direito de 

autor sob a perspectiva da tutela dos direitos personalíssimos, bem como a pertinência 

de identificar as alterações substanciais nos paradigmas privatísticos a partir do contexto 

do Estado Democrático de Direito. 

 

II – DIREITOS AUTORAIS NA ORDEM JURÍDICA CONSTITUCIONAL 

 

Na seara do Direito Privado exsurgem numerosas controvérsias acerca da colocação 

dos direitos autorais. Com efeito, esta categoria jurídica repercute amplamente na 

sociedade pelo alcance mundial significativo na realidade social em que se traz à baila 

os desafios da proteção autoral à luz dos princípios constitucionais pertinentes os quais, 

em última análise, devem assegurar o direito de exclusividade de utilização das obras 

intelectuais protegidas pelos legítimos titulares, nos moldes do art. 7º da Lei Federal nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, (LDA) que alterou, atualizou e consolidou a 

legislação brasileira na proteção legal aos direitos de autor e dos que lhe são conexos. 

O direito de autoria compreendido como o direito do criador sobre a obra estética 

literária, artística, científica ou assemelhada (arts. 11 a 13 da LDA), enquanto espécie de 

propriedade intelectual ou imaterial passível de proteção jurídica, é reputado direito 

individual fundamental de ordem pessoal e patrimonial, haja vista a fruição econômica 

corporificada pela reprodução, distribuição, locação, execução pública ou qualquer 

outra modalidade de uso das obras legalmente protegidas. 

Por sua vez, insta suscitar o debate jurídico salutar a fim de embasar as razões 

jurídicas da cobrança da retribuição autoral em favor dos titulares de direitos autorais 

decorrente da divulgação da obra intelectual em suporte fático (meio material) que gera 

para os particulares e para a sociedade como um todo (na figura dos entes estatais) o 

dever do pagamento prévio dos preços estipulados pelos autores, cessionários, editores, 

intérpretes e executantes, produtoras fonográficas, enfim, pelos integrantes da cadeia de 

produção material das criações do espírito humano protegíveis legalmente. 

Cumpre delinear a conceituação basilar com o escopo de aduzir a natureza jurídica 

sui generis dos direitos autorais a partir do preceituado no diploma autoral e no próprio 

4414



texto constitucional. Logo, o direito autoral constitui ramo da Ciência do Direito que 

reúne faculdades e prerrogativas atinentes aos sujeitos supramencionados, destinando-se 

a salvaguardar os titulares de direitos de autor e dos que lhe são conexos na defesa da 

paternidade e integridade das obras intelectuais, em observância ao caráter bifronte, no 

tocante ao aspecto de manifestação direta da personalidade intangível do autor da 

própria essência da atividade criadora (arts. 24 a 27 da LDA) e, igualmente, na 

qualidade de propriedade móvel ante a natureza de direito real pela índole econômica 

viável no exercício do jus utendi, fruendi et abutendi (direito de usar, fruir e dispor) de 

sua criação, por força dos arts. 28 a 45 do diploma autoral. 6

É cediço que a obra intelectual reveste-se de originalidade e criatividade aplicadas 

na divulgação da própria personalidade do criador que manifesta seu estado de espírito e 

sua inteligência sob a égide do privilégio autoral. 

Por pertinente, as características peculiares aludidas que se coadunam com o direito 

de exclusividade do autor de divulgar a obra ao público e fruir dos rendimentos 

econômicos dela decorrentes, e também com o direito de fiscalização do aproveitamento 

pecuniário das obras referem-se à materialização e distribuição voltada em prol da 

consentânea retribuição em virtude da projeção econômica da criação.  

Contudo, os citados direitos de feitio patrimonial (econômico) se tornam suscetíveis 

de limitação temporal diante do interesse público de que a obra seja amparada por lapso 

de tempo delimitado, com vistas à mantença de um equilíbrio entre o direito individual 

do criador em gozar de suas garantias fundamentais e o direito à informação e ao 

conhecimento que se busca incessantemente, implicando a noção de domínio público. 

Desse modo, o domínio público é visto pela ótica da função social da propriedade 

intelectual em virtude da cessação da exclusividade que constitui o autêntico monopólio 

deste direito fundamental pertencente ao titular de direito autoral. O art. 46, da LDA é 

expressão da função social do direito de propriedade intelectual e aduz seu esteio 

jurídico no inciso XXIII, do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil. 7

 Nessa esteira, possibilita-se o uso livre e gratuito da criação do espírito, deixando 

de compor o domínio privado do criador, representando uma forma de retribuição dos 

                                                 
6 Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
7 CASASSANTA, Eduardo Monteiro de Castro. Direitos autorais de execução pública musical. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 9, n. 730, 5 jul. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6966>. Acesso em: 13 ago. 2005. 
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criadores à sociedade em geral, formando um acervo cultural próprio de propriedade da 

humanidade. 

Quanto aos direitos extrapatrimoniais emanados da utilização da atividade de 

criação intelectual, por conseguinte, sobreleva o status de prerrogativa intransferível, 

irrenunciável e inalienável da pessoa do autor que merece proteção legal ad infinitum 

(eternamente). 

Ademais, impõe-se o fundamento constitucional decorrente da nova ordem jurídica 

que promoveu a funcionalização dos institutos do direito civil o que ocasionou 

percucientes modificações paradigmáticas, sobretudo, no tocante aos critérios 

interpretativos condizentes aos valores albergados na Carta Política, uma vez que esta 

destacou expressamente as relações existenciais em desfavor daquelas de caráter 

patrimonial. 

Os reflexos desse processo aludido no texto constitucional produziram a 

consolidação dos direitos humanos fundamentais em prol da plena eficácia normativa, 

insculpindo-se os incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da CF que foram devidamente 

regulamentados pelo diploma autoral. Além da garantia de liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença na dicção do art. 5º, inciso IX, da CF, sendo a confirmação da 

plenitude de amparo, nos termos do ordenamento do direito de propriedade intelectual. 

Nesse contexto erigiu-se entre outros, por inteiro, o princípio fundamental da 

autorização (anuência) formal prévia e expressa do titular de direito autoral para 

utilização da obra protegida, sob as penas da lei, uma vez que de sua violação incide 

responsabilidade civil e criminal por se tratar de ato ilícito. 

O princípio da exclusividade positivado (art. 5º, XXVII, CF) que tem guarida na 

ordem jurídica notadamente não constitui direito absoluto, porquanto se torna 

determinante a ponderação de valores em conformidade com a já mencionada função 

social (art.5º, XXIII, da CF). 

A validade jurídica da proteção autoral no caso concreto evidentemente 

consubstancia-se na máxima efetividade de controle do uso e de seus consectários das 

criações do espírito, de sorte que o mandamento constitucional constitui-se inelutável 

pela pujança dos direitos fundamentais em tela, justificando a razão de ser do sistema 

jurídico vigente. 
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Vale dizer que o sistema de proteção em comento atende a preceitos oriundos de 

tratados e acordos internacionais especialmente afigurando-se na Convenção de Berna 

cuja mantença é encargo da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), 

sendo que a aplicação dos princípios de lastro internacional tem ressonância expressiva 

na economia de mercado em que se enquadra a realidade brasileira. 

Por seu turno, diante da dimensão continental do território brasileiro aliada a ingente 

desinformação que atinge um numeroso percentual de usuários de obras intelectuais 

protegíveis dificulta-se a prática da utilização autoral, tornando-se um fator dentre 

vários para a verificação de violações pelo uso indiscriminado em desfavor dos direitos 

de autor à míngua de mecanismos eficazes para a consecução das prerrogativas dos 

sujeitos de direito autoral. 

O respeito aos preceitos fundamentais é direito e dever de todos como arrimo do 

Estado Democrático de Direito, exigindo comportamentos sensatos em favor dos 

direitos do intelecto humano. O proveito pecuniário pelo emprego concreto da criação 

do espírito não se trata de mero individualismo, mas especialmente de preservação da 

atividade criadora que demanda a tutela como pressuposto de existência, visto que a 

questão econômica não pode ser dissociada dos esforços intelectuais do sujeito de 

direito autoral que naturalmente requer sustentação para o exercício de suas produções. 

Impende, portanto, depreender que a efetividade da proteção autoral à luz do texto 

constitucional é assegurada como princípio que se irradia como decisivo para a 

continuidade da cadeia produtiva complexa que precede a divulgação de uma obra 

intelectual. 

 

III – DIREITOS MORAIS DE AUTOR E DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Cuida-se de examinar os direitos autorais particularizando a ótica ora proposta no 

presente trabalho no sentido de versar quanto a um ângulo desta categoria de direitos de 

natureza complexa, isto é, no que concerne aos direitos morais (pessoais) de autor 

conforme uso corrente pela doutrina tradicional. 

Por sua vez, convém salientar as principais conceituações no curso do 

desenvolvimento teórico da matéria em comento, partindo daquela noção negativa pela 

qual se depreende que os direitos morais de autor compreendem os poderes relativos à 
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utilização não-econômica da obra criada que, por conseqüência, não fazem parte do 

direito patrimonial de autor. 

Adriano de Cupis assevera que os poderes insertos no direito moral de autor são 

considerados no aspecto geral da tutela da paternidade intelectual, sendo esta 

representada pelo vínculo espiritual indissolúvel entre o autor e a sua obra e constitui 

um modo de ser moral da pessoa do próprio autor. 8

Assim, a sobredita paternidade intelectual afigura-se como um bem interior 

inseparável da pessoa com existência permanente na sua órbita jurídica, aproximando-se 

dos atributos necessários para a caracterização dos direitos da personalidade. Destaca, 

ademais, que o direito moral de autor tem um caráter de essencialidade que permite sua 

defesa inclusive com o ato da criação intelectual reputado por De Cupis como uma 

manifestação particular do direito à liberdade (de dar vida à obra de engenho) por 

diversos instrumentos jurídicos. Ao passo que apontou o poder de publicação como 

parte do direito patrimonial de autor, tendo em vista a utilidade econômica do mesmo. 9

Nessa esteira de raciocínio, o saudoso jurista Pontes de Miranda afirmava que o 

direito autoral de personalidade seria o conceito mais apropriado para designar o 

chamado direito moral de autor ou direito pessoal de autor, posto que o que se tutela no 

direito autoral de personalidade seria a identificação pessoal da obra, a sua autenticidade 

e sua autoria. Com efeito, seria o direito à ligação da obra feita à pessoa que a fez, 

constituindo direito inseparável da pessoa com supedâneo nos direito à vontade, direito 

à honra, direito à identidade pessoal e pelo direito ao nome em vista do exercício da 

liberdade de descoberta e invenção ou de produção literária, artística ou científica. 10

Aludido jurista alagoano indagava se a possibilidade do direito de ligar o nome à 

obra enquanto direito da personalidade seria idôneo de transmissibilidade, pois haveria a 

hipótese de um terceiro adquirir licitamente o direito de ligar o seu nome à obra de 

outrem no plano dos negócios jurídicos, ou seja, a cessão do direito ao nome de autor 

desde que convencionado entre as partes como uma terceira categoria qualificada pelo 

                                                 
8 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Romana jurídica, 2004. p. 336 
9 A LDA (Lei de Direitos Autorais) em vigor disciplina que o direito de inédito que corresponde ao 
aludido poder de publicação constitui espécie de direito moral de autor o que destoa do contexto em 
exame da obra do referido jurista italiano. 
10 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado: parte especial - tomo VII - Rio de Janeiro: Editor 
Borsoi, 1955. p.139-155. 
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direito a ligar o nome à obra, conforme a legislação de outrora, nos termos do art. 667 

do Código Civil de 1916. 

A propósito, importa revelar que o citado dispositivo foi revogado tacitamente com 

a promulgação da Lei nº 5.988 de 1973 e de modo expresso pela atual LDA que 

sucedeu a dita lei especial, uma vez que se tratava de uma hipótese absolutamente 

descabida no contexto de proteção da personalidade intelectual do autor. 

O que sobreleva ressaltar na referência supracitada é quanto ao reconhecimento já à 

época conferido, no sistema jurídico regido pelo Código Civil Brasileiro de 1916, em 

prol do direito moral de autor como objeto de tutela semelhante àquela atribuída aos 

direitos da personalidade. 

No arcabouço jurídico pátrio vigente os direitos morais de autor são disciplinados na 

legislação de regência já mencionada, conforme assentado nos arts. 24 a 27 da LDA, 

além do disposto nos tratados internacionais aplicáveis mormente a Convenção 

Internacional de Berna de 1886 que dispõe no art. 6º bis, in verbis: 
“Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessão desses direitos, 

o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra, e de se opor a qualquer 

deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra ou a qualquer atentado à mesma obra, 

que possam prejudicar a sua honra ou sua reputação.” 

 

Torna-se pertinente aduzir o conceito atual de direito moral de autor como o vínculo 

permanente que une autor e a criação espiritual de forma indissociável enquanto 

emanação da sua personalidade, sendo tutelado pelo ordenamento jurídico em razão dos 

elementos psíquicos e essenciais do sujeito de direitos no exercício de sua atividade 

criadora. 

Dessa forma, o direito de autor qualifica-se também como direito personalíssimo 

configurado por ser ínsito ao indivíduo como pressuposto da sua própria condição 

humana com base nos caracteres da oponibilidade erga omnes (eficazes contra todos), 

da indisponibilidade (de valor inestimável) ou irrenunciabilidade (insuscetíveis de 

alienação), originariedade, perpetuidade, intransmissibilidade, impenhorabilidade (não 

admitem constrição judicial) e imprescritibilidade (não há prazo para o seu exercício), 

extrapatrimoniais (não avaliáveis em dinheiro), englobando aspectos protegidos da 

paternidade (de ligar o nome à obra), integridade (de introduzir alteração na obra), 

direito de uso, inédito, retirada de circulação, entre outros que serão tratados a seguir. 
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Aliás, insta ressaltar quanto ao aspecto da intransmissibilidade que notadamente 

apresenta um caráter relativo em razão do preceituado no art. 24, I a IV e §3º da Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que excetuou essa regra ao admitir como 

transmissível aos herdeiros pela morte do autor as seguintes espécies de direito moral: o 

direito de reivindicar a autoria da obra; o direito do autor de ter o seu nome (direito de 

nomeação à autoria), pseudônimo ou sinal convencional ligado à obra, isto é, o direito 

ao crédito de ver a qualidade de autor publicizada junto à obra; o direito de assegurar a 

integridade da obra (direito de integridade) e de opor-se a modificações que atinjam ou 

prejudiquem sua honra, assim como o direito de conservar a obra inédita quanto ao 

poder de publicação ou não (direito de inédito). 

Cabe dizer, os direitos supracitados admitem o exercício dos chamados direitos 

morais post mortem auctoris por configurar hipóteses de legitimação mortis causa. 

Por outro lado, há aqueles direito morais que pertencem exclusivamente à pessoa do 

autor, logo, insuscetíveis de transmissão, conforme destacado por Eliane Y. Abrão:  

 
“Esses direitos que só o autor detém são: o direito de modificar a obra (§2º do art. 79), 

que não se confunde com o de assegurar-lhe a integridade. Este é o direito que assegura a 

exata correlação entre idéia e resultado da criação, entre o pensamento e obra criada, a 

ponto de liberar ao autor, e somente a ele, a possibilidade de modificar a obra, até mesmo 

depois de publicamente utilizada (ressalvado o eventual prejuízo a terceiro); o direito de 

tirar a obra de circulação e o de suspender-lhe a utilização mesmo que previamente 

autorizada, desde que a circulação ou utilização lhe sejam ofensivas, quer à honra, quer à 

imagem (ressalvados igualmente o prejuízo a terceiros); o direito de ter acesso (não o de 

posse ou de propriedade para cujo efeito dispõe o autor de outras medidas de caráter 

judicial) a exemplar único e raro da obra em mãos de detentor legal, para o fim exclusivo 

de preservar sua memória, através de fotografia ou filmagem; o direito de repudiar a 

autoria de projeto arquitetônico, alterado sem o seu consentimento e diverso do projeto 

original (...) e o direito de destruí-la.”11

 

No magistério de Carlos Alberto Bittar extrai-se que esses direitos sob exame 

consistem em faculdades positivas (de exercício pelo autor) e negativas (de respeito pela 

coletividade, inclusive pelo Estado) desde o direito de inédito (de publicar ou não a 

                                                 
11 ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p.75. 
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obra) ao direito de arrependimento (de retirar a obra de circulação jurídica, de fazer 

correções ou emendas ou acabar com a obra).12

Acrescenta, oportunamente, o comentário de que o espírito dos direitos em comento 

impõe a não taxatividade da relação legal insculpida na lei de regência em 

conformidade com os ditames da Convenção de Berna ratificada no Brasil desde 1922 e 

do próprio microssistema dos direitos autorais em vigor (arts. 24 e 49, I, LDA). 

Demais disso, tem relevância proeminente a compreensão do direito moral de autor 

inserido na tutela jurídica dos direitos da personalidade com arrimo na vertente relativa 

a denominada integridade intelectual que corresponde a um dos aspectos do complexo 

de bens que integra o patrimônio jurídico do sujeito de direitos. 

Notadamente, a inviolabilidade da pessoa humana tem este viés relativo a um setor 

peculiar que atine ao bem jurídico imaterial fruto da atividade de criação o qual se 

materializa com a exteriorização da obra intelectual (literária, artística e científica). 

A ordem jurídica confere a tutela jurídica geral da personalidade com fulcro na 

cláusula da dignidade da pessoa humana com o intuito de proteger o homem nas suas 

relações existenciais e patrimoniais. Nessa perspectiva, o pensamento do civilista César 

Fiúza expõe com propriedade que a razão de ser dos direitos da personalidade é 

promover o homem pessoal e socialmente em sua dignidade e cidadania a fim de 

abranger a tutela tanto das situações patológicas em que o sujeito sofre danos a sua 

personalidade quanto todas as demais, definindo o alcance da chamada cláusula geral de 

tutela da personalidade. 13

 A professora Maria de Fátima Freire de Sá aduz que a dignidade deve ser entendida 

não apenas como qualidade do ser humano ou como “condição do espírito”, mas 

outrossim deve-se vislumbrar a busca do respeito social em meio às relações sociais na 

comunhão dos indivíduos, propugnando esse reconhecimento social como proposta para 

soluções legítimas para questões intrincadas exemplificadas no contexto de proteção e 

defesa da dignidade humana em face dos avanços científicos e tecnológicos que trazem 

vários benefícios e, concomitantemente, potencializam riscos e danos a que se 

submetem os indivíduos.14

                                                 
12 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004. p. 48. 
13 FIÚZA, César. Direito civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.167. 
14 SÁ, Maria de Fátima Freire de. A dignidade do ser humano e os direitos de personalidade: uma 
perspectiva civil-constitucional. In: Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 98.  
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Carlos Alberto Bittar frisa que a dignidade humana é nota central da tutela conferida 

aos direitos da personalidade e aos direitos autorais que deve sempre ser preservada de 

todos os ataques da ilicitude, posto que se trata de um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil com ênfase para o processo de “constitucionalização” do Direito 

Civil que considera a personalidade como valor fundamental do ordenamento jurídico.15

Nesse ponto, o citado autoralista sustenta que a tutela sobredita desdobra-se por três 

esferas: administrativa, civil e penal. 16 Revelando-se o desafio jurídico da prevenção de 

lesões o que engloba dentre outros enfoques a questão da reparabilidade do dano moral, 

haja vista a responsabilidade civil por dano à personalidade relacionada com a obtenção 

de reparações pecuniárias. 

Nesse entendimento, os direitos da personalidade estão inseridos na própria 

existência do ser humano, sendo atributos intrínsecos à categoria humana o que exige 

um trato específico pelo ordenamento jurídico ao assegurar a garantia de natureza 

extrapatrimonial. 

Na ordem de valores constante do tecido normativo fixado pelo legislador 

constituinte introduziu-se a titularidade do direito subjetivo público de invocar a 

prestação jurisdicional do Estado a fim de prevenir, reparar ou reprimir lesões aos bens 

jurídicos da personalidade, nos termos do art. 12 do Código Civil de 2002, em 

consonância com os preceitos constitucionais que irradiam a máxima salvaguarda à 

dignidade humana. 17

Paulo Luiz Netto Lôbo preleciona a tese segundo a qual a interação entre os danos 

morais e direitos da personalidade (inclui-se os direitos morais de autor) é tão 

entrelaçada que se deve questionar sobre a possibilidade da existência daqueles fora do 

âmbito destes. Concluindo que: 

 
“O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não 

patrimonial. Direito absoluto significa aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à 

obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito 

                                                 
15 BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e 
dos direitos autorais nas atividades empresariais. 2. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 20. 
16 Idem, ibidem. p. 20. 
17RIBEIRO, Valério Augusto. Os direitos da personalidade vistos sob a perspectiva da dicotomia clássica 
direito público/direito privado. In: FIÚZA, César. (coord.) Curso avançado de direito civil. São Paulo: 
Thomson, 2004. p. 98. 
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civil, para fins dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora 

dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.” 18

 

Em matéria de direitos pessoais de autor há de se distinguir que estes não são 

passíveis de cessão, porquanto aplicável somente à órbita patrimonial. Na circunstância 

de uso público da obra a ofensa pode recair sobre a pessoa do criador no tocante a sua 

honra ainda que o ofensor tenha obtido prévia autorização dos cessionários dos direitos 

patrimoniais para o desejado uso público na medida em que a destinação final afronte a 

honra de seu autor ou intérprete.  

Eliane Y. Abrão argumenta que nesse caso não se trata de infração autoral porque 

houvera autorização, mas sim quanto ao direito subjetivo da pessoa do criador 

intelectual. Além disso, sustenta que há outras situações diversas nas quais enseja dano 

moral designado como dano moral puro para diferenciar do dano por violação ao direito 

moral de autor, tais como, quando a tradução ou versão equivocada de uso de nome de 

autor ou artista famoso em obra de que não tenha participado ou crédito dado errônea ou 

falsamente. 19

A recomendação seria por precaução ou prudência que a cada nova utilização da 

obra sejam os autores consultados sobre a destinação dela para fins de afastar eventual 

configuração de dano à honra ainda que por ato culposo do cessionário o qual 

responderá solidariamente pelo dano e poderá resultar na anulação ou anulabilidade de 

cláusulas do referido contrato de cessão. 

Para a autoralista em comento há importância em distinguir as hipóteses de dano 

moral puro dos demais casos de violação de direitos morais de autor em decorrência dos 

efeitos jurídicos e legais no tempo, na legitimação e na forma de indenizar. 20

Afirma que a LDA prevê quatro hipóteses de dano moral puro (art. 24, IV e VI; art. 

26, parágrafo único e art. 128) e quatro de violação aos direitos morais de autor (art. 24, 

I, III, V e VII). 

Para as primeiras hipóteses o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos (art. 205, 

caput, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro), tirante a 

                                                 
18LOBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, a.7, 
n.119, 31 out. 2003. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445. Acesso em: 17 
abr. 2006. 
19 Abrão, Eliane Y. Op. cit., p.77. 
20 Abrão, Eliane Y. Op. cit., p.78. 
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hipótese de a ação fundar-se em reparação de dano que faz reduzir o prazo para 3 (três) 

anos. Para as demais sobreditas, o prazo é o mesmo aplicável para a proteção dos 

direitos patrimoniais, isto é, de 70 (setenta) anos contados de primeiro de janeiro do ano 

subseqüente ao de seu falecimento, bem como ao cair em domínio público a obra passa 

a ser amparada pelo Poder Público, a teor do art. 24, §2º, da LDA. 

Quanto à legitimação, o legitimado para pugnar pela reparação do dano moral puro é 

o ofendido e post mortem seus filhos, pais e demais parentes colaterais. Enquanto que 

na violação de direito moral de autor depende da espécie de violação, sendo de modo 

geral do criador da obra e dos co-autores ou dos sucessores (legítimos ou cessionários). 

Por fim, quanto à forma de indenizar, o ressarcimento do dano moral adota a 

corrente majoritária da jurisprudência de observar o aspecto punitivo e compensatório 

da reparação moral. Em contrapartida, na violação de direito moral de autor aplica-se o 

disposto no art. 102 e ss. da LDA por intermédio da estimativa do número de 

exemplares contrafeitos ou, conforme o caso, pelo preço de capa ou valor pro rata vezes 

3.000 (três mil) exemplares e também podendo resultar na perda dos equipamentos de 

reprodução do infrator. 21

Portanto, inconteste a natureza jurídica da relação autor-obra como substrato para a 

tutela de diversos aspectos da personalidade intelectual no respeitante a intimidade, a 

honra, a reputação (boa fama), justificando o resguardo desses bens inerentes à pessoa 

do autor. 

 

 IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a promoção do ser humano se perfaz na seara do direito autoral pelo 

papel dignificante que a atividade criadora das produções artísticas, científicas e 

literárias proporciona ao próprio criador intelectual, dado que objeto de propriedade de 

ordem material e moral reconhecido socialmente cujo monopólio deve ser 

compatibilizado com o interesse público ante os objetivos de índole cultural da 

humanidade. 

Assim como, vale destacar a elevação da dignidade humana a princípio 

constitucional da ordem pública como fundamento da República, nos moldes no Estado 

                                                 
21 Abrão, Eliane Y. Op. cit., p.79. 
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Democrático de Direito, que diretamente deflui para as relações jurídicas privadas no 

sentido de funcionalizar a atividade econômica privada aos valores existenciais e sociais 

para a realização da pessoa humana. 

Nesses termos, o diploma autoral vigente aduz preceitos idôneos a dar guarida ao 

homem na condição de titular de direitos quanto aos frutos de seu intelecto com espeque 

no sentido social próprio do paradigma axiológico da ordem democrática do Estado 

Brasileiro que se coaduna com a disciplina internacional do tema em estudo. 

Finalmente, pode-se asseverar que a lei de direitos autorais é satisfatória no sentido de 

integrar supedâneo para a máxima efetivação dos direitos fundamentais do homem em 

consonância com os ditames constitucionais, respaldando por definitivo as prerrogativas 

acima indicadas. 
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RESUMO 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT) do Estado do Amazonas foi 

criada com a missão de formular e gerir as políticas estaduais de Ciência e Tecnologia, 

e a proteção ao conhecimento científico e tradicional produzido neste Estado, passou a 

fazer parte de sua agenda. Assim, dentre outras, a SECT colocou como prioridade 

institucional, a disseminação e o desenvolvimento dos mecanismos de proteção da 

propriedade intelectual e dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da 

biodiversidade. Isto gerou na Secretaria a execução do projeto “Desenvolvimento de 

instrumentos institucionais catalisadores de ações para a difusão do exercício dos 

direitos de propriedade intelectual”, em 2004. Os esforços deste projeto convergiram no 

planejamento e execução do 1o. Encontro da Rede Norte de Propriedade Intelectual, 

Biodiversidade e Conhecimento Tradicional, no final de março de 2005. O principal 

objetivo do evento foi aproximar instituições, representantes de populações tradicionais, 

governo e indústria, para discutir os mecanismos de proteção da propriedade intelectual 

e dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade. As demandas 

deste Encontro geraram a execução do projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao 

Patrimônio Genético e a Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual e ao 

Conhecimento Tradicional no Estado do Amazonas”, no âmbito do PGCT, com o 

objetivo de identificar e analisar o marco legal referente aos direitos sobre propriedade 

intelectual no fomento à pesquisa no Estado do Amazonas, e o referencial jurídico para 

licenciamento de projetos, em especial, aqueles que envolvessem acesso a recursos 
                                                 
∗ Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA, 
safc@uea.edu.br 
∗∗ Pesquisadora vinculada à Associação MarBrasil, carolinasurgik@gmail.com  
∗∗∗ Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA, 
fdantas@uea.edu.br 
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genéticos e ao conhecimento tradicional. Este trabalho produziu, entre seus resultados, 

um diagnóstico das rotinas internas da FAPEAM sobre o tema com identificação de 

fragilidades e sugestões de  soluções; a publicação de uma cartilha sobre licenciamento 

de projetos de pesquisa para ampla distribuição; a formação de um banco de dados de 

legislação e literatura para publicação em sua web-page; a elaboração de duas 

monografias sobre o tema; e a criação de um projeto de lei estadual para regulamentar a 

elaboração de contratos de repartição de benefícios decorrentes do acesso aos recursos 

genéticos e ao conhecimento tradicional associado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL, CONHECIMENTO 

TRADICIONAL, FAPEAM, SECT, AMAZONAS. 

 

ABSTRACT 

The State of Amazonas Bureau of Science and Technology (SECT) was implemented 

with the purpose of to plain and manage the science and technology state policies, and 

the protection of scientific and traditional knowledge produced in this State became a 

priority of its agenda. In this case, SECT defined as an institutional target the 

dissemination and the development of intellectual property rights and traditional 

knowledge (associated to the biodiversity) protection mechanisms. It was the beginning 

of a project that aimed at to reach these purposes during 2004. That project contributed 

to the organization of the 1st. Meeting of North Region Intellectual Property, 

Biodiversity and Traditional Knowledge Network in 2005. The main objective of that 

meeting was to offer an opportunity to several grass-root institutions, government and 

industry to discuss intellectual property rights and traditional knowledge protection 

mechanisms. The results of that meeting conducted to another PGCT project that aimed 

at to identify and analyze the legal context related to research funding, property rights 

and traditional knowledge protection mechanisms and research projects licensing 

process. That project produced several results: FAPEAM administrative routines 

diagnosis and suggestions for institutional building; a quick reference card about 

research projects licensing process; a compilation of legislation and literature to be 

published in FAPEAM web-page; two law undergraduate monographs about traditional 
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knowledge and benefits sharing and; a state law project to regulate benefits sharing 

contracts. 

 

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; TRADITIONAL KNOWLEDGE; 

FAPEAM, SECT, AMAZONAS. 

 

INTRODUÇÃO 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT) do Estado do 

Amazonas foi criada em 2003. Sua missão consiste em formular e gerir as políticas 

estaduais de Ciência e Tecnologia, buscando que o conhecimento produzido nas no 

Estado fosse revertido em alternativas eficazes para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. Assim, dentre outras, a SECT colocou como prioridade institucional, a 

disseminação e o desenvolvimento dos mecanismos de proteção da propriedade 

intelectual e dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade. 

A proteção ao conhecimento científico e tradicional produzido neste Estado, 

passou a fazer parte da agenda da SECT com o PPA 2004-2007 (Programas e Ações da 

SECT), que tem como prioridade o desenvolvimento estadual e regional de Redes 

Temáticas, entre as quais, a Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e 

Conhecimento Tradicional (RNPIBCT). 

O objetivo da RNPIBCT é articular as instituições interessadas no tema 

“propriedade intelectual”, formando um fórum para resolução de conflitos, capacitação 

de recursos humanos e captação/gestão de recursos financeiros. Nesse contexto, a SECT 

desenvolveu ações visando criar espaços de articulação, principalmente no Amazonas, 

para os atores da região. De acordo com dados atualizados até o final de 2007, a SECT 

tem contado com a participação das instituições públicas e privadas, da sociedade civil 

organizada e das representações de povos e comunidades tradicionais interessadas no 

debate1, facilitando o desenvolvimento de ações cooperativas para a compreensão do 

                                                 
1 Agência Brasileira de Inteligência/ABIN, Sistema de Proteção da Amazônia/SIPAM, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas/FAPEAM, Fundação Estadual dos Povos Indígenas/FEPI, Fundação Centro de Análise, 
Pesquisa e Inovação Tecnológica/FUCAPI, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/INPA, 
Ministério do Meio Ambiente/MMA, Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Universidade do 
Estado do Amazonas/UEA, Grupo de Trabalho Amazônico/GTA, entre outros. 
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sistema de propriedade intelectual e suas interações com a biodiversidade e o 

conhecimento tradicional, permitindo um aprendizado conjunto e integrador. 

Assim, dentre outras, a SECT colocou como prioridade institucional, a 

disseminação e o desenvolvimento dos mecanismos de proteção da propriedade 

intelectual e dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade. 

Nesse contexto, surgiu a necessidade de se implantar um projeto piloto de 

pesquisa e extensão, no âmbito do Programa de Gestão de Ciência e Tecnologia – 

PGCT, com a finalidade de capacitar recursos humanos e promover a articulação 

institucional em relação aos mecanismos jurídicos de proteção à propriedade intelectual. 

As ações de capacitação objetivaram formar agentes multiplicadores, permitindo que os 

próprios interessados realizassem ações de proteção da propriedade intelectual. A 

metodologia utilizada neste projeto, assim como a mão de obra capacitada, subsidiaram 

a ampliação da ação da SECT/AM para demais áreas do Estado do Amazonas. 

Na metade de 2004, foi aprovado para ser executado na SECT, o projeto 

“Desenvolvimento de instrumentos institucionais catalisadores de ações para a difusão 

do exercício dos direitos de propriedade intelectual”2. Todos os esforços deste projeto 

convergiram no planejamento e execução do 1o. Encontro da Rede Norte de Propriedade 

Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional, que aconteceu no final de 

março de 2005. 

O principal objetivo do evento foi aproximar instituições, representantes de 

populações tradicionais, governo e indústria, para discutir os mecanismos de proteção 

da propriedade intelectual e dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da 

biodiversidade. Este Encontro reuniu membros da Rede Norte, representantes da 

sociedade civil organizada, de populações tradicionais indígenas e não-indígenas, 

gestores públicos, comunidade acadêmica, empresas e agências de fomento à pesquisa.  

Os trabalhos conduzidos no Encontro revelaram duas demandas urgentes: i) 

que a FAPEAM submetesse as propostas de projeto recebidas a estudos de viabilidade 

jurídica e; ii) que a FAPEAM adequasse seus editais às exigências legais de 

licenciamento. No primeiro caso, era esperado que a FAPEAM analisasse 

preliminarmente as propostas em relação à legislação vigente em propriedade 

                                                 
2 Equipe: Prof. Dr. Serguei Aily Franco de Camargo (UEA – Coordenador); Profa. MSc. Fabiana dos 
Santos e Souza (INPA – Pesquisadora); Beverly Nazaré Franklin (INPA – Apoio Técnico); Bel. Karen 
Cristina Silva de Oliveira (Ministério Público do Estado do Amazonas – Apoio Técnico). 
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intelectual lato sensu, orientando os candidatos a realizarem as adequações cabíveis, 

condicionando a estes atos a concessão de financiamento. Posteriormente, era desejado 

pelos participantes, que a FAPEAM assessorasse os pesquisadores na proteção legal dos 

resultados e divisão dos benefícios através de instrumentos jurídicos criados 

especificamente para tal finalidade. No segundo caso, era esperado que a FAPEAM 

previsse em seus editais prazos e recursos destinados à obtenção de licenças para 

realização das pesquisas (por exemplo, junto ao IBAMA, CGEN e FUNAI). 

Assim, em dezembro de 2005, teve início através de parceria entre a 

FAPEAM e o Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA, a execução 

do projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao Patrimônio Genético e a Proteção aos 

Direitos de Propriedade Intelectual e ao Conhecimento Tradicional no Estado do 

Amazonas”3, no âmbito do PGCT. O principal objetivo deste projeto foi realizar um 

estudo que identificasse e analisasse o marco legal referente aos direitos sobre 

propriedade intelectual no fomento à pesquisa no Estado do Amazonas, e o referencial 

jurídico para licenciamento de projetos, em especial, aqueles que envolvessem acesso a 

recursos genéticos e ao conhecimento tradicional. 

O presente artigo tem por finalidade, então, traçar o histórico das ações da 

FAPEAM, referentes ao tema propriedade intelectual, conhecimentos tradicionais e 

licenciamento de projetos de pesquisa durante o período compreendido entre dezembro 

de 2005 e dezembro de 2007. 

 

1. A SECT E O 1O. ENCONTRO DA REDE NORTE 

1.1. AÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO DA REDE NORTE NO ESTADO DO 

AMAZONAS 

Em outubro de 2003, a SECT realizou uma reunião para indicar 

representantes estaduais para a composição de um comitê local de propriedade 

intelectual, e discutir o plano de ação de uma comissão estadual, em articulação com 

Roraima e Acre. Esta reunião não teve êxito, devido ao baixo número de participantes. 

                                                 
3 Equipe: Prof. Dr. Serguei Aily Franco de Camargo (UEA - Coordenador); Prof. Dr. Fernando Antonio 
de Carvalho Dantas (UEA – Pesquisador); Prof. MSc. Marco Antônio de Carvalho Martins (UEA – 
Pesquisador); Bel. Andrei Sicsú de Souza (UEA – Apoio Técnico) e Profa. Dra. Ana Carolina Santos 
Surgik (INPA – Consultora). 
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Partiu-se então para a identificação de outras instituições potencialmente interessadas 

no tema4 e organizou-se nova reunião, que também não atingiu o resultado esperado. 

Ainda em outubro, foi elaborada uma “Carta de Intenções”, em ação 

conjunta da FUCAPI, INPA e FAPEAM. Em síntese, o conteúdo desse documento trata 

do marco legal em propriedade intelectual e justifica a criação da RNPIBCT, como peça 

fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os eixos 

centrais da rede são: i) difusão da cultura e incentivo à proteção da propriedade 

intelectual e dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade; ii) formação 

de recursos humanos; iii) apoio aos núcleos institucionais de propriedade intelectual; iv) 

apoio à transferência de tecnologia e; v) captação e gestão de recursos financeiros. 

Em março de 2004, os trabalhos para a realização do I Encontro de Rede 

Norte em Manaus tiveram início. Os passos iniciais seguiram em direção à formação de 

comissões estaduais (uma de cada Estado da Rede) para auxiliar na organização do 

evento. 

Em maio de 2004, a SECT lançou edital para selecionar projetos, através do 

Programa de Gestão em Ciência e Tecnologia (PGCT). Dentre as linhas estabelecidas 

no edital, uma previa a seleção de projeto em propriedade intelectual, com o objetivo de 

capacitar agentes multiplicadores, visando beneficiar as comunidades tradicionais, 

através da proteção dos seus conhecimentos tradicionais. Subsidiariamente, o projeto 

deveria auxiliar na articulação e desenvolvimento da RNPIBCT5. 

A partir de agosto de 2004 e através do projeto selecionado no edital PGCT, 

a SECT trabalhou com a FUCAPI, ABIM, SIPAM, UFAM, INPA e UEA, para 

organizar o “I Encontro da Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e 
                                                 
4 GTA, FUNAI, FEPI, GENIUS, Faculdade Salesiana Dom Bosco (SBD), Internacional Trate Corp. 
(INTD), Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), INPA, Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (SUFRAMA), Universidade Paulista (UNIP), Assembléia Legislativa do Amazonas (ALEAM), 
Nilton Lins, Coordenação das Organizações Indígenas do Amazonas (COIAB), NEAPI, Instituto de 
Medicina Tropical do Amazonas (IMT-AM), Fundação Djalma Batista, Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (IPAAM), FIEAM, Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN), 
Fundação de Hematologia e Homoterapia do Amazonas (FHEMOAM), Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), IPHAM, Fundação Alfredo da Mata, Instituto 
Cultural de Ensino Superior do Amazonas (ICESAM), Centro da Indústria do Estado do Amazonas 
(CIEAM), Instituições Educacionais Nely Falcão de Souza (INFS), Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Fundação Desembargador Paulo Feitosa (DPF), 
ESBAN, Universidade de Tecnologia da Amazônia (UTAM), Centro Integrado de Ensino Superior 
(CIESA), Centro de Controle de Oncologia (CECON), Nokia e SIPAM. 
5 O projeto escolhido foi: “Desenvolvimento de instrumentos institucionais catalisadores de ações para a 
difusão do exercício dos direitos de propriedade intelectual”, executado entre julho de 2004 e junho de 
2005. 
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Conhecimento Tradicional”. O Encontro ocorreu em Manaus entre 28 e 31 de março de 

2005, contando com a presença de representantes de diversos Estados brasileiros. Nesta 

oportunidade, também foi realizada reunião dos representantes estaduais da Rede, a fim 

de cuidar de sua efetiva implementação, organização e atribuições dos integrantes. 

 

1.2. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA SECT NO PGCT 

O objetivo do I Encontro da Rede Norte foi definido pela SECT como sendo 

a aproximação de instituições, representantes de populações tradicionais, governo e 

indústria, para discutir os mecanismos de proteção da propriedade intelectual e dos 

conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade. Especificamente, 

estabeleceu-se que o Encontro deveria contribuir com a capacitação de agentes 

formadores de opinião entre indígenas, ribeirinhos e quilombolas (para disseminar 

conhecimentos nas comunidades interioranas do Estado); e capacitar os membros da 

Rede Norte nos aspectos jurídicos e sócioambientais da proteção aos conhecimentos 

tradicionais (aumentando o poder da disseminação cultural do tema entre os diversos 

Estados). O público presente foi composto de membros da Rede Norte, representantes 

da sociedade civil organizada, de populações tradicionais indígenas e não-indígenas, 

gestores públicos, comunidade acadêmica, empresas e agências de fomento à pesquisa6. 

A programação desenvolvida durante o evento está descrita na Tabela 1. 

Tabela 1. Programação do I Encontro da Rede Norte de Propriedade Intelectual, 

Biodiversidade e Conhecimento Tradicional. 

OFICINAS (28 e 29/03/2005) 
1. Propriedade Intelectual e Financiamento a Projetos de Pesquisa & Inovação: 
implicações jurídicas. 
2. A universidade e empresa: experiências em transferência de tecnologia. 
3. Povos indígenas e o conhecimento tradicional associado ao uso da biodiversidade. 
REUNIÕES, PALESTRAS E MESAS REDONDAS (29, 30 e 31/03/2005) 
1. Reunião da Rede Norte 
Pauta: escolha de logomarca; indicação da sede do próximo Encontro; definição de 
representações estaduais; elaboração de agenda de ações prioritárias e financiamentos. 
2. Palestra REPICT 
3. Mesa: Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais: 

                                                 
6 Especificamente: comunidade acadêmica em geral, CESUPA, FUCAPI, FUNAI, IEPA, MPEG, UFPA, 
ABIN, FEPI, COIAB, CEPLAC, UFRA (SANTARÉM), IPHAN, GAENC, SEBRAE, CEMEN, GTA, 
INPA, SETEC-AP, AMAZONLINK, IBAMA, INBRAPI, PROBEM/SDS/MMA, CGen/MMA. O 
número de inscritos no encontro contabilizou 302 pessoas, dos quais 197 realmente compareceram nas 
atividades realizadas. 
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cenário internacional e nacional. 
4. Mesa: Limites Éticos e Jurídicos da Propriedade Intelectual em Face da Utilização 
Sustentável da Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradicionais. 
5. Mesa: A Repartição de Benefícios Perante a Necessidade do Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico com Responsabilidade Sócioambiental. 
6. Mesa: Questões Éticas no Âmbito da Propriedade Intelectual para o Diálogo 
Multicultural. 
 

Na Oficina “Propriedade Intelectual e Financiamento a Projetos de Pesquisa 

& Inovação: implicações jurídicas” houve a participação de 67 pessoas. Em síntese, os 

participantes recomendaram que fosse criado um banco de informações para evitar 

apropriação indevida de conhecimento tradicional associado ou não à biodiversidade. O 

objetivo deste banco seria a identificação dos saberes tradicionais. Argumentaram que a 

legislação sobre propriedade intelectual poderia ser simplificada, pois existem 

diferentes tipos de pesquisas e instituições com diferentes objetivos e estruturas. 

Sugeriram maior assessoria às comunidades tradicionais, no que se refere às regras 

atuais de proteção à propriedade intelectual e à criação e implementação de política de 

formação de agentes multiplicadores. Sobre o Termo de Anuência Prévia e Contrato de 

Repartição de Benefícios, argumentaram que falta regulamentação específica da atuação 

do CGen. As avaliações processuais deveriam ser realizadas por técnicos da área. Os 

Institutos de Pesquisa e de Ensino deveriam ser amparados no desenvolvimento de seus 

projetos, principalmente quando envolvem acesso a conhecimentos tradicionais. 

Recomendaram que o CGen simplificasse os procedimentos de licenciamento quando 

os projetos já estivessem previamente aprovados nos comitês de análise de agências 

governamentais de fomento, como FAPEAM, FAPESP, CNPq e Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). Apontaram a falta de regulamentação sobre conhecimentos 

tradicionais e plantas medicinais, o que inibe o aporte de financiamento por particulares 

(pelo alto risco de impactos negativos na repartição de benefícios e no 

comprometimento da imagem, se ligada à biopirataria7). 

A Oficina “Universidade e Empresa: experiências em transferência de 

tecnologia”, ocorreu com a participação de 59 pessoas. Em síntese, os participantes 

recomendaram que a interação Universidade/empresa deveria favorecer a oferta de mão 
                                                 
7 De acordo com Souza (2003), pode-se entender que foi caracterizado o crime de “biopirataria” em caso 
de pesca proibida (sem a autorização do IBAMA), com a intenção de transportar os animais para o 
exterior. No caso citado, houve concurso formal entre o art. 34, parágrafo único, inciso III da Lei 
9.605/98 e o art. 334, § 3º. do Código Penal Brasileiro. 
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de obra especializada e conhecimento técnico (por parte da Universidade), visando 

suprir demandas das empresas em recursos humanos e inovação tecnológica. O ajuste 

entre oferta e demanda deveria ser realizado de acordo com a elaboração de estudos 

sobre potencial econômico (por setor de atividades); e incentivos para financiamento 

das pesquisas (demanda induzida pela SECT/FAPEAM). 

A Oficina “Povos indígenas e conhecimento tradicional associado ao uso da 

biodiversidade” ocorreu com a participação de 76 pessoas. Os resultados das discussões 

foram recomendações para o estabelecimento de uma rede de assistência jurídica às 

populações tradicionais com respeito à propriedade dos conhecimentos tradicionais; 

implementação de um projeto de extensão para esclarecer às populações tradicionais 

sobre o valor de seu conhecimento; criação de núcleos de propriedade intelectual nos 

centros de pesquisas e nas universidades e criação de núcleos jurídicos para assessoria a 

estudos de viabilidade de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

A reunião dos integrantes da Rede Norte resultou nas seguintes deliberações: 

1. Objetivos: promover a função social da propriedade intelectual, o uso 

sustentável da biodiversidade e criação mecanismos jurídicos diferenciados para 

a proteção dos conhecimentos tradicionais na Amazônia. 

2. Eixos de atuação: formação e capacitação de recursos humanos; difusão da 

função social da propriedade intelectual; apoio aos núcleos de propriedade 

intelectual. 

3. Formalização: elaboração de carta geral de orientação e procedimentos. 

4. Comitê Gestor com mandato de dois anos: deve garantir a observância dos 

princípios da Rede; tomar decisões em caráter de urgência; gerenciar a 

elaboração dos produtos da Rede; servir de fórum de resolução de conflitos e; 

decidir sobre os pedidos de filiação. 

5. Comissões da Rede: os Estados devem compor Comissões Estaduais para 

propiciar maior adesão e articulação entre seus afiliados. 

6. Secretaria Executiva com mandato de 3 anos: responsável pela gestão de 

informações. 

7. Afiliados da Rede: instituições públicas e privadas e representações de 

comunidades tradicionais com direito a voz e voto. Demais colaboradores não 

terão direito a voto. 

4436



As demais atividades do Evento (mesas e debates) transcorreram conforme a 

programação exposta na Tabela 1. Entretanto, devido ao caráter meramente expositivo 

dos debates, os resultados da participação do público não puderam ser medidos ou 

sintetizados da mesma forma que nas Oficinas e na reunião da Rede8. 

 

2. FAPEAM 

2.1. DEMANDAS 

Do ponto de vista institucional, a SECT define algumas das prioridades que 

serão fomentadas pela FAPEAM, instituída pela Lei Estadual no. 2.743, de 10 de julho 

de 2002. Esta instituição foi criada com o escopo de amparar a pesquisa científica 

básica e aplicada e o desenvolvimento tecnológico experimental no Estado do 

Amazonas, em todas as áreas do conhecimento, com o objetivo de aumentar a produção 

científica e tecnológica, proporcionando sua aplicação no interesse do desenvolvimento 

econômico e social do Estado. 

Nestas ações de fomento, através do apoio financeiro a projetos de pesquisa 

e desenvolvimento selecionados em procedimentos públicos, a FAPEAM deve 

disponibilizar informações para os executores de projetos que acessam recursos 

genéticos, viabilizar a proteção dos direitos de propriedade intelectual dos 

pesquisadores e da própria agência de fomento, assim como participar dos esforços do 

Estado em proteger o conhecimento tradicional associado à biodiversidade, enquanto 

objeto (direto ou indireto) de pesquisa. 

Neste contexto, observa-se que o tema propriedade intelectual, devido à sua 

importância para o desenvolvimento científico e tecnológico da região, tem sido uma 

das prioridades das ações políticas da SECT com reflexos na FAPEAM, enquanto 

agência de fomento à pesquisa. 

Durante o período de execução do projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao 

Patrimônio Genético e a Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual e ao 

Conhecimento Tradicional no Estado do Amazonas”, a FAPEAM passou por dois 

processos emblemáticos. O primeiro sobre entraves no licenciamento do projeto de 

pesquisa “Plantas antimaláricas da calha do rio Madeira, Estado do Amazonas” 

                                                 
8 O registro de todo o Evento encontra-se em uma coleção com nove DVDs, depositada na SECT. 
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(UFAM), e o segundo sobre uma solicitação de suporte técnico para depósito de patente 

em sistema de produção de biodiesel a partir do tucumã (INPA). 

O processo de obtenção de licença para o desenvolvimento do primeiro 

projeto perante o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) trouxe para a 

FAPEAM a percepção de problemas práticos na execução físico-financeira de um 

projeto aprovado sem previsão de recursos para a obtenção do consentimento prévio de 

comunidades tradicionais e limitações de tempo, devido à duração do programa de 

apoio. 

Na prática, o problema residiu na obtenção do termo de anuência prévia das 

comunidades tradicionais residentes nos sítios de coleta. O pesquisador (coordenador do 

projeto) alegava que a consulta prévia era inviável, pois não se sabia exatamente quais 

e/ou quantas comunidades estariam envolvidas com a pesquisa. Nesse sentido, solicitou 

que a licença fosse concedida antecipadamente, comprometendo-se a consultar os 

interessados durante a campanha de coleta e apresentar os comprovantes 

posteriormente. 

Por outro lado, o CGen alegava que a Medida Provisória 2186-16/01 exige 

que o consentimento seja prévio, motivo pelo qual, negou a licença em diversas 

oportunidades. 

Em julho de 2006, as discussões chegaram ao ápice, e o pesquisador em 

ofício dirigido à FAPEAM, solicitou que esta decidisse sobre a conveniência e/ou 

viabilidade de continuidade do projeto, sugerindo a devolução dos recursos concedidos. 

Finalmente, após diversos recursos interpostos pelo interessado e FAPEAM junto ao 

CGen, e de todo desgaste institucional ocorrido, o Conselho acabou por conceder a 

licença de execução para o projeto. 

No segundo caso (entre o final de 2006 e meados de 2007), a FAPEAM recebeu 

uma solicitação de acompanhamento técnico para um depósito de patente. O projeto, 

financiado pela FAPEAM e executado no Departamento de Fitoquímica do INPA, 

versava sobre o desenvolvimento de tecnologia de produção de biodiesel a partir da 

castanha do tucumã. 

O projeto foi desenvolvido em etapas, de acordo com o sistema produtivo 

em foco. Como resultados patenteáveis (ou passíveis de algum tipo de proteção), foram 
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constatados o processo de secagem e uma máquina adaptada para a quebra e extração da 

castanha do tucumã. 

Apesar de fatos concretos indicarem a possibilidade de proteção de 

resultados, o caso não progrediu pela impossibilidade da realização de estudos de 

viabilidade econômica, que eventualmente justificasse o trabalho e o investimento 

necessários aos depósitos junto ao INPI. 

O lado positivo do desenrolar deste caso foi o início da aproximação 

institucional entre INPA, FAPEAM e UEA, que conduziu ao convênio entre INPA e 

CEDAM (Centro de Estudos de Direito Ambiental do Amazonas/UEA) para dar suporte 

a Divisão de Propriedade Intelectual do INPA. 

Ambos os casos indicaram a fragilidade de rotinas internas da FAPEAM 

para lidar com questões relativas ao licenciamento de projetos de pesquisa e 

propriedade intelectual. Estas questões foram abordadas durante o desenvolvimento do 

projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao Patrimônio Genético e a Proteção aos Direitos 

de Propriedade Intelectual e ao Conhecimento Tradicional no Estado do Amazonas”, 

que produziu os resultados relatados abaixo. 

 

2.2. PROGRAMAS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS 

Com a finalidade de identificar entraves e sugerir alternativas de rotinas 

administrativas para a FAPEAM, foi conduzido trabalho de consultoria, vinculada ao 

projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao Patrimônio Genético e a Proteção aos Direitos 

de Propriedade Intelectual e ao Conhecimento Tradicional no Estado do Amazonas”. 

Este trabalho produziu, no primeiro momento, um diagnóstico das rotinas internas, 

identificando fragilidades e sugerindo soluções. 

O sistema de outorga de projetos foi a primeira fragilidade apontada 

(confirmada pelo caso do estudo sobre plantas antimaláricas no rio Madeira). Neste 

caso, para evitar que se repitam os problemas ocorridos naquele caso, seria adequado 

que a FAPEAM condicionasse o aceite de propostas de projetos para seu financiamento 

à apresentação do protocolo de encaminhamento dos pedidos de licença/autorização 

para a pesquisa. Isto deveria ser feito, portanto, antes da assinatura do termo de outorga, 

devendo também ser condição para o início de pagamento de bolsas. 
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No entanto, este procedimento poderia desestimular pesquisadores a investir 

em conhecimento tradicional, acesso a patrimônio genético e propriedade intelectual em 

função da dificuldade, demora e alto custo destas autorizações. A opção para este caso 

seria a previsão no orçamento e na outorga dos projetos, de verba para o procedimento 

de licenciamento e autorizações. Esta previsão incluiria também a liberação da verba 

condicionada à aprovação do licenciamento/autorização, e não à mera aprovação do 

projeto. Atualmente, o pesquisador tem dificuldade para pedir autorização se ainda não 

tem a aprovação de financiamento para a pesquisa a ser autorizada (se fizer antes da 

assinatura da outorga), e se o fizesse após a aprovação, precisaria conseguir a 

autorização já com prazo de encerramento do projeto em curso. Esta situação 

condicionaria o aproveitamento do projeto a esta instituição e ao pesquisador, à 

burocracia de órgãos externos (órgãos de licenciamento). 

Os depósitos de patentes representam problema distinto. A FAPEAM não 

possui estrutura burocrática para administrar demandas provenientes do seu sistema de 

usuários. Para contornar esta situação, foi sugerido que se utilizasse o modelo da 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Isto geraria um 

núcleo de propriedade intelectual interno para acompanhar os projetos em curso e 

identificar as possibilidades de proteção, e convênios com instituições que cuidassem 

dos procedimentos de depósito e realizassem estudos de viabilidade técnica e 

econômica. 

 

2.3. LICENCIAMENTO DE PROJETOS 

A pesquisa científica engloba um amplo espaço de busca de explicações para 

o entendimento da realidade que envolve, necessariamente, dimensões que vão da 

perspectiva interdisciplinar ao diálogo entre saberes; e da ética na ciência ao respeito 

aos direitos individuais e coletivos dos sujeitos envolvidos nos processos científicos. 

Esta última dimensão é importante para situar as bases legais e teóricas para 

identificação dos procedimentos de divisão de benefícios, em especial, para projetos de 

pesquisa que envolvam acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional 

associados dos povos indígenas e das populações tradicionais. 

Neste sentido, a primeira questão a ser levantada, quando envolve seres 

humanos, diz respeito à natureza da pesquisa científica, se com ou em seres humanos. 
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Ambos os casos envolvem relações complexas entre os sujeitos da pesquisa, dado o 

desenvolvimento da prospecção biotecnológica, da pesquisa biomédica, dos limites 

éticos da pesquisa em geral e do amplo reconhecimento jurídico dos conhecimentos e 

seus titulares, sejam estes sujeitos individuais e/ou coletividades. 

O passo inicial na observação da identidade da pesquisa, diz respeito a sua 

vinculação a uma determinada área do conhecimento ou, quando for o caso, na sua 

interdisciplinaridade. Portanto, é preciso definir se a pesquisa situa-se (tomando-se 

como base a divisão utilizada pela FAPEAM) em uma das grandes áreas: Ciências 

Humanas e Sociais, Exatas e Tecnológicas, Biológicas, Agrárias, Saúde e 

Multidisciplinar. 

Deste modo é possível, por exemplo, diferenciar pela sua natureza, objetivos 

e finalidades, a pesquisa em ciências humanas e sociais como a antropologia e a 

etnografia, a linguística, a arqueologia, a sociologia e o direito entre outras, da pesquisa 

em áreas biomédicas, biotecnológicas, exatas e tecnológicas, biológicas ou, mesmo, 

multidisciplinar. Essa diferenciação implicará na necessidade de atendimento a critérios 

específicos para a autorização da pesquisa nos respectivos órgãos acadêmicos, 

corporativos e da administração pública, investidos de competência para a regulação, 

autorização e fiscalização dos processos de pesquisa científica. 

De toda forma, tanto em pesquisas com, como em pesquisas em seres 

humanos, o atendimento a requisitos para autorização é condição para a sua realização9, 

respeitadas as pertinências temáticas e metodologias próprias de cada área do 

conhecimento, dos Comitês de Ética das instituições de pesquisa e de órgãos como o 

CNPq, CNEP, CGen, IBAMA e FUNAI, entre outras. 

O segundo passo refere-se à identificação dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. Neste aspecto, convém superar a clássica dissociação entre sujeitos e objetos, 

para considerar a intrínseca relação entre aqueles e, também, entre conhecimento e 

realidade, teoria e prática. Tanto em pesquisas em, como em pesquisas com seres 

humanos, evidencia-se a coexistência de sujeitos no processo da pesquisa, sejam os 

pesquisadores, os pesquisados e as instituições de pesquisa, de fomento ou de 

financiamento. 

                                                 
9 Excluídas aquelas pesquisas relacionadas na Resolução n. 21, de 31 de agosto de 2006, do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético. 
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Aos pólos dessa tríade convergem responsabilidades, direitos e obrigações 

que configuram o rol de requisitos acadêmicos, éticos e legais, diferenciados nas suas 

exigências, conforme a natureza da pesquisa e sua vinculação temática dentre as áreas 

do conhecimento, o lugar da sua realização e a utilização dos resultados. 

Esquematicamente, pode-se representar as principais competências de 

licenciamento conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resumo das principais situações para autorização de uso do patrimônio 

genético (PG) e conhecimento tradicional com o respectivo órgão que autoriza. 

Autorização para... Quem autoriza? 
Coleta de material biológico in situ IBAMA 
Transporte de material biológico coletado in situ 
dentro do território nacional 

IBAMA, Ministério da Agricultura 

Exportação de material biológico (sem acesso ao 
PG) 

IBAMA 

Acesso ao PG com finalidade de pesquisa 
científica 

IBAMA 

Acesso ao PG com finalidade de bioprospecção CGEN 
Acesso ao PG com finalidade de desenvolvimento 
tecnológico 

CGEN 

Acesso aos conhecimentos tradicionais associados 
(qualquer finalidade) 

CGEN, Comitês de Ética, 
consentimento prévio da 

população tradicional 
Remessa de amostra de componente de PG com 
finalidade de pesquisa científica 

IBAMA 

Transporte de amostra de componente de PG com 
finalidade de pesquisa científica 

IBAMA 

Remessa e transporte de amostra de componente 
de PG com finalidade de bioprospecção ou 
desenvolvimento tecnológico 

CGEN 

 
2.4. APOIO AOS USUÁRIOS 

Diante da complexidade dos temas relacionados ao licenciamento de 

projetos de pesquisa, proteção aos conhecimentos tradicionais e propriedade intelectual, 

a FAPEAM, através do projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao Patrimônio Genético e 

a Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual e ao Conhecimento Tradicional no 

Estado do Amazonas”, buscou a sistematização de legislação e bibliografia para 

subsidiar um sistema de orientações a seus usuários. 
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Dentre os produtos do mencionado projeto, houve a publicação de uma 

cartilha10 sobre licenciamento de projetos de pesquisa para ampla distribuição, além da 

formação de um banco de dados de legislação e literatura para publicação em sua web-

page (ainda não disponível). 

A iniciativa de disponibilizar informações via internet começou com a 

SECT, em 2005. Posteriormente, a FAPEAM assumiu o encargo de hospedar as 

informações sistematizadas até o final de 2007. Entretanto, até o final de março de 

2008, nada havia sido publicado. 

Paralelo às informações destas páginas, também foram produzidas duas 

monografias, visando publicação e disponibilidade na web-page da FAPEAM. 

A primeira (SICSÚ DE SOUZA, 200611) consiste na análise crítica do 

sistema sui generis de proteção dos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade das populações tradicionais, confrontando-o com os diversos modelos de 

proteção de propriedade intelectual e com o modelo de patentes. A pesquisa baseou-se 

na bibliografia e na legislação pertinentes ao assunto, com destaque para a Lei nº 

9.985/2000 e para a Medida Provisória nº 2.186-16/01 que tratam, respectivamente, das 

unidades de conservação e do acesso aos recursos biológicos e aos conhecimentos 

tradicionais associados. Esta monografia apresenta sucintamente as discussões sobre o 

conceito de populações tradicionais e de conhecimento tradicional associado, trazendo 

como um de seus resultados, a proposta de um sistema sui generis de proteção dos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. 

A segunda (FREIRE, 200612) consiste no estudo sobre o instrumento do 

consentimento, considerados sua dimensão técnico-jurídica e os contextos históricos-

políticos ligados à sua construção, particularmente o Amazônico. Compara diversos 

diplomas legais, discutindo as diferentes terminologias do instrumento do 

consentimento como “consentimento prévio fundamentado” adotado na Convenção de 

                                                 
10 SURGIK, A. C. S., CAMARGO, S. A. F. Fomento à Pesquisa, Acesso ao Patrimônio Genético, 
Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual e ao Conhecimento Tradicional no Estado do Amazonas. 
Cartilha. Manaus: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, 2007. 
11 SICSÚ DE SOUZA, A. 2006. Proposta de um sistema de proteção dos conhecimentos tradicionais de 
populações não-indígenas no Amazonas. Manaus: Escola Superior de Ciências Sociais - UEA. Curso de 
Direito, 2006. 
12 FREIRE, R. A. O instrumento do consentimento e sua aplicação no contexto Amazônico: análise da 
Convenção da Diversidade Biológica e da Medida Provisória no. 2.186-16/2001. Manaus: Escola 
Superior de Ciências Sociais - UEA. Curso de Direito, 2006. 
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Diversidade Biológica em contrapartida à “anuência prévia” utilizada na MP, além de 

analisar os procedimentos para obtenção do consentimento na prática. 

O levantamento e organização de todas estas fontes de informação no âmbito 

do PGCT, subsidiaram a redação de uma proposta de Projeto de Lei Estadual sobre os 

princípios gerais que devem reger a elaboração dos contratos de repartição de 

benefícios.  É sobre este resultado que trata o item abaixo. 

 

2.5. INDO ALÉM 

Durante o período de execução do projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao 

Patrimônio Genético e a Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual e ao 

Conhecimento Tradicional no Estado do Amazonas”, a principal lacuna legal 

observada, foi a ausência de uma legislação estadual que regulamentasse a elaboração 

de contratos de repartição de benefícios decorrentes do acesso aos recursos genéticos e 

ao conhecimento tradicional associado. Conforme exposto acima, muito se tem 

discutido sobre o acesso a esses recursos e o licenciamento de projetos de pesquisa. As 

rotinas administrativas nos diversos órgãos da administração pública federal são 

complexas, morosas e, em alguns casos, inconsistentes. 

A falta de uma legislação estadual não pode ser interpretada como a 

possibilidade e/ou necessidade de se estabelecer duplicidade de procedimentos de 

licenciamento. Não se trata de atribuir competências aos órgãos estaduais, criando 

maiores entraves para pesquisadores e para as próprias instituições de pesquisa e 

fomento do Estado. 

Ressalte-se que o licenciamento das atividades de pesquisas realizado em 

nível federal é eficaz na proteção do patrimônio genético nacional, assim como dos 

conhecimentos tradicionais dos diversos povos que compõem a população brasileira. 

Esta lacuna deve ser interpretada como a possibilidade de se ampliar a 

participação do Estado nos resultados econômicos, tecnológicos e sociais do acesso aos 

recursos genéticos, por meio do conhecimento tradicional associado. Nesse sentido, a 

inserção da FAPEAM como parte nos contratos de repartição de benefícios garante ao 

Estado o investimento em setores prioritários no desenvolvimento de C&T, 

beneficiando não apenas os provedores do conhecimento (também parte obrigatória nos 

contratos). 
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A proposta em questão, vem de encontro aos preceitos da Constituição do 

Estado do Amazonas, em seus artigos 216, 217 e 249, que priorizam o homem da região 

como maior beneficiário do progresso científico e tecnológico do Estado. Nos termos 

desta Constituição, a participação da FAPEAM nos contratos de repartição de 

benefícios, possibilita não só a indução de demandas por meio de editais, assim como a 

preservação da cultura dos grupos e comunidades indígenas e tradicionais. 

A proposta para uma Lei Estadual que venha indicar os princípios gerais que 

regem os contratos de repartição de benefícios, originados pelo acesso aos 

conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos, material genético e 

produtos derivados, em condições in situ e ex situ, existentes no Estado do Amazonas, 

com fins de pesquisa, bioprospecção, conservação, aplicação industrial ou 

aproveitamento comercial, tem por objetivos: i) garantir que a Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia (SECT) tenha respaldo legal para desenvolver políticas públicas e 

induzir atividades de P&D, em setores correlatos ao tema no Estado e; ii) garantir ao 

Estado a participação nos contratos de repartição de benefícios, por meio da FAPEAM. 

O texto proposto foi elaborado com base na legislação federal (MP 2.186-

16/2001), Constituição do Estado do Amazonas e leis estaduais de acesso aos recursos 

genéticos e conhecimento tradicional associado dos Estados do Acre e Amapá, por 

contemplarem experiências regionais, auxiliando na relativização da norma ao caso do 

Amazonas. 

É importante lembrar que a FAPEAM iniciará em breve uma consulta 

pública sobre o texto base da proposta. Isto tem por objetivo envolver todos os atores 

interessados no tema, para que ao final, a proposta seja consolidada em bases legítimas 

e democráticas. 

 

3. LIÇÕES APRENDIDAS 

Entre o projeto executado na SECT e o da FAPEAM/UEA, transcorreram 

três anos de trabalho. Durante este período foi possível observar parte da formação da 

cultura institucional do sistema estadual de C&T. Isto permitiu perceber a 

institucionalização parcial da problemática e do discurso referentes à proteção aos 

conhecimentos tradicionais associados, propriedade intelectual e licenciamento de 

projetos de pesquisa. Na SECT, após o final do projeto, uma de suas divisões assumiu a 
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continuidade dos trabalhos de articulação da Rede Norte. Na FAPEAM, restou até o 

momento, a empreitada de propor uma lei estadual para regulamentar os contratos de 

repartição de benefícios, que contariam com sua participação direta (como parte 

envolvida). 

Neste mesmo período, o crescimento da importância da FAPEAM para o 

Estado do Amazonas foi surpreendente. Isto por outro lado, colocou em evidência no 

primeiro momento, a falta de estrutura física e burocrática em relação aos temas 

expostos (problemática não exclusiva do estado do Amazonas). Ainda falta, de maneira 

geral, adaptar as rotinas administrativas internas da FAPEAM para otimizar as ações de 

fomento e a gestão de um banco de patentes. 

Espera-se que o projeto “Fomento à Pesquisa, Acesso ao Patrimônio 

Genético e a Proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual e ao Conhecimento 

Tradicional no Estado do Amazonas” tenha contribuído com este intuito, apesar de ser 

evidente que há um grande lapso de tempo entre a produção de resultados e sua 

internalização. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa de Gestão de Ciência e Tecnologia tem sido de fundamental 

importância para o desenvolvimento institucional da SECT e da FAPEAM. O fomento 

de atividades de pesquisa em áreas estratégicas, característico do PGCT, tem produzido 

bons resultados. 

As necessidades mudam. A SECT em princípio, desejava por meio do PGCT 

agregar recursos humanos qualificados a seu quadro. A gestão e a articulação dos 

membros da Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimentos 

Tradicionais foi superada pela demanda institucional em áreas correlatas, tais como a 

busca de uma aproximação maior com a SUFRAMA, através da submissão de projetos 

para captação de recursos para a formação de núcleos de propriedade intelectual e 

capacitação de recursos humanos. 

A FAPEAM, por outro lado, sempre buscou resultados de pesquisa aplicada. 

A inserção do projeto nesta agência foi diferente, mas positiva, resultando na 

mencionada proposta de lei estadual. 
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No final, qualquer que seja o caminho percorrido, resta a certeza de que o 

PGCT é parte viva da memória institucional e dos esforços de construção do sistema 

estadual de ciência e tecnologia. 
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RESUMO 

Este trabalho reavalia a problemática, de por si complexa, da necessidade de estimular 

ao interior dos Programas de Pós-Graduação, núcleos de estudos sobre Propriedade 

Intelectual, especialmente dos denominados setores emergentes: biotecnologia, 

informática e fármacos e medicamentos e a falta, na pesquisa jurídica, de estudos 

sistemáticos e específicos nessas áreas. O objetivo maior da criação de um Núcleo de 

Estudos sobre Propriedade Intelectual deve visar à formação e qualificação de 

pesquisadores em Propriedade Intelectual: Setores Emergentes e a consolidação da 

pesquisa nas instituições interessadas. Os estudos sobre Propriedade Intelectual, ligados 

aos setores emergentes, demandam uma reflexão demorada, que passa pela discussão 

dos direitos fundamentais, a preocupação ecológica especialmente aquela direcionada 

ao impacto ambiental quando sob pretexto de produzir biocombustíveis, - graças aos 

avanços da biotecnologia associada a novas formas de exploração-, desmatam enormes 

regiões da Amazônia para produzir cana de açúcar ou outros tipos de grãos, exploração 

que já tem causado impactos socioeconômicos no mundo com a decisão norte-

americana de utilizar milho para produzir combustíveis. A todo isso, vale a pergunta: 

qual o papel da empresa nacional e transnacional no futuro da Terra. Parece pertinente 

afirmar que, nesse contexto, os estudos históricos das idéias jurídicas, das relações 

internacionais e do próprio Direito Internacional se tornam fundamentais.  
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Hoje, os estudos sobre Propriedade Intelectual ao interior de um Núcleo de Estudos 

sobre Propriedade Intelectual poderiam começar indagando:  

-Há de fato, uma política de P & DI no país?  

-Ela deveria focalizar alguns centros de excelência apenas como exemplo as 

Universidades e a Indústria?  

-Qual a participação do Poder Público?  

-Há lugar para a média e pequena empresa no empreendimento industrial inovativo?  

-Como tornar realidade a dimensão social anunciada no PPA 2004-2007 que permita, de 

modo prático, inclusão social e distribuição de renda de pelo menos 50 milhões de 

pessoas?  

-Que papel lhe corresponde ao Direito na promoção da justiça social?  

-Inclusão social e distribuição de renda é uma prioridade absoluta do governo?  

-Em matéria de inovação tecnológica e desenvolvimento em P&DI como combater o 

monopólio?  

-Estabelecendo limites como no caso da lei norte-americana que permite uma 

participação no mercado de até 8% dos monopólios em matéria farmacêutica, por 

exemplo? 

- Os indicadores de ciência e tecnologia desvelam mesmo o perfil de um país, 

considerado de economia emergente, de tardia industrialização?  

- Há regras legais, se é possível de serem dadas, que estimulem a acumulação de 

capacidade tecnológica como um assunto crítico para os emergentes?  

- Haveria que inverter a seqüência "inovação-investimento-produção" típica de 

empresas inovadoras de economias industrializadas por "produção-investimento-

inovação"? Seguindo uma lógica do modelo de aprendizado aquisição, assimilação, 

aprimoramento? 

  

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL –SETORES 

EMERGENTES –BIOTECNOLOGIA - FÁRMACOS E MEDICAMENTOS – 

INFORMÁTICA – POLÍTICAS INDUSTRIAL E DE INOVAÇÃO 

 

 

ABSTRACT 
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This work takes another look into the complex problematic issue of the need to 

stimulate, within post-graduation programs, a study nucleus about intellectual property, 

especially those emergent sectors: biotech, computing, drugs and medicines.  There is 

an obvious lack of specific and systematic studies in those areas.  The greatest goal 

creating a study nucleus about intellectual property must be the development and 

qualification of researchers in intellectual property—emergent sectors—and the 

consolidation of research in interested institutions.  The studies about intellectual 

property demand profound and long consideration that goes through fundamental rights, 

ecological concerns and environmental impact such as Amazon unruled exploitation to 

plant corn fields and produce bio-fuel  since the U.S.A. decision to use corn to produce 

fuel, originating social and economical changes worldwide.  There stands the question: 

which is the role of national and multinational companies on earth’s future.  It seems 

pertinent to state that within this context the historical studies of juridical ideas and 

decisions, alongside international relations and International Law itself, become 

fundamental. 

Nowadays, Intellectual Property studies within a study nucleus might start questioning: 

- Is there, in fact, a development and innovation policy in the country? 

- Should it focus only in some excellence centers such as Universities and Industry? 

- What is the participation of legislative, executive and judiciary as a whole? 

- Is there room for the small and middle sized company in the innovative industrial 

development? 

- How can it be made real to include 50 million people socially and economically 

according to the announcement in the PPA 2004-2007? 

- What is the role of Law promoting social justice? 

- Is social inclusion and income distribution a Government absolute priority? 

- How to fight monopoly, considering technological innovations and development and 

innovation policy? 

- Could limits be established such as that American law that allows market participation 

up to 8% of pharmaceutical monopolies, for example? 

-  Do science and technology indicators truly unmask a country’s profile considered of 

emergent economy as of a late industrialization? 

- Are there legal rules that stimulate accumulation of technological capacity as a critical 

issue for emergent nations? 
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- Should the “innovation-investment-production”, typical of innovative companies of 

industrialized economies, be exchanged for the “production-investment-innovation” 

model using a logical model of learning, acquiring, assimilating, and improving?  

 

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY - EMERGENT SECTORS – 

BIOTECHNOLOGY - DRUGS AND MEDICINES - COMPUTING, INNOVATION 

AND INDUSTRIAL POLICY   -  CORN FUEL, AMAZON, PPA 2004-2007 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo reevalúa La problemática de por si compleja, de la  necesidad de  estimular 

al interior de los Programas de Post-Grado, núcleos de estudios sobre Propiedad 

Intelectual, especialmente de los denominados sectores emergentes: biotecnología, 

informática y fármacos  y medicamentos y la falta, en la investigación jurídica de 

estudios sistemáticos y específicos en esas áreas. El objetivo mayor de la creación de un 

Núcleo de Estudios sobre Propiedad Intelectual debe privilegiar la formación y 

calificación de investigadores en Propiedad Intelectual: Sectores Emergentes y la 

consolidación de la investigación  en las  instituciones interesadas. Los estudios sobre 

Propiedad Intelectual, ligados a los sectores emergentes, demandan una reflexión 

profunda, que pasa por la discusión de los derechos fundamentales, la preocupación 

ecológica especialmente aquella direccionada al impacto ambiental cuando bajo 

pretexto de producir biocombustibles, - gracias a los avances de la biotecnología 

asociada a las nuevas formas de exploración-, destruyen enormes regiones de la  

Amazonia  para producir caña de azúcar u otros tipos de granos, exploración que ya ha 

causado impactos socioeconómicos en el mundo con la decisión norte-americana de 

utilizar maíz para producir combustibles. A todo eso, vale la pregunta: cual el papel de 

la empresa nacional y transnacional en el futuro de la Tierra? Parece pertinente afirmar 

que, en ese contexto, los estudios históricos de las ideas jurídicas, de las Relaciones 

Internacionales y del propio Derecho Internacional se tornan fundamentales.  

Hoy, los estudios sobre Propiedad Intelectual al interior de un Núcleo de Propiedad 

Intelectual podrían comenzar indagando:  

-¿Hay de hecho, una política de P & DI en el país?  
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-¿Ella debería focalizar algunos centros de excelencia apenas como ejemplo las 

Universidades y la Industria?  

-¿Cual es la participación del  Poder Público?  

-¿Hay lugar para la mediana y pequeña empresa en el emprendimiento industrial  y de 

innovación?  

-¿Cómo tornar realidad la dimensión social anunciada en el PPA 2004-2007 que 

permita, de modo práctico,  inclusión social e distribución de renta de por lo  menos 50 

millones de personas?  

-¿Qué papel le corresponde al Derecho  en la promoción  de la justicia social?  

¿Inclusión social y distribución de renta es una prioridad absoluta del gobierno?  

-¿En materia de innovación tecnológica y desarrollo en P&DI como combatir el 

monopolio?  

-¿Estableciendo límites como en el caso de la ley norte-americana que permite una 

participación en el mercado de  hasta 8% de los  monopolios en materia farmacéutica, 

por ejemplo? 

-¿Los indicadores de ciencia e tecnología desvelan de hecho el  perfil de un país, 

considerado de economía emergente, de tardía industrialización?  

-¿Existen reglas legales, si es posible de ser dadas, que estimulen la acumulación de 

capacidad tecnológica como un asunto crítico para los emergentes?  

-¿Habría que invertir la secuencia "innovación-inversión-producción típica de empresas 

innovadoras de economías industrializadas por "producción-inversión-innovación"? 

¿Siguiendo una lógica del modelo de aprendizaje adquisición, asimilación, 

perfeccionamiento? 

  

PALABRAS-CLAVE: PROPIEDAD INTELECTUAL –SECTORES EMERGENTES 

–BIOTECNOLOGIA - FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS – INFORMÁTICA – 

POLÍTICAS INDUSTRIAL Y DE INNOVACIÓN 

 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão da importância de um Núcleo de Estudos sobre propriedade 

intelectual  deveria surgir da necessidade de colocar a propriedade intelectual ao serviço 

do desenvolvimento do país considerando que, uma das funções públicas da 
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universidade é a pesquisa e a sua divulgação  e a necessidade da proteção do 

conhecimento produzido nesse espaço público.  

Mas, por outro lado, a partir dos anos 80, com a Ata Bayh Dole1 norte-americana 

que abriu espaço às universidades para patentear o conhecimento, tem-se desenvolvido 

uma espécie de conflito entre a função publica da universidade e a nova função que se 

instalava relativa a proteger o conhecimento obtido na pesquisa básica e/ou aplicada.  

Adiciono-se a este quadro a tradicional idéia, sem fundamento, do absolutismo do 

direito de propriedade e especialmente da propriedade intelectual.  

A toda proposta que pretenda tornar a propriedade intelectual como um produto 

traduzido em um direito dos mais sagrados deve contrapor-se a sua função social, 

questionando o modelo globalizado absolutista, resgatando o sentido que deve ter 

quando se colocam em conflito o Direito individual em face dos Direitos coletivos (bens 

individuais vs bens coletivos), especialmente quando se pensa em saúde pública, na 

biodiversidade, na biopirataria, no conhecimento dos povos indígenas e a concepção 

coletiva que neles se têm da propriedade. No contexto da proteção da propriedade 

intelectual (propriedade industrial e Direito de autor e Direitos conexos), objeto de 

convenções internacionais como a Convenção de Paris, Convenção de Berna, 

Convenção de Munique, o que se propõe é que um núcleo de estudos  trate apenas de 

uma parte da propriedade intelectual, considerada estratégica pela política industrial, 

que vem sendo discutida no país e é objeto de incentivo vertical, a dos setores 

emergentes: biotecnologia e biodiversidade, informática (microeletrônica: circuitos 

integrados, topografia de semicondutores, programas de computador etc.) e fármacos e 

medicamentos, permeado pelos referenciais do câmbio científico-tecnológico, do 

reordenamento dos espaços de reprodução social (a denominada globalização), da 

polarização econômica e das rápidas mudanças urbanas.  

   Duas ou três razões explicam e verificam a necessidade de se manter nos 

Programas de Pós-Graduação do país, um núcleo voltado à Propriedade Intelectual, 

Setores Emergentes. Eis algumas razões: 

 

RAZÕES POLÍTICO-SOCIAIS  
                                                           
1 Enacted on December 12, 1980, the Bayh-Dole Act (P.L. 96-517, Patent and Trademark Act 
Amendments of 1980) created a uniform patent policy among the many federal agencies that fund 
research, enabling small businesses and non-profit organizations, including universities, to retain title to 
inventions made under federally-funded research programs. This legislation was co-sponsored by 
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Foi comum nos anos setenta e ainda hoje sustentar “a ampliação dos direitos da 

Propriedade Intelectual em escala mundial, pois garantiria incentivos à inovação para 

empresas nacionais e multinacionais e constituiria uma barreira defensiva à imitação de 

tecnologia desenvolvidas nacionalmente”2. 

Tem surgido nos últimos anos uma corrente que defende, ou melhor, coloca à 

Propriedade Intelectual, Setores Emergentes (Biotecnologia, Informática e Fármacos e 

Medicamentos) ao serviço do desenvolvimento humano, especialmente em países de 

tardia industrialização, como o Brasil e todos os latino-americanos, considerando, 

sobretudo que vivemos, com a globalização, em uma sociedade denominada do 

conhecimento em que, modos de apropriabilidade se passam necessariamente pelas 

novas formas de exploração do conhecimento concentrado em países altamente 

desenvolvidos, criando abismos intransponíveis entre países ricos e pobres. É, pois a 

nova riqueza mundial e a nova forma de exploração capitalista. 

Os estudos sobre Propriedade Intelectual, ligados aos setores emergentes, 

demandam uma reflexão demorada, que passa pela discussão dos direitos fundamentais, 

uma preocupação ecológica especialmente aquela direcionada ao impacto ambiental 

quando sob pretexto de produzir biocombustíveis, - graças aos avanços da biotecnologia 

associada a novas formas de exploração-, desmatam enormes regiões da Amazônia para 

produzir cana de açúcar ou outros tipos de grãos, exploração que já tem causado 

impactos socioeconômicos no mundo com a decisão norte-americana de utilizar milho 

para produzir combustíveis. A todo isso, vale a pergunta: qual o papel da empresa 

nacional e transnacional no futuro da Terra. Parece pertinente afirmar que, nesse 

contexto, os estudos históricos das idéias jurídicas, das relações internacionais e do 

próprio Direito Internacional se tornam fundamentais.  

 

Mas o efetivo funcionamento de um núcleo exige uma mudança cultural da 

própria universidade na medida em que é fundamental compreender a importância da 

proteção do conhecimento mais ainda quando se trata de conhecimento estratégico e 

sensível, de saber utilizar os mecanismos proporcionados .  Em efeito, a participação de 

professores e alunos em mais de um núcleo daria sentido às atividades inter e 

                                                                                                                                                                          
Senators Birch Bayh of Indiana and Robert Dole of Kansas. In: 
http://www.autm.net/aboutTT/aboutTT_bayhDoleAct.cfm  
2 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Propriedade intelectual: os novos desafios para a América Latina in 
Estudos Avançados Print ISSN 0103-4014. Estud. av. vol.5 no.12  São Paulo May/Aug. 1991. 
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transdisciplinares que um Programa sério demanda hoje. Daí a necessidade de se dizer, 

quando se fala em núcleos, que não são compartimentos estancos e seus integrantes 

exclusivos de um ou outro, mas partícipes de mais de um porque a reflexão de todos 

complementa e integra as preocupações essenciais de um Programa com essas 

preocupações.  

O seguinte caso debatido em Europa nos anos 2003 que culminou com a decisão 

do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em 10 de abril de 2007 justifica estudos 

aprofundados. Eis a notícia:  

Polêmica em torno a embriões  congelados 
Duas mulheres perderam uma batalha legal no Tribunal  Superior do Reino Unido 
para utilizar seus embriões congelados, sem o consentimento de seus ex parceiros  

 
No obstante, Natallie Evans e Lorraine Hadley afirmaram que apelarão da decisão do 
juiz. Ambas apresentaram um recurso contra a lei britânica que estabelece que os dois 
membros de um casal devam  estar de acordo com a conservação e a utilização de seus 
embriões em cada fase do processo de fecundação.  
As clínicas de fertilidade deverão desde já recomendar aos casais  que se submetam a 
um tratamento que permita a  reflexão demorada  sobre o que pode suceder com seus 
embriões em caso de que se separem.  
Evans e  Hadley argumentaram que os embriões congelados são sua única oportunidade 
para conceber um filho.  
Se de um lado o Tribunal Superior  mostrou-se  solidário com a situação de ambas as 
duas  mulheres, assinalou que não podia ignorar a lei. O juiz que julgou o caso 
manifestou que se a lei deve ser modificada, isso lhe  compete ao Parlamento fazê-lo.  

 
Direitos  vs. liberdades  
Evans congelou seis embriões antes de iniciar um tratamento para câncer de ovário que 
a tornou infértil.  
Os embriões foram fecundados com seus óvulos e o esperma de ex-noivo, Howard 
Johnston. Quando o casal separou-se, Johnston pediu que se destruíssem os embriões.  
Evans argumenta que se tivesse sabido que seu ex-parceiro ia mudar de opinião, ela 
teria elegido outro tratamento. A lei - que data de 1990 -  disse que um embrião não 
pode ser implantado no útero da mãe sem mútuo consentimento.  
Porém a advogada que representou às mulheres na sua apelação argumenta que a 
sentença viola os direitos humanos das mulheres segundo a lei européia.  
"A ironia é que no caso de uma concepção natural, a mulher  tem os direitos absolutos, 
mas no  caso de um  tratamento de fertilidade,  não tem nenhum", assinalou o professor 
Ian Craft, diretor de Centro de Fertilidade de Londres.  
Por su parte Ian Mackay, de la organización Las familias necesitan padres, dijo que "la 
situación es muy triste por estas mujeres, pero no hay que perder de vista que lo que 
importa aquí es el derecho de los niños" (BBC Mundo) 
 
 
O que surpreende no caso Evans é a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem de Estrasburgo de 10 de Abril de 2007. Em síntese:  
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Natallie Evans, a requerente, e o seu companheiro J. (ambos cidadãos 
britânicos) iniciaram um tratamento de procriação medicamente assistida numa 
clínica especializada, em Bath, a 12 de Julho de 2000. 
Essa clínica tinha detectado que Natallie apresentava tumores precancerosos nos 
ovários (numa consulta de 10 Outubro 2000). Foi então referido a Natallie e ao 
seu companheiro que, dada a lentidão do desenvolvimento dos tumores, se o 
desejassem, antes da ablação dos ovários a que inevitavelmente a Natalie teria de 
ser sujeita, seria possível proceder à recolha de alguns óvulos tendo em vista 
uma futura fecundação in vitro (FIV). Ambos aceitaram a sugestão. 
Foram então informados que cada um deveria assinar um formulário que 
exprimia o seu consentimento no tratamento, e que de acordo com a Lei de 1990 
sobre fecundação e embriologia humanas (Human Fertilisation and Embryology 
Act 1990), tanto um como outro teriam a possibilidade de a qualquer momento 
retirar a seu consentimento à FIV, desde que os embriões não tivessem ainda 
sido implantados no útero de Natalie. Natalie, receosa de que J. retirasse 
posteriormente o seu consentimento, questionou a enfermeira se seria possível 
congelar os seus óvulos não fecundados. Foi-lhe dito que a clínica não praticava 
essa técnica, pois a mesma apresentava uma taxa de sucesso pouco elevada. 
J. tentou tranqüilizar Natallie. Disse-lhe que eles não iriam separar-se, que ela 
não deveria pensar em congelar os seus óvulos, que não deveria ser pessimista e 
que ele queria ser o pai da criança que ela iria pôr no mundo. Seguidamente, 
ambos deram os respectivos consentimentos, preenchendo e assinando o 
formulário Anexo 3 previsto pela Lei de 1990. O Anexo 3 contém no início o 
seguinte aviso: 
“N.B. – Não assine o formulário se não recebeu informações sobre o assunto. Pode 
modificar as condições do seu consentimento a qualquer momento, salvo se se tratar de 
esperma ou embriões já utilizados…”, e dispõe: 
“ Consentimento para a utilização de gâmetas ou embriões 
Consentimento 
1. Todo o consentimento no sentido do presente anexo deve ser dado por escrito, e, no 
presente anexo, a expressão “consentimento efectivo” entende-se por consentimento que 
não foi revogado. 
…………” 
nº 4: 
“Modificação e revogação do consentimento 
4. 1) Aquele que tiver dado o seu consentimento no sentido do presente anexo pode 
introduzir modificações sucessivas ou revogá-lo, através de notificação à pessoa 
responsável pela conservação dos gâmetas ou do embrião em causa. 
2) Um consentimento de utilização para um embrião não pode ser modificado nem 
revogado a partir do momento em que o embrião foi utilizado: 
a) para fins de um tratamento, ou 
b) para fins de um projecto de investigação.” 
nº 8: 
“Conservação dos gâmetas e dos embriões 
1) … 
2) É proibido conservar um embrião concebido in vitro, salvo se cada uma das pessoas 
cujas gâmetas serviram para conceber o embrião é o autor de um consentimento 
efectivo para a conservação desse embrião e se este é conservado conforme a esse 
consentimento.” 
No caso de J., este preencheu o formulário, dando o seu consentimento a que o 
seu esperma fosse utilizado para fecundar os óvulos da requerente in vitro, e para 
que os embriões assim criados fossem utilizados para os fins do tratamento 
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conjunto da requerente e dele próprio. Na rubrica “conservação” escolheu que os 
embriões obtidos in vitro a partir do seu esperma fossem conservados durante 
um período máximo de 10 anos, e que a conservação do esperma e dos embriões 
prosseguisse no caso de ocorrer a sua morte ou perder as suas faculdades 
mentais antes de expirado aquele prazo. Por seu lado, Natalie assinou um 
formulário com escolhas praticamente idênticas às de J., à excepção de 
contemplar no seu caso não o esperma mas os óvulos. Tal como J. e segundo os 
itens preenchidos, ela consentiu no seu próprio tratamento e no seu tratamento 
“com um parceiro nomeadamente designado”. 
Em 12 Novembro 2001 o casal dirigiu-se à clínica para se submeter ao 
tratamento planeado: foram retirados a Natallie 11 óvulos e fecundados, tendo 
sido viabilizados e colocados em conservação 6 embriões. Em 26 Novembro 
Natallie sofreu a ablação dos seus dois ovários, tendo sido informada que seria 
necessário aguardar 2 anos antes de poder tentar implantar um embrião no seu 
útero3. 

 
 
 

Em Maio de 2002, a relação entre Natallie Evans e seu parceiro terminou. Em 

Julho desse ano, o parceiro avisou à clínica que o casal se tinha separado e que queria 

que os embriões fossem destruídos. Natallie apelou a High Court inglesa,  

...requerendo, nomeadamente, uma ordem para que J. fosse intimado a readmitir 
o seu consentimento à utilização e conservação dos embriões e uma declaração 
que indicasse, designadamente, que J. não tinha modificado nem poderia 
modificar o seu consentimento de 10 Outubro 2001. 
Requereu igualmente à High Court que declarasse que, por força da Lei sobre 
Direitos Humanos de 1998 (Human Rights Act 1998), o artigo 12 e o Anexo 3 da 
Lei de 1990 eram incompatíveis com a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e violavam os seus direitos decorrentes dos artigos 8º, 12º e 14º da 
mesma. Por outro lado, alegava que os embriões tinham direito à protecção 
prevista nos artigos 2º e 8º da Convenção. A High Court emitiu ordens 
provisórias no sentido de a clínica conservar os embriões até ao final do 
processo. 
O juiz Wall após uma audiência com a Natallie e J. emitiu em 1 Outubro 2003 
uma decisão rejeitando os pedidos de Natallie4. 

 
 
 

Em outubro de 2003 o Tribunal de Recursos confirmou a decisão da High Court.   

                                                           
3Aplicação da Convenção Européia dos Direitos do Homem Fecundação “in vitro” (FIV) Objecto: 
consentimento para implantação de embrião (caso Evans c. Reino Unido) - art. 2 (Direito à vida) 
- art. 8 (Direito ao respeito pela vida privada e familiar) - art. 14 (Proibição de descriminação) 
Acórdão Processo n.º 6339/05 10 de Abril de 2007 in: 
 http://www.clr.gov.pt/GRIEC/sections/AC/Assuntos%20Europeus%20Extra-Comunitarios/conselho-da-
europa/TEDH/GRIEC/sections/AC/Assuntos%20Europeus%20Extra-Comunitarios/conselho-da-
europa/TEDH/caso-evans-c-reino-
unido/downloadFile/file/Fecunda%C3%A7%C3%A3o%20in%20vitro%20-
%20Evans%20c%20Reino%20unido.pdf?nocache=1182339946.85 (acesso em 29-03-08) 
4 Acórdão cit. Processo n.º 6339/05 10 de Abril de 2007.   
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Em última instância, a pedido de Natallie Evans, a Grande Câmara do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem decidiu que não houve violação dos artigos 2º, 8º. e 14 

da Convenção Européia dos Direitos Humanos, negando o direito de ser mãe à apelante. 

Em síntese a Corte se pronunciou: 

- Sobre a alegada violação do artigo 2º da Convenção (direito à vida) 
Pelas razões expostas pela Secção, a Grande Câmara entendeu que os embriões criados 
pela requerente e J. não podem prevalecer-se do direito à vida protegido pelo artigo 2º e 
que assim não ocorreu violação dessa disposição. 
 
-Sobre a alegada violação do artigo 8º da Convenção (direito ao respeito pela vida 
privada e familiar) 
Tendo em conta a ausência de consenso europeu, o facto de as disposições do direito 
interno serem desprovidas de ambiguidade, de terem sido levadas ao conhecimento da 
requerente e de administrarem um justo equilíbrio entre os interesses em conflito, a 
Grande Câmara considera que não ocorreu violação do artigo 8º da Convenção. 
 
- Sobre a alegada violação do artigo 14º da Convenção (Proibição de discriminação) 
A Grande Câmara, a exemplo da Secção, entende que não tem de se pronunciar sobre a 
questão de saber se a requerente pode queixar-se de uma diferença de tratamento 
comparativamente a uma outra mulher que se encontrasse numa situação análoga à sua. 
O Tribunal considera que os motivos que o levaram a concluir pela ausência de violação 
do artigo 8º constituem igualmente uma justificação objectiva e razoável para as 
finalidades do artigo 14º. 
Nestes termos, conclui que no presente caso não houve violação do artigo 14º da 
Convenção. 
Por tais motivos o Tribunal concluiu: 
1. Por unanimidade, que não houve violação do artigo 2º da Convenção; 
2. Por 13 votos contra 4, que não houve violação do artigo 8º da Convenção; 
3. Por 13 votos contra 4 que não houve violação do artigo 14º da Convenção 
combinado com o artigo 8º (grifo nosso). 
Este acórdão foi pronunciado em audiência pública no Palácio dos Direitos do Homem, 
Estrasburgo, em 10 de Abril de 2007. 
 

O Código Civil brasileiro quando se trata de fundação artificial homóloga, 

aplicável ao caso Evans, já tem provocado interpretações e condicionamento não 

expressamente prescritos em lei. Declara o artigo em questão: 
 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
I ... 
II ... 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido. 
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A I Jornada de Direito Civil5 considerou: 
 

106 – Art. 1.597, inc. III: para que seja presumida a paternidade do marido falecido, 
será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução 
assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo 
obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido para que se utilize seu 
material genético após sua morte. 
107 – Art. 1.597, IV: finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.571, a regra do inc. 
IV somente poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-
cônjuges para a utilização dos embriões excedentários, só podendo ser revogada até o 
início do procedimento de implantação desses embriões. 

 
 
De outro ponto de vista,  

 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han producido 
una importante mejora en las posibilidades de acceso a la información digital por 
parte de cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Pero estas tecnologías 
no sólo hacen más sencillo este acceso, sino que también implican una mayor 
facilidad para infringir los derechos de autor de las obras digitales: éstas pueden ser 
copiadas repetidamente y transmitidas a cualquier lugar del mundo prácticamente 
sin coste alguno ni degradación en su calidad. Para afrontar este problema han 
surgido los sistemas de gestión electrónica del derecho de autor (ECMS), que 
mediante dispositivos tecnológicos controlan el uso que se hace de estas obras”6.  

 
 

Mas também há de lembrar-se que tais tecnologias trazem consigo o problema da 

proteção da intimidade e dos dados pessoais, pois, na situação atual os ECMS 

constituem um perigo potencial muito importante para os direitos  básicos dos cidadãos, 

por estarem apenas desenhados para proteger unicamente os direitos dos proprietários 

das obras digitais, asseguram Fernández Molina e Sánchez-Marín.7 

 

 

Na França8, assegura-se que uma lei, 2002-1577 de 30-12 relativa à 

responsabilidade médica veio modificar outra de 04-03-2002 “relativa aos direitos dos 

enfermos  e à qualidade do sistema de saúde”. Informa-se que pela pressão dos 

                                                           
5 Enunciados Aprovados – I JORNADA DE DIREITO CIVIL (Jornada de Direito Civil promovida pelo 
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, 
sob a coordenação científica do ministro Ruy Rosado) 

In: http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IJornada.pdf 
6 FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan Carlos e SÁNCHEZ-MARÍN  Inmaculada. Sistemas Tecnológicos 
para Gestionar los Derechos de Autor em Internet. Facultad de Biblioteconomía y Documentación 
Universidad de Granada, España. Available in: ardoc4sistemas tecnologicos.htlm [03-03-02]  
jcfernan@platon.ugr.es 
7 Fernández-Molina, Juan Carlos e Sánchez-Marín  Inmaculada, op. cit. 
8  RTD (Revue Trimestrelle de Droit Civil) l, Janeiro - Março de 2003. 
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assegurados das profissões da saúde tem se chegado à redução do campo da indenização 

que lhes incumbe.  

Como se sabe foi criado um novo caso de indenização pela lei sobre o fundamento 

da solidariedade nacional, pois a responsabilidade do profissional não está incluída: 

“um acidente médico, uma afecção iatrogênica ou uma infecção hospitalar abre direito à 

reparação dos prejuízos dos pacientes a título de solidariedade nacional, pois, são 

diretamente imputáveis a atos de prevenção, de diagnóstico ou de cuidados (prevenção) 

e que poderiam ou teriam levado o paciente a situações anormais aos olhos do estado 

atual da ciência da saúde como da evolução previsível destes e que representam (ou 

representando) um caráter de gravidade fixada por D. (L. art. 1141-1 Iic, Santé Publ). 

A solidariedade nacional foi assim claramente apelada para jogar papel substitutivo 

porque não se trata de responsabilidade de um profissional da saúde. Esses casos que 

abrem a responsabilidade a título de solidariedade nacional são: 

a) os danos resultantes de infecções hospitalares nos estabelecimentos, serviços ou 

órgãos mencionados correspondente ao um nível de incapacidade superior a 

25% determinado com referência às tabelas mencionadas no II do mesmo artigo, 

como também as mortes provocadas por infecções hospitalares; 

b) os danos resultantes da intervenção, no caso de circunstâncias excepcionais de 

um profissional de um estabelecimento, serviço ou órgão em face do campo da 

sua atividades de prevenção, de diagnóstico ou de cuidado (prevenção) 

 

Com essas disposições, em efeito, a solidariedade nacional, resulta ser o 

fundamento da indenização por danos não apenas em razão dessa causa, mas em 

razão da sua gravidade. Ela suporta a indenização de danos graves nas hipóteses 

indicadas.  
 

 

 

RAZÕES CIENTÍFICO-POLÍTICAS  

Nos anos 70 um grupo de renomados cientistas decidiu declarar uma moratória, 

por razões de precaução, nas pesquisas do ADN recombinante a partir de temores de se 

criar bactérias inócuas e poderosos patógenos humanos9.   Os avanços em matéria de 

biotecnologia assinalam um novo patamar a cada dia que passa e gera questões éticas 
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sobre assuntos e temas inesperados como a possibilidade da ciência manipular a linha 

germinal humana, o que alteraria assim, de maneira profunda e irrevogável o que 

significa ser humano!? Estes vazios, não normativos, mas axiológicos precisam ser 

preenchidos pelo Direito. Em matéria alimentar, estudos sobre segurança, se tornam 

relevantes, especialmente no Direito. 

A biotecnologia faz parte de um dos componentes dos avanços tecnológicos que 

“junto com a informática e telecomunicações, vem alterando o cotidiano e as projeções 

sobre o desempenho de vários setores da economia.” 10 Afirma-se com freqüência que 

tem a potencialidade de oferecer, se utilizada adequadamente, alimentos mais saudáveis, 

oferecer curas mais eficazes contra as doenças. As enzimas que podem dissolver 

material vegetal em biocombustível como o etanol conduzirá à produção 

economicamente viável de bioenergéticos sustentáveis e a demanda será cinco ou seis 

vezes maior, até 2015.  

O descobrimento do ácido desoxirribonucleico (ADN) nos anos 50 marca para 

alguns o início desta era que, outros consideram teve início há milhares de anos, com os 

cruzamentos de variedades de cultivos para se obter características determinadas ou 

quando se utilizou  bactérias para se obter cerveja11.  

O prêmio Nobel de 2005 de Química foi destinado a três cientistas12 que têm 

desenvolvido trabalhos sobre uma reação química com grandes possibilidades 

comerciais para a biotecnologia. Trata-se da “metátese [ de ‘olefinas’] uma importante 

arma na busca de novos fármacos para o tratamento de muitas das principais doenças do 

mundo”, pois “ajudará os pesquisadores em seus esforços para desenvolver 

medicamentos biotecnológicos para o tratamento de doenças como infecções 

bacterianas, hepatite C, câncer, mal de Alzheimer, síndrome de Down, osteoporose, 

artrite, inflamações, fibroses e HIV/Aids”13. 

Se por um lado, é verdade que a nova codificação (CC) tem razões válidas para 

não ter incluído normas sobre temas da ciência médica ou da engenharia genética, por 

outro, não justifica que até hoje não exista legislação autônoma sobre tais assuntos, ou 

                                                                                                                                                                          
9 Esse grupo reuniu-se em Pacific Grove, California, EUA. 
10 SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; DAL POZ, Maria Ester; ASSAD, Ana Lucia (Orgs). 
Biotecnologia e Recursos Genéticos. Desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: 
UNICAMP/FINEP, 2004, p. 17.  
11 eJOURNAL of USA. Perspectivas Económicas –1 de Octubre de 2005, p. 6. 
12 Os americanos Robert Grubbs e Richard Schrock e o francês Yves Chauvin. 
13 PELLERIN,  Cheryl. Uma Reação Química para a Biotecnologia: Prêmio Nobel 2005 in 
eJOURNAL of USA. –1 de Octubre de 2005, p. 6. 
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sejam escassas as existentes. Há projetos como o Projeto de Lei 90/199914 que ainda 

não mereceu sanção. 

Na época oportuna, o Prof. Miguel Reale15 assim justificava a não inclusão de 

normas técnicas sobre os conflitos ético-jurídicos provocados pela tecnologia médica:   

A experiência jurídica, como tudo que surge e se desenvolve no mundo histórico, está 
sujeita a imprevistas alterações que exigem desde logo a atenção do legislador, mas não 
no sistema de um código, mas sim graças a leis especiais, sobretudo quando estão 
envolvidas tanto questões de direito quanto de ciência médica, de engenharia genética, 
etc. exigindo medidas prudentes de caráter administrativo, tal como se dá, por exemplo, 
no caso da fecundação in vitro. Em todos os países desenvolvidos, tais fatos são 
disciplinados por uma legislação autônoma e específica, inclusive nos Estados Unidos 
da América e na Inglaterra, nações por sinal desprovidas de Código Civil, salvo o caso 
singular do Estado da Luisiana na grande república do norte, fiel à tradição do direito 
francês.  
Como se vê, a atualidade da nova codificação brasileira não pode ser negada com base 
em realizações científicas supervenientes, que por sua complexidade, extrapolam do 
campo do direito-civil, envolvendo outros ramos do direito, além, repito, de 
providências de natureza meta-jurídica. Isto não impede que, ao tratar da presunção dos 
filhos na constância do casamento, o artigo nº 1.597 se refira também aos “havidos por 
fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido”, e haja referência a 
filhos “havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga”, e mesmo aos “havidos por inseminação 
artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido”.  

 

Hoje, os trabalhos em um Núcleo de Estudos sobre Propriedade Intelectual 

poderiam começar indagando:  

- Há, realmente, um conflito entre a função pública16 da universidade, divulgação do 

conhecimento e, a proteção por propriedade intelectual da pesquisa? 

- Há de fato, uma política de P & DI no país?  

- Ela deveria focalizar alguns centros de excelência apenas como exemplo as 

Universidades e a Indústria?  

- Qual a participação do Poder Público?  

- Há lugar para a média e pequena empresa no empreendimento industrial inovativo?  

                                                           
14 O voto do Relator Senador Tião Viana (PT-AC) foi favorável a aprovação do Projeto de Lei do Senado 
90/1999 originalmente do Senador Lúcio Alcântara, na forma do substitutivo nº. 90/2001 que fora 
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.  
15 Justificativa de Miguel Reale de por quê não se incluiu no CCB normas sobre inseminação artiticial in: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/ncc/nccc.htm.  
16 Uma pesquisa feita (URRACA, Ana Ruiz. Patentes y Función Pública Universitária em Europa: Mitos 
y Realidades. In Revista Brasileira de Inovação. Vol. 4. No. 2 Julho/Dez 2005 ISBN 1677-2504, p. 391-
423) utilizando dados da European Patent Office entre 1978 e 2002, avalia em que medida as 
universidades européias tem registrado mudanças na sua função pública e o impacto que a Bayh Dole Act 
tem ocasionado nos Estados Unidos. 
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- Como tornar realidade a dimensão social anunciada no PPA 2004-2007 que permita, 

de modo prático, inclusão social e distribuição de renda de pelo menos 50 milhões de 

pessoas?  

- Que papel lhe corresponde ao Direito na promoção da justiça social?  

Inclusão social e distribuição de renda é uma prioridade absoluta do governo?  

- Em matéria de inovação tecnológica e desenvolvimento em P&DI como combater o 

monopólio?  

- Estabelecendo limites como no caso da lei norte-americana que permite uma 

participação no mercado de  até 8% dos monopólios em matéria farmacêutica, por 

exemplo? 

- Os indicadores de ciência e tecnologia desvelam mesmo o perfil de um país, 

considerado de economia emergente, de tardia industrialização?  

- Há regras legais, se é possível de serem dadas, que estimulem a acumulação de 

capacidade tecnológica como um assunto crítico para os emergentes?  

- Haveria que inverter a seqüência "inovação-investimento-produção" típica de 

empresas inovadoras de economias industrializadas por "produção-investimento-

inovação"? Seguindo uma lógica do modelo de aprendizado aquisição, assimilação, 

aprimoramento?17. 

 

 Hoje,  

Falar em inovação pressupõe a compreensão de um universo não muito 
comum ao jurista, de um modo geral. Essa aproximação entre tecnologia e 
direito é inadiável, uma vez que os esforços tecnológicos do país 
compreendem a harmonização da base legal.18

Mas a importância do Direito na viabilização desses esforços não pode 
referir-se somente à operacionalidade, ou operacionalização, do sistema. O 
Direito tem contribuição direta para os resultados e o retorno social do 
investimento público. Essa contribuição se dá pela propriedade intelectual.19

                                                           
17 FIGUEIREDO. Paulo N. Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial em Economias Emergentes 
in Revista Brasileira de Inovação. Vol. 3. No. 2. Julho Dezembro de 2004 ISSN 1677-2504. P. 323-361. 
18 BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de 
Comércio Exterior. Brasília, 26 nov. 2003. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/imprensa/doc/ 
20031126diretrizes.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2004 (BRASIL. Diretrizes). BRASIL. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano Plurianual 2004-2007: orientação estratégica de Governo. 
Um Brasil para todos: crescimento sustentável, emprego e inclusão social. Disponível em: 
<http://federativo.bndes.gov.br/%5Cbf_bancos%5Cestudos%5Ce0002118.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2004. 
(BRASIL. PPA 2004-2007). Projeto de Lei n. 2546 de 2003.  Projeto de Lei n. 3.476-A de 2004.  
19 Cf. SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e desenvolvimento econômico. Trad. Heloísa 
de Arruda Villela. São Paulo: Edusp, 1992. PIMENTEL, Luiz Otavio. Direito industrial: aspectos 
introdutórios. Chapecó: UNOESC, 1994. OCDE. National Innovation Systems. 1997. Disponível em: 
<http://home.ust.hk/~sobaark/nispub.pdf>. Acesso em 6 out. 2004; OCDE. Manual de Oslo: proposta de 
diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. Brasília: FINEP, 2004 (trad.  
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A propriedade intelectual tem sido cada vez mais difundida e é entendida 
como o instituto jurídico de proteção do conhecimento. Vale dizer que 
tão importante quanto falar nos mecanismos de proteção, é estudar seu 
objeto e sua “linha de produção” no contexto proposto, seja ele, o 
desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação.20

 

RAZÕES PRAGMÁTICAS 

Atualmente, a ciência é alicerce para o progresso econômico e social. O 

historiador Hobsbawn afirma que “o fato de que o século XX dependeu da ciência 

dificilmente precisa de prova”21. 

O fortalecimento das nações, durante o último século, não teve como base 

apenas riquezas naturais, como ocorreu no período dos descobrimentos, na Idade Média. 

Na história mais recente, a tecnologia representa o fator diferenciador entre dominantes 

e dominados. 

A Coréia do Sul, que nos últimos anos consolidou sua hegemonia entre os 

chamados Tigres Asiáticos, pode ser um bom exemplo desse fato. Durante a década de 

oitenta, os primeiros dados colhidos no banco de dados de patentes da USPTO 

comprovam que o número de depósitos realizados pelos coreanos era um pouco superior 

aos depósitos brasileiros: 522 contra 269. Essa proximidade, no entanto, não persistiu na 

década seguinte, em que o Brasil permaneceu estagnado e a Coréia do Sul, graças a 

políticas públicas de incentivo à pesquisa, teve um destacado aumento no número de 

depósito realizado no escritório norte-americano: 13.944, contra 455 depósitos 

brasileiros. 

Por tais motivos, pode-se afirmar que “desde os primórdios da disciplina 

moderna, os economistas que escreveram sobre o desenvolvimento econômico 

                                                                                                                                                                          
do original francês de 1997 por Paulo Garchet). BRASIL. Diretrizes. BRASIL. PPA 2004-2007. VIOTTI, 
Eduardo Baumgratz. Fundamentos e evolução dos indicadores de CT&I. In: ______. MACEDO, Mariano 
de Matos. (orgs.). Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Campinas: Unicamp, 2003. 
FREEMAN, Christopher. op. cit.. SANTOS, Daniela de Abreu. TEJERINA-VELÁZQUEZ, Victor Hugo. 
A propriedade intelectual na perspectiva histórica do direito brasileiro e o conhecimento enquanto moeda 
mundial. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 2, n. 4, p. 81-98, jan./jun. 2003. TEIXEIRA DE FREITAS, 
Augusto. Legislação Brasileira – Consolidação das Leis Civis. 3. ed. Rio de Janeiro: H. Gannier, 1896. 
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 
1946. v. I. HALL, Bronwyn H.. The assessment: technology policy. Oxford Review of Economic 
Policy, v. 18, n. 1, p. 1-96. Disponível em: 
<http://emlab.berkeley.edu/users/bhhall/papers/BHH%20OxREP02%20Intro.pdf>. Acesso em 12 out. 
2004. p. 6;  
20 FAPESP. Indicadores de ciência, tecnologia e inovação em São Paulo – 2001. Coord. Geral  
Francisco Romeu Landi. São Paulo: FAPESP, 2001.p. 7-7. 
21 HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. O Breve Século XX. 2ª Ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000. p. 506. 
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identificaram o avanço tecnológico como sua força motora principal (Smith, 1776; 

Marx, 1867; Schumpeter, 1911). Nas décadas de 1950 e 1960, diversos estudos 

tentaram medir a contribuição da mudança tecnológica para o crescimento econômico 

em países que produziam nas fronteiras da tecnologia (Solow, 1957; Denílson, 1962). 

Concluiu-se neles que o avanço tecnológico foi o maior responsável pelo aumento da 

produtividade do trabalho. Desde aquela época, surgiu uma vasta literatura empírica e 

teórica sobre o progresso tecnológico nos países industriais avançados”22. 

Para demonstrar o alegado, basta analisar o exemplo norte-americano, a maior (e 

talvez a única) potência mundial da atualidade, que detém a hegemonia incontestável 

desde a segunda metade do século passado. Com efeito, entre 1900 e 1933, apenas sete 

Prêmios Nobel de ciência foram dados aos Estados Unidos, número praticamente 

insignificante quando comparados com os 77 Prêmios obtidos entre 1934 e 197023. 

É certo que  

O progresso tecnológico sempre ocupou papel fundamental na teoria econômica. Desde 
a descrição dos processos de trabalho na fábrica de alfinetes, que abre a Riqueza das 
Nações, de Adam Smith, até o conceito recente de ‘economia baseada no 
conhecimento’, o desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias sempre foram 
compreendidos como o motor dos ganhos de produtividade e, conseqüentemente, da 
persistente elevação dos padrões  de consumo das diversas classes sociais24. 

 

Portanto, o objetivo maior da formação de um Núcleo de Estudos sobre 

Propriedade Intelectual deve visar à formação e qualificação de pesquisadores em 

Propriedade Intelectual: Setores Emergentes e a consolidação da pesquisa nas 

instituições interessadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As razões da existência de um Núcleo de Propriedade Intelectual interagindo 

com outras equipes podem ser resumidas do seguinte modo: 

 

- Estimular estudiosos a que se dediquem a pesquisar o impacto da Globalização no 

Direito, na efetivação da justiça e, particularmente, no Direito Brasileiro, na 

Propriedade Intelectual, nas suas políticas industrial e de inovação, pesquisas e 
                                                           
22 KIM, Linsu e NELSON, Richard. Tecnologia, Aprendizado e Inovação. As Experiências das 
Economias de Industrialização Recente. Campinas: Unicamp, 2005. p. 11. 
23 HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. O Breve Século XX. 2ª Ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000. p. 505. 
24 BASTOS, Carlos Pinkusfeld et al. A construção da pesquisa industrial de inovação tecnológica – 
PINTEC. Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Campinas: Unicamp, 2003. p. 467. 
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atividades que dizem relação com a proteção dos direitos de autor e direitos conexos e 

os relativos aos setores emergentes: biotecnologia e biodiversidade, informática e 

fármacos e medicamentos, de forma a ampliar o debate nacional, promovendo 

discussões e reflexões sobre a orientação dos Programas aqui envolvidos e iniciativas 

para a potencialização  da ciência e tecnologia, seja quanto a sua produção, proteção, 

difusão ou transferência, no sentido de superar os desníveis regionais de um país 

continental como o Brasil, organizando as discussões em torno de temas estratégicos 

como Fármacos e Medicamentos, Biotecnologia e Informática, considerados os setores 

emergentes da propriedade intelectual, assim como estimular a pesquisa dos temas de 

novos materiais, tecnologias de informação e comunicação, energia e meio ambiente, 

permitindo à sociedade civil conhecer e debater as diretrizes e estratégias 

governamentais, nas dimensões jurídica, política, econômica e social;  

 

- Auspiciar, um encontro anual de Pós-Graduação que vise propiciar a oportunidade de 

professores e pós-graduandos apresentar os resultados parciais de seus trabalhos 

relacionados à área de discussão;  

 

- Mobilizar os professores da Propriedade Intelectual para um aprofundamento dos 

estudos e da pesquisa á luz da contemporaneidade;  

- Rever, com a ajuda de outros Programas Associados, os enfoques dados no Direito ao 

tema da pesquisa;  

 

- A médio e longo prazo, o objetivo é a formação intelectual dos estudantes e 

profissionais, de tal modo que como cidadãos, possam aproximar-se de uma consciência 

dos seus deveres e direitos na persecução dos objetivos propostos no sentido de reduzir 

as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento sustentável do País e sua 

inserção competitiva no mercado internacional;  

 

- Tudo, ainda, com a finalidade de revelar talentos e potencialidades entre os 

participantes e demonstrar a relevância da pesquisa científica e tecnológica e da 

integração sistêmica de todos os segmentos da sociedade com vistas à inovação;  
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- Estender as pesquisas científicas para além dos muros da universidade, propiciando 

um reposicionamento frente às novas exigências da contemporaneidade e, 

principalmente, servir como um incentivo para os estudantes e profissionais iniciarem 

ou continuarem suas pesquisas e estudos aprofundadamente. 
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UMA INTERPRETAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA 

DO NEGÓCIO JURÍDICO 
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RESUMO 

A interpretação do negócio jurídico é fundamental no debate sobre a reconstrução da 

dogmática do direito privado, tendo em vista que, antes do Código Civil de 2002, os 

dogmas imperantes eram a intangibilidade da propriedade privada e o poder da vontade 

do indivíduo.  Para visualizar a questão da vontade no negócio jurídico, é necessário 

fixar seu conceito, bem como o do ato jurídico, e constatar que o atual Código evita 

adotar simplesmente a declaração ou a vontade como formas de interpretação, mas que 

a teoria da vontade não prevaleceu sobre a da declaração. Verifica-se, então, que foram 

inseridos valores como a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Deles decorreram as 

cláusulas gerais da boa-fé e da função social, diante das quais a autonomia privada 

deverá ser sopesada.  Ademais, pelo princípio da socialidade prevalecem os valores 

coletivos sobre os individuais. Os princípios, por sua vez, requerem uma interpretação 

diferenciada. Todavia, há quem não aceite a normatividade dos princípios, donde surge 

a distinção entre a “nova hermenêutica” e a “velha hermenêutica”. Para se compreender 

essa distinção, são vistas as escolas hermenêuticas e a influência dos princípios e 

cláusulas gerais na interpretação do Código Civil de 2002, especialmente a função 

social e a boa-fé objetiva. Outros critérios para a interpretação são abordados. Assim, os 

princípios e valores devem nortear a interpretação, que deve ser criativa e 

principiológica e superar a interpretação estritamente legalista. 
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ABSTRACT 

The interpretation of the juridical business is essential in the debate on the 

reconstruction of the dogmatism of the private law because before the Civil Code of 

2002, the reigning dogmas were the protection of the private property and the power of 

the will of the individual. To visualize the subject of the will in the juridical business, it 

is necessary to fix its concept, as well as the one of the juridical act, and verify that the 

current Code does not  simply adopt the declaration or the will as interpretation forms, 

but that the theory of the will did not prevail over the one of the declaration. Values 

such as ethics, sociality and operability have been inserted. As a consequence, general 

clauses of good-faith and social function were included, and private autonomy will have 

to be weighed in face of them. Because of the principle of sociality, collective values 

prevail over individual ones. The principles require a differentiated interpretation. 

Nevertheless, there are those who do not accept the principles normativity, thus it is 

necessary to distinguish “new hermeneutics” and “old hermeneutics”. To understand 

this distinction, the hermeneutic schools and the general influence of the principles and 

clauses in the interpretation of the Civil Code of 2002 are seen, especially the social 

function and the objective good-faith. Other criteria for interpretation are approached. In 

this way, values must guide interpretation, that must be creative and based on principles 

and surpass the strict legalist interpretation. 

 

KEY WORDS: INTERPRETATION; JURIDICAL BUSINESS; PRINCIPLES.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A interpretação do negócio jurídico desponta como um tema de fundamental 

importância face ao debate em torno da Reconstrução da Dogmática do Direito Civil, à 

luz da Constituição, especialmente após o advento do Código Civil de 2002, com 

normas contendo princípios, valores, cláusulas gerais e conceitos indeterminados. Os 
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negócios jurídicos estão inseridos nesse contexto, até mesmo pela subordinação das 

relações patrimoniais a valores, inclusive constitucionais, como a função social, em 

cujo vértice está a dignidade da pessoa humana. Por isso, requerem uma interpretação 

diferenciada para terem eficácia. É da necessidade e relevância dessa interpretação que 

se vai tratar. 

Dessa forma, “a interpretação é tarefa prévia e de uma transcendência geral na 

própria dogmática do negócio jurídico” (ABREU FILHO, 2003, p. 130). 

A interpretação é, de fato, extremamente importante, a ponto de Danz afirmar 

que é sempre a primeira função que se deve exercer antes de se buscar quais são as 

normas legais aplicáveis ao caso concreto. E que a primeira coisa que se deve explicar 

ao estudante de Direito para a solução de casos práticos é em que consiste a 

interpretação e como deve ser desempenhada (DANZ, 1941, p. 7). 

Afirma, ainda, que as regras mais importantes que o juiz tem de aplicar no 

exercício da sua profissão, para resolver as questões de direito, são as regras de 

interpretação dos negócios jurídicos (DANZ, 1941, p. 13). 

Para Danz, a interpretação dos negócios jurídicos é “uma arte que nada tem 

que ver com a questão da prova da existência ou inexistência de um fato, e que é uma 

arte jurídica, visto que tende a determinar os efeitos jurídicos que hão de produzir-se” 

(DANZ, 1941, p. 17). 

No entanto, antes de tratar especificamente da interpretação do ato e do 

negócio jurídico, é necessário fixar seus conceitos, mesmo porque isso facilitará o 

entendimento de algumas questões relacionadas à vontade e que são essenciais para a 

interpretação dos negócios jurídicos. 

 

2 CONCEITOS DE ATO E NEGÓCIO JURÍDICO 

O Código Civil de 2002 adotou a teoria dualista para a classificação dos atos 

jurídicos, disciplinando o negócio jurídico, que não era tratado explicitamente pelo 

Código de 1916, pois utilizava apenas a expressão genérica “atos jurídicos”. 

Para a corrente unitária não existe qualquer diferença entre ato e negócio 

jurídico, enquanto a dualista entende que são distintos. O pensamento unitarista é 

encontrado no Código Civil francês, no italiano e no brasileiro de 1916, e é defendido 
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por juristas como Vicente Ráo. Como exemplos do dualismo, estão os Códigos 

português e brasileiro de 2002, cujos precursores foram autores germânicos (Hugo 

Thibaut e Savigny), da escola pandectista, e A. Von Tuhr, que ganha a adesão de 

autores como Giuseppe Stolfi, F. Santoro Passarelli, Roberto de Ruggiero, Giuseppe 

Mirabelli e Emílio Betti, na Itália; Federico de Castro y Bravo, na Espanha; Ramón 

Aguila, no Chile; Pontes de Miranda, Orlando Gomes, Miguel Reale, Antonio 

Junqueira de Azevedo, entre outros, no Brasil (ABREU FILHO, 2003, p. 16-30).  

Betti classifica os fatos jurídicos em atos jurídicos, em que há valoração da 

consciência e vontade humanas, e fatos jurídicos em sentido estrito, sem valoração da 

consciência e vontade humanas (BETTI, 2003, p. 19 - 21). 

Os atos jurídicos, por sua vez, classificam-se em atos jurídicos em sentido 

estrito e negócio jurídico (ABREU FILHO, 2003, p. 10). 

Os atos jurídicos em sentido estrito podem ser lícitos ou ilícitos. Os atos 

lícitos podem ser subdivididos em duas categorias essenciais: a) a dos atos materiais; b) 

a das participações. Os atos materiais resultam sempre de uma atuação de vontade, de 

um comportamento do homem, por exemplo, a tomada de posse e a derelição 

(abandono da coisa). Já as participações, além de um ato de vontade (como todo ato 

jurídico), caracterizam-se pela existência de uma declaração – para ciência de intenção 

ou de fatos – sem intenção negocial (ABREU FILHO, 2003, p. 10-13). 

As participações se diferenciam das declarações de vontade dos negócios 

jurídicos “porque estas consubstanciam manifestações de um intento, enquanto as 

participações consistem em simples comunicação” (GOMES apud ABREU FILHO, 

2003, p. 13). Como exemplos, podem ser citadas as interpelações, notificações, 

intimações, oposições e denúncias. 

Para a conceituação do negócio jurídico, há também três correntes: a 

voluntarista, adotada por autores como Roberto de Ruggiero e Ramón Aguila; a 

objetivista, escoltada por Emílio Betti; e a estruturalista, seguida por Federico de 

Castro y Bravo e Antonio Junqueira de Azevedo (ABREU FILHO, 2003, p. 24-29).  

Azevedo apresenta três definições do negócio jurídico, de acordo com a 

corrente adotada: 

1) Como ato de vontade: manifestação de vontade que visa a produzir efeitos 

jurídicos, ou ato de vontade dirigido a fins práticos tutelados pelo ordenamento jurídico 
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(AZEVEDO, 2002, p. 4).  

Essa posição se prende à sua gênese, ou à sua função, com o que atende 

principalmente à formação do ato, à vontade que lhe dá origem (autonomia da 

vontade). É a adotada pela corrente dos voluntaristas e é a posição dominante na 

doutrina brasileira (AZEVEDO, 2002, p. 1 e 4).  

Azevedo, assim como Betti, critica a concepção voluntarista, entendendo que 

a vontade não é elemento necessário para a existência do negócio (plano da existência), 

sendo importante apenas para a sua validade e eficácia (AZEVEDO, 2002, p. 7-9). 

2) Como preceito: o negócio jurídico constitui um comando concreto ao qual 

o ordenamento jurídico reconhece eficácia vinculante (AZEVEDO, 2002, p. 12). 

É considerado até mesmo como norma jurídica concreta, que tira sua validade 

de norma abstrata imediatamente superior, dentro de uma concepção escalonada de 

normas jurídicas supra e infra-ordenadas, com o que atende, principalmente, ao caráter 

vinculante de seus efeitos (auto-regramento da vontade) (AZEVEDO, 2002, p. 2).  

Trata-se da corrente objetiva ou preceptiva, adotada por Emílio Betti, dentre 

outros, cuja definição se dá pela função, ligada ao momento final, aos efeitos (regras) 

que do ato resultam (AZEVEDO, 2002, p. 11). 

Conceitua o negócio jurídico como o ato pelo qual o indivíduo regula, por si, 

os seus interesses, nas relações com outros (ato de autonomia privada). É o ato ao qual 

o direito liga os efeitos mais conformes à função econômico-social e lhe caracteriza o 

tipo (BETTI, 2003, p. 79). 

É um ato que consiste numa declaração ou comportamento, que deve atender à 

exigência de recognoscibilidade, isto é, deve ser um fato socialmente reconhecível. 

Somente declarações ou comportamentos são entidades socialmente reconhecíveis e, 

portanto, capazes de poder constituir objeto de interpretação, ou instrumento de 

autonomia privada (BETTI, 2003, p. 80). 

O negócio é um preceito da autonomia privada destinado à eficácia 

constitutiva, isto é, a realizar, imediatamente, os efeitos ordenativos correspondentes, 

na vida de relação. É declaração de natureza preceptiva ou dispositiva e de caráter 

vinculativo. Declaração e comportamento não são simples revelação externa de um 

estado de espírito interno, sem eficácia operativa própria. Critica o dogma da vontade 

(BETTI, 2003, p. 78-108). 
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Betti nega que a vontade se encontre, no negócio, em primeiro plano, e a 

concordância entre os efeitos jurídicos e a função ou razão (causa) do negócio também 

deva, ela própria, ser querida como se pretende quando se postula uma vontade 

individual orientada para os efeitos jurídicos. Para ele, em primeiro plano está o 

regulamento de interesses e, em segundo, a vontade. 

Azevedo entende que essa concepção peca pelo mesmo unilateralismo das 

teorias subjetivas, uma vez que a transformação do negócio em norma jurídica concreta 

é artificial. Cita que o próprio Betti reconhece que o conteúdo do negócio é “elevado a 

preceito jurídico” por um processo de recepção do ordenamento, mas que esse 

conteúdo, por si só, não é preceito jurídico (AZEVEDO, 2002, p. 12-13). 

3) Como categoria ou como fato: o negócio jurídico, estruturalmente, pode 

ser definido ou como categoria, ou seja, como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto 

é, como fato jurídico concreto (AZEVEDO, 2002, p. 16). 

Como categoria, isto é, como fato jurídico abstrato, o negócio é a hipótese de 

fato jurídico (denominado por alguns “suporte fático”), consistente em uma 

manifestação de vontade rodeada por certas circunstâncias (as circunstâncias negociais) 

que fazem com que socialmente essa manifestação seja considerada como destinada a 

produzir efeitos jurídicos.  

Negócio jurídico, como categoria, é, pois, a hipótese normativa consistente em 

declaração de vontade, a que se atribui efeitos constitutivos de direito como categoria, 

ou seja, como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto é, como fato jurídico concreto 

(AZEVEDO, 2002, p. 16). 

Como fato, isto é, como fato jurídico concreto, negócio jurídico é todo fato 

jurídico que consiste em declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os 

efeitos indicados como desejados, observados os pressupostos de existência, validade e 

eficácia fixados pela norma jurídica que sobre ele incide (AZEVEDO, 2002, p. 16). 

Assim, o negócio jurídico diferencia-se dos fatos jurídicos em sentido estrito e 

não é um simples fato, já que é uma manifestação de vontade qualificada, ou uma 

declaração de vontade como categoria, ou seja, como fato jurídico abstrato, ou como 

fato, isto é, como fato jurídico concreto (AZEVEDO, 2002, p. 16-17). 

Essa é a definição pela estrutura proposta por Azevedo, na qual não importa 

como o negócio surge ou atua, mas simplesmente o que é (AZEVEDO, 2002, p. 15). 
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Considerando que o Código Civil Brasileiro de 2002 (CC) estabeleceu 

princípios para o negócio jurídico, passa-se a esse estudo, posto que de fundamental 

importância para a sua interpretação. 

 

3 PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Antes de adentrar especificamente no tema da interpretação, são necessárias 

algumas considerações que constituem a base de muitas questões que serão aventadas. 

Uma das diretrizes seguidas na elaboração do Código Civil de 2002 foi o de 

inserir valores que inexistiam no Código de 1916, a saber, a Eticidade, a Socialidade e 

a Operabilidade. Isso significa que esses são princípios fundamentais que nortearam os 

preceitos legais (REALE in FERREIRA, 2003, p. 48 e 34). 

Em decorrência do Princípio da Eticidade, foram inseridos a boa-fé, os bons 

costumes, a probidade e a correção. 

O Código de 1916 tinha um caráter individualista, enquanto o ‘sentido social’ 

é uma das características mais marcantes do Código de 2002. Pelo Princípio da 

Socialidade prevalecem os valores coletivos sobre os individuais (REALE in 

FERREIRA, 2003, p. 50). 

Por causa desse princípio, foi declarada a função social do contrato, a 

interpretação mais favorável ao aderente nos contratos de adesão, a função social da 

posse e da propriedade. 

Pelo Princípio da Operabilidade foram estabelecidas soluções normativas para 

facilitar a interpretação e aplicação do Direito, lembrando-se do ensinamento de 

Jhering: “o Direito é feito para ser executado. Direito que não se executa é como chama 

que não aquece, luz que não ilumina” (REALE in FERREIRA, 2003, p. 35 e 52). 

O Princípio da Operabilidade levou às Cláusulas Gerais, como quando se 

exige probidade, boa-fé e correção, pois não é possível fixar com precisão o alcance 

das regras jurídicas. Caberá ao juiz decidir, realizando o direito em sua ‘concretude’ 

(REALE in FERREIRA, 2003, p. 53). 

Diante disso, o Código Civil (CC) adotou técnica legislativa mista, 

conjugando os métodos da casuística com as cláusulas gerais, que, por sua vez, 

interagem com os princípios gerais de direito, conceitos legais indeterminados e 
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conceitos determinados pela função, que são essenciais para se entender a dinâmica do 

Código Civil na solução dos problemas de direito privado (NERY, 2006, p. 160 e 161). 

Para Costa, a cláusula geral “constitui uma disposição normativa que utiliza, 

no seu enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou 

‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico” (COSTA in 

FERREIRA, p. 235). 

As cláusulas gerais são, portanto, “normas orientadoras sob forma de 

diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe 

dão liberdade para decidir”. Como exemplos, podem ser citados os artigos 421 e 422 

do CC, que determinam, respectivamente, a função social do contrato como limite à 

autonomia privada e a boa-fé objetiva e a probidade (NERY, 2006, p. 162 e 163). 

Os princípios gerais de direito são “regras de conduta que norteiam o juiz na 

interpretação da norma, do ato ou negócio jurídico”. Auxiliam o juiz no preenchimento 

de lacunas, conforme prevê o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). 

Como exemplos, podem ser citados os preceitos romanos: viver honestamente, não 

causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu (NERY, 2006, p. 161). 

Os conceitos legais indeterminados são “palavras ou expressões indicadas na 

lei, de conteúdo e extensão altamente vagos, imprecisos e genéricos”. Como exemplos, 

podem ser citados: ‘ordem pública e bons costumes’, do art. 122; ‘atividade de risco’, 

do art. 927; ‘caso de urgência’, do art. 251. Distinguem-se das cláusulas gerais pela 

finalidade e eficácia, pois a conseqüência está predeterminada na própria norma, sendo 

que o juiz apenas a aplica, sem criar. Ao torná-los concretos, vivos, se transformam em 

conceitos determinados pela função. Já na cláusula geral, o juiz estabelecerá o efeito 

que lhe parecer o mais adequado ao caso concreto (NERY, 2006, p. 161 - 163). 

Assim, diante dos princípios existentes no Código Civil, que têm uma natureza 

diferenciada, é necessário desenvolver uma interpretação também diferenciada, pois o 

jurista deve ser capaz de trabalhar não apenas com regras, mas também com princípios.  

Ocorre que muitos doutrinadores e juristas não aceitam a normatividade dos 

princípios, donde surge a distinção entre a “Nova Hermenêutica” e a “Velha 

Hermenêutica”. Como a principal diferença reside justamente na Teoria dos Princípios, 

importa examiná-la, bem como as escolas hermenêuticas. 
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4 ESCOLAS HERMENÊUTICAS E O CÓDIGO CIVIL DE 2002 

Primeiramente há que se examinar o que se entende por hermenêutica e 

interpretação. 

A Hermenêutica jurídica é a teoria científica, a interpretação, a prática; e a 

aplicação, o modo técnico de utilização (BITTAR, 2003, p. 34). 

Reale as utiliza como sinônimos, pois o título de um dos capítulos de uma de 

suas obras é “da hermenêutica ou interpretação do direito” (REALE, 1996, p. 273). 

Herkenhoff classifica as Escolas Hermenêuticas tendo como critério o maior 

ou menor aprisionamento do intérprete ou aplicador do Direito à lei e as divide em três 

grupos (HERKENHOFF, 2004, p. 33):  

Escolas de estrito legalismo ou dogmatismo: refletem o positivismo jurídico 

na hermenêutica e, como o próprio nome indica, são presas a um estrito legalismo ou 

dogmatismo. São três, surgidas na França, Alemanha e Inglaterra, respectivamente: 

Escola da Exegese (Demolombe, Zachariae), Escola dos Pandectistas (Windscheid, 

Gluck, Brinz), Escola Analítica de Jurisprudência (John Austin). 

Escolas de reação ao estrito legalismo ou dogmatismo. São três: Escola 

Histórico-Dogmática (Savigny, Hugo); Escola Histórico-Evolutiva (Kohler, Saleilles); 

Escola Teleológica (Ihering). 

Escolas que se abrem a uma interpretação mais livre. São sete: 1) Escola da 

Livre Pesquisa Científica (Gény); 2) Escola do Direito Livre (Stammler, Kantorowicz, 

Magnaud); 3) Escola Sociológica Americana (Pound, Holmes, Cardozo); 4) Escola da 

Jurisprudência de Interesses (Heck, Rumelin, Stampe); 5) Escola Realista Americana 

(Frank, Llewellyn); 6) Escola Egológica (Carlos Cossio); 7) Escola Vitalista do Direito 

(Luis Recaséns Siches). 

A teoria jurídica predominante na interpretação é o modelo dogmático, 

constituído pelas escolas exegética, histórica, o primeiro período de Ihering, a 

jurisprudência dos conceitos, com notável influência de Kelsen (VIGO, 2005, p. 36).  

No Código Civil atual, no entanto, buscou-se suplantar o formalismo jurídico 

advindo da influência do Direito Português, da Escola Germânica dos Pandectistas e do 

tecnicismo do Direito Romano (REALE in FERREIRA, 2003, p. 33 e 49). 

Diante da afirmação acima do organizador do Código Civil de 2002, de que se 
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procurou abandonar o estrito legalismo ou dogmatismo, infere-se que na sua 

interpretação, há que se buscar orientações em escolas que se abrem a uma 

interpretação mais livre. Esse é um indicativo da necessidade de uma “Nova 

Hermenêutica”, que será caracterizada a seguir. 

 

5 DISTINÇÕES ENTRE A VELHA E A NOVA HERMENÊUTICA 

Para diferenciar a Velha e a Nova Hermenêutica, é imprescindível destacar a 

relevância da Teoria dos Princípios. 

A juridicidade dos princípios passou por três fases: jusnaturalismo, 

positivismo e pós-positivismo (BONAVIDES, 2003, p. 264). 

Camargo denomina pós-positivismo as correntes que consideram a aplicação 

do direito como atividade criadora e se opõem ao positivismo Kelseniano e ao modelo 

lógico-dedutivo (CAMARGO, 2001, p. 140). 

No pós-positivismo há o progresso, portanto, da Nova Hermenêutica, em que 

os valores são considerados na fundamentação do ordenamento jurídico, conjugando, 

em bases axiológicas, a Lei com o Direito (BONAVIDES, 2003, p. 266). 

Na Velha Hermenêutica, portanto, os princípios carecem de normatividade, 

tendo caráter meramente programático. A sua crise refere-se à normatividade dos 

princípios. Como exemplo, pode ser citado Emílio Betti, mestre clássico da Velha 

Hermenêutica, que, de forma absoluta, antagoniza a normatividade dos princípios 

(BONAVIDES, 2003, p. 258, 268, 269).  

A velha hermenêutica é impregnada da concepção dogmática, que vê na lei 

escrita a expressão racional da vontade do legislador. A lei contém a solução certa para 

as soluções de conflito que se apresentam (COELHO, 2007, p. 150).  

O positivismo alega neutralidade normativista. O juiz é mero aplicador de leis 

que, ao sentenciar, apenas deduz e subsume (BONAVIDES, 2001, p. 22). Na Velha 

Hermenêutica as regras são extremamente importantes (BARROSO, 2003, p. 332).  

Nas tradicionais regras de interpretação, é feita a abstração do problema 

concreto a ser decidido, deve haver a subsunção do fato para se chegar à conclusão 

silogística. Para esse objetivo, são utilizadas as interpretações gramatical (texto), 

sistemática (conexão), teleológica (finalidade) e histórica (processo de criação), que se 
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complementam. Entretanto, os métodos de interpretação são insuficientes. Também 

não é clara a relação dos métodos entre si. É preciso decidir qual deve ser seguido em 

cada caso, quando conduzem a resultados diferentes (HESSE, 1983, p. 38-42). 

No modelo dogmático há uma visão unidimensional da matéria, sobre a qual 

se projeta e se constrói a interpretação. Essa visão unidimensional constitui um 

problema, uma vez que é possível descobrir até cinco dimensões na interpretação 

jurídica: a propriamente jurídica ou reguladora; a fática; a axiológica; a lingüística ou 

semiótica; a lógica (VIGO, 2005, p. 40 - 62). 

Por outro lado, a dogmática moderna enquadra as normas em duas categorias 

diversas: princípios (maior abstração e incidem sobre uma pluralidade de situações) e 

regras (conteúdo mais objetivo), e o estado jurídico ideal se consubstancia numa 

distribuição equilibrada de regras e princípios, para alcançar a segurança jurídica e a 

realização da justiça (BARROSO, 2003, p. 337). 

As cláusulas possuem conteúdo aberto, principiológico e dependente da 

realidade. Na Nova Hermenêutica, o sentido será determinado pelos elementos do caso 

concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a serem realizados, buscando a 

solução adequada para o problema a ser resolvido (BARROSO, 2003, p. 332).  

A nova interpretação não significa abandono do método clássico (fundado na 

aplicação das regras), nem dos elementos tradicionais da hermenêutica (gramatical, 

histórico, sistemático e teleológico), pois desempenham papel fundamental na busca do 

sentido das normas e na solução dos casos concretos. Mas o método clássico não é 

suficiente, donde a necessidade de se agregar novas idéias (BARROSO, 2003, p. 377). 

Na Nova Hermenêutica, o juiz intérprete, ao estabelecer a norma, é legislador: 

legisla entre as partes, e o direito vivo, norteado em princípios, prevalece sobre a regra 

(BONAVIDES, 2001, p. 22). 

Diante de um Código principiológico como o de 2002, com cláusulas gerais, 

conceitos indeterminados e conceitos determinados pela função, não há como se adotar 

as concepções da Velha Hermenêutica. Há de se buscar, de fato, uma Nova 

Hermenêutica, que contemple tanto as mudanças estruturais da legislação quanto as 

mudanças sociais. Não há como negar a influência dos princípios e cláusulas gerais na 

interpretação, como será visto em tópico próprio. 
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6 A INTERPRETAÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

Quando se fala em interpretação dos negócios jurídicos, especialmente dos 

contratos, pensa-se em investigar a vontade das partes. Todavia, há que se tecer 

algumas considerações a esse respeito. 

Existem dois critérios para a verificação da vontade das partes: o subjetivo e o 

objetivo. Naquele, a análise do intérprete considera a intenção, desprezando o sentido 

gramatical das palavras; neste, o que se perquire são os fins ou objetivos perseguidos 

pelas partes através da consumação do negócio (ABREU FILHO, 2003, p. 131).  

No critério objetivista, entende-se que as declarações determinam a confiança 

alheia, sendo, pois, o critério da confiança que domina a interpretação. É a denominada 

teoria da confiança ou do crédito social, que tem aplicação nos negócios inter vivos. 

Nesse critério, o negócio deve ser interpretado de acordo com a boa-fé (PASSARELLI 

apud ABREU FILHO, 2003, p. 131).  

No critério subjetivista, indaga-se a intenção das partes e prevalece a vontade 

real. Um exemplo dado por Danz é o Código Civil Alemão, que participa do dogma da 

vontade quando determina que, ao interpretar uma declaração de vontade, deve-se 

investigar a vontade real, sem se subordinar ao sentido literal (DANZ, 1941, p. 35). 

O Código de 1916 inclinava-se para o critério subjetivista, pois dispunha: 

Art. 85. Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção 
que ao sentido literal da linguagem. 

O Código Civil de 2002, entretanto, evita adotar simplesmente a declaração ou 

a vontade como formas de interpretação e a teoria da vontade não prevaleceu sobre a da 

declaração, uma vez que o artigo 112 acrescentou ao art. 85, do Código anterior, a 

expressão “nelas consubstanciada”, indicando que se deve observar a intenção 

manifestada e não o pensamento íntimo do declarante (GONÇALVES, 2006, p. 300): 

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção 
nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

Todavia, não se pode dizer que a teoria da declaração foi adotada. Há autores 

que entendem não ser possível a aplicação isolada da teoria da vontade ou a da 

declaração. Postulam a aplicação conjunta, pois são faces de um mesmo fenômeno 

(AMARAL apud GONÇALVES, 2006, p. 300). 
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Interpretar o negócio jurídico é, pois, evidenciar o sentido e alcance do 

conteúdo da declaração de vontade. Averigua-se a vontade concreta das partes, não a 

vontade interna, psicológica, mas a vontade objetiva, o conteúdo, as normas que 

surgem da declaração (AMARAL apud GONÇALVES, 2006, p. 299).  

Isso significa que o intérprete não pode abandonar a declaração de vontade e 

investigar livremente a vontade interna. Deve, com base na declaração, procurar o 

sentido da vontade. Se as palavras são claras e não há dúvidas, a vontade interna não 

deve ser investigada (VENOSA, 2005, p. 416).  

Em relação aos contratos e demais negócios escritos, a intenção é descoberta 

pela análise do texto. A partir da declaração escrita, chega-se à vontade dos 

contratantes. Somente quando um contratante alega e demonstra que certa cláusula não 

retrata a vontade manifestada na celebração do negócio, deve-se considerá-la 

verdadeira, de acordo com o artigo 112 (GONÇALVES, 2006, p. 299). 

Para Orlando Gomes, a interpretação negocial tem três funções: declaratória, 

integrativa e construtiva. Na primeira, o objetivo é estabelecer o que pretendem as 

partes. A segunda tem por finalidade preencher lacunas, enquanto a terceira visa a 

salvar o negócio, reconstruindo-o (GOMES apud ABREU FILHO, 2003, p. 131). 

Nessas três funções, é indispensável uma interpretação diferenciada, que 

ponderará os princípios e construirá a solução mais adequada ao caso concreto, como 

será visto a seguir. 

6.1 INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS E CLÁUSULAS GERAIS NA 

INTERPRETAÇÃO 

Os princípios e cláusulas gerais condicionam toda a interpretação, uma vez 

que o intérprete sopesará os princípios e, no caso do juiz, a cláusula geral lhe 

proporciona liberdade para decidir, já que estabelecerá o efeito que lhe parecer o mais 

adequado ao caso concreto. 

As cláusulas gerais são, portanto, mandatos para o juiz criar, completar ou 

desenvolver normas jurídicas com elementos externos ao sistema, ou seja, permitem o 

ingresso de princípios valorativos no ordenamento, que fundamentarão a decisão. Isso 

permite o controle racional da sentença e a construção e reconstrução do Direito 

Privado (COSTA in FERREIRA, 2003, p. 228, 231, 235, 236). 
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Normas abertas possibilitam, ainda, a alteração do conteúdo pela sociedade 

em evolução, através do que Reale denomina ESTRUTURA HERMENÊUTICA, que é 

um complemento natural da estrutura normativa (REALE in FERREIRA, 2003, p. 36).  

Por isso, a opção pelas CLÁUSULAS GERAIS, sem excessivo rigor 

conceitual, foi feita para “possibilitar a criação de modelos jurídicos hermenêuticos, 

quer pelos advogados, quer pelos juízes, para contínua atualização dos preceitos legais” 

(REALE in FERREIRA, 2003, p. 49). 

Na “nova hermenêutica”, é importante o papel do juiz, dos demais juristas, 

especialmente dos advogados e da doutrina, que é o modelo dogmático “que diz o que 

os demais modelos jurídicos significam” (REALE in FERREIRA, 2003, p. 36). 

O juiz tem poder para suprir lacunas e resolver observando valores éticos, 

onde há previsão ou a regra é deficiente. A Justiça tem uma função mais criadora, em 

sintonia com o princípio da eticidade (REALE in FERREIRA, 2003, p. 33-34). 

Isso significa que o juiz construirá a solução que lhe parecer a mais adequada 

ao caso concreto (NERY, 2006, p. 161 - 163). 

Perlingieri já propôs na Itália a interpretação axiológica como superação da 

interpretação literal e a interpretação crítico-construtiva, alertando que “uma 

interpretação não é correta porque é nova, mas deve ser rigorosamente correta para ser 

aceita como nova”. Isso significa que para que uma interpretação seja considerada 

válida, deverá ser sustentada por uma argumentação rigorosa, cientificamente válida 

(PERLINGIERI, 2002, p. 72 e 80). 

Por outro lado, considerando-se o fato de que os princípios se encontram em 

estado latente de colisão uns com os outros, não se deve realizar um à custa do outro. 

Onde houver colisões, é preciso estabelecer os limites dos bens para que ambos 

alcancem uma ótima efetividade, através, por exemplo, do Princípio da 

Proporcionalidade (HESSE, 1983, p. 48-49).  

Assim sendo, o art. 421 do CC apresenta três cláusulas gerais: autonomia 

privada (liberdade contratual); respeito à ordem pública; função social do contrato. O 

art. 422 prevê como cláusula geral a boa-fé objetiva (NERY, 2006, p. 421 - 413). 

A função social do contrato e a boa-fé objetiva, enquanto princípios para a 

interpretação dos negócios jurídicos, serão examinadas nos próximos tópicos. 
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6.2 FUNÇÃO SOCIAL  

A cláusula geral da função social tem dimensão constitucional e civilista. 

Decorre do princípio constitucional da solidariedade e da construção de uma sociedade 

mais justa, da função social da propriedade e do valor social da livre iniciativa. Por 

isso, a liberdade parcial de contratar, com objetivo de fazer circular riqueza, tem de 

cumprir sua função social (NERY, 2006, p. 411). 

Pelo princípio da socialidade, o contrato não configura apenas as pretensões 

individuais dos contratantes, mas também instrumento de convívio social e de 

preservação dos interesses da coletividade. O que ocorre em um contrato repercute nos 

outros do mesmo tipo. Além de útil, o contrato tem de ser justo (NERY, 2006, p. 412). 

No tocante ao conteúdo, o contrato atenderá à função social quando forem 

observados os valores da solidariedade, da justiça social, da livre iniciativa, for 

respeitada a dignidade da pessoa humana, valores ambientais, etc. A função social será 

desatendida quando: a) a prestação de uma das partes for exagerada ou 

desproporcional; b) quando houver vantagem exagerada para uma das partes; c) quando 

se quebrar a base objetiva ou subjetiva do contrato (NERY, 2006, p. 411). 

Assim, em decorrência dos Princípios da Eticidade e Socialidade, desponta em 

2002 o Princípio do Equilíbrio Econômico dos Contratos como base ética de todo o 

Direito Obrigacional, ao contrário do Código de 1916, que previa a rescisão de contrato 

só por ato ilícito (REALE in FERREIRA, 2003, p. 34). 

Face ao princípio da função social, a autonomia privada será sopesada. Em se 

tratando de cláusula geral, o juiz, na interpretação, poderá fixar o que significa a função 

social, com valores jurídicos, sociais, econômicos e morais. Também dará a solução de 

acordo com o caso concreto (NERY, 2006, p. 411). 

Tanto isso é verdade que poderá haver a revisão judicial ou resolução dos 

contratos pela Teoria da Imprevisão ou pela Resolução por Onerosidade Excessiva. 

Essas soluções são possíveis pela aplicação, pelo juiz, da cláusula geral da função 

social do contrato e da cláusula geral da boa-fé objetiva, que se passa a analisar. 

6.3 BOA-FÉ OBJETIVA 

O princípio da boa-fé objetiva também faz parte, no contexto da interpretação, 
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de uma aplicação social e ética do Direito dentro de um sistema aberto. 

Importa distinguir, primeiramente, a boa-fé objetiva da subjetiva. 

Para a aplicação da boa-fé subjetiva, o intérprete deve considerar a “intenção 

do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção. Antitética 

à boa-fé subjetiva está a má-fé, também vista subjetivamente como a intenção de lesar 

a outrem” (COSTA, 2000, p. 411). 

Como exemplos de boa-fé subjetiva encontram-se as normas dos arts. 221 e 

490 do CC (COSTA in FERREIRA, 2003, p. 254). 

A boa-fé objetiva é “modelo de conduta social, arquétipo ou standard jurídico, 

segundo o qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando 

como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade”. Os fatores 

concretos do caso, como status pessoal e cultural, são considerados por este modelo 

objetivo de conduta, não sendo aplicado mecanicamente (COSTA, 2000, p. 411). 

A boa-fé objetiva é denominada de concepção ética da boa-fé, enquanto a boa-

fé subjetiva é chamada de concepção psicológica da boa-fé (NERY, 2006, p. 414). 

Para Costa, no campo contratual, a boa-fé objetiva atua de três maneiras: 

norma de interpretação e integração do contrato, determinando o comportamento 

devido; limite ao exercício de direitos subjetivos; fonte autônoma de direitos, deveres e 

pretensões às partes contratantes (COSTA in FERREIRA, 2003, p. 257). 

De forma semelhante, Venosa entende que o Código Civil de 2002 indicou 

três funções inerentes à boa-fé objetiva: função interpretativa; função de controle e 

função de integração (VENOSA, 2005, p. 418). 

Dentro da função interpretativa, dispõe o art. 113, na parte geral: 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

Como controle dos limites do exercício de um direito, trata dos atos ilícitos: 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Em sua função integrativa, supre as lacunas dos negócios jurídicos: 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 
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do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-
fé. 

Venosa, ao compreender que o art. 113 trata da boa-fé objetiva, sustenta que o 

juiz deve rejeitar a intenção dos declarantes da vontade, nos negócios jurídicos, que se 

desvie dela, ou seja, da conduta correta para as circunstâncias, conforme o critério do 

razoável. É um processo teleológico de interpretação (VENOSA, 2005, p. 417). 

Venosa entende, ainda, que a boa-fé subjetiva, que é aquela intimamente 

refletida pelo declarante no negócio jurídico, também deve ser analisada pelo intérprete 

no caso concreto, conforme os princípios gerais (VENOSA, 2005, p. 418). 

Nery, ao contrário, deduz que o art. 113 versa sobre a boa-fé subjetiva, isto é, 

da intenção e do comportamento efetivo das partes na conclusão do negócio jurídico, 

afirmando que “nesse contexto, a boa-fé assume caráter subjetivo, tendo natureza 

jurídica de regra de interpretação do negócio jurídico” (NERY, 2006, p. 252). 

De qualquer forma, considerando-se o art. 113 como padrão na interpretação 

dos negócios jurídicos, a boa-fé é regra de interpretação de natureza cogente, 

imperativa e de obediência absoluta (TOMASZEWSKI, 2006, p. 41-42).  

Da boa-fé objetiva nascem deveres anexos, laterais ou instrumentais, que são: 

a) proteção, cuidado e segurança com a pessoa e os bens da contraparte; b) colaboração 

para o adimplemento correto do contrato; c) informação; d) omissão e segredo 

(COSTA in FERREIRA, 2003, p. 258). 

A boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser provada (GONÇALVES, 

2006, p. 301).  

Os usos e costumes de cada localidade também devem ser considerados, bem 

como os critérios abaixo. 

6.4 OUTROS CRITÉRIOS PARA A INTERPRETAÇÃO 

Nos negócios jurídicos benéficos ou gratuitos há uma liberalidade, ou seja, 

apenas um contratante se obriga, enquanto o outro se beneficia. É o que acontece na 

doação pura. A interpretação deve ser estrita porque há renúncia de direitos 

(GONÇALVES, 2006, p. 301). 

O art. 114 do Código Civil prevê que os negócios jurídicos benéficos e a 
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renúncia interpretam-se estritamente. Essa disposição dos critérios gerais de 

interpretação do negócio jurídico na Parte Geral foi uma inovação do Código de 2002, 

diferentemente do artigo 1.090 do Código de 1916, que os limitava aos contratos. Além 

de abranger todos os negócios benéficos, introduziu a renúncia (LOTUFO apud 

GONÇALVES, 2006, p. 301). 

Há, ainda, outros artigos no Código Civil e em leis especiais fixando regras 

sobre interpretação de negócios jurídicos, por exemplo: Art. 110: A manifestação de 

vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que 

manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento; Art. 111: O silêncio 

importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 

necessária a declaração de vontade expressa; Art. 423: Quando houver no contrato de 

adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais 

favorável ao aderente; Art. 819: A fiança dar-se-á por escrito, e não admite 

interpretação extensiva; Art. 843: A transação interpreta-se restritivamente e, por ela, 

não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos; Art. 1.899: Quando a 

cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que 

melhor assegure a observância da vontade do testador; Lei 8.078/90, Art. 47: As 

cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.  

Os autores indicam regras práticas para a interpretação dos contratos, entre 

elas: a) Nos contratos a interpretação deve ser conforme a boa fé, as necessidades de 

crédito e as leis de equidade; b) Para identificar a intenção dos contratantes, deve-se 

verificar como o vinham executando, de comum acordo; c) Na dúvida, interpreta-se o 

contrato da forma menos onerosa para o devedor; d) As cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas em conjunto, não isoladamente; e) A obscuridade é imputada àquele que 

redigiu, pois, podendo ser claro, não o foi; f) Na cláusula com dois significados, 

interpreta-se de acordo com o que pode ser exeqüível (princípio do aproveitamento); g) 

Se os termos são claros e apropriados, não se deve fugir ao sentido literal; interpretam-

se as cláusulas de estipulação, colocando-as em harmonia (MONTEIRO; DINIZ apud 

GONÇALVES, 2006, p. 302; e ABREU FILHO, 2003, p. 132). 
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6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira conclusão a que se chega é que os princípios e valores deverão 

nortear a interpretação, tendo em vista a crítica de que, no Código de 1916, tudo devia 

ser resolvido por preceitos normativos expressos, havendo raras referências à equidade, 

à boa-fé e outros critérios éticos, e a assertiva de que o Código de 2002 procurou 

harmonizar a técnica jurídica com esses valores. 

Em segundo lugar, se o objetivo era suplantar o apego ao formalismo, deve 

surgir uma nova interpretação, criativa e principiológica, que deve superar a 

interpretação estritamente legalista. Todavia, para se evitar que essa interpretação 

construtiva traga insegurança jurídica, deverá ser sustentada por uma argumentação 

rigorosa, cientificamente válida e, em se tratando de normas que não são exaustivas em 

si mesmas, como as cláusulas gerais, deverão ser interpretadas conforme os valores que 

constituem a base do ordenamento.  

Onde houver colisões de princípios, é preciso estabelecer os limites dos bens 

para que ambos alcancem efetividade, através, por exemplo, do Princípio da 

Proporcionalidade.  

Uma vez que o Código Civil de 2002 objetivou superar a visão patrimonialista 

e o dogma da vontade, os negócios jurídicos fazem parte dessa nova perspectiva, uma 

vez que também se sujeitam a valores e princípios, como a boa-fé objetiva e a função 

social, princípio inclusive constitucional, em cujo vértice está a dignidade da pessoa 

humana. Por isso, requerem uma interpretação diferenciada para terem eficácia.  

Dessa forma, a interpretação principiológica representa a superação da 

interpretação legalista e é decisiva na Reconstrução da Dogmática do Direito Civil, 

especialmente dos Negócios Jurídicos. 
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RESUMO 

O trabalho objetiva apresentar uma nova perspectiva da função social dos contratos 

como sendo um binômio envolvendo estabilidade social e cooperação nas relações 

sociais. Como forma de ilustrar o ponto que se pretende demonstrar é feita uma breve 

exposição sobre as teorias da quebra eficiente do contrato e a tutela externa do crédito 

na figura do terceiro ofensor.  São identificadas as críticas à teoria americana da quebra 

eficiente do contrato, ressaltando que toda quebra impõe uma série de custos de 

transação que são dificilmente mensuráveis a priori, invalidando uma das premissas da 

própria teoria. Quanto à idéia do terceiro ofensor, verifica-se que a possibilidade de 

responsabilizar um terceiro pela interferência em contrato alheio revela uma 

preocupação do sistema com a salvaguarda da estabilidade das relações contratuais, 

como um dos objetivos do ordenamento jurídico. O contrato é ainda apresentado ainda 

como uma forma de infra-estrutura social, ao permitir uma realocação de recursos, 

sendo este um dos aspectos de sua função social. Por fim, apresenta-se uma visão da 

função social do contrato como possuindo uma função social originária relativa que 

seria a de garantir as expectativas das partes permitindo a cooperação dos indivíduos. 

Existiria ainda uma função social instrumental pela qual o contrato deve ser utilizado 

para promover os valores sociais vigentes, especialmente os de justiça e lealdade social, 

como forma de promover ainda mais a utilização do instituto. 

 

PALAVRAS CHAVES: CONTRATO, FUNÇÃO SOCIAL, TERCEIRO OFENSOR, 

QUEBRA EFICIENTE. 
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ABSTRACT 

The paper attempts to show a new perspective on the social function of contracts as a 

duality involving social stability and cooperation between individuals. As a way to 

illustrate the point it is made a brief exposition on the theories of efficient breach of 

contracts and the external protection of credit in the notion of a third offender of 

contractual relations. It identifies the critics regarding the American theory of efficient 

breach, emphasizing that every breach of contract implies transaction costs that are hard 

to measure a priori, therefore invalidating the very premises of the theory. In regard of 

the idea of the third offender, it is possible to make an individual liable for his 

interference with contractual relations of third parties. That reveals the concern of the 

juridical system in preserving contractual relations. The contract is also shown as social 

infra-structure, as it allows re-allocation of resources, being this feature one of the 

aspects of social function. In conclusion, it is shown a perspective of contract as having 

an originary social function as a way to secure individuals expectations and allow 

cooperation among them. There is also an instrumental social function of contract, by 

which contracts are to be used as a way to secure social values, specially justice and 

social loyalty, and thus fostering even more the use of the institute. 

 

KEYWORDS: CONTRACT; SOCIAL FUNCTION; THIRD OFFENDER; 

EFFICIENT BREACH. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo parte da idéia de que a noção de função social, expressamente 

consagrada na legislação, funciona como um vetor interpretativo da própria noção de 

contrato e relaciona-se com a razão de ser do instituto do contrato e seu papel de 

permitir as trocas e a circulação de riqueza. Antes, é defendida a necessidade de 

apreciação funcionalizada dos contratos, em razão dos valores emanados pela 

Constituição Federal, vez que, não raro, a doutrina elabora argumentos que tendem a 

menosprezar a idéia de função social aplicada aos contratos.    
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Perquirir-se-á a figura do terceiro ofensor em comparação com as teorias 

americanas relacionadas com o ato ilícito (tort) de interferências ilícitas em relações 

contratuais (tortious interference with contractual relations). 

Far-se-á ainda o estudo da teoria da “quebra eficiente” do contrato, suas 

origens, a perspectiva da análise econômica do direito, os pressupostos para a aplicação 

da teoria, as críticas e os reais impactos que sua aplicação tem nos custos de transação 

das relações contratuais. 

Por fim, será feita a verificação das implicações recíprocas dos temas. O 

trabalho apresenta a ponderação de que a função social do contrato é um comando para 

que a prática contratual não seja utilizada de tal forma que venha a minar as próprias 

bases de sustentação do instituto do contrato e sua razão de ser  -  um mecanismo para a 

alocação eficiente de recursos.  

Dessa forma, conclui-se que a função social reside na harmonização prática 

de dois grandes vetores  jurídicos: segurança jurídica das relações e estabilidade social. 

 

 

1. NOVOS PARADIGMAS PARA A TEORIA DOS CONTRATOS  

 

                   A funcionalização dos direitos é realidade que decorre da Constituição 

brasileira de 1988, que faz a previsão da dignidade da pessoa humana, como um de seus 

fundamentos, artigo 1º, inciso III, e da solidariedade social como objetivo fundamental 

da República, no artigo 3º, inciso I. Ao regular o direito de propriedade, em seus artigos 

5º, inciso XXIII e 170, inciso III, a Constituição Federal condiciona-o à sua função 

social, afastando a possibilidade de abuso do direito de usar, gozar e dispor de bens. 

               Com o advento do Código Civil de 2002, os valores dos Códigos oitocentistas 

são expurgados da ordem jurídica nacional, sendo rejeitada a idéia do indivíduo como 

centro do universo e a propriedade, seu reflexo patrimonial, deixa de ser absoluta, como 

é percebido pelo teor do artigo 1228, e seus parágrafos.  

               O enfoque social do Código repercute no plano contratual, devendo os 

contratos ser instrumentos de realização da justiça social.1 Essa alteração de paradigmas 

                                                 
1 NETTO LÔBO, Paulo Luiz, em Contrato e Mudança Social, RT ano 84, volume 722, dezembro de 
1995, página 44, expressa com clareza o novo ideário: “o sentido e o alcance do contrato reflete 
sempre e necessariamente as relações econômicos e sociais praticadas em cada momento 
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implica numa necessária revisão da principiologia clássica, “à luz de outros paradigmas 

de ordem ética e política”.2

A construção do novo código orientou-se por uma tríade de valores 

considerados essenciais: a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Tais valores 

procuram espelhar representam a preocupação da sociedade atual. A eticidade comanda 

a inclusão de padrões – standards – éticos que devem permear as condutas da vida civil. 

A socialidade impõe a percepção da prevalência dos valores coletivos sobre os 

individuais. A operabilidade reflete uma preocupação coma eficiência e repercussão 

prática das normas na efetivação dos direitos. 

Desta forma, não só a construção de um novo código, mas a própria 

evolução do direito civil indica tanto uma publicização como uma constitucionalização 

do direito civil. A publicização compreende o processo de crescente intervenção 

estatal, especialmente no âmbito legislativo, característica do Estado Social do século 

XX.3 A constitucionalização, por sua vez, indica um movimento com a perspectiva de 

submeter o direito positivo aos fundamentos de validade constitucionais. 

A esfera do privado abandonou um caráter de núcleo impenetrável para 

admitir uma maior ingerência por parte do Estado, consubstanciada, tanto na regulação 

expressa como na adoção de normas de “textura aberta”, amoldáveis ao caso concreto 

de acordo com os delineamentos dos valores envolvidos.  

Essa evolução se faz ainda mais sensível quanto a disciplina dos contratos, 

tendo em vista a redação de dispositivos como o art. 421 e 422 do Código Civil, que 

consignam: 

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato. 
 
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

                                                                                                                                               
histórico. O modelo liberal tradicional, inclusive sob a forma e estrutura do negócio jurídico, é 
inadequado aos atos negociais existentes na atualidade, porque são distintos os fundamentos, 
constituindo obstáculo às mudanças sociais. O conteúdo conceitual e material e a função do 
contrato mudaram, inclusive para adequá-lo às exigências de realização da justiça social, que 
não é só dele, mas de todo o direito”. 
2 REALE, Miguel. O Novo Código Civil e seus Críticos. Disponível em: 
<http://www.miguelreale.com.br/artigos/ncc/nccc.htm>. Acessado em: 07/01/08. 
3 LOBO, Paulo Luis Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Revista de Informação legislativa. 
Brasília a. 36 n. 141 jan./mar. 1999. 
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Abre-se um espaço para que as normas sejam interpretadas mediante a 

técnica própria do direito constitucional de ponderação entre os princípios envolvidos, 

especialmente na impossibilidade de definição a priori do conteúdo exato de expressões 

como “função social” e “boa-fé”. 

O intérprete deverá adotar os valores sobre os quais a nova ordem civil está 

fundada como horizonte de pré-compreensão para que, através da atividade 

interpretativa, possa fixar o conteúdo da norma sobre o caso concreto. 

 

2. FUNÇÃO SOCIAL, LIBERDADE DE CONTRATAR E ABUSO DE DIREITO 

 

                   O Art. 421 do CC consigna que a liberdade de contratar será exercida: 1) em 

razão; e 2) nos limites da função social. 

Na lição de Judith Martins Costa,  

A expressão “em razão da” indica, concomitantemente: a) que a 
função social do contrato integra, constitutivamente, o modo de 
exercício do direito subjetivo (liberdade contratual); b) que é o seu 
fundamento, assim reconhecendo-se que toda e qualquer relação 
contratual possui, em graus diversos, duas distintas dimensões: 
uma, intersubjetiva, relacionando as partes entre si); outra, trans-
subjetiva, ligando as partes a terceiros determinados ou 
indeterminados. Assim, a função social não opera apenas como um 
limite externo, é também um elemento integrativo do campo de 
função da autonomia privada no domínio da liberdade contratual.4

 

Fica bem exemplificado que a idéia de função social, e o valor de 

socialidade nela consubstanciado permeiam toda a nova moldura principiológica do 

direito contratual. 

Não existe mais uma liberdade contratual desvinculada de sua função social, 

de modo que a própria existência do direito de contratar está adstrita a esta função. A 

finalidade do exercício da liberdade passa a ser elemento de existência do próprio 

direito subjetivo. 

Colocando a questão de outra forma, existe uma esfera de liberdade que é 

permitida aos indivíduos, pois o exercício adequado dessa liberdade consubstancia uma 
                                                 
4 MARTINS-COSTA, Judith. Notas sobre o Princípio da Função Social dos contratos. Disponível 
em:<http://www.realeadovogados.com.br>. Acessado em: 27/12/07. 
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função social. Não se trata, contudo, de uma mitigação da autonomia da vontade, pois 

“a moderna teoria do contrato não enfraqueceu a autonomia da vontade, apenas deu-

lhe um approach tendo em vista o fortalecimento da verdadeira liberdade de contratar 

entre os personagens socioeconômicos tão desiguais”.5

Como já ressaltado, não se pode verificar o exato conteúdo da idéia de 

“função social”, porém esse conteúdo e parte essencial para a própria existência do 

direito em questão. 

Desta forma, a liberdade de contratar em desconformidade com a função 

social é um exercício não protegido pela ordem jurídica. Desta forma, é possível que o 

exercício irregular desse direito seja gênese de responsabilidade civil por ato ilícito, com 

fundamento na previsão do art. 187 do Código Civil: Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

O dispositivo considera que a tutela da ordem jurídica sobre um direito 

subjetivo deve levar em consideração a forma do exercício, legitimando-se o direito a 

posteriori. O exercício abusivo romperia o equilíbrio econômico social, gerando assim, 

independentemente de culpabilidade, a obrigação de reparação de danos.  

O Enunciado n.º 37 da I Jornada de Direito Civil, do CJF - Conselho da 

Justiça Federal corrobora tal entendimento ao dispor: “A responsabilidade civil 

decorrente do abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se exclusivo no 

critério objetivo-finalístico”. 

Orlando Gomes, por sua vez, indica que "o abuso de direito é uma fórmula 

elástica que permite conter toda ação que se reputa inconveniente à nova ideologia das 

relações humanas, ao novo sentido que se vem emprestando ao comportamento 

social".6

Logo, fica clara a possibilidade de responsabilidade civil pelo exercício do 

contrato em desconformidade com a função social. 

                                                 
5 MANDIM, Adrinana. A função social do contrato e o princípio da boa-fé no novo Código Civil 
Brasileiro In: Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil,.São Paulo, v.16, p.142-159, mar/abril, 
2002, p.159. 
6 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1957. p. 124. 
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A doutrina já identifica algumas formas de abuso de direito em uma relação 

contratual: venire contra factum proprium, supressio e surretio, a regra tu quoque.7

Tais abusos levam em consideração os agentes dentro de uma relação 

contratual singularmente considerada. Trata-se, por conseguinte, do aspecto 

intersubjetivo da boa-fé, indicado pela professora Judith.  

Quanto ao perfil trans-subjetivo da boa-fé, de que forma é possível 

vislumbrar a possibilidade de um exercício irregular da liberdade de contratar em 

relação a terceiros relativamente? A resposta perpassa pela análise da nova perspectiva 

do princípio clássico da relatividade dos contratos, segundo o qual “o contrato só ata 

aqueles que dele participaram. Seus efeitos não podem nem prejudicar nem aproveitar 

a terceiros”.8

No momento atual, contudo, existe uma mudança de paradigma, pois 

segundo as normas e os valores da ordem jurídica vigente, a liberdade de contratação 

existe não mais para tutelar apenas os contratos entre partes individuais.  

Assim, é plenamente possível vislumbrar a figura de uma terceira parte, que 

alheia a um determinado contrato venha a sofrer o dano da relação contratual ou até 

mesmo venha a interferir com esta relação contratual. Nesse sentido, “há uma via de 

mão dupla que demanda um atuar dos contratantes para o bem comum, assim como um 

agir da sociedade que não sacrifique o bem individual, considerado solidário em 

relação aos bens dos demais.”9

O fundamento da responsabilidade daquele que interfere na relação 

contratual de outrem é exatamente o abuso de direito, o abuso da liberdade de contratar 

em conflito com a liberdade de outros, já sedimentada em um contrato prévio. 

O ordenamento pátrio já apresenta dispositivos que ensejam a 

responsabilidade do terceiro infrator, como forma de desestimular as quebras 

contratuais, a exemplo do art. 608 do Código Civil, que estabelece responsabilidade 

daquele que alicia serviços alheios. 

                                                 
7 GUERSONI, Angelo Junqueira. Boa-Fé Objetiva no Direito Contratual. Dissertação de Mestrado. 
UFPR. Curitiba. 2006. 
8 VENOSA, Sílvio de Salvo. Teoria geral dos contratos. 3ª. São Paulo: Atlas, 1996. p. 26. 
9 ROSENVALD, Nelson. A função social do contrato. Revista MPMG Jurídico. Ano II - número 9 - 
abril/maio/junho de 2007. p 10/20. p. 15. 
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Por isso, fica claro que o ordenamento brasileiro alberga a “tutela externa do 

crédito”, permitindo a responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito do crédito. 

Trata-se de uma harmonização dos princípios da reparação do dano e da liberdade 

contratual, o que permite o aumento na confiança nos contratos e em sua estabilidade. 

Essa preocupação do ordenamento com a estabilidade e confiança nas 

relações são pistas que permitem inferir de melhor forma os contornos da função social 

do contrato.  

Por ora, fica consignada a inegável necessidade da funcionalização dos 

contratos, seguimos a marcha para compreender o seu efetivo significado. 

 

 3. EFFICIENT BREACH THEORY E SUAS CRÍTICAS 

 

Existe uma teoria muito debatida no direito americano, especialmente no 

contexto dos estudiosos do movimento Law & Economics, relativamente aos casos onde 

a quebra de um contrato (breach) seria socialmente eficiente. 

Trata-se da efficient breach theory, inicialmente imaginada em 1970, em um 

artigo de Robert Birminghan, que apresentou um modelo explicativo para as quebras 

contratuais eficientes. Sete anos mais tarde o termo foi introduzido por Charles Goetz e 

Robert Scot para batizar o novo tema.10

Igualmente influente no desenvolvimento desta teoria, está a famosa 

enunciação de Oliver Wendell Holmes, de que no sistema da Common Law, o dever de 

manter um contrato significa apenas a previsão de que se faz necessário o pagamento de 

danos se o contrato não for cumprido.11

De fato, esta visão onde o remédio para a quebra de um contrato é uma 

compensação monetária evoluiu no direito americano de modo a determinar como 

medida compensatória para uma quebra contratual o standard de expectation damages. 

Esse padrão objetiva colocar aquela parte que sofreu a quebra contratual na 

mesma situação em que estaria caso o contrato tivesse sido realizado, ou seja, garantir à 

parte o ganho – lucro – esperado com a relação contratual. 

                                                 
10 PERILLO, Joseph M., Misreading Oliver Wendell Holmes on Efficient Breach and Tortious 
Interference Fordham L. Rev. Vol. 68. p. 1085/1091. 2000. p. 1086. 
11 HOLMES. Oliver W. The Path of Law. Harvard Law Review, Vol. 110, No. 5. (Mar., 1997), pp. 991-
1009 
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O sistema de conseqüências judiciais para quebra de contratos na Common 

Law prioriza as compensações monetárias em detrimento das medidas de execução 

específica – specific performances, que objetivam a efetiva realização do objeto 

contratual. 

Assim, os defensores da teoria da quebra eficiente, argumentam que tal 

padrão encoraja a quebra contratual nos casos onde o ganho esperado por não se 

cumprir o contrato excede a perda daquele em face de quem foi descumprido o contrato. 

Nessas situações a quebra de um contrato pode levar a um resultado “pareto-superior” e 

desta forma, deveria ser permitida ou encorajada pelo direito. 

Observe-se o seguinte exemplo prático: O indivíduo “A” contrata com “B” a 

venda de um determinado objeto por 100 (cem) reais. Contudo, antes da entrega, “C” 

oferece para “A” o valor de 150 (cento e cinqüenta reais) pelo mesmo objeto. Se “A” 

quebrar o negócio e em razão disso “B” sofrer danos de 25 (vinte e cinco) reais, “A” 

poderá indenizar os danos sofridos por “B” e ainda guardar um lucro de 25 (vinte e 

cinco) reais em relação ao que teria se tivesse cumprido o contrato original.  

O resultado é uma situação “pareto-superior”, pois “A” melhorou sua 

situação sem ninguém ter sido prejudicado.   A eficiência para o grupo foi favorecida 

pela quebra. Uma aplicação em maior magnitude é advogada pelos partidários da teoria 

para a sociedade. 

Contudo, convém observar que o incentivo para descumprir um contrato 

quando o ônus de seu adimplemento é maior que o ônus de se pagar o valor dos danos, o 

incentivo é factual, prático, sendo desnecessária uma norma que assim o incentivasse. 

Desta forma, a teoria da quebra eficiente passa a ter sua relevância não no 

plano explicativo, mas no plano normativo. As quebras eficientes, da forma como 

vislumbradas na teoria, só serão possíveis se o remédio para a quebra do contrato for o 

padrão dos expectation damages.  

Com base nessas idéias, Richard Posner, um dos expoentes em Law & 

Economics, defende que a regra mais eficiente para regular inadimplementos contratuais 

é aquela que prescreve indenização pelos lucros esperados, garantindo ao devedor os 

incentivos para cumprir apenas os contratos eficientes.12

                                                 
12 POSNER, Richard. Economic analysis of law. 6ª. Nova York: Aspen. 2003. p. 120. 
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A imposição, através da norma jurídica, de danos adicionais tais como 

punitive damages – danos punitivos utilizados em casos de responsabilidade civil por 

atos ilícitos – poderiam inviabilizar quebras eficientes.  

Não só a imposição de danos adicionais seria contrária à quebra eficiente, 

mas a adoção de medidas de execução específica, de forma a induzir o adimplemento do 

contrato, seriam indesejáveis, pois poderiam desestimular as quebras eficientes. 

De fato, uma das preocupações do sistema normativo é a eficiência das 

relações sociais e que através das transações entre os indivíduos os recursos econômicos 

sejam alocados da forma mais eficiente e de modo a trazer o maior nível de bem estar ao 

grupo social integralmente considerado.  

A teoria da quebra eficiente, contudo, traz em si algumas pré-suposições que 

necessitam ter a validade verificada, sob pena da mesma consistir tão somente um 

exercício hipotético. 

Inicialmente, parecem ser imediatas duas suposições da teoria, que são 

plenamente identificáveis: 1) os custos necessários ao cumprimento do contrato; 2) o 

ganho esperado pela outra parte. 

A teoria enunciada de forma hipotética é bastante sedutora, porém deixa de 

levar em consideração os diversos custos de transação envolvidos e o efeito da quebra 

perante a sociedade. 

Observe-se, que a parte que quebra o contrato dificilmente será capaz de 

medir com precisão o custo que a existência de um precedente de quebra contratual irá 

representar em suas negociações futuras. Outro valor de difícil mensuração são as 

oportunidades de negócio perdidas pela outra parte em razão da quebra. 

Os custos relativos a eventuais ações judiciais para discutir o valor da 

indenização devem ser levados em consideração e estes irão depender da previsibilidade 

do ordenamento jurídico. 

Por fim, a teoria deixa de analisar o ônus imposto à sociedade. Se for 

amplamente aplicada, tal teoria implicaria no aumento dos custos de transação relativos 

à busca de informações sobre o mercado para identificar em que casos haveria a 

probabilidade da outra parte vir a quebrar o contrato sob o argumento da eficiência do 

descumprimento. 
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A quebra contratual mina o princípio mais básico que o direito contratual 

visa proteger: as expectativas e previsibilidade da conduta das partes contratantes.  

A previsibilidade e expectativas das relações sociais e dos negócios jurídicos 

é um valor central da sociedade. Esse valor possui uma função social: permitir a 

estabilidade do instituto do contrato, tendo em vista o seu papel na realocação de 

recursos e na viabilização da atuação conjunta dos indivíduos. 

Neste ponto, é interessante consignar a visão de Charles Fried, professor da 

Universidade de Harvard que indica que os contratos devem ser vislumbrados como 

promessas, carregadas de um elemento de obrigação não só jurídico, mas também 

moral. Ressalta ainda que o instituto da “promessa” é essencial à organização social 

pois permite a viabilização mútua dos objetivos individuais ao permitir a possibilidade 

de confiança numa conduta alheia futura: 

É necessário que eu possa tornar adotar um curso de conduta não-
opcional, que de outra forma seria opcional para mim. Fazendo 
isto, eu posso facilitar os projetos de outros, pois eu torno possível 
a estes contar com minha conduta futura. Assim, poderão buscar 
projetos cada vez mais complexos e extensos.13

 

A teoria da quebra eficiente transforma a opção de cumprir ou não um 

contrato num exercício matemático e análise de custo benefício. Contudo, esta análise é 

idealizada de forma estática, para uma situação e um contrato isoladamente considerado. 

Não se leva em consideração o perfil dinâmico das relações em uma economia de 

mercado. 

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação ao estabelecer as 

formas e limites de reparação para as quebras contratuais visa substituir a auto-tutela 

dos indivíduos, ou seja, a força privada. Assim, a ordem normativa deseja encorajar o 

cumprimento dos contratos de forma plena de modo a proteger as expectativas 

contratuais validamente constituídas.14

Como ressaltado, apesar das críticas, a teoria possui um grande apelo, 

especialmente na definição de limites na atribuição de danos relativos ao 

descumprimento contratual. 

                                                 
13 FRIED,Charles. Contract as Promise. Massachussets: Harvard University Press. 1981.  p. 13. 
14 PERILLO, Joseph M. idem. p.1096. 
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A teoria possui uma interpenetração com um ilícito do direito americano, o 

tort of interference with contracts. Trata-se de um ilícito que enseja responsabilidade 

civil daqueles que interferem de forma maliciosa, ilícita com relações contratuais. 

 

4. TORTIOUS INTERFERENCE WITH CONTRACTS 

 

No direito americano, o ilícito civil de interferência é vislumbrado em duas 

vertentes: 1) interference with contracts; e 2) interference with prospective bussines.15

O primeiro pressupõe a existência de uma relação contratual na qual se 

interfere de forma a romper o vínculo existente. O segundo tão somente uma atuação 

que interfere com negócios futuros. 

A existência de tal ilícito pressupõe uma noção de fair play dentro do 

mercado. Pretende-se reprimir que um determinado indivíduo atue de forma desleal ou 

desconforme o direito em relação às relações jurídicas de outrem. Tal concepção traduz-

se no “Unlawful Means Test”, um padrão ou “teste” aplicado ao caso concreto pelos 

juízes para verificar a caracterização do ilícito. 

As origens deste ilícito deitam raízes nas relações entre locador e locatários e 

nas relações entre empregadores e empregados.16 As cortes de justiça garantiam este 

remédio contra terceiros que induziam os locatários a sair e aos empregados a 

abandonar o emprego. Tal figura de ilícito surgiu exatamente porque, à época, não 

existia um remédio dentro da teoria dos contratos, pois tais relações eram por tempo 

indeterminado e podiam ser finalizadas a qualquer momento. 

Outro precedente famoso ocorreu em 1853, no caso Lumley v. Gye17. 

Lumley era o dono de uma casa de ópera, que moveu a referida ação contra Gye, um 

dono de teatro rival, pois este teria induzido uma famosa cantora de ópera Joanna 

Wagner, a quebrar o contrato de performance com Lumley. 

No caso, a tese defendida por Lumley era a extensão da regra de indução das 

relações de locador-locatário para a relação contratual em questão. A decisão da tribunal 

levou em consideração a natureza da relação sobre a qual recaiu a interferência e sua 

                                                 
15 VARADARAJAN, Deepa. Tortious Interference and the Law of Contract: The Case for Specific 
Performance Revisited. Yale Law Journal, Vol. 113, p. 735/760. Nov/Dez 2001. p. 741/742. 
16 VARADARAJAN, Deepa, idem. p. 744. 
17 Lumley v. Gye (118 Eng. Rep. 749 (Q.B. 1853)). 
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similaridade com a relações onde a atuação de um terceiro sobre uma relação 

obrigacional de outrem causa dano a uma das partes envolvidas. 

Outro exemplo, mais atual e bastante conhecido tanto pelo seu caráter 

iconográfico, como pelos elevados valores envolvidos é o caso “Texaco v. Pennzoil”18, 

em 1987. 

Em um breve relato do caso, duas empresas da área de petróleo e gás, 

Pennzoil e Getty Oil, negociavam os termos da compra de parte das ações da segunda e 

uma possível fusão e reestruturação da mesma. Diversas tratativas já haviam sido 

realizadas, chegando-se aos fundamentos básicos de um acordo. Além disso, as duas 

empresas divulgaram ao mercado a existência desse princípio de acordo, segundo 

matéria do Wall Street Journal em 5 de janeiro daquele ano. 

Entretanto, durante estas negociações e antes da formalização de um 

documento final, a Texaco, analisando o possível valor das ações da Getty Oil e os 

possíveis benefícios de uma aquisição. Assim, a Texaco propôs uma oferta pela 

integralidade das ações da Getty Oil por um valor superior ao oferecido pela Pennzoil. 

Os executivos e proprietários das ações da Getty Oil aceitaram a proposta da 

Texaco, emitindo um novo press release sobre a aquisição. 

A Pennzoil moveu então uma ação de responsabilidade por ato ilícito (tort) 

contra a Texaco. O resultado foi uma indenização de bilhões de dólares a ser paga à 

Pennzoil, sendo reconhecido que a Texaco, de forma consciente, interferiu com uma 

relação contratual alheia.  

O interessante a ser observado é que foram estabelecidos danos punitivos na 

esfera de bilhões de dólares. O que ressalta que o valor elevado da condenação não só 

levou em consideração o preço de mercado da parte pretendida das ações da Getty Oil, 

ou os custos que a Pennzoil teve com a negociação e a posição que estaria caso o 

contrato tivesse sido adimplido. A ordem jurídica americana foi além e estabeleceu uma 

condenação adicional – punitive damages – com o intuito de punir a conduta da Texaco, 

bem como de prevenir condutas similares. 

Esta noção de que existe um ilícito civil, um errado (tort), em interferir com 

um uma relação contratual alheia, punível em valores adicionais aos da mera 

                                                 
18 “Texaco v. Pennzoil” (729 S.W. 2d 768, 843-844. 1987). 
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compensação pela quebra do contrato, ressalta de forma clara a existência de um 

interesse social em preservar a tranqüilidade e a estabilidade das relações contratuais. 

Na ótica da teoria da quebra eficiente, tais danos punitivos não deveriam ser 

estabelecidos, pois eles estariam a “artificialmente” inviabilizar as quebras eficientes, 

teoricamente mais benéficas à sociedade. 

Cria-se um contraponto entre dois argumentos que, ao menos em teoria, são 

bastante cativantes. É no interesse da sociedade o equilíbrio e estabilidade das relações 

contratuais da mesma forma que é no interesse social que o sistema contratual permita 

que os recursos sejam realocados de forma eficiente àquele que o mais valoriza. 

É posicionamento deste trabalho que este contraponto é apenas aparente e 

encontra sua solução ao se buscar a compreensão do que representa, qual a utilidade do 

contrato para a sociedade, qual a sua “função social”. 

Antes de efetuar tal análise, é interessante verificar no direito interno, como 

a idéia de uma função social de contrato pode ser utilizada para consubstanciar a 

existência de um ilícito civil, similar ao tort of interfence.   

 

5. A UTILIDADE DOS CONTRATOS PARA A SOCIEDADE 

 

É proposta deste trabalho que a razão de ser do contrato e sua verdadeira 

“função social” é permitir a efetiva cooperação dos indivíduos em sociedade e permitir 

uma contínua realocação dos recursos no mercado, reduzindo os custos de transação e 

permitindo a estabilidade e desenvolvimento sociais.  

Para Robert Cooter e Thomas Ulen, o propósito primeiro do contrato é 

permitir a cooperação entre os indivíduos ao transformar jogos com soluções não 

cooperativas em jogos com soluções cooperativas.19

Conforme já mencionado, existe um interesse dos indivíduos em poder 

planejar para o futuro podendo tomar por certas as condutas de outrem. Por essa razão, 

os indivíduos entram em acordos e fazem promessas. 

Neste ponto, o que existe são apenas promessas, que em abstrato não contam 

com qualquer elemento externo de efetivação. Contudo, é também do interesse 

                                                 
19 COOTER, Robert; ULEN Thomas. Law and Economics. 3ª. Adison Wesley Series in Economics. 
2000. p. 187. 
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individual que os termos estabelecidos sejam cumpridos, através de uma estrutura 

efetiva.  

Do contrário, os custos (de transação) com o próprio ato de contratar seriam 

elevados, pois as partes estariam em constante preocupação e vigilância para assegurar 

que a outra parte vai cumprir sua parte do acordo. 

Desta forma, há um interesse em criar regras e um sistema de conseqüências 

de modo criar incentivos ao cumprimento dos contratos. A explicação teórica é 

encontrada na chamada Teoria dos Jogos, que estuda as diversas estratégias para 

tomadas de decisão frente a situações com regras determinadas. Nas palavras de Paulo 

Furquim: 

“Em resumo, há casos – bastante comuns, diga-se de passagem – 
em que a ação na busca do interesse individual resulta em uma 
situação indesejável pelo coletivo. Em outras palavras, ao escolher 
o que é melhor para si, cada parte pode impor perdas às 
contrapartes, o que pode acarretar um resultado pior para todos. 
Há ganhos, portanto, ao limitar o comportamento das partes (em 
especial aquele que é desejado do ponto de vista individual), com o 
objetivo de alcançar uma situação coletivamente superior.”20

 

Assim, inegável que a função econômica do contrato se confunde com sua 

função social. A sociedade necessita para sua estabilidade e desenvolvimento de um 

instrumento que permita criar um sistema de conseqüências para os acordos ou 

promessas que os indivíduos fazem de modo a garantir um mínimo de segurança e 

estabilidade dentro da sociedade e de modo a viabilizar o planejamento e 

desenvolvimento das relações sociais. O contrato é este instrumento. 

Assim, a função social do contrato é a de garantir a estabilidade das 

promessas e dos acordos como uma forma de servir o bem comum. Para atingir este 

bem comum os contratos devem incentivar a confiança nas relações e na viabilidade do 

próprio ato de contratar, desta forma criando mercados robustos e permitindo o 

desenvolvimento da sociedade.21

Para melhor ilustrar o ponto sobre a função social do contrato, permita-se a 

seguinte analogia. 

                                                 
20 SZTAJN, Rachel; Zylbersztajn, Décio. Direito e Economia. São Paulo: Campus/Elsevier, 2005. 
p.115/116. 
21 RUSSELL, Irma S. The Broken Promise of Efficient Breach: Sacrificing Certainty for False 
Efficiency. University of Tulsa. 2007. Disponível em: <http://works.bepress.com/irma_russell/2.> p. 9. 
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O valor dos idiomas é diretamente proporcional ao número de indivíduos 

que dele se utilizam. Observe-se que um dialeto de uma tribo no interior da Amazônia 

pode ser incrivelmente belo, com uma sonoridade ímpar para cada palavra, porém, do 

ponto de vista social não é tão útil para a sociedade como um todo pois se trata de uma 

linguagem restrita a poucos indivíduos. 

Línguas como o inglês e o espanhol, por sua vez, tem alto valor, pois são 

largamente utilizadas, são “convenções” que permitem uma interação entre vários 

indivíduos com alto grau de estabilidade (os sentidos das palavras são conhecidos, o que 

gera confiança das partes sobre a existência de entendimento entre as mesmas). 

Os contratos seguem uma sistemática similar. Ainda na lição de Charles 

Fried, os contratos são um aparato convencional na sociedade através dos quais 

permitem transformar uma troca futura em uma atual. Tratam-se de uma mecanismo que 

os contratantes invocam, cada qual com consciência de que o outro está a invocar o 

mesmo mecanismo.22

Quanto mais certa for a previsibilidade do correto funcionamento desse 

aparato convencional (o contrato), mais e mais indivíduos o irão utilizar, desta forma, 

criando um mecanismo eficiente para a interação social e com isso a circulação e 

produção de riquezas. 

 

6. FUNÇÃO SOCIAL COMO SEGURANÇA E ESTABILIDADE 

 

De todo o exposto, propomos que a função social do contrato está calcada 

exatamente no que representa o contrato para a sociedade. 

Trata-se de um mecanismo que permite a cooperação entre os agente sociais 

e objetiva gerar uma estabilidade social, evitando conflitos e a auto-tutela dos 

indivíduos ao estabelecer um sistema de conseqüências que tanto incentiva o 

adimplemento, como estabelece compensações para os descumprimentos. 

A efetividade dos contratos estimula ainda mais a realização dos mesmos ao 

promover a confiança entre os indivíduos permitindo mercados cada vez mais fortes e 

amplos. 

                                                 
22 FRIED, Charles. idem. p.14. 
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Acreditamos que a função social é exatamente uma harmonização entre 

esses dois pólos de utilidade dos contratos para a sociedade: segurança jurídica das 

relações e estabilidade social. 

A segurança jurídica das relações, como já identificado no trabalho é 

elemento essencial para que os contratos dotem os indivíduos da previsibilidade para o 

planejamento futuro. 

Interpretar o contrato como um mecanismo de promoção da pacificação 

social possui algumas implicações de ordem prática. Dentro dessa perspectiva, os 

contratos não podem ser utilizados para realizar operações ou negócios que resguardem 

valores contrários aos da pacificação social. 

Trata-se de ir além de observar o defeito de validade dos negócios jurídicos 

cujo objeto seja contrário ao direito. É necessário perceber que disposições contratuais, 

ainda que formalmente líticas, que estejam em confronto com valores fundamentais e 

essenciais do ordenamento exorbitam a função social do contrato, permitindo a sua 

alteração através da via judicial. 

Na perspectiva de que a função social do contrato determina que este 

funcione como elemento estabilizador das relações sociais, cláusulas que promovem 

conflitos ou a instabilidade das relações sociais exorbitam a função social e desta forma, 

não contam com a proteção conferida pelo outro pólo da função social – a esfera de 

autonomia da vontade concebida em moldes clássicos. 

Acreditamos ser este o fundamento que permite uma explicação coerente 

para as diversas hipóteses consagradas na legislação de alteração de disposições 

contratuais como a resolução de contratos cujo cumprimento se tornou impossível por 

motivos de caso fortuito ou força maior (art. 393, Código Civil) ou em razão de 

acontecimentos imprevisíveis o tornarem excessivamente oneroso para uma das partes 

(art. 478-480, Código Civil); ou o reajuste das prestações, além de todas as disposições 

restritivas do espaço da autonomia da vontade no âmbito das relações de consumo. 

Assim, sob esta perspectiva, poderíamos formular a idéia de função social do 

contrato é o binômio segurança jurídica das relações e promoção dos valores de 

estabilidade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As ponderações aqui consignadas, bem como a concepção de função social 

construída possuem algumas implicações para a teoria da função social. 

1. Todo contrato atende uma função social. Mesmo os contratos mais 

simples possuem ao menos a função social identificada com o primeiro pólo – 

segurança jurídica das relações. Devem ser tratados com respeito ao princípio do pact 

sunt servanda como forma de promover o instituto do contrato como um todo dentro da 

sociedade.  

A previsibilidade de que os acordos serão cumpridos promove a confiança 

dos indivíduos em adentrar contratos cada vez mais complexos permitindo a circulação 

e criação de riquezas. Esta é a função mais tradicional e possivelmente a razão da 

criação do instituto. 

O próprio judiciário ao decidir um litígio decorrente de um contrato 

assegurando o que foi devidamente pactuado está a promover a função social do 

contrato como mecanismo eficiente de alocação de recursos na sociedade. 

Pode-se chamar esta de função social originária do contrato. 

2. O contrato enquanto instrumento de estabilidade e paz social não pode ser 

utilizado de forma a violar os valores sociais vigentes, sob pena de promover conflitos e 

insatisfação social. 

Assim, a liberdade de contratar, interessante à sociedade como mecanismo 

de realocação de recursos, deixa de ser desinteressante se os contratos estiverem a 

consubstanciar valores aos quais à sociedade reputa negativos.  

Conferir efetividade a tais tipos de contratos ou de dispositivos contratuais 

seria tanto uma ofensa aos valores e princípios do ordenamento, que possuem 

normatividade própria, como um contra estímulo ao próprio instituto do contrato. 

Pode-se chamar esta de função social instrumental do contrato, que 

complementa a função social originária ao permitir que o contrato seja um mecanismo 

de efetivação e consoante os valores sociais. 

Assim, compete ao ordenamento a repreensão a este tipo de contratos ou 

estipulações contratuais, seja através da declaração de nulidade dos negócios jurídicos, 

seja através da alteração dos contratos pela via jurisdicional. 
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Questões como a responsabilidade civil do terceiro ofensor, a existência de 

ofensas a terceiros alheios ao contrato, as críticas a teoria das quebras contratuais 

eficientes, podem ser resolvidas como corolários desse pólo da função social.  

Consubstanciando tal entendimento, verifica-se da praxe forense que não é a 

aplicação da função social originária que tem causado debates, mas a aplicação da 

função social instrumental. O judiciário deve pautar-se sempre por uma conduta de 

prudência ao aplicar a função social do contrato para alterar determinado contrato. 

A alteração deve ser realizada no limite da preservação do valor social 

atingido pela estipulação sob pena da atuação do magistrado ao utilizar a função social 

instrumental vir a macular a função social originária do contrato. 

Esta visão bi-polar da função social do contrato é uma proposta de 

perspectiva que pretende ilustrar esse caráter peculiar do contrato, útil ao interesse 

individual para a realização de trocas e ao mesmo tempo interesse da sociedade em se 

consubstanciar em uma verdadeira rede de relações, propiciando estabilidade e 

desenvolvimento para o grupo social. 
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BOA-FÉ, EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: A 

POSSIBILIDADE DE UMA REFLEXIVIDADE SISTÊMICA ATRAVÉS DE 

PRINCÍPIOS CONTRATUAIS1

 

Jeferson Luiz Dellavalle Dutra∗

 

RESUMO 

Neste artigo, o autor discute a necessária reconstrução da dogmática do Direito Privado a 

partir do direito contratual, mais precisamente dos princípios reformadores da teoria 

contratual contemporânea. O esgotamento da dicotomia entre direito privado e direito 

público reflete-se nas concepções de racionalidade material e formal que condicionam as 

principais estruturas normativas do instituto contratual. O reconhecimento, pelo sistema 

jurídico, de princípios como os da boa-fé, do equilíbrio econômico e da função social do 

contrato, é apontado como um exemplo privilegiado da configuração de uma racionalidade 

reflexiva no Direito Privado. Nesse contexto, assumir e aproveitar ao máximo as 

contribuições dos movimentos jurídicos de renovação e transformação material do Direito 

Privado, como a constitucionalização e a (re)personalização, importa também perceber a 

lógica reflexiva do sistema jurídico como instrumento importante na compreensão das 

transformações jurídicas nas relações privadas. A construção dessa reflexividade não se dá 

apenas em nível teórico, como uma abstração conceitual. Ao contrário, materializa-se em 

cada operação promovida pelas regras técnicas do direito contratual e a prática social de 

contratação utilizadas em larga escala em sociedade. A identificação de tais princípios 

conformadores da ordem contratual como estruturas do sistema jurídico e o estudo da 

função por eles desempenhada é fruto da aplicação cuidadosa da Teoria dos Sistemas 

Sociais de Niklas Luhmann e de seus desdobramentos no campo jurídico-privatista 

realizado por Gunther Teubner, que permitem uma observação diferenciada sobre o 

fenômeno contratual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO – PRINCÍPIOS – SISTEMA JURÍDICO – 

REFLEXIVIDADE 

                                                 
1 Este artigo integra o projeto de pesquisa “Teoria dos Sistemas Sociais e Decisão Jurídica” financiado pelo 
CNPq, assim como, as pesquisas desenvolvidas na Unisinos no grupo Teoria do Direito.  
∗ Mestre e Doutorando em Direito pela Unisinos. Membro do grupo de pesquisa em Teoria do Direito da 
Unisinos, inscrito no CNPq. 
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ABSTRACT 

In this article, the author discusses the necessary reconstruction of dogmatic of Private Law 

from contract law, more specifically the reformers principles of the contemporary 

contractual theory. The exhaustion of the dichotomy between private and public law reflects 

on the concepts of rationality material and formal condition that the main structures of the 

regulatory institute of contract. The recognition of principles such as good faith, economic 

balance and the social function of the contract by the law system, it is pointed out as an 

privileged example of the reflexive rationality in Private Law. In this context, take and 

make the most of the contributions of legal movements of renewal and material 

transformation of Private Law, as the constitutionalism and the (re) personification, it is 

also important to understand the reflexive logic of the legal system as important tool in 

understanding the changes in the legal private relationships. The construction of this 

reflexivity occurs not only in theoretical level, as a conceptual abstraction, but it is 

materialized in each operation promoted by the technical rules of contract law and social 

practice of hiring used on a large scale in society. The identification of such conformers 

principles of the order as contractual structures of the legal system and the study of the 

function performed by them is the result of the careful application of the Niklas Luhmann´s 

Social Systems Theory, and its developments in the legal-private conducted by Gunther 

Teubner, allowing a differentiated comment on the phenomenon of contracts. 

 

KEY-WORDS: CONTRACT – PRINCIPLES – LEGAL SYSTEM – REFLEXIVITY 

 

 

INTRODUÇÃO 

Globalização. Tema recorrente na agenda contemporânea. Fenômeno complexo, 

multi-facetado, contingente, múltiplo, plural, policontextural. O fenômeno da globalização 

provocou, e continua a provocar um sem número de efeitos em diversas áreas do 

conhecimento humano, na economia, na política, na sociologia, na filosofia, na 

epistemologia, etc. O universo jurídico não permanece isolado desses efeitos, e quiçá 

permaneceria isolado das causas que os condicionam. Sistema social funcionalmente 

diferenciado da sociedade, o Direito tem suas estruturas associadas a este processo 
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evolutivo da sociedade. Não só sofrendo seus efeitos indiretos, mas contribuído para a 

produção de alguns deles. 

Como um dos vários pontos de destaque neste processo de globalização, destaca-se 

o surgimento de um grande número de discursos isolados na sociedade contemporânea. 

Processos comunicacionais que se instituem em interações ou organizações e que, para 

além de tais contextos, produzir reflexos no âmbito social como um todo. O surgimento de 

inúmeros contextos de discurso, cada um operando em uma racionalidade que lhe é 

específica, e talvez incompreensível aos demais ambientes sociais, pode desencadear um 

processo de fragmentação em larga escala na sociedade. Tal fragmentação discursiva sujeita 

as interações e organizações a operar dentro de uma lógica totalitária, seja ela produzida 

internamente ou imposta de forma externa. O isolamento comunicacional em um grande 

número de discursos parciais da sociedade constitui o que podemos chamar de 

policontexturalidade. 

Como parte integrante desse processo, porque parte inseparável da sociedade, o 

Direito também passa por algo semelhante. Desenvolve um discurso próprio, dividido em 

áreas temáticas e especialidades cada vez mais “especiais”. Começam a surgir 

racionalidades parciais dentro da racionalidade jurídica, racionalidades “fracas” sujeitas à 

imposição de uma racionalidade externa totalizante, seja através do mercado ou de decisões 

políticas. A necessidade da reflexividade como forma de interação e comunicação do 

sistema jurídico com os demais ambientes sociais, e em especial do Direito Privado é a 

condição necessária para que o próprio sistema jurídico desempenhe sua função 

institucionalizante.  

Nesse sentido, procura-se perceber quais as perspectivas e desafios encontrados 

pelo Direito Privado depois do esgotamento da dicotomia clássica entre direito privado e 

público, arrastando consigo a racionalidade formal sobre a qual estruturou-se o sistema 

jurídico. Os movimentos de recuperação de uma racionalidade material na seara jurídico-

privatista vêm acompanhados do desenvolvimento de estruturas que permitem o 

reconhecimento de uma racionalidade reflexiva em matéria contratual. Tais estruturas são 

aqui identificadas com os princípios da boa-fé, do equilíbrio econômico e da função social 

do contrato. Estes princípios permitem à dogmática trabalhar regimes privados de regulação 

normativa, saindo da hierarquia e enfrentando o paradoxo do Direito sem externalização, 

tendo em vista que estão postos de forma positiva no sistema. Identificá-los, definir seu 
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grau de atuação e compreender sua função no sistema jurídico e passa a ser objetivo 

prioritário para a teoria contratual contemporânea.  

 

1. Contrato e racionalidade jurídica 

Muito se tem escrito sobre um Direito pós-moderno (Sousa Santos), sobre um 

pluralismo jurídico (Walzer) ou sobre um neo-jusnaturalismo deontológico (Fernandez). 

Todos, entre muitos outros, na defesa de uma crise de racionalidade no Direito 

contemporâneo e partindo da constatação, se bem que justificada de formas diferentes, de 

que a racionalidade sob a qual o Direito Moderno se fundou e que foi aperfeiçoada tanto 

pelo normativismo quanto pelas correntes analíticas não estaria mais apta para 

operacionalizá-lo neste novo século2. 

Como solução para este impasse, a teoria jurídica contemporânea propõe – em maior 

ou menor escala – o retorno a uma racionalidade material na esfera jurídica. A 

racionalidade material baseia-se na concepção de que o sistema deve se pautar por uma 

orientação, normalmente representada por valores dados com certa antecedência. Que o 

Direito constitui-se numa grande narrativa, com começo, meio e fim, pautado pela crença 

consciente num valor (ético, estético, religioso, afetivo, etc.) próprio e absoluto de uma 

determinada conduta, sem relação direta com o resultado3. 

A orientação de condutas por valores que é característica da racionalidade material 

pressupõe uma base, uma natureza, uma essência primeira para o sistema jurídico. Ou 

ainda, um conjunto irredutível de valores (justiça, segurança, dignidade humana) que 

podem ser observados desde uma determinada sociedade. Como exemplo exordial desse 

retorno de uma racionalidade material ao Direito, e mais especificamente no Direito 

Privado, tem-se o movimento de publicização das relações jurídicas, sempre ligado à 

intervenção da esfera política no âmbito jurídico. O movimento inicial de publicização do 

Direito Privado acabou por ímpulsionar o desenvolvimento de uma série de outros 

                                                 
2 Identifica-se a racionalidade jurídica moderna com a definição proveniente do Estado legal-racional 
weberiano, no qual “qualquer direito pode criar-se e modificar-se por meio de um estatuto sancionado 
corretamente quanto à forma”. Para Weber, esta se constitui na linha de tendência do Estado Moderno. A 
racionalidade jurídica em questão, racionalidade formal, corresponde a noção de racionalidade com relação a 
fins na qual incorre “quem oriente sua ação pelo fim, meios e conseqüências implicadas nela e para a qual 
sopese racionalmente os meios e os fins possíveis entre si”. WEBER, Max. Economía y sociedad: esbozo de 
sociología comprensiva. 2. ed. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1977. p. 706-707 e p. 20-21. 
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movimentos que, ligados entre si de uma forma quase indissociável, retomam o objetivo 

comum de (re)incorporar à ordem jurídica seu caráter eminentemente axiológico. Numa 

reunião prévia, tais movimentos constituem-se na (re)personalização, na funcionalização e 

na constitucionalização das relações jurídicas privadas4. 

Sem negar a possibilidade de uma compreensão valorativa da ordem jurídica, e sem 

desmerecer as grandes conquistas já alcançadas por tal compreensão, o que se propõe nas 

linhas que seguem é um olhar diferenciado mas que, talvez mais subjetivamente do que a 

matriz teórica permita, compartilha dos mesmos anseios e preocupações. Diferentemente de 

uma compreensão mateiral, numa observação sistêmica não se pode definir o Direito 

mediante sua natureza ou o seu fundamento, tendo em vista sua condição de sistema social 

funcionalmente diferenciado5 e de estrutura de generalização congruente de expectativas 

comportamentais normativas6. Nesse caso, sua condição dependerá do ponto que partimos 

para observá-lo: do sistema social amplo, do próprio sistema jurídico, ou de outros sistemas 

sociais diferenciados como a Política ou a Economia. Neste sentido não haveria como 

garantir de forma direta e a priori qualquer primazia de um valor sobre outro, de um 

princípio sobre outro, quer se expresse num ideal de justiça, ou na tão almejada segurança 

jurídica. 

Não se está aqui a negar a existência de um déficit de racionalidade no Direito, o 

que é mais do que evidente e que tais movimentos já apontam. Apenas afirma-se que este 

déficit é resultado de uma visão simplista da racionalidade formal, uma racionalidade 

formal que não explora todos os limites de suas possibilidades e que tem origem na 

fidelidade matrimonial entre a ordem jurídica e o Estado7. É exatamente isso que o Direito 

Policontextural8 vai afirmar. 

                                                                                                                                                     
3 A racionalidade dita material, corresponde a noção weberiana de racionalidade com relação a valores. 
WEBER, Max. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. 2. ed. Bogotá: Fondo de Cultura 
Económica, 1977. p. 20-21. 
4 A escolha por fazer referência a tais correntes de pensamento jurídico não implica no desconhecimento e 
nem exclui outras concepções atuais também relevantes do Direito Privado. Apenas indica que tais 
movimentos compartilham de um esforço comum e cada vez mais necessário na compreensão dos fenômenos 
jurídico-privatistas. Em virtude tanto de já terem alcançado uma certa notoriedade quanto de ser difícil 
classificar de forma definitiva os autores que trabalham tais temas de forma individualizada, entende-se 
desnecessário fazer a indicacão de nomes e obras ligadas a tais movimentos. 
5 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Iberoamericana, 2002. 
6 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 121. 
7 “Metidos em redes globais de turbulentos fluxos financeiros, os governos são cada vez menos capazes de 
controlar a política econômica nacional, já não podem dar a seus cidadãos as vantagens tradicionais do estado 
de bem-estar social”. CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. São Paulo: Cultrix, 2002. p. 159 
8 TEUBNER, Gunther. Diritto policontesturale. Napoli: La città del sole, 1999. 
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Ver o sistema jurídico de forma policontextural implica assumir uma concepção 

desvinculada da ordem estatal como única forma de produção de Direito. Uma concepção 

que leve em consideração também a lex mercatoria do mercado mundial, mas que segue 

para muito além dela. O alcance do Direito enquanto sistema comunicacional da sociedade 

abarca diferentes setores da sociedade mundial, fazendo emergir ordens jurídicas globais de 

um gênero próprio. Assim como as ordens jurídicas internas das empresas multinacionais; o 

direito do trabalhador colocado nas mãos de atores privados como as empresas e os 

sindicatos; a proteção do meio ambiente através de instituições relativamente desvinculadas 

da organização estatal; a emergência de uma lex sportiva internacionalis9. 

Como não podia deixar de ser diferente, o direito contratual se vê inserido neste 

contexto multifacetado. Sistemicamente, o contrato assume a condição de comunicação 

específica do sistema social e de medium operacional entre sistemas parciais com lógicas 

distintas. Observá-lo apenas através do vínculo jurídico da obrigação reduz sua 

operacionalidade, mesmo sabendo que ele também se encontra atrelado ao sistema 

econômico e seu código binário pagar/não-pagar. O raciocínio faz o caminho inverso 

quando se tem em consideração que o contrato também leva em conta a relação entre lucro 

e benefício. Assim, a par de uma contingência em seara jurídica: exigibilidade legal e 

inexigibilidade; tem-se ainda uma contingência econômica: custo e benefício. A dupla 

contingência contratual passa do filtro da obrigatoriedade ao filtro do pagamento, num 

acoplamento de estruturas dos sistemas jurídico e econômico, relegando a contratual apenas 

o que pode ser jurídico, mas que também tenha valor econômico. 

Neste contexto, os anseios de estabilidade e segurança institucional chocam-se com 

a alta globalização de sistemas funcionais como a Economia. A obrigatoriedade ou não de 

cumprimento de uma obrigação contratual implica também efetuar ou não operações de 

pagamentos. E, muita vezes, a necessidade de se efetuar um pagamento pode levar a ordem 

jurídica a parecer desnecessária10. 

                                                 
9 TEUBNER, Gunther. “Os múltiplos corpos do rei: a autodestruição da hierarquia do direito”. Filosofia do 
direito e direito econômico que diálogo? Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 345. 
10 Nesse sentido Teubner: “A lex mercatoria comporta casos em que se concluíram contratos sem os remeter a 
uma ordem jurídica nacional. Mantém-se todavia a ficcção de que suas cláusulas são juridicamente 
obrigatórias. A lex mercatoria não remete para a vontade do legislador nacional, mas para um fundo de 
materiais semânticos não jurídicos, para hábitos do comércio, costumes de conduta e práticas comerciais 
surgidas sob as condições caóticas do mercado mundial”. TEUBNER, Gunther. “Os múltiplos corpos do rei: a 
autodestruição da hierarquia do direito”. Filosofia do direito e direito econômico que diálogo? Lisboa: 
Instituto Piaget, 1999. p. 355-356. 
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Talvez isto conduza a uma desformalização do contrato, nos moldes da 

desformalização do Direito, num diagnóstico weberiano, que já se vislumbra hoje11. Mas, 

acima de tudo, o que se vê é o desenvolvimento do meio contratual em áreas antes 

herméticas do sistema jurídico, como o direito penal e tributário12 e sua capacidade de 

abarcar áreas da sociedade ainda não reguladas por um Direito formal de ordem estatal. O 

contrato passa a desenvolver papel primordial através do processo de diferenciação do 

sistema econômico, tendo em vista que tal sistema passou a depender como nunca antes de 

segurança jurídica e política, que podia ser vislumbrada em esquemas jurídicos baseados na 

propriedade e no contrato13. Pelos mesmos motivos, não se pode argumentar em defesa de 

uma crise generalizada14. 

Contudo, mesmo não se podendo falar em crise do Direito ou crise da racionalidade 

que comanda as suas operações, como se pode compensar o inegável déficit de 

racionalidade apresentado nas relações jurídicas privadas? É na busca de outra resposta 

possível para essa questão que este texto se apresenta. A tentaiva é de aliar as conquistas da 

(re)personalização e da constitucionalização em termos de racionalidade material 

(valorativa) com a percepção de uma racionalidade fromal altamente reflexiva. Dessa 

forma, e tendo a teoria sistêmica como base, lança-se uma observação diferenciada sobre o 

contrato, tratando-o como um exemplo privilegiado. 

A tentativa de adequar o contrato a sua condição policontextural passa pelo 

reconhecimento de que ele mantém uma relação estreita com o sistema jurídico por um lado 

e com o sistema econômico por outro. A racionalidade contratual não é assunto exclusivo 

da cada um, visto de forma isolada, mas da relação de comunicação entre eles. A 

comunicação jurídica por si mesma deve se converter em sentido determinante de 

compreensão de mundo, e não a sanção proveniente dessa comunicação. Assim, não nos 

parece certo que uma relação causal de conduta-sanção seja responsável, em linhas gerais, 

pela descrição da identidade do fenômeno contratual. Nesse sentido, se a sanção não pode 

                                                 
11 Para comparação do acerto desse diagnóstico, já desenvolvido em tempos de globalização, ver ARNAUD, 
André-Jean. O direito entre modernidade e globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  
12 Principalmente no que condiz à substituição da perseguição estatal por um convênio nos moldes privatistas 
de equilíbrio negociável. 
13 PARSONS, Talcott. O sistema das sociedades modernas. São Paulo: Pioneira, 1974.  p. 95 
14 Tendo em vista que: “El concepto de crisis, frecuentemente usado, es también inadecuado, pues sugiere la 
urgencia de cambios estructurales profundos y esto no se puede justificar únicamente por hecho del déficit 
obvio de la racionalidad. El término racionalidad sólo formula la perspectiva más exigente de la autorreflexión 
de un sistema; no se refiere a ninguna norma, a ningún valor, a ninguna idea que se confronte con los sistemas 
reales (lo cual supondría que alguien diga que es sensato regirse de acuerdo a eso)”. LUHMANN, Niklas. 
Sistemas sociales. Barcelona: Anthropos, 1998 p. 423 
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definir o que é Direito, de igual forma os efeitos não podem definir o que é contrato. Tal 

racionalidade contratual não pode ser considerada apenas como um novo valor moral, que 

devemos somar àquela “justiça social” de Hayek, pretensamente ressuscitada através da 

reivindicação de novos princípios contratuais, tais como a função social do contrato15.  

No interir de uma ordem econômica baseada no mercado, a idéia de Direto não tem 

sentido nem conteúdo, exceto se tal idéia puder ser traduzida em termos de possibilidades 

para novos pagamentos. Acreditar que um ideal de justiça – que, em termos sistêmicos, 

sequer pode ser considerado como bússola do sistema jurídico – pode servir como 

parâmetro para as relações econômicas travestidas sob o manto contratual é, no mínimo 

ideológica. E essa ideologia, que já não sobrevém quando se percebe o problema macro da 

incapacidade do Estado em produzir riquezas para cumprir a função de distribuição e que 

acabou por conduzir à discussão sobre a falência do Estado-de-bem-estar, não pode sobrevir 

na análise de relações ditas meramente privadas. 

Assim, entende-se que a sociedade, o Direito, e mesmo o contrato, não podem ser 

definidos a priori, pois não podem ser diferenciados a priori. Isso só se dá através de um 

processo contínuo de diferenciação material, temporal e socialmente localizado. Nesse 

contexto, uma observação que tenha a formalidade como princípio e a reflexividade própria 

da comunicação como ponto de partida poderá trazer contribuições imprescindíveis. 

 

2. Direito como sistema autopoiético: o problema da auto-referência e da 

reflexividade 

Para que se possa compreender se a racionalidade comunicacional exigida para a 

observação das relações contratuais se configura ou não como uma nova racionalidade, para 

além das tradicionais material e formal, é preciso analisar, ainda que por um instante os 

níveis de racionalidade de Hillary Putnam. Segundo Putnam a racionalidade se produz em 

dois vetores: racionalidade I e racionalidade II. O vetor de racionalidade I se situaria na 

base da racionalidade II representando um a priori que a última nem sempre explica. 

Constitui-se numa racionalidade estruturante, que antecipa o pensamento. Esta 

racionalidade tem despertado o interesse da Hermenêutica Filosófica ou Fundamental 

(Gadamer, Ricoeur). Por outro lado, o vetor de racionalidade II seria o próprio dos 

                                                 
15 Sobre a noção de justiça social de Hayek e sua relação com a regulação social ver ARNAUD, André-Jean. 
op. cit. p. 118-133 
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discursos científicos, respeitando as leis da lógica e construindo-se por etapas sucessivas e 

complementares. É uma racionalidade discursiva que se organiza a partir de métodos. Tem 

preocupado os estudos jurídicos das chamadas Teorias da Argumentação Jurídica 

(Perelman, Alexy).  

 Segundo as correntes hermenêuticas, o problema está quando se inverte essa ordem 

e usa-se essa racionalidade tipo II para fundamentar uma racionalidade tipo I. Não é isso 

que se pretende ao afirmar a necessidade de uma racionalidade reflexiva. Não se pode 

confundir as categorias de racionalidade weberiana formal e material com os níveis de 

racionalidade de Putnam. As primeiras estão baseadas na orientação de condutas sociais, 

não na simples relação discursiva. A busca por uma racionalidade a partir da comunicação 

social não implica ficar refém do Trilema de Münchhausen. 

 O Trilema de Münchhausen ficou conhecido como uma alusão à busca sobre a 

fundamentação última de uma afirmação16. Segundo ele, nessa busca incessante por 

fundamentação necessariamente ficar-se-ia preso em uma dentre três situações 

insustentáveis. A primeira delas é nomeada regressus ad infinitum e se incorre quando, para 

responder a pergunta sobre o fundamento de algo, se recorre a uma nova razão, que por sua 

vez requer uma nova fundamentação e assim sucessivamente, o que torna a busca por 

fundamentação impossível. Outra destas situações indesejadas é a ruptura arbitrária na qual 

se opta por eleger um ponto de referência para a fundamentação que é concebido de forma 

acrítica. Parte-se da suposição de uma premissa inquestionável no processo argumentativo. 

Por fim, tem-se a circularidade, segundo a qual a dedução lógica fica refém de um circulo 

vicioso no qual um argumento é fundamentado pelo outro e de onde não se vislumbra saída.  

Aqui, ao contrário do que pensa Robert Alexy17 e de como querem as teorias 

jurídicas argumentativas, através do estabelecimento de regras de discussão racional, a 

questão não é sair do trilema, mas se colocar nele de forma adequada. A busca por um 

discurso racional prático normalmente toma como pouco aceitável o recurso a um círculo 

lógico. Muito embora tal recurso se mostre plenamente compatível com uma racionalidade 

reflexiva e com a idéia de um sistema autopoiético. E segundo as considerações traçadas, 

                                                 
16 A noção do trilema e suas conseqüências dogmáticas e irracionais na busca de fundamentação de um 
sistema lógico são tratada por Hans Albert, segundo ARROYO, Juan Carlos Velasco. La teoría discursiva del 
derecho: sistema jurídico y democracia em Habermas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2000. p. 58-60. 
17 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2001. p. 179-181. 
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constitui-se uma possibilidade adequada à complexidade e a falta de referências externas do 

mundo contemporâneo. 

A condição de circularidade não adquire status de dever-ser na ordem jurídica. 

Apenas descreve a realidade das operações jurídicas cotidianas. A proibição de denegação 

de justiça impõe aos tribunais que se apeguem a alguns princípios, e isto é compreensível 

quando se pede a eles que na sua lógica argumentativa descartem os regressos ad infinitum 

ou os círculos viciosos. Kelsen pensou encontrar numa hipotética Grundnorm a solução 

para o problema do fundamento último da racionalidade jurídica. Luhmann, assim como 

Teubner, elimina o próprio problema ao reforçar a circularidade e a auto-referência do 

sistema jurídico18. 

 Contudo, para que se possa sustentar a racionalidade comunicativa a partir da 

circularidade, assim como o sistema jurídico de Luhmann ou Teubner, deve-se diferenciá-la 

da racionalidade buscada pela ação comunicativa de Jürgen Habermas.  Sua racionalidade 

comunicativa se constitui numa racionalidade de tipo novo, de caráter misto, e não numa 

racionalidade reflexiva.  

Na sua perspectiva, a linguagem contém uma estrutura racional ditada pelo mundo-

da-vida, ou seja, uma razão comunicativa. Essa razão tem como critério a busca pelo 

melhor argumento. Institui-se, assim, uma ação comunicativa, que corresponde à busca de 

acordos intersubjetivos por meio de processos de argumentação que apreciem as pretensões 

de validade dos atos de fala proferidos19. Para ele, essa razão comunicativa se opõe à razão 

                                                 
18 Com relação a auto-referência do sistema jurídico e sua condição necessariamente paradoxal que permanece 
oculta através de contruções teóricas que, de tempos em tempos, são substituídas com o objetivo de manter o 
paradoxo do Direito oculto ver artigo de Luhmann intitulado “The third question: the creative use of 
paradoxes in law and legal history” que aparce em inlgês no Journal of law and society de Oxford em 1988. 
“It may not be obvious that we need a paradoxical foundation at all. To be sure, the language of law permits 
the construction of sentences which are inconsistent. This is true for all languages specialized on cognition, 
and so much more for normative languages. But why do we not simply avoid these pitfalls, why not steer 
clear of certain questions and certain constructions and, with the precaution, use the language of law without 
the embarrassment of looking into the Gorgonian face of the paradox? Even logicians and philosophers try, in 
constructing formal systems, to design exclusion-devices or to simply put an embargo on what otherwise 
would seem to be a possible move. We know that this does not work, except ad hoc. But what prevents us 
from doing it nevertheless? It could be sufficient to say that there are rules with exceptions and rules without 
exceptions. Or that there be right claims and wrong claims. But then, what is indicated by the “and” and what 
is excluded by the “and”? Nothing. The “and” serves as the joker replacing within the system the unity of the 
system. Like the end of the system the “and” of the systems operates as symbol for the unity of the system 
within the process of reproducing the system – here and now. It is not a sufficient description of the unity of 
the system. It is again a hiding-place of the paradox”. LUHMANN, Niklas. “The third question: the creative 
use of paradoxes in law and legal history”. Journal of law and society. Oxford, v. 15, n.º 2, p. 161, 1988. 
19 No que pese em importância para o sistema jurídico, o pensamento de Habermas sobre a comunicação parte 
necessariamente de uma situação ideal de discurso. Tendo tal situação como ponto de partida uma norma será 
considerada válida se gerada a partir de uma situação ideal de discurso. Nessa situação uma proposta 
normativa será considerada verdadeira quando reunir o acordo de todos os participantes numa discussão 
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instrumental, no exemplo da razão formal weberiana, que é uma espécie de racionalidade 

dos sistemas e está presente em meios de comunicação não-linguísticos. Tais meios 

simbólicos são representados pelo dinheiro ou pelo poder, que terminariam por causar 

relações de dominação. Para Habermas, a razão instrumental apresenta um déficit de 

legitimidade, pois impede a ação comunicativa livre e desinteressada. A crise da sociedade 

contemporânea pode assim ser descrita através do uso indiscrinimado dos meios de 

comunicação de massa, gerando relações de dominação e o predomínio da racionalidade 

instrumental sobre a comunicativa. Observa-se na sua teoria um caráter emancipatório, 

buscando um equilíbrio das racionalidades através de processos democráticos, quer sejam 

jurídicos, administrativos ou políticos. Tais processos devem permitir que todos os pontos 

de vista relevantes sejam analisados, possibilitando a busca pelo melhor argumento que 

propiciaria uma justificação racional da decisão tomada, alcançando assim sua legitimidade. 

A disseminação destas arenas comunicativas, somada à reconquista do espaço público 

invadido pelo sistema através do fortalecimento da sociedade civil, constituem os grandes 

objetivos da ação comunicativa. 

Ao contrário de Habermas, não se crê seja necessário uma nova espécie de 

racionalidade (comunicativa) além da material e da formal. Sua posição defende o 

surgimento de uma racionalidade híbrida, formada a partir de uma união entre 

instrumentalidade formal e finalidade material. O que se percebe é a acentuação de uma 

racionalidade jurídica formal ainda que prejudicada. A possibilidade que se apresenta não é 

desenvolver ou buscar uma nova racionalidade para o Direito, tarefa esta que assume 

enormes proporções. Parece ainda não apontar a revolução descrita por Guibourg20. O 

                                                                                                                                                     
prática no final de um debate livre e transparente conduzido segundo a lei do melhor argumento. Não se 
duvida que tal situação é contrafactual, ou seja, serve como parâmetro, como modelo, não existindo 
realmente. Por óbvio o autor tem isso como pressuposto, não querendo traduzir nisto as relações sociais. A 
situação ideal de discurso serve apenas como parâmetro de reconhecimento dos requisitos ideais a serem 
observados pelo processo democrático, podendo assim se medir o grau de democracia das instituições que se 
apresentam. Contudo, o que chama a atenção é o fato de Habermas deslocar a questão central para um plano 
prioritariamente cognitivo (proposta normativa verdadeira). Na tentativa de alçar a todos os atores sociais as 
condições de participação, ele renega o plano normativo. Apesar de partir de uma base semântica comum, faz 
depender a validade (dever ser) da verdade (ser) alcançada no processo argumentativo através do melhor 
argumento. Ora, o êxito da comunicação, como nos coloca Luhmann, vai muito além da “verdade” a ser 
alcançada, compreendendo-se aí uma série de outros códigos relevantes, como o dinheiro ou o poder. Ver 
HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa I: racionalidad de la acción y racionalización social. 
Madrid: Taurus, 1999; e Teoría de la acción comunicativa II: crítica de la razón funcionalista. 
20 “Y de este modo el esquema formal mantiene durante cierto tiempo una adecuación aproximada a la 
realidad que permite utilizarlo en el estudio y en la argumentación. Cuando llega el momento – por haber 
ocurrido una revolución o porque una multitud de pequeños cambios ha hecho que la circunstancia social ya 
no pueda manejarse con los criterios anteriores – convendrá abandonar al esquema en uso y construir otro 
nuevo, capaz de dar cuenta de la realidad presente durante un determinado lapso”. GUIBOURG, Ricardo A. 
Derecho, sistema y realidad. Buenos Aires: Astrea, 1986. p. 77 
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objetivo muito mais singelo é assumir sua condição formal, e através dessa auto-

consciência inseri-la num paradigma reflexivo. Em termos de sistemas sociais autopoiéticos 

se mostra insustentável uma racionalidade formal linear, porque pressupõe intervenção 

inter-sistêmica, instrumentalidade e a aceitação da causalidade como possibilidade de 

explicação racional dos fenômenos sociais. A intensa complexidade da sociedade atual 

impede esta visão limitada. Reconhecer a reflexividade da racionalidade jurídica será quiçá 

o primeiro passo para que se possa cumprir adequadamente este projeto. 

No entendimento de Luhmann, uma teoria da sociedade é necessariamente uma 

teoria na sociedade sobre a sociedade. A sociedade é um objeto que se auto-descreve, 

precisando conter-se a si mesmo21. A essa auto-referência dá-se o nome de autologia. 

Embora de uso incomum nas ciências sociais, os conceitos autológicos são muito usados na 

lingüística, nomes como os de Wittgenstein ou Heinz von Foerster, George Spencer Brown 

ou Gotthard Gunther são responsáveis pelo uso freqüente dessa concepção. 

Trata-se de substituir os conceitos de substância e de essência, por impossíveis de 

definição pelo de auto-referência. O sistema é auto-referencial, pois re-envia os 

acontecimentos a outros acontecimentos na recursividade de uma referência, colocando em 

contato operações jurídicas com outras operações jurídicas. Esse círculo não tem começo ou 

fim e é plenamente compatível com o ciclo econômico, onde um pagamento exige, em 

resposta, um outro pagamento que, por seu turno, reconstitui a capacidade de efetuar novos 

pagamentos junto a um dos participantes da comunicação econômica. Alia-se aqui às 

concepções de Direito Autopoiético (Luhmann), Direito Policontextural (Teubner), Direito 

Processualizado (Wiethölther) e Direito Responsivo (Nonet & Selznick) os quais não são 

baseados em valores primários, como a verdade, o consenso e a justiça, mas em valores 

secundários, de caráter processual, mais capazes de manter sempre em aberto uma grande 

variedade de alternativas decisórias, sem uma busca de um fim necessário ou de um 

consenso instituído. Na necessária busca por cambiáveis possibilidade de fundamentação – 

que são contingentes de acordo com as condições do caso concreto, vontade e necessidade 

dos contratantes – o contrato mantém no desenrolar das inúmeras operações envolvidas no 

                                                 
21 LUHMANN, Niklas. “O conceito de sociedade”. In NEVES, Clarissa Eckert Baeta; SAMIOS, Eva 
Machado Barbosa (org.) Niklas Luhmann: a nova teoria dos sistemas. Porto Alegre: UFRGS, Goethe-
Institut/ICBA, 1997. p. 77. 
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processo de contratação sua constante auto-validação. Auto-validação que, neste caso, não 

pode ser lida como auto-justificação22. 

Contudo, não se pretende que a racionalidade reflexiva própria do processo 

comunicacional seja a única em jogo na matéria jurídico-contratual, ou mesmo que venha a 

ser uma fusão de diversas racionalidades díspares. Talvez seja ela apenas e por enquanto a 

mais apta a trabalhar conceitos como complexidade e risco, imposições teóricas de uma 

modernidade que pretende se libertar do endeusamento de uma razão linear. Nesse sentido, 

Raymond Aron afirma o mérito weberiano da distinção entre racionalidades e sua 

incredulidade em todos aqueles que pensam possuir uma verdade absoluta ou total, todos 

os que pensam reconciliar valores contraditórios, marxistas-hegelianos, doutrinários da 

democracia ou do direito natural23. 

 

3. Os princípios contratuais como estruturas reflexivas do sistema 

A visão do contrato como comunicação e do Direito como um sistema social, ambos 

trabalhando a partir de uma racionalidade reflexiva, permite reformular algumas questões 

particulares do Direito contratual. Dentre estas questões, e das inúmeras possibilidades de 

abordagens daí advindas, discute-se a função desempenhada pelos princípios contratuais no 

sistema jurídico. Numa observação de segunda ordem, além de assumirem sua condição de 

princípios contratuais axiológicos e desempenharem papel decisivo na abertura funcional 

do sistema jurídico-privatista, recepcionando valores pessoais e/ou institucionais, eles 

também são percebidos como estruturas sistêmicas que possibilitam o re-envio da 

comunicação contratual às operações do próprio sistema jurídico, garantindo o fechamento 

operativo e mantendo, em última instância, sua identidade. Eles permitem tanto a hetero 

quanto a auto-referência do sistema, atuando através de uma racionalidade reflexiva. 

A noção de auto-referência comporta a referência a dois âmbitos simultâneos: um 

externo e outro interno. A referência externa diz respeito ao modo como as normas jurídicas 

                                                 
22 A necessidade de correção das asserções e a necessidade de validação das normas surgem como produto da 
instrumentalidade moderna, da qual o contratualismo é um das principais formas, mas não a única. A 
diferença entre auto-validação e auto-justificação marca um ponto de corte decisivo no processo 
comunicacional de contratação, que corresponde a passagem do contrato enquanto simples asserção das partes 
ao contrato enquanto norma. Enquanto asserção, o contrato se justifica por si, independente de qualquer 
critério de validação externa. Já tendo em vista seu caráter normativo, este precisa se justificar frente às partes, 
num justificar para, que normalmente se designa como “validade”. Contudo, a validade de uma determinada 
norma contratual não pode ser confundida com sua auto-justificação, que só é possível no nível da asserção e 
não da norma. 
23 ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Martins Fontes, 2000.  p. 508 
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se referem às expectativas sociais da comunicação. Assim, a comunicação contratual faz 

alusão a estruturas comunicacionais, como os meios de comunicação simbolicamente 

generalizados, guardando com eles relações ainda pouco elucidadas. Tais operações 

estruturais estão ligadas às características não-privativas da privatividade. Nesse âmbito 

destacam-se as inúmeras e significativas contribuições já trazidas pelos movimentos de 

(re)personalização, de funcionalização e de constitucionalização das relações jurídicas 

privadas. Contudo, no âmbito interno, a referência das estruturas do sistema volta-se para o 

seu interior, ou seja, para outras estruturas do próprio sistema. No caso do contrato, a 

comunicação contratual reflete as operações de estruturas já presentes no sistema jurídico, 

ou seja, outras regras ou princípios positivados, ou mesmo conceitos construídos pela 

doutrina ou pela jurisprudência que possibilitam a criação de parâmetros de decisão para 

casos semelhantes. É precisamente neste âmbito de atuação dos princípios jurídicos em 

matéria contratual que nos deteremos. 

A auto-referência através de observações internas ou externas ocorre no sistema 

jurídico através de uma aquisição evolutiva deste, criando estruturas próprias que o 

possibilitam. É o que se vislumbra quando a tipificação taxativa dá lugar a normas gerais, 

abrangentes e abertas. O legislador abdica da técnica legislativa da previsão que esgota 

todas as possibilidades do caso concreto, valendo-se de conceitos ainda mais abstratos, 

cabendo ao intérprete depreender deles as ordens que devem incidir sobre as inúmeras 

possibilidades futuras, adequando-as por se inserirem em determinadas situações padrão24. 

 Como exemplos de tais estruturas (princípios) que operacionalizam a auto-referência 

em matéria contratual pode-se salientar a boa-fé, o equilíbrio econômico e a função social 

do contrato. Tais estruturas permitem o re-envio das informações da comunicação 

contratual a estruturas do próprio sistema jurídico assim como a estruturas de seu ambiente 

interno (sistema político, sistema econômico) e externo (sistema psiquico dos contratantes). 

O que chama mais atenção é que a construção dessa reflexividade não se dá apenas em 

nível teórico, como uma abstração conceitual. Ao contrário, essa reflexividade materializa-

se em cada operação promovida pelas regras técnicas do Direito contratual e a prática social 

de contratação utilizadas em larga escala em sociedade. 

                                                 
24 Convém ressaltar que esse processo de alteração na técnica legislativa gera críticas freqüentes por parte da 
dogmática tradicional. Protesta-se contra a obscuridade da utilização de termos técnicos alheios ao universo e 
ao vocabulário jurídico, com o que se perderia em clareza ao estilo de redação que desenvolvia o legislador do 
passado. Também se contesta o excessivo número de leis especiais, ocasionando uma verdadeira expansão do 
Direito Civil, uma inflação legislativa. 
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Como primeira estrutura, o novo Código Civil trata da boa-fé objetiva, quando 

determina no seu art. 422 que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 

do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Contudo, a partir 

dela são criadas expectativas comportamentais se estendem para além de uma simples regra 

de conduta imposta pelo legislador, aparecendo também como critério de interpretação de 

vontade (art. 113) e de compreensão da abusividade no exercício de direitos subjetivos (art. 

187). Já o equilíbrio econômico vem expresso no Código Civil através da consagração do 

instituto da lesão contratual, que é definida como um defeito do negócio jurídico, 

autorizando a parte prejudicada a requerer a anulação do negócio. O art. 157 define que 

ocorre a lesão quando uma pessoa, sob presente necessidade, ou por inexperiência, se 

obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Assim, 

a idéia de equilíbrio econômico se reflete diretamente na desproporção das prestações, ou 

seja, na desigualdade fática. Por fim, a função social do contrato fixa no art. 421 que a 

liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato. Aqui, percebe-se que a relação contratual não deve ser compreendida como uma 

relação que interessa exclusivamente às partes contratantes (interação), tendo seus efeitos e 

seu alcance estendidos à coletividade (sociedade). 

 

4. Por uma racionalidade reflexiva em matéria contratual 

Identificados os princípios da boa fé, do equilíbrio econômico e da função social do 

contrato como alguns dos meios pelos quais a auto-referência do sistema jurídico pode se 

produzir em matéria contratual restam duas perguntas: em que momento e como isso 

ocorre? Tais questões remetem aos limites temporal e material da auto-referência 

contratual. Durante o processo de contratação existe um instante apropriado para que o re-

envio de informações ocorra?  E, nesse momento, tais informações são apenas “jogadas” no 

sistema desde fora ou são também construídas internamente, através de suas próprias 

operações? 

Como possível resposta pode-se identificar dois momentos principais em que a 

operação de re-envio tem mais chances de ocorrer: na contratação e depois dela25. Como 

primeiro momento, que ocorre durante a contratação, pode-se defini-lo como momento 

fundador. Ocorre quando a referência a estruturas internas do sistema jurídico (normas) 
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ocorre durante a negociação ou na elaboração formal das minutas da mesma. A base 

fundadora da obrigação contratual não se mostra mais atrelada exclusivamente à autonomia 

da vontade livre e individual ou ao reconhecimento positivo da lei, esteve antes desde 

sempre fundada numa áurea de confiança (reliance) que tem origem no processo social de 

comunicação. E para a formação dessa confiança, que pode ser representada como a 

produção de expectativas cognitivas ou normativas tanto em nível social quanto em nível 

psíquico, a referência ainda que indireta ao código de comunicação simbolicamente 

generalizado do direito contribui para uma maior aceitabilidade da comunicação contratual, 

facilitando a realização de pactos. Nesse sentido, a participação (ativa ou omissiva) na 

tomada de decisões interlocutórias que possam fazer referência a tal código é que conduz o 

processo comunicacional de contratação a uma decisão final legítima, seja ela pela 

contratação ou pela não-contratação. 

Em virtude da aceleração constante das relações na sociedade hiper-complexa, esse 

processo decisional nem sempre parece possível, ou mesmo viável. As operações de 

contratação se tornam cada vez mais velozes, diminuindo o tempo hábil para decisões 

preparatórias, como premissas, que legitimem uma decisão final. Logo, faz-se necessário 

que a teoria geral das obrigações assumisse também uma nova diferenciação temporal: a 

diferença entre passado e futuro. Essa diferença permite que, do futuro, se comunique 

juridicamente sobre as operações de contratação passadas e se as observe a partir dos 

padrões jurídicos atuais, que tem como base outras decisões ou normas jurídicas fixadas 

com anterioridade. Justamente por isso abre-se a possibilidade da auto-referência ao código 

jurídico ocorrer num momento posterior ao da contratação. Esse momento pode se 

identificado como regulador e constitui-se no momento do cumprimento ou não da 

obrigação jurídica. Em razão da confiança nas expectativas não ser gerada no momento da 

contratação, ou tendo ocorrido algo que venha a interferir alterando gravemente as 

expectativas formadas, configura-se a possibilidade de, num momento posterior 

(conhecimento ou execução judicial) fazer-se referência às estruturas do sistema jurídico 

(regras ou princípios). A tomada de decisão neste âmbito vai basear-se nesta auto-referência 

para atingir a meta de aceitabilidade social e jurídica. Dessa forma, seja no momento 

fundador ou no regulador da comunicação contratual a auto-referência é sempre possível. 

                                                                                                                                                     
25 Saliente-se que para os fins deste texto o momento da contração abarca todos os atos ou negócios mesmo 
que unilaterias anteriores a bilateralização do contrato, como a oferta ou os pré-contratos. 
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O uso da boa-fé, da função social ou do equilíbrio econômico transforma-se num 

mecanismo reflexivo do próprio sistema jurídico que lhe permite o desdobramento auto-

reflexivo, de forma a poder satisfazer as necessidades de plasticidade e estabilidade das 

suas estruturas num contexto altamente complexo. Configuram-se verdadeiras estruturas 

reflexivas que permitem ao sistema efetuar o que Spencer Brown define como re-entry26 e a 

cibernética chama de realimentação (feedback)27. 

Tais estruturas permitem à dogmática trabalhar regimes privados de regulação 

normativa, saindo da hierarquia e enfrentando o paradoxo do Direito sem externalização, 

tendo em vista que elas estão postas de forma positiva no sistema. Permitem vislumbrar o 

paradoxo da hierarquização do Direito, mas nem por isso escondem-no mediante outro 

paradoxo: a auto-validação do contrato. Tal poder de auto-regulação (autonomia da 

vontade) encontra limites bem definidos dentro do próprio ordenamento jurídico (auto-

regulação). Numa observação sistêmica, elas não põem o Direito em conflito com a 

velocidade Econômica, impondo-lhe limites, antes o contrário, possibilitam um aumento 

significativo de liberdade em relação ao momento fundador do contrato. Esse acréscimo de 

liberdade decisória concedido ao Direito Privado, ao contrário de impor duração a um 

projeto natimorto dá garantias de que se possa negociar de forma formalmente livre e 

instantânea, sabendo-se que juridicamente sempre é possível decidir de forma diferente, ou 

seja, requestionar o que foi acordado. 

Essa condição, ao contrário do que muito teóricos do Direito Privado supõem, não 

simplemente abre o sistema jurídico para interferências e controles externos, não apenas 

aproxima o Direito da “realidade”. Antes também o contrário. Com tal reflexividade, o 

sistema jurídico ganha em amplitude, ganha em complexidade interna, pois torna objeto de 

comunicação jurídica um maior número de informações provenientes do ambiente interno 

do sistema social. Contudo, isso não implica uma abertura irresponsável ou caótica do 

sistema, o que pressuporia o seu próprio aniquilamento enquanto ordem e unidade. O que 

ocorre em paralelo é uma ampliação da reflexividade interna, ou seja, o sistema, na 

eventualidade de suas operações, pode fazer referência indireta a um número maior de 

irritações do ambiente. Mas essa referência é sempre indireta e ocorre mediante as próprias 

operações do sistema jurídico, o que o faz ganhar em sensibilidade e, conseqüentemente, 

                                                 
26 BROWN, G. Spencer. Laws of form. New York: Bantam Books, 1973. p. 69. 
27 O conceito de realimentação (feedback) tem origem nos estudos cibernéticos, segundo W. Ross Ashby 
ocorre quando existe uma circularidade de ação entre as partes de um sistema dinâmico. ASHBY, W. Ross. 
Introdução à cibernética. São Paulo: Perspectiva, 1970. p. 62-64. 
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remetê-lo a decisões ou padrões interpretativos anteriores presentes como estruturas do 

próprio sistema. E, paradoxalmente, fechá-lo na recursividade de suas operações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Operacionalmente, e ao contrário do que possa parecer numa observação mais 

simplista, o sistema jurídico através da concretização dos princípios contratuais ganha em 

abertura axiológica, mas faz isso fechando-se operativamente às influências diretas do seu 

ambiente, pois desenvolve estruturas próprias para trabalhar questões que, até então, 

permaneciam renegadas ao seu exterior, não passando de ruído. E isso tudo apenas em 

função da incapacidade gnoseológica do sistema jurídico, que atua como seu ponto cego 

(blinden fleck): ao mesmo tempo em que impede a observação de um determinado ponto de 

seu ambiente, permite que, através do desenvolvimento interno de estruturas próprias, possa 

representá-lo internamente.  

Tais estruturas, no caso os princípios contratuais, passam a ser utilizadas na 

totalidade de suas operações, não apenas como aberturas externas que possibilitariam inputs 

ou outputs, mas como reflexividade interna do próprio sistema. É assim que o princípio 

jurídico da boa-fé não representa, ponto por ponto e respectivamente, a boa fé das 

operações de pensamento dos indivíduos envolvidos na contratação ou de terceiros afetados 

por ela. Esta última só pode ser acessada a partir da consciência individual de cada um. É 

assim que o princípio jurídico do equilíbrio econômico não corresponde diretamente à 

lógica do equilíbrio de sistemas econômicos (Pareto & Nash), mesmo porque não haveria 

então troca de riquezas ou valores economicamente mensuráveis numa operação de 

contratação. E, por fim, é também dessa forma que o princípio jurídico da função social do 

contrato em nenhum momento diz respeito à efetiva função que o contrato desempenha na 

sociedade, seria pretensão do Direito procurar definir ou mesmo identificar qual a função 

que uma operação de contratação pode exercer no sistema social amplo, composto por 

vários sistemas funcionalmente diferenciados, cada um operando através de sua lógica 

própria, com comunicações especializadas.  

Admitir tais correspondências diretas seria retornar, com Leibniz, ao princípio da 

razão suficiente ou da causalidade. Talvez a principal característica de nossa sociedade 

contemporânea seja a complexidade, e os princípios contratuais, através da sua 

reflexividade sistêmica, possibilitam ao Direito reduzi-la, através da tomada de decisão, 
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mesmo sem compreender e ter acesso a todos os âmbitos e as possibilidades envolvidas. Ou 

seja, permitem que, juridicamente, construam-se soluções para problemas que 

anteriormente eram ignorados porque fugiam da esfera jurídica. 

Para a ciência tradicional, ontológica, ainda é difícil conceber/aceitar conceitos ou 

princípios autológicos. O mesmo não seria diferente no Direito. Tal situação se agrava 

quando se tem em mente a necessidade de o jurista de perquirir sobre o fundamento 

jurídico, a autoridade, o precedente. É difícil compreender como o sistema jurídico pode 

produzir estruturas abstratas de expectativas (princípios, conceitos, definições) e depois, 

tendo-as como expectativas normativas, ficar ele mesmo sob a influência dessas normas que 

produziu, da forma que elas podem desencadear efeitos bastante concretos sobre as próprias 

operações jurídicas, como é o caso dos contratos. Essa autologia remete a uma espécie de 

foundation paradox que se constrói na base do sistema normativo e que, a partir de noções 

como a da boa-fé28, passa a se fazer observável no âmbito do Direito Privado. Essa 

condição paradoxal de abertura e de fechamento possibilitada pela reflexividade revela toda 

a potencialidade para aqueles observadores que não tenham receio e sejam capazes de 

assumi-la. Assumir e aproveitar ao máximo as contribuições dos movimentos jurídicos de 

renovação e transformação material do Direito Privado, como a constitucionalização e a 

(re)personalização, importa também perceber a lógica reflexiva do sistema jurídico como 

instrumento importante na compreensão das transformações jurídicas nas relações privadas. 
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RESUMO 

O interesse que nos move neste trabalho é desenvolver um estudo das relações entre o 

direito e a economia, no que diz respeito à aplicação da análise econômica aos 

fenômenos jurídicos, mais especificamente no tocante à avaliação da eficácia das regras 

jurídicas de caráter protecionista da atividade econômica do ponto de vista do 

funcionamento efetivo da economia globalizada. Dessa maneira, procuramos 

demonstrar a necessidade da reelaboração dogmática, destinada à normatização da 

realidade sócio-econômica, por meio da conciliação de valores socialmente desejados e 

da eficiência econômica, a partir de ajustes às distorções de uma vontade que não mais 

corresponde à visão tradicional dos ideais de uma sociedade individualista e liberal. É 

nesse contexto pós-moderno, por meio de uma análise econômica do direito, que 

pretendemos abordar, enfaticamente, novas regras jurídicas, adequadas às exigências e 

aos interesses das relações contratuais face à dinamização da produção capitalista. Para 

tanto, propomo-nos a examinar, em um primeiro momento, a inter-relação entre direito 

e economia, a partir da análise da “Teoria de Direito & Economia”. Queremos, com 

isso, estabelecer a importância do estudo conjunto das duas áreas e, por conseguinte, 

elucidar que o direito interfere de forma direta e intensa no desempenho econômico do 

país, principalmente no que tange ao cumprimento dos contratos – utilizados para a 

materialização das promessas em uma economia globalizada. Por fim, procuraremos 

estabelecer quais são as bases teóricas da teoria e de que forma incorpora instrumentos 

de análise econômica. Trata-se, pois, de redelinear o sistema jurídico, valendo-se da 
                                                 
* Advogada, Mestranda em Direito (área de concentração: Teoria do Direito e do Estado) do Programa de 
Pós-Graduação em Direito, do Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM.  
 
** Advogado, Especialista em Direito Tributário pelo UNIVEM e Mestrando em Direito (área de 
concentração: Teoria do Direito e do Estado) do Programa de Pós-Graduação em Direito, do Centro 
Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM.  
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análise econômica do direito, que representa a função do jurista, consistente em refletir, 

nas leis e nos contratos, as necessidades sociais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; ECONOMIA GLOBALIZADA; CONTRATO; 

EFICIÊNCIA; JUSTIÇA. 

 

ABSTRACT 

The interest that move us in this work is to develop a study of the relationship between 

the right and the economy, as regards the application of economic analysis to legal 

phenomena, specifically in regard to the evaluation of the effectiveness of the legal rules 

of protectionist nature of the economic activity of view of the effective functioning of 

the global economy. Thus, we demonstrate the need for redesigning dogmatic, for the 

normalization of the socio-economic reality, through the reconciliation of values 

socially desired and economic efficiency, from adjustments to distortions of a will that 

no longer corresponds to the traditional vision of ideals of a liberal and individualistic 

society. This is the post-modern context, through an economic analysis of law, we want 

to address, emphatically, new legal rules, appropriate to the needs and interests of the 

contractual relations towards promotion of capitalist production. For this we propose to 

the review, in a first moment, the inter-relationship between law and economics from 

the analysis of the "Theory of Law & Economics." We want therefore establish the 

importance of the joint study of the two areas and thus clarify that the law interferes so 

direct and intense in the country's economic performance, especially with respect to the 

performance of the contracts - used for the materialization of the promises in a 

globalized economy. Finally, we’ll try to establish the theoretical foundations of the 

theory and how it incorporates tools of economic analysis. It is, therefore, draw the legal 

system, worth up of the economic analysis of law, which represents the function of the 

jurisconsult, consisting of reflecting, in the laws and contracts, social needs.  

 

KEYWORDS: LAW; GLOBALIZED ECONOMY; CONTRACT; EFFICIENCY; 

JUSTICE. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As transformações provocadas pelo fenômeno da globalização 

econômica demandam uma análise econômica do direito, ou seja, uma visão da 

realidade nacional sob o prisma econômico. O desenvolvimento do sistema econômico 

capitalista está vinculado às bases jurídicas contratuais, sobretudo no que diz respeito à 

estabilidade e ao cumprimento dos contratos. A organização das relações econômicas 

está ligada à organização social. Desse modo, a evolução da sociedade implica na 

adaptação do sistema jurídico à nova realidade socioeconômica, que por sua vez reflete 

na evolução do contrato, instrumento jurídico por meio do qual se operacionalizam as 

relações econômicas. 

 No presente estudo, o contrato será analisado sob o enfoque da escola de 

Direito e Economia1, com o intuito de destacar o papel do ordenamento jurídico no 

desenvolvimento econômico, demonstrando que a materialização das promessas 

ajustadas sofre influência do ambiente sócio-jurídico vigente.  

 Nesse contexto, o contrato, instituição que viabiliza a concretização das 

atividades econômicas, é ato presente na sociedade global. A função contratual na 

sociedade pós-moderna é substancial: o mundo pós-moderno é o universo do contrato. 

Tal assertiva decorre da dimensão alcançada pelo instituto, a ponto de se chegar à 

estagnação da vida social sem a sua existência, pois proporciona a subsistência da 

humanidade, e sem o contrato, a sociedade regrediria e a atividade do homem limitar-

se-ia às práticas primárias (PEREIRA, 1990, p.9). 

 Dessa maneira, faz-se referência, inicialmente, à própria atividade da 

escola de Direito & Economia e aos alicerces teóricos deste movimento, que utiliza 

premissas econômicas para analisar a influência do ordenamento jurídico na conduta do 

agente econômico e nas relações sociais.  

 O objetivo é analisar o instituto contratual por meio de regras e 

princípios econômicos, ou seja, fazer uma análise econômica dos contratos, 

instrumentos de formidável importância no mundo globalizado, enfocando o direito no 

cotidiano econômico e social, baseado no critério de eficiência econômica. 

  

                                                 
1 Expressão utilizada por juristas e economistas para tradução da expressão americana Law & Economics. 
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1 A RECIPROCIDADE DA INFLUÊNCIA EXERCIDA PELO DIREITO NA 

ECONOMIA  

 

 Com o advento do fenômeno da globalização, as relações econômicas se 

intensificaram. Institui-se um descompasso entre os mecanismos jurídico-normativos e 

diversos setores da vida social, sobretudo no sistema econômico. As normas à 

disposição do ordenamento jurídico para solucionar conflitos tornaram-se ineficazes. 

Necessário, pois, reconstruir o sistema jurídico-normativo para se assegurar o efetivo 

desenvolvimento da economia globalizada.  

 Nesse contexto, o direito positivo,  

passou a enfrentar um dilema cruel: se permanecer preocupado com sua 
integridade lógica e com sua racionalidade formal, diante de todas essas 
mudanças profundas e intensas, corre o risco de não acompanhar a dinâmica 
dos fatos, de ser funcionalmente ineficaz e, por fim, de acabar sendo 
socialmente desprezado, ignorado, e (numa situação-limite) até mesmo 
considerado descartável, caso se deixe seduzir pela tentativa de controlar e 
disciplinar diretamente todos os setores de uma vida social econômica e política 
cada vez mais tensa, instável, imprevisível, heterogênea e complexa, 
substituindo a preocupação com sua unidade dogmática pela ênfase a uma 
eficiência instrumental, diretiva e regulatória, corre o risco de ver 
comprometida sua identidade sistêmica e, como conseqüência de terminar 
sendo desfigurado como referência normativa (...) Nessa ordem sócio-
econômica de natureza cada vez mais multifacetada e policêntrica, o direito 
positivo enfrenta dificuldades crescentes na edição de normas vinculantes para 
os distintos campos da vida sócio-econômica; suas “regras de mudanças”, suas 
“regras de reconhecimento” e suas “regras de adjudicação”, que até então 
asseguravam a operacionalidade e a funcionalidade do sistema jurídico, 
revelam-se agora ineficazes (FARIA, 2004, p.09, 15). 

 

 O sistema jurídico não pode ser compreendido puramente em seu papel 

dogmático2, já que o direito tem sua gênese em um processo histórico, orientado por 

                                                 
2 “A dogmática jurídica é o resultado da convergência entre (a) a consolidação de um conceito moderno 
de ciência, voltado não tanto ao problema da verdade ou falsidade das conclusões de raciocínio científico, 
mas ao seu caráter sistemático e lógico-formal; (b) a identificação entre os conceitos de direito e lei 
positiva, num primeiro momento, e entre direitos e sistema conceitual de ciência, num segundo momento; 
(c) a separação entre teoria e práxis e conseqüente afirmação de um modelo de saber jurídico como 
atividade predominantemente teórica, avalorativa e descritiva; (d) ênfase à segurança jurídica como 
sinônimo de certeza de uma razão abstrata e geral, resultante de um Estado soberano, com a subseqüente 
transposição da problemática científica aos temas da coerência e completude da lei em si mesma. Ao 
nível do “senso comum dos juristas de ofício”, a dogmática é reduzida ao positivismo jurídico, ideologia 
que reduz todos os fenômenos institucionais, enquanto produto das normas jurídicas, a fenômenos 
formais, de tal modo que sua “realidade”acabaria sendo inteira e exclusivamente definida pela mens 
legislativa” (FARIA, 2004, p. 43 e 44) 
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fatores econômicos. É neste aspecto que a Teoria do Direito e Economia visa analisar o 

fenômeno jurídico à luz de princípios e critérios econômicos. 

 

1.1 Aspectos gerais da Escola de Direito e Economia 

 

 O Direito e a Economia se inter-relacionam reciprocamente. Isso porque, 

do ponto de vista econômico, para a alocação de recursos e aumento da produtividade 

conseqüente desenvolvimento econômico, faz-se imperioso otimizar o funcionamento 

do sistema jurídico. Neste mesmo raciocínio, as decisões judiciais não podem se olvidar 

dos aspectos econômicos intrínsecos aos fenômenos jurídicos. 

 Portanto, a escola de Direito e Economia é um movimento desenvolvido 

por economistas e juristas para analisar o fenômeno jurídico sob uma ótica comum, com 

base em princípios econômicos. A teoria sobrepõe suposições tradicionais da análise 

econômica à superestrutura jurídica, com o intuito de avaliar juntamente, o impacto do 

direito sobre a economia e a própria qualidade dos instrumentos legais. Seus enunciados 

pronunciam o direito como um sistema que reserva incentivos e responsabilidades à 

esfera econômica, que possibilita e sugere uma análise à luz de critérios econômicos, 

como o da eficiência. (PINHEIRO e SADDI, 2005, p. 83 e 84) 

 Considerado um movimento de origem norte-americana, deve se destacar 

que não foi apenas nos Estados Unidos da América que a teoria se desenvolveu, porém 

foi naquele país onde obteve êxito e disseminou-se internacionalmente.  

 O economista inglês Ronald Coase é considerado um dos precursores 

deste movimento. Primeiramente com a publicação do artigo “The nature of the firm”, 

em 1937, resultado de uma palestra que ministrou. Este artigo referia-se a um novo 

conceito da análise econômica, custos da transação e uma tentativa de explicar a 

existência de empresas.  Em 1960 foi publicou sua obra “The problems of social cost”, 

no Journal of Law & Economics, da Universidade de Chicago. Considerado o marco 

inicial deste movimento, este laureou o autor com o Prêmio Nobel de Economia em 

1991.   

 A aplicação do Teorema de Coase, na análise de PINHEIRO e SADDI,  
 

auxilia na identificação da solução socialmente mais eficiente na ausência de 
custos de transação e com direitos de propriedade perfeitamente assimilados. A 
partir daí, pode-se analisar de que forma o direito deveria ser estruturado para 

4537



 

que essa solução fosse alcançada quando há custos de transação de uma 
assinalação imperfeita de direito de propriedade. Cabe à lei definir não apenas 
os direitos de propriedade a fim de obter a solução mais eficiente, como 
também os instrumentos a utilizar, considerando que uma das partes pode 
dispor de mais informação e capacidade de implementar a solução ideal do que 
a outra (...) o teorema oferece meios para entender e enxergar os problemas 
legais sob a ótica da eficiência econômica, ou seja, de como uma dada regra 
legal de ser considerada em termos de eficiência econômica. O que é 
importante nesse teorema é exatamente o entendimento de que existe um 
princípio de eficiência que pode ser usado para avaliar qualquer regra dada. 
(2005, p. 104; 108) 

  

 O argumento de Coase não traduz a idéia da inexistência de custos de 

transação, ao contrário, sugere a necessidade de custos positivos na análise 

econômica.(COASE, 1988, p. 15) 

 A teoria coasiana evidencia, claramente, o quão proveitoso se faz sopesar 

as regras jurídicas a partir de uma perspectiva de eficiência econômica. Diversas 

questões, problemas, conceitos legais passaram então a ser analisados sob a ótica 

econômica. Destaca-se os trabalhos de Richard Posner, Hans-Bernard Schäfer, Claus 

Ott, Guido Calabresi, Pietro Trimarchi, Gary Becker, entre outros 

 A função dos juristas de solucionar os problemas dos agentes 

econômicos precisou de uma nova hermenêutica normativa e fática, uma vez que o 

caráter autônomo da ciência jurídica perdeu forças, pois se fez necessário socorrer-se do 

conhecimento de outras áreas de conhecimento, sobretudo a Economia.  

 Desse modo, o movimento refere-se aos métodos jurídicos para 

impulsionar o desenvolvimento da economia e, avessamente, à metodologia econômica 

para solucionar problemas legais.  

  

1.2 Abordagens e premissas da análise econômica  

 

 O instrumento à disposição da análise econômica consiste em duas 

grandes vertentes: uma positiva (cujo efeito é decorrente de normas jurídicas) e outra 

normativa (decorrente de conseqüências econômicas). A abordagem positiva aplicada 

ao direito prediz os efeitos das várias regras legais, como por exemplo, sobre a reação 

dos agentes econômicos diante de alterações legislativas. Por meio de uma análise 

econômica positiva, é possível expor os efeitos de normas de responsabilidade civil 

sobre o comportamento e a conduta negligente dos indivíduos. Para se estabelecer 
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regras legais e recomendações políticas baseadas em conseqüências econômicas, far-se-

á uma abordagem normativa, que se fundamenta no princípio da eficiência (PINHEIRO 

e SADDI, 2005, p. 88). 

 Como premissas fundamentais à análise econômica do direito, têm-se a 

maximização racional das necessidades humanas; a obediência a incentivos de preços 

para delimitar o seu comportamento racional e avaliação de normas jurídicas 

fundamentada na eficiência de sua aplicabilidade. Ou seja, as escolhas se pautam na 

adequação dos meios disponíveis para obter fins desejados. Consequentemente, há 

sempre uma resposta aos incentivos, ou seja, os preços,em sentido lato, influenciam o 

comportamento humano. Finalmente, a utilização do critério de eficiência para avaliar a 

qualidade das normas legais e de sua aplicabilidade (PINHEIRO e SADDI, 2005, p. 90). 

 

1.3 Análise crítica da metodologia, conceituação, abrangência e historicidade do 

movimento “Direito & Economia” 

 

 Como em qualquer outra teoria das Ciências Sociais Aplicadas, a escola 

de Direito & Economia não está imune de críticas. No campo metodológico, a crítica 

decorre de muitos resultados da teoria não poderem ser classificados como científicos, 

uma vez que retiram conclusões a partir de premissas incontestáveis. No entanto, há 

vários resultados que decorrem de uma análise metafísica. Significa dizer que a análise 

econômica do Direito é muito mais uma forma de se observar como funciona o mundo 

com base em premissas específicas (DANZON, apud PINHEIRO e SADDI, 2005, p. 91 

e 92). No tocante à conceituação, a crítica incorre na utilização da eficiência, como 

critério de aferição. Tal análise não permite estabelecer o quão eficaz é o movimento, 

pois a avaliação do que venha a ser eficiente é influenciada por ideologias dos diversos 

contextos sociais.     

 Quanto à historicidade, a crítica fundamenta-se na utilização de conceitos 

do século XIX, como racionalidade e eficiência, que se distanciam da realidade 

econômica e social do século XXI.  

 Por fim, no tocante à abrangência, TULLOCK (apud, PINHEIRO e 

SADDI, 2005, p. 92) argumenta que a “análise do Direito & Economia pode tornar o 

direito eficiente no sentido ex ante e em termos de grandes números, todavia trata-se de 
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uma eficiência que pode não ser observada ex post e em casos individuais”. E segue 

narrando que “a pressuposição sobre a abrangência das prescrições de Direito & 

Economia foi longe demais e é necessário reconhecer certos limites à sua 

aplicabilidade”. Esta última refere-se, na verdade, à aplicação dos conceitos a uma 

realidade complexa, e não às premissas.  

 

2 A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DIREITO & 

ECONOMIA AO INSTITUTO JURÍDICO CONTRATUAL 

 

 “Defender o direito é, (...) essencialmente, renovar o direito”. Do ponto 

de vista de San Tiago Dantas (apud FACHIN, 2000, p. 323), destaca-se a nova 

concepção dos contratos, sob um aspecto econômico, voltado à elaboração, 

interpretação e aplicação do direito dentro do contexto social que se encontra inserido, 

em atendimento às novas exigências econômicas, face à dinamização da produção 

capitalista. 

 Orlando Gomes (2001, p.4), ao conceituar os contratos, destaca a 

necessidade de uma renovação no estudo jurídico do instituto da teoria contratual, com 

subsídio de outras ciências. É nesta seara que se insere a análise econômica do contrato, 

uma vez que é utilizado para a materialização das promessas em uma economia global-

capitalista, como forma de assegurar e garantir o cumprimento do pactuado. No entanto, 

o modo como será cumprido depende do ambiente institucional vigente da sociedade.   

 Pela definição clássica, o contrato é um acordo de vontades entre dois ou 

mais indivíduos que transferem entre si algum direito ou que se sujeitam a alguma 

obrigação.  

 Para ROPPO (1988, p.10), “o contrato é a veste jurídico-formal de 

operações econômicas. Donde se conclui que onde não há operação econômica, não 

pode haver também contrato”. Daí decorre o processo crescente e contínuo da 

contratualização das operações econômicas, 

O fenômeno explica-se facilmente a partir do momento em que se reflicta na 
multiplicação e complexidade das operações econômicas, por sua vez 
determinadas pela crescente expansão das atividades de produção, de troca, de 
distribuição de serviços: as regras jurídicas que disciplinam os contratos 
correspondentes àquelas operações econômicas devem, também elas, 
multiplicar-se e complicar-se, de modo a oferecer uma resposta adequada às 
novas exigências e aos novos interesses que assim vêm emergido (...) Resulta 
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claro, desta forma, que o direito dos contratos não se limita a revestir a 
operação econômica de um véu legal de per si não significativo, a representar  a 
sua mera tradução jurídico-formal, amiúde, tende a incidir sobre as operações 
econômicas, de modo a determiná-las e orientá-las segundo objetivos que bem 
se podem apelidar de políticos lato senso. (ROPPO, 1988, p. 23). 
 

 A disciplina, a sua função e a própria estrutura contratual modifica-se de 

acordo com o contexto sócio-econômico em que se encontra inserido. O instrumento 

contratual apresenta profundas diferenças no tocante à função para a qual é utilizado: na 

antiguidade e na idade média, o contrato era de utilidade reduzida ao passo que na 

sociedade de economia global-capitalista o contrato é fundamental para o 

desenvolvimento econômico. 

  Desta forma, a organização econômica está ligada, estruturalmente, à 

organização social. A evolução desta também se reflete na evolução do contrato, 

transformando o seu papel e modificando o seu âmbito de incidência com a mudança da 

fisionomia das relações sociais. (ROPPO, 1988, p. 26)  

  Portanto, os contratos desempenham papel fundamental e central na 

organização da atividade econômica. Trata-se, pois, de solucionar conflitos econômicos 

no âmbito do judiciário, uma vez que é essencial a existência de um sistema jurídico que 

proteja os contratos por meio de normas coerentes. A idéia de justiça e de 

desenvolvimento econômico está fortemente interligada.  

  SUMMERS e THOMAS (1993, p.249), em suas lições sobre o 

desenvolvimento enfatizam que “o estabelecimento de um sistema legal e judiciário que 

funcione adequadamente e que garanta direitos de propriedade é essencial como 

complemento às reformas econômicas”. 

  A noção de contrato como um acordo de vontades tem sua acepção 

econômica dividida em três fases distintas: oferta e contra-oferta, aceitação da oferta e 

da contrapartida e a liquidação da promessa. 

 Como ensina PINHEIRO e SADDI (2005, p. 114), pode se afirmar que 

“o contrato é a promessa institucionalizada pelo sistema jurídico, sujeita que está à 

coerção, mas que é, sobretudo, estabelecida por mecanismos de incentivos 

econômicos”. 

 A idéia de troca justa é a base do contrato. Ao se falar em justiça 

contratual refere-se ao preço justo, entendido como aquele que inibe a prática de preços 

abusivos. Nos pactos, o justo representa o que foi combinado entre as partes e, portanto, 
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deve ser cumprido. Todavia não é possível mensurar e conceituar o que vem a ser o 

justo. A única idéia que se tem é que está diretamente ligado ao que é de direito e 

eficiência.  

 Para se preservar o preço ajustado ao tempo da contratação, é necessário 

que haja estabilidade. Na teoria contratual, esta estabilidade refere-se ao equilíbrio 

contratual. Por meio de uma análise de Direito & Economia, POSNER acredita que a 

distribuição de justiça é medida de eficiência econômica, já que o direito restabeleceria 

os princípios a ela inerentes. E segue articulando,  

um segundo significado para “justiça”, e o mais comum, eu argumentaria, é 
simplesmente eficiência. Quando descrevemos como injusta uma condenação 
sem provas, uma tomada de propriedade sem justa compensação, ou quando se 
falha em responsabilizar um motorista descuidado em responder à vítimas pelos 
danos causados por usa negligência, podemos interpretar simplesmente que a 
conduta ou prática em questão desperdiçou recursos. (2000, p.777). 

 

 A concepção de justiça contratual, em Posner, fundamenta-se na 

eficiência. Por sua vez, apenas os contratos exeqüíveis, isto é, possíveis juridicamente, é 

que podem ser classificados com justos e eficientes. 

  Porém, há casos em que se alteram as condições inicialmente pactuadas. 

Não fosse a existência de instrumentos jurídicos para preencher as lacunas, não existiria 

a possibilidade de saná-las. À disposição do direito contratual está a hermenêutica 

contratual, a lei e a analogia.  

 Neste aspecto destaca PINHEIRO e SADDI (2005, p. 119 e 120), 

os contratos existem para comunicar a expectativa das condições de 
cumprimentos e objetivos das partes por um período de tempo. Regras formais 
nem sempre podem controlar as relações humanas; daí a importância de certos 
tipos de mecanismos que operam fora do contrato e exigem, como já se 
afirmou, negociação. Para que os mercados funcionem adequadamente, e 
considerando que o contrato pode ser afetado por riscos imprevisíveis na data 
de sua assinatura, o Estado de direito prevê mecanismos de solução de disputas 
ou controvérsias – como o Poder Judiciário. Em face das regras estabelecidas, 
desenham-se contratos cuja função é criar mecanismos de salvaguarda para as 
partes se algo no futuro não resultar conforme o planejado. A arbitragem 
também desponta como eficiente meio de solução de controvérsia nos contratos 
incompletos.3

 

                                                 
3 Um aspecto fundamental sobre qualquer espécie contratual é que todos os contratos são incompletos, 
imperfeitos, passíveis de modificação por eventos sociais, econômicos e naturais. Daí estar todo contrato 
sujeito a posterior análise.   
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 Portanto, eis a justificativa da necessidade de um sistema jurídico 

eficiente, preparado, apto a contribuir para que as partes contratantes transformem 

disputas judiciais em provisão de justiça. A função precípua da justiça bem como o 

papel da arbitragem deve ser a garantia do cumprimento das promessas mediante a 

criação de incentivos para uma cooperação eficiente (PINHEIRO e SADDI, 2005, 

p.120). Tanto que a força coercitiva dos contratos busca garantir a satisfação da 

proposta feita e aceita inicialmente, ou seja, proporciona a redução do risco inerente à 

toda atividade econômica. 

 O significado de penalidades contratuais no movimento Direito & 

Economia é exatamente no sentido de instituir mecanismos destinados ao cumprimento 

do contrato.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A atividade econômica se desenvolve em um meio de instabilidades e 

incertezas. Dessa forma, torna-se necessária uma proteção jurídica integral, como forma 

de se desestimular práticas fraudulentas e prejudiciais.  

 O movimento do Direito & Economia busca reduzir a distância entre 

preceitos e aplicação de institutos jurídicos e a teoria normativa, de forma a estabelecer 

o quão importante o Direito é para a Economia e a Economia, igualmente relevante para 

o Direito. 

 No dizer sempre expressivo de Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994),  

A par do conceito de mercado, entretanto, está sedimentada a idéia de que o 
direito detém o monopólio da violência, de que sua unicidade se sobrepõe às 
suas multiplicidades de valores e interesses, de que existe a supremacia de 
certos princípios e de que as normas primeiras fundamentam as demais num 
sistema hierárquico e ordenado. A noção corrente de que o Direito está a 
serviço da justiça e de que as diversas e variadas pretensões são, em função 
disso, canalizadas para um endereço único, adapta-se a uma operacionalização 
da multiplicidade que permite formular e classificar comportamentos duais, 
porem abstratos. Essas dicotomias do Direito conferem um caráter de 
universalidade conforme critérios internos do sistema jurídico vigente, com 
regras que só se operacionalizam no mercado, e o mercado, na economia.  
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A RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE O USUÁRIO DE 

SERVIÇO PÚBLICO E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA 

 

 

Joseph Antoine Tawil∗

 

RESUMO 

A definição da natureza jurídica da relação contratual existente entre o usuário de 

serviço público e a empresa concessionária é da maior grandeza, na medida em que a 

caracterização desta como uma relação consumerista traz valorosas conseqüências 

jurídicas e municia o utente com importante instrumento legislativo (o Código de 

proteção e Defesa do Consumidor) nos constantes litígios que envolvem ambas as 

partes. O autor, assim, procura demonstrar que essa distinção faz-se necessária para o 

atendimento dos princípios constitucionais e os anseios sociais visados pelo legislador 

pátrio ao tempo em que rebate os principais argumentos das mais diversas correntes 

doutrinárias que já levantaram a voz para o tema, que tem despertado o interesse de um 

numero cada vez maior não só de juristas, doutrinadores, causídicos e magistrados, mas 

também da população em geral, devido à tendência crescente em nosso país da 

descentralização dos serviços estatais e, infelizmente, do histórico de má-prestação 

destes. Por fim, busca-se esmiuçar as conseqüências jurídicas através da enumeração 

dos dispositivos legais do CDC que ganhariam eficácia caso o aludido diploma pudesse 

ser utilizado nas constantes e numerosas lides que envolvem a matéria atinente à 

delegação estatal dos serviços públicos, característica marcante da nova fase do 

capitalismo que ora experimentamos.  

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO DO CONSUMIDOR; SERVIÇOS PÚBLICOS; 

CONCESSÃO. 

 

ABSTRACT 

The definition of the legal nature of the contractual relationship between the public 

service’s user and concessionaire company is of the utmost importance, inasmuch as it’s 
                                                 
∗ Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Salvador (Unifacs) 
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characterization as a consumer’s relation brings valuable juridical consequences and 

provides the user one important legislative instrument (The Consumer’s Code of 

Defense and Protection) for the constant disputes involving both sides. The author, 

therefore, aims to show that such distinction is necessary in the observation of the 

constitutional principles and social needs pursued by the national legislature meanwhile 

fights the main arguments of the various doctrinal currents that have already raised their 

voice to the issue, which has aroused the interest of a growing number not only of 

lawyers, doctriners, and magistrates, but also of the general population due to the 

growing trend in our country's decentralization of state services, and unfortunately, the 

history of their bad-providing. Finally, the text looks forward to detail the legal 

consequences through the list of legal devices form the CDC that gain efficiency if the 

aforementioned diploma could be used in the constant and numerous cases involving 

the subject pertaining to the state delegation of the state’s public services, striking 

feature of the new phase of capitalism that we now experience. 

 

KEY-WORDS: CONSUMER’S LAW; PUBLIC SERVICES; CONCESSION. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Teceremos no presente artigo algumas linhas no que diz respeito à natureza 

jurídica de consumidor da qual se reveste o cidadão usuário de serviço público perante 

as empresas concessionárias destes serviços. 

Ressaltamos, desde já, que não se trata de matéria pacificada na doutrina e 

que as vozes que advogam tese contrária à nossa possuem argumentos assaz pertinentes 

e merecem todo o nosso respeito1. 

Nesse diapasão, a prova da existência deste tipo de relação peculiar é de 

fundamental importância, uma vez que ela é quem vai viabilizar, além da adoção das 

                                                 
1 Registre-se que há trabalhos doutrinários em que o autor opta por não fazer qualquer distinção entre os 
dois termos como, por exemplo, Sandra Pires Barbosa (2002, p.232). Segundo a autora,  na esfera pública 
pode-se usar indistintamente qualquer definição, já que o usuário de serviço público corresponde  ao 
consumidor no direito privado e cita Augustín Gordillo: “Si bien lãs empresas suelen llamar ‘clientes’ a 
los que reciben su servicio, consideramos que esa desgnación presupone libertad de elección; al no existir 
tal libertad y tratarse de ‘clientes’ cautivos, corresponde más estrictamente la denominación de usuario. 
De allí que en este volumen estemos aproximando los conceptos de usuário y administrado: el 
administrado de ayer es el usuario  de hoy.”  
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medidas previstas no ordenamento consumerista, a defesa das garantias e o respeito aos 

princípios constitucionais que concernem à matéria. 

 

1 A CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO COMO 

CONSUMIDOR NA LEI 8.078/90. 

 

O artigo 3º da Lei 8.078/90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

ao estabelecer o conceito de fornecedor e trazer a definição de serviço, o fez incluindo 

as pessoas jurídicas de direito público, sem fazer qualquer ressalva quanto a estas. 

Dispõe a citada norma: 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Desse modo, pela generalidade das disposições trazidas, como bem ensina 

Cláudia Lima Marques (2005, p.564), percebe-se a clara intenção do legislador de 

abarcar, dentro do conceito de fornecedor, um maior número possível de entidades, a 

fim de garantir da forma mais ampla possível a defesa dos interesses dos consumidores. 

Na seqüência, o artigo 4º, que trata da Política Nacional de Relações de 

Consumo, estabelece, em seu inciso VII, a racionalização e a melhoria dos serviços 

públicos como princípios a serem atendidos no intuito de se efetivar o pleno 

atendimento às “necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo”. 

O art. 6º, por sua vez, quando trata dos direitos básicos do consumidor, 

ressalta no inciso X a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

Por fim, temos o artigo 22 do CDC que traz a previsão da tutela dos 

interesses do cidadão face aos abusos do poder público e prevê a proteção especial aos 

serviços públicos essenciais2 no momento em que consagra a incidência do princípio da 

continuidade em relação a estes. O referido artigo é claro quando faz a equiparação das 
                                                 
2 A definição do que vem a ser um serviço público essencial é matéria de intenso debate doutrinário e 
pretoriano, sendo que, em sua maioria, tanto doutrinadores quanto magistrados têm adotado o rol trazido 
pelo art. 10 da Lei 7.783/89 (Lei de Greve) como parâmetro para esta adjetivação. 
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pessoas jurídicas de direito público e as empresas com a qual estas contratam, 

determinando indistintamente que ambas forneçam serviços adequados, eficientes, 

seguros e contínuos. 

Todavia, é mister deixar claro que aqui não se afirma que em tempos 

recuados todos os cidadãos estivessem desamparados e à mercê das arbitrariedades da 

administração, o que ocorreu foi que, ao incluir as pessoas jurídicas de direito público e 

as empresas concessionárias no rol de fornecedores sujeitos à aplicação das normas 

protetivas do CDC, o legislador municiou o cidadão de armas ainda mais pujantes e 

eficazes. 

Provada a figuração das empresas concessionárias como fornecedoras na 

relação contratual de prestação de serviço público, resta-nos saber se o usuário se 

encaixa no conceito de consumidor trazido pelo CDC.  

Define o referido codex em seu artigo 2º: “Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”. 

A definição trazida pelo referido dispositivo é para nós auto-suficiente, 

afinal, não há como se negar que o utente é pessoa física que se utiliza dos serviços 

públicos como destinatário final. 

No entanto, para ilustrar o nosso pensamento, vale a transcrição da doutrina 

de Antonio Herman e Benjamin (2007, p.25) que, ao afirmar que o conceito de 

consumidor possui dois vieses, um econômico e um jurídico, apresenta o seguinte 

posicionamento quanto ao viés jurídico:  
Para nós, modestamente, consumidor é todo aquele que, para seu uso 

pessoal, de sua família, ou dos que se subordinam por vinculação doméstica 
ou protetiva a ele, adquire ou utiliza produtos, serviços ou quaisquer outros 
bens ou informação colocados a sua disposição por comerciantes ou por 
qualquer outra pessoa natural ou jurídica, no curso de sua atividade ou 
conhecimento profissionais. 

Note-se que o autor abarca em sua definição todas as equiparações trazidas 

pelo código, mencionando, inclusive, a inserção das pessoas jurídicas de direito público 

dentre os possíveis fornecedores na medida em que utiliza a expressão “qualquer pessoa 

natural ou jurídica”.  

Assim sendo, por ser o usuário de serviço público o destinatário final do 

serviço fornecido (perfazendo assim o conceito trazido no art. 2º), e por equiparar aos 

fornecedores privados - sem fazer qualquer ressalva - as empresas concessionárias e os 

entes da Administração Pública, o CDC exclui da abrangência de sua aplicação apenas 
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as relações pactuadas entre civis, ou, melhor dizendo, entre pessoas que não exercem 

atividade profissional de comércio. 

Indo ainda mais longe, Zelmo Denari (2007, p.224) afirma que o artigo 22 

do CDC não se aplica apenas às empresas concessionárias de serviços públicos, mas 

também (por interpretação extensiva) às sociedades de economia mista, fundações e 

autarquias, sempre que estas prestarem serviços públicos.  

Desse modo, resta claro que o nosso ordenamento prevê a aplicação dos 

dispositivos do CDC aos contratos de prestação de serviços públicos, contudo, não se 

pode olvidar que a constância da expressão “mediante remuneração” acaba por excluir 

uma parcela destes, qual seja a dos serviços públicos não remunerados, ou uti universi, 

já que estes são prestados pelo poder público através de um vínculo cívico constituído 

entre o Estado e seus administrados por meio do pagamento de impostos3. Neste 

sentido, Regina Helena Costa (1997, p.104): 
Portanto, é a exigência de remuneração especifica pela prestação de 

determinado serviço público que vai determinar sua sujeição à disciplina 
legal das relações de consumo [...] A prestação dos serviços públicos que 
não se revestem dos atributos da especificidade e da divisibilidade é 
realizada independentemente da exigência de remuneração especifica; é 
custeada pelos impostos, espécies tributarias não vinculadas a nenhuma 
atuação estatal. 

Nesse diapasão, a título de exemplo, poderíamos afirmar que estariam 

sujeitos à aplicação das normas do CDC os usuários de serviços públicos de 

fornecimento de energia elétrica, telefonia e água, ficando à margem desta aplicação os 

usuários dos sistemas de saúde, educação e segurança pública. 

Do mesmo modo, também há de se fazer ressalvar a existência do caráter de 

verticalidade existente no regime dos contratos administrativos, que estabelece uma 

relação de subordinação entre os cidadãos e o poder público.   

A priori, poderia se visualizar como um grave problema a manutenção desta 

característica (que, assim como a defesa do consumidor, é uma prerrogativa 

constitucional) em conjunto com a aplicação das normas do CDC, que apresentam 

caráter protecionista e o escopo de estabelecer o equilíbrio contratual, porém, nada obsta 

que se aplique concomitantemente, através da técnica da ponderação dos princípios, os 

ditames constitucionais atinentes à proteção do consumidor e às garantias 

                                                 
3 Cláudia Lima Marques faz interessante elucidação a cerca do tema exemplificando através do serviço 
público de ensino. Segundo a autora, no que tange às escolas e universidades públicas, por não 
constituírem serviço remunerado, não estão sujeitas à aplicação do CDC, já quanto às escolas e 
universidades privadas, a onerosidade trazida ao estudante – ou seu representante legal – as obriga a 
seguir os ditames do aludido código e a atuar sob a égide da boa-fé contratual consumerista. 
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administrativas. Segundo Cláudia Lima Marques (2005, p. 562): “A nova disciplina dos 

contratos de fornecimento de serviços públicos deverá conciliar as imposições do direito 

constitucional, com a proteção do consumidor e as prerrogativas administrativas.”. 

 

1.1 Desconstruindo a argumentação das teses contrárias 

 

Para que se tenha uma ampla visão sobre o assunto, de modo a dar um 

tratamento plurilateral à matéria, é mister proceder a exposição do pensamento daqueles 

que não compactuam com a idéia supra-exposta. 

Com efeito, em sentido contrário, não há apenas os que defendem a não 

aplicação do CDC nas relações entre o usuário de serviço público e a concessionária, 

em verdade, há também quem defenda que essa aplicação seria apenas provisória e há, 

ainda, os adeptos à interpretação ampliativa do art. 22 do CDC.  

Esses últimos, dentre eles Antônio Herman Benjamim, advogam a não 

diferenciação entre os serviços públicos uti singuli e uti universi no que tange à guarida 

dada pela legislação consumerista. De acordo estes autores, a igualdade entre a 

administração pública e a iniciativa privada é total, de modo que esta também deve 

responder pelos vícios do serviço de acordo com as normas do CDC, tendo ela delegado 

a sua prestação ou não. 

Data vênia, o posicionamento do autor não nos parece o mais acertado. 

Como já expusemos acima, o vínculo existente entre o usuário de serviço público uti 

universi é tão somente de caráter cívico, não há caracteres de relação consumerista nesta 

prestação, de modo que, estender a aplicação do código a estes casos, seria desvirtuar o 

conceito de consumidor e fornecedor dado pelo legislador, já que o código foi expresso 

em seu artigo 3º ao utilizar a expressão “mediante remuneração”, além do que, os 

tributos, por força de lei, não podem ser vinculados, de modo que a sua exigência não 

gera dever jurídico de contraprestação para o Estado. 

Ao se mencionar a questão dos tributos, é mister fazer referência à doutrina 

de certos autores, dentre eles José Geraldo Brito Filomeno, Ricardo Porto Macedo 

Júnior e Fernando Costa de Azevedo , que,  mesmo defendendo a aplicação do CDC às 

relações entre o usuário de serviço público e a Administração, ressaltam que esta só é 
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cabível quando se tratar de serviço público uti singuli remunerado por meio de tarifa, 

excluindo-se os que o são por meio de taxa4. 

Essa diferenciação perpassa aspectos de política legislativa e tributária do 

governo e estabelece, em breve síntese, que as taxas são espécies de tributos, reger-se-

iam pelas regras do direito tributário, enquanto que as tarifas decorrem de uma relação 

jurídica contratual e sinalagmática. 

Fazem ainda a distinção no que diz respeito à utilização do serviço, de modo 

que, a remuneração por meio de taxa se daria mesmo que o serviço não fosse 

efetivamente utilizado pelo cidadão, enquanto que a tarifa viria necessariamente como 

conseqüência da fruição do serviço contratado por este5. 

Ora, essa distinção quando aplicada ao nosso pensamento parece-nos um 

tanto superficial, uma vez que, a caracterização de um serviço como uti universi se dá 

não em decorrência da utilização deste por toda a coletividade, mas sim em razão da 

colocação deste à disposição de uma universalidade de usuários que, por sua vez, 

constituem-se meros usuários em potencial e estão obrigatoriamente sujeitos à cobrança 

da aludida taxa. 

Sendo assim, os serviços uti singuli cuja cobrança eventualmente seja 

realizada por meio de taxa, a nosso ver seriam, em verdade, serviços uti universi que, 

com já explanamos, não estão sujeitos à aplicação do CDC.  

Do outro lado da moeda estão aqueles que defendem a não utilização do 

CDC na tutela do usuário de serviço público, ou sua aplicação provisória apenas 

enquanto não se disciplinar a matéria em legislação própria, conforme previu a EC nº19 

de 1998 em seu artigo 27. 

Para esses doutrinadores, o liame estabelecido entre o usuário de serviço 

público e a concessionária não é igual ao que se forma numa transação consumerista, de 

                                                 
4 Nesse aspecto, Regina Helena Costa adota posição peculiar e afirma que a contraprestação paga pelos 
serviços de água e energia elétrica (ou os uti singuli em geral) têm natureza de taxa, sendo a adoção de 
tarifas “uma autêntica distorção, na medida em que, mediante a sua instituição, pretende-se submeter a 
remuneração pela prestação de um serviço público a regras próprias do direito privado, procedimento não 
autorizado constitucionalmente”. 
5 Uma interessante discussão a respeito desse tema que urge cotidianamente em nossos tribunais é a 
caracterização da tarifa de assinatura telefônica como taxa. Muitos causídicos têm pleiteado em juízo com 
sucesso a abstenção da cobrança desta nos contratos de telefonia, sob o argumento de que está se 
onerando o consumidor por algo que ele não usufruiu, o que não se admite na seara dos contratos 
privados, ainda que  pactuados com empresas concessionárias. A caracterização de tal cobrança como 
taxa á torna ilegal, uma vez que este tipo de remuneração não é admissível nos contratos de concessão, 
além do fato de que a taxa, ao contrário da tarifa, decorre necessariamente de lei e de previsão 
orçamentária. 
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modo que não resta caracterizada a presença de consumidor e fornecedor nos pólos 

opostos da relação contratual.  

Adepto dessa doutrina, Antonio Carlos Cintra do Amaral (2004, p.133) 

afirma: 
Considerar o usuário como consumidor do serviço público a ele prestado 

pela concessionária talvez seja possível sob a ótica econômica. Mas sob a 
ótica jurídica o usuário de serviço público e o consumidor estão em 
situações distintas. Uma coisa é a relação jurídica de serviço público. Outra 
a de consumo.  

O jurista fundamenta o seu pensamento baseado no fato de que os contratos 

de concessão pressupõem um prévio contrato realizado entre a empresa concessionária e 

o poder concedente, assim, a Administração Pública figuraria como parte na relação 

contratual, estando, inclusive, sujeita, subsidiariamente, à responsabilização por 

eventuais irregularidades na prestação, o que, por sua vez, não ocorre nas relações 

típicas de consumo, onde o poder público atua somente como regulador da relação 

contratual estabelecida diretamente entre fornecedor e consumidor. 

Nas palavras do eminente jurista: 
A relação jurídica entre concessionária e usuário não pode ser equiparada 

à existente entre duas pessoas privadas, que atuam na defesa de seus 
interesses específicos. O serviço público, cujo exercício é atribuído à 
concessionária, continua na titularidade e sob a responsabilidade do poder 
concedente. Perante a relação de consumo, diversamente, o Poder Público 
atua como “protetor” da parte considerada hipossuficiente, que, em regra, é 
o consumidor. 

O autor arremata defendendo a edição de uma nova lei, a qual chama de 

“Código de Defesa do Usuário de Serviço Público”, específica para tratar das relações 

entre os usuários de serviços públicos e as concessionárias. Aduz também que, para 

estes casos, a aplicação do CDC não é admissível nem mesmo de forma subsidiária, 

bem como que a tutela dos interesses dos usuários de serviços públicos não cabe aos 

órgãos de defesa do consumidor, mas sim às agências reguladoras. 

Data vênia, o pensamento do autor não nos parece o mais correto. Não é 

possível se admitir que haja uma atuação protetiva do poder público somente numa 

relação habitual de consumo. 

Ora, ainda que possa figurar como responsável subsidiário na relação entre 

prestador de serviço público e usuário, o poder público tem o dever de garantir uma 

prestação efetiva e adequada aos cidadãos, sendo que, de maneira alguma é cabível o 

raciocínio de que o fato da titularidade do serviço continuar em seu poder daria a este a 

conotação de parte na relação contratual em detrimento da função de garantidor da 

ordem social e defensor dos interesses comunitários que habitualmente possui. 
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Além disso, não nos parece necessária a elaboração de lei específica (ou 

código) para tutelar os interesses dos usuários de serviços públicos. Como já 

expusemos, é perfeitamente cabível a guarida dos utentes dos serviços uti singuli pelo 

Código de Defesa do Consumidor, de modo que, a elaboração de dispositivo legal a que 

se refere o novo texto do §3º do art. 27 da Constituição6, dado pela EC nº19, far-se-ia 

necessária no âmbito destes serviços (se efetivamente o fosse) tão somente para 

disciplinar e fortalecer os meios de controle de qualidade e a participação ativa dos 

usuários na política da prestação destes serviços, e não sua tutela jurídica contratual, que 

foi devidamente regulada pelo CDC.  

Todavia, corroborando do pensamento do autor supracitado, mas trazendo 

diferente argumentação, César A. Guimarães Pereira (2006, p.56), destaca a posição 

ativa da qual se reveste o usuário enquanto fiscaliza e contribui para a melhoria do 

Serviço Público. Para o autor, essa prerrogativa do utente, que inexiste no âmbito das 

relações privadas, pode ser denominada de “direito à criação e à organização do serviço 

público” e é um dos pontos de incongruência entre a relação de consumo e a de 

prestação de serviço público. Nas palavras do autor: 
A situação do usuário de serviço público é distinta. Já integra um regime 

jurídico de direito público, caracterizado por controle intenso sobre a 
atividade do prestador de serviço. [...] A posição do usuário frente ao 
prestador do serviço público não é caracterizada pela fragilidade própria do 
consumidor privado, mas pela participação na própria configuração e 
produção do serviço.      

Assim sendo, nesta relação, o usuário seria verdadeiro detentor de direito 

subjetivo público, o que a torna demasiadamente complexa, de modo que o autor 

conclui ser impossível formular uma única definição para o usuário de serviço público. 

A caracterização deste como consumidor, no entanto, resta descabida por uma outra 

série de fatores, dentre os quais o autor pontua: a falta de definição legal de usuário, a 

possibilidade do usuário não ser o destinatário final do serviço e a não vinculação do 

serviço público à onerosidade.  

                                                 
6 § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função 
na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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Porém, essa distinção, não obstante a importância que dá à participação ativa 

dos membros da sociedade, também não nos parece frutífera. A nosso ver, ela se afigura 

como uma representação do que seria ideal para o aprimoramento da democracia em 

nosso sistema político, o que, infelizmente, ainda estaria distante de acontecer. 

Conclamar a participação dos usuários na fiscalização, elaboração e 

aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos é algo louvável7, porém, é 

inadmissível se pensar que esta vem sendo efetivamente praticada na atualidade. 

Vivemos no país das desigualdades, onde os índices de educação básica de 

determinadas regiões se igualam aos de países em guerra ou considerados miseráveis, 

nesse espeque, é inimaginável a quantificação dos que possuem uma consciência 

política que os retire da condição de hipossuficientes e os torne capaz exigir do poder 

público seus direitos, consubstanciados numa melhor prestação de serviços pelo Estado. 

Assim, não dar guarida especial e protetiva aos usuários de serviços públicos (conceito 

que abrange cidadãos de todos os níveis sócio-educacionais) representaria uma fuga aos 

princípios constitucionais da proteção ao consumidor e redução das desigualdades. 

Afora estas considerações, conforme já expusemos acima, corroboramos da 

idéia do autor de que a não onerosidade e a utilização do serviço como parte integrante 

de uma cadeia de produção descaracteriza a relação consumerista e afasta a 

possibilidade de aplicação das normas do CDC à relação contratual. 

 

2 AS CONSEQÜÊNCIAS DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 

 

Provada a natureza jurídica de consumidor assumida pelo usuário de 

serviços públicos, cumpre-nos agora destrinchar as conseqüências dessa caracterização 

em face da imposição de normas consumeristas às relações estabelecidas entre estes e as 

empresas concessionárias. 

Como já dissemos, não chegaremos ao ponto de afirmar que somente com a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor puderam ser combatidos os abusos 
                                                 
7 Sobre a participação direita da sociedade na política de serviços públicos, escreve Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto (2005, p.441, com grifos no original): “Participar de decisões de interesse público é tanto 
ou mais importante, para a democracia, do que participar, pelo voto, da escolha de mandatários políticos. 
O voto é a participação destinada a legitimar a representação popular, enquanto que as formas de 
participação, diretas e semi-diretas, visam a legitimar a decisão, que conforme a hipótese de que se tratar, 
poderá ter alcance ainda mais amplo sobre os interesses da sociedade.” 
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cometidos pela iniciativa privada ou pelos agentes públicos, porém, como se 

demonstrará, a advinda do referido diploma legal trouxe uma nova visão sobre o 

problema, lhe trouxe maior notorialidade e, principalmente, equipou os cidadãos com os 

meios jurídicos mais eficazes, já que representou o efetivo reconhecimento da 

hipossuficiência e vulnerabilidade de que se revestiam enquanto consumidores, além de 

ter ampliado a previsão de responsabilidade civil do Estado trazida pela constituição. 

Já no seu ponto de partida a defesa do consumidor demonstra o seu caráter 

diferenciado, uma vez que adquire o status de direito fundamental, com sua previsão 

constitucional trazida pelo artigo 5º, em seu inciso XXXII8. 

Esta nova forma de abordagem dos interesses privados em sede 

constitucional decorre da chamada “Publicização do Direito Privado”, fenômeno em 

que o Estado passa a intervir ativamente no âmbito das relações estabelecidas entre 

particulares, estabelecendo diretrizes e impondo limites em um terreno antes dominado 

pela autonomia da vontade. 

Nas palavras de João Bosco Leopoldino da Fonseca (2004, p.129): “O 

constituinte entendeu, seguindo as modernas correntes do direito, que um dos elos da 

economia de mercado é o consumidor, e por isso impõe ao Estado a sua proteção”.  

O fato é que, com a previsão constitucional de 88 e a edição do CDC em 

1990, os consumidores passaram a ser sujeitos titulares de direitos fundamentais e as 

empresas fornecedoras passaram a sofrer limitações decorrentes de uma norma de 

caráter público, cuja função (defesa do consumidor) fora determinada prioritária pela lei 

fundamental do nosso ordenamento. 

Para não deixar dúvidas quanto à importância dispensada à defesa do 

consumidor pela constituição, vemos que a mesma traz em seu artigo 170, que inicia o 

título de definição da ordem econômica e financeira, a defesa do consumidor como 

princípio a ser observado no intuito de se respeitar a livre iniciativa e atingir o objetivo 

da justiça social.  

Sobre o assunto, discorre André Ramos Tavares (2006, p.177): 
No Brasil, a defesa do consumidor é princípio, como o da soberania 

nacional e o da propriedade, que se repete no capítulo dos princípios da 
ordem econômica, já que é também contemplada como um dos direitos 
consignados no art. 5º da Constituição Federal. Mesmo com essa inclusão, 
fez questão o constituinte de resguardar a proteção do consumidor por meio 

                                                 

8 Art. 5º, XXXII: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
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do principio contido no inc. V do art. 170, demonstrando a preocupação da 
ordem econômica constitucional brasileira em preservar os direitos básicos 
do individuo no âmbito econômico [...] e que se encontravam usualmente 
desprotegidos em face das medidas adotadas pelas grandes corporações da 
iniciativa privada. 

Passado esse viés constitucional da defesa do usuário de serviço público 

como consumidor, veremos as principais normas da lei consumerista que devem ser 

aplicadas com este mesmo fim. 

Para tanto, faremos uma análise mais específica nos dispositivos que 

implicam em deveres positivos (fazer) ou negativos (não fazer) às concessionárias, 

quando da prestação de serviço público 

 

2.1 A inversão do ônus da prova 

 

Inicialmente, a utilização do CDC traz, de imediato, a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, conforme a previsão do art. 6º, VIII, ou seja, nas 

contendas envolvendo os usuários de serviços públicos e as concessionárias, caberia a 

estas últimas provar a inexistência da irregularidade que deu causa à lide. Essa inversão 

poderá ser feita ex officio pelo juiz ou mediante requerimento do consumidor, sendo 

que, de acordo com art. 51, VI, do mesmo diploma, restaria eivada de nulidade a 

cláusula contratual que estipular a perda ou a restrição a este direito9. 

Sobre o fundamento constitucional deste artigo, leciona Juarez Freitas (1998, 

p.42): 
[...] o sistema, ao exigir que se perceba o consumidor de serviços públicos 

ocupando a polaridade havida como mais débil nas relações de consumo, 
não pretende que, em homenagem à exacerbada idéia de assimetria, 
perdurem diferenças inaceitáveis, ao menos sem compensações. Vai daí a 
necessidade de que se efetue a inversão do ônus da prova em prol de tal 
consumidor, sem se cogitar, neste caso, de hipossuficiência ou de 
verossimilhança de alegação, uma vez que, se se tratar de pessoa jurídica de 
direito público ou de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 
público, vale o principio consagrado na Lei Maior, art. 37, §6º e em 
diplomas infraconstitucionais sintonizados com tal comando consagrador da 
teoria do rico não-integral [...]. 
 

2.2 A responsabilidade objetiva da empresa fornecedora 

 

                                                 
9Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: 
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 
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Outra importante conseqüência trazida pela aplicação do CDC é a 

responsabilidade objetiva da empresa concessionária por eventuais danos causados ao 

usuário consumidor decorrentes de defeitos ou dá má prestação do serviço. 

O defeito na prestação de um serviço público é o resultado da sua 

inadequação, ou seja, do não atendimento a algum de seus princípios fundamentais10. A 

magnitude deste dispositivo, porém, reside no fato de que basta apenas a existência do 

liame causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido pelo consumidor 

para que a empresa prestadora seja responsabilizada11. Note-se que, quando falamos em 

consumidor, estamos nos referindo não só ao contratante do serviço, mas também a 

todas as vítimas do evento danoso que a ele se equiparam por força do que dispõe o art. 

17 do CDC e, quando falamos em dano, não necessariamente nos referimos à ofensa 

física, bastando apenas a ocorrência da prestação inadequada. 

Ressalte-se também a não inclusão do caso fortuito ou força maior12 dentre 

as excludentes de responsabilidade previstas do §3º do CDC, o que tem gerado ampla 

discussão doutrinária e diferentes aplicações práticas. 

Os que defendem que a não inclusão dos dois institutos no rol das 

excludentes lhes retira a possibilidade de aplicação fundamentam-se no risco natural e 

previsível existente na atividade empresarial13, cujus commodum ejus periculum. 

Os que advogam tese contrária fundamentam-se no art. 393 do Código Civil, 

dada a subsidiariedade da aplicação deste para as relações consumeristas, baseiam 

também sua argumentação na chamada “teoria da imprevisão”, que não permite a 

onerosidade excessiva do contrato14.  

Nas palavras de Plínio Lacerda Martins (2007, p.4): 
A responsabilidade atribuída ao fornecedor de responder 

"independentemente da existência de culpa" pela reparação do dano causado 
ao consumidor, traduz no sentido de responder ainda que inexiste culpa (que 
se prova pela diligência normal do fornecedor); não respondendo pelo dano 
quando houver c.f. ou f.m., pois trata-se de fato irresistível caracterizado 
pela inevitabilidade e pela impossibilidade, sendo estas conceituadas como 

                                                 
10 Usualmente, a doutrina traz, em geral, como princípios que norteiam a prestação de um serviço público 
em nosso ordenamento, a equitatividade ou generalidade, a mutabilidade ou adequabilidade, a eficiência, 
a modicidade, a segurança e a continuidade. Estes princípios foram trazidos ou sobressaltados nos 
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 8.987/95. 
11 Esta objetividade é que se apresenta como inovação na medida em que a responsabilização do poder 
público e das empresas concessionárias já vinha prevista no art. 37, §6º da CF: ”§ 6º - As pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.”. 
12 Não obstante a distinção feita por parte da doutrina, aqui utilizaremos os dois termos como sinônimos. 
13 Neste Sentido, Resp’s. 196.031 e 649.153 do STJ. 
14 Seguindo esse entendimento, Resp’s. 120.647 e 330.523 do STJ. 
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causas de irresponsabilidade, reconhecidas e aplicadas face a teoria da 
responsabilidade objetiva consagrada no Código do Consumidor.    

Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho (2005, p.513) faz uma importante 

distinção dentro do conceito de fortuito. Segundo o autor, há o chamado fortuito externo 

quando o dano causado decorre de evento imprevisível ocorrido após a colocação do 

produto no mercado, o que culmina na exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

enquanto que, o fortuito interno se dá quando o acontecimento imprevisível ocorre no 

momento da realização do serviço ou da fabricação do produto, o que não afastaria a 

responsabilidade do fornecedor por ser algo inerente os riscos da atividade.  

Nesta senda, concordamos com esta ultima corrente (que também encontra 

respaldo na doutrina de Cláudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamim e 

Rodolfo Pamplona Filho) que, não obstante a omissão do CDC, admite o caso fortuito 

ou força maior como causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor, ressalvadas 

as hipóteses de caso fortuito interno. 

Ainda no âmbito da responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço 

prevista pelo CDC, a doutrina tem suscitado uma relevante dúvida: Tendo em vista a 

natureza de direito público e a forma delegada de prestação do serviço, poderia o Estado 

também ser responsabilizado em caso de dano ao usuário? 

A priori, a resposta nos parece ser negativa. Com efeito, o artigo 14 c/c 22 

do CDC, bem como o art. 25 da Lei 8.987/9515 (Lei de Concessões), ao tratar da 

responsabilidade das empresas concessionárias, não trazem qualquer previsão acerca da 

responsabilidade estatal nestes casos. Destarte, já se pode deduzir a impossibilidade de 

responsabilidade solidária da Administração, já que em nosso ordenamento esta só pode 

decorrer de estipulação legal ou contratual, sendo vedada a sua presunção. 

Restaria, portanto, como única possibilidade, a responsabilização subsidiária 

do estado por ato de empresa concessionária de serviço público.  

Poderíamos citar também, como importante conseqüência, a aplicação do art. 

20 do CDC, que prevê, além da responsabilidade objetiva da prestadora por eventuais 

vícios do serviço, as alternativas dadas ao consumidor no intuito de sanar seus 

prejuízos. 

Nestes casos, os vícios podem ser de qualidade ou de informação, o que por 

si só já representa um avanço em relação ao que dispunha o Código Civil de 1916 e uma 

                                                 
15 Além do citado artigo 25, também encontramos previsões de responsabilidade exclusiva da 
concessionária nos incisos VIII e IX do artigo 29 desta mesma lei. 
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maior atenção do que a que foi dada pelo de 2002, já que estes prevêem apenas os vícios 

ocultos e redibitórios. 

Nas palavras de Cláudia Lima Marques (2006, p. 359): 
A nova idéia de vicio do serviço, capaz de originar até a rescisão do 

contrato, facilita a satisfação do contratante e agiliza o processo de cobrança 
da prestação ou da reexecução do serviço, isto porque concentra-se na 
funcionalidade, na adequação, do serviço prestado e não na subjetiva 
existência da diligencia normal ou de uma eventual negligência do prestador 
de serviços e de seus prepostos. A prestação de um serviço adequado passa a 
ser a regra, não bastando que o fornecedor tenha prestado o serviço com 
diligência.  

 
2.3 A proibição dos meios austeros de cobrança 

 

Podemos dizer que a aplicação dos artigos 22 e 42 do CDC é uma das mais 

importantes conseqüências da aplicação deste às relações de serviço público. 

Com efeito, o art. 22 é aquele que reúne em seu bojo toda a intenção do 

legislador infraconstitucional em dar guarida ao usuário de serviços públicos. Nele está 

previsto o dever dos órgãos públicos e das empresas concessionárias de fornecer os 

serviços atendendo aos ditames constitucionais e aos princípios administrativos. Além 

disso, o artigo ratifica, de modo a não deixar dúvidas, o que já previam os supra-

explanados artigos 14 e 20 do CDC, que é a obrigação destes entes de reparar os danos 

decorrentes da má prestação. 

De seu turno, dispõe o art. 42 do CDC16: 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 
ou ameaça. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 
justificável. 

Mas o código vai além, pois, em seu artigo 71, ele estipula a pena para o 

fornecedor que se utilizar de cobranças deste tipo. 

Nesse espeque, nota-se a extrema preocupação do legislador em coibir os 

meios cruéis de cobrança de dívidas, sendo que este concernimento não está presente 

apenas no CDC, mas também na constituição e em todo o ordenamento jurídico pátrio. 

                                                 
16 Vale ressaltar que este artigo constitui-se numa das principais argumentações dos que defendem a 
vedação ao corte do fornecimento de serviços públicos essenciais em razão do inadimplemento do 
usuário, afinal de contas, não há como se negar que suspender um serviço do qual o indivíduo necessita 
para sobreviver constitui-se em ameaça ou constrangimento. 
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Neste ponto específico, discordamos da interpretação dada por Antonio 

Herman de Vasconcellos e Benjamin (2007, p.399-400) que denota a presença de duas 

espécies distintas de proibição no corpo do supracitado artigo.  

Para o Autor, existem as chamadas “proibições absolutas”, que incidem sob 

as práticas que trazem uma presunção jure et de jure de prejuízo ao consumidor e, 

portanto, restariam vedadas em qualquer hipótese. Fariam parte deste grupo a ameaça, a 

coação, o constrangimento físico ou moral e as afirmações falsas incorretas ou 

enganosas. 

As demais práticas trazidas pelo artigo, qual sejam a exposição do 

consumidor ao ridículo ou a interferência em seu trabalho, descanso ou lazer, são tidas 

pelo autor como “proibições relativas”, sendo que a sua utilização não estaria vedada 

completamente pelo código, cabendo a sua aplicação de modo excepcional, após 

atendidos  determinados requisitos, cuja prova da compete ao cobrador. 

O nosso entendimento, entretanto, é de que todas as práticas elencadas pelo 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estão terminantemente proibidas. É 

inadmissível a hipótese de um ordenamento de caráter eminentemente protecionista 

trazer a possibilidade de que o seu tutelado mor seja exposto ao ridículo ou tenha sua 

vida profissional e familiar turbadas, sendo que, ainda que por uma sandice legislativa 

esta existisse, deveria vir de modo expresso.  

Ademais, o argumento trazido pelo autor de que a exposição ao ridículo 

decorreria da natural insatisfação trazida por uma cobrança de dívidas não merece 

prosperar, uma vez que ser exposto ao ridículo é de uma grandeza muito maior do que 

um simples aborrecimento, já que culmina na divulgação a terceiros, o que sempre (ao 

contrario do que pensa o autor) pode e deve ser evitado. Por outro lado, o argumento de 

que o código não traz a proibição da cobrança no local onde o consumidor trabalha ou 

reside, mas sim da interferência desta nestas atividades, nos parece o mais acertado, o 

que não se justifica, porém, é a adjetivação desta vedação como relativa e a 

consideração desta prática como algo parcialmente aceitável. 

Do mesmo modo, rechaçamos a idéia exposta por Cláudia Lima Marques 

(2005, p.1221-1222) de que o artigo 42 não deve ser lido conjuntamente com o artigo 

71 do CDC, uma vez que as esferas de proteção e os fins a serem atingidos seriam 

diferenciados, sendo o primeiro relacionado ao adimplemento conforme a boa-fé e o 

segundo com a proteção da ordem social, evitando ofensas à pessoa do consumidor, de 
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modo que o disposto no artigo 71 estaria sujeito à interpretação restritiva e utilização 

“somente em casos excepcionais e extremos“.  

Data vênia, o posicionamento não nos parece o mais preciso. Para nós parece 

claro que toda norma do CDC traz consigo a finalidade de proteção da ordem social 

consubstanciada na tentativa de equilibrar as partes contratantes, o que se faz garantindo 

a boa-fé contratual. No caso deste artigo em específico, esta se dá através da proibição 

de ofensas a pessoa do consumidor, de modo que não conseguimos enxergar aí uma 

dissociação de ambos os conceitos ou esferas de atuação (civil e penal) tampouco um 

parâmetro (alem do bom senso que normalmente se espera do juiz) para definir quais 

seriam os casos extremos dignos da aplicação do que já foi garantido pelo código. 
 

2.4 A pluralidade de ações protetivas 

 

Por fim, last but not least, temos a garantia trazida pelo nosso código 

consumerista da multiplicidade de meios existentes para a guarida dos direitos dos seus 

tutelados. Esta característica encontra-se consubstanciada nos artigos 81 e seguintes do 

referido diploma. 

Com efeito, há a possibilidade de o consumidor se defender de maneira 

singular ou coletivamente dos abusos que sofreu, sendo que, para estes últimos casos, 

estão legitimados concorrentemente: o Ministério Público; a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos de defesa do consumidor 

integrantes da Administração Pública, direta ou indireta e as associações que tenham 

este mesmo fim.  

Desse modo, tem-se que, por exemplo, o consumidor que se sentir lesado por 

alguma empresa concessionária de serviço público que efetivamente não vem prestando 

o serviço, pode não só ajuizar a ação prevista no art. 84 (obrigação de fazer) como 

também se utilizar da ação coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos 

prevista no artigo 91 e seguintes para obter a tutela de seu interesse caso demonstre, por 

óbvio, tratar-se de anseio coletivo da sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com efeito, no deslinde do presente trabalho, pudemos chegar à conclusão 

de que as disposições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor não deixam 
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dúvidas quanto à inclusão tanto das concessionárias de serviço público dentre os 

fornecedores, quanto dos usuários como consumidores, de modo que a relação 

estabelecida entre eles deve ser tutelada pelas normas protetivas consumeristas para que 

se tenha o efetivo cumprimento dos ditames constitucionais e a diminuição do enorme 

abismo sócio-econômico existente entre os dois pólos desta relação. 

Outrossim, a aplicação do CDC às relações entre usuário e concessionária de 

serviço público essencial traz diversas e importantes conseqüências jurídicas, dentre 

elas: a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora, a 

proibição dos meios austeros de cobrança e a pluralidade de ações protetivas, de modo 

que estas representam um flagrante avanço na tutela dos utentes prevista pelo 

ordenamento jurídico nacional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMARAL, Antonio Carlos Cintra do. Distinção entre usuário de serviço público e 
consumidor. Revista Brasileira de Direito Público. Belo Horizonte: Fórum, ano 2, n.5, 
p.133-138, abr./jun., 2004 

 

BARBOSA, Sandra Pires. O usuário de telecomunicações. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, v.227, p.231-251, jan./mar.2002. 

 

BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O conceito jurídico de consumidor. 
BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/8866>. 
Acesso em: 14 mar. 2007a. 

 

______ in Grinover, Ada Pellegrini [et al]. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense 
Universitária, 2007b 

 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 

 

COSTA, Regina Helena. A tributação e o consumidor. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo: RT, v. 21, p. 97-104, 1997.  

 

DENARI, Zelmo in Grinover, Ada Pellegrini [et al]. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense 
Universitária, 2007. 

4562



 

FREITAS, Juarez. Proteção do consumidor de serviços públicos e o novo regime em 
face da emenda constitucional 19/98. Revista Ciência Jurídica. Belo Horizonte: Nova 
Alvorada, ano XII, vol. 84, p. 40-50, nov./dez. 1998.   

 

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito Econômico. 5.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. 

 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo 
regime das relações contratuais. 5. ed. São Paulo: RT, 2005. 

 

______, Antonio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 

MARTINS, Plínio Lacerda. O caso fortuito e a força maior como causas de exclusão 
da responsabilidade no Código do Consumidor. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 
49, fev. 2001. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=719>. 
Acesso em: 30 set. 2007 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte 
introdutória, parte geral e parte especial. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005 

 

PEREIRA, César A. Guimarães. Usuários de serviços públicos: usuário, consumidores 
e os aspectos econômicos dos serviços públicos. São Paulo: Saraiva, 2006 

 

TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2.ed. São Paulo: 
Método, 2006. 

 

4563



A REENGENHARIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA SOCIEDADE DE 

RISCOS – DA CULPA À SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS 

 

       Joyceane Bezerra de Menezes∗

 

RESUMO 

Parte da análise do conceito e extensão da responsabilidade civil, que transita da culpa ao 

risco inerente à atividade, admitindo-se as modalidades de responsabilidade subjetiva e 

objetiva, para situar a matéria no cenário da sociedade de risco, ambiente das incertezas, 

no qual os riscos secundários não são inteiramente calculáveis. Discute-se, nesta 

ambiência, as novas tendências da responsabilidade civil, voltada para a ressarcibilidade 

efetiva dos danos a partir dos elementos tradicionais de reparação associados a novos 

mecanismos marcados pela socialização da responsabilidade. Ampliam-se os domínios da 

responsabilidade civil para albergar toda a matéria de reparação dos danos. Se a máxima 

da responsabilidade civil subjetiva é a culpa; a palavra de ordem na responsabilidade 

objetiva é a distribuição do ônus entre aqueles que recebem o bônus direto da atividade 

de risco. Na sociedade de riscos, admite-se que a distribuição de riquezas e a distribuição 

dos efeitos positivos do progresso autorizam a socialização dos riscos, vez que estes são 

conseqüência inexorável do avanço da ciência, da tecnologia, dos processos produtivos 

etc. Por esta via, chama-se não apenas a iniciativa privada, mas também a coletividade e 

até mesmo o Estado, a encarar os riscos secundários da atividade, por meio de 

instrumentos de responsabilidade coletiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL; DA CULPA AO RISCO; 

SOCIEDADE DE RISCOS; SOCIALIZACAO DOS RISCOS; NOVOS MECANISMOS 

DE REPARAÇÃO DE DANOS. 
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ABSTRACT 

Starting with the analyses of the concept and extension of civil liability, which transits 

from culpability to the inherent risk of an activity, admitting certain modalities of 

subjective and objective responsibility, situating the theme in the scenario of a risk 

society, in which secondary risks are not entirely calculable. In this context, new 

tendencies in civil liability, focused on the effective reparation of damages through 

traditional means in association with new mechanisms marked by the socialization of 

responsibility are discussed. The domain of civil liability is augmented to include 

relevant matter in reparation of damages. If guilt is the foremost element in subjective 

civil liability, in objective liability that element is the distribution of burden amongst 

those who perceive direct benefits from the risk activity. In a risk society, admissibly the 

distribution of wealth and of the positive effects of progress enable the socialization of 

risk, these being the inexorable consequence of science, technology, productive 

processes, etc. In this fashion, not only private initiative, but also society and even the 

State, is called upon to face up to the secondary risks of activities, through instruments of 

collective liability.  

 

KEYWORDS: CIVIL LIABILITY; GUILT TO RISK; RISK SOCIETY; RISK 

SOCIALIZATION; NEW MECHANISMS OF REPARATION. 

 

INTRODUÇÃO 

  O avanço da tecnologia, que transcende das variadas técnicas da 

engenharia genética aos mais complexos sistemas de informática e de informação, gera 

uma expectativa na otimização da qualidade de vida do ser humano, ao tempo em que 

cria um ambiente de incerteza em relação ao futuro. Convive-se com a promessa de vida 

qualitativa e longeva e o pavor do caos ambiental  esgotar as possibilidades do homem na 

terra. A sociedade industrial se firmou, socializando os efeitos do progresso, quebrando 

as fronteiras nacionais, distanciando os interlocutores contratuais, mas também, 

ampliando as ocorrências de danos, cujas origens nem sempre são identificáveis de modo 

inequívoco. Os riscos tornaram-se uma contingência da sociedade contemporânea. 
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  Em face do distanciamento entre os interlocutores contratuais, que se 

mensura muito bem a partir da proliferação dos contratos de adesão, do fortalecimento do 

mercado virtual, da produção transnacional e em razão da multiplicação dos danos, 

algumas garantias foram erigidas em favor da eqüidade, restringindo-se a autonomia da 

vontade ao bem justiça. A disciplina do abuso de direito, de princípios como a função 

social, a boa fé objetiva, a probidade, a interpretação contratual pró-vulnerável e o 

fortalecimento da teoria da confiança buscam atenuar as assimetrias entre os interesses 

dos agentes econômicos e os interesses dos cidadãos, em geral. Disto, sem dúvida, 

resultou na ampliação dos deveres gerais, no redimensionamento do conceito de ato 

ilícito e no alargamento dos domínios da responsabilidade civil.  

  Incrementou-se a responsabilidade sem-causa para a facilitação da efetiva 

reparação dos danos, nas hipóteses de atividade de risco, ao passo em que se dilargou a 

oneração dos agentes econômicos, ameaçando as possibilidades de investimento. Isso 

resvalou na redução do bem-estar do consumidor, no aumento dos preços em vista das 

altas taxas de seguro, no desestímulo de certas atividades etc, pois se toda a sociedade 

lucra com as comodidades do progresso, os riscos naturais da atividade certamente não 

devem ser encarados apenas pelos agentes econômicos.  

  Não é possível contabilizar-se todos os custos dos riscos. Nem se pode 

mapear os acontecimentos que o futuro reserva, sendo esta uma  característica importante 

da sociedade de riscos. Antony Giddens1 fala de incertezas fabricadas e de riscos 

manufaturados como resultado da intervenção do homem no domínio da natureza. Na sua 

leitura, “fomos apanhados por universo de eventos que não compreendemos plenamente e 

que parecem em grande parte estar fora de nosso controle”2. Não se sabe o que o 

consumo contínuo de alimentos transgênicos poderá desencadear na saúde dos cidadãos e 

no meio ambiente. O uso regular de vários medicamentos é, não raro, surpreendido por 

resultados de pesquisas que condenam a utilização de seu principio ativo. Não se tem 

certezas sobre os resultados dos procedimentos com uso de células-tronco. 

  Toda essa ambiência de riscos e incertezas provoca reflexões no campo da 

responsabilidade civil. A máxima de que o beneficiário da atividade deve arcar com os 
                                                 
1   GIDDENS, Antony. As consequências da modernidade. São Paulo:  UNESP, 1991, p.133. 
2  Ibid., p.12. 
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custos a ela inerentes é reutilizada para indagar-se sobre quem são os beneficiários 

diretos e indiretos destas atividades. Seria a coletividade beneficiária indireta? 

  Sob esta ótica, inquire-se sobre os novos rumos da responsabilidade civil, 

hipertrofiada pelos deveres gerais e pela necessidade de compensação por danos. Como 

conciliar o direito ao ressarcimento por danos e o equilíbrio financeiro das empresas? É 

chegada a hora da socialização dos riscos, demandando-se ônus para além da iniciativa 

privada, a fim de atingir outros segmentos da sociedade civil e o próprio Estado? 

  O objetivo do presente estudo é analisar as alterações no campo da 

responsabilidade civil na passagem da sociedade industrial para a sociedade de risco, 

seguindo como roteiro as indagações formuladas, apresentando as tendências que se 

avizinham. 

 

1 RESPONSABILIDADE CIVIL E A SUA EXTENSÃO – DA CULPA AO RISCO 

  Os romanos ressaltavam o dever geral de não prejudicar ninguém por 

meio da máxima neminem laedere. O dever jurídico decorre da imposição de uma 

conduta externa, pelo direito positivo em face das exigências sociais. Da violação 

voluntária ou culposa de um dever jurídico, causando-se dano a outrem, decorre o ato 

ilícito que gera um novo dever jurídico – a reparação do dano. Nesta medida, a 

responsabilidade civil pela reparação do dano não se confunde com obrigação, pois 

enquanto esta impõe um dever primário, aquela estabelece um dever sucessivo 

(secundário) decorrente do descumprimento do dever primário.  

  Cavallieri Filho3  lembra que há obrigações de conteúdo determinado, nas 

quais o dever jurídico primário é mais facilmente identificável em face da própria lei ou 

do negócio jurídico que lhe dá origem; e as obrigações de conteúdo indefinido, que 

apenas apontam a um fim, sem a indicação precisa da conduta a ser seguida, razão pela 

qual, têm a identificação do dever é mais dificultada. A exemplo das últimas seguem os 

deveres decorrentes de cláusulas gerais como a boa fé, a probidade, a função social dos 

contratos; além dos deveres de qualidade, impostos pelo Código de Defesa do 

                                                 
3  CAVALLIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil.  São Paulo: Atlas, 2007, 
p.5. 
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Consumidor aos fornecedores. É bem certo que, da violação dos deveres resultantes 

destas cláusulas gerais, com a ocorrência de dano, emergirá o dever de indenizar, sendo 

indiferente a perscrutação a cerca do elemento volitivo que moveu esta violação. 

 Em matéria de responsabilidade civil, é incontroverso que o dever de 

reparação exsurja em razão do dano causado pelo descumprimento do dever jurídico. Em 

alguns casos, porém, é possível que venha a emergir em face de dano decorrente de ato 

lícito4. Há qualquer tempo, o titular que autorizou voluntariamente a limitação de seu 

direito de personalidade (imagem ou privacidade, p.ex.), pode revogar o ato anterior, 

reservando-se o direito da outra parte à indenização, se ocorrido o dano.  

  As mudanças sociais e econômicas operadas ao longo do século XX 

suscitaram alterações marcantes no campo da responsabilidade civil. A reparação de 

danos é tema que alcançou foros de cidadania e, no Brasil, recebeu destaque 

constitucional5. Em razão dos processos sociais diversos, o foco da reparação se transfere 

da culpa para o dano, visando-se muito mais a ressarcibilidade do que uma espécie de 

reação punitiva. Nesse contexto, a reparação de dano transcende os limites tradicionais 

oitocentistas da responsabilidade civil, onde a culpa e o ato ilícito assumiram, 

historicamente, papel essencial.  A responsabilidade objetiva alcança seu espaço e se 

firma em função do risco da atividade ou mesmo nas hipóteses previstas em lei6. 

 Na tentativa de resguardar a lógica francesa na doutrina da 

responsabilidade civil, alguns autores tentaram redimensionar o conceito de ato ilícito 

                                                 
4   Ordoqui Castilla defende que a reparação de dano decorrente de ato lícito não mais se comporta 
no âmbito da responsabilidade civil, consistindo em obrigação de compensar dano decorrente de ato lícito. 
Para Castilla “no podemos admitir que el mismo término se utilice para individualizar fenómenos jurídicos 
que son antagónicos totalmente, en la fuente de la obligación, en sus elementos estructurales y funcionales”  
(CASTILLA, Gustavo Ordoqui. Obligacion de compensar daños causados por conductas licitas. Revista 
dos tribunais,  São Paulo: RT, ano 85, v.726, p.11-33, abr. 1996). 
5  Art.5º., V – “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem”.  
 Art.5º., X – “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 
 Art.37, §6º. – “As pessoas jurídicas de direito publico e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
6  O Código Civil Brasileiro dispõe no art.927, parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  
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e/ou de culpa. Para Caio Mário7, todas as alterações que o conceito de ato ilícito sofreu 

não foi suficiente para resolver o problema da reparação do dano, pois não se conseguiu 

prescindir do elemento culpa. Ele próprio compreende a culpa como elemento intrínseco 

ao conceito de ato ilícito. No entanto, para justificar a responsabilidade civil objetiva, 

admite a figura da culpa em sentido amplo8 que alcança toda espécie de comportamento 

contrário ao direito, intencional ou não, imputável, por qualquer razão, ao causador do 

dano.  

 Cavallieri Filho9 se contrapõe, dizendo que, se a culpa, nos termos em que 

é colocada, integrar o conceito de ato ilícito; onde não houver culpa, não haverá ato 

ilícito. A presença da culpa para justificar a responsabilidade, dificultará segundo ele, a 

ocorrência da responsabilidade objetiva. Na tentativa de resguardar a relação entre 

responsabilidade civil e ato ilícito, opta por uma classificação, que abarca o ato ilícito em 

sentido amplo e o ato ilícito em sentido estrito10. O ato ilícito em sentido estrito 

corresponde ao conjunto de pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, na qual a 

culpa é elemento intrínseco. Consiste no ato ilícito expresso no art.186, CC/2002. Em 

sentido amplo, o ato ilícito reporta-se apenas à antijuridicidade do ato, sem qualquer 

referência ao elemento psicológico ou subjetivo do agente. O ato contrário à ordem 

jurídica mesmo sem a verificação da culpa ou dolo, pode ensejar a responsabilidade civil 

objetiva. Classificação semelhante já se achava em Castanheira Neves11, que aludia a 

ilicitude formal e ilicitude material, sob a justificativa de que a dimensão da juridicidade 

do ato não se mensura tão somente na perspectiva da validade lógico-ideal, mas também 

em referência à validade jurídica concreta de fundamentação axiológico normativo. 

                                                 
7  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.56. 
8  O que já havia sido empreendido por Clóvis Beviláqua quando asseverava: “na culpa há, sempre, 
a violacao de um dever preexistente. Se esse dever se funda em um contracto, a culpa é contractual; se no 
principo geral do direito que manda respeitar a pessôa e os bens alheios, a culpa é extra-contractual; ou 
aquiliana” (BEVILAQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Comentado por Clovis 
Beviláqua. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1936,  v.1.p.419). 
9    CAVALLIERI FILHO, Sérgio, op. cit., 2007, p.8. 
10   CAVALLIERI FILHO, Sérgio, op. cit., 2007, p.10.  
11  CASTANHEIRA NEVES, António. Questão-defato-questão-de-direito ou o problema 
metodológico da juridicidade: ensaio de uma reposição crítica.  Coimbra: Almedina, 1967, v. 1.p.522 e 
segs. 
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  Todos estes esforços se empreendem para manter a relação entre 

responsabilidade civil e ato ilícito, contribuindo para retirar a reparação do dano 

decorrente de ato lícito dos domínios da responsabilidade civil. Cavallieri12 defende a 

excepcionalidade da reparação de dano decorrente de ato lícito como matéria de reserva 

legal13.  

  A par das críticas formais apresentadas por autores de escol, importa não 

importa aos ditames da justiça o aprisionamento do direito às categorias, produto abstrato 

da razão, afinal o direito existe para a sociedade e deve acompanhar às suas demandas, 

movido por um largo e profundo sentimento de solidariedade social14. Na locução de 

Fachin15, “os sinos dobram para reconhecer o fim da concepção insular do ser humano e 

o liame indissociável entre Direito e crítica na releitura de estatutos fundamentais do 

Direito Privado”. Sugerem que o Direito está para além das molduras formais e abstratas, 

podendo sofrer críticas pela doutrina e pela jurisprudência, num contínuo processo 

autopoiético.  

  Aguiar Dias dispõe que “a obrigação civil decorrente da responsabilidade 

civil, se, sacrificados à tirania das palavras, quisermos guardar a significação rigorosa do 

termo, só pode ser entendida como conseqüência da conjugação destes elementos: 

imputabilidade mais capacidade. É disso que se aproveitam os partidários mais ardorosos 

da culpa, esquecidos de que, na verdade, já não é de responsabilidade civil que se trata, se 

                                                 
12  CAVALLIERI FILHO, Sérgio, op. cit., 2007, p.9.  
13  Exemplo marcante de responsabilidade por ato lícito tem-se no art. 188, do Código Civil 
Brasileiro: 
 “Art. 188. Não constituem atos ilícitos:  
 I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;  
 II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo 
iminente.  
 Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o 
tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.  
 [...]” 
 “Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem 
culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.  
 Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá 
o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado.  
 Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano (art. 
188, inciso I).”  
14  MARTINS, Pedro Baptista. O abuso do direito e o ato ilícito. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1941, p.12-13. 
15  FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.5-6. 
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bem que haja conveniência em conservar o nomen juris, imposto pela semântica: o 

problema transbordou desses limites. Trata-se, com efeito, da reparação do dano”16. 

  Para ele17 a questão foi tomada pela prática e hoje a indagação sobre a 

separação, pelos signos da teoria, dos institutos responsabilidade civil e reparação de 

danos, é tardia. Todos os casos de reparação do dano, agrade ou não o nome, são tratados 

por responsabilidade civil18. É bom ressaltar que o pano de fundo de suas afirmações 

mostrava a passagem da responsabilidade fundada na culpa para admissão da 

responsabilidade pautada no risco, balizada nos deveres de assistência, segurança e 

garantia etc.  

  Na era da solidariedade, defende-se a ampliação da reparação dos danos 

mesmo para além da culpa e/ou ilicitude. Cabe a indagação sobre os limites desta 

engenharia no âmbito da responsabilidade civil. Na resposta de Orlando Gomes19, seria 

adequada a expansão, pois defende a responsabilidade objetiva por dano decorrente de 

ato lícito. Há autores20 que defendem o contrário, vislumbrando, neste momento, a 

emergência da reparação de dano como instituto autônomo, obrigação que impõe um 

dever primário.  

 

2 A RESSIGINIFICAÇÃO DO DIREITO NO PLANO DA PRÓPRIA ORDEM 

JURÍDICA 

  François Ewald21 adverte que a experiência contemporânea do direito 

francês permite a mudança do direito sem a necessidade de alteração dos códigos. A 

atividade interpretativa da norma pode proporcionar uma adequação social sem a 

alteração formal do seu conteúdo. A ordem jurídica admite uma instância de reflexão 

sobre si mesma a partir do que chama regra do juízo22. Segundo ele,  

                                                 
16  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11.ed.. Atualização  e comentários de Rui 
Berford Dias. Rio de Jeneiro: Renovar, 2006, p.17. 
17  Ibid., p.23. 
18  Ibid., p.23. 
19  GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. São Paulo: Forense, 1999, p.447. 
20  CASTILLA,Ordoqui, op. cit., 1996.; CAVALLIERI FILHO, Sérgio, op. cit., 2007. 
21  EWALD, François. Foucault, a norma e o direito. São Paulo: Vega, 2000. 
22  Ibid., p.211. 
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a regra de juízo não é uma regra enunciada por uma instância, mas sim aquilo 
que regula o juízo de todas as instâncias; não é, pois, algo que se aplique, mas 
aquilo mediante o qual se julga. Uma das características da prática do juízo 
jurídico é que a regra do juízo deve ser constantemente explicitada. Lei, 
doutrina e jurisprudência, dela precedem e a ela exprimem; todavia, ela não se 
lhes reduz nunca23. 

  A partir da regra do juízo um sistema jurídico fechado na sua ordem 

própria, interage com o mundo exterior, deparando-se com as transformações e anseios 

do ambiente social, de modo a reconciliar dois pontos fundamentais: o transcendental 

(jurídico) e o empírico (a sociologia das práticas judiciárias) em referência a uma prática 

autopoiética. 

  Nessa reconstrução, a atividade interpretativa do direito (norma) poderá 

trazer ressignificados, especialmente quando o processo reflexivo se faz com os 

princípios gerais de direito aos quais, obrigatoriamente aditam-se, os princípios 

constitucionais. 

  Pode-se transpor o pensamento de Aguiar Dias para sintetizar esse 

processo no campo responsabilidade civil, relendo-a como um instituto dinâmico, 
que tem de adaptar-se, transformar-se na mesma proporção em que envolve a 
civilização, há de ser dotado de flexibilidade suficiente para oferecer, em 
qualquer época, o meio ou o processo pelo qual, em face de nova técnica, de 
novas conquistas,  de novos gêneros de atividade, assegure a finalidade de 
restabelecer o equilíbrio desfeito por ocasião do dano, considerado, em cada 
tempo, em função das condições sociais então vigentes24. 
 

  Em face dessa necessidade de dinamização do direito, Fachin25 elenca 

alguns desafios para o direito civil contemporâneo, aplicável, ipso facto ao tema em 

análise: 

1. Aprender a pluralidade das fontes, vencendo o reducionismo codificador; 

2. Tomar a questão jurídica como problema social, genuinamente constitucional; 

3. Superar a divisão burguesa dos poderes do Estado e admitir que jurisprudência e 

doutrina também são fontes do Direito; 

                                                 
23  Ibid., p.212. 
24  DIAS, José de Aguiar, op. cit.,  2006, p.25 
25 FACHIN, Luiz Edson. Questões do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p.12.  
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4. Compreender o Código Civil a partir de uma operação ideológica e cultural que 

deve passar por uma releitura principiológica, reconstitucionalizando o conjunto 

de regras que integra esse corpo de discurso normativo; 

5. Denunciar a manualística pedestre que dos Códigos fez o seu código do pensar 

por repetições, memorizações e mitologias simplificadoras; 

6. Evitar o simplismo e buscar uma hermenêutica emancipatória e uma 

principiologia constitucional, sem reduzir o que é complexo nem identificar o 

direito à lei; 

7. Descobrir o direito pela força criadora dos fatos, aprendendo que o caráter ôntico 

do direito está na sociedade e na realidade social, econômica e política; 

8. Emancipar o Brasil do legado codificador da Idade Moderna da Europa 

Continental e voltar-se para a dimensão espaço-temporal de uma sociedade plural, 

abandonando a inutilidade de uma codificação sem compromisso com a 

transformação social. 

9. Aprender que a constitucionalização que retirou o Direito Civil da sonolenta 

imobilidade não se exaure no advento da promulgação da Constituição de 1988, 

mas alcança uma visão prospectiva dos princípios constitucionais implícitos e 

explícitos, num continuum e incessante prestação de contas à realidade subjacente 

ao direito. 

10. Vislumbrar a problematização em um país que manteve um código ainda 

contraditório (moderno e vetusto), dissecando-lhe os paradoxos numa visão  

histórico-antropológica-sociologica e econômica. 

  É preciso considerar a matéria da reparação do dano em face das 

mudanças impulsionadas pelo desenvolvimento econômico, industrial, técnico e 

tecnológico e suas influências na consciência jurídica geral. A estas considerações, o 

Direito não poderá manter-se alheio sob pena de não evitar o divórcio entre a norma e os 

fatos. A historicidade do direito implica na sua função dinamizadora, materializada a 

partir de um sistema aberto capaz de acompanhar as mudanças sociais, políticas e 

econômicas. Como anunciava François Ewald26, o direito deve se aproximar dos anseios 

                                                 
26  EWALD, François,  op. cit., 2000, p.219. 
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e demandas sociais. Nesta perspectiva, as cláusulas gerais como a boa fé, ordem pública, 

bons costumes e função social são considerados verdadeiros órgãos respiratórios do 

sistema jurídico no campo do direito privado. O preenchimento do seu conteúdo faz apelo 

à capacidade criativa e responsável do tribunal, permite adequar a solução à fattispecie 

concreta, voltando-se para a realização de uma justiça materialmente fundada. 

   De acordo com Monteiro27 e com Azevedo28, o emprego das cláusulas 

gerais pode oferecer riscos, na medida em que ampliando o poder discricionário do juiz, 

pode se converter em portas abertas às motivações de cariz ideológico que sustentem 

decisões politicamente comprometidas, sendo imprescindível que, no processo de sua 

aplicação, intervenham momentos racionais e de objetividade. Se a cláusula geral deve 

constituir uma abertura à concretização de novos valores, deve ser utilizada como um 

instrumento adequado a que o Judiciário ponha em prática, num primeiro momento, o 

plano das valorações do próprio legislador.    

 

3 A SOCIALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E A REFLEXÃO SOBRE OS DOMÍNIOS 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 

  O ideal de justiça de que a lei deve ser instrumental pressupõe o modelo 

perfilhado pela sociedade por meio das normas constitucionais.  Passada a fase do 

liberalismo econômico, com a imposição das realidades concretas ao formalismo puro, o 

Estado assumiu um papel intervencionista com a missão de defender a liberdade 

individual e de proteger os cidadãos nas suas condições materiais de vida. Assim,  
o homem-indivíduo cede lugar para o homem-pessoa, pressuposto decisivo, 
valor fundamental e fim último que preenche a inteligibilidade do mundo 
humano do nosso tempo, no qual tem de ser reconhecida uma esfera pessoal, 
de participação e decisão e, simultaneamente, uma esfera social, de 
solidariedade e corresponsabilidade29. 
 

  O direito civil está imbuído do ideal de justiça social, interferindo por 

meio de normas imperativas nas relações entre particulares, antes domínio exclusivo da 

                                                 
27  MONTEIRO, António Pinto. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. 
Coimbra: Almedina, 2003, p.23.  
28  AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O direito pós-moderno e a codificação. Revista de direito do 
consumidor,  São Paulo: RT, no.33, jan./mar. 2000, p.125.  
 
29  MONTEIRO, António Pinto, op. cit., 2003, p.39-40, 
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autonomia da vontade. Neste contexto, ressaltam-se dois princípios básicos: o principio 

da autonomia da vontade e o princípio da responsabilidade civil, cujos conteúdos se 

pressupõem mutuamente, na justificativa da responsabilidade.  

  Invocam-se os limites da liberdade individual em face do espírito de 

solidariedade que estabelece o “dever (geral) de não expor os outros a mais riscos ou 

perigos de dano, do que aqueles que são, em principio, inevitáveis”30. Este dever de 

prevenção do perigo não se esgota nas relações puramente contratuais. Veja-se o exemplo 

do Código de Defesa do Consumidor brasileiro que impõe aos fornecedores o dever geral 

de garantia de qualidade, a fim de por o consumidor a salvo dos riscos (art.8º.), 

proibindo-se, inclusive, o fornecimento de produtos e serviços excessivamente perigosos 

(art.10). O comando de cuidado que se afirmar na positivação da confiança não é 

confinado à proteção dos consumidores, estende-se a quaisquer cidadãos, haja vista que a 

própria lei equipara a vítima do evento danoso ao consumidor, para efeito da proteção 

que liberaliza. Impõe ainda o dever de evitar a falha perigosa identificada após o 

lançamento do produto no mercado se concretize, lançando mão do recall. Todas essas 

emanações de cuidado e zelo se espraiam na teoria da confiança31, gerando deveres que, 

uma vez descumpridos podem suscitar a responsabilidade civil. 

  No afã de evitar a irressarcibiliade, o domínio de uns pela autonomia de 

outros, o princípio da autonomia privada tem sido alvo de profundas restrições. Este 

dirigismo que busca a equalização dos princípios da autonomia privada x igualdade 

material x responsabilidade civil chega, segundo alguns autores32, a ameaçar a própria 

existência do Direito Civil.  

 Estas preocupações sinalizaram para uma preocupação mais concreta no 

equilíbrio entre a autonomia privada x responsabilidade. De forma que, a tendência 

“expansionista e avassaladora do Estado na sociedade contemporânea vem 

desenvolvimento, atualmente, movimentos contrários, partindo da consciência de que há 

                                                 
30  VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. Coimbra: Editora Coimbra, 1980, v.II, p.469. 
31  FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e 
responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2001, p.352. 
32  GIORGIANNI, Michele. O direito privado e as suas atuais fronteiras. Revista dos tribunais, São 
Paulo: RT, ano 87, v.747, p.35-55, jan. 1998. e, AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O direito pós-moderno 
e a codificação. Revista de direito do consumidor, São Paulo: RT, n..33, p.123-129,. jan./mar. 2000. 
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troppo stato para se afirmar a necessidade de libertação da sociedade civil e, mesmo de 

um urgente retorno ou redescoberta do direito privado”33.  

 Mais do que uma redução quantitativa do espaço destinado à atuação 

particular, houve uma mudança de sentido no princípio da autonomia privada. Seus 

limites e restrições encontram justificativa na necessidade de defesa da própria autonomia 

privada, a fim de evitar que o exercício abusivo da autonomia de uns, importe na 

supressão da autonomia de outros. 

 

4 OS NOVOS MECANISMOS DE REPARAÇÃO DOS DANOS NA SOCIEDADE 

DOS RISCOS 

  No plano especifico da responsabilidade civil igualmente penetrou o 

espírito da socialização, haja vista as transformações ocorridas na sociedade. A culpa 

como pressuposto da responsabilidade representa uma aquisição histórica de importância 

intangível. Em um primeiro momento, a responsabilidade deixa de ser coletiva, objetiva e 

penal para assumir a feição individual, subjetiva e civil, culminando, nas codificações 

oitocentistas, com a consagração da cláusula geral que sobreleva o principio da culpa 

como fundamento único da responsabilidade.  

 O princípio da culpa tinha um aspecto funcional em face dos postulados da 

doutrina econômica do laissez-faire. Parecia mais vantajoso para a economia industrial 

em expansão, descuidar das pessoas a sacrificar os interesses da empresa34. Às empresas 

recaiam apenas os custos dos danos provocados por culpa ou dolo, pois doutra forma 

entravar-se-ia gravemente o processo de industrialização, que despontava, 

desestimulando-se o empreendimento de novas atividades e a utilização de novas 

máquinas, decorrentes do progresso econômico e social, por uma lado, mas suscetíveis de 

causar danos, independente de culpa, por outro.  

 Como cresceu o número de eventos danosos com o desenvolvimento 

industrial, a tecnologia passou a representar uma ameaça à sobrevivência. E o princípio 

                                                 
33  MONTEIRO, António Pinto, op. cit., 2003, p.52-53.  
 
34  MONTEIRO, António Pinto, op. cit., 2003, p.56. 
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de que não há responsabilidade sem culpa foi se revelando inadequado às novas 

circunstâncias sociais, pois figuraria em obstáculo ao ressarcimento. 

 Presentemente, os eventos danosos mudaram qualitativa e 

quantitativamente; a utilização de meios técnicos cada vez mais complexos e a 

organização de trabalho em grupo fizeram surgir os acidentes anônimos, dificultando ou 

impossibilitando a identificação do causador, muito mais ainda a culpa. As teorias do 

risco ganharam foros de cidadania, consagrando uma responsabilidade objetiva em largos 

e importantes setores que dispensa a culpa e até mesmo a ilicitude da conduta. Este 

alargamento da responsabilidade se faz numa segunda fase da revolução industrial, 

quando as empresas já poderiam suportar os riscos de sua atividade, sem a necessidade 

subsídio pelas próprias vítimas e/ou operários. 

 O avanço e a multiplicidade dos danos associados à consciência coletiva 

do direito à reparação, no presente estágio da sociedade industrial, também qualificada 

por sociedade de risco35, conduzem ao processo de socialização da responsabilidade. 

Vive-se um mundo de ambivalência e de risco, onde a dúvida rodeia os diversos aspectos 

e domínios da existência humana36. Segundo Beck37, o paradigma da sociedade atual, 

está em questões sobre como evitar ou minimizar os riscos do avançado processo de 

modernização, repartindo-se os efeitos secundários latentes, de forma a não obstaculizar 

o processo de modernização nem permitir que tais efeitos ultrapassem os limites do 

suportável ecológico-social-médica e psicologicamente.  

   Tempera-se o principio clássico da culpa com a admissão da 

responsabilidade pelo risco, passando a estruturação de um novo e importante mecanismo 

                                                 
35   De acordo com BECK, “na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das 
ameaças provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a auto-reflexao em relação às bases da 
coesão social e o exame das convenções e dos fundamentos predominantes da 'racionalidade'. No 
autoconceito da sociedade de risco, a sociedade torna-se reflexiva (no sentido mais restrito da palavra), o 
que significa dizer que ela se torna um tema e um problema para ela própria (BECK, Ulrich.  A reinvenção 
da política: rumo a uma teoria da modenização reflexiva. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; 
LASH,.Scott Tradução: Magda Lopes. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem 
social. São Paulo: UNESP, p.21). 
36  FERNANDES, António Teixeira. Níveis de confiança e sociedade de risco. Comunicação 
apresentada ao Colóquio Internacional “Terrorismo e Ordem Mundial, realizado de 7 a 8 de abril de 
2002, Universidade dos Açores. Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1494.pdf.>. 
Acesso em 27 mar. 2008. 
37 BECH, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Buenos Aires: Editorial 
Paidós, 1998, p.26. 
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de ressarcimento: o seguro de responsabilidade. O lesante deixa de suportar 

individualmente a indenização, surgindo, em seu lugar, uma coletividade (a companhia 

de seguros), que toma a seu cargo a reparação dos danos decorrentes do risco da 

atividade. Mas a indenização passa a ser uma variável presente no cálculo das atividades, 

haja vista que o risco a elas é inerente. Assim, o seguro distribui os riscos pelo conjunto 

de segurados e até pelo conjunto do corpo social, uma vez que os prêmios a serem pagos 

pelos empresários são incorporados aos preços dos produtos, distribuindo-se os custos 

entre consumidores. 

 O seguro representa uma mutualização dos riscos, como meio de encarar 

os danos e evitar a paralisação das atividades. Representa um equilíbrio entre o direito ao 

ressarcimento e a preservação da atividade. Os seguros de responsabilidade têm 

alcançado importância tal, que se tornaram de utilização compulsória em certos domínios 

de atividade, como no caso do seguro de automóvel. A própria assistência social, disposta 

a assegurar a sobrevivência àqueles que sofreram danos graves redundantes na sua 

incapacidade laboral temporária ou permanente informa uma outra modalidade de 

socialização da responsabilidade. 

  O processo de socialização da responsabilidade vai adiante, com a criação 

dos fundos de garantia, destinados ao ressarcimento do lesado quando o responsável é 

desconhecido, não segurado, ou quando verificada a falência da companhia seguradora, 

por exemplo. Constitui mais um mecanismo de reparação coletiva38, complementar à 

responsabilidade civil39. 

                                                 
38  Seria uma alternativa mais viável que aquela adotada pela Holanda, em julgamento de um caso 
paradigmático, que submetia pedido de reparação de danos para mulheres com câncer urogenital, cujas 
mães ingeriram a droga diethylstilbestrol (DES) no período gestacional. Isto porque pesquisadores 
associaram o uso de tal substância por mulheres grávidas para evitar o parto prematuro, como importante 
fator na formação de câncer urogenital em meninas, frutos daquelas gestações. Como os autores não 
puderam individualizar as empresas farmacêuticas que efetivamente comercializaram o produto na época, 
apresentaram o conjunto das companhias que possivelmente haviam fabricado o remédio. A Suprema Corte 
Holandesa condenou à responsabilidade solidária todas as companhias que, no período em questão, haviam 
posto o produto em circulação (PEREIRA, Alexandre Pimenta Batista. Os confins da responsabilidade civil 
objetiva nos horizontes da sociedade de risco. Almejando a permanente certeza na contingência das 
improbabilidades. Revista de informação legislativa, Brasília: Senado Federal, v. 43, n.170, abr/jun. 2006, 
p.181-189, p.186 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_170/R170-12.pdf >. 
Acesso em: 18 mar. 2008).  
39  MONTEIRO, António Pinto, op. cit., 2003, p.60. 
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  Importa que o direito devolverá aos indivíduos a segurança perdida com a 

mecanização e a industrialização na sociedade, na qual o acidente é um acontecimento 

normal, cujos encargos passam à coletividade, como custos do progresso.  Nesta ótica, a 

responsabilidade civil por danos relacionados ao risco da atividade será substituída por 

mecanismos mais eficazes de reparação social? Tais mecanismos serão tratados nos 

domínios da responsabilidade civil? Se a matéria alcança autonomia, seguirá o raciocínio 

de Ordoqui Castilla40 que defende a necessidade de resguardar a responsabilidade civil na 

sua ambiência original, emancipando, em contrapartida, a obrigação de reparação de 

dano. 

  Monteiro41 entende que a necessidade de reparação do lesado ocupa o 

centro das preocupações atuais, denunciando a insuficiência e inadequação das 

tradicionais regras da responsabilidade civil. Defende que até mesmo o Estado deve 

tomar a cargo os custos pelos riscos do progresso, numa tarefa de solidariedade humana 

que a um autêntico Estado-de-Direito-Social compete garantir. Do campo da 

responsabilidade civil se emancipariam apenas os casos em que, por razões de segurança 

humana, se impõem sistemas de reparação social mais eficazes e mais consentâneos com 

a natureza dos danos abrangidos. 

  Não se trata do fim da responsabilidade civil. Embora autores como  

Castilla42 pretendem  restituir à responsabilidade civil a sua pureza sancionatória 

enquanto instituto de reparação de danos ético-juridicamente imputáveis ao lesante. 

Defende-se que há de se manter a responsabilidade objetiva, fundada no risco, 

especialmente em face dos deveres gerais das cláusulas socializantes do direito privado 

contemporâneo. Também mantem-se a responsabilidade subjetiva, em face da culpa e 

dolo. Ainda que se permitam, a contratação de seguros de responsabilidade pelo 

industrial/comerciante, relativamente aos riscos esperados e incertos. Na fronteira, criam-

se os mecanismos paralelos de ressarcimento, como os fundos diversos a fim de encarar 

                                                 
40  CASTILLA, Gustavo Ordoqui. Obligacion de compensar daños causados por conductas licitas. 
Revista dos tribunais.,  São Paulo: RT, ano 85, v.726, abr..1996, p.11-23. 
41  MONTEIRO, António Pinto, op. cit., 2003, p.62. 
42  CASTILLA, Gustavo Ordoqui, op. cit., 1996, p.11-23. 
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os danos anônimos, para as hipóteses de falência das companhias de seguros, de falência 

das empresas e ausência de patrimônio dos sócios.  

  Mas será difícil contraditar a prática que a toda reparação de dano vê 

como responsabilidade civil. É inócuo o debate sobre a fronteira entre reparação de dano 

e responsabilidade civil, seguindo critérios teórico-formais. Associa-se ao pensamento de 

Aguiar Dias43, para quem o instituto da responsabilidade civil deve acompanhar a 

evolução e transformações da civilização, com flexibilidade suficiente para oferecer as 

respostas adequadas às demandas e condições da época. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Da análise desenvolvida e considerando as indagações anteriormente 

formuladas, conclui-se que: 

1.    A responsabilidade civil sofreu alterações profundas a ponto de dividir a 

doutrina. Há os que defendem a emancipação da matéria da reparação de danos, na 

medida em que essa não se comportar como obrigação sucessiva decorrente da 

violação de dever primário. Ou seja, quando o dano é derivado do exercício de um 

direito, da prática de ato lícito, por exemplo. E há os que entendem que a matéria da 

responsabilidade civil cresceu, compreendendo toda a seara de reparação de danos. 

Opina-se em favor destes que são indiferentes ao nome juris, apostando que a prática 

fez por valer o alargamento da responsabilidade civil. 

2.    No atual estágio da sociedade industrial, também designada por sociedade 

de riscos, sociedade das incertezas, exsurge a idéia de socialização dos riscos entre os 

que se beneficiários diretos e indiretos da atividade. Seriam beneficiários indiretos, a 

coletividade e até mesmo o Estado, todos aqueles que além de expostos aos efeitos 

negativos do progresso, também tem alterações positivas em sua qualidade de vida. 

Os avanços do progresso e da tecnologia resultam dos empreendimentos sobre sítios 

desconhecidos, cujos efeitos nem sempre se podem dominar integralmente. Implicam, 

contraditoriamente, na otimização da qualidade de vida e na ameaça de surgimento de 

riscos. 
                                                 
43  DIAS, José de Aguiar, op. cit., 2006. 
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3.    A responsabilidade coletiva, da qual o seguro de responsabilidade é uma 

modalidade, se apresenta como uma alternativa para equacionar a relação entre 

autonomia privada e ressarcimento efetivo, reduzindo o encargo que sobrecarregaria 

apenas a iniciativa privada. 

4.    O instituto da responsabilidade civil deve ser flexível para se adaptar às 

transformações da civilização, e oferecer os instrumentos necessários a restabelecer o 

equilíbrio desfeito pelo dano compatíveis às técnicas, conquistas, gêneros de 

atividade de cada época e lugar. 

5.    A par da responsabilidade civil em sua concepção tradicional, pautada na 

culpa e independentemente da responsabilidade pelo risco calculado, na qual o ônus 

recai sobre quem tem o bônus da atividade, avizinham-se novas alternativas que 

demandam pela socialização dos riscos imprecisos (secundários e indeterminados), 

como os seguros de responsabilidade e outras alternativas eficientes ao ressarcimento, 

a exemplo dos fundos de responsabilidade, a fim de evitar eventual possibilidade de 

irressarcimento das vítimas.  
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OS REAIS CONTORNOS DO PRINCIPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA(S) 

PROPRIEDADE(S).  

 

Luciano L. Figueiredo•

 

RESUMO 

O paper tem por objetivo analisar os reais contornos do princípio da função social da(s) 

propriedade(s), buscando sobre sua incidência, ou não-incidência, em todas as espécies 

proprietárias. Em última análise, restará pesquisado se o princípio da função social é 

conteúdo ou limite das propriedades, o diferenciando de outros institutos jurídicos. Para 

tanto, foi dividido o trabalho em três temas principais. Inicia o artigo abordando a 

Legalidade Constitucional, verificando a necessidade do operador do Direito Civil 

conferir um olhar sob a lente constitucional. É a busca de eficácia e legalidade 

constitucional mediante maximização dos princípios e sua aplicação imediata a casos 

concretos. Posteriormente analisam-se As Propriedades, debruçando-se sobre este 

milenar instituto, evoluindo a partir de sua gênese multifacetária, ultrapassando seu 

momento romano-napoleônico-pandecista de unidade, e chegando aos dias atuais, com a 

pluralidade e existência de propriedades. Descortina o paper, então, estudo sobre A 

Função Social das Propriedades, detendo pesquisa sobre os reais contornos do 

princípio da função social e perquirindo-se parâmetros determinadores da maximização, 

ou não, do princípio em comento, o qual sempre existe em todas as propriedades. No 

que diz respeito à pesquisa, realizou-se estudos sobre contribuições nacionais e 

internacionais. Devido ao caráter interdisciplinar do tema, foram pesquisadas doutrina e 

legislação de direito constitucional, civil, internacional, comercial, bem como 

jurisprudência dos principais tribunais pátrios.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE; PROPRIEDADES; 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL; FUNÇÃO SOCIAL.  
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is the analysis of the real issues of the Social Function 

of Property’s principle, in a way of looking for its incidence or not, in all kinds of 

properties. At last, it will bring about the discussion of the legal nature of the social 

function, if it´s content or negative limit of the properties. As for that, the text was 

divided into three main themes. Constitutional Legality shows the necessity of dealing 

with property according to the new context of the Brazilian Federal Constitution of 

1988, which means, attempting to its social character. It’s a way of looking for the 

constitutional efficacy and legality by maximizing its applicability. The Properties is 

about this aged institute, its evolution since the first multiple characters, archiving it 

Roman-Napoleonic unity, and getting to nowadays with its plural existence. The social 

function of the properties approaches the studies about the real issues of the social 

function, seeking for its potential contents. Regarding to the research done, it was used 

national and international studies. Due to its interdisciplinary theme, it was analyzed 

constitutional, civil, international, and commercial doctrine and legislation, and also 

jurisprudence of the main tribunals in Brazil. 

 

KEY WORD: PROPERTY; PROPERTIES; CONSTITUTIONALIZATION OF CIVIL 

LAW, SOCIAL FUNCTION.  

 
A Constituição deve ser, pois, significada, tornada 
visível, em um acontecer do direito. Afinal, 
parafraseando Alain Didier-Weil, o que há nessa palavra 
de tão amedrontador para que o jurista, freqüentemente, 
em vez de fazê-la falar, a faça tagarelar? [...]. Aliás, 
haveria de se perguntar o jurista: o que você fez com a 
palavra Constituição que lhe foi dada? 
Lênio Luiz Streck (2003. p. 296-297) 
 

1 Breve Intróito. 

 

O paper que ora inicia-se tem como proposta de análise o estudo de incidência 

de um princípio constitucional em um clássico instituto do Direito Civil. Assim, 

procura-se mediante este artigo, verificar os reais contornos das propriedades no direito 

atual, em decorrência da necessidade de sua funcionalização. 
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Para tanto, nasce o trabalho com necessidade de um enfoque civil-constitucional, 

perpassando pelo estudo da propriedade e enfim delineando parâmetros para sua 

funcionalização, em busca de resposta ao tema-problema central: quais são os reais 

contornos da propriedade pós-moderna? 

 

2 Premissa: A Legalidade Constitucional. Uma Análise Civil-Constitucional. 

 

Ainda que tardiamente, após a Constituição Federal de 1988, descobriu o 

operador do direito, principalmente àqueles ligados à seara privatística, a necessidade de 

obediência formal e material à normatividade maior. 

Como uma obviedade ululante, passou a doutrina, jurisprudência e estudiosos 

em geral do direito pregarem observância à superior hierarquia constitucional, sob pena 

de conseqüente expurgo do diploma eivado de inconstitucionalidade (ou não-

recepcionado) do sistema jurídico. 

A efetividade das normas constitucionais adveio como novo e único caminho, 

sendo a filtragem constitucional1 dos fenômenos privatísticos um incessante objetivo 

(BARROSO, 2002, p. X).  

Esta concepção, hoje tranqüila e pacífica, nem sempre ganhou o eco, 

importância e aceitação dos tempos hodiernos. Decerto, há época do positivismo mais 

rigoroso, e dicotomia existente entre o Direito Público e Privado, entendia-se haver uma 

completa distância entre o ramo civil e a Constituição Federal. 

A Constituição incorporava o diploma regente das relações públicas, ao passo 

que o Código Civil disciplinava, de forma solitária, os temas privados. Não existiam 

interpenetrações, defendendo-se ser a seara cível atemporal, não influenciada sequer 

pelas diferentes ideologias das diversas espécies de constitucionalismos (liberal, social, 

ou fraternal). 

Diuturnamente, tal neutralidade advinda da idéia de existência de uma summa 

divisio2 já não mais encontra substrato. Há, de forma progressiva, a publicização do 

                                                 
1 Paulo Ricardo Scheir, em obra específica sobre o tema filtragem constitucional (1999, p. 104), assevera 
que esta expressão foi utilizada pela primeira vez no Brasil pelo Prof. Dr. Clémerson Merlin Cléve. Na 
doutrina alienígena, tem-se notícia de primeiro uso da expressão por Arturo Santoro, em 1938, ao realizar 
estudo acerca da constitucionalização do direito penal. 
2 Por Summa Divisio entende-se a divisão do Direito em dois grandes grupos, compartimentos, 
completamente estanques, quais sejam: o Direito Público, regido pela Constituição Federal; e o Direito 
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Direito Privado3 e a privatização do Público, sendo facilmente perceptível institutos 

privatísticos submetidos a normas de ordem pública (de eficácia cogente, obrigatórias); 

bem como temas de Direito Público obedientes a normas privadas4.  

Essa simbiose gera visão unitária da ciência jurídica, cujo centro hermeneutico é 

ocupado Constituição Federal, a qual possui hierarquia formal e material sobre os 

demais diplomas (PERLINGIERI, 2002, p. 55).   

Interessante notar que a própria Constituição Federal possui na sua 

normatividade5 normas e princípios de Direito Privado, em especial do Direito Civil, 

nomeando-se este fenômeno de constitucionalização do direito civil ou civilização da 

constituição6.  

Observa o operador do direito, portanto, que o Texto Constitucional de 1988 

acaba por trazer uma série de princípios aplicáveis diretamente ao Direito Civil, a 

exemplo da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III), do Solidarismo Social (art. 3º, I), 

da Diminuição das Desigualdades (art. 3º, III), da Função Social da Propriedade (art. 5º, 

XXIII e 170, III) etc... 

A adotar esta conduta, o legislador constituinte gera duas conseqüências: a re-

unificação da ordem civil pelo Texto Constitucional; e a necessidade de releitura dos 

institutos privados clássicos sob a lente da normatividade constitucional. 

                                                                                                                                               
Privado, capitaneado pelo Código Civil. Ainda para idéia de Summa Divisio, inexistiam simbioses, 
interpenetrações entre tais ramos, sendo uma divisão absoluta. 
3 É bem verdade que o próprio dirigismo estatal, marca característica de um dado momento histórico - 
welfare state - possui grande parcela de responsabilidade por essa publicização do Direito Privado. 
4 Em relação ao tema há interessantes textos escritos pela doutrina nacional, a exemplo do de Maria 
Celina Bodin (1993, p. 25) e Marcos de Campos Ludwing (2002, p. 99 - 103). Pontua-se que não há mais 
divisão estanque entre o Direito Público e Privado, subsistindo, entrementes, menção a tais ramos como 
facilitadores do estudo, ao permitir que o operador do direito realize maior e progressivo recorte do tema. 
Logo, o estudioso do direito civil, por exemplo, encontra-se dentro do ramo privado. Existe, então, a 
distinção entre público e privado, mas não há dicotomia. A distinção ainda existente é inclusive 
necessária, por razoes didáticas de aprofundamento e facilitação na verticalização do estudo dos temas. 
5 Diuturnamente, pelo menos no Brasil, resta praticamente pacificada a noção segundo a qual as normas 
são subdividas em normas-princípios, e normas-regras, estas também nomeadas de normas disposição 
(BARROSO, 2003, p. 151). Nessa linha, em sendo princípio também uma norma, ao mesmo resta 
conferida plena aplicabilidade e eficácia, podendo incidir no caso concreto até mesmo sem uma 
normatização infraconstitucional interposta, ou secundária. Essa é a premissa que embasa-se o trabalho. 
Nesse mesmo sentido pode-se conferir, além dos autores mencionados no corpo do texto, Pietro 
Perlingieri (2002, p. 11) : “[...]. É importante constatar que também os princípios são normas.”; Daniel 
Sarmento (2003, p. 47), e Gustavo Tepedino (2002, p. 22), apenas para mencionar alguns importantes 
autores.   
6 Esse fenômeno já era percebido pelo mestre Orlando Gomes, em 1986, por influência da Constituição 
de Weimar, passando a Constituição a ocupar a centralidade do universo jurídico, conforme bem 
pontuado por Natalino Irti.(GOMES, 1986, p. 148 - 149). Com a mesma percepção e conceituação, porém 
mais modernamente, interessante consulta ao texto de Paulo Luiz Netto Lobo (LÔBO, 1999, 1).  
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Por re-unificação do Direito Civil infere-se o fenômeno decorrente da 

constitucionalização deste ramo privado, segundo o qual a Constituição passa a não ser 

apenas o centro do Direito Público, mas também do Direito Privado. Ocupa a 

Constituição Federal o papel de astro rei na significação do direito (PERLINGIERI, 

2002, p.6)7. 

Ademais, ainda como conseqüência da constitucionalização, nasce necessidade 

de serem revistados os institutos clássicos atinentes ao Direito Civil, lhes sendo 

aplicados os contornos constitucionais segundo a ideologia presente no Texto Maior, 

objetivando a sua máxima efetivação (CANOTILHO, 1999). 

Em uma ótica civil-constitucional, a revista de tais institutos clássicos de origem 

patrimonialista remete o aplicador do direito à necessidade de se deixar contaminar 

pelos valores da ordem constitucional, a qual ergue o ser ao centro do sistema - antes 

ocupado pelo ter (repersonificação) - e propugna a despatrimonialização do Direito 

Civil8.    

Às garantias e normas constitucionais restam conferidas habitual eficácia 

irradiante, como bem percebe Daniel Sarmento (2004), influenciando seus preceitos 

diretamente a seara infraconstitucional, mediante a legalidade constitucional. A 

propriedade, como clássico instituto privado, tem necessidade de ser revisto pela ótica 

constitucional, segundo a repersonificação e despatrimonialização do Direito Civil-

Constitucional. 

 

3 As Propriedades: Do Clássico ao Pós-Moderno. 

     

A propriedade consiste em fato anterior ao direito, por ter o homem propriedade 

antes mesmo de criar o seu regramento9. Como fato decorrente de um contexto social, a 

propriedade tem extensão e compreensão próprias de cada período histórico, sendo que 

                                                 
7 Também verificando esta re-unificação do Direito Civil e o papel central assumido pelo Texto 
Constitucional, interessante a consulta ao pensamento de Gustavo Tepedino (2004, p.7), e Maria Celina 
Bodin (1993, p. 24).  
8 Vide Pietro Perlingieri (2002, p. 33), e Maria Celina Bodin (1993, p. 24). Acerca dessa mudança de 
valores, Lênio Luiz Streck (2003) pontua que há, até mesmo, uma ruptura do paradigma individual-
liberal, em razão do nascimento do paradigma transindividual. Por conseqüência, prega a necessidade de 
uma adaptação do processo a demandas difusas, pós-modernas.  
9 Infere-se neste ponto adotar o trabalho a teoria da natureza humana como justificadora do surgimento da 
propriedade. 
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sua densidade conceitual mínima irá variar conforme a organização política e religiosa 

de um dado contexto, local e momento (VENOSA, 2003, p.151). 

 Entrementes, malgrado essa relatividade conceitual, a propriedade consiste em 

instituto de importância impar para o direito, possuindo densidade conceitual mínima. 

    A pergunta, porém, que resta ser respondida como necessidade de 

prosseguimento deste trabalho é: há propriedade ou propriedades do direito nacional?10

 A propriedade nasceu como instituto plural e temporário (RIZZARDO, 2004, 

p.173). Iniciou a apropriação sobre objetos móveis, como utensílios de caça e pesca, 

evoluindo para apropriação imóvel, temporária e coletiva. Era época do nomadismo, 

sendo temporariedade proprietária, como bem pontua Hans Kelsen11, decorrência da 

falta de consciência do ser ainda sobre seu eu (apud VAZ, 1992, p.43-45). 

 Da propriedade coletiva do solo, fincada no nomadismo, para o advento da 

propriedade privada, foi um passo. Bastou o homem fixar-se de maneira mais duradoura 

em um determinado local, não praticando tão somente o extrativismo temporário, bem 

como ter uma maior consciência do eu e do seu núcleo familiar, que a propriedade 

privatizou-se. 

Ocorrer, porém, que esse caráter genético multifacetário da propriedade não 

perdurou sobre todo o curso da história. A normatização do tema em Roma, 

especialmente na Lei das XII Tábuas, trouxe a noção de propriedade como domínio da 

terra, unitária, absoluta e perpetua12.  

Seguindo o curso da história, na Idade das Trevas (Média) percebe-se o 

fenômeno do feudalismo. Propriedade passa a ser encarada de forma desmembrada, 

com domínio direto e domínio útil, exercido pelos vassalos e susseranos (HIRONAKA; 

CHINELATO, 2003, p. 84).   

                                                 
10 A busca de resposta a esta pergunta permitirá, adiante, verificar em qual, ou quais, propriedades devem 
incidir a função social. 
11 Kelsen abordou o tema nos primeiros capítulos de sua obra Sociedade y natureza – uma investigación 
Sociológica, os quais foram dedicados a um estudo antropológico e sociológico com o escopo de enfatizar 
a relação entre o psiquismo dos povos primitivos e a inexistência da propriedade privada, conforme 
explicitado por Isabel Vaz, em fonte mencionada no final do parágrafo e do trabalho. 
12 Conforme pontua Isabel Vaz, embasada nos ensinamentos de Fustel de Coulagens, a propriedade 
privada nos povos greco-romanos nasce por forte influência da religião. Com efeito, nessa cultura 
cultuava-se como Deuses os seus antepassados, que eram enterrados e adorados dentro da propriedade 
familiar. Os cultos eram cercados de rituais sagrados e secretos, pelo que passaram as propriedades a 
serem cercadas, havendo na cultura à época, até mesmo, referência a um Deus da cerca. Advém, então, as 
primeira noções de propriedade privada no contexto greco-romano (VAZ, 1992, p.31).   
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Infere-se, então, que o instituto de nascimento plural sofre tentativa de redução 

unitária em Roma, e volta à sua forma plural no feudalismo. O período histórico pré-

codificação, portanto, assistiu, à exceção da idéia romana, a um modelo de propriedade 

plural, como bem pontua Laura Beck Varela (2002, p.732 - 733), in verbis: 

Falar em propriedade significa, como ensina o mestre Paulo Grossi, 
recusar a absolutização da propriedade moderna, produto histórico de 
uma época, e, com isso, recusar a idéia de um fluxo contínuo e 
ininterrupto na história jurídica. A propriedade, “modelo antropológico 
napoleônico-pandecista”, consagração de uma visão individualista e 
potestativa, é apenas uma dentre as múltiplas respostas encontradas, nas 
múltiplas experiências jurídicas, do passado e do presente, à eterna 
questão dos vínculos jurídicos entre o homem e as coisas. O termo 
singular, abstrato, formal, é inadequado para descrever a complexidade 
das múltiplas formas de apropriação da terra, que antecedem a 
formulação unitária, correspondente ao período das codificações. 

 Malgrado essa faceta clássica majoritariamente plural, adotou o Código Francês 

de Napoleão o modelo unitário de propriedade, especialmente em seu artigo 54413. 

Neste momento nasce o chamando modelo romano-napoleônico-pandecista centrado no 

individualismo proprietário característico à época (ter).  

Os contratos eram então utilizados como mero meio de circulação da 

propriedade individual e absoluta (KATAOKA, 2000, p. 460), enquanto o ser humano 

restara reduzido ao segundo plano. 

 Com a Era das Codificações, o modelo romano aperfeiçoado na França acabara 

por influenciar grande parte do mundo ocidental. Não foi diferente no Brasil, que, 

mediante o Código Civil de 1916, trouxe disposição relacionada à propriedade bastante 

similar à napoleônica-romana-pandecista14. 

Todavia, o direito não poderia ir de encontro à natureza das coisas. A 

propriedade, como instituto plural, não restaria faticamente reduzida a algo unitário em 

decorrência da normatização. O momento pós-codificação passou a assistir, 

principalmente no Brasil, o nascimento de uma serie de leis esparsas, inicialmente 

utilizadas apenas em situações emergenciais e, posteriormente, de maneira corrente. 

                                                 
13 Art. 544 La proprieté est lê droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu’on n’em fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements  
Tradução livre: Art. 544: A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas do modo mais absoluto, 
desde que não se faça uso proibido pelas leis ou regulamentos. 
14 Menciona-se o artigo 524 do Código Civil de 1916: A lei assegura ao proprietário o direito de usar, 
gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. 
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Muitas dessas normas passaram a regular os mais diversos tipos proprietários 

existentes, ao passo que a propriedade, antes unitária, experimenta alargamento no seu 

objeto (KATAOKA, 2000, p.463)15.  

A pluralidade proprietária vai além daquela que historicamente já existiu no 

globo terrestre. A evolução social e tecnológica vivida pela humanidade leva à 

apropriação e determinação de valores econômicos a novos bens16. O próprio 

conhecimento humano, devidamente registrado, ingressa como forma proprietária, 

possibilitando ao seu titular exclusiva exploração por um dado lapso temporal 

(monopólio)17.  

A pluralidade proprietária é reconhecia na própria ordem constitucional vigente, 

no momento em esta tutela bens incorpóreos18, propriedade urbana19, propriedade 

rural20 e à propriedade21, genericamente mediante cláusula geral22.  

                                                 
15 Sobre o tema, percebendo esse fenômeno em um cenário global, mister a consulta à doutrina de Pietro 
Perlingieri (2002, p.218 - 219).  
16 Em relação ao tema verificar Arnaldo Rizardo (2004, p.184). 
17 O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu tutela à propriedade intelectual: “Todo ato físico 
literário, artístico ou científico resultante da produção intelectual do homem, criado pelo exercício do 
intelecto, merece a proteção legal. [...]”. (STJ – 4ª T – REsp nº 57.449/RJ – Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo, Diário da Justiça, Seção I, 8 set. 1997, p. 42.506). 
18 Art. 5º, XXVII, XXXIX; in verbis: 
XXVII: Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.    
XXXIX: A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interessa social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País. 
19 Art. 182: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
20 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
21 Art. 5, XXII:É garantido o direito de propriedade; 
22 Sobre o atual caráter multifacetário das propriedades, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: “O 
direito privado de propriedade, seguindo-se a dogmática tradicional (Código Civil, arts. 524 e 27), à luz 
da Constituição Federal (art. 5º, XXII, CF), dentro das modernas relações jurídicas, políticas, sociais e 
econômicas, com limitações de uso e gozo, deve ser reconhecido com sujeição à disciplina e exigência da 
sua função social (art. 170, II  e III, 182, 183, 185 E 186, CF). É a passagem do Estado Proprietário para o 
estado solidário, transportando-se do ‘monossistema’ para o ‘polissistema’ do uso do solo” (arts. 5, 
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 Mas, então, com tamanha pluralidade, qual é o traço unificador, sob um olhar da 

legalidade constitucional, capaz de permitir que algo seja batizado como propriedade? 

  

4 A Função Social das Propriedades: Conteúdo ou Limite do Direito Proprietário? 

 

Grande é a discussão acerca do conceito de função social das propriedades, bem 

como se tal princípio traduz limitação ao direito de propriedades ou, ao revés, faz parte 

do próprio conteúdo das propriedades. 

 Certo é que a lei, principalmente a Constituição, não possui palavras inúteis. 

Assim, a expressão função social da propriedade tem de ser devidamente delimitada. 

Stefano Rodotá foi um dos primeiros juristas que, efetivamente, realizou um 

estudo mais aprofundado sobre o real significado das expressões “função” e “social”. 

Consoante Rodotá, o termo “função” opõe-se ao de estrutura, sendo o norte para a 

averiguação da forma pela qual o direito é operacionalizado. (BULOS, 1995, p.143). 

Por “social” deve-se enxergar um padrão elástico por meio do qual se transfere para a 

órbita legislativa, e do judiciário, certas exigências do momento histórico (conceito 

histórico-determinável, vago, elástico, no qual se “encaixariam” os valores relevantes 

moralmente e eticamente à época analisada). 

José Heder Benatti (2003, p.124), por sua vez, afirma que a expressão “função” 

traz consigo uma idéia de dever ao proprietário, consistindo em uma finalidade a ser 

dada à propriedade em prol do interesse de outrem. Para este autor, por “social” se 

infere “conveniente à sociedade”, que “interessa para a sociedade”. Tais valores sociais 

seriam os elegidos em Lei e na Constituição Federal.  

Cristiane Derani (2001, p.53) assevera que função deve ser compreendida como 

conteúdo. Logo, ao se falar em função social da propriedade, estar-se-á a dizer que o 

conteúdo da propriedade é social, destinado ao interesse coletivo.  

Destarte, a função social da propriedade consistiria em um dever atribuído ao 

sujeito proprietário, decorrente do próprio conteúdo do direito de propriedade, que 

impõe a destinação das propriedades para a obtenção de uma vantagem de cunho difuso, 

relacionado aos não-proprietários.  

                                                                                                                                               
XXIV, 22, II, 24, IV, 30, VIII, 182, §§ 3º e 4º, 184 e 185, CF) (STJ - MS nº 1.856-2/DF – 1ª Seção – Rel. 
Min. Milton Luiz Pereira – Ementário STJ, nº 10/107).    
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O preenchimento da função social da propriedade é causa de existência do 

direito de propriedade, pois ela faz parte do próprio conteúdo desta, no momento em 

que a Constituição Federal afirma que a propriedade atenderá a sua função social. Para 

ser propriedade terá de exercer sua função social. É justamente por isso que a função 

social da propriedade não é uma limitação ao direito de propriedade. Nesse sentido 

afirma Gilberto Bercovici (2001, p.76): 

Quando se fala em função social, não está se fazendo referência às 
limitações negativas do direito de propriedade, que atingem o 
exercício do direito de propriedade, não a sua substância. As 
transformações pelas quais passou o instituto da propriedade não se 
restringem ao esvaziamento dos poderes do proprietário ou à redução 
do volume do direito de propriedade, de acordo com as limitações 
legais. Se fosse assim o conteúdo do direito de propriedade não teria 
sido alterado [...]. 

[...]. A função social é mais de que uma limitação. Trata-se de uma 
concepção que se consubstancia no fundamento, razão e justificação 
da propriedade. 

O cumprimento ou não-cumprimento da função social da propriedade verifica-se 

mediante a análise da forma como está sendo exercido o direito proprietário, o qual 

transcende a sua ótica individual de meras faculdades proprietárias (de uso, gozo, 

disposição, fruição e seqüela), para uma noção transindividual, atendendo os direitos 

dos não-proprietários. 

 Impõe a função social da propriedade, ao titular do direito, um dever positivo e 

outro negativo. O positivo consiste no fato de exercer o seu direito em benefício da 

coletividade, mediante comportamentos positivos (obrigações de fazer); enquanto o 

negativo relaciona-se à obrigação de não exercer o direito de propriedade em prejuízo 

de outrem (obrigação de não fazer) (GRAU, 2004, p. 213).   

Função social da propriedade não é conceito similar ao de produtividade; 

explica-se: o fato de ser produtiva não leva à propriedade ao cumprimento de sua função 

social. O princípio constitucional em comento, por exemplo, não é observado em uma 

propriedade rural que, malgrado produtiva, utilize-se de mão-de-obra escrava.  

O cumprimento da função social da propriedade passa pela necessidade de 

observância da dignidade da pessoa humana, da valoração social trabalho, da 

diminuição das desigualdades e todos os fundamentos, objetivos e princípios da 

República Federativa do Brasil, com o escopo de máxima efetivação constitucional 

(BERCOVICI 2001, p.83). 
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4.1 Incidência: Proposta de Parâmetros Capazes de Aferir Maximização da 

Sociabilidade Proprietária.  

 

Mas como fica, então, a incidência da função social nos diversos modelos 

proprietários? 

O fato é que diuturnamente há várias propriedades, e vários microssistemas 

regendo as diversas espécies proprietárias. A caracterização do instituto da propriedade, 

porém, se dá mediante a observância do seu núcleo duro, do seu fator de distinção dos 

demais institutos; qual seja: observância da sua função social. Mas como 

instrumentalizar isto? 

Decerto, não são todas as propriedades que sofrem incidência integral do 

princípio da função social, malgrado a presença desta ser sempre certa. A necessidade, 

ou não-necessidade, de maximização deste princípio decorrerá de fatores obtidos 

mediante a análise do caso concreto. Não é possível afirmar, em raciocínio inicial e 

abstrato, ter ou não uma propriedade sobre si uma incidência maior, ou menor, da 

função social. 

Passa-se à análise da normatização da função social da propriedade para, 

posteriormente, retomar discussão posta sobre o seu alcance total, porém incidências 

variadas. 

 A Constituição Federal de 1988, ao dispor derredor da obrigatoriedade do 

atendimento da função social pela propriedade (art. 5º, XXIII), bem como elencar a 

função social como um princípio da ordem econômica (art. 170, III), não restringiu o 

alcance do instituto; melhor dizendo: não disse a quais bens se destinariam à 

obrigatoriedade de observância da função social da propriedade. 

 Assim, consolidou o legislador constituinte, principalmente por meio da redação 

do art. 5º, XXIII, o fator unificador dos diversos tipos proprietários, através de uma 

cláusula geral.  

 Partindo desta primeira premissa, e mediante a análise dos dispositivos 

constitucionais supramencionados, infere-se que a função social da propriedade dirige-

se a todas as espécies proprietárias, a todos os bens, sejam estes móveis ou imóveis, 

corpóreos ou incorpóreos, de produção ou de uso, de consumo, urbanos ou rurais etc... 
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 Infere-se, portanto, que a partir da regra constitucional pode-se construir que a 

função social da propriedade é hoje o núcleo duro do direito proprietário, impassível de 

mudanças, intransigível. Essa afirmação é facilmente comprovada a partir da análise das 

faculdades do proprietário, todas passíveis de mitigação, ao contrário do instituto da 

função social da propriedade, o qual é imutável. 

 Consoante o art. 1228 do atual Código Civil nacional “O proprietário tem a 

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como tem o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.  

 Uso e gozo da propriedade hoje já não têm o mesmo absolutismo de outrora, 

sendo que, no exercício do seu direito, haverá o proprietário de observar as limitações à 

sua conduta, como o direito de vizinhança, a possibilidade de desapropriação, e a 

vedação ao abuso de direito23. 

 A disposição da coisa pode ser deveras mitigada, senão vedada, mediante a 

utilização do instituto do usufruto, ou se gravando o bem com cláusula de 

inalienabilidade; tudo isso mediante um ato de vontade devidamente válido. 

    Ao direito de seqüela pode ser oposto um outro direito: a usucapião.  

 E a função social? Em relação ao princípio função social, não é possível se 

estabelecer, seja por ato de vontade, seja por inércia do titular, seja por limitação legal, 

uma não incidência sobre as propriedades, posto ser ele princípio constitucional, e como 

tal, com força de aplicação imediata (KATAOKA, 2000, p. 462). 

É nessa linha que os tribunais vêm reconhecendo possibilidade de aplicação do 

princípio da função social em diversas espécies proprietárias, demonstrando o seu 

amplo alcance24. Entrementes, aqui há de ser feita uma ponderação. 

                                                 
23 Ressalta-se que, conforme já posto neste trabalho, as limitações ao direito de propriedade não se 
confundem com a obrigatoriedade de observância ao princípio da função social da propriedade, pois este 
princípio integra o conteúdo das propriedades. 
24 Para exemplificar o mencionado, cita-se julgado proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ/SP): “Ementa nº 43462. APELAÇÃO CÍVEL - Meio ambiente - Alegação de que o Poder Público 
limitou direito de propriedade, limpeza e conservação de um loteamento - Inocorrência - Hipótese em que 
a autora desmatou vegetação capoeira, sem autorização ambiental - Poder de polícia - Limitação 
administrativa visando o interesse social - Função social da propriedade - Art. 225 da Constituição da 
República - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 270.664-2 - São Paulo - 4ª Câmara de Direito 
Público - Relator: Nelson Schiesari - 11.04.96 - V.U.)”.  
Outro interessante julgado advém do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “Acórdão. Resp 27039 / SP; 
RECURSO ESPECIAL 1992/0022713-9. Fonte. Dj data:07/02/1994 pg:01171 jbcc vol.:00174 pg:00301 
lexstj vol.:00058 pg:00129 rstj vol.:00059 pg:00268. Relator. Min. Nilson naves (361). Data da decisão. 
08/11/1993. Órgão julgador. T3 - terceira turma. Ementa. Médico. Direito de internar e assistir seus 
pacientes. Cod. De ética médica aprovado pela resolução cfm n. 1.246/88, art. 25. Direito de propriedade. 
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Defende-se que nem sempre o bem será passível de cumprir de forma plena a 

sua função social. A presença do princípio da função social da propriedade sempre é 

certa, porém sua maximização nem sempre é total.  

A potencialização liga-se a dois fatores fundamentais para uma maior ou menor 

incidência, ou até mesmo não-incidência do instituto (o qual estará potencialmente 

presente). São os fatores: 1. Aptidão, ainda que potencial, de a propriedade satisfazer 

interesses difusos; e 2. Escassez da propriedade.  

Tais fatores deverão ser analisados no caso concreto, para que perceba-se haver, 

ou não, maior ou menor maximização do princípio; ou ainda sua não potencialização. 

Ressalta-se que a não maximização do instituto não decorre da sua inexistência; mas 

sim do fato do principio em comento não ter sido potencializado, consoante a não 

constatação dos fatores fundamentais postos. 

Desta forma, como já mencionado, não se poderá analisar a obrigatoriedade, ou 

não-obrigatoriedade de observância da função social da propriedade de forma abstrata, 

sem a análise do caso concreto. É justamente aqui que fica mais claramente perceptível 

a potencialização do princípio nos bens de consumo25. 

Ressalta-se que para a análise da escassez terá de se levar em conta o binômio 

necessidade x quantidade; ou seja: a escassez pressupõe a presença destes dois itens de 

forma diversa: grande necessidade e baixa quantidade. Passa-se aos exemplos para 

esclarecer o raciocínio.  

Imagine-se uma pequena ilha, há milhas náuticas do continente ou outra forma 

de civilização, na qual há uma única casa vaga e o seu proprietário nega-se a alugá-la 

para a instalação de uma farmácia. Enfatiza-se que na ilha em comento inexiste 

                                                                                                                                               
Cod. Civil, art. 524. Decisão que reconheceu o direito do medico, consubstanciado na resolução, de 
"internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem caráter filantrópico, ainda que não 
faça parte do seu corpo clinico, respeitados as normas técnicas da instituição", não ofendeu o direito de 
propriedade, estabelecido o art. 524 do cod. Civil. Função social da propriedade, ou direito do 
proprietário sujeito a limitações. [...] recurso especial não conhecido. Decisão por unanimidade, não 
conhecer do recurso especial. 
Ainda há uma série de julgados no direito pátrio, tendo citado estes apenas de forma exemplificativa.  
25 Neste ponto não poderia deixar de ser mencionado a opinião do festejado mestre baiano Orlando 
Gomes (2004, p.125), segundo a qual a função social apenas atinge bens de produção, ao passo que os 
bens de consumo possuem, como bem pontua Eros Roberto Grau (2004, p. 210), uma função individual 
latente, impassível de socialização. É justamente a tese oposta que resta defendida nesta paper, apesar de 
consignar, desde logo, o imenso respeito aos doutos supramencionados, bem como outros que 
eventualmente sigam aquela idéia. Concordando com a linha aqui exposta, refutam expressamente a tese 
explicitada por Orlando Gomes em razão de não mais acolher uma linha de legalidade constitucional, 
André Osório Gondinho (2000, p.426), Pietro Perlingieri (2002, p.230), dentre outros. 
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farmácia, bem como, por ser bastante pequena, não há terrenos vagos. Devido a esta 

casuística, seus moradores, sempre que necessitam de remédios, têm de se dirigir até o 

continente para adquiri-lo.  

A única justificativa do proprietário em não alugar o bem é a espera de sua 

valorização. Será que o princípio da função social da propriedade não poderá incidir 

neste caso concreto para que, por meio de uma ação judicial e mediante o arbitramento 

de um valor justo de aluguel, seja o proprietário (que não usa o seu imóvel e o deixa 

fechado) compelido a realizar o contrato de locação? 

Entendo que a resposta é positiva; e o é pelo fato de o imóvel em tela ter uma 

aptidão para atender interesses transindividuais. A incidência do princípio não levará em 

conta a natureza do objeto da propriedade, a sua característica de bem de produção ou 

de consumo, móvel ou imóvel, material ou imaterial, mas sim a aptidão de atender a 

interesses difusos e a presença da escassez. Seguem os exemplos. 

 O art. 182, §4º, da Constituição Federal, obriga o aproveitamento racional do 

terreno urbano, posto que este possui função social. Acaso não atendido este preceito 

constitucional, poderá o Estado sancionar o proprietário com a possibilidade de 

edificação ou parcelamento compulsório (inciso I); a incidência de IPTU progressivo 

(inciso II); e a possibilidade de desapropriação (inciso III). 

Desse raciocínio, infere-se que a propriedade de um terreno residencial urbano, 

por exemplo, a qual não consiste necessariamente em um bem de produção, tem de 

exercer a sua função social; ou seja: nela há de se construir e habitar, acaso localizada 

em local de difícil obtenção de outros terrenos (tenham-se presentes os requisitos: 

aptidão potencial de atender a interesses transindividuais e escassez). Tal 

obrigatoriedade traduz, inclusive, o direito de moradia e habitação, de cunho 

constitucional: art. 6° da Lei Maior. 

Além disso, o §2º do art. 182 da Constituição nacional dispõe que a propriedade 

urbana cumpre a sua função social no momento em que atende às exigências do plano 

diretor, não aduzindo este artigo ser a propriedade urbana bem de produção, de 

consumo, ou de qualquer outra espécie (ou seja, englobando todas as espécies). 

É justamente pelo plano diretor, por exemplo, que é imposta obrigação de não 

edificação superior a certa altura na orla marítima, devido à necessidade de circulação 

do ar para todos, e manutenção de uma vista agradável para a sociedade. Será que toda 
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propriedade constante na orla marítima é um bem de produção?  Decerto que não o é26! 

Seguem os exemplos elucidativos. 

Aqui os mais céticos passariam aos questionamentos mais extremos com o 

escopo de tentar derrubar a tese. Não demoraria muito para advir o seguinte pergunta: já 

que toda a propriedade tem uma função social, então é possível enxergar a função social 

de uma caneta, um lápis, um caderno, uma televisão, um carro, um medicamento, um 

livro? 

Sim, desde que observados os parâmetros postos. A função social destes bens 

existe, em que pese ser, em alguns locais, momentos e culturas, imperceptível, ao passo 

que não há escassez a priori. Entrementes, no momento em que tais bens se tornem 

escassos, e, logicamente, com potencial aptidão para atender a interesses da 

coletividade, sobressairá obrigatoriedade do exercício da sua função social (núcleo duro 

da propriedade), devendo ser colocados à disposição dos não-proprietários.  

Para ilustrar o dito, menciona-se o caso do rodízio de veículos em São Paulo, 

atacado por muitos com o fundamento de que desrespeitaria o direito de propriedade, 

pois limitaria o uso e gozo do veículo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em análise 

de mandado de segurança sobre o assunto, determinou que a propriedade há de ser 

exercida em função da sociedade (função social), sendo que o rodízio de carros é legal 

por proteger a saúde e o meio ambiente, ponderando interesses e sopesando princípios 

no caso concreto. Cita-se a ementa do julgado: 

                                                 
26 Sobre o tema interessante o seguinte julgado do STJ: Acórdão ROMS 13252 / PR; RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2001/0070379-8. Fonte DJ DATA:03/11/2003 
PG:00285. Relator. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094). Data da Decisão. 19/08/2003. 
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. EDIFICAÇÃO LITORÂNEA. MUNICÍPIO DE MATINHOS. 
EMBARGO PELO ESTADO. LEGALIDADE. USO DO SOLO URBANO. INTERESSE DA 
COLETIVIDADE. LEI E DECRETO PARANAENSE 7.389/80 E 4.605/84. O uso do solo urbano 
submete-se aos princípios gerais disciplinadores da função social da propriedade, evidenciando a defesa 
do meio ambiente e do bem estar comum da sociedade. Consoante preceito constitucional, a União, os 
Estados e os Municípios têm competência concorrente para legislar sobre o estabelecimento das 
limitações urbanísticas no que diz respeito às restrições do uso da propriedade em benefício do interesse 
coletivo, em defesa do meio ambiente para preservação da saúde pública e, até, do lazer. A Lei 7.389/80 e 
o Decreto 605/84 do Estado do Paraná não foram revogados pelo art. 52 do ADCT Estadual, nem 
interferem na autonomia do Município de Matinhos, devido à mencionada competência legislativa 
concorrente. Recurso ordinário conhecido, porém, improvido. Decisão Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário. 
Votaram com o Relator os Srs. Ministros Eliana Calmon, Franciulli Netto, João Otávio de Noronha e 
Castro Meira. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro Franciulli Netto. 
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Ementa nº 205510. MANDADO DE SEGURANÇA - Sistema de 
rodízio de veículo, instituído pela Lei 9.358/96 (Regulamento, 
Decreto 41.049/96) - Não violação ao direito à locomoção, à 
propriedade e à isonomia - Proteção à saúde e ao meio ambiente - 
Função social da propriedade - Condição para o próprio exercício - 
Cassação da ordem, mantida - Recurso, não provido.( Apelação Cível 
n. 63.520-5 - São Paulo - 5ª Câmara de Direito Público - Relator: 
William Marinho - 25.02.99 - V.U.)   

Nessa linha, é plenamente possível a aplicação da sociabilidade proprietária a 

quaisquer tipos de bens, bastando presença de escassez e aptidão para atender interesses 

difusos. 

Medicamentos, por exemplo, podem ter sua função social sobressaltada, quando 

comercializados em valores tão exacerbados que não possibilitem o acesso de grande 

parte da população carente27. Idem em relação a livros, programas de computador, 

cultura de uma maneira geral, as quais, em uma ótica civil-constitucional, integram o 

patrimônio mínimo.  

 

5 Considerações Finais 

 

Diuturnamente a propriedade pode ser considerada como um feixe complexo de 

direitos (FACHIN, 2003), ao passo em que contempla no seu conteúdo uma esfera 

individual e outra difusa, socialmente funcionalizada. Nessa linha, malgrado consistir 

em instituto clássico do Direito Privado, tem sobre si incidência de norma de ordem 

pública, cogente, em razão da constitucionalização do Direito Civil. 

Propriedades hão de atender a função social, seu conteúdo. Ao esculpir a função 

social da propriedade em norma princípio que contamina toda a normatividade 

constitucional, não traça o texto maior nenhuma exceção à sua aplicabilidade.  Por 

óbvio, em uma linha de legalidade constitucional, não há o aplicador do direito trazer 

exceções. Mas, então, quais são os parâmetros possíveis para aferir uma maior, ou 

menor, potencialização do instituto? 

                                                 
27 É justamente este o fundamento constitucional para a quebra de patentes do Cocktel anti-HIV, 
mediante o mecanismo infraconstitucional do licenciamento compulsório, e conseqüente produção de 
genéricos. Sobre o tema, há trabalho redigido por este mesmo autor que aborda, de forma profunda, a 
questão relativa às patentes de medicamentos, tratados internacionais como TRIP’S, produção de 
genéricos e importações paralelas. 
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É justamente aqui que reside tentativa de construção do trabalho. Como balizas 

aptas a verificar potencialização da função social, sugere a pesquisa a aptidão para 

atender interesses da coletividade e escassez, esta aferida mediante equação que 

relaciona a quantidade x necessidade. 

Ambas balizas traduzem conceitos relativos, históricos-determináveis, 

necessitando da análise do caso concreto para aplicação. De igual forma não combate-se 

a idéia de ser possível existirem outros referenciais. 

 Decerto, apenas mediante tal construção é que respeitara o interprete a 

maximização dos princípios da ordem constitucional, concretizando os princípios, 

fundamentos e objetivos da república, como a dignidade da pessoa humana, diminuição 

das desigualdades, solidarismo social, etc... 

Somente assim que a legalidade constitucional será respeitada, tanto no seu 

aspecto formal, como material, sendo a propriedade, enfim, vista como“[...] menos 

exclusão e mais abrigo, menos especulação e mais produção”. (FACHIN, 2003). 
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O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO  
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RESUMO 

O presente estudo pretende demonstrar que embora o princípio da boa-fé objetiva não 

esteja expressamente previsto na Constituição Federal Brasileira (CF), trata-se de princípio 

constitucional essencial, em plena consonância com os princípios da dignidade da pessoa 

humana, solidariedade entre Estados, democracia, dentre outros. A Constituição vigente 

estatui que as pessoas em seus relacionamentos devem agir de forma fraterna e sem 

discriminação, para que haja convivência pacífica e respeito aos direitos fundamentais. 

Isto vale também para as relações privadas. Analisa as funções do princípio da boa-fé 

objetiva à luz da nova hermenêutica constitucional e considera a evolução dos princípios 

gerais do direito a princípios constitucionais. Constata que a Carta Magna, em seus 

fundamentos e objetivos privilegia a boa-fé objetiva, tanto em nível interindividual quanto 

interestatal. Ressalta ainda a função do juiz ao interpretar esse princípio à luz da 

Constituição e a extensão do artigo 5º, §2º da CF, que estabelece a não-exclusão dos 

demais princípios por ela adotados, mesmo que não expressos. Assim, a conduta leal, 

proba, de cuidado, minimização dos prejuízos, informação, confiança, deve servir de 

parâmetro, tanto para as partes envolvidas quanto para o magistrado na solução de 

possíveis conflitos. Mais que atender a uma norma do Código Civil ou do Código de 

Defesa do Consumidor onde esse princípio (boa-fé objetiva) é expresso, estar-se-á 

obedecendo à própria Constituição, fonte maior do ordenamento jurídico. Dessa forma, a 

previsão da boa-fé objetiva nessas normas infraconstitucionais fundamenta-se na Lei 

Maior. Funda-se antes de tudo no paradigma do Estado Democrático de Direito (art. 1º, 

caput, da CF), o qual se embasa, sobretudo, na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 

CF) e tem por objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF); 

                                            
∗ Mestranda em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Especialista em Direito 
Empresarial. Fundadora do Instituto Paranaense de Relações Internacionais – INPRI. Advogada. Professora 
de Direito Civil e Internacional. 
∗∗ Doutor em Direito: Filosofia do Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Mestre em Direito e Pós-graduado em Filosofia Política pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Professor do Curso de Mestrado em Direito Negocial da UEL. Professor do Curso de Especialização em 
Direito do Estado e Professor Adjunto no Departamento de Direito Público do Curso de Direito (graduação) 
da UEL.  Juiz de Direito, aposentado (PR). 

4604



  

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação (art. 3º, IV, CF). O mesmo modelo estatal rege suas 

relações internacionais pelos princípios da igualdade entre os Estados (art. 4º, V, CF), 

defesa da paz (art. 4º, VI, CF), solução pacífica dos conflitos (art. 4, VII, CF), cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, IX, CF).  Tudo isso só pode ser 

regido pelo princípio da boa-fé objetiva. É ele quem garante a retidão de propósito nas 

relações intersubjetivas amparadas pelo referido paradigma de Estado, instituído pela 

sociedade como decisão constitucional com o intuito de orientar a convivência humana 

segundo os valores democráticos, assumidos desde o preâmbulo da Constituição Federal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA, CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS, BOA-FÉ 

OBJETIVA. 

 

RESUMEN 

El presente investigación pretende demostrar que aunque el principio de la buena-fé 

objetiva no esteya expresamente previsto em la Constitución Federal Brasileña (CF), se 

trata de principio constitucional esencial, en plena harmonia con los principios de la 

dignidad de la persona humana, solidariedad entre los Estados, democracia, dentre otros. 

La Constitución vigente estatui que las personas en sus relaciones deven actuar de forma 

fraterna y sin discriminación, para que haya convivencia pacífica y respecto a los derechos 

fundamentales. Eso vale también para las relaciones privadas. Analisa las funciones del 

principio de la buena-fé objetiva a luz de la nueva hermeneutica constitucional y considera 

la evolución de los principios generales del derecho a principios constitucionales, constata 

que la Carta Magna, en sus fundamentos y objetivos privilegia la buena-fé objetiva, tanto 

en nivel interindividual cuanto interestatal. Resalta aun la función del juez al interpretar 

ese principio a luz de la Constitución y la extensión del articulo 5º, §2º de la CF, que 

establece a no-exclusión de los demas principios por ella adotados, mismo que no 

expresos. Así, la conducta leal, proba, de cuidado, minimización de los perjuicios, 

información, confianza, deve servir de parámetro, tanto para las partes envolvidas cuanto 

para el magistrado en la solución de posibles conflictos. Más que atender a una norma del 

Código Civil o del Código de Defensa del Consumidor donde ese principio (buena-fé 

objetiva) es expreso, se hará obedecendo a propria Constitución, fuente mayor del  

ordenamiento jurídico. De esa forma, la previsión de la buena-fé objetiva en esas normas 

infraconstitucionales se fundamenta en la Ley Mayor. Fundase antes de todo en el 
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paradigma del Estado Democrático de Derecho (art. 1º, caput, CF), lo cual se embasa, en 

la dignidad de la persona humana (art. 1º, III, CF) y tem por objetivos: construir una 

sociedad libre, justa y solidária (art. 3º, I, CF); promover el bien de todos, sin perjuicios de 

origen, raza, sexo, color, edad y cuaisquer otras formas de discriminación (art. 3º, IV, CF). 

El mismo paradigma estatal rege sus relaciones internacionales por los principios de 

igualdad entre los Estados (art. 4º, V, CF), defensa de la paz (art. 4º, VI, CF), solución 

pacífica de los conflitos (art. 4, VII, CF), cooperación entre los pueblos para el progreso de 

la humanidad (art. 4º, IX, CF). Todo eso solo puede ser regido por el princípio de la 

buena-fé objetiva. Es el quien garantiza la rectitud de propósito en las relaciones 

intersubjetivas amparadas por el referido paradigma de Estado, instituido por la sociedad 

como decisión constitucional con el objetivo de orientar la convivencia humana segun los 

valores democraticos, convencionados desde el preámbulo de la Constitución. 

 

PALAVRAS – CLAVE: HERMENEUTICA, CONSTITUCION, PRINCIPIOS, 

BUENA-FÉ OBJETIVA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal, o 

princípio da dignidade humana é fundamento desse modelo estatal. 

A defesa da democracia e da dignidade da pessoa humana é função de todos, 

porém, nesse contexto, a função do Poder Judiciário destaca-se. Assim é necessário um 

novo perfil de juiz que tenha os princípios constitucionais e gerais do direito como 

parâmetros de decisão. 

A boa-fé objetiva, embora não esteja prevista expressamente na Constituição está 

expresso no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Esse princípio impõe 

uma conduta correta, proba, leal, de confiança entre as partes que se relacionam.  

Dessa forma, observar-se-á a importância da boa-fé objetiva como expressão de 

um padrão de comportamento constitucional, já que as relações sociais para serem 

pacíficas e para efetivarem a dignidade da pessoa necessitam ser de boa-fé.  

 

2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 
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O presente artigo objetiva analisar o conteúdo do princípio da boa-fé objetiva à 

luz da Constituição brasileira e para tanto é necessário conhecer a história desse princípio 

e sua função no ordenamento jurídico. 

 

2.1 HISTÓRICO DA BOA-FÉ  

 

Para alguns juristas1 é no Direito Romano2 que se encontra a origem do 

conceito e da expressão da boa-fé "bona fides", "fides bona", contendo em si o sentido 

de dever de adimplemento.  

No entanto é com o direito germânico que a boa-fé ganha relevo, pois, passa 

a corresponder à obrigação de cumprir os deveres emergentes do contrato e a 

necessidade de se levar em conta, no exercício dos direitos, os interesses da outra parte.  

O Código Civil Germânico deu início à concepção objetiva da boa-fé em seu 

parágrafo 2423, apresentando uma cláusula geral capaz de flexibilizar o sistema até então, 

fechado. 

Com o fim do individualismo do século XIX, o paradigma do dirigismo 

contratual trouxe consigo alguns conceitos, como a ordem pública, a função social, o 

interesse público e a boa-fé. 

Após a 2a Guerra Mundial, mudam-se os conceitos e se passa a valorar mais a 

dignidade humana. Assim, um ordenamento que se baseava na segurança da lei, na idéia 

de que se devia prever tudo, relegando ao juiz ser apenas "boca da lei", transforma-se. 

Nasce o conceito de "sistema aberto", onde o juiz deixa de utilizar conceitos determinados 

para utilizar cláusulas gerais. O juiz passa a ser diretor do processo e não apenas mero 

espectador ou ditador4.  

Dessa forma, considerando a evolução do direito privado, referente aos contratos, 

pode-se afirmar que a boa-fé é a ponte que permite a passagem do formalismo para o 

                                            
1 PEIXOTO, Ester Lopes. O princípio da boa-fé no direito civil brasileiro. Revista de direito do consumidor. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 45, p. 140-171, jan.-mar. 2003, p. 142-44.  
2 VELASCO, Ignácio M. Poveda. A boa fé na formação dos contratos (direito romano). Revista de direito 
civil, imobiliário, agrário e empresarial.  São Paulo, a. 16, n. 61,p. 35-42, jul. – set. 1992, p. 36.  “A fides 
romana constitui a base lingüística e conceitual da boa fé no direito moderno. É definida na antiguidade 
como “ser de palavra”, “ter palavra”. (...) Lealdade esta que, como qualidade de uma pessoa, representa uma 
“garantia”, uma “confiança”, um “empenhamento”. 
3 § 242: O devedor está adstrito a cumprir a prestação tal como a exija a boa-fé, com consideração pelos 
costumes do tráfego. 
4 Cf. GOMES, Sérgio Alves. Possibilidades da hermenêutica constitucional na construção do Estado 
Democrático de Direito. Tese de Doutorado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. 
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consensualismo entre as partes, dando sustento à relação jurídica.5 Ou melhor, como 

ensina Leandro Alegría “a medida que los problemas surgen la inegotable virtud jurígena 

del principio de buena fe brinda soluciones nuevas.”6

Lucinete Cardoso de Melo explica que as cláusulas gerais rejeitam a indicação de 

conceitos perfeitos e acabados, uma vez que sua função é permitir mobilidade para 

capturar, em uma mesma hipótese, uma ampla variedade de casos resolvidos por via 

jurisprudencial e não legal. 7

Como esclarece Judith Hofmeister Martins Costa8,  

as cláusulas gerais constituem o meio legislativamente hábil para 
permitir o ingresso, no ordenamento jurídico, de princípios valorativos, 
expressos ou ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas 
de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas 
constitucionais e de diretivas econômicas, sociais e políticas, 
viabilizando a sua sistematização no ordenamento positivo. 

O antigo Código Civil, Lei n.º 3.071, de 1º de janeiro de 1916, continha excessivo 

rigorismo formal e parca referência à eqüidade e à boa-fé. Era fruto do Estado Liberal e do 

positivismo jurídico.  

Nas palavras de João Hora Neto9

O Código Civil de 1916, produto do Estado liberal, é conhecido como a 
constituição do direito privado, cujos postulados básicos (igualdade e 
liberdade formais, segurança jurídica, completude e neutralidade) 
colocaram à disposição do magistrado um prontuário completo a ser 
aplicado para cada caso, de maneira infalível. 

Por sua vez o Código Civil vigente, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

confere ao juiz não só o poder de suprir lacunas, como também de resolver, onde e 

quando, em conformidade com valores éticos. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grande inovação para o direito privado, 

pois, passou a enunciar princípios que anteriormente eram tratados apenas pelo Código 

Civil, com a função de integrar e conformar a legislação ordinária à Lei Fundamental. 

                                            
5 VELASCO, op.cit., p. 40. 
6 Apud RUBIO, Delia Matilde Ferreira. La buena fe: el principio general en el derecho civil. Madrid: 
Editorial Montecorvo, 1984, p. 11. 
7 MELO, Lucinete Cardoso de. O princípio da boa-fé objetiva no Código Civil . Jus Navigandi, Teresina, a. 
9, n. 523, 12 dez. 2004. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6027>. Acesso em: 
14 dez. 2004. 
8 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional.  1 ed., 
2. tir., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 274. 
9 HORA NETO, João. O princípio da função social do contrato no Código Civil de 2002. Revista de direito 
privado. São Paulo: Revista dos tribunais, n. 14, p. 38-48, abr. – jun. 2003, p 38. 
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Denomina-se este fenômeno de ‘Constitucionalização do direito civil’ ou como diria 

Francisco Amaral10 trata-se do “direito civil materialmente contido na Constituição”. 

Outra mudança que vem sofrendo o direito privado, em especial o civil, é a sua 

desagregação em ramos jurídicos autônomos, exigidos pela maior complexidade das 

relações jurídicas. O Código Civil não é mais o centro do ordenamento privado e passa a 

existir em relação a ele, leis especiais que, com princípios próprios regulam matérias até 

então contidas naquele diploma. São os denominados microssistemas jurídicos. 

Os microssistemas, ou seja, leis que acompanharam as necessidades sociais, 

escapando do rigorismo do antigo Código Civil, tendentes à modernização legislativa 

civil-constitucional, buscam o equilíbrio e igualdade material nas relações jurídicas, como 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990). 

O Direito exerce fundamental papel nessa busca pelo equilíbrio contratual, 

possibilitando a atuação do Estado para que esse confira certeza e estabilidade às relações 

econômicas e para tanto, pode contar com uma preciosa ferramenta: a boa-fé objetiva. 

Como explica Arnoldo Wald11  

Trata-se de incluir nos contratos, em virtude da interpretação e da 
construção, deveres secundários ou derivados de informação, conselho e 
até cooperação, assim como a proibição de certas omissões. Cria-se, 
assim, um dever de lealdade na contratação e na execução do contrato 
que está vinculado basicamente às noções de confiança e de equilíbrio. 
Confiança entre as partes contratantes, que devem ter e manter, uma em 
relação à outra, o comportamento do bom pai de família e até, conforme 
o caso, do parceiro sério, diligente e confiável, sob pena de 
responsabilidade se uma delas não corresponder à expectativa da outra. 

A inovação vem disposta na análise conjunta dos artigos 113,187 e 422 do 

Código Civil. 

Os contratantes nesse novo contexto são entendidos como parceiros leais e 

probos, e, portanto, hão de auferir suas vantagens, segundo expectativas legítimas, dentro 

de uma equação econômica razoável, que não represente excessos irracionais e 

desproporcionais segundo as praxes do mercado e as leis da livre economia tuteladas pela 

Constituição Federal em seu artigo 170, IV.12

                                            
10 AMARAL, Francisco. Direito civil. Introdução.  3 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 151. 
11 WALD, Arnoldo. O novo Código Civil e o solidarismo contratual. Revista de direito bancário, do 
mercado de capitais e da arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais. a.6, n.21, p.14-47, jul.- set. 2003, p. 
42. 
12 MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. A função social do contrato e o princípio da boa-fé no novo 
Código civil brasileiro. Revista Síntese de direito civil e processual civil. a. III, n. 16, p. 142-159, mar.-abr. 
2002, p. 158. 
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Assim, o contrato passa a ser uma parceria em que as partes devem agir de boa-fé 

para que ele seja justo, equilibrado e dinâmico para se adaptar às dificuldades que possam 

acontecer antes, durante sua existência ou após. 

 

2.2 BOA-FÉ SUBJETIVA E OBJETIVA 

 

Boa-fé é uma expressão com muitos significados e que variam conforme a cultura 

e história do país13. 

Para o ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ruy Rosado de Aguiar14, 

pode-se definir boa-fé como  

um princípio geral de Direito, segundo o qual todos devem comportar-se 
de acordo com um padrão ético de confiança e lealdade. Gera deveres 
secundários de conduta, que impõem às partes comportamentos 
necessários, ainda que não previstos expressamente nos contratos, que 
devem ser obedecidos a fim de permitir a realização das justas 
expectativas surgidas em razão da celebração e da execução da avença. 

Sobre o princípio da confiança, Paulo Nalin15 esclarece que pode ser aplicado 

desde a fase pré-contratual até a execução do contrato. 

A confiança guarda íntima relação com o princípio da boa-fé objetiva, 
não só porque se louva dos deveres anexos de cuidado, informação, 
segurança e cooperação, construídos a partir de seus desdobramentos, 
como representa, ainda, um dos mecanismos de interpretação dos 
contratos, o qual se realiza em vista do comum significado que as partes 
atribuem ao conteúdo negocial. Pode-se dizer, efetivamente, que a 
confiança surge das diversas manifestações da boa-fé, sugerindo a 
doutrina a integração da confiança no conteúdo substancial da boa-fé. É 
evidente, assim, tratar-se de princípio que se afina, em conseqüências 
fáticas e jurídicas, com a formação da nova sistemática contratual.  

                                            
13 BAPTISTA, Luiz Olavo. A boa-fé nos contratos internacionais. Revista de direito bancário, do mercado 
de capitais e da arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, a.6, n. 20, p.24-46, abr-jun. 2003, p. 29. Por 
exemplo, no direito japonês, onde, segundo Watanabe Hiroyuki, a boa-fé é um princípio de direito segundo 
o qual, numa relação jurídica concreta, deve-se agir sinceramente para não trair a confiança naquilo que o 
outro espera. A tônica, então parece-me residir em o contratante agir coerentemente com seu discurso, seus 
atos correspondendo à manifestação de vontade já feita, e não frustrar a expectativa do co-contratante, pois 
isto redundaria em trair a confiança nele depositada. Autores alemães entendem que a boa-fé não só proíbe 
que a prestação seja cumprida de maneira que não é desejável, mas, também, que deve proteger a confiança 
da outra parte, numa relação jurídica leal, proibindo o exercício abusivo do direito. Aqui, acredito, busca-se 
distinguir o comportamento regular do abusivo, sem, todavia, chegar ao abuso de direito. O que tornaria o 
comportamento abusivo seria a violação da confiança pelo ato desleal.  
14 AGUIAR, Ruy Rosado de. Cláusulas abusivas no Código do Consumidor. MARQUES, Cláudia Lima. 
(coord.). Estudos sobre a proteção do consumidor no Brasil e no Mercosul. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1994, p. 13-32. Disponível em 
http://www.stj.gov.br/Discursos/0001102/Cl%C3%A1usulas%20abusivas%20no%20C%C3%B3digo%20do
%20Consumidor.doc. Acesso em 18 de fevereiro de 2005. 
15 NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva civil-
constitucional. Curitiba: Juruá, 2001, p. 154. 
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Portanto, o princípio da boa-fé objetiva é compreendido como dever das partes 

contratantes de se portarem de maneira tal que atenda à economia e a própria finalidade do 

contrato, conservando o equilíbrio material e formal entre as obrigações estabelecidas no 

mesmo. 

Maurício Godinho Delgado16 informa que o princípio da boa-fé “é diretriz geral 

que instiga a valorização, no plano das relações jurídicas, da sinceridade, retidão e 

honradez nas condutas dos sujeitos de direito na vida social”. 

Para Cláudia Lima Marques17 “boa-fé é cooperação e respeito, é conduta 

esperada e leal, tutelada em todas as relações sociais”. 

 Nos ensinamentos de Judith Hofmeister Martins-Costa18   

Por este modelo objetivo de conduta levam-se em consideração os 
fatores concretos do caso, tais como o status pessoal e cultural dos 
envolvidos, não se admitindo uma aplicação mecânica do standard... o 
que vem a significar que, na concreção da boa-fé objetiva deve o 
intérprete desprender-se da pesquisa da intencionalidade da parte, de 
nada importando, para a sua aplicação, a sua consciência individual no 
sentido de não estar lesionando direito de outrem ou violando regra 
jurídica. O que importa é a consideração de um padrão objetivo de 
conduta, verificável em certo tempo, em certo meio social ou 
profissional e em certo momento histórico. 

Dessa forma, para interpretar se a vontade contratual foi realizada em 

conformidade com a conduta da boa-fé deve-se considerar as condições em que o contrato 

foi firmado, o nível sociocultural dos contratantes, seu momento histórico e econômico.  

Parte-se da premissa de que nenhum contratante celebra contrato sem a necessária 

boa-fé e, portanto, a má-fé inicial ou interlocutória deve ser punida, exigindo-se que em 

cada caso o juiz defina quando e onde foi o desvio da conduta.  

Dada a importância desse princípio, pode-se classificá-lo, ao lado da função 

social do contrato, como limite à autonomia da vontade que “é o poder que os particulares 

têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade as relações de que participam, 

estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica”. 19

                                            
16 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios da Dignidade humana, da Proporcionalidade e/ou 
razoabilidade e da Boa-fé no Direito do Trabalho – diálogo do ramo juslaborativo especializado com o 
universo jurídico geral. Revista de Direito do Trabalho. São Paulo, a. 27, v. 102, p. 85 -117, abr. – jun. 2001, 
p. 112. 
17 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 180-181. 
18 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O direito privado como um "sistema em construção": as 
cláusulas gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
www.ufrgs.br/mestredir/doutrina/martins1.htm Acesso em 15/02/2005. 
19 AMARAL, op.cit., p.327.  
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Assim, a boa-fé, apesar de não estar expressamente textualizada na norma 

constitucional, emana desta quando o legislador trata no artigo 1º, III, da dignidade da 

pessoa humana ou ainda quando determina que todos sejam tratados sem distinção, sendo 

função do Estado garantir a harmonia social. A boa-fé retrata os interesses sociais, 

agregando valores à efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido Ignácio Velasco20 retrata que 

Modernamente, costuma-se analisar a boa-fé sob duas perspectivas 
diferentes: a do interesse social de segurança das relações jurídicas e da 
interpretação dos contratos. Em relação à primeira, se espera que as 
partes atuem com lealdade e confiança recíprocas; ou seja, que 
procedam de boa-fé. Em relação à segunda se afirma que o sentido 
literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção inferida da 
declaração de vontade das partes.  

Segundo Miguel Reale,  

a boa-fé não constitui um imperativo ético abstrato, mas sim uma norma 
que condiciona e legitima toda a experiência jurídica, desde a 
interpretação dos mandamentos legais e das cláusulas contratuais até as 
suas últimas conseqüências.21  

Para Silvio Rodrigues “a boa-fé é um conceito ético, moldado nas idéias de 

proceder com correção, com dignidade, pautando sua atitude pelos princípios da 

honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar.”22  

Já o Direito Romano apresentava o princípio da honestidade como preceito 

fundamental de todo o Direito. Assim registram as Institutas do Imperador Justiniano, no 

Livro I, Título I, §3º: “Os preceitos do direito são estes: viver honestamente, não causar 

dano a outrem, dar a cada um o que é seu”.23  

Ensina Orlando Gomes24 que:  

nos contratos, há sempre interesses opostos das partes contratantes, mas 
sua harmonização constitui o objetivo mesmo da relação jurídica 
contratual. Assim, há uma imposição ética que domina a matéria 
contratual, vedando o emprego da astúcia e da deslealdade e impondo a 
observância da boa-fé e lealdade, tanto na manifestação da vontade 
(criação do negócio jurídico) como, principalmente, na interpretação e 
execução do contrato.  

 
Para Fernando Noronha25 a boa-fé pressupõe a existência de uma relação jurídica 

ligando duas pessoas, impondo-lhes deveres de conduta que são padrões socialmente 
                                            
20 VELASCO, op. cit., p. 35. 
21 REALE, Miguel. A boa-fé no Código Civil. Revista de direito bancário, do mercado de capitais e da 
arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, a.6, n.21, p. 11-13, jul.- set. 2003, p. 12. 
22 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. vol. III, 28 ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 60.  
23 Cf. JUSTINIANUS, Flavius Petrus. Institutas do Imperador Justiniano. CRETELLA JUNIOR, José e 
CRETELLA, Agnes (trad.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.22. 
24 GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.42. 
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recomendáveis, como o comportamento exigível do bom cidadão, do profissional 

competente, enfim, do bom pai de família e por último, determina que se avalie a situação 

da contraparte, pois é preciso que estejam reunidas condições suficientes para criar um 

estado de confiança. 

A boa-fé como palavra polivalente, apresenta duas concepções, a boa-fé subjetiva 

e a boa-fé objetiva. A boa-fé comportamental, objeto deste estudo é a boa-fé objetiva. No 

entanto, faz-se importante a análise das distinções existentes e suas conseqüências.  

A boa-fé subjetiva tem o sentido de conhecimento ou de desconhecimento de 

uma situação. Denota um estado de consciência, a intenção do sujeito da relação jurídica, 

seu estado psicológico ou íntima convicção. Às vezes pode ocorrer uma falsa impressão de 

alguma característica do negócio jurídico celebrado e o contratante é enganado por si 

mesmo, por ter convicção que algo existe ou acontece, quando a verdade é que ela inexiste 

ou não ocorre. 

Como bem elucida Fernando Henrique Guedes Zimmermann26  

Embora tanto a boa-fé subjetiva como a objetiva possuam a idéia de 
tutelar a confiança, na primeira se resguarda a confiança de quem 
acredita em uma situação aparente, já na objetiva a de quem acreditou 
que a outra parte procederia de acordo com os padrões de conduta 
exigíveis. Se em ambas há um elemento subjetivo, só na boa-fé objetiva 
existe um segundo elemento, que é o dever de conduta de outrem. 

Para Silvio de Salvo Venosa27, 

Na boa-fé subjetiva, o manifestante de vontade crê que sua conduta é 
correta, tendo em vista o grau de conhecimento que possui de um 
negócio. Para ele há um estado de consciência ou aspecto psicológico 
que deve ser considerado. A boa-fé objetiva, por outro lado, tem 
compreensão diversa. O intérprete parte de um padrão de conduta 
comum, do homem médio, naquele caso concreto, levando em 
consideração os aspectos sociais envolvidos. Desse modo, a boa-fé 
objetiva se traduz de forma mais perceptível como uma regra de conduta, 
um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais 
estabelecidos e reconhecidos. (...) Dessa forma, avalia-se sob a boa-fé 
objetiva tanto a responsabilidade pré-contratual, como a responsabilidade 
contratual e a pós-contratual.28

                                                                                                                                    
25 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais (autonomia privada, boa-
fé, justiça contratual). São Paulo: Saraiva, 1994, p. 138. 
26 ZIMMERMANN, Fernando Henrique Guedes. A Introdução da Boa-fé Objetiva nos Contratos sob a 
Égide do Novo Código Civil. Disponível em: 
http://juridico.digibase.ca/forum/index.php?s=c65632d90e9af0658aedc8089cfa2874&showtopic=14 Acesso 
em 14/12/2004. 
27 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. vol. 2,  
2 ed., São Paulo: Atlas, 2002, p.379-380.   
28 Neste sentido também REALE, op.cit., p. 12. “Em primeiro lugar, importa registrar que a boa-fé apresenta 
dupla faceta, a objetiva e a subjetiva. Esta última – vigorante, v.g., em matéria de direitos reais e casamento 
putativo – corresponde, fundamentalmente, a uma atitude psicológica, isto é, uma decisão da vontade, 
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Dessa forma, caberá ao juiz examinar em cada caso se o descumprimento de uma 

obrigação decorre ou não da ausência de boa-fé objetiva e o quanto esse comportamento 

desleal fere a ordem legal e constitucional. 

 

2.3 FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Sob o prisma do Código Civil vigente, há três funções nítidas no conceito de boa-

fé objetiva: a função interpretativa contida no artigo 113; a função de controle dos limites 

do exercício de um direito, estabelecida no artigo 187 e a função de integração do negócio 

jurídico constante no artigo 422. 

Essas funções complementam-se. Como esclarece Fernando Noronha29, tanto a 

função integrativa como a interpretativa têm por finalidade determinar quais são as 

obrigações e direitos das partes, enquanto que a função de controle almeja esclarecer como 

as partes podem exercer esses direitos. 

Em todas essas situações sobreleva-se a atividade do juiz na aplicação do direito 

ao caso concreto. Caberá à jurisprudência definir o alcance da norma dita aberta do novo 

diploma civil, ressaltando-se a importância da hermenêutica. 

Deve-se interpretar os contratos, seja de consumo, civil ou comercial com 

base no princípio da boa-fé, pois todo contrato, sendo um acordo de vontades, possui 

relevância externa, interessando tanto à sociedade como às partes envolvidas, e, por 

isso, a melhor linha de interpretação deve ser a da boa-fé objetiva, pois permite uma visão 

total e real do contrato sob exame. 

Através da hermenêutica procura-se descobrir o sentido de uma declaração 

confusa, duvidosa ou ambígua, atribuindo-lhe uma verdade apropriada, mantendo como 

parâmetro a dignidade da pessoa humana, seja como portadora de direitos individuais 

ou na sua convivência em sociedade. 

Com a inserção das cláusulas gerais no ordenamento privado brasileiro, permitiu-

se ao Judiciário uma interpretação mais aberta, limitada pelo princípio da motivação das 

decisões. 

                                                                                                                                    
denotando o convencimento individual da parte de obrar em conformidade com o direito. Já a boa-fé 
objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo 
qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria 
uma pessoa honesta, proba e leal.”  
29 Op. cit., p. 166-167. 
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Maria Celina Bodin Tepedino lembra que na aplicação da lei, o juiz deve buscar 

os fins sociais e o bem comum, conforme estatui o artigo 5º da Lei de Introdução ao 

Código Civil. A interpretação da norma ainda que dependa da sua recriação pelo 

magistrado, não fica submetida ao livre arbítrio deste ou dependente de sua exclusiva 

bagagem ético-cultural, mas sim dos valores primordiais do ordenamento jurídico.30

Como anota Adriana Mello31, citando Arnold Wald  

Não devem prevalecer nem o excesso de conservadorismo, que impede o 
desenvolvimento da sociedade, nem o radicalismo destruidor, que não 
assegura a continuidade das instituições. O momento é de reflexão e 
construção para o jurista que, abandonando o absolutismo passado, deve 
relativizar as soluções, tendo em conta tanto os valores éticos quanto as 
realidades econômicas e sociais. Entre princípios antagônicos, em um 
mundo dominado pela teoria da relatividade, cabe adotar, também no 
campo do Direito, o que alguns juristas passaram a chamar os princípios 
de geometria variável, ou seja, o equilíbrio entre justiça e segurança, com 
a prevalência da ética mas sem desconhecer a economia e os seus 
imperativos.  

Essa intervenção estatal, por meio do Poder Judiciário, não se faz em nome de 

uma subjetiva compreensão do que seja justo e ideal para o aplicador do direito, mas 

baseada em critérios objetivos retirados da realidade econômica, dos dados do comércio, 

das práticas do mercado e dentro da equação econômica eleita pelas partes, que em 

princípio são livres -  dentro dos limites do ordenamento jurídico vigente - para dispor de 

seu patrimônio conforme suas conveniências, respondendo por seus atos.  

Percebe-se, dessa forma, a grande responsabilidade que cabe ao juiz como 

intérprete dos contratos. Espera-se que tanto, os advogados, como os juízes cumpram sua 

função social de buscar e preservar a justiça, tendo em mãos o poderoso instrumento da boa-

fé objetiva. 

Outra função da boa-fé objetiva é a de servir como causa limitadora do exercício abusivo 

dos direitos subjetivos, reduzindo a liberdade de atuação dos contratantes. É uma função 

negativa, pois proíbe os contratantes de estabelecerem livremente o conteúdo do contrato ou de 

exercerem ilimitadamente os direitos dele advindos, através da imposição de um novo modelo 

de atuação não abusiva, baseado em valores de lealdade, confiança e respeito mútuo.  

A boa-fé exerce este papel porque    

substitui o chamamento de outros princípios ou noções – tais como a 
vedação ao enriquecimento ilícito, o abuso de direito, o princípio da 
solidariedade social, os de correção e honestidade ou a equidade -, 
todos eles ‘demasiadamente equívocos ou genéricos’, surgindo, 

                                            
30 TEPEDINO, Maria Celina Bodin M. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito 
Civil Imobiliário, Agrário e Empresarial, São Paulo, a. 17, p. 21-32, jul.-set. 1993, p 29. 
31 MELLO, op. cit., p. 144. 

4615



  

assim, o recurso à boa-fé objetiva como resultante da ‘exigência de 
encontrar uma noção operativa, dotada de um real valor prático.32

Dessa forma, “a boa-fé objetiva ganha relevo também no sentido de coibir 

qualquer abuso de uma parte sobre a outra, orientando a conduta contratual a ser 

desenvolvida.”33

A boa-fé objetiva é um standard, um parâmetro objetivo, genérico, um patamar 

geral de atuação do homem médio que agiria de maneira normal e razoável na situação 

analisada.  

Assim, nenhum dos contratantes pode agir em contradição com seu comportamento 

anterior, isto é, após ter criado no outro, expectativas seguras quanto ao contrato. Também é 

vedada a prática reiterada de certos atos que possam gerar no beneficiário falsa expectativa de sua 

continuidade, sob pena de caracterização de responsabilidade pré-contratual por culpa in 

contrahendo.   

Quanto à função integrativa, Fernando Noronha34 explica que  

O princípio da boa-fé estabelece que os direitos e deveres das partes 
não são, para cada uma, apenas o de realizar a prestação estipulada no 
contrato ou no negócio jurídico unilateral, eventualmente acrescido de 
outros deveres previstos pelas partes e ainda dos estabelecidos nas 
leis, supletivas ou imperativas, aplicáveis ao negócio celebrado: a 
boa-fé impõe a observância também de muitos outros deveres de 
conduta, que vêm sendo evidenciados a partir da análise da obrigação 
de uma perspectiva sistêmica, ou globalizante. 

Em decorrência disso, a boa-fé objetiva cria para os partícipes da relação 

obrigacional deveres principais; secundários e anexos. 

Assim, ao prever no artigo 422 do Código Civil que “os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 

de probidade e boa-fé”, o legislador quis impor aos contratantes um padrão de conduta 

necessário nas relações contratuais para que as partes hajam com probidade, pois não estão 

negociando com uma coisa, mas com uma pessoa que também possui direitos e 

obrigações. 

Como elucida Heloisa Carpena35 a boa-fé, além de ser elemento criador de novos 

deveres contratuais, “constitui instrumento de intervenção no domínio privado e de 

                                            
32 MARTHINS-COSTA, op. cit., 2000, p. 436. 
33 AMARAL JUNIOR, Alberto do. A boa-fé e o controle das cláusulas contratuais abusivas.  Revista de 
direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 6, abr.-jun. 1993, p. 27. 
34 NORONHA, op. cit., p. 157. 
35 CARPENA, Heloisa apud SALVADOR, Cleide Aparecida. A evolução do contrato e seu novo paradigma: 
O princípio da Boa-fé Objetiva. CARLI, Vilma Maria Inocêncio (coord.). Teoria e direito das obrigações 
contratuais. Bookseller, 2005, p. 127. 
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realização dos valores constitucionais, com vistas ao equilíbrio das prestações e realização 

de justiça contratual em bases distributivas”. 

É a boa-fé que rege as relações sociais, em qualquer âmbito, seja no pessoal, no 

profissional, no contratual para que se tenha um mínimo de segurança e confiança. Todos 

esperam que o próximo tenha um bom comportamento ao vender, comprar, emprestar, 

dirigir, prestar um serviço, iniciar um casamento, etc.. Se não houvesse esse princípio, a 

vida em sociedade seria um caos. Não haveria convivência justa e pacífica, mas sim, uma 

situação equivalente ao estado de natureza descrito por Hobbes. 

Nesse sentido, faz-se necessário analisar o referido princípio à luz da 

Constituição, compreendendo-o como princípio constitucional por meio da nova 

hermenêutica.  

 

3 A NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

 

A Constituição brasileira em seu preâmbulo e no seu primeiro artigo afirma que o 

Estado brasileiro é um Estado Democrático de Direito. Pois bem, em um Estado 

Democrático de Direito é essencial que haja uma hermenêutica voltada para os princípios 

constitucionais. Trata-se de paradigma estatal cuja Constituição é antes de tudo 

principiológica. 

O Estado Democrático de Direito é a superação dos modelos de Estado Liberal e 

Social que não foram suficientes para salvaguardar a dignidade da pessoa humana. No 

primeiro havia uma excessiva preocupação com o interesse individual, enquanto no 

segundo, exclusividade dos aspectos sociais. Ocorre que o homem é um ser 

multidimensional e em constante formação. Por isso, necessita ser respeitado como pessoa 

e como ser integrante da sociedade. Decorre daí a necessidade de consolidar-se uma 

democracia que garanta todas as dimensões dos direitos fundamentais.   

No contexto da autêntica democracia participativa – consoante ensina Peter 

Häberle36, ao defender uma Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição - todos são 

chamados a ser intérpretes da Constituição e do ordenamento jurídico. Todavia, cabe ao 

                                            
36 Cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 
Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. MENDES, Gilmar Ferreira 
(trad.). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.  
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Poder Judiciário um relevante papel nesse modelo de Estado: ocupar e exercer a última 

instância de solução dos conflitos37. 

Para a efetivação do Estado Democrático de Direito urge uma nova38 

hermenêutica que deve vir acompanhada de um novo juiz, preparado e receptivo ao texto 

constitucional, capaz de interpretar os demais textos normativos à luz da Constituição.  

Cabe ressaltar que alguns doutrinadores, como Paulo Nader39, distinguem 

interpretação de hermenêutica, asseverando que “enquanto a hermenêutica é teórica e visa 

estabelecer princípios, critérios, métodos, orientação geral, a interpretação é de cunho 

prático, aplicando os ensinamentos da hermenêutica”. 

Heidegger40 ensina que hermenêutica  

é o estudo do compreender... A Hermenêutica é sempre uma 
compreensão de sentido: buscar o ser que me fala e o mundo a partir do 
qual ele me fala; descobrir atrás da linguagem o sentido radical, ou seja o 
discurso.  

 Como ensina Sergio Alves Gomes41, o importante é não desvincular 

hermenêutica jurídica de interpretação, pois a primeira fornece os meios adequados à boa 

realização da segunda.  

Tem-se, portanto, que a melhor interpretação do texto normativo é aquela que, 

simultaneamente, interpreta-o no contexto da situação fática e busca atender, por meio da 

norma, aos fins sociais previstos na Constituição. Entende-se, aqui, norma como um 

conceito pós-positivista42: um gênero que tem por espécies as regras e os princípios. 

Sendo o magistrado o sujeito que julga em última instância os conflitos na busca 

de paz para o convívio social, necessário se faz esclarecer seu papel no Estado 

Democrático de Direito. 

 
3.1 PODER JUDICIÁRIO, NOVA HERMENÊUTICA E PRINCÍPIOS 

 

                                            
37 GOMES, Sergio Alves. Op.cit., 2002, p. 55. 
38 Bonavides explica que para a velha hermenêutica constitucional, os princípios eram carentes de 
normatividade e que esta interpretação está a caminho de uma ab-rogação doutrinária irremediável. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 259. 
39 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 255. 
40 HEIDEGGER apud HERKENHOFF apud GOMES, Sergio Alves. Op.cit., 2002, p. 28.  
41 Ibid., p. 29. 
42 BONAVIDES, op cit, p. 264, explica que com o pós-positivismo os princípios passam a ser tratados como 
direito, pois “corresponde aos grandes momentos constituintes das últimas décadas do século XX. As novas 
Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal 
normativo sobre o qual assenta todo edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”. 
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Juiz é aquele que exerce a jurisdição, ou seja, têm o poder, a atividade e a função 

de aplicar o direito vigente às questões submetidas ao Poder Judiciário, contribuindo para 

a construção da democracia, visando a solução justa e eqüitativa.43

Esse novo juiz deve ser regido pelo princípio da supremacia da Constituição44, 

fazendo com que as normas infraconstitucionais tenham a Constituição como parâmetro e 

não o contrário, como acontecia no Estado Liberal, onde a principal norma era o Código 

Civil. Por isso, atualmente fala-se em constitucionalização45, inclusive do direito civil. Ou 

seja, ao analisar as diversas possibilidades de solução para a controvérsia, é preciso que o 

juiz interprete os textos normativos e os fatos, considerando os valores em questão. 

Observa-se que o Código Civil vigente -  sendo inspiração de Miguel Reale e de 

sua teoria da tridimensionalidade concreta e dinâmica - está repleto de explicitação de 

valores e em consonância com os objetivos constitucionais e democráticos de justiça, 

convivência social pacífica, solidariedade, defesa da dignidade humana, trazendo em seu 

bojo, implicitamente e por conseqüência dos valores que pretende proteger, o princípio da 

boa-fé objetiva. 

Nesse sentido, buscar-se-á demonstrar que o princípio da boa-fé objetiva, embora 

não esteja previsto expressamente na  Constituição é elemento ínsito a esta. É o que se vê 

quando a Carta Magna  exige  comportamento leal, probo, que se espera do bom pai de 

família, do bom profissional, do homem reto, justo, democrático, público e digno. 

Assim, o princípio da boa-fé objetiva deve ser considerado princípio 

constitucional, cabendo ao Judiciário a função primordial de aplicá-lo aos casos concretos, 

na busca da efetivação da dignidade da pessoa humana e demais princípios e valores 

inerentes à convivência em regime democrático.  

Flávia Piovesan reza que é “no valor da dignidade humana que a ordem jurídica 

encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e de chegada na tarefa da 

interpretação normativa”.46

Na lição de Paulo Bonavides47 alguns princípios gerais do direito, por sua 

relevância, foram elevados à categoria de princípios constitucionais48. Não que os 

                                            
43 GOMES, Sergio Alves. Op.cit., 2002, p. 57-58. 
44 COELHO, Luiz Fernando.  Direito Constitucional e Filosofia da Constituição. Curitiba: Juruá: 2007, p. 
163. “A interpretação constitucional compreende, portanto, duas direções: a compreensão do texto e a 
interpretação das leis em face da constituição”. 
45 FIGUEROA, Alfonso Garcia. La teoria del derecho em tiempos de constitucionalismo. CARBONEL, 
Miguel (org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 163. “Se denomina “constitucionalização 
al proceso y al resultado de la transformación del Derecho causada por la Constitución.” 
46 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana. PAULA, Alexandre 
Sturion de (coord.). Ensaios constitucionais de direitos fundamentais. Campinas: Servanda, 2006, p. 229. 
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princípios gerais do direito não sejam fontes do direito, pelo contrário, a Lei de Introdução 

ao Código Civil, em seu artigo 4º, inclusive, dispõe que na omissão da lei, o juiz decidirá 

de acordo com os princípios gerais do direito.  

Mauricio Godinho Delgado explica que os princípios gerais do direito são 

princípios que se irradiam por todos os segmentos da ordem jurídica, 
cumprindo o relevante papel de assegurarem organicidade e coerência 
integradas à totalidade do universo normativo de uma sociedade política. 
Nessa linha, esses princípios gerais, aplicando-se aos distintos segmentos 
especializados do direito, preservam a noção de unidade da ordem 
jurídica, mantendo o direito como um efetivo sistema, isto é, um 
conjunto de partes coordenadas.49

Porém, conforme ensina Sergio Alves Gomes50  

Princípios constitucionais são normas jurídicas fundamentais que servem 
de sustentação às regras constitucionais, bem como aos princípios e 
regras infraconstitucionais, compondo com estes um todo denominado 
ordenamento jurídico. 

Vale ressaltar que os princípios51 só foram reconhecidos como normas jurídicas 

com a doutrina do pós-positivismo. Paulo Bonavides52 ao dissertar sobre os princípios, 

explica que a juridicidade dos mesmos passou por três fases: jusnaturalista (esfera abstrata 

com normatividade basicamente nula e duvidosa, mas com dimensão ético-valorativa que 

inspirava o postulado da justiça), positivista (os princípios entram nos Códigos como 

válvula de segurança, assinala a carência de normatividade estabelecendo sua irrelevância 

jurídica) e pós-positivista (hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal 

normativo sobre o qual assenta todo edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais).  

Luis Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos53 resumem a contextualização do 

pós-positivismo como superação do jusnaturalismo e do positivismo 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 
positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado 
de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O 
pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário 

                                                                                                                                    
47 Vide capítulo VIII do Curso de Direito Constitucional. 13 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 225-295. 
48 “A constitucionalização dos princípios, fundamento de toda a revolução principial, os princípios 
constitucionais outra coisa não representam senão os princípios gerais de Direito, ao darem estes o passo 
decisivo de sua peregrinação normativa, que, inaugurada nos Códigos, acaba nas Constituições”. 
BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 291. 
49 DELGADO, op.cit., p. 88. 
50 GOMES, Sergio Alves. Op. cit., 2002, p. 68. 
51 Crisafulli “proclama que todo princípio tem eficácia e que “os princípios são normas escritas e não 
escritas, das quais logicamente derivam as normas particulares (também estas escritas e não escritas) e às 
quais inversamente se chega partindo destas últimas”.” Apud BONAVIDES, Paulo. Op cit., 273. 
52 Ibid., p. 259-264. 
53 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. BARROSO, Luís Roberto (coord.). A Nova 
Interpretação Constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 336. 
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difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, 
princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica 
constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o 
fundamento da dignidade humana. A valorização dos princípios, sua 
incorporação, explícita ou implícita, pelos textos constitucionais e o 
reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte 
desse ambiente de reaproximação entre Direito e Ética. 

Segundo Paulo Bonavides a migração dos princípios gerais para as Constituições 

é um movimento parecido com o que ocorreu com os Códigos que positivaram o Direito 

Natural, porém, dessa vez foram incorporados na ordem jurídica constitucional, onde 

logram valoração normativa suprema54. 

A dignidade humana é o princípio basilar do Estado Democrático de Direito 

previsto na Constituição Brasileira em seu artigo 1º, inciso III. Esse princípio tem caráter 

privado e social ao mesmo tempo, pois  

enquanto ser necessariamente integrante de uma comunidade, o 
indivíduo tem assegurado por este princípio não apenas a intangibilidade 
de valores individuais básicos, como também um mínimo de 
possibilidade de afirmação no plano social circundante.55

O princípio da dignidade da pessoa humana é conquista recente e totalmente 

vinculada ao processo de democratização, pois antes do Estado Democrático de Direito 

não se tinha esse enfoque. 

Sergio Alves Gomes56 ressalta que  

Uma das necessidades básicas do homem consiste na sua natural 
predisposição para viver em sociedade, isto é, a compartilhar sua 
existência com outras pessoas semelhantes a ele, ao mesmo tempo, 
diferentes em vários aspectos. Para que tal convívio seja pacífico e 
produtivo para todos há de ser racionalmente organizado. 

Assim, para se viver em paz em sociedade é preciso que os indivíduos não lesem 

uns aos outros, que tenham comportamento leal e isso decorre do princípio da boa-fé 

objetiva.  

Portanto, no paradigma de um Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da 

CF) fundamentado na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), cujos objetivos são 

construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF); promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, IV, CF) que rege suas relações internacionais pelos princípios da 

igualdade entre os Estados (art. 4º, V, CF); defesa da paz (art. 4º, VI, CF); solução pacífica 
                                            
54 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 293. 
55 DELGADO, op. cit., p. 89. 
56 GOMES, Sergio Alves Gomes. O princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito 
Fundamental à Educação. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, a. 13, n.51, p. 53-
101, abr.-jun. 2005, p. 54-55. 
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dos conflitos (art. 4, VII, CF); cooperação entre os povos para o progresso da humanidade 

(art. 4º, IX, CF) só pode ser regido pelo princípio da boa-fé objetiva, pois é esse princípio 

que fundamenta o comportamento desse modelo de Estado. 

Esses valores constantes na Constituição brasileira são valores éticos que 

demonstram que o Estado deve estar a serviço do ser humano e não o contrário. A boa-fé 

objetiva move a sociedade, ela é pressuposto dos demais princípios expressos na 

Constituição. 

Deve-se observar ainda que a Constituição é a Carta Maior do Estado 

Democrático de Direito brasileiro e portanto, todos os demais princípios e regras 

constantes nas leis infraconstitucionais devem ser condizentes com as normas ali 

expressas. Se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor trazem em seu bojo o 

princípio da boa-fé objetiva, tiveram que buscar sua validade na Constituição e ali, 

implicitamente, está o princípio da boa-fé objetiva.  

Pode-se considerar ainda que a Constituição rechaça expressamente a má-fé em 

seu texto nos arts. 5º, LXXIII e 14, §11º. 

O fato de ser um princípio implícito não lhe retira o caráter de constitucional, pois 

o legislador não poderia prever expressamente todos os princípios, mas para tanto, rezou 

no §2º do art. 5º que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.  

Dessa forma, considerando-se a nova hermenêutica constitucional e o 

pensamento pós-positivista, procurou-se demonstrar que o princípio da boa-fé objetiva é 

princípio constitucional. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A boa-fé objetiva é princípio constitucional que rege as relações humanas em 

vários contextos, uma vez que possui diversas funções no ordenamento brasileiro, 

destacando-se nas relações obrigacionais. Está prevista no Código Civil e no Código de 

Defesa do Consumidor, não se encontrando expresso na Constituição.  

Porém, o texto constitucional ao trazer como princípio basilar a dignidade da 

pessoa humana, a prevalência dos direitos fundamentais e ainda ao dispor em seu 

Preâmbulo que a sociedade instituída no Estado Democrático de Direito está fundada na 
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harmonia social, está impondo que as relações sociais devem ser pautadas pela boa-fé 

objetiva. 

Dessa forma, o intérprete, em face do caso concreto a ser solucionado, deve ater-

se ao princípio da boa-fé objetiva. Ao assim agir, estará atuando em consonância com a 

Constituição e seus princípios fundamentais e, corroborando, conseqüentemente, para a 

concretização do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).  
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A ARBITRAGEM NOS CONTRATOS  DE ADESÃO – DA LEGALIDADE À 

SUA INAPLICABILIDADE 

 

Ricardo Motta Vaz de Carvalho∗

 

RESUMO 

Quando o assunto é arbitragem em relações de consumo as discussões, no Brasil, 

abdicam da racionalidade e razoabilidade e resvalam para a passionalidade. São aqueles 

temas tabus, que precisam ser enfrentados e desmistificados. Não existe nenhuma 

proibição em solucionar controvérsias consumeristas por arbitragem. Ao contrário, o 

Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.079/90), textualmente incentiva a 

utilização dos mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo no art. 4º, 

V.  

Todavia, a celeuma se instala quando se verifica que o legislador erigiu no rol das 

denominadas cláusulas abusivas as que "determinem a utilização compulsória da 

arbitragem" (art. 51, VII). Nos denominados contratos de adesão, aqueles em que as 

partes assinam sem poder negociar as cláusulas, a lei de arbitragem outorgou-lhes 

tratamento peculiar, ao estabelecer que a iniciativa à arbitragem, nestas condições, deve 

partir do consumidor, e não lhe pode ser imposta. Há certos formalismos que devem ser 

respeitados, tais como, a cláusula estar em negrito, com visto especialou em documento 

separado. São requisitos de proteção ao consumidor e não se prestam a abusos, tais 

como, exigir que o consumidor assine o contrato com a cláusula inserida ou não 

esclarecer a ele o que isso significa. Nestas situações a arbitragem somente terá força 

vinculante para o proponente (empresa) e não para o aderente (consumidor), que poderá, 

se quiser, dirigir-se ao Judiciário. 

Mas à parte estas filigranas jurídicas, no momento atual, muito mais importante revela-

se incentivar o uso dos sistemas extrajudiciários de solução de disputas e, para tanto, 

instituir órgãos sérios, idôneos e competentes para gerenciar processos e solucionar 
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conflitos envolvendo o fornecimento de bens e serviços aos consumidores. As referidas 

instituições poderiam atuar em conjunto com órgãos públicos (federal, estadual ou 

municipal) e entidades vinculadas aos dois lados envolvidos, empresas e consumidores 

e processar arbitragens gratuitas ou a custos ínfimos. As áreas mais convidativas, entre 

outras, seriam as dos serviços, seguros, bancários, aviação, comércio em geral, etc. 

Nenhum impedimento legal existe, basta ser pró-ativo e ter boa vontade! 

 

PALAVRAS CHAVES: ARBITRAGEM; CONTRATOS DE ADESÃO; 

LEGALIDADE 

 

ABSTRACT 

When the matter is in arbitration relations, the consumption’s discussions, in Brazil, 

drop of rationality and reasonableness and approach for passionability. Those taboos 

issues, which must be faced and translated. There is no ban on consumers resolve 

disputes by arbitration. In contrast, the Consumer Defense Code - CDC (Law n. 

8.079/90), verbatim encourages the use of alternative mechanisms for resolving 

conflicts in the art of consumption. 4, V. 

However, the problem installs when it appears that the legislature raised in the role of 

the so-called unfair terms that the "stipulating the use of compulsory arbitration" 

(Article 51, VII). In called contracts of adhesion, those in which the parties sign without 

power negotiate the terms, the law of arbitration awarded them special treatment, in 

establishing that the initiative to arbitration, in these circumstances, should from the 

consumer, and it can not be imposed. There are certain criteria that must be met, such as 

the clause be bold, with especial clause seen in a separate document. They are 

requirements for protecting consumer and do not lend themselves to abuse, such as 

requiring that consumers sign the contract with a clause inserted or not explain to him 

what that means. In these situations the arbitration only have binding force to the 

tenderer (company) and not adhering to the (consumer), which can, if you wish, go to 

the Judiciary. 

But the part these legal Filigrees, when current, much more important it is encouraging 

the use of systems extra for solution of disputes and, therefore, establish bodies serious, 

competent and processes to manage and resolve conflicts involving the supply of goods 
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and consumer services. These institutions could act together with public agencies 

(federal, state and municipal) and entities linked to the two sides involved, businesses 

and consumers and process referrals free or little cost. The most inviting, among others, 

would be in services, insurance, banking, aviation, trade in general, etc.. No legal 

impediment exists, just be pro-active and have good will! 

 

KEYWORDS : ARBITRATION ; CONSUMERS CONTRACTS ; LEGALITY 

 

INTRODUÇÃO 

Os contratos de adesão, instrumentos jurídicos que regulam as relações de massa 

na sociedade moderna, em que o adquirente ao assiná-los não pode opinar quanto ao seu 

conteúdo, merecem tratamento especial e proteção do legislador. Geralmente estes tipos 

de contratos estão vinculados às relações de consumo. 

Essas peculiaridades foram notadas pelo legislador que, ao disciplinar a solução 

de controvérsias por arbitragem na Lei n. 9.307/96, dedicou tratamento especial à 

arbitragem nesses tipos de contratos. Estão previstas duas formas para operacionalizar a 

arbitragem no art. 4º e no §2º da referida Lei. A primeira estabelece que a cláusula 

compromissória só terá eficácia se o aderente quiser e der início ao procedimento 

arbitral. Esta disposição, por razões óbvias, retira o efeito vinculante da cláusula 

compromissória em relação ao aderente, mas não quanto ao ofertante do serviço ou 

produto. Este tratamento é dispensado quando a cláusula compromissória está incluída 

no contrato como outra cláusula qualquer, geralmente escrito em letras pequenas e 

raramente lidas ou entendidas pelo aderente. Este simplesmente assina no campo 

determinado. 

Situação totalmente diferente ocorrerá se ao estabelecer a previsão de arbitragem 

o aderente for inquirido se a aceita (é uma opção) e foi devidamente esclarecido sobre o 

que é a arbitragem. Preenchidos esses requisitos prévios de concordância espontânea, a 

cláusula pode ser firmada em instrumento separado ao contrato, ou nele incluído, mas 

em negrito e com a assinatura ou visto especial para essa cláusula. Neste caso a cláusula 

compromissória terá eficácia plena, vinculando tanto o aderente como o proponente. 

Mas para que isto ocorra de modo tranqüilo e adequado, a cláusula 

compromissória deve conceder condições efetivas de operacionalidade, que seja fácil 
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instalar a arbitragem, preferencialmente valendo-se de instituição arbitral idônea, com 

sede no local onde reside o aderente e que não represente em custos financeiros para ele. 

Vale notar que a arbitragem em relações de consumo encontra franca aplicação 

em muitos países e, desde as últimas duas décadas do século passado, iniciou-se uma 

verdadeira revolução silenciosa na área da Justiça em âmbito universal. Movimentos 

que propuseram a renovação e incentivo das novas formas de acesso à Justiça, o que 

passou a ser denominado pelo jurista Mauro Cappelletti1 como “a terceira onda 

renovatória do direito”: os meios extrajudiciários de solução de disputas, nele incluídos 

a mediação, a conciliação e a arbitragem. 

O legislador brasileiro, nesta linha renovatória, fez inserir no art. 4º, V do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que trata da política nacional de consumo, o 

fomento e incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos de consumo. 

É importante sublinhar que os métodos extrajudiciários de solução de conflitos 

passam a ser uma opção a mais para a sociedade e, com isso, não se pretende excluir as 

importantes e boas iniciativas existentes, tais como, as atividades desenvolvidas pelos 

órgãos de defesa do consumidor e os juizados cíveis. O que se propugna é mais uma 

porta de acesso à Justiça. 

Todavia, observa-se que existe no setor muita falta de informação, quando não, 

equívocos de interpretação, pois muitos entendem que a arbitragem é vedada na área de 

consumo por estar disposto no art. 51, VII do CDC, que são consideradas cláusulas 

abusivas e, portanto, nulas de pleno direito, dentre tantas outras as que “determinem a 

instituição compulsória da arbitragem.” Ora, este dispositivo, não obstante sua salutar 

finalidade protetora, não encontra ressonância no direito brasileiro da arbitragem, pois, 

como esclarecido, a arbitragem só pode ser voluntária, tanto na área de consumo, como 

nas contendas cíveis ou comerciais. 

Mas o alento na área surge por iniciativa de importantes empresas que, 

conscientes de sua responsabilidade social e por agregar valor aos seus produtos, 

começaram a praticar a denominada “oferta de arbitragem”, tal como verificado no 

exterior. Nestes casos, ao exporem à venda determinados produtos, informa-se aos 

consumidores que na eventualidade de controvérsias estes poderão dirigir-se, se 

quiserem, a determinadas instituições arbitrais com as quais mantêm convênios, para 
                                                 
1 Cappelletti, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Sergio Antônio Fabris Editor. 
Porto Alegre, 1988. P. 9.) 
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solucionar as divergências, ou valerem-se dos demais meios judiciais ou extrajudiciais 

existentes. Vislumbra-se futuro promissor em diversas áreas, tais como de seguros, do 

mercado de capitais, das sociedades anônimas, desportiva, da própria Administração 

Pública e serviços em geral, que demandam iniciativas tanto dos agentes públicos como 

privados. 

As demandas devem ser referentes aos assuntos patrimoniais e não àquelas que 

têm conotações penais. A sociedade precisa ser convenientemente informada, a cláusula 

compromissória inserida no contrato ter redação simples e clara, que seja fácil de ser 

operacionalizada, que não induza em erro ou equívoco de entendimento por parte do 

aderente e que não seja imposta, mas sugerida. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. CONCEITUAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA  

O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são determinadas, de forma 

unilateral, pelo fornecedor ou prestador de serviço, cabendo à outra parte (por exemplo, 

o consumidor) apenas consentir com os seus termos e, posteriormemte, aderir aomesmo. 

 Esta modalidade de contrato é típica das sociedades de massa. O crescimento do 

consumo, com sua produção padronizada e seriada, a contratação em larga escala de 

operários e introdução de procedimentos automatizados na produção exigiu a 

disponibilização de contratos padronizados, com cláusulas prefixadas para administrar a 

distribuição e venda de produtos e serviços com ampla disseminação no mercado, 

principalmente, o consumidor. 

 Neste contrato, não existe plena autonomia de vontade do contratante, bem 

como na discussão do disposto nas suas cláusulas. Não ocorre acerto prévio entre as 

partes com relação ao seu conteúdo, que implique numa redação retratando o comum 

acordo. Não tem sentido referir-se a pacta sunt servanda nesta situação. 

 A inserção de cláusulas em tal contrato, não descaracteriza a sua designação 

original, independentemente dessa inserção advir ou não de uma negociação prévia. 

Deste modo, o contrato de adesão caracteriza-se pelo seu conteúdo e forma de 

estipulação. 

 O Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei no 8.078/90) aborda o tema no 

seu art. 54, o qual oferece salvaguardas como: 
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(a)  tornar nula a cláusula que possibilite o cancelamento unilateral do 

contrato pelo fornecedor;  

(b) respeito ao princípio da transparência na redação do contrato, evitando o 

uso de linguagem inacessível ou eminentemente técnica, a aplicação de termos 

ambíguos ou vagos e a presença de informações ilegíveis; 

(c) validade de cláusula rescisória, apenas se o consumidor puder optar pelo 

término ou continuação da relação contratual. 

(d) utilização, em destaque, de textos que restrinjam direitos do consumidor. 

 

A Cláusula Compromisória é a convenção, facultada as partes envolvidas num 

contrato, pela qual elas se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam 

advir na execução deste contrato (art. 4o da Lei no 9.307/96). Tal cláusula deve estar 

inserida, por escrito, no próprio contrato ou em documento, em separado, referenciado 

naquele ( art. 4o , § 1o da Lei no 9.307/96). 

Adicionalmente a esta disposição, esta cláusula pode estar acompanhada de 

disposições atinentes às regras relativas a algum órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada neste tema. Quando se fizer necessário, a arbitragem será instituída e 

processada, em conformidade com as regras previamente estipuladas, em tal cláusula ou 

em documento apartado (art. 5o da Lei no 9.307/96).  

Pela sua autonomia com relação ao contrato que a insere, a nulidade de tal 

contrato não significa a nulidade da cláusula compromissória (art. 8o da Lei no 

9.307/96). 

Na ausência de um acordo prévio sobre a institucionalização da arbitragem, a 

parte interessada indicará, perante a outra, o seu propósito de começá-la, por intermédio 

de algum meio de comunicação, que viabilize a comprovação de recebimento, 

estipulando, subseqüentemente, data e local para firmar o compromisso arbitral (art. 6o 

da Lei no 9.307/96). Havendo resistência ou omissão da outra parte para tal propósito, a 

parte interessada poderá requerer a sua citação para a lavratura do compromisso em 

juízo (art. 7o da Lei no 9.307/96). Adicionalmente, na omissão da cláusula 

compromissória em regrar a nomeação de árbitros para a solução do litígio, tal 

atribuição será imputada ao juiz, após ouvidas as partes (art. 7o , § 4o da Lei no 

9.307/96). 

 

4631



  

Ao firmarem a cláusula compromissória, os contratantes tem em mente a 

possibilidade de surgir, futuramente, um litígio. Deliberam, então, sobre a forma como 

será solucionado (por exemplo, pela justiça comum ou por arbitramento). Ao ocorrer a 

hipótese que deu origem ao pacto e estando de acordo quanto à pessoa que irá atuar 

como árbitro no caso concreto, celebram o compromisso. Neste momento, tendo 

conhecimento da exata extensão e da natureza do conflito, terão condições de decidir 

sobre o direito aplicável e outros aspectos que devem ser incluídos neste compromisso. 

O conteúdo do compromisso arbitral é descrito nos arts. 10 e 11 da Lei no 

9.307/96, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9o da Lei no 9.307/96). É admissível 

a delegação de poderes a fim de que órgão arbitral ou entidade especializada indique o 

árbitro que irá dirimir o litígio. 

 

1.1. A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA E O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

Decisão lapidar proferida pelo juiz paulista Alexandre Alves Lazzarini2, 

confirmada e elogiada pelo Tribunal de Justiça, traz a lume importante questão que 

reforça e prestigia a arbitragem. No caso, tratava-se de contrato empresarial em que 

iniciada a arbitragem, consoante disposto na cláusula compromissória, uma parte ajuíza 

ação para considerar sem efeito a convenção de arbitragem. A sentença judicial foi 

certeira ao analisar a questão à luz do princípio jurídico da boa-fé, que com o Novo 

Código Civil –NCC, penetra como seiva no caule das relações contratuais, conforme 

estabelecido em dois primorosos dispositivos, os artigos 113 e 422 do NCC, 

respectivamente, “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar da celebração” e “os contratantes são obrigados a guardar, assim, na 

conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.” 

É cediço que o componente de eticidade sempre esteve presente em nosso direito 

civil, mesmo na ausência de normas expressas a regular as relações contratuais cíveis, o 

que só ocorreu com a vigência do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Todavia, 

a projeção ética outorgada pelo NCC exige, tanto no momento da estipulação do 

contrato, como durante sua execução, que as partes se conduzam segundo os ditames da 

probidade e da boa-fé. 

                                                 
2 Sentença publicada na Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, 22: 430/433 
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Esta nova disposição representa sutil alteração de rumo, que deve orientar o 

intérprete e aplicador da norma legal no que concerne ao alcance e abrangência da 

cláusula compromissória. Não pode assistir razão àquele que aceita as estipulações 

contratuais e depois, quando não lhe convém ou interessa, nega a validade da cláusula 

compromissória. A cláusula geral da boa-fé impõe os deveres acessórios de conduta no 

cumprimento contratual, entre eles a lealdade e a confiança. “A boa-fé exige um 

comportamento honesto das partes. E mais do que isso, exige um comportamento que 

leve em consideração a pessoa do outro contratante. Esse elemento ético obriga as 

partes a agirem de modo colaborativo, unidas no intuito de dar ao contrato a sua 

verdadeira e completa eficácia.”3

Portanto, advirta-se, deixar de acatar cláusula compromissória regularmente 

pactuada pode, à luz dos deveres acessórios de conduta que defluem da cláusula geral 

da boa-fé, em especial a lealdade contratual, incidir em duplo ilícito (legal/contratual): 

violar a Lei de Arbitragem e o Código Civil, ensejando, além da instituição obrigatória 

da arbitragem (art. 41 da Lei n. 9.307/96), também a responsabilidade civil contratual, 

por acarretar tanto o dano material como o dano moral. A parte que inadimpliu o 

contrato pode ser obrigada a ressarcir os incômodos causados pela procrastinação da 

instauração da arbitragem. Ademais, as partes podem, ao redigir o contrato, estabelecer 

cláusula penal nesse sentido. 

Assim, nesta linha da eticidade reforçada pelo NCC foi lapidar a decisão exarada 

pelo juiz paulista, que foi mais além, disse que houvera por parte da parte recalcitrante 

“reserva mental”, aquela vontade que o agente intencionalmente oculta. O jurista pátrio 

Vicente RAÓ esclareceu que, “reserva mental é uma particular espécie de vontade não 

declarada, por não querer o agente declará-la. É uma vontade que o agente 

intencionalmente oculta, assim procedendo para sua declaração ser entendida pela outra 

parte, ou pelo destinatário (como seria pelo comum dos homens) tal qual exteriormente 

se apresenta, embora ele, declarante, vise a alcançar não os efeitos de sua declaração 

efetivamente produzida, mas os que possam resultar de sua reserva.”4  

                                                 
3 GARCIA, Enéas Costa. Responsabilidade Pré e Pós-Contratual à Luz da Boa-Fé, São Paulo, Ed. Juarez de Oliveira, p. 102/3, 
2003.
4 RÁO, Vicente. Ato Jurídico. São Paulo, Saraiva, 3.º ed., p. 210/1, 1981
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Por derradeiro, não se pode deixar de enaltecer que a referida sentença reforça a 

esperança e certeza em se ter a arbitragem efetiva e corretamente incorporada ào dia-a-

dia jurídico, para que possa cumprir seu mister coadjuvante na administração da Justiça.  

 

1.2. A DISCUTIDA LIMITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA IMPOSTA PELA 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

 A inserção de cláusula compromissória em contratos de adesão, para muitos, 

equivale a subtrair da apreciação do Poder Judiciário uma quantidade significativa de 

demandas. Por exemplo, a maioria das relações de consumo é regulada por condições 

negociais, passíveis de serem estipuladas por meio de contratos de adesão, cujo 

conteúdo é estabelecido pelo fornecedor, muitas vezes, expressando o seu próprio 

interesse. 

A situação é definida por ato de vontade de apenas um dos contratantes, a qual 

em nada se altera pelo fato do  aderente concordar expressamente em documento anexo 

ou dar seu visto à cláusula compromissória. Imaginar o oposto, ou seja, o consumidor 

conseguir impor a sua vontade, sendo a outra parte , por exemplo, uma empresa com 

elevado poder econômico (e.g.: uma instituição bancária), constitui uma hipótese 

improvável. 

A prevalecer a primeira situação, demandas verificadas em setores inteiros da 

economia passariam a ser decididas por particulares destituídos das garantias da 

magistratura, sem a possibilidade de recurso. Ademais, não é improvável que possa 

existir o comprometimento dos árbitros com os interesses das partes econômica e  

politicamente mais fortes nos litígios, já que por elas teriam sido indicados. 

A possibilidade de institucionalização da hegemonia do poder econômico como 

resultado da faculdade instituída pela Lei no 9.307/96, pode ser um preço excessiva 

elevado a pagar pela celeridade na solução dos conflitos. O bem jurídico sacrificado 

(isto é, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional) possui valor 

infinitamente superior ao aludida celeridade. A paz social resultante da atuação de 

árbitros impostos por quem detém o poder econômico ficaria comprometida, se 

comparada à que resulta da aplicação da justiça por juízes togados. Estes últimos, para 

assegurar sua isenção, dispõem das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e da 

irredutibilidade dos seus vencimentos, que são fixados por lei e pagos pelo Estado, não 
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sendo, hipoteticamente, escolhidos ou impostos, inapelavelmente, pela parte que tem 

interesse na solução. 

A tentativa de revitalização do juízo arbitral empreendida pelo legislador 

contrariou, segundo boa parte da doutrina e da jurisprudência, outros importantes 

princípios constitucionais, como: o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à 

ampla defesa e o princípio do juiz natural, em prol de um processo de terceirização da 

justiça estatal. 

 

2. DOS CONTRATOS DE ADESÃO 

A modalidade de contrato abordada encontrou regulamentação pela primeira 

vez, no direito brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que conceituou 

o contrato de adesão como sendo aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 

autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou 

serviços, sem que o consumidor possa discutir ou alterar substancialmente seu 

conteúdo. 

A disciplina assim estabelecida, por evidente analogia, aplica-se também às 

condições negociais gerais estabelecidas fora do âmbito do direito do consumidor. 

Portanto, a definição legal abrange tanto os contratos com o conteúdo pré-determinado 

pela administração pública, como é o caso dos de seguro, afetos à Superintendência dos 

Seguros Privados, como aqueles cujas cláusulas tenham sido estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor. 

Está implícita na definição (sendo o traço comum entre os contratos cujas 

cláusulas tenham sido aprovadas pela "autoridade competente" e os demais)  a pré-

formulação das cláusulas (vinculada a condições negociais gerais), com vistas à sua 

aplicação futura nas relações com uma coletividade indeterminada, sem qualquer 

ligação com uma relação jurídica concreta. 

É precisamente essa característica que denota a superioridade negocial do 

fornecedor. A determinação prévia do conteúdo contratual serve não apenas para 

otimizar sua atividade econômica, no tocante à eliminação do tempo que seria gasto 

com negociações individuais, como também à configuração do regime que lhe é mais 

favorável. Disso deriva o que se poderia chamar de rigidez contratual, ou seja, a virtual 

imutabilidade do contrato na relação negocial concreta, pela sua natureza modelar. 
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É irrelevante, para a caracterização do tipo contratual, a autoria do seu texto, 

bastando que constitua a exteriorização da vontade do predisponente. Pouco importa 

que este tenha se servido de modelos elaborados por outros fornecedores ou por 

associações de classe. 

Também podem ser enquadrados no conceito de contrato de adesão aqueles que 

tenham tido suas cláusulas estipuladas apenas pelo fornecedor, para o ato, tendo em 

vista um consumidor específico, uma vez que a lei, na segunda hipótese, contida no art. 

54 do CDC, omite a presença da generalidade e abstração, que caracterizam as 

condições negociais gerais. É suficiente que sejam as cláusulas estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 

discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

Estão compreendidos na definição, sob o aspecto formal, tanto os contratos em 

que se utilizam formulários como aqueles datilografados, manuscritos ou impressos por 

qualquer outro meio, contanto que baseados, estes últimos, em modelos de uso corrente 

pelo predisponente ou pela categoria econômica da qual faz parte e apresentados para 

aceitação em bloco ou rejeição. Assim, o fato de serem utilizados formulários apenas 

fornece uma evidência mais segura de que o intérprete se encontra diante de um 

contrato de adesão, não constituindo requisito para que seja qualificado como tal. 

 

2.1. A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NOS CONTRATOS DE CONSUMO 

É crescente, nas legislações modernas, o reconhecimento de limitações à 

vontade das partes como fonte das obrigações. Essa tendência está radicada na visão do 

direito como instrumento para a promoção das relações interindividuais com base na 

solidariedade e cooperação mútua, princípios incompatíveis com condutas não 

eqüitativas. 

Como causa desse fenômeno poderia ser apontada a necessidade de introduzir 

um contrapeso ao modelo contratual resultante da produção e das trocas econômicas 

massificadas. Nesse contexto, surgiu como técnica contratual predominante, a pré-

formulação do conteúdo dos contratos, como forma de agilizar as transações 

econômicas, e até mesmo de viabilizá-las, uma vez que, na prática, a negociação 

individualizada simplesmente não seria possível nem produtiva na concepção comercial 

vigente. 
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Essa modalidade de contrato faculta à contraparte apenas a adesão ou a recusa 

de contratar. A opção pela primeira alternativa implica em aceitar um regime contratual, 

favorecendo apenas os interesses daquele que o disponibilizou. Nem sempre a opção 

pela recusa é viável, por outro lado, em virtude da necessidade da contraparte de 

adquirir o bem jurídico que é objeto do contrato; além disso, o aderente provavelmente 

se veria colocado diante de condições negociais similares, caso buscasse contratar com 

outra pessoa um bem análogo. 

Deste modo, não é procedente falar em liberdade contratual ou, mais 

propriamente, em equivalência de poder de negociação. A par disso, a predisposição do 

conteúdo dos contratos tem como efeito, com a derrogação sistemática das regras de 

direito supletivas, a criação de uma ordem jurídica paralela à estatal, inteiramente 

desprovida da preocupação de conciliar os fins individuais e sociais. 

Assim, não tardaram a surgir normas destinadas a coibir práticas abusivas, em 

geral, inseridas no âmbito da defesa do consumidor, geralmente antecedidas por um 

período de sedimentação jurisprudencial, durante o qual os tribunais buscaram apoio em 

princípios gerais do direito, tais como a boa-fé objetiva e a ordem pública. 

 

2.2. INAPLICABILIDADE DA LEI DE ARBITRAGEM AOS CONTRATOS 

DISCIPLINADOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

A princípio, seria o caso de se restringir ao exame aos contratos de adesão que 

não tenham por objeto a relação de consumo. Afinal, o CDC comina a pena de nulidade 

absoluta à cláusula que determine "a utilização compulsória de arbitragem" (art. 51, VII 

da Lei no 8.078/90).  

Cumulativamente, o projeto que originou à Lei no 9.307/96 previa, 

expressamente, a revogação desse dispositivo legal, com a explícita intenção de 

generalizar a utilização da cláusula compromissória. Seria lícito imaginar, recorrendo à 

intenção da lei, que remanesceria a vedação contida no CDC.  

Contudo, o fato é que o estatuto legal mais recente, da forma como foi redigido 

o §2o do art. 4o da Lei no 9.307/96, não consagrou essa exceção, também aí se 

manifestando a intenção da lei. E como a contradição tem lugar entre duas leis 

especiais, não faltarão os que concluam que a mais recente derrogou implicitamente a 

mais antiga. A estes se poderá objetar que a lei mais moderna, por abrir exceção ao 
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monopólio estatal da justiça, deve ser interpretada restritivamente, só se podendo 

admitir que derrogou norma de ordem pública, contida em lei igualmente de ordem 

pública, se o tivesse feito expressamente, posição que é a mais correta. 

Sendo possível que se travem infindáveis discussões sobre esta matéria, parece 

mais prudente, no exame subseqüente, levar em conta a possibilidade de que venha a 

prevalecer a hipótese mais danosa.  

Além disso, estende-se o regime legal atinente às cláusulas abusivas nos 

contratos de consumo, geralmente inseridas em contratos de adesão, aos pactos sujeitos 

à disciplina do direito comum, que nada dispõe sobre o emprego de condições negociais 

gerais. A diferença de regimes em situações análogas baseia-se numa lacuna de direito 

no tocante aos últimos, autorizando o emprego da analogia para o seu preenchimento. 

Não poderia ser de outra forma: situações ou relações da mesma espécie, ou com o 

mesmo significado, devem receber o mesmo tratamento legal, em atendimento ao 

princípio da não-contradição axiológica. 

 

2.3. A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO DE ADESÃO 

LIMITANDO OS PODERES DE PREDISPOSIÇÃO DO CONTEÚDO 

CONTRATUAL. 

Para aqueles que entendem ser ilegal ou até mesmo inconstitucional a inclusão 

da cláusula compromissória em contratos de adesão, tal fato ocorreria por diversos 

motivos, tendo em vista certos requisitos formais necessários que pressupõem a 

concordância expressa do aderente, em documento apartado, ou se encontrando a 

convenção no corpo do contrato, desde que esteja em negrito, com o lançamento de 

visto ou assinatura especialmente para essa cláusula.(art. 4o, § 2o da Lei no 9.307/96). 

O legislador, estabelecendo essas condições, reconheceu que a concordância em 

submeter os litígios, que versem sobre direitos disponíveis à arbitragem de particulares, 

constitui uma limitação de direito, especificamente do direito de buscar a tutela do 

Poder Judiciário, daí resultando, já na partida, a inexistência do duplo grau de jurisdição 

(art. 18 da Lei no 9.307/96). 

Ademais, a leitura atenta da Lei no 9.307/96 permite encontrar outras limitações 

importantes, tais como: 
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(a) a recusa do árbitro, por impedimento ou suspeição, é julgada pelo próprio 

excepto (ou seja, indivíduo contra o qual se opõe exceção em juízo) (art. 15 da 

Lei no 9.307/96). Desacolhida a exceção, somente poderá ser reexaminada se 

proposta a ação anulatória a que se refere o art. 33 da Lei no 9.307/96, ou em 

embargos do devedor (art. 33, § 3o da Lei no 9.307/96); 

(b) a possibilidade de julgamento por eqüidade (art. 2o, “caput” da Lei no 9.307/96) 

ou de escolha do direito aplicável ao caso (art. 2o, §§ 1o e 2o da Lei no 

9.307/96), possibilitar-se-ia ao árbitro afastar a incidência de normas do direito 

positivo, excetuadas as de caráter imperativo, que, eventualmente, seriam mais 

favoráveis ao consumidor, em se tratando de relação de consumo, e mesmo 

quando não fosse este o caso; 

(c) o juízo arbitral é privado, embora a lei estabeleça que o árbitro, no exercício de 

suas funções, equipara-se ao funcionário público, para os efeitos da legislação 

penal (art. 17 da Lei no 9.307/96). Isto significa que os serviços por ele 

prestados, da mesma forma que as despesas feitas com a instrução, deverão ser 

custeadas pelas partes. Com isso, subtrai-se-lhes, por exemplo, a possibilidade 

de verem a demanda apreciada nos Juizados Especiais Cíveis, instituídos pela 

Lei no 9.099/95, cujo art. 54 institui a isenção de "custas, taxas ou despesas" em 

primeiro grau de jurisdição. 

 

Tais conseqüências já não seriam desprezíveis na análise de contratos livremente 

negociados. A derrogação da competência judicial em contratos de adesão, somada à 

simultânea escolha do árbitro e de regras procedimentais, pode se tornar alarmante e, 

pelo grau de desequilíbrio entre as partes que institui, com todas as conseqüências daí 

decorrentes, autoriza o enquadramento da cláusula compromissória entre aquelas que  

"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade" (art. 

51, IV, do CDC). 

Como abordado anteriormente, a característica essencial das condições negociais 

gerais é sua imodificabilidade. O aderente tem apenas duas opções: aceitá-las em bloco 

ou desistir da celebração do negócio jurídico. Não há a possibilidade de negociação. A 

notoriedade dessa situação chega ao ponto de fazer com que praticamente ninguém leia 
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na íntegra os contratos de adesão, pois seria inútil. Apenas, posteriormente, sobrevindo 

alguma vicissitude na relação negocial, as pessoas se dão conta da ineqüitatividade dos 

pactos que celebraram. 

De qualquer forma, a adesão à cláusula compromissória, quando sequer existe a 

perspectiva de um litígio encontraria o aderente com uma disposição de espírito que não 

lhe permite medir, devidamente, as graves conseqüências dos seus atos. Isso só seria 

possível, se tivesse conhecimento do inteiro teor da Lei no 9.307/96. 

Suponha-se, porém, que haja plena consciência de que da sentença arbitral não 

caberá recurso; de que terá de concorrer para o custeio da instrução, quando poderia, por 

exemplo, apresentar sua pretensão perante os Juizados Cíveis Especiais, onde tal não 

ocorre; e de que a apreciação da demanda por um árbitro nomeado pela parte contrária 

não é exatamente uma garantia de imparcialidade. Ainda assim se curvará à imposição 

do predisponente das condições negociais gerais, pois será inútil pretender sua exclusão 

e, ademais, como é próprio da natureza humana, tenderá a ver como remota a 

possibilidade de um litígio. 

Particularmente grave será o desequilíbrio entre as partes se, na cláusula 

compromissória, o estipulante já fizer a indicação de árbitro. A invalidade de tal 

convenção advém do conflito com o princípio basilar contido no art. 13, “caput”, da Lei 

no 9.307/96: o árbitro deve gozar da confiança das partes. Inadmissível, por 

conseguinte, sua imposição por quem tem o poder de definir o conteúdo do contrato, 

sob pena de desatendimento do preceito contido na mencionada norma.  

A indicação de árbitro na própria cláusula compromissória, por conseguinte, só é 

possível quando resultante de tratativas realizadas entre partes com igual poder de 

negociação, condição que não se verifica nos contratos que se aperfeiçoam pela adesão 

a condições negociais gerais. 

Ademais, é evidente que os critérios utilizados nessa indicação nada terão a ver 

com o objetivo de assegurar a apreciação serena e imparcial da lide: a confiança do 

predisponente estará estribada ou na certeza de que seus interesses serão privilegiados, 

ou na razoável esperança de que isso ocorrerá por outro motivo: que futuro teria, neste 

novo nicho mercadológico que é o da arbitragem, o profissional que se mostrasse, sob a 

ótica do empresariado, demasiadamente imparcial. Até de forma inconsciente, o árbitro 

tenderia a ser parcial, como meio de assegurar a continuidade das indicações. 
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2.3.1 DA NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

A desvantagem exagerada em que é colocado o aderente, como se demonstrou, 

traz como conseqüência a nulidade de pleno direito da cláusula compromissória, a teor 

do que dispõe o art. 51, caput, do CDC, analogicamente aplicável, aos contratos não 

sujeitos a este código. 

Tratando-se de nulidade absoluta, pode o juiz decretá-la na primeira 

oportunidade em que dela tomar conhecimento, independentemente de provocação de 

qualquer das partes. Esta obrigação decorre das disposições contidas no art. 145, V, 

combinado com o art. 146, § único, do Código Civil. 

O momento mais adequado para a declaração da nulidade da cláusula 

compromissória, seja pela inconstitucionalidade, seja pela abusividade, será a audiência 

prévia para tentativa de conciliação e lavratura do termo de compromisso arbitral a que 

se refere o art. 7o da Lei no 9.307/96. A rigor, o primeiro momento seria quando do 

recebimento do pedido de designação de audiência. Contudo, é pouco razoável 

desperdiçar a oportunidade de tentar a conciliação. 

Inexistindo a possibilidade de composição amigável e não tendo o aderente 

interesse na solução do litígio por arbitragem, cujas conseqüências deverão ser expostas 

previamente pelo juiz, deverá ser prolatada a decisão declaratória da invalidade do pacto 

em questão, seguida da extinção do processo. 

 

2.4. A DOUTRINA CONTEMPORÂNEA ACERCA DA LEGALIDADE DA 

INCLUSÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NOS CONTRATOS DE 

CONSUMO 

Exatamente em matéria de proteção ao consumidor pode a arbitragem ser 

excelente canal de veiculação de descontentamentos e solução de problemas. Contudo, a 

lei brasileira em matéria de proteção ao consumidor cria algumas (todavia 

compreensíveis) restrições ao uso da arbitragem. Logicamente a lei 9307/96, ao regular 

a arbitrabilidade de direitos patrimoniais disponíveis instituiu a exigência de expressa 

concordância com a escolha da via arbitral para solução de controvérsias em contratos 

de adesão, ou seja, quem assina contrato padronizado impresso, sem poder negociar as 

condições deste, tem o direito de dizer expressamente se aceita ou não a arbitragem para 

dirimir qualquer controvérsia deste resultante. Nisso andou bem a lei brasileira.  
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Todavia, não se pode olvidar dos excelentes resultados que vem dando a 

experiência de uso da arbitragem na proteção dos consumidores na Argentina5. Os TAC, 

ou Tribunais de Arbitragem de Consumo, instalados na Argentina, em três meses, 

julgaram dezenas de casos, conforme dados da Subsecretaria do Comércio. A jurisdição 

do TAC somente se exerce mediante adesão voluntária, ou seja, as partes, previa e 

expressamente estipulam concordar com a jurisdição do TAC e igualmente acordam que 

tal decisão não comporta recurso, sendo final e executável prontamente. A apresentação 

de caso ao TAC é feita diretamente pelo consumidor, sem intermediação de advogados, 

obviando o óbice econômico normalmente representado pela necessidade de contratação 

de profissional jurídico.  

Se a empresa não aderir ao TAC ou se recusar a comparecer, o consumidor pode 

levar sua denúncia aos órgãos da administração. Na Argentina, a Direção Nacional do 

Comércio Interior, nos termos da Lei 24.240, que dispõe sobre a defesa do consumidor. 

No Brasil o sistema administrativo está estruturado e legalmente existe. Sua operação há 

de ser dimensionada. Os dois textos principais na matéria são o Decreto 861/93, que 

"dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC", 

na seqüência da Lei 8078/90 que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências".  

Além e ao lado do aparato legal já existente, a proposta de utilização da 

arbitragem para a solução de controvérsias ligadas ao consumo pode ser alternativa 

eficiente para o consumidor brasileiro, a exemplo do que foi experimnentado e deu 

resultados na Argentina. 

 

CONCLUSÃO 

É da tradição do povo brasileiro buscar jurisdição estatal e confiar à autoridade 

judiciária a distribuição da justiça. Por motivos culturais, demoramos a nos acostumar 

com a idéia de procurar a solução de nossas necessidades mais básicas e de nossos 

problemas sociais mais amplos - a saúde, a educação, o transporte, a telefonia, a 

energia, a previdência social - no seio da iniciativa privada. 

Não almeja a arbitragem substituir a jurisdição normal, mas é um sucedâneo dela 

em certas áreas. A função judiciária brasileira, como em todo o mundo, está cada vez 

                                                 
5 NAVARRETE, Antonio Maria Lorca, "La nueva lay de arbitraje española", in Rev. Inf. Leg., Brasília, nº 104, p. 337-340 
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mais realçando problemas que já se revelaram como insolúveis. É extremamente 

morosa; a morosidade é  característica intrínseca do Judiciário: sempre foi e será. Não 

se  descobriu em país algum, a cura desse mal e a tendência é a de que ele se  agrave. A 

arbitragem, mesmo parcialmente, ameniza a morosidade crônica da justiça comum. 

O problema da justiça não é uma questão que diga respeito apenas ao legislador, 

encarregado de reestruturar a ordem jurídica estabelecida, mas a toda a sociedade, que 

tem o dever de, juntamente com os poderes públicos, prestigiar os meios alternativos de 

resolução dos conflitos, como, a mediação e a arbitragem. 

Por outro lado, há forte tendência jurisprudencial e doutrinária de se considerar a 

inserção de cláusula compromissória em contratos de adesão a um subtração da 

apreciação do Poder Judiciário uma quantidade significativa de demandas, pois a 

situação é definida por ato de vontade de apenas um dos contratantes, qualquer que seja 

a forma de anuência da outra parte. No contrato de adesão, não existe liberdade 

contratual e a predisposição do conteúdo dos contratos implica na derrogação das regras 

de direito supletivas e na criação de uma ordem jurídica paralela à estatal, desprovida do 

interesse de conciliar os fins individuais e sociais. Assim, uma quantidade significativa 

de demandas passariam a ser decididas por particulares, destituídos das garantias da 

magistratura, e sem a possibilidade de recurso. Isto implicaria na quebra do princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional em prol de uma hipotética celeridade do 

processo. Adicionalmente, o processo de terceirização da justiça estatal advindo com a 

introdução do juízo arbitral contraria outros princípios constitucionais, como: o direito 

ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e o do juiz natural. 

A presença da cláusula compromissória, em contratos de adesão, com a 

concordância do aderente, constitui uma limitação no seu direito, quando este submete 

os seus litígios, que versem sobre direitos disponíveis à arbitragem de particulares, sem 

a possibilidade de recurso da sentença arbitral e tendo de concorrer para o custeio da 

instrução. Nesta situação, o desequilíbrio em prejuízo do aderente pode ser significativo, 

agravado pelo fato de que a nomeação de um árbitro pela parte contrária não é uma 

garantia de imparcialidade, pois, até mesmo de modo inconsciente, as decisões desse 

árbitro poderiam ser parciais, para garantir a continuidade da sua indicação. 

Portanto, a aplicação da cláusula compromissória nos contratos de adesão se 

mostra extremamente penalizante a parte hipossuficiente de tal contrato. É 
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desaconselhável, posto que esta não tem, em geral, os embasamentos técnico e jurídico 

necessários e suficientes para enfrentar, em igualdade de .condições, o predisponente do 

contrato, num tribunal arbitral. Este predisponente possui, na maioria das vezes, um 

elevado poder econômico e suportes técnico e jurídico para suportar longas demandas, 

pois não deseja criar precedentes para o ressarcimento de consumidores, fato que terá 

impacto certo nos seus lucros. 

Por outro lado, não há mais como negar que de fato, a arbitragem será a justiça 

do futuro. As câmaras de mediação e arbitragem registram aumento na procura de seus 

serviços em conflitos trabalhistas, principalmente, e reconhecem na área bom potencial 

de crescimento. 

A agilidade da solução é uma das características da solução extrajudicial que 

atrai a simpatia de juristas e, mais recentemente, de magistrados. Além da 

informalidade, confidencialidade e atendimento especializado. Recentemente, fora 

constatado que, as empresas que optaram pelo uso da arbitragem para rescisões de 

contrato de trabalho de seus funcionários, por exemplo, sofreram uma queda 

considerável no número de reclamações trabalhistas. É vantagem para a empresa que, 

com rapidez, consegue por fim ao vínculo existente com seus funcionários e, é 

vantagem também ao empregado que, rapidamente consegue levantar os valores que 

tem a receber, não havendo aquela necessidade inconsciente de ambas as partes, de 

levar ao judiciário questões que, amigavelmente, poderiam ser resolvidas. 

No universo jurídico-processual, as causas mais simples - em que são 

transigíveis os interesses em jogo - não devem ocupar os juízes togados, porquanto, para 

resolve-las, não são necessários conhecimentos especializados em direito, mas o "bom 

senso" e a "sensibilidade" que são próprios do juiz leigo, resultando daí ser a arbitragem 

o seu reduto natural. 

A justiça pública deve cuidar apenas daqueles interesses que não possam ser 

satisfeitos pela justiça privada, como os ligados aos interesses públicos relevantes, aos 

direitos da personalidade, ao estado e a capacidade das pessoas, enfim, todos aqueles 

relativamente aos quais não admite a lei o poder de disposição das partes. 
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A CLÁUSULA GERAL DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS: 

ENTRE UM SISTEMA ABERTO E UM SISTEMA IMPOSITIVO 

 

Rodolpho Barreto Sampaio Júnior∗

 

RESUMO 

O inextinguível embate que se observa entre a liberdade e a igualdade foi reavivado pela 

adoção, pelo Código Civil de 2002, do modelo técnico-legislativo das cláusulas gerais. 

Ao reconhecer que a lei não poderia compreender toda a complexa multiplicidade dos 

fenômenos sociais, conferiu-se ao magistrado o poder de criar, e não simplesmente 

aplicar, a lei, individualizando a norma de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto. Instaura-se, pois, um sistema aberto, que abre o direito ao diálogo com os 

outros ramos do saber. No entanto, reflexo da época da elaboração de seu anteprojeto, o 

Código Civil de 2002 trouxe um modelo já parcialmente superado pela técnica 

legislativa, porquanto, atualmente, é o próprio legislador quem apresenta os parâmetros 

hermenêuticos que deverão guiar o magistrado no preenchimento daquela cláusula 

geral; assim, limitou-se a extensão das cláusulas gerais com o intuito de restringir a 

discricionariedade judicial. O primeiro reflexo da adoção dessa técnica parcialmente 

superada pelo novo Código Civil se verifica na discussão acerca da função social dos 

contratos. Diante da ausência de critérios interpretativos legalmente estabelecidos, parte 

da doutrina tem pretendido conferir um sentido funcionalista à expressão função social, 

interpretando-a não somente como novo exemplo da supremacia do interesse público 

sobre o privado, mas, essencialmente, como a obrigação do indivíduo contratar não para 

a satisfação de seus interesses, mas sim visando a satisfação dos interesses da 

coletividade. Neste contexto, o sistema aberto, representado pelo Código Civil de 2002 

e suas cláusulas gerais, converte-se em um sistema impositivo, contrário à própria 

natureza e finalidade do direito civil. 

 

PALAVRAS CHAVES: CLÁUSULA GERAL; FUNÇÃO SOCIAL; SISTEMA 

ABERTO; LIBERDADE; SISTEMA IMPOSITIVO. 
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ABSTRACT 

The endless debate observed between liberty and equality was revived by the adoption 

by the Civil Code of 2002 of the technical-legislative model of general clauses. 

Acknowledging that the law cannot comprehended all the complex multiplicity of social 

phenomenon, it gave to the magistrate the power of create and not only to apply the law, 

individualizing the norm according the circumstances of each concrete case. It institutes 

then an open system, one that opens the Law to the dialogue with other areas of 

knowledge. However, as a reflection of the era when its preliminary proposal was 

elaborated, the Civil Code of 2002 brought a model already partially outdated by 

legislative technique, by which now, the legislators themselves are responsible to 

present the hermeneutics’ parameters that shall guide the magistrate in filling in the 

general clause. This way, the extension of general clauses was limited with the intention 

of restricting judicial discretion. The first consequence of adopting this technique 

partially outdated by the new Civil Code can be identified in the discussion about 

contract social function. Given the absence of interpretative criteria legally established, 

part of doctrine has intended to confer a functionalist sense to the expression social 

function, interpreting it not only as a new example of supremacy of public interest over 

private, but essentially, as the obligation of individual to contract not only to the 

satisfaction of their interests, but rather seeking the satisfaction of communal interests. 

In the context, the open system, represented by the Civil Code of 2002 and general 

clauses, is converted in an imposing system, contrary to its own nature and the finality 

of civil law.  

 

KEYWORDS: GENERAL CLAUSES; SOCIAL FUNCTION; OPEN SYSTEM; 

FREEDOM; IMPOSING SYSTEM. 

 

1 A cláusula geral da função social do contrato 

 

A atribuição de uma função social aos contratos é considerada por Miguel 

Reale a mais cabal demonstração de que o Código Civil de 2002 pautou-se pela 

socialidade. Tendo em mira as mudanças que se processaram entre o fim do século XIX, 

quando foi elaborado o Projeto Beviláqua, e o início do século XXI, quando entrou em 
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vigor a nova lei civil, a sua maior pretensão consistia em “superar o manifesto caráter 

individualista” do diploma revogado (REALE, 2002). 

Polêmica, a função social dos contratos semeou a discórdia entre a doutrina, 

especialmente pela dificuldade que se verifica em atribuir-se uma definição precisa a 

esse termo, o que, aliás, deveria ser uma de suas maiores qualidades. Com efeito, uma 

das características do novo Código Civil é a utilização de cláusulas gerais, isto é, de 

termos cujo sentido e alcance não foram previamente estabelecidos pela Ciência do 

Direito e que conferem ao magistrado a possibilidade de, no caso concreto, decidir 

 

[...] à luz das circunstâncias ocorrentes, tal como se dá, por 
exemplo, quando for indeterminado o prazo de duração do 
contrato de agência, e uma das partes decidir resolvê-lo 
mediante aviso prévio de noventa dias, fixando tempo de 
duração incompatível com a natureza e o vulto do 
investimento exigido do contratante, cabendo ao juiz decidir 
sobre sua razoabilidade e o valor devido, em havendo 
divergência entre as partes, consoante dispõe o art. 720 e seu 
parágrafo único (REALE, 2002). 

 

A utilização das cláusulas gerais seria característica de um novo sistema 

legislativo, que não mais pretende os códigos como o repositório de toda a disciplina 

jurídica de determinado ramo do Direito, como ocorria, segundo Judith Martins Costa, 

com o Código Civil de 1916: 

 

Sabe-se que os grandes Códigos oitocentistas de que é 
paradigma o Code francês, foram construídos como sistemas 
fechados, isto é, o mais possível impermeáveis à intervenção 
da realidade e do poder criador da jurisprudência. Acreditava-
se que a perfeição da construção conceitual e o encadeamento 
lógico-dedutivo dos conceitos bastaria para a total apreensão 
da realidade nos lindes do corpus codificado. Em outras 
palavras, o modelo de Código oitocentista traduzia 
determinado modelo de sistema, constituindo, como já tive a 
ocasião de assinalar, verdadeiramente o espelho e metáfora do 
sistema fechado; aquele que, tributário das concepções 
iluministas, era dominado pela pretensão de plenitude lógica e 
completude legislativa. Surgiram, assim, como um fenômeno 
típico da modernidade oitocentista, os Códigos totais, 
totalizadores e totalitários, aqueles que, pela interligação 
sistemática de regras casuísticas, tiveram a pretensão de 
cobrir a plenitude dos atos possíveis e dos comportamentos 
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devidos na esfera privada, prevendo soluções às variadas 
questões da vida civil em um mesmo e único corpus 
legislativo, harmônico e perfeito em sua abstrata arquitetura 
COSTA, 2002). 

 

A esse sistema fechado contrapõe-se o sistema aberto, no qual o código 

seria, simplesmente, o eixo central, o referencial legislativo de certo setor da 

experiência jurídica, e o recurso às cláusulas gerais permitiria ao magistrado a 

individualização da norma, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. De 

acordo com Claus-Wilhelm Canaris, a cláusula geral se caracteriza por  

 

[..] ela estar carecida de preenchimento com valorações, isto 
é, o ela não dar os critérios necessários para a sua 
concretização, podendo-se estes, fundamentalmente, 
determinar apenas com a consideração do caso concreto 
respectivo (CANARIS, 1996, P .143). 

 

A vantagem das cláusulas gerais repousa sobre a convicção de que o 

legislador, não tendo o dom da onisciência, seria incapaz de disciplinar todas as 

múltiplas questões que surgem no seio da sociedade e que demandam a atenção do 

Direito. Por conseguinte, ao juiz caberia um papel ativo, de construção do Direito, e não 

apenas de sua aplicação. 

Ademais, as cláusulas gerais representam a tentativa de manter o texto legal 

atualizado em face de alterações sociais, políticas ou econômicas, que poderiam fazer 

com que ele se divorciasse da nova realidade, fazendo-se necessária a sua atualização. 

Considerando a demora natural do processo legislativo, que retarda a tão necessária 

adequação da lei a um novo contexto, o recurso às cláusulas gerais há de ser elogiado. 

A análise do art. 2.014 do Código Civil italiano bem evidencia o desgaste 

que poderia decorrer da aplicação de uma lei sem sintonia com a nova realidade. 

Referido dispositivo, ao disciplinar a diligência com a qual o empregado deve se haver 

no desempenho de suas funções, estabelece que ele deverá também se pautar tendo em 

vista o superior interesse da produção nacional. É claro que o interesse superior da 

produção nacional é entendido, hoje, de forma diversa daquela época em que editado o 

Código Civil italiano de 1942, quando a Itália encontrava-se submetida a um regime 

totalitário, fascista e no auge da Segunda Grande Guerra. O magistrado, portanto, ao 

apreciar a conduta do empregado hoje, utilizará parâmetros distintos daqueles 
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porventura utilizados há mais de sessenta anos. Foi com este espírito que as cláusulas 

gerais se firmaram como um recurso admitido pela técnica legislativa.  

 

2  Cláusulas gerais e insegurança jurídica 

 

As vantagens advindas da adoção das cláusulas gerais são, ao menos em 

parte, contrabalanceadas pela instabilidade e insegurança jurídica que podem introduzir 

no ordenamento jurídico e no tráfico social. A esse respeito, Claus-Wilhelm Canaris 

(1996, p. 143) afirmou ser “evidente que um sistema móvel garante a segurança jurídica 

em menor medida do que um sistema imóvel, fortemente hierarquizado com previsões 

normativas firmes”, razão pela qual o desaconselha, dentre outros, no direito cambiário 

ou sucessório, isto é, “nos âmbitos onde exista uma necessidade de segurança jurídica 

mais elevada”. 

É certo que a ordem jurídica, no atual contexto, pode relativizar a noção de 

segurança jurídica, atenuando-a em prol da equidade, em certas esferas e circunstâncias. 

Como lembrou João Baptista Villela,  

 

Erik Wolf, no prefácio à 4ª edição da Rechtsphilosophie de 
Gustav Radbruch, assinala o ano de 1945 como o tempo a 
partir do qual o festejado mestre de Heidelberg desloca, da 
segurança para a justiça, a tônica de seu pensamento (1991). 

 

No campo das relações contratuais, a passagem da segurança para a 

equidade é facilmente passível de demonstração: a máxima o contrato sempre é justo 

não subsiste em um contexto de produção em massa, que exige a utilização de novos 

instrumentos para rapidamente disponibilizar ao mercado consumidor os produtos 

fabricados. A industrialização obrigou os comerciantes a massificarem os seus próprios 

procedimentos negociais, para darem vazão à produção crescente. Portanto, diante de 

novas figuras, como os contratos de adesão e as condições gerais de contratação, 

aumenta-se o poder do magistrado interferir nas relações negociais, controlando-lhes, 

em certos aspectos, o conteúdo, sempre em busca da equidade contratual: 

 

Justifica-se, assim, de todos os pontos de vista, um controle 
do conteúdo, que significa a reafirmação mitigada dos 
critérios e da específica racionalidade do ordenamento, com a 
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simultânea garantia de realização, no plano individual e 
coletivo, de interesses essenciais que este modo de contratar 
tem tendência a deixar desprotegidos (RIBEIRO, 1999, p. 
645). 

 

Essa mudança de perspectiva foi sintetizada por Antônio Junqueira de 

Azevedo, ao demonstrar como se saiu do paradigma da lei (supostamente seguro, mas 

possivelmente injusto) – para o paradigma do juiz (supostamente inseguro, mas 

possivelmente indutor da equidade):  

 

O paradigma, até o final do século XIX, era o da lei 
propriamente. Os nossos pais certamente aprenderam nas 
faculdades de Direito que, quando há um conflito, algum 
problema, a solução está na lei. E essa lei era rígida, de certa 
maneira universal, geral, e não deveria haver distinções de 
grupos, pois a lei era para todos. Essa lei deveria ter uma facti 
species, uma hipótese legal muito precisa, porque o papel do 
juiz era justamente o de aplicar a lei de uma maneira 
automática, silogística. Como dizia um autor antigo, “o juiz 
tinha um papel passivo”. 
Esse paradigma da lei entrou em crise no final do século XIX 
porque, embora tenha obtido muito sucesso em algumas 
circunstâncias, especialmente para o comércio jurídico, que é 
um paradigma da lei que dá uma segurança enorme para a 
população, nesse jogo dos interesses de ordem econômica e 
social, favorecia muito um determinado tipo de pessoa – o 
empreendedor, o comerciante, por exemplo –, mas não 
favoreceu as classes que se tornaram cada vez mais pobres. 
Então, houve um problema de ordem social que veio se 
refletir na primeira metade do século XX. Nessa primeira 
metade do século XX, os juristas começaram a questionar de 
uma certa maneira o paradigma da lei; e, então, tivemos  uma 
série de providências que o mundo do Direito foi tomando 
para quebrar aquele sistema de ordenamentos precisos e 
rígidos. O intuito era o de dar mais poderes ao juiz. Assim, 
encontramos nesse período uma inflexão do paradigma da lei 
para o juiz, o juiz ativo. A maneira de dar poder ao juiz 
corresponde, com o devido respeito ao Poder Judiciário, a 
uma visão do Poder Judiciário como Poder, porque é o tempo 
do Estado todo-poderoso. É claro que nem todos os países 
entraram no esquema de um Estado totalitário. Mas, mesmo 
naqueles que mantiveram o Estado Democrático, a 
interferência do Estado foi muito forte e, para isso, o Estado, 
inclusive o juiz, como Poder, precisava de instrumentos. [...] 
Então, o juiz, de uma certa maneira, recebe uma delegação de 
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poder do Legislativo para integrar a lei com os conceitos 
jurídicos indeterminados (AZEVEDO, 2002). 

 

Sem dúvida, a Ciência Jurídica já pode, atualmente, em certas 

circunstâncias, ponderar entre a segurança e a justiça, mas sem jamais esquecer que  

 

[...] entre as principais necessidades e aspirações das 
sociedades humanas encontra-se a segurança jurídica. Não há 
pessoa, grupo social, entidade pública ou privada, que não 
tenha necessidade de segurança jurídica, para atingir seus 
objetivos e até mesmo para sobreviver (DALLARI, 1980, p. 
26). 

 

3  As cláusulas gerais e o Código Civil de 2002 

 

É precisamente em virtude do raciocínio acima expendido que Antônio 

Junqueira de Azevedo critica o novo Código Civil. Ele não nega a vantagem da adoção 

das cláusulas gerais, mas condena a forma como foram utilizadas, considerando-a 

ultrapassada: 

 

[...] verificamos que o grande problema que afinal surgiu 
depois de se resolver a mudança, saindo daquela rigidez da lei 
geral e abstrata para todos, e atribuindo poder ao juiz, foi a 
perda de uma certa segurança jurídica. Aquela espécie de 
arbitrariedade entregue às autoridades não foi o ideal na vida prática. 
Então, procurou-se caminhar para dar algum conteúdo àqueles 
conceitos vagos. [...] No caso do Projeto de Código Civil, 
infelizmente não há essas diretrizes. O Projeto limita-se a dizer 
que os contratantes devem comportar-se segundo a boa-fé. Os 
Códigos modernos trazem as diretrizes (AZEVEDO, 2002). 

 

Quando se observa a Constituição da República de 1988, verifica-se que não 

se deu conteúdo à função social da propriedade urbana, mas o parágrafo segundo do seu 

art. 188, ao estabelecer que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, 

menciona as diretrizes, a serem expressamente elaboradas pelo legislador municipal, 

que irão orientar o magistrado por ocasião de sua decisão, restringindo a sua 

discricionariedade. 
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Esse aperfeiçoamento da técnica legislativa das cláusulas gerais inviabiliza 

que o julgador aplique, por exemplo, a sua própria noção de função social ao caso 

concreto. Assim, “não estamos entregues completamente de mãos amarradas, em uma 

espécie de cheque em branco dado ao juiz, por meio desses conceitos indeterminados, 

especialmente do bando dos quatro” (AZEVEDO, 2002). 

O bando dos quatro, blague de Antônio Junqueira de Azevedo “com aqueles 

quatro famosos da Revolução Cultural da China, Mao Tsé Tung, a mulher e mais dois 

chineses, [compreende] os conceitos de ordem pública, função social, interesse público 

e boa-fé”: 

 

Com esses quatro conceitos, o juiz poderia decidir o que bem 
entendesse, ou seja, podia declarar: Isso não pode valer, 
porque vai contra a ordem pública, ou Esse contrato entre “a” 
e “b” fere a função social. Entretanto, ninguém definia ordem 
pública, função social, boa-fé, nem interesse público; e este 
último seria o pior, porque continua a vigorar até hoje com o 
mesmo caráter vago. Leio muito em petições de advogados, 
até em artigos de doutrina, que o interesse público prevalece 
sobre o privado. A frase não diz absolutamente nada, porque 
não é verdade. Às vezes a dignidade humana, que é interesse 
privado, tem de prevalecer sobre o interesse público. Então, 
não é tão simples assim (AZEVEDO, 2002). 

 

Dois julgamentos, relativamente recentes, exemplificam os temores da 

doutrina com relação à superlativa concessão de poderes ao magistrado, e prenunciam 

os riscos que daí poderiam resultar. 

No primeiro caso, submetido à apreciação da Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Peçanha Martins consignou a sua posição 

acerca da inconstitucionalidade de certo dispositivo legal, com amparo na doutrina de 

Barbosa Moreira.  De seu voto extrai-se o seguinte excerto: 

 

O arbítrio não é regra seguida no Judiciário livre no Estado 
Democrático de Direito brasileiro. Demais disso, ainda não 
temos a Súmula vinculante com força obrigatória. O juiz só 
está obrigado a aplicar a lei consoante os ditames da sua 
consciência. 
Tenho para mim que a nova redação do art. 557 e parágrafos 
é  inconstitucional. Tenho trabalhos publicados sobre o tema e 
não me convenci do acerto da decisão tomada pela maioria, 
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tanto mais após conhecer a opinião do eminente 
processualista brasileiro Barbosa Moreira, em "Temas de 
Direito Processual", Sétima Série, pág. 83, onde inquina de 
inconstitucional decisão proferida pelo STF no Ag.Rg. no RE 
nº 227.030, comentando-a sob o título "Lei nº 9.756: uma 
inconstitucionalidade flagrante e uma decisão infeliz". 
Livre para divergir, continuarei na defesa das minhas opiniões 
pouco importando como pensa ou quer o Leviatã (BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça, 2003). 
 

O Ministro Humberto Gomes de Barros, que proferiu o voto vencedor e que 

foi designado relator para o acórdão, ao sustentar a constitucionalidade do dispositivo 

legal em comento, deu o mais vivo exemplo da persistência do argumento de autoridade 

no sistema jurídico brasileiro contemporâneo e, simultaneamente, expôs os riscos de, 

parafraseando Antônio Junqueira de Azevedo, passar-se um cheque em branco ao 

Judiciário: 

 

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade 
da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são 
Ministros deste Tribunal importa como orientação. A eles, 
porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de 
Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, 
conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa 
autonomia intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. 
É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros 
Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros 
decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, 
porque a maioria de seus integrantes pensa como esses 
Ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de 
Justiça, e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental 
expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não 
somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este 
Tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que 
temos notável saber jurídico – uma imposição da Constituição 
Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente, 
não é, mas, para efeitos constitucionais, minha investidura 
obriga-me a pensar que assim seja (BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça, 2003). 

 

O que parecia uma justa recusa à dócil sujeição à doutrina, um movimento 

para se expiar o Bartolismo em pleno século XXI, mostrou-se, ao contrário, arrogância e 

prepotência. Talvez, o desejo da magistratura, ela própria, ocupar o lugar de Bártolo e 
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Acúrsio. O notável saber jurídico do ministro decorre não de sua dedicação à Ciência do 

Direito, mas de disposição constitucional nesse sentido. E, assim, com base nesse 

dispositivo, rejeita posições doutrinárias não com base em sólidos fundamentos 

jurídicos, mas com base em sua investidura legal. Esse, de fato, é um risco sobre o qual 

a sociedade deve se debruçar e pensar se está disposta a o assumir. 

O segundo caso exemplifica a instabilidade que a concentração excessiva de 

poderes nas mãos dos juízes pode imprimir à ordem jurídica. Trata-se de julgamento do 

Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul no qual se entendeu inconstitucional a 

denúncia imotivada da locação realizada com fulcro na Lei 8.245, de 18 de outubro de 

1991, por afronta ao princípio da função social da propriedade.  Não se justificaria,  

após a  nova  ordem  constitucional, que o proprietário tivesse o poder de retirar o 

locatário do imóvel ad nutum, após o término do contrato (RIO GRANDE DO SUL, 

1998). Posteriormente, essa tese foi rechaçada, ao fundamento de que compete ao 

legislativo municipal, e não ao Poder Judiciário, determinar o conteúdo da função social 

da propriedade urbana, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição da República. 

Quando se observa textos legais mais recentes, como o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e o Estatuto da Cidade, observa-se que as cláusulas gerais têm, todas 

elas, parâmetros hermenêuticos, que orientam o julgador. Assim, a Lei 8.069, estabelece 

no parágrafo único do art. 4º, que a garantia de prioridade mencionada no caput 

compreende: 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
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Também a Lei 10.257, no parágrafo primeiro de seu art. 5º, determina 

quando o imóvel é considerado legalmente subutilizado:  

 

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano 
diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a 
utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os 
prazos para implementação da referida obrigação. 
§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel: 
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no 
plano diretor ou em legislação dele decorrente; 

 

Já se verifica, portanto, a pertinência das críticas de Antônio Junqueira de 

Azevedo. O autor, em momento algum, insurge-se contra a utilização de cláusulas 

gerais no novo Código Civil. A sua irresignação, ao revés, é voltada contra a utilização 

dessas cláusulas segundo um modelo ultrapassado, que deixa totalmente ao critério do 

juiz a definição do conteúdo da norma jurídica. 

A inadequação do novo Código Civil à atual técnica legislativa é patente 

quando se procede à comparação entre o seu art. 421 e os arts. 3º e 4º do Projeto de Lei 

de Reforma Universitária, que estabelece normas gerais da educação superior, enviado à 

Presidência da República em 10 de abril de 2006 e subscrito pelos Ministros de Estado 

Fernando Haddad, Guido Mantega, Sergio Machado Rezende e Paulo Bernardo Silva 

(BRASIL, MEC et al). Enquanto o art. 421 do Código Civil de 2002 simplesmente 

estatui que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social dos contratos”, o aludido Projeto traz critérios que efetivamente orientarão o juiz 

quando questionado acerca da função social da educação superior: 

 

Art. 3º A educação superior é bem público que cumpre sua 
função social por meio das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, assegurada, pelo Poder Público, a sua qualidade. 
Parágrafo único. A liberdade de ensino à iniciativa privada 
será exercida em razão e nos limites da função social da 
educação superior conforme estabelecidos nas normas gerais 
da educação nacional e observada a avaliação de qualidade 
pelo poder público. 
Art. 4º A função social do ensino superior será atendida pela 
instituição mediante a garantia de: 
I - democratização do acesso e das condições de trabalho 
acadêmico; 
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II - formação acadêmica e profissional em padrões de 
qualidade aferidos na forma da lei; 
III - liberdade acadêmica, de forma a garantir a livre 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação; 
IV - atividades curriculares que promovam o respeito aos 
direitos humanos e o exercício da cidadania; 
V - incorporação de meios educacionais inovadores, 
especialmente os baseados em tecnologias de informação e 
comunicação; 
VI - articulação com a educação básica; 
VII - promoção da diversidade cultural, da identidade e da 
memória dos diferentes segmentos sociais; 
VIII - preservação e difusão do patrimônio histórico-cultural, 
artístico e ambiental; 
IX - disseminação e transferência de conhecimento e 
tecnologia visando ao crescimento econômico sustentado e à 
melhoria de qualidade de vida; 
X - inserção regional ou nacional, por intermédio da interação 
permanente com a sociedade e o mundo do trabalho, urbano 
ou rural; 
XI - estímulo à inserção internacional das atividades 
acadêmicas visando ao desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e intercâmbio de docentes e estudantes com 
instituições estrangeiras; 
XII - gestão democrática das atividades acadêmicas, com 
organização colegiada, assegurada a participação dos diversos 
segmentos da comunidade institucional; 
XIII - liberdade de expressão e associação de docentes, 
estudantes e pessoal técnico e administrativo; e 
XIV - valorização profissional dos docentes e do pessoal 
técnico e administrativo, inclusive pelo estímulo à formação 
continuada e às oportunidades acadêmicas. 

 

As disposições que balizam a função social das instituições de ensino 

superior, sem prejuízo de eventual oposição que se possa levantar a algumas delas, 

limitam consideravelmente a interferência do magistrado quando lhe for dada a 

oportunidade de se manifestar a respeito dessa questão, restringindo o arbítrio judicial e 

dificultando decisões baseadas na noção pessoal do julgador. 

 

4  A função social no Código Civil de 2002 e o seu possível caráter impositivo 

 

A lacunar redação do art. 421 do novo Código Civil deu ensejo a acirrada 

controvérsia a respeito da correta interpretação desse dispositivo legal. 
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Inquestionavelmente, a sua interpretação meramente gramatical torna admissível 

entender que a contratação passa a ter um novo requisito de validade, consistente na 

observância à função social do contrato. Esse elemento se somaria à capacidade do 

agente, à licitude e determinação do objeto e à observância à forma legalmente prescrita 

para ser reputado válido pelo ordenamento jurídico. 

Nessa ótica, o contrato teria que ser analisado por uma perspectiva 

funcional. Somente quando celebrado em prol da coletividade é que seria merecedor da 

tutela jurídica, pois a 

 

[...] limitação qualitativa do direito de propriedade [é] que 
servirá como novo paradigma para a conformação dos 
princípios individualistas da autonomia privada, da força 
obrigatória dos contratos e da relatividades dos mesmos aos 
valores sociais inaugurados pela nova ordem constitucional, 
que busca a primazia dos valores existenciais e solidaristas 
àqueles de caráter patrimonial e individualista 
(MULHOLLAND, 2006, p. 281). 

 

A liberdade contratual é compreendida como um poder-dever. O Direito 

faculta ao indivíduo o poder de contratar, mas impõe-lhe o dever de fazê-lo de forma a 

cooperar com a coletividade em que está inserido. A sua visão deveria ser amparada na 

“grande cláusula constitucional de solidariedade” (NALIN, 2002), como sustenta Judith 

Hofmeister Martins Costa: 

 

Se formos fiéis à descoberta de Sófocles, concluiremos que a 
liberdade está no coração do Direito Civil, que é o direito das 
pessoas que vivem na civitas, em comunidade. O problema 
está no modo de entender-se a liberdade. 
Não se trata, a meu ver, nem de uma “liberdade consentida” 
nem de uma liberdade exercida no vazio, mas de uma 
liberdade situada, a liberdade que se exerce na vida 
comunitária, isto é: o lugar onde imperam as leis civis. Essas 
clivagem fundamental já estava em Sófocles, acima lembrado. 
Daí a imediata referência, logo após a liberdade de contratar, 
à função social do contrato; daí a razão pela qual liberdade e 
função social se acham entretecidos, gerando uma nova idéia, 
a de autonomia (privada) solidária (COSTA, 2006, p 222-
223). 
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É nesse mesmo sentido que se manifesta Maria Celina Bodin de Moraes, ao 

defender a ponderação entre liberdade e solidariedade, pois somente assim 

 

[...] seus conteúdos se tornam complementares: regulamenta-
se a liberdade em prol da solidariedade social, isto é, da 
relação de cada um, com o interesse geral, o que, reduzindo a 
desigualdade, possibilita o livre desenvolvimento da 
personalidade de cada um dos membros da comunidade 
(2000). 

 

Via de conseqüência, o raciocínio defendido por essas autoras leva à 

inequívoca conclusão de que “o contrato não é visto pelo prisma individualista de 

utilidade para os contratantes, mas no sentido social de utilidade para a comunidade; 

assim, pode ser vedado o contrato que não busca esse fim” (MONTEIRO, 2003, p. 10-

11). 

Esse raciocínio parte da equivocada premissa de que a relação entre 

indivíduo e coletividade seria um jogo de soma zero, em que a vantagem de um 

necessariamente decorrerá de desvantagem imposta à outra parte. Ignora, de fato, que 

 
[...] o princípio da autonomia da vontade protege a liberdade 
contratual do indivíduo e também resguarda o interesse 
social. Indivíduo e sociedade não são opostos e afirmar uma 
adversidade entre homem e sociedade é exagero que induz á 
inversão lógica de contrapormos o indivíduo – representado 
pela liberdade contratual – e sua comunidade – expresso pela 
função social -, quando na verdade singular e plural são 
complementares, afinal, a pessoa vive com o seu grupo, 
eventualmente em meio a concorrências e disputas com outros 
integrantes, que não anulam o sentido gregário de convivência 
(MANCEBO, 2005, p. 55). 

 

Deve-se rejeitar a concepção de que o contrato seria destinado à promoção 

do bem comum, e não um instrumento à disposição das partes para a satisfação de suas 

necessidades, até mesmo porque a tutela dos interesses individuais também pode ser 

entendida como uma das formas de se atender ao interesse social: 

 

[...] não se pode interpretar a função social do contrato de 
modo a exigir dos contraentes um comportamento altruístico, 
a impor que eles procurem realizar, antes de seus interesses, 
os interesses dos outros. Na realidade, a perspectiva funcional 
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do direito contratual desloca o fundamento das situações 
subjetivas, antes ancorado na vontade do indivíduo, para os 
interesses e valores da coletividade. Porém, isto não quer 
dizer que as pessoas não possam mais se servir de seus 
direitos para satisfazer os seus interesses. Ao contrário, o que 
se pode entender é que a própria razão que justifica que essa 
pessoa possa exercer os seus direitos em seu benefício é uma 
razão do ordenamento. Com efeito, há um interesse social a 
ser atendido quando se tutela o interesse individual de cada 
pessoa, assim como há quando se tutela a satisfação de 
interesses difusos ou coletivos que estejam eventualmente 
envolvidos na realização daquele contrato. Na realidade, não 
raro a tutela de um interesse coletivo se confunde com a de 
um interesse individual; por exemplo, o interesse coletivo em 
promover o acesso à habitação se revela na tutela individual 
do inquilino (RENTERÍA, 2006, p. 305). 

 

Humberto Theodoro Júnior (2003, p. X-XI), ao discorrer sobre a função 

social do contrato, adverte que se deve “evitar que essa função seja vista como uma 

panacéia, sem objeto determinado e sem configuração que lhe dê identidade capaz de 

distingui-la da função ética (boa-fé) e econômica (equilíbrio da relação contratual)”, 

combatendo a idéia de que o contrato deveria ter propósitos assistenciais: 

 

Para uns, a função social estaria localizada no propósito de 
colocar o interesse coletivo acima do interesse individual, o 
que, no domínio do contrato, implicaria a valorização da 
solidariedade e cooperação entre os contratantes. A base da 
função social do contrato estaria no princípio da igualdade, o 
qual atuaria, in casu, para superar o individualismo, de modo 
a fazer com que a liberdade de cada um dos contratantes ‘seja 
igual para todos’. Seria a idéia de igualdade na dignidade 
social ou na liberdade ‘para todos’, que faria com que o 
contrato, outrora concebido de maneira individualista, possa 
passar a exercer, na sociedade, uma função social.  
[...] 
Fazer, porém, incidir a função social do contrato no terreno 
da promoção da igualdade das partes leva o problema para um 
dilema ou até mesmo para uma contradição insuperável. 
Função quer dizer papel que alguém ou algo deve 
desempenhar em determinadas circunstâncias. Falar em 
função, portanto, corresponde a definir um objetivo a ser 
alcançado. [...] Dessa maneira, afirmar que o contrato tem a 
função de promover a igualdade dos contratantes equivale a 
dizer que esse tipo de negócio tem como objetivo fazer com 
que as partes ‘sejam iguais’. Ora, o contrato jamais terá 
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semelhante objetivo porque não se trata de instrumento de 
assistência ou de amparo a hipossuficientes ou desvalidos 
(THEODORO JÚNIOR, 2003, p. 42-44). 

 

É ainda Humberto Theodoro Júnior quem lembra que a função dos 

contratos, por excelência, consiste em possibilitar a circulação da riqueza, e que, ao 

permiti-lo, ele já está exercendo a sua função social: 

 

O único e essencial objetivo do contrato é o de promover a 
circulação da riqueza, de modo que pressupõe sempre partes 
diferentes com interesses diversos e opostos. Para harmonizar 
interesses conflitantes, o contrato se dispõe a ser útil na 
definição de como aproxima-los e dar-lhes uma saída 
negocial [...] As coisas são tão heterogêneas que não chegam 
a oferecer parâmetro algum para cotejo. Daí a 
imprestabilidade da tese de que o contrato teria a função 
social de igualar os contratantes. Somente sendo diferentes e 
exercendo interesses opostos, as pessoas praticarão o 
contrato, como instrumento naturalmente destinado à função 
específica de realizar a circulação dos bens patrimoniais entre 
pessoas diferentes e que atuam com objetivos distintos no 
relacionamento jurídico estabelecido (2003a, p. 55). 

 

A idéia, propugnada por considerável parcela da doutrina, de que o contrato 

não mais representaria a composição de interesses opostos, mas sim um instrumento de 

cooperação entre as pessoas, dispostas a altruisticamente se beneficiarem mutuamente, 

representa, na melhor das hipóteses, uma visão bastante romântica e, quiçá, ingênua. 

Por outro lado, é temerária a abordagem do contrato em um contexto solidarista, pelo 

qual somente a satisfação de interesses coletivos justificaria a proteção aos interesses 

dos contratantes, pois essa visão esconde o risco da imposição de deveres e obrigações 

aos particulares, como já observou Pablo Rentería: 

 

Nesse sentido, é de se tomar com cuidado a proposta daqueles 
que defendem a funcionalização da relação contratual como 
decorrência do princípio da função social, mas disso inferem 
que se deva, em nome da função social, imputar às partes 
deveres positivos que teriam por escopo assegurar que o 
contrato esteja a efetivar interesses sociais relevantes (meio 
ambiente, geração de empregos etc.). Além do mais, mostrar-
se-ia difícil efetuar o controle quanto à observância desses 
deveres positivos. Quando muito, é o Estado que estaria 
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obrigado a prever em seus contratos administrativos esses 
deveres promocionais, o que reduziria significativamente a 
pretendida eficácia do princípio da função social (2006, p. 
305-306). 

 

Tanto em uma quanto em outra hipótese, o ideário subjacente é nitidamente 

apaziguador e conformista. Diferentemente do que sustenta a doutrina solidarista, a 

concepção renovada do novo Direito Civil não traz qualquer proveito para a sociedade. 

Primeiro, porque priva o particular, indevidamente, de sua própria liberdade, atribuindo-

lhe deveres que não são de sua responsabilidade. Segundo, porque impede a 

mobilização política da sociedade, que perde a sua capacidade de exigir mudanças 

estruturais a serem empreendidas pelo Poder Público. 

Quando se determina que os hospitais privados ou as escolas particulares 

atendam a população carente sem qualquer contraprestação, ao fundamento de que 

valores existenciais não podem sujeitar-se ao ímpio e espúrio lucro dos empresários, a 

primeira impressão que se tem é de que tal medida seria efetivamente necessária. 

Afinal, quem poderia deixar o paciente à mingua de tratamento médico ou o aluno sem 

acesso à educação? Resolve-se, sim, o problema daquele paciente ou aluno, mas às 

custas dos demais usuários, que arcarão com os serviços não pagos pelo beneficiário, 

enquanto a sociedade não tem qualquer motivação para exigir que o Estado cumpra as 

suas obrigações mínimas. 

Enfim, uma última consideração se impõe, e se verifica no fato de que ao se 

transformar a ordem jurídica em uma ordem concreta de valores, aumenta-se o “perigo 

dos juízos irracionais, porque neste caso os argumentos funcionalistas prevalecem sobre 

os normativos” (HABERMAS, 1997, p. 321-322). Como lembra Humberto Theodoro 

Júnior,  

 

[...] o grande risco, neste momento de aplicação do conceito 
genérico da lei, está na visão sectária do operador, que, por 
má-formação ou por preconceito ideológico, escolhe, dentro 
do arsenal da ordem constitucional apenas um de seus  
múltiplos e interdependentes princípios, ou seja, aquele que 
lhe é mais simpático às convicções pessoais. Com isto, o 
valor eleito se torna muito superior aos demais formadores da 
principiologia constitucional. Toda a ordem 
infraconstitucional, graças à superideologização do operador, 
passa a se alimentar apenas e tão somente de forma sectária, 
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unilateral e pessoal, muito embora aparentando respaldo em 
princípio ético prestigiado pela Constituição (2003, p. 114). 

 

Uma das grandes questões filosóficas do Direito reside na discussão acerca 

dos limites da lei para a imposição de deveres morais1. No entanto, Maria Celina Bodin 

de Morais não vislumbra maiores empecilhos nessa questão, e ao tratar especificamente 

da solidariedade, afirma: 

 

[A solidariedade] já não pode ser considerada como resultante 
de ações eventuais, éticas ou caridosas, tendo-se tornado um 
princípio geral do ordenamento jurídico, dotado de completa 
força normativa e capaz de tutelar o respeito devido a cada 
um (MORAES, 2003, p. 50). 

 

Ao justificar esse entendimento, assevera que: 

 

[...] o fato social é intrinsecamente caótico, desorganizado; a 
liberalidade, puramente eventual. O direito, ao contrário, é 
exigível, e é isto que torna a solidariedade um princípio 
diferente. Como seria possível obrigar alguém a ser solidário? 
Não seria o mesmo que querer exigir o sentimento de 
fraternidade entre as pessoas? A dificuldade está unicamente 
em se continuar atribuindo à solidariedade um caráter 
essencialmente beneficente. Não se quer exigir que alguém 
sinta algo de bom pelo outro; apenas que se comporte como 
se assim fosse. Um único exemplo será o bastante para 
demonstrar que não há dificuldades em se exigir, não apenas 
do Poder Público, mas também dos particulares, o dever de 
respeito e solidariedade para com o outro. O patrão que dava 
a seu empregado favorito, além do salário, uma gratificação 
às vésperas das festas natalícias foi, durante algum tempo, 
julgado bondoso, generoso ou solidário. [...] Em 13.07.1962, 
a Lei n. 4.090 estendeu o benefício a todos os empregados, 
constituindo, atualmente, garantia constitucional (art. 7º, 
VIII). Desse modo criou-se, de uma certa forma, para os 
empregadores, a “obrigação” de solidariedade por ocasião do 
Natal, mediante o pagamento da chamada “gratificação 
natalina” [...] (MORAES, 2003, p. 50). 

 

                                                 
1 Cf., a propósito, ADAMS, David. Philosophical problems in the law. 2. ed. Belmont: 
Wadsworth, 1996, especialmente o Capítulo II, Liberty and the law, p. 153-244. 
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O raciocínio expendido é suficientemente claro para que dele se possa 

extrair a essência das idéias da autora: se os homens não são solidários, então o Direito 

irá impor certas condutas à sociedade, cominando sanções aos que não as observarem. 

Aqui, é válida a advertência de Georges Ripert, que ao se pronunciar sobre a afirmação 

de Savatier de que “todo o dever moral constitui por si próprio uma obrigação civil, e 

que é preciso uma interdição formal da lei para recusar a sanção civil ao dever de 

consciência” (SAVATIER, 1916, p. 3), e que “essa constatação revoluciona 

completamente as idéias geralmente aceitas” (SAVATIER, 1916, p. 3), afirmou, 

ironicamente, que “só um jovem doutor pode não recear esta constatação” (RIPERT, 

2002, p. 203).  

É ainda Georges Ripert quem afirma haver, nessa afirmação, “uma visão 

teórica e inexata das coisas por virtude duma confusão evidente do direito e da moral. 

Nem todos os deveres de consciência chegam à vida jurídica” (2002, p. 203). Ademais,  

 

[...] a caritas generis humani pode, em consciência, obrigar 
uma pessoa a socorrer os pobres ou doentes, mas como é 
impossível precisar quais as pessoas para com quem esse 
dever existe e por que sacrifício se poderá cumprir, o dever 
não se pode transformar em obrigação (RIPERT, 2002, 268). 

 

Conclusão 

 

Não há dúvidas de que a adoção das cláusulas gerais pelo Código Civil de 

2002 representa uma grande vantagem sobre o sistema adotado pelo diploma civil 

anterior. Infelizmente, também não se pode questionar que o modelo ora adotado não é 

mais compatível com a evolução da própria técnica legislativa, por conferir excessivo 

poder ao magistrado. É diante desse quadro que uma importante consideração se impõe: 

deve-se evitar a interpretação funcionalista da relação contratual. A função social não 

pode ser entendida como meio de se criar obrigações positivas para um dos contratantes, 

e tampouco é admissível que, na ordem privada, a solidariedade social seja imposta, 

salvo em excepcionais hipóteses, como soe ocorrer no direito de família. Entendimento 

contrário retiraria os méritos do sistema aberto instaurado pelo Código Civil de 2002, e 

conduziria as relações privadas a um nada desejável sistema impositivo de deveres e 

obrigações. 
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O “MÍNIMO EXISTENCIAL” NO CONTRATO: DESENHANDO A 

AUTONOMIA CONTRATUAL EM FACE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

SOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro∗

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo problematizar a incidência dos direitos 

fundamentais sociais nas relações jurídico-privadas. Parte-se de uma diversidade de 

papéis conferidos ao contrato pelo contratualismo: no plano público, depositou a origem 

da sociedade e do Estado no consenso, restando uma democracia amparada em uma 

cidadania formal; no plano privado, delineou o contrato como categoria afeta ao estado 

de natureza, sinalizando como naturais as desigualdades entre os indivíduos. Eis a 

incompatibilidade entre contrato e direitos fundamentais sociais. Porém, o advento de 

conflitos entre pessoa e mercado suscitou novo papel ao contrato: a realização de 

direitos fundamentais. A discussão sobre a incidência dos direitos sociais esvazia-se do 

público para ocupar o privado. Recolhe-se da jurisprudência brasileira a eficácia dos 

direitos à saúde e à moradia nas relações contratuais. Escolhe-se o “mínimo existencial” 

como fundamento de uma incidência direta desses direitos entre particulares e o 

princípio democrático como critério de sua ponderação. Resta a autonomia contratual 

redesenhada por valores existenciais. Para tanto, o trabalho foi dividido em três partes: a 

primeira estabelece uma relação paradoxal entre contrato e democracia, revelada pelo 

contratualismo; a segunda descortina o percurso dos direitos fundamentais sociais do 

público para o privado; a terceira mostra a incidência dos direitos fundamentais à saúde 

e à moradia nas relações contratuais, com amparo no “mínimo existencial” e no 

princípio democrático. 
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PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO; DEMOCRACIA; CONTRATUALISMO; 

“MÍNIMO EXISTENCIAL”; DIREITOS FUNDAMENTAIS; AUTONOMIA 

CONTRATUAL.  

 

ABSTRACT  

This work aims to question the impact of fundamental social rights in relations legal-

private. It is a diversity of roles given to the contract by contractarianism: in the public, 

placed the origin of the society and the rule on consensus, leaving a democracy 

supported in a formal citizenship; in the private, outlined the contract as a category 

affects the state in nature, signaling natural inequalities between individuals. This is the 

incompatibility between contract and fundamental social rights. However, the advent of 

conflict between person and market raised new role for the contract: the realization of 

fundamental rights. The discussion on the impact of social rights empties itself of the 

public to the private deal. Collect is the Brazilian case the effectiveness of the rights to 

health and housing in contractual relationships. Choose the “existential minimum" as a 

basis for a direct impact of these rights between individuals and the democratic 

principle as a criterion for its consideration. There remains the autonomy contractual 

redeveloped by existential values. Therefore, the study was divided into three parts: the 

first establishes a paradoxical relationship between contract and democracy, revealed by 

contractarianism, the second offers the path of fundamental social rights of the public to 

the private, the third shows the impact of the fundamental rights health and housing in 

contractual relations with refuge in the "existential minimum" and the democratic 

principle. 

 

KEYWORDS: CONTRACT; DEMOCRACY; CONTRATUALISMO; “MINIMUM 

EXISTENCIAL”; FUNDAMENTAL RIGHTS; AUTONOMIA CONTRACTUAL. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Contrato e democracia foram projetados pela Modernidade em cenários 

jurídicos diversos, restando paradoxal relacioná-los. Porém, todo paradoxo se desfaz ao 
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percorrer, sob os passos do contratualismo, o percurso que se estende do contrato à 

democracia e da democracia ao contrato.  

No primeiro desses trajetos, revela-se o desencontro entre contrato e direitos 

fundamentais, suscitado pela eficácia desses direitos, tão-somente, às relações entre 

Estado e cidadãos. No segundo, toma lugar um encontro entre contrato e direitos 

fundamentais, suscitado pela eficácia desses direitos entre particulares. 

Cogita-se da “exaltação do papel do contrato”1, desvendando seu perfil 

ideológico, traduzido em uma diversidade de papéis que se sucedem no tempo.  

No cenário político moderno, o contrato é utilizado por inspiração das teses 

contratualistas, com o propósito de depositar no consenso a origem do Estado e da 

sociedade, legitimando o poder soberano.  

Da “fábula política da modernidade”, o contrato ainda se projeta como uma 

categoria que se move no estado de natureza, antes que o Estado o tome em 

consideração. Trata-se de delinear a autonomia contratual como um direito natural, 

imune a tudo que lhe seja artificial. Entra em cena o papel instrumental do contrato, 

tecido pelas codificações oitocentistas: a dinâmica que move as titularidades 

individuais. 

Na remoção das desigualdades sociais, suscitadas pelos conflitos entre pessoa 

e mercado, os direitos sociais são inscritos nas Constituições, sob o viés da 

jusfundamentalidade. Na realização desses direitos, a democracia se faz presente na 

sociedade; invade o cenário privado para impor medidas existenciais aos indivíduos e 

grupos que se encontrem em dificuldades de desenvolvimento, em termos econômicos e 

sociais. 

É nesse momento, que se cogita um novo papel para o contrato, o de “ponto de 

encontro de direitos fundamentais”.2 Eis a indagação que pretende tecer o presente 

trabalho: os direitos fundamentais sociais têm eficácia nas relações privadas? Para 

respondê-la, delineia-se uma colisão de direitos fundamentais a ser dissipada por uma 

tarefa de ponderação, na qual comparece o princípio democrático. Recolhe-se da 

jurisprudência brasileira, as notas de essencialidade, reveladas pelo direito à saúde e 

                                                 
1  ROPPO, Enzo.  O contrato.  Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes.  Coimbra : 

Almedina, 1988, p. 25. 
2  MARQUES, Cláudia Lima.  Contratos no código de defesa do consumidor.  3. ed.  São Paulo 

: RT, 1999.  v. 1, p. 125. 
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pelo direito à moradia nas relações contratuais. Propõe-se a encontrar no “mínimo 

existencial” a eficácia direta dos direitos fundamentais sociais no contrato, desenhando 

os contornos da autonomia contratual. 

 

1 DO CONTRATO À DEMOCRACIA E DA DEMOCRACIA AO CONTRATO: 

ENCONTRO E DESENCONTRO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A relação entre contrato e direitos fundamentais é marcada por um paradoxo: 

ruptura e assimilação conjugam-se sob o traçado da democracia. Para demonstrar esse 

paradoxo caminha-se do contrato à democracia para, posteriormente, percorrer o 

caminho contrário, sob o parâmetro do contratualismo. 

No cenário político dos séculos XVII e XVIII, as teses contratualistas 

evidenciaram o papel ideológico do contrato, depositando no consenso a origem do 

Estado e da sociedade como forma de legitimar o poder soberano. Nessa “mitologia 

política da Modernidade”3 o indivíduo é a chave do contrato social, lançando os 

contornos de uma nova cidadania. O homem é destituído de sua condição aristotélica de 

socialidade, que derivava da natureza, para se revestir de socialidade por convenção.  

Trata-se da transposição da condição de ser social, conferida ao homem, do 

dado para o construído que se explica por um “mito fundante”4: o estado de natureza. 

Nele, imagina-se a vida do indivíduo abstraída de qualquer poder político superior.5 Em 

face dessa idéia, o sujeito moderno apresenta-se como uma construção ideológica, 

abstraído de sua posição social, e revestido do status de cidadão, por obra da razão. A 

abstração do indivíduo conjuga-se com a abstração do estado de natureza para delinear 

o pacto como o resultado de declarações de vontades que prescindem da igualdade. 

Por conseguinte, os direitos dos indivíduos aparecem como naturais e 

inatacáveis pelo Estado, restando legitimadas as categorias projetadas pela sociedade 

capitalista, antes que qualquer poder político tome-as em consideração.6 A propriedade 

e a liberdade de contratar aparecem como direitos naturais, imunes a tudo que lhes seja 

                                                 
3  CAPELLA, Juan Ramón.  Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del 

derecho y del estado.  Madrid : Trotta, 1997, p. 109. 
4  MARQUES NETO, Agostinho Ramalho.  Hobbes e as paixões. Palestra proferida durante sarau 

realizado na Biblioteca Freudiana de Curitiba, em 16 de maio de 1994. Mimeografado, p. 3 
5  CAPELLA, ob. cit., p. 108. 
6  CAPELLA, ob. cit., p. 109. 
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artificial: o Estado. Desenha-se a sociedade e o Estado como esferas autônomas, 

sinalizando as desigualdades que cercam os homens como irrelevantes à esfera pública.  

Resta evidenciado que a esfera privada pertence ao estado de natureza e com ela o 

mercado, regido por leis racionais e naturais, “invioláveis por parte do Estado”.7

Nesse contexto, o contratualismo tece a arquitetura da democracia moderna, 

valendo-se da idéia de representação, sob contornos hobbesianos. Sustenta-se que para 

superar o estado de guerra entre todos, que a natureza lhes apresenta, cada homem deve 

se despojar de sua potência em favor de um ser artificial. Os homens, então, renunciam 

aos seus desejos para que o Estado sobre eles legisle.  

Em Hobbes, desenha-se um “absolutismo democrático”,8 segundo o qual o 

povo delega ao Estado o direito de governar a si mesmo. O Estado é o homem artificial 

que representa todos os homens que lhe transferiram seus direitos. Com efeito, a 

representação é um corolário lógico do contrato, conferindo ao Estado representativo 

moderno caráter convencional, afirmando-se: nada sustenta a legitimidade do poder 

político, a cidadania e a igualdade, senão, o contrato.9  

Arremata-se o caminho que se percorre do contrato à democracia, 

descortinando a democracia representativa. Daí por diante, esta segue os passos do 

espectro valorativo da modernidade: a liberdade. Essa ligação é tecida sob a fórmula de 

soberania popular, segundo a qual o povo é titular do poder soberano, que não o exerce 

diretamente, mas por meio de mecanismos de delegação de sua vontade, delineando o 

sistema representativo. O legado, traçado pelo contratualismo à democracia, rompe com 

os antigos e delineia-a como um pacto entre iguais.  

Busca-se no “paradoxo dos direitos de cidadania”10 os laços que ligam 

liberdade e democracia. Ao revestir todos os homens do status de cidadãos, a 

modernidade tomou os indivíduos em sua abstração, como meros titulares de direitos 

políticos, reduzidos à eleição de seus representantes. Desenha-se o antídoto contra o 

abuso de poder: a participação de um número maior de cidadãos na formação das leis. 

Contudo, denuncia-se o caráter formal dessa cidadania: os indivíduos são tão-somente 
                                                 

7 GALGANO, Francesco.  Il diritto privato fra codice e costituzione. Bologna: Zanichelli. 
[s.d.]., p. 13. 

8 MONTEIRO, João Paulo. Democracia hobbesiana e autoritarismo rousseauniano. In: 
Manuscrito. Revista de Filosofia, v. III, nº 2, abril/1980. Campinas: Centro de Lógica, Epistemologia e 
História da Ciência da UNICAMP, p. 35-49, p. 39. 

9  CAPELLA, ob. cit., p. 117. 
10  CAPELLA, ob. cit., p. 117. 
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as vozes da vontade geral. Por isso, a democracia não se revela como um processo de 

efetiva distribuição de poder, pois ele já se supõe distribuído.11  

Nessa perspectiva, a democracia retira sua inspiração do liberalismo expresso 

na proteção das liberdades individuais contra o Estado. Nos termos de uma democracia 

representativa, pautada na vontade geral, a soberania do povo encontra expressão na lei. 

Deste modo, é pelo viés da legalidade que se proclamam os direitos fundamentais no 

constitucionalismo liberal.  

Todavia, é tão-somente no plano político, traçado pelas relações entre Estado e 

cidadãos, que os direitos fundamentais constituem-se em afirmação do princípio 

democrático, uma vez que são expressão da vontade geral, da liberdade e dignidade do 

homem.12 Há um encontro entre democracia política e direitos fundamentais, promovido 

pela tutela de liberdade individual como instrumento de promoção do homem. 

O primado da liberdade estaria suficientemente garantido ao identificar-se com 

a liberdade econômica. Para tanto, eleva-se o contrato a “eixo fundamental da sociedade 

liberal”,13 entrando em cena seu papel instrumental: a dinâmica que move as 

titularidades individuais, reunindo propriedade e liberdade em um binômio indissolúvel, 

segundo o qual não há liberdade de ser proprietário, sem liberdade de transmiti-la.14

Nesse cenário, o voluntarismo jurídico tece os contornos da autonomia 

contratual. A vontade livre é suficiente para obrigar, impondo-se com força obrigatória 

às partes e ao Estado, restando imune a toda intervenção estatal, sob pena de destituir 

sua soberania. Com efeito, a realização dos direitos fundamentais sociais mostra-se 

incompatível com os direitos de liberdade, importando a restrição de liberdades 

econômicas, afirmada sob a égide da propriedade e da autonomia contratual. 

Testemunha-se o desencontro entre democracia e direitos fundamentais sociais.15  

                                                 
11 “Pero que el asunto de la democracia quede planteado así, como una cuestión de sí o no, 

convierte en irrelevantes, a efectos de determinar si en un sistema dado hay democracia, cuestiones como 
por ejemplo que efectivamente haya o no voto femenino, pues el sistema aparecerá como una democracia 
en cualquier caso. Esta concepción tiene la consecuencia de tratar necesariamente de una manera formal 
o abstracta, hasta idealista, la cuestión de la materialización del ideal democrático.”( CAPELLA, op. 
cit., p. 117) 

12  GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 288. 

13  ROPPO, op. cit., p. 28. 
14  ROPPO, op. cit., p. 42-43. 
15 Essa tensão foi proclamada pelo “espírito democrático do Code Civil”, pelas palavras de 

Troplong, em 1848: a democracia encontra tradução na liberdade e igualdade das pessoas, escapando ao 
Estado impor obrigações para alguns em favor de outros. Às classes pobres resta “procurar na atividade 
individual o princípio de seu progresso”, ao invés de “arrastarem-se servilmente atrás do Estado para 
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Transposta a modernidade, assiste-se às transformações no princípio 

democrático e no modelo contratual, convertendo essa relação de tensão, antes 

evidenciada, em assimilação. Esta foi determinada por renovadas desigualdades, 

geradas pela pulverização da concentração de poder, até então, consolidadas nas mãos 

da burguesia oitocentista, que se dissiparam para a sociedade. Revela-se um novo tipo 

de autoritarismo, por trás da bandeira da igualdade e liberdade formais: a concentração 

de poder econômico.16  

Esse movimento encontrou tradução no cenário contratual: ocorre a 

standardização da técnica contratual em resposta à standardização dos processos 

produtivos.17 O contrato deixa de ser instrumento de transmissão da propriedade para se 

tornar instrumento da empresa, sinalizando um processo de mobilização e 

desmaterialização de riquezas.18

Nesse contexto, a vontade demite-se do contrato, sintetizando-o em um 

processo objetivo e impessoal. Deposita-se em elementos que lhe sejam externos, 

porém, socialmente reconhecíveis, o fundamento da contratação, destacando-se, para 

tanto, a confiança. 

À medida que se formam conflitos entre os detentores do poder econômico e 

os grupos sociais, instaura-se uma tensão valorativa entre pessoa e mercado, que se 

busca conter em um “revival dos direitos humanos, como novos e únicos valores 

seguros a utilizar neste caos legislativo e desregulador, de múltiplas codificações e 

microssistemas, de leis especiais privilegiadoras e de leis gerais ultrapassadas, de soft 

law e da procura de uma eqüidade cada vez mais discursiva do que real”. 19

Por conseguinte, a incidência dos direitos fundamentais deixa de ser tão-

somente vertical, ocupando o espaço das relações entre Estado e cidadãos, para ser 

horizontal, delineando-se nas relações entre particulares. Nesse ponto, destaca-se a nova 

função do contrato. Considerando-o como categoria jurídica que não está mais 

confinada aos limites do Direito Privado, mas que passa a ser lido à luz da tábua 

                                                                                                                                               
exigir que ele as alimente.” (Apud PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada.  
Coimbra: Almedina, 1982, p. 109) 

16  BARCELLONA, Pietro. Diritto privato e società moderna. Napoli: Jovene Editore, 1996, p. 
65. 

17  K. Llewellyn apud ROPPO, op. cit., p. 313. 
18  ROPPO, op. cit., p. 64 e 67. 
19  MARQUES, op. cit., p. 95. 
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axiológica, inscrita pela Constituição, ele recebe como atribuição constitucional a 

realização de direitos fundamentais.20  

O princípio democrático volta-se do público para o privado, e a tensão entre 

direitos de liberdade e direitos sociais é desfeita: não são incompatíveis entre si, eis que 

a garantia dos direitos de liberdade é condição para realização dos direitos às prestações 

sociais. Isso significa que a democracia se perfaz, para além da garantia dos direitos de 

liberdade, na atuação dos direitos sociais que guardam em seu núcleo a liberdade e 

igualdade substanciais, de tal modo, a se dizer: os direitos sociais são condição para o 

bom funcionamento da democracia.21  

Agrega-se à dimensão política de democracia uma dimensão social. A 

democracia se traduz em instrumento de afirmação dos direitos sociais, cobrindo-lhe de 

jusfundamentalidade. Trata-se de uma exigência inarredável ao Estado democrático de 

direito: que o exercício das liberdades ocorra de modo efetivo, com vistas a alcançar a 

igualdade real e a justiça social.22

À proporção que a democracia volta-se para o privado e passa a exigir a 

inclusão social, que se traduz na existência de condições materiais mínimas para o 

exercício da cidadania,23 sugere-se uma intervenção estatal na autonomia contratual. 

Para tanto, cogita-se uma eficácia irradiante da democracia nas relações privadas, 

traduzida na incidência dos direitos fundamentais entre particulares. Resta, então, o 

contrato como “ponto de encontro de direitos fundamentais”.24

 

2 DO PÚBLICO AO PRIVADO: O PERCURSO DE INCIDÊNCIA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS  

 

Os direitos fundamentais sociais tomam assento no cenário jurídico do primeiro 

Pós-guerra, por ocasião da Constituição de Weimar, em 1919, identificando-se com 

uma profunda alteração do papel do Estado em relação à sociedade. Trata-se do advento 
                                                 

20 Cf. SOMBRA, Thiago Luís Santos. A eficácia dos direitos fundamentais ns relações 
jurídico-privadas. A identificação do contrato como ponto de encontro dos direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 77. 

21  PRATA, op. cit., p. 133-134. 
22 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 5ª ed., 2005, p. 71-72. 
23 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2006. 2. ed., p. 307. 
24  MARQUES, op. cit., p. 258. 
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do Estado social de direito, que traz consigo o propósito de garantir condições mínimas 

de bem-estar social aos cidadãos. Os laços que ligam este modelo político aos direitos 

sociais traduzem estes últimos como instrumentos de realização da igualdade 

substancial que, ao serem constitucionalmente previstos, impõem deveres ao Estado.25 

Eis a discussão que cerca a jusfundamentalidade desses direitos: constituem-se em 

direitos subjetivos públicos que têm por objeto uma obrigação de fazer imposta ao 

Estado? 

No âmbito do liberalismo clássico, os direitos fundamentais são direitos de 

defesa contra o Estado, impondo-lhe uma atuação negativa: abster-se de violar as 

liberdades dos cidadãos. Sob este viés, os direitos sociais restariam como direitos a 

prestações que exigem do Estado uma atuação positiva: prestar um bem ou serviço ao 

cidadão.  

Essa dualidade, constantemente invocada, desconsidera que os direitos 

fundamentais não se esgotam em uma liberdade negativa. Abrangem, ainda, uma 

liberdade positiva, que lhes destitui do caráter de direitos contra o Estado, imprimindo-

lhes os contornos de direitos através do Estado. Trata-se de considerar que se estabelece 

uma correlação entre os aspectos “individual” e “social”, arrematada na “função social 

dos direitos fundamentais”:26

Cabe delinear as notas de jusfundamentalidade aos direitos sociais: segundo 

Ingo Sarlet, esses direitos tutelam bens jurídicos dotados de relevância e essencialidade, 

capazes de suscitar uma proteção normativa reforçada. Isso impõe retirar da 

Constituição da República aplicabilidade imediata e eficácia plena das normas de 

direitos fundamentais sociais, impondo ao Estado o dever de realizar sua eficácia e 

efetividade.27

A jusfundamentalidade dos direitos sociais traz à discussão a eficácia desses 

direitos no cenário público. Corresponde a um constitucionalismo de cariz liberal, 

condisiderar as normas de direitos sociais como programáticas, meras declarações 

políticas destituídas de força vinculante. Isso conduz a um esvaziamento das normas de 
                                                 

25  Cf. PRATA, op. cit., p. 115. 
26 QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais (teoria geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 

148-149. 
27 SARLET, Ingo Wolfgang.  Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e direito 

privado: breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre 
particulres. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio. (Orgs.) Direitos fundamentais: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 559. 
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direitos fundamentais sociais, tornando-as dependentes de concretização legislativa e de 

recursos públicos, relegando sua realização à reserva do possível, sob pena de contrariar 

o princípio da separação de poderes.  

Todavia, é possível reconhecer aos direitos fundamentais sociais, plena eficácia 

nas relações entre Estado e cidadãos com amparo no “mínimo existencial”. Segundo 

essa teoria, reconhece-se a eficácia imediata dos direitos fundamentais sociais que 

compõem o mínimo necessário para uma existência digna ao indivíduo, sem que, para 

tanto, seja necessária a concretização do legislador. Dentre esses direitos, destacam-se 

aqueles que compõem o rol do artigo 6º da Constituição da República: o direito ao 

salário mínimo, à assistência social, à previdência social, à saúde e moradia. Eis que há 

neles uma finalidade comum, ressaltada por Ingo Sarlet: assegurar uma existência 

digna.28

O termo social que acompanha esses direitos, não está vinculado apenas a uma 

atuação positiva do Estado, configurando-se como direitos a prestações. Antes, abrange 

uma dimensão negativa, fundamentada na oposição a ingerências individuais por parte 

do Estado ou dos particulares.29

Na linha de força lançada pelo mínimo vital, com amparo em Robert Alexy, o 

reconhecimento de direitos subjetivos a prestações depende de uma ponderação de bens 

no caso concreto.30 Nestes termos, a legitimidade democrática do legislador deixa de ser 

um princípio absoluto, sempre que uma proteção jusfundamental mínima das prestações 

sociais se mostre mais importante que seus efeitos financeiros. Por outras palavras: 

ponderar a intensidade dos direitos fundamentais sociais como forma de garantir 

condições mínimas de existência não atenta contra a democracia, antes, é sua exigência, 

em um contexto no qual se persegue a justiça social.31

                                                 
28  A eficácia...,, p. 313. 
29 SARLET, Ingo Wolfgang.  Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e direito 

privado: breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre 
particulres. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio. (Orgs.) Direitos fundamentais: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 557. 

30  SARLET, Direitos fundamentais sociais...., p. 350 e 354. 
31 “Por um lado, não é razoável desconsiderar que os direitos prestacionais ‘não nascem em 

árvores’, pois dependem de recursos escassos, cuja distribuição, numa democracia, cabe primariamente 
aos poderes eleitos, e escapa muitas vezes à própria capacidade funcional dos juízes. Mas, de outra banda, 
não seria admissível extrair toda a normatividade dos direitos sociais, tornando-os reféns da vontade 
incerta do legislador, o que feriria a própria idéia de supremacia constitucional. Até porque, na linha de 
pensamento de Habermas, podemos afirmar que a garantia de condições mínimas de existência é um 
pressuposto da própria democracia, razão pela qual o argumento democrático não pode ser invocado para 
negar completamente a eficácia dos direitos prestacionais. A solução da ponderação parece-nos a mais 
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Delineada a incidência dos direitos fundamentais sociais nas relações entre 

Estado e cidadãos, passa-se do cenário público para o privado, indagando-se acerca de 

sua eficácia horizontal.  

Afastando a incidência desses direitos das relações privadas, no direito 

comparado, encontra-se Juan María Bilbao Ubillos, para quem os direitos fundamentais 

sociais são invocáveis apenas perante o Estado.32 Afastando-se dessa asserção, coloca-

se Canotilho, atentando para uma eficácia tão-somente indireta ou mediata dos direitos 

fundamentais sociais entre particulares. Nesta direção, assevera ser indiscutível a 

incidência desses direitos entre particulares, o que se refere a um núcleo essencial que 

se liga à proteção da dignidade humana.33

No cenário jurídico nacional, a eficácia horizontal encontra a oposição de 

Wilson Steinmetz. Para este autor, os direitos previstos no artigo 6º da Constituição da 

República, não têm efeitos entre particulares, pois a onerosidade, presente nos direitos 

fundamentais sociais em sentido estrito, colide com os princípios da livre iniciativa e da 

autonomia privada, e com os direitos de liberdade e propriedade.34

À semelhante oposição, Ingo Sarlet lança sua crítica em duas direções: (i) a 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais sociais não se esgota em sua 

dimensão positiva, traduzindo-se como direitos a prestações, eis que também são 

dotados de uma dimensão negativa, que encontra reflexo na proibição de retrocesso.35 

(ii) os direitos fundamentais sociais têm eficácia entre particulares, sejam eles 

detentores de poder social ou estejam em situação de igualdade fática.36

Partilhando a eficácia direta desses direitos nas relações privadas, Daniel 

Sarmento lança sua tese: em face do princípio da solidariedade, inscrito na Constituição 

                                                                                                                                               
adequada no contexto de uma Constituição que se preocupa ao mesmo tempo com a democracia e com a 
justiça social. Nesta ponderação, entendemos que o mínimo existencial deverá ser sempre preservado, 
mas vemos a possibilidade de uma tutela judicial que, em certos casos, o ultrapasse, tudo dependendo do 
jogo entre os princípios constitucionais envolvidos na questão concreta.” (SARMENTO, op. cit., p. 302) 

32  Apud SARMENTO, op. cit., p. 290. 
33 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Lisboa: Almedina, 

5ª ed., 2002, p. 479. 
34 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 279. 
35 SARLET, Direitos fundamentais sociais...., p. 590-592. 
36 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em 

torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. ____. (Org.).  A Constituição 
Concretizada. Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  
2000, p. 107-163, p. 154. 
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da República, os particulares têm o dever secundário de realizar os direitos 

fundamentais sociais.37

Das teses expostas, recolhe-se a inclinação pela eficácia direta dos direitos 

fundamentais sociais nas relações privadas. Resta indagar se semelhante incidência 

altera os contornos da autonomia contratual, quando está em jogo o “mínimo 

existencial”. 

 

3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E O “MÍNIMO EXISTENCIAL”: 

O REDESENHO DA AUTONOMIA CONTRATUAL 

 

A idéia segundo a qual há um “conjunto de prestações materiais 

indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna”,38 transitou do cenário 

jurídico alemão para o brasileiro.  

Em face da ausência de direitos fundamentais sociais expressos na Lei 

Fundamental de Bonn, doutrina e jurisprudência germânicas proclamaram a existência 

de um direito subjetivo à garantia de recursos mínimos para uma existência digna, com 

base no princípio da dignidade humana, inscrito no artigo 1º, I, da Lei Fundamental de 

Bonn. Semelhante teorização encontrou lugar na Corte Constitucional alemã, 

conferindo-se ao “mínimo existencial” status constitucional: a garantia de condições 

mínimas para uma existência digna integra o conteúdo do princípio do Estado social de 

direito.39

No cenário jurídico pátrio, o “mínimo existencial” encontrou lugar por obra de 

Ricardo Lobo Torres. Sustenta uma metamorfose dos direito sociais em “mínimo 

existencial”, que encontra fundamento na passagem dos direitos de justiça para os 

direitos de liberdade. Esta deposita seu fundamento nas condições para seu exercício, 

importando dizer que sem aquela garantia, desaparecem os pressupostos materiais de 

liberdade. 
                                                 

37 “Construir esta sociedade justa e igualitária é um dever do Estado, que impõe tarefas 
promocionais aos três Poderes, mas é também uma obrigação que pesa sobre toda a sociedade e sobre 
cada um dos seus integrantes, na medida das respectivas possibilidades. Sem embargo, trata-se de uma 
responsabilidade cujos contornos e limites devem ser desenhados de forma cuidadosa, pra que não seja 
demasiadamente comprometida a liberdade dos agentes privados, tão importante para a dignidade da 
pessoa humana e para a edificação de uma sociedade verdadeiramente democrática.” (SARMENTO, op. 
cit., p. 297) 

38  SARLET, Direitos fundamentais sociais...., p. 572. 
39  SARLET, Direitos fundamentais sociais...., p. 565-566 
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A ausência de disposição expressa na Constituição da República de 1988 não 

subtrai a garantia do “mínimo existencial” da tutela constitucional. Seu reconhecimento 

apóia-se no princípio da dignidade da pessoa humana e em seu núcleo essencial de 

direitos fundamentais.40  Trata-se da proteção a um mínimo de subsistência. Semelhante 

exigência conduz às dimensões do “mínimo existencial”, reveladas pelos direitos 

sociais. A essencialidade, presente nesses direitos, permite proclamar sua 

jusfundamentalidade: “a parcela mínima sem a qual o homem não sobrevive”.41

Esboça-se o elo entre dignidade da pessoa humana e direitos sociais, o que 

permite conferir ao “mínimo existencial” status de direito fundamental.42 Ana Paula 

Barcellos identifica no princípio da dignidade da pessoa humana, uma dupla eficácia: 

negativa e positiva. A primeira constitui-se em um limite ao legislador, enunciando o 

princípio de proibição de retrocesso e um parâmetro interpretativo dos atos do poder 

público. Já a segunda, está contida em um consenso mínimo assegurado pela 

Constituição, ao qual se atribui o caráter de regra. Nesta medida, a não realização dos 

efeitos mínimos constitui-se em violação do princípio, importando em prestação 

equivalente.43

Trata-se de um “conteúdo mínimo da dignidade”, concretizando o “mínimo 

existencial”. Com base na Constituição da República de 1988, ele se compõe de três 

elementos materiais e um instrumental: a educação fundamental, a saúde básica, a 

assistência aos desamparados e o acesso à justiça.44 Deve-se acrescer a este rol, o direito 

à moradia, recepcionado pela Emenda Constitucional nº 26/2000, no artigo 6º, da C.R., 

pois se trata de um direito indispensável à proteção da dignidade da pessoa que o 

reclama. 

Diante da insuficiência da civilística clássica, procura-se tutelar a pessoa no 

contrato, em face do mínimo existencial. Busca-se uma composição de princípios, na 

qual “as necessidades humanas fundamentais, a pessoa e sua dignidade possam ser o 

critério e a medida dos contornos jurídicos dos bens e dos respectivos contratos”. 45 Ao 

                                                 
40  SARLET, Direitos fundamentais sociais....,, p. 572. 
41  Ricardo Lobo Torres apud  NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos paradigmas. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002, p. 394. 
42  SARLET, Direitos fundamentais sociais..., p. 572. 
43  BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O princípio da 

dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252. 
44  BARCELLOS, op. cit., p. 258. 
45  NEGREIROS, op. cit., p. 473. 
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introduzir a pessoa no centro da contratação, o paradigma da essencialidade, desenhado 

por Teresa Negreiros, revela-se como instrumento do “mínimo existencial”. 

Em crítica à classificação dos bens, presente no Código Civil, atenta Pietro 

Perlingieri, que a relevância do bem não pode ser ditada tão-somente pela titularidade 

do interesse depositado nas mãos de seu titular, mas, ainda, pela tutela do bem, 

reservada a terceiros, que dele recebem uma utilidade não apenas econômica.46 Com 

efeito, os bens devem ser classificados segundo a utilidade que representam para a 

pessoa que deles se serve. Isto encontra tradução no contrato, à medida que a 

classificação e o regime que lhe sejam aplicáveis considerem a destinação do objeto da 

contratação. Deve-se distinguir entre aqueles nos quais estão presentes interesses 

extrapatrimonais, daqueles que se destinam à satisfação de interesses exclusivamente 

patrimoniais.47

Nesse contexto, os direitos fundamentais sociais movem-se em duas direções: 

a interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais e na eficácia imediata 

perante particulares. Voltando-se a atenção para a jurisprudência brasileira, ensaiam-se 

essas direções, delineando uma alteração valorativa na autonomia contratual. 

Na jurisprudência brasileira, o direito à moradia e o direito à saúde movem-se 

como parâmetros valorativos para interpretação e aplicação das normas de Direito 

Privado. Neste sentido, o direito à saúde é utilizado pelos tribunais brasileiros como 

parâmetro interpretativo que determina a abusividade de cláusulas contratuais.48 Do 

mesmo modo, considerando o direito fundamental à habitação, é possível conferir 

validade aos contratos de gaveta, travados no Sistema Financeiro da Habitação. 

                                                 
46 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil.   Introdução ao direito civil  constitucional.  

Tradução de Maria Cristina de Cicco.  3. ed. Rio de  Janeiro : Renovar, 1997, p. 235-236. 
47  NEGREIROS, op. cit., p. 450. 
48 “Direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Limitação temporal de internação. Cláusula 

abusiva. Código de defesa do consumidor, art. 51, IV. Uniformização interpretativa. Prequestionamento 
implícito. Recurso conhecido e provido.  

É abusiva, nos termos da lei (CDC, art. 51, IV), a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde 
que limita o tempo de internação do segurado.  

Tem-se por abusiva a cláusula, no caso, notadamente em face da impossibilidade de previsão do 
tempo de cura, da irrazoabilidade da suspensão do tratamento indispensável, da vedação de restringir-se 
em contrato direitos fundamentais e da regra de sobredireito, contida no art. 5º da Lei de Introdução ao 
Código Civil, segundo a qual, na aplicação da lei, o juiz deve atender  aos fins sociais a que ela se dirige e 
às exigências do bem comum....” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
251.024/SP. Ministro Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgado em 27 de setembro de 2000. 
Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em 15 de maio de 2007) 
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Recolhem-se dos tribunais brasileiros, decisões que suscitam a eficácia 

imediata desse direito fundamental social perante particulares, em sua dimensão 

defensiva. A impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação e a 

paralisação da execução de débito, contraído junto ao Sistema Financeiro da Habitação, 

encontram fundamento no direito à moradia, delineando a funcionalização do direito de 

crédito. 49

Se na dimensão defensiva, não há argumentos suficientes para excluir a 

incidência direta dos direitos fundamentais sociais nas relações privadas, cumpre 

indagar se os particulares estão obrigados a prestar serviços básicos, que incumbem ao 

Estado. Não obstante a oposição de parcela da doutrina à eficácia direta daqueles 

direitos em sua dimensão prestacional, esta oposição é contraditada pela jurisprudência. 

O direito fundamental à saúde impõe às operadores de plano de saúde dar cobertura 

contratual aos gastos médico-hospitalares, realizados por seus usuários. Ainda entra em 

jogo o direito fundamental à proteção do consumidor, constitucionalmente garantido, 

delineando a imediata incidência dos direitos fundamentais sociais, em sua dimensão 

prestacional, entre particulares. 50

A casuística da eficácia horizontal dos direitos fundamentais sociais nas relações 

contratuais, recolhida da jurisprudência brasileira, revela que essa incidência não é 

uniforme, mas que reclama soluções diferenciadas. Nesta perspectiva, a questão é 

transposta para a ponderação de interesses, suscitando as circunstâncias do caso 

concreto. Esta é a tese lançada por Ingo Sarlet, ao justificá-la no fato de que as normas 

                                                 
49 “Sistema financeiro habitacional e processual civil. Execução extrajudicial. Situação. 

Antecipação de tutela. Imóvel hipotecado. Litígio acerca do débito. Direito à moradia. Proteção. 
Dignidade humana. Interesse prevalente.  

A pendência de litígio acerca do débito de mútuo hipotecário torna controvertida a liquidez da 
dívida e a mora, conferindo verossimilhança ao alegado direito à sustação da execução extrajudicial, para 
proteção da moradia, indispensável à operacionalização da garantia constitucional à dignidade da vida 
humana, que se sobrepõe a direitos meramente patrimoniais.” (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul.  Agravo de  Instumento nº 70003299401, rel. Des. Mara Larsen Chechi, j. 
28.11.2001) 

50 “O particular que presta uma atividade econômica correlacionada com serviços médicos e de 
saúde possui os mesmos deveres do Estado, ou seja, prestar assistência média integral aos consumidores 
dos seus serviços, entendimento esse que não se sustenta somente no texto constitucional ou no Código 
de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 8.078/90), mas, principalmente, na lei de mercado que quanto 
maior o lucro, maior também é o risco.” (MINAS GERAIS. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Ap. 
Cív. nº 264.003-9, rel. Juíza Maria Elza, j. 10.02.99. In: JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA. Cível e 
comércio. Planos de Saúde, 193. Curitiba: Juruá, 2002, p. 117 e segs.) 
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jusfundamentais são diferenciadas, seja em face de sua dimensão ou de seus contornos 

principiológicos.51  

Em atenção a essa ordem de idéias, a eficácia dos direitos fundamentais sociais 

nas relações privadas, sujeita-se a um cuidadoso desenho, que se vale de critérios de 

ponderação. Trata-se de enunciar categorias argumentativas para direcionar a atividade 

hermenêutica de reconhecimento da eficácia horizontal daqueles direitos. Para tanto, o 

direito à moradia e o direito à saúde se entrelaçam nas relações contratuais, presentes 

nos tribunais brasileiros, tecendo um núcleo essencial de preservação dos direitos 

fundamentais sociais, que se julga indispensável à dignidade da pessoa humana: o 

“mínimo existencial”. Em face da vinculação direta do princípio da dignidade da pessoa 

humana, os direitos fundamentais sociais sempre incidem imediatamente perante 

particulares, quando se tratar do “mínimo existencial”. 

A tarefa de ponderação, entre autonomia privada e direitos fundamentais sociais, 

mostra-se complexa, chamando-se, para tanto, o princípio democrático. Busca-se neste 

princípio, o fundamento de incidência daqueles direitos nas relações jurídico-privadas.  

Nesses termos, o Estado democrático de direito está indissoluvelmente ligado à 

realização dos direitos fundamentais sociais.52 Garantir condições mínimas de existência 

é um pressuposto de uma democracia que não se limita à esfera política, mas avança 

para a esfera privada, com o propósito de alcançar igualdade substancial e justiça social. 

Deste modo, desfazem-se os argumentos contrários à eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais sociais, sustentados por uma possível concessão de poderes excessivos ao 

juiz, e conseqüente violação do princípio da separação de poderes.  

O princípio democrático figura como critério de ponderação para incidência 

imediata dos direitos fundamentais sociais nas relações privadas, uma vez que os 

direitos humanos fundamentais destacam-se na esfera valorativa do Estado democrático 

de direito, portanto, desconsiderá-los é desconsiderar o princípio democrático.53

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
51  SARLET, Direitos fundamentais sociais..., p. 586. 
52 STRECK, Lenio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais-

fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito 
constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p . 169-213, p. 171. 

53 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional 
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 70. 
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No presente trabalho, a relação entre contrato e direitos fundamentais restou 

evidenciada por contornos de ruptura e assimilação, sob o traçado da democracia.  

Ao cenário político moderno, o contratualismo legou uma democracia 

arquitetada sob as bases da representação. Porém, amparada em uma cidadania tão-

somente formal, proclamando-a como o resultado de um pacto entre iguais, 

desconsiderou as desigualdades que cercam os indivíduos. Restou o contrato como 

fundamento da sociedade e do Estado moderno.  

Ao cenário jurídico moderno, o contratualismo legou à propriedade e ao 

contrato, o significado de direitos naturais imunes à intervenção do Estado. Restou o 

mercado, afeto ao estado de natureza, sinalizando as desigualdades, que cercam os 

homens no momento da contratação, como irrelevantes à esfera política.  

Considerando a tutela da liberdade individual como maior instrumento de 

promoção do homem, os direitos fundamentais sociais restaram divorciados do contrato 

e da democracia. Eis que a realização desses direitos mostrou-se incompatível com os 

direitos de liberdade, importando em restrições às liberdades econômicas, traduzidas no 

plano jurídico, na autonomia contratual.  

Porém, os conflitos surgidos entre os novos detentores de poder econômico e 

os grupos sociais, suscitaram um “revival dos direitos humanos”. Isso importou em 

romper com a idéia, de cariz liberal, segundo a qual os direitos fundamentais estariam 

confinados às relações entre Estado e cidadãos. Os direitos fundamentais passaram a 

encontrar incidência no plano horizontal, completando-se a passagem de uma 

democracia política para uma democracia econômica e social. Trata-se da assimilação 

entre direitos fundamentais sociais e democracia, delineando o contrato como “ponto de 

encontro de direitos fundamentais”.  

Nesse contexto, a incidência dos direitos fundamentais sociais mostrou-se 

presente não apenas no plano político, mas, ainda, no plano privado. Eis que a 

jusfundamentalidade desses direitos, ditada pela Constituição, confere-lhes ampla 

aplicabilidade, no plano defensivo e prestacional.  

O “mínimo existencial”, transposto do direito germânico para o sistema 

jurídico nacional, mostrou-se como fundamento de eficácia imediata dos direitos 

fundamentais sociais nas relações contratuais. Dos tribunais brasileiros recolheram-se 
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decisões que revelam tal incidência, quando se trata de garantir um conjunto de 

prestações que conferem existência ao indivíduo em sua dignidade, especialmente, no 

que se refere à saúde e à moradia.  

Essa incidência mostrou-se presente nas relações privadas, por um juízo de 

ponderação de princípios. Conjugam-se os direitos à saúde e à moradia com o princípio 

democrático, definindo os contornos de essencialidade do bem contratado. E suscitando 

uma tutela existencial, em lugar da tutela tão-somente patrimonial, o redesenho da 

autonomia contratual. 
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RESUMO 

O instituto da lesão encontra-se consideravelmente vinculado ao tema da influência da 

moral sobre os assuntos jurídicos. Isso porque, ao se prever a lesão como vício do 

consentimento, tem-se a enunciação de que a proporcionalidade e a eqüidade são 

valores que devem ser observados também na seara contratual. O ajuste de um negócio 

bilateral traz, implicitamente, a exigência de uma proporção entre as obrigações 

estabelecidas. No entanto, quando se percebe a exagerada diferença de uma prestação 

em relação àquela que se espera do outro negociante, aliada ao fato do indivíduo lesado 

apresentar-se numa situação de necessidade ou de inexperiência, tem-se verdadeiro 

repúdio ao conteúdo estabelecido.Vários fatores estão, no entanto, também relacionados 

à adoção do vício da lesão pelos sistemas jurídicos de direito civil. Tal afirmação resta 

comprovada, por exemplo, pelo fato de que diretrizes econômicas encontram-se 

diretamente imbricadas ao instituto. Num primeiro momento, pode ser afirmado que a 

estipulação legal da lesão como causa de invalidação dos negócios jurídicos sempre 

dependeu sobremaneira dos modelos econômicos adotados, haja vista que durante o 

Liberalismo, fundamentado na igualdade formal e no individualismo, era suficiente a 

proteção estatal no sentido de determinar as incapacidades. Os sujeitos capazes estariam 

suficientemente protegidos e seguros diante das contratações. A inserção da lesão como 

vício do consentimento no Código Civil Brasileiro de 2002 encontra-se totalmente 

ajustada aos novos parâmetros de análise dos contratos, aí incluídos os princípios da 

boa-fé objetiva e da função social do contrato, realizando um verdadeiro ajuste da 

manifestação de vontade aos ditames da justiça contratual e da igualdade. A 

desproporção entre as prestações é um dos elementos exigíveis para a ocorrência da 

                                                 
∗ Doutoranda em Direito Civil na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Mestre em Relações 
Privadas e Constituição pela Faculdade de Direito de Campos (UNIFLU). Professora da Graduação, Pós-
graduação e Iniciação Científica da Faculdade de Direito de Campos (UNIFLU). Advogada. 

4687



  

lesão. Nessa apreciação, confiou-se no juiz, vez que o legislador, acompanhando uma 

tendência já diuturna em outros países, abandonou o estilo de tarifar o desequilíbrio, 

confiando no prudente arbítrio do julgador. E para tanto, injunções de mercado e de 

políticas econômicas certamente influenciarão na determinação do conceito de 

prestação justa a ser definida nos casos que forem apresentados para solução. 

Subjetivamente, a descrição legal determina que o indivíduo que venha ser lesado seja 

considerado como necessitado ou inexperiente no que concerne ao negócio que realiza. 

No entanto, silenciou o legislador acerca da consideração subjetiva daquele que recebe 

o benefício nos contratos lesivos. A necessidade de que essa pessoa ao menos conheça a 

situação de necessidade ou inexperiência é o posicionamento que se vai defender neste 

artigo, com o objetivo de se alcançar uma proteção ampla e igualitária para aqueles que 

contratam. O abuso da condição subjetiva do lesado, dolo de aproveitamento, pode até 

ser presumido, como vem sendo defendido por boa parte da doutrina, no entanto uma 

ponderação deve ser feita no sentido de que a ciência prévia sobre o estado subjetivo de 

necessidade ou inexperiência precisa ser provada, sob pena de inversão na proteção, 

com grande vantagem para aquele que afirma em juízo a sua condição de lesado.  

 

PALAVRAS CHAVES: LESÃO; JUSTIÇA CONTRATUAL; DOLO DE 

APROVEITAMENTO 

 

ABSTRACT/ou RESUMEN/ ou RÉSUMÉ/ ETC. 

The theme of lesion is totally connected to the theme of moral influence on juridical 

subject. That’s because when the legislation foresees the lesion as a problem of consent, 

there is an affirmation that says that proportionality and equity are values which must be 

already observed in contract subject. The adjustment of a contract brings, on its context, 

the obligation of proportion between the duties established. However, when there is a 

big diference got from the comparation of duties, and the person who suffered the lesion 

has a contract necessity or contract inexperience, there is the true hatred of the 

contract’s content. This affirmation can be proved, for example, by the fact that 

economic injunctions are directally connected to the theme of lesion. In a first time, it 

can be said that the legal application of lesion as a reason for invalidation of juridical 

contracts was too connected to the economic models adopted, because during the 

Liberalism, based on formal equality and in on the individualism, was enough the 

protection given by the Estate to determinate the incapableness. The enunciation of 
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lesion as a problem of consent in Brazilian Civil Code, 2002, is totally linked to the new 

rules of contract’s analysis, including the principles of objective well being and the 

social function of contracts, fullfiling a truth relation between the declaration of desire 

to the rules of contractual justice and equality. The lack of proportion between the 

duties established is one of the reasons to the existence of lesion. In that work, we trust 

the judge, since the legislator following a trend already known in other countries, has 

abandoned the costume of measuring the balance, trusting in the knowledge of the 

judge. Injunctions of the market and economic politics will, certainly, influence the 

determination of fair duty in the cases that will appear requiring a solution from the 

same judge. Subjectively, the legal description determines that the person who suffers 

the lesion be considered as a person who has necessities and inexperience about the 

contract he establishes. However, the legislator was silent about the subjective 

conditions of the person who receives the benefits in the contracts that are taken by the 

lesion. The necessity that this person, at least, know the condition of necessity and 

inexperience is the position that will be defended in this article, always with the 

objective of reaching a considerable protection of equality for those who contacts. The 

abuse of the subjective condition of that person who suffered the lesion can be vain, as 

it has being defended by the better authors, however, moderation must be made. This 

moderation has the sense of applying the rule that says that the person who contracts has 

to be aware about the state of necessity and inexperience. This condition has to be 

proved by that who wants to invalid the contract. On the contrary, we will have injustice 

and privilege for the author in a process that intends extinguish the contract based in 

lesion. 

KEYWORDS/ou PALAVRAS-CLAVE/ou MOT-CLÉS/ ETC.: LESION; 

NEGOTIAL JUSTICE, BREACH OF TRUST. 

 

INTRODUÇÃO 

O Código Civil de 2002, ao tratar das questões pertinentes à manifestação da 

vontade, adotou forma diversa daquela estabelecida pelo antigo legislador, apresentando 

de forma expressa tanto os negócios jurídicos como também os atos jurídicos em 

sentido restrito. Os primeiros são tratados a partir do art. 104, do Código Civil, numa 

regulamentação bastante ampla, que abrange os planos da validade e da eficácia. Os 

segundos estão previstos no art. 185, sendo aos mesmos aplicados, no que couber, os 

dispositivos pertinentes aos negócios jurídicos. 
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Sabe-se que a essência dos primeiros encontra-se na pré-determinação legal 

de seus efeitos, o que, de certa forma, restringe a liberdade dos indivíduos à simples 

opção de realizá-lo, ou não. Já os negócios jurídicos, apresentam-se de maneira mais 

ampla, permitindo às partes que negociam, maior liberdade sobre o estabelecimento do 

efeitos pertinentes à declaração que emitem. 

Os vícios do consentimento servem, justamente, como elemento regulador e 

corretivo dessa manifestação de vontade, na medida em que objetivam torná-la o mais 

próxima da realidade que se tem no momento da contratação, seja em termos das 

pessoas com quem se contrata, como também do objeto sobre o qual se negocia. 

Buscam ainda, garantir a inexistência de qualquer influência externa que possa vir a 

afetar a eficácia dessas manifestações. Nesse sentido, a título exemplificativo, tem-se a 

enunciação de vícios como o erro, dolo e a coação. 

No entanto, tornava-se necessária a inclusão de um vício do consentimento 

que viesse resguardar as partes contratantes de uma possível desproporção entre as 

prestações estabelecidas, efetivando, dessa forma, um verdadeiro equilíbrio entre as 

obrigações assumidas pelos interessados. 

A lesão surge nesse contexto, permitindo, no art. 157 do Código Civil, a 

invalidação, na forma da anulabilidade, de negócios que não tenham obedecido ao 

imperativo máximo do equilíbrio entre as partes contratantes. Além desse elemento 

meramente objetivo, que como será visto no decorrer deste trabalho, deve ser aferido 

pelo órgão julgador, menciona também o referido artigo a questão da necessidade e da 

inexperiência daquele que sofre a lesão. Essa atitude demonstra a inclusão de elementos 

subjetivos na análise, o que de fato, levará à discussão sobre o dolo de aproveitamento e 

sua exigência para fins de invalidação dos negócios lesivos. 

Conforme descrito acima, sabe-se que o elemento subjetivo daquele que 

sofre os efeitos da desproporção – necessidade e a inexperiência – são inafastáveis, 

devendo ser provados pelos interessados, no entanto, uma indagação que merece ser 

respondida diz respeito à natureza da postura assumida por aquele que recebe o 

benefício de uma prestação desproporcional. 

A dúvida surge em função da necessidade de definir se o contratante 

beneficiado realmente conhecia a situação subjetiva retromencionada e se aproveitou da 

mesma, ou se, do contrário, o simples conhecimento, independentemente do abuso, já 

seria capaz de tornar inválida a contratação estabelecida. 
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A lesão, pode-se afirmar, trata-se de instituto muito antigo na sistemática do 

Direito Civil, sendo que a construção nacional muito se aproveitou do trabalho e do 

desenvolvimento histórico ocorrido alhures.  

Entretanto, um fator deve ser considerado como indiscutível em sua 

apreciação, qual seja o seu vínculo com a inserção da moral nas relações negociais, eis 

que busca-se o restabelecimento da proporcionalidade e da justiça comutativa no 

interior da relações jurídicas, punindo-se o abuso e o aproveitamento daqueles que se 

colocam em posição de superioridade, em detrimento das partes mais frágeis da 

negociação.     

 

DESENVOLVIMENTO 

1. A LESÃO  

Desde o Direito Romano já havia a preocupação em se estabelecer um 

equilíbrio entre as partes que realizavam determinado negócio. Naquele contexto, tinha-

se, faticamente, uma situação em que os membros mais abastados da sociedade 

exploravam os plebeus para o fim de que estes últimos se desfizessem da pequena gleba 

que possuíam mediante retribuição de um preço vil.1 É nesse momento que se fixa a 

idéia – até hoje muito comentada – de lesão enorme, que se consubstanciava justamente 

na diferença de pelo menos metade entre o preço ajustado pelos contratantes e aquele 

considerado justo para a prestação negociada. 

Após a menção à origem romana do instituto, deve ser ressaltada a 

importância que o Direito Canônico exerceu sobre o seu desenvolvimento, eis que 

noções de eqüidade, moralidade e até mesmo da justiça comutativa aristotélica, foram 

levantadas por Santo Tomás de Aquino, enriquecendo o instituto e chamando a atenção 

para o aspecto subjetivo das partes que efetuavam contratos lesivos. Esse aspecto é 

muito relevante porque, no Direito Romano, tinha-se o defeito da lesão descrito de 

forma meramente objetiva, já que suficiente a diferença de metade entre o valor 

estabelecido e aquele que seria considerado justo para a contratação. Sem dúvida, foi na 

                                                 
1 A lei segunda do Código de Justiniano dispunha que: “Se tu ou teu pai houver vendido por preço menor 
uma coisa de maior preço, é eqüitativo que, restituindo tu o preço aos compradores, recebas o fundo 
vendido, intercedendo a autoridade do juiz, ou, se o comprador o preferir, recebas o que falta para o justo 
preço. Menor porém presume-se ser o preço, se nem a metade do verdadeiro preço foi paga.”  PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos. 6ª edição. Rio de janeiro: Forense, 1997, p. 13. 
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Idade Média, que a apreciação se tornou mais preocupada com as intenções dos 

contratantes2.  

A adoção da lesão pelos diversos sistemas jurídicos variou bastante em 

função de conjunturas políticas e econômicas, eis que o desenvolvimento dos mercados, 

com o conseqüente crescimento no número de negócios, não se coadunava com uma 

legislação inspirada no dirigismo contratual e na proteção individualizada das partes. 

Assim é que, a necessidade de um crescimento econômico, aliada ao liberalismo e suas 

bases de não intervenção e igualdade formal, foram preponderantes para o não 

desenvolvimento da lesão nesse momento de nossa história, sobretudo o século XIX.3  

Nesse sentido, a firmação de Georges Ripert: 
A lesão do contrato não é, para o defensor da autonomia da vontade, senão a 

conseqüência fatal da luta dos interesses. O legislador deu a sua proteção aos 

incapazes e resguardou aqueles cujo consentimento foi viciado. Que os 

outros se defendam a si próprios. O perigo da lesão é o percalço da 

liberdade.4

Esse é o motivo de algumas legislações terem variado no que diz respeito à 

adoção do instituto, tomando-se como exemplo a lei francesa de 14 Frutidor, ano III, de 

31.08.1795, bem como o Código Português de 1867, que aboliram a lesão de suas 

previsões. 

Por esse mesmo motivo, o Código Civil de 1916, por inspiração do 

pensamento de Clóvis Beviláqua, abdicara da lesão.  

O Direito brasileiro, no entanto, segundo posicionamento de Caio Mário da 

Silva Pereira, conviveu com diversas legislações que, apesar de não tratarem 

especificamente do vício da lesão, apresentavam fundamentos muito próximos a este. 

Como exemplo, poderiam ser citados o decreto 22.626/33, o decreto-lei 869/38, a lei 

8245/91, e outros. Em todas essas legislações o intento comum foi o da superação do 

individualismo, buscando-se a proteção daqueles que eram considerados como mais 

fracos na relação jurídica estabelecida. 

Foi em 1951, porém, que a discussão sobre a existência do vício da lesão no 

ordenamento jurídico civil nacional assumiu rumos de maior relevância, eis que a Lei de 

                                                 
2 Com base nessa construção histórica, é possível encontrar correntes objetivistas, que baseiam somente 
na desproporção das prestações, tal como ocorre no Código Civil Francês de 1804, bem como sistemas 
que aliam a desproporção à condição subjetiva dos lesados, normalmente de necessidade e inexperiência. 
Esse último modelo vem sendo adotado, por exemplo, na Alemanha e na Itália. 
3 BECKER, Anelise. Teoria geral da lesão nos contratos. São Paulo: Saraiva, 2000. 
4 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. 2a edição. Campinas: Bookseller, 2002. 
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Economia Popular, lei 1521, art. 4o, b, passou a tipificar como crime a obtenção ou 

estipulação de lucro patrimonial que excedesse um quinto do valor corrente e justo da 

prestação feita ou prometida.5 Era a chamada usura real, para muitos, figura sinônima da 

lesão. 

O Código de Defesa do Consumidor apresenta, contudo, uma pá de cal nesta 

discussão, eis que, de acordo com as previsões de seus artigos 6o, V; 39, V e 51, IV, 

tem-se, de forma indiscutível a reintegração da lesão em nosso ordenamento, neste 

momento sob a forma de vício que conduz à nulidade do ajuste, sendo necessária a 

desproporção entre as prestações estabelecidas, sendo o elemento subjetivo daquele que 

sofre a lesão pressuposto por sua condição de vulnerabilidade. 

 

2. O CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Dentro do contexto de funcionalização das contratações, bem como de 

admissão da boa-fé objetiva como valor precípuo e informador dos negócios jurídicos, 

admite o legislador de 2002 a colocação dos vícios da lesão e do estado de perigo como 

novas causas de invalidação, mais precisamente ensejadoras da anulabilidade de 

negócios jurídicos. 

Antes de apresentar de forma detalhada dispositivo legal que insere a lesão 

como vício do consentimento, é necessário explicitar as bases sobre as quais o negócio 

jurídico deve firmar-se, atualmente, no direito civil. 

A boa-fé objetiva traz para as partes contratantes o dever de ajustarem suas 

atitudes aos ideais de lealdade e honestidade, fazendo com que através do negócio não 

se crie uma atmosfera de abusos e iniqüidades, pois é certo que todos aqueles que 

contratam objetivam a realização plena dos interesses que estão sendo discutidos no ato 

negocial. Não se está, obviamente, a tratar nestes casos da chamada boa-fé subjetiva. 

Assim, nesse momento deve-se fazer uma distinção entre a boa-fé objetiva e 

a boa-fé subjetiva. 

Segundo o pensamento doutrinário dominante, a boa-fé subjetiva está 

presente quando o indivíduo crê existente uma situação de conformidade entre o 
                                                 
5 Caio Mário da Silva Pereira aceitou tal dispositivo como verdadeiro responsável pelo ressurgimento da 
lesão no sistema jurídico nacional. Se u posicionamento, no entanto, não foi acompanhado pela 
unanimidade da doutrina, eis que Vicente Ráo, Orlando Gomes, Sílvio Rodrigues, entendiam aquele 
dispositivo como uma nova figura jurídica de combate aos negócios usurários, nada tendo a ver com a 
antiga lesão. CARVALHO JUNIOR, Pedro Lino. A lesão consumerista no direito brasileiro. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 54.  
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comportamento efetivado e o Direito. Assim, às atitudes promovidas pelo indivíduo não 

pode ser imposta qualquer pecha de irregularidade ou ilegalidade, pelo simples fato de 

que age acobertado pela ilusão de que a sua conduta está plenamente de acordo com as 

imposições do sistema jurídico no qual está inserido.  

Do contrário, a boa-fé objetiva estaria a impor a adoção de uma regra de 

comportamento leal e escorreito como melhor direcionamento para uma relação 

obrigacional. Para uma melhor especificação acerca dos aspectos subjetivo e objetivo 

que envolvem a boa-fé, serão utilizadas as lições de Aline Arqette6:  

A boa-fé subjetiva corresponde ao estado psicológico da pessoa, à sua 

intenção, ao seu convencimento de estar agindo de forma a não prejudicar 

outrem na relação jurídica. Já a boa-fé objetiva significa uma regra de 

conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade, isto é, as partes 

contratuais devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre 

respeitando a confiança e os interesses do outro.   

         Superada a distinção entre a boa-fé subjetiva e objetiva, fixemos nossa atenção 

sobre esta última, sendo importante afirmar que segundo a Professora Cláudia Lima 

Marques, a conduta dirigida pela boa-fé objetiva está consubstanciada nos seguintes 

parâmetros: 

 (...) uma atuação ‘refletida’, uma atuação refletindo, pensando no outro, no 

parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem 

obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para 

atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual  e a 

realização dos interesses das partes7  

Ou seja, a boa-fé objetiva impõe que os contratantes direcionem suas 

condutas de acordo com a transparência, informação, cuidado, lealdade e também com o 

intuito de não prejudicar o parceiro contratual, seja cumprindo devidamente com as suas 

obrigações, seja não impedindo o normal adimplemento por parte do outro contratante. 

Dessa forma, a partir do momento em que a boa-fé passa a ser plicada aos 

negócios como verdadeira regra de conduta, uma das implicações que se tem vai no 

sentido da constituição de novas obrigações que além daquelas que perfazem o 

                                                 
6 NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A teoria contratual e o código de defesa do consumidor. São Paulo: 

RT, 2001. 
7 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do consumidor. RT: São Paulo, 2002. 
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conteúdo principal do contrato, e também o repúdio que se passa a ter a respeito do 

estabelecimento de deveres não razoáveis e desproporcionais entre os contratantes. 

Não deve ser considerada verdadeira qualquer assertiva que, a partir da 

nova configuração da teoria contratual, defenda a supressão dos antigos 

princípios que regiam a matéria, principalmente a autonomia privada. Assim, é 

lícito afirmar que este último, por exemplo, passou não por uma supressão, mas 

por verdadeira funcionalização, adequando-se aos novos imperativos de nossa 

ordem, dentre os quais surge com grande importância a efetivação da dignidade 

da pessoa humana. 

 

3 – O ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL E O DOLO DE APROVEITAMENTO 

Uma análise descritiva do art. 157 do Código Civil permite a constatação de 

que o vício da lesão requer, para a produção de seus efeitos, a concretização de 

elementos objetivos e subjetivos. 

Objetivamente, a existência do vício dar-se-á sempre que se encontrar 

verificada uma manifesta desproporção entre as prestações estabelecidas pelas partes 

contratantes. Percebe-se que o legislador não se utilizou do tarifamento acerca dessa 

diferença, tal como já ocorrera no Direito Romano, nas Ordenações portuguesas e ainda 

hoje, em alguns sistemas civis, como por exemplo o direito italiano. Conferiu-se ao juiz 

a responsabilidade de aferir a existência da desproporção em função das circunstâncias 

que cercam o caso concreto. A atribuição dessa tarefa ao órgão julgador não é nada 

simples, eis que o sujeita a uma análise bastante ampla que inclua injunções 

mercadológicas e aspectos de política econômica vigentes no Estado naquele 

determinado momento.  

O vício da lesão deve restar patente no momento em que o negócio é 

ajustado entre as partes, eis que uma possível desproporção futura, ou seja, no decorrer 

da produção dos efeitos do negócio, pode dar ensejo à aplicação da teoria da imprevisão 

ou da quebra da base do contrato, hipótese em que a atividade do juiz será exigida para 

fins de determinar a extinção do vínculo ou para devolver o equilíbrio que caracterizava 

a relação ab initio.8

                                                 
8 O professor Hélio Borghi defende a hipótese de que qualquer desproporção posterior à data da 
contratação que surja em função de um ato do outro contratante deve também ser considerado como 
lesão, restringindo-se a aplicação da teoria da imprevisão àqueles caso que realmente não tenham sido 
antevistos pelas parte. BORGHI, Hélio. A lesão no direito civil. São Paulo, 1998, p. 23. 
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Outro aspecto relevante sobre o vício da lesão está diretamente vinculado ao 

princípio da conservação dos negócios, estando disposto, no art. 157, § 2o, acerca da 

impossibilidade de decretação da invalidade caso a parte contrária se ofereça para 

complementar ou devolver a diferença de valores acaso percebida, tornando as 

prestações proporcionais.  

Além disso, por se tratar de hipótese de vício do consentimento, gerador de 

anulabilidade do negócio jurídico, possível será também a ratificação do ato, com base 

no art. 172, dispondo a parte interessada, então, do direito de pleitear a invalidação do 

negócio lesivo previamente firmado.  

Sobre o assunto, a questão temporal também se afigura importante, já que, 

conforme o art. 178, II, é de quatro anos o prazo decadencial para o pleito de 

invalidação de negócios lesivos. Esse prazo deve ser contado a partir do dia em que se 

realizou o negócio jurídico. 

No que diz respeito ao elemento subjetivo, matéria que se nos afigura mais 

relevante no estudo atual do vício da lesão, deve ser realizada uma distinção. Isso 

porque os aspectos subjetivos devem ser analisados sob o prisma daquele que sofre a 

lesão e também daquele que se beneficia com as prestações desproporcionais. O Código 

Civil de 2002 trouxe a lume duas espécies de elementos subjetivos, quais sejam a 

necessidade e a inexperiência. 

Sobre esses dois aspectos, serão utilizados os ensinamentos de Caio Mário 

da Silva Pereira para se afirmar que, a necessidade, tal como descrita no caput do art. 

157, não pode ser considerada como a necessidade financeira, não é a miséria, e sim a 

necessidade contratual. Também a inexperiência deve ser analisada em conjunto o 

objeto contratual. Eis a sua afirmação9: 
Também a inexperiência não quer dizer incultura, pois que um homem 

erudito, letrado, inteligente, muitas vezes se acha, em contraposição com o 

co-contratante arguto, na situação de não perceber bem o alcance do contrato 

que faz, por escapar aquilo à sua atividade comum. Aqui também, além da 

inexperiência geral, decorrente do grau modesto de desenvolvimento, ter-se-á 

de examinar a inexperiência contratual, que se aferirá tanto em relação à 

natureza da transação, quanto à pessoa da outra parte. 

Um outro elemento subjetivo, a leviandade, está presente em nosso 

ordenamento, na lei 1521/51, mas não foi adotado pelo Código Civil, numa atitude 

digna de aplausos, pois o mesmo sempre se acobertou de muitas discussões doutrinárias 
                                                 
9 PEREIRA, Caio Mário da Silva de. Op. cit., p. 167. 
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acerca de seu cabimento, uma vez que a leviandade significa a negligência, a falta de 

cuidado, o ser afoito na realização das contratações, o que, certamente, torna um pouco 

duvidosa a necessidade de proteção legal nesses casos. 

 Buscando-se o outro aspecto que envolve o elemento subjetivo, urge 

analisar a situação assumida por aquele que se beneficia num ajuste lesivo. Será exigível 

de sua parte o conhecimento da situação de necessidade ou de inexperiência por parte 

do lesado ? Ou, além do conhecimento, exigir-se-ia ainda o abuso dessa condição 

subjetiva para que o vício da lesão pudesse restar configurado ? Ou ainda, desnecessário 

seria o conhecimento ? 

Todos esses questionamentos conduzem ao chamado dolo de aproveitamento 

que, segundo Marcelo Guerra Martins, “consiste justamente no fato de uma das partes 

ter plena ciência acerca da situação de dificuldade enfrentada pela outra. Em face dessa 

peculiar situação, que pode se constituir no estado de necessidade, na inexperiência ou 

na leviandade, aproveita-se para obter lucro desarrazoado.”10

Ou seja, trata-se do abuso de uma determinada situação de inferioridade para 

o fim de obter certa vantagem patrimonial. 

Em doutrina, as opiniões variam acerca da caracterização do dolo de 

aproveitamento como requisito para a invalidação de negócios jurídicos por lesão. 

Segundo o entendimento de Luis Renato Ferreira da Silva, bastaria o conhecimento da 

situação pelo indivíduo que se beneficia, eis que, do contrário, seria muito difícil o uso 

do instituto, tamanha a dificuldade de provar a intenção dolosa do mesmo11. 

Já para Anelise Becker12 e Ana Luiza Maia Nevares 13, haveria uma 

presunção relativa de abuso ou exploração, que surgiria em decorrência de uma análise 

objetiva de existência da desproporção aliada ao fato da inferioridade em que se 

encontra a outra parte. Dessa forma, acompanhando o raciocínio, a lesão somente 

poderia ser afastada se fosse feita a prova de que inexistia a situação de inferioridade, 

bem como se se provasse que não houve aproveitamento ou exploração daquela 

situação.14

                                                 
10 MARTINS, Marcelo Guerra. Lesão contratual no direito brasileiro. Rio de Janeiro:Renovar, 2001, p. 
10. 
11 NEVARES, Ana Luiza Maia. O erro, o dolo, a lesão e o estado de perigo no novo código civil. In: 
TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo código civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 279-280. 
12 BECKER, Anelise. Op. cit. 
13 NEVARES, Ana Luiza Maia. Op. cit., p. 280. 
14 Ibidem, p. 280. 
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A defesa da presunção relativa de aproveitamento da situação é bastante 

arguta e útil, na medida em que torna desnecessária a prova do abuso, utilizando-se de 

uma constatação decorrente daquilo que normalmente acontece, respaldada no fato de 

que, diante de uma desproporcionalidade das prestações aliada a uma situação subjetiva 

de inferioridade das partes, a conclusão só pode ser o aproveitamento da situação e o 

prejuízo destas últimas. 

Essa presunção, certamente, faz verdadeira tanto o conhecimento sobre a 

situação fática de necessidade e de inexperiência, como também o aproveitamento das 

mesmas. 

Também a professora Maria Helena Diniz manifesta-se sobre a condição 

subjetiva das partes que efetuam a negociação, afirmando ser desnecessária a prova de 

que a parte que se beneficiou tinha conhecimento sobre a condição subjetiva titularizada 

por aquele que foi lesado.15  

Todavia, e data venia das opiniões anteriormente apresentadas, deve-se 

entender que a questão do verdadeiro conhecimento da situação subjetiva é muito 

importante. Uma análise global do instituto e de seus efeitos conduzem à necessidade de 

se conferir também uma proteção, mínima que seja – afinal já é a parte 

patrimonialmente agraciada – sobre a pessoa do outro contratante, aquele que, por 

presunção teria agido com a intenção de lesar. O Código, em seu art. 157, não exige 

expressamente o aproveitamento da situação, diferentemente do que ocorre, por 

exemplo, na lei de Economia Popular, onde se dispõe expressamente acerca do abuso. 

Sendo assim, já que não se exigiu o aproveitamento, sendo feita referência 

tão somente à condição de necessitado ou inexperiente, impõe-se, pelo menos, a prova 

do conhecimento desta condição. 

A partir desse conhecimento, então, que funcionaria como um pressuposto 

para a existência do vício da lesão, caberia a discussão sobre a necessidade de prova 

acerca do abuso e do aproveitamento efetuados pelo outro contratante.A ciência sobre a 

                                                 
15 “O Código Civil, por referir-se à lesão especial ou lesão-vício, dispensa, por sua vez, como vimos, a 
verificação e a prova do dolo da parte que tirou proveito com a lesão, ordenando a anulabilidade do 
negócio lesionário ou a possibilidade de complementação contratual, bastando, para tanto, que haja 
prejuízo (desproporção das prestações – requisito objetivo), prova da ocorrência do ato em caso de 
premência de necessidade, leviandade ou por inexperiência (requisito subjetivo). Daí ser a lesão objetiva, 
pois, juridicamente, pouco importará o fato de o outro contratante ter, ou não, conhecimento das 
condições de necessidade ou inexperiência da vítima. Não será preciso comprovação que houve dolo de 
aproveitamento (intuito de obter vantagem excessiva da situação do lesado) por parte do que tirou 
proveito. Realmente, pelo Enunciado n. 150 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de 
Direito Civil: “A lesão de que trata o art. 157 do Código Civil não exige dolo de aproveitamento.” DINIZ, 
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 24ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 468. 
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condição assumida pela parte prejudicada é a segurança mínima que se pode conferir ao 

indivíduo com quem se contrata. 

Parece ser esta a posição de Caio Mário da Silva Pereira, ao afirmar:16

Não há mister que o beneficiado induza o agente a praticar o ato, levando-o à 

emissão de vontade por algum processo de convencimento, nem que tenha a 

intenção de explorá-lo. Basta que se aproveite conscientemente daquela 

situação de inferioridade, ainda que momentânea do agente, e com ele realize 

o negócio de que aufira lucro anormal. 

Caso os réus, numa ação para invalidação de negócio jurídico lesivo, 

venham a provar que não conheciam e nem tinham como conhecer a situação de 

necessidade ou inexperiência da outra parte, não seria de se aceitar a invalidação do 

negócio, uma vez que, como já afirmado anteriormente, o conhecimento deve ser 

considerado como verdadeiro pressuposto para o abuso. Dessa forma, uma vez provadas 

a condição de necessidade ou de inexperiência, e também o conhecimento dessa 

qualidade pelo outro contratante, o abuso poderia até ser presumido, tendo-se como 

efeito a anulabilidade do negócio. 

Raciocínio similar vem sendo desenvolvido sobre o art. 138 do Código Civil, 

que dispõe sobre o vício do erro, ao se tratar da questão do equívoco que poderia ter 

sido reconhecido por pessoa de diligência normal. Essa pessoa de diligência normal, 

para uma parte da doutrina, sobretudo aquela inspirada no direito italiano, seria aquela 

com quem o indivíduo que se engana está a contratar, exigindo-se do mesmo que 

tivesse, no caso concreto, condições de perceber que o co-contratante equivocava-se 

acerca da prestação ou de qualidade essencial da mesma. 

A exigência de que, na lesão, o conhecimento da situação subjetiva seja 

provado pela parte interessada na invalidação vem resguardar o interesse de ambos 

contratantes, impedindo pleitos que se baseiem tão somente na desproporção das 

prestações, o que, certamente, não foi o intento do legislador e nem deve ser o objetivo 

do intérprete do direito.  

É muito correto afirmar que as contratações sob a égide do atual Código 

Civil devem reger-se de acordo com a boa-fé objetiva e, certamente, ainda que não fosse 

a previsão específica do vício da lesão em seu art. 157, poder-se-ia efetivar o 

reequilíbrio das prestações com base nos valores máximos de consideração mútua, 

dever de cuidado e de não exploração do outro contratante. Todas essas são diretrizes do 
                                                 
16 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol.I. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
548. 
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princípio da boa-fé objetiva, verdadeira base – como já visto anteriormente – de uma 

reformulação dos negócios estabelecidos, a partir de uma mitigação da regra do pacta 

sunt servanda. 

Contudo, urge que se entenda também necessária a preservação dos ditames 

da boa-fé subjetiva, sob pena de subversão às mais simples regras de regência do direito 

civil brasileiro. Sabe-se que a boa-fé subjetiva manifesta-se através da verdadeira 

ciência acerca de determinada situação ou estado, fato este que pode vir a gerar uma 

série de efeitos jurídicos. 

No que concerne à lesão, exigível torna-se, por parte daquele que busca a 

invalidação, a prova de que era realmente uma pessoa necessitada ou inexperiente, mas 

que, além disso, a outra parte, o contratante que se beneficiou conhecia ou tinha como 

conhecer esse estado subjetivo. Caso não se entenda desta forma, qualquer negócio 

desproporcional poderá vir a ser invalidado, sendo afastados os requisitos legais, 

expressamente apresentados no art. 157, para a invalidação de negócios lesivos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A previsão legal, inserida no Código Civil, segundo a qual a lesão deve ser 

considerada como vício do consentimento, causando, portanto, a invalidação de ajustes 

bilaterais, legou ao juiz uma grande responsabilidade. A existência do vício da lesão 

exige a conjunção de elementos objetivos e subjetivos. Objetivamente, confiou-se no 

órgão julgador para o fim de definir o que poderiam ser consideradas como prestações 

desproporcionais. Essa valoração poderá exigir do intérprete judicial a análise de 

diversas circunstâncias, desde o preço normalmente pago por determinados bens e 

serviços, ou seja, aquele que seria considerado como justo, até a existência da intenção 

de beneficiar o outro contratante, eis que, um sistema que permite a doação, aceita, por 

óbvio, a disposição de bens por valor menor que o normalmente atribuído pelo mercado. 

Enfim, a inexistência de tarifação exige do juiz ampla fundamentação acerca da 

desproporcionalidade. 

Quanto aos elementos subjetivos, impõe-se inexoravelmente a prova das 

condições requeridas pela lei, quais sejam de necessidade e inexperiência por parte 

daquele que sofreu a lesão. Tendo o legislador, porém, silenciado acerca da postura 

adotada pelo outro contratante – aquele que se beneficia – alguns apontamentos devem 

ser feitos. O dolo de aproveitamento consiste no conhecimento da situação de 

inferioridade aliado ao abuso dessa mesma condição. Não houve referência, por parte do 
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legislador sobre a necessidade de configuração do dolo de aproveitamento. Assim, essa 

circunstância passa a ser presumida em função daquilo que normalmente acontece. Ou 

seja, há a presunção de abuso da pessoa necessitada ou inexperiente sempre que a 

mesma tenha assumido prestação desproporcional. No entanto, o que se buscou 

defender neste trabalho foi justamente a importância de que haja, pelo menos, a prova 

de que o indivíduo beneficiado na contratação tivesse conhecimento acerca daquela 

característica, sob pena de se realizar uma interpretação muito ampla em aspecto que 

merece ser tratado restritivamente, visto que a invalidade é, justamente, a exceção e não 

a regra. Por isso, e até mesmo para uma proteção mais ampla daquele que está a 

negociar, defende-se a impossibilidade de invalidação do ajuste se o beneficiado 

encontrava-se de plena boa-fé, nesse caso subjetiva, acerca do estado daqueles com 

quem contratou. Caberá à parte interessada na invalidação do negócio a prova de que as 

prestações eram desproporcionais, que era necessitada ou inexperiente e que, ademais, o 

beneficiado tinha ciência desse fato. Caso não se consiga provar diretamente a ciência 

completa da situação, pelo menos a possibilidade de conhecimento deve ser provada –  

o dever saber em razão das circunstâncias vivenciadas pelas partes contratantes – sob 

pena de uma proteção unilateral daquele que se intitula lesado, em detrimento de uma 

consideração global do ajuste com base na boa-fé, objetiva e subjetiva.  
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RESUMO 

O presente texto pretende lançar uma questão: seria possível e viável estabelecer uma 

estratégia de preservação ambiental ligada estritamente à iniciativa privada de uma 

Sociedade Aberta, seguindo o trâmite tradicional de uma Assembléia Geral de 

Acionistas, que investiria na criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 

RPPNs, apostando na valorização de seu investimento como uma espécie de “moeda 

verde”? As atividades permitidas às RPPNs, por força da Lei n. 9.985, de 18.07.2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, quais sejam, e de 

um modo geral, pesquisa científica e ecoturismo, poderiam servir de aporte suplementar 

para a manutenção da viabilidade econômica dessa sociedade virtual? 

Tal indagação, contudo, para além de sua viabilidade, pretende servir como pretexto 

teórico para discutir-se a obsolescência do Estado brasileiro na manutenção do 

patrimônio ambiental e a pertinência da substituição deste pela iniciativa privada. 

Retomemos a questão, passando por alguns de seus aspectos mais salientes em face de 

novas configurações do direito privado: 1) a importância das RPPNs dentro de uma 

estratégia global de preservação ambiental; 2) a análise dos métodos de compensação 

econômica aplicados às Unidades de Conservação; e 3) o Desenvolvimento Humano e a 

pertinência de uma S.A. como parte de uma estratégia liberal paradoxal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE ANÔNIMA, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 

LIBERALISMO 

 

RESUME 
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Présent texte prétend lancer une question : ce serait possible et viable d'établir une 

stratégie de conservation environnementale liée strictement l'initiative privée d'une 

Société Ouverte, en suivant la voie traditionnelle d'une Assemblée Générale 

d'Actionnaires, lesquels il investirait sur la création de Réserves Particulières du 

Patrimoine Naturel - RPPNs, en pariant dans l'évaluation de son investissement comme 

une espèce de « monnaie verte » ? Les activités permises au RPPNs, en application de la 

Loi n. 9.985, de 18.07.2000, dont il a institué le Système National d'Unités de 

Conservation - SNUC, lequel soient, et une manière générale, recherche scientifique et 

ecoturismo, pourraient servir de accostent supplémentaire pour la manutention de la 

viabilité économique de cette société virtuelle ? 

Telle recherche, néanmoins, outre sa viabilité, prétend servir mange excuse théorique 

pour se discuter l'obsolescence de l'État brésilien dans la manutention du patrimoine 

environnemental et la pertinence de la substitution de ce par l'initiative privée.   

Reprenez la question, en passant par certains de leurs aspects plus saillants en raison de 

nouvelles configurations du droit privé : 1) l'importance du RPPNs à l'intérieur d'une 

stratégie globale de conservation environnementale ; 2) l'analyse des méthodes de 

compensation économique appliquées aux Unités de Conservation ; et 3) le 

Développement Humain et la pertinence d'une S.A. comme partie d'une stratégie libérale 

paradoxale. 

 

MOT-CLES: SOCIETE ANONYME, UNITES DE CONSERVATION, 

LIBERALISME 

 
 
 

Cesse tudo o que a antiga Musa canta 
Que outro valor mais alto se alevanta 

(Camões, Os Lusíadas, I, 3, 7-8) 
 
INTRODUÇÂO 
 
 O presente texto pretende lançar uma questão: seria possível e viável estabelecer 

uma estratégia de preservação ambiental ligada estritamente à iniciativa privada de uma 

Sociedade Aberta, seguindo o trâmite tradicional de uma Assembléia Geral de 
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Acionistas, que investiria na criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 

RPPNs, apostando na valorização de seu investimento como uma espécie de “moeda 

verde”? As atividades permitidas às RPPNs, por força da Lei n. 9.985, de 18.07.2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, quais sejam, e de 

um modo geral, pesquisa científica e ecoturismo, poderiam servir de aporte suplementar 

para a manutenção da viabilidade econômica dessa sociedade virtual? 

 Tal indagação, contudo, para além de sua viabilidade, pretende servir como 

pretexto teórico para discutir-se a obsolescência do Estado brasileiro na manutenção do 

patrimônio ambiental e a pertinência da substituição deste pela iniciativa privada. 

 Retomemos a questão, passando por alguns de seus aspectos mais salientes: 1) a 

importância das RPPNs dentro de uma estratégia global de preservação ambiental; 2) a 

análise dos métodos de compensação econômica aplicados às Unidades de Conservação; 

e 3) o Desenvolvimento Humano e a pertinência de uma S.A. como parte de uma 

estratégia liberal paradoxal. 

  

1. A importância das RPPNs dentro de uma estratégia global de preservação 

ambiental 

 A partir de 1981, em especial após a edição da Lei 6.938, que instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente, iniciou-se no Brasil a construção de estratégias políticas 

visando a preservação ambiental. O Estado, que, em sua representação em Estocolmo 

721, liderara posição contrária, argüindo seu “direito ao progresso”, em prejuízo da 

natureza, pressionado pelos acordos internacionais e por crescentes mobilizações 

mundiais pela conscientização da premência de salvaguardas ambientais, reelaborou 

estratégias e iniciou verdadeira mudança de postura. Curiosamente, entre nós, coma 

anistia dos presos políticos em 1979, alguns desses exilados trouxeram na bagagem 

justamente a influência dos movimentos verdes europeus, contribuindo para ampliação de 

uma nova e arguta perspectiva, dinamizando a pauta da reivindicação social até então 

calcada num ideário marxista. 

                                                 
1 Trata-se da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, promovida pela ONU em 
Estocolmo no ano de 1972 e que contou com 114 países. 
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 Todavia, e não estando de todo superadas atitudes conservacionistas – que visam 

a preservação da natureza, livrando-a da presença humana, considerada destruidora e 

permissiva – e trabalhando em busca de critérios democráticos para o desenvolvimento 

sustentável – sistematizados a partir da Agenda 21, fruto da Rio 92 – dois pontos básicos 

merecem ser destacados: 1) o aparelhamento do Estado, sobretudo através de um 

complexo normativo e da multiplicação de instâncias administrativas: e 2) a crescente 

participação de Organizações Não Governamentais na defesa ambiental seja através de 

iniciativas privadas, seja por meio de parcerias junto ao poder público. 

 Configura-se, desse modo, com a interseção entre as esferas do público e do 

privado, o que muitos autores, entre os quais MIGUEL REALE 2, denominam de 

“terceira via”, produto comum entre o Estado do bem-estar social e as demandas 

contemporâneas neoliberalistas. Nesse sentido, por exemplo, a normatividade em matéria 

ambiental estaria a premir, como instrumentos de gestão inalienáveis, pela criação, nas 

esferas municipais, de Secretarias de Meio Ambiente e, fundamentalmente, de Comissões 

Municipais de Meio Ambiente 3, dinamizando, localmente, os imperativos do SISNAMA, 

além de propor as urgências específicas da localidade4. Por outro lado, a seguir o mesmo 

exemplo, aspectos administrativos afetos à municipalidade, como o lixo urbano, 

permitiriam licitações e a contratação de empresas para esse fim especialmente 

destinadas, assim como, sobretudo nos grandes centros, novas licitações objetivando a 

reciclagem do lixo; aspectos para os quais o imaginário nacional dificilmente comportaria 

a figura de servidores públicos realizando tal tarefa com um mínimo de eficiência e sem 

sobrecarga dos cofres públicos. 

                                                 
2 REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o conflito das ideologias. São Paulo: Saraiva, 
1998. Nessa obra, o listre jurisfilósofo frisa: “Nas últimas décadas, os partidários da social democracia têm 
oscilado, porém, entre Esquerda e Direita, reconhecendo, de um lado, os valores da livre iniciativa e do 
mercado, comprovados pelo capitalismo triunfante, e, de outro, a necessidade de não abandonar o ideal de 
sociabilidade, ou da justiça social, conferindo-se ao Estado um papel de mediador ou equilibrador, tendo 
em vista impedir os abusos do poder econômico, bem como assegurar condições eqüitativas à livre 
competição e ao desenvolvimento das classes e dos povos” (p. 18). 
3 Cf. MILARÉ, Edis. Sistema municipal do meio ambiente – Sismuma: Instrumentos legais e econômicos. 
In Revista de Direito Ambiental. São Paulo: RT, ano 4, abr./jun. 1999, p. 38-47. 
4 Cf. SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: RT, 1998, o qual indica o 
Princípio do Interesse, afirmando; “... não se recusa aos Municípios competência para ordenar a proteção 
do meio ambiente, natural e cultural. Logo, é plausível reconhecer, igualmente, que na norma do art. 30, II, 
entra também a competência para suplementar a legislação federal e a estadual na matéria” (p.53). 
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 Vários são os exemplos possíveis frente às variadas questões interpostas pela 

tutela ambiental, basta que se reflita sobre tema como poluição de gases lançados por 

automóveis, o direito à água potável ou patrulhamento marítimo costeiro para 

percebermos a imensidão do caminho a ser ainda trilhado. Contudo, mesmo por força da 

CF/88, algumas megaestratégias merecem relevo, entre as quais, a definição dos 

chamados Espaços Especialmente Protegidos 5, que, por sua vez, dada a até então 

pluralidade de espécies contidas em seu gênero, propiciou o SNUC. 

 O SNUC, “nome de um cachorrinho”, na expressão plena de picardia do relator 

do projeto, deputado federal FERNANDO GABEIRA 6, bem simboliza o confronto de 

ideários políticos e econômicos diversos, resultando num texto normativo com alguns 

avanços tímidos e muitos tropeços conceituais. Todavia, a Lei n. 9.985/00, reparte as 

Unidades de Conservação – principal estratégia administrativa de preservação ambiental 

no país – em duas grandes modalidades: aquelas de Proteção Integral eas de Uso 

Sustentável. Todas, à exceção das RPPNs, estão afetas à gestão pública. 

 Justamente este aspecto, a gestão pública, sujeita a práticas pouco satisfatórias, 

acarretando problemas como falta de pessoal, ausência de verbas, atraso em repasses, 

falta de maquinário, desinteresse político, corrupção do funcionalismo, etc., tem 

contribuído para que a entrada de verbas internacionais no país seja condicionada a 

arcerias com ONGs e aprecie a capacitação da população de seus entornos como forma 

de contribuir economicamente com o sustento das populações tradicionais. 

 A RPPN talvez represente o patinho feio entre as Unidades de Conservação no 

país, uma vez que não corresponde ao perfil das demais, que elaboram mecanismos de 

salvaguarda sobretudo dos patrimônios faunístico e florístico, elegendo grandes áreas de 

interesse ambiental, pelo valor de sua biodiversidade, para baixar sobre esses 

ecossistemas a chancela da tutela do Estado; o que, muitas vezes, é a única ação efetiva 

do poder público, que não exerce a fiscalização devida por ausência de verbas e de 

pessoal, causados pelo desinteresse político. Já nas RPPNs dá-se justamente o inverso, 

trata-se da intenção de um particular em gravar com perpetuidade o patrimônio ambiental 

relevante existente em sua propriedade. Teoricamente, através do comando constitucional 

                                                 
5 Constituição Federal, art. 225, III. 
6 A expressão foi utilizada em palestra do ilustre deputado na Faculdade de Direito da UFF, em 05 de junho 
de 2000, dia mundial do meio ambiente, por ocasião de Simpósio de Direito Agrário e Ambiental. 
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exigindo o cumprimento da função sócio-ambiental da propriedade 7, tal patrimônio já 

estaria garantido, servindo o gravame apenas para sublinhar a relevância especial da área. 

 O que leva, contudo, um proprietário particular a instituir uma RPPN, gravando 

com perpetuidade sua propriedade e restringindo por iniciativa própria a sua utilização? 

Trata-se à primeira vista de uma atitude tomada por ambientalistas apaixonados, com 

algum poder aquisitivo e que se tornaram proprietários de matas justamente para 

preservá-las. Porém, se assim é, a perpetuidade da defesa não estaria endereçada ao 

descumprimento da função sócio-ambiental pelos proprietários, posto terem sido eles 

justamente a tomar tal iniciativa; o depredador virtual contra o qual tais proprietários 

estariam a defender-se seriam talvez seu próprios herdeiros, os quais, talvez na figura de 

bisnetos ainda não nascidos e sequer ainda imaginados, poderiam vir a entregar tal 

patrimônio à especulação imobiliária ou às devassas da poluição ambiental. 

 Admitindo-se essa hipótese de índole romântica, a intenção louvável desses 

proprietários de garantir à Mãe Natureza parte de seus atributos, não deixaria de tornar-se 

ação polêmica frente à realidade social formada por uma maioria da população 

completamente desprovida de acesso à terra, mesmo para preservá-la. Tal defesa 

ambiental – e adiante veremos que a RPPN, pelo contrário, tem recebido leituras bastante 

diversas, desta ora proposta -, que funcionaria, na prática, como um mecanismo de gerar 

terras devolutas com status especial de inalienabilidade do patrimônio ambiental, se 

carrega o mérito de inverter os clássicos jus utendi, fruendi et butendi, devolvendo-os ao 

direito difuso da coletividade por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, por 

outro lado, não se coaduna, necessariamente, com os pressupostos de um 

desenvolvimento sustentável, o qual não implica apenas no desenvolvimento econômico 

com garantias do patrimônio ambiental, mas, via de mão dupla, deve compreender 

também, a noção de que não basta a conservação da natureza, se ao homem falta o 

desenvolvimento necessário para manter-se. 

 Vive-se, portanto, seja em relação às RPPNS, seja frente a delimitação da 

realidade fundiária das demais Unidades de Conservação, seja mesmo em qualquer outro 

apreço que se faça a partir da noção clássica de propriedade e a sublinhada função social, 

                                                 
7 CF, art. 186, II. 
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acentuada a partir da CF/88, uma reavaliação desse instituto 8, mormente frente 

metamodelização e contínua interpenetração dos chamados direitos difusos e coletivos 9. 

O que, por sua vez, exige a elaboração de políticas públicas que contemplem essas 

intercessões. 

 O direito de propriedade é tema constante e basilar ao se dimensionar a Teoria do 

Estado. Já textos clássicos, como A República, de PLATÃO, ou A Política, de 

ARISTÖTELES, dedicam passagens inteiras à polêmica entre o uso individual e o uso 

comunitário da terra, estipulando uma diferença conceitual entre os modelos políticos 

advindos de um e de outro. De igual maneira, o direito germânico – que apresenta de 

forma generalizada a sorte de normas heteróclitas vigentes na Idade Média – passa a 

tomar como base de exercício de poder a relação de efetivo domínio sobre a terra, criando 

uma estratificação social composta, basicamente, pelos senhores feudais, sua vassalagem 

(proprietários menos poderosos circunscritos ao poder do senhor feudal) e sua estrutura 

de benefícios (contratos entre o senhor feudal e os chefes de famílias que não possuíam 

patrimônio, considerados, a partir de então, como servos e parte inseparável da gleba). 

THOMAS MORE, em pleno apogeu da descoberta do Novo Mundo, irá questionar, em 

sua obra Utopia, a falta de implemento de políticas agrícolas e a função social da 

propriedade. JOHN LOCKE, pensador da Revolução Liberal inglesa no século XVII, 

eleva a propriedade à direito fundamental do ser humano, ao lado da liberdade e da 

igualdade. Com a consagração do Estado Moderno, ROUSSEAU reavalia a questão da 

propriedade, emprestando-lhe uma dinâmica do Direito Natural, apresentando-a como 

manifestação do labor humano, liberdade máxima, posto que fonte da cidadania. A idéia 

de propriedade, portanto, no apogeu da Era das Revoluções apresenta-se não como mero 

domínio patrimonial, mas outrossim como manifestação social do direito ao trabalho. Já 

                                                 
8 Cf., nesse sentido, OLIVEIRA, Artur Vidigal de. Função social da propriedade rural na democracia. In 
Revista Jurídica Consulex. Brasília: Consulex. N. 97, ano V, 31 de janeiro de 2001, p. 0-17, o qual 
comenta: Evidencia-se a discussão em torno do que seja direito privado e direito público, e a interação 
existente entre eles. Não se verifica por uma divisão estanque entre o que seja público e o que seja privado, 
mesmo porque o reflexo de um sempre gera a imagem do outro” (p. 14). 
9 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: RT, 
1997, o qual diferencia: “Por serem difusos, esses interesses tendem a se ‘repetir’, podendo vir a 
apresentar-se, em seqüência, a outros grupos sociais ou até mesmo que os exercitaram anteriormente; e 
isso, até que um dia venham a ganhar concreção conceitual e axiológica, quando poderão tornar-se, 
conforme o caso, direitos subjetivos públicos ou converter-se em interesses coletivos, aglutinados junto a 
um grupo social definido”(p. 84). 
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MARX e ENGELS irão identificar a deteriorização da convivência harmônica tendo 

como causa a acumulação e a diferenciação de riquezas, institucinalizando o patrimônio 

individual contra as tradições comunistas da constituição gentílica. 

 O Direito Ambiental, ao surgir como tendência transversal de leitura no Direito 

como um todo, incita uma reavaliação da noção de propriedade consagrada pelo Código 

Civil. Nosso Código, datado de 1916, permite exarar uma doutrina que identifica no 

direito de propriedade um valor sagrado. Quando, porém, a Constituição a Constituição 

de 1988 identifica uma função sócio-ambiental da propriedade, superpõe-se a este direito 

individual um direito considerado fundamental de aspecto comunal: o direito ao 

patrimônio ambiental ecologicamente equilibrado. Vale dizer, não se questiona a 

propriedade da terra, mas o seu uso, uma vez que o patrimônio ambiental não é mais – 

senão garantida sua sustentabilidade – objeto de uso indiscriminado. OU, para valermo-

nos da classificação do constitucionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA 10, trata-se de um 

bem de uso comum do povo, objeto de interesse difuso do cidadão e da coletividade, 

atendendo ao comando do art. 225 da Constituição, em seu duplo aspecto de constituir-se 

um dever de proteger o bem ambiental e de tornar-se um direito de ter aquele bem 

protegido. 

 A RPPN é uma modalidade de Unidade de Conservação que visa estabelecer uma 

Gestão ambiental alternativa, que promova um grau mais avançado nas relações de 

cidadania do Estado contemporâneo. Trata-se de considerar que, se a soberania é exercida 

pela dupla face do Poder Público e do Povo, a estrutura democrática não estará apenas na 

constante provocação, por parte da sociedade civil organizada, pela efetiva e eficiente 

aplicação das normas, como também na própria iniciativa individual e coletiva para 

propor ações e tecer intervenções concretas, seja diretamente ou através de parcerias com 

o Poder constituído. Para ser direto, e em consonância com parte da crítica 

contemporânea 11, trata-se de evoluir de uma “estadania” para uma cidadania de fato. 

 O art. 6 do Código Florestal, Lei 4.771, de 15 de setembro de 1996, já estipulava 

que o proprietário de floresta não preservada poder’, nos termos da lei, gravá-la com 

                                                 
10 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 55-56. 
11 Cf., entre outros, DEMO, Pedro. Cidadania tutelada e cidadania assistida. Campinas: Autores 
Associados, 1985; e CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que 
não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público pela autoridade 

florestal. Regulamentado inicialmente pelo Decreto n. 98.914, de 31 de janeiro de 1990, e 

em seguida pelo Decreto n. 1.922, de 5 de junho de 1996, permitia-se que a área de 

domínio privada, por iniciativa de seu proprietário, mediante reconhecimento de seu 

valor ambiental pó parte do Poder Público, seja considerada de relevante importância 

para preservação. O SNUC, dando novo alento à matéria, em seu art. 21 assim se refere 

sobre RPPNs: 

 
 Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 
§ 1º. O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante 
órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem 
da inscrição no Registro Público de Imóveis. 
§ 2º. Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se 
dispuser em regulamento: 
I – a pesquisa científica; 
II – a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. 
III – (VETADO) 
§ 3º. Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestação orientação 
técnica e científica ao proprietário da Reserva Particular do Patrimônio Natural para a 
elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade. 

 

 Apesar das polêmicas em torno de tratar-se ou não de uma servidão 

administrativa, alguns autores entendem que o reconhecimento da reserva pelo Poder 

Público limita especificamente o direito do proprietário sobre aquele determinado 

imóvel12.  Vale dizer, as atividades no imóvel passam a ser fiscalizadas, monitoradas e 

orientadas pelo Poder Público, podendo a propriedade desenvolver atividades de cunho 

científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer” (Decreto n. 1.922/96, art. 3º., 

mantido pelo texto do SNUC). Observa-se, portanto, a índole preservacionista do 

proprietário que invoca a criação de uma RPPN. 

 Todavia, apesar da gravação com perpetuidade, que o direito recusa-se a pensar 

de outra forma, a RPPN e similares tem se tornado investimento em outros países. Para 

ficarmos no âmbito das Américas, podemos citar o México, com dez mecanismos para 

proteção ambiental de terras privadas; a Costa Rica, pioneira na questão; e os Estados 

Unidos, que estabelecem toda uma questão tributária e paralelo conforme o grau de 
                                                 
12 Ver, nesse sentido, ORLANDI NETO, Narciso. As Reservas Particulares e Legais do Código Florestal e 
sua averbação no Registro de Imóveis. In FREITAS, Vladimir Passos de (org.). Direito ambiental em 
evolução. Curitiba: Juruá, 1998, p. 187-218. 
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comprometimento para projetos ambientais de porte. MUJICA e SWIFT 13, chegam a 

propor um “modelo”de projetos de lei para a criação de gravamen ecológico em países 

latino-americanos, como parte de uma dinâmica internacional por uma política 

preservacionista. 

 A RPPN, em seu formato atual, garante a isenção do ITR e apoio técnico do 

IBAMA. Contudo, é de se notar que nem o primeiro é o real motivo de sua constituição, 

nem o segundo poderá se tornar uma “camisa de força” para tais iniciativas. O desafio 

principal está em tornar tal modelo uma efetiva política ambiental. Não basta apenas 

subsidiar aquele proprietário que, por índole, já toma o equilíbrio ambiental como 

pressuposto, mas, sobretudo, propor a intensificação de estratégias de uso da terra que 

compartilhem a sustentabilidade de recursos vitais. Há de se pensar que tal estratégia é 

por si só multiplicadora e carrega em seu bojo modificações nos valores sócio-ambientais 

de enorme relevância para a consecução de uma nova postura comportamental, com 

visíveis possibilidades de transformações nas práticas laborais rurais. Em vários textos 

introdutórios às políticas de RPPN ou em palestras de apresentação do tema, não será 

raro ouvir-se a argumentação de que os Poderes Públicos estaduais ainda não se derm 

conta do excelente instrumento que a lei permite que intensifiquem; no entano, pode-se ir 

além, e identificar nas RPPNs uma modalidade da cidadania conforme exposta acima: 

uma reunião da iniciativa individual e coletiva junto às demandas exigíveis do Poder 

Público legalmente constituído. 

 

2. Análise dos métodos de compensação econômica aplicado às Unidades de 

Conservação: tentativa de construção de exemplo junto às RPPNs no Estado do Rio 

de Janeiro 

 A valoração econômica do meio ambiente é tema controverso. A final, como 

estabelecer o valor, por exemplo, de um mico-leão dourado ou de um córrego? Como 

critério valorativo por excelência, tomado como base em muitas análises, o Método de 

Avaliação Contingente (CVM – Contingent Valuation Method) internacionalmente 

reconhecido, possui como fulcro a existência do recursos natural e sua preservação. Vale 

                                                 
13 MUJICA, Sérgio e SWIFT, Byron. El “Gravamen ecológico” – um gravamen real para asegurar la 
conservacion de tierras privadas em paises de latinoamerica. In BENJAMIN, Antônio Herman (org.). A 
proteção jurídica de florestas tropicais. São Paulo: IMESP, 1999, p. 389-400. 

 10
4712



dizer, trata-se de descobrir quanto o cidadão pagaria para manter preservado aquele 

patrimônio ambiental. 

 Pois, muito bem, a situação de renda per capita brasileira não permite levantar 

essa questão senão como parâmetro envolto em virtualidades teóricas. Contudo, 

tomando-se o meio ambiente enquanto objeto de interesse do Direito Internacional 

Público, é bastante provável que o CVM possibilite a aferição de uma espécie de 

Compensação Internacional do seguinte tipo: pressionado pelas leis ambientais locais, o 

poluidor do “Primeiro Mundo”, na impossibilidade de recompor seu meio degradado ou 

frente ao alto custo que isso representa em seu país, poderia vir a propor financiar ações 

conservacionistas em outro lugar do planeta. 

 Na busca de mecanismos compensatórios similares, WILSON LOUREIRO, do 

Instituto Ambiental do Paraná, tornou-se um dos principais incentivadores da aplicação 

do ICMS ecológico, explicando sua gênese: 

 
 O ICMS ecológico surgiu no Brasil, pioneiramente no Paraná em 1991, a partir da aliança 
do Poder Público estadual e de municípios, mediatizado pela Assembléia Legislativa do 
estado. Os municípios sentiam suas economias combalidas pela restrição de uso causada pela 
necessidade de cuidar dos mananciais de abastecimento para municípios vizinhos e pela 
existência de unidades de conservação, enquanto o Poder Público estadual sentia a 
necessidade de modernizar seus instrumentos de ação. 
 Nascido sob a égide da ‘compensação’, o ICMS Ecológico foi se transformando ao longo 
do tempo em instrumento de incentivo, direto e indireto à conservação ambiental.14

 

 Em estudo correlato, MATTOS, MATTOS E FERRETI FILHO esforçam-se na 

tentativa de apresentar uma fórmula de valoração econômica da biodiversidade, 

constratando o crescimento econômico – descrito como um subsistema em crescimento 

dentro de uma biosfera finita – e a necessidade de garantirem-se padrões de 

sustentabilidade, incorporando padrões de sustentabilidade, incorporando nos preços dos 

produtos o custo da recomposição do ambiente. Nesse sentido, esclarecem: 

 
 Caso o subsistema econômico ultrapasse a capacidade de sustentação dos ecossistemas, os 
processos de manutenção da vida no planeta podem se romper. Como não há possibilidade de 
internalizar essa externalidade generalizada, representada pela destruição dos ecossistemas 

                                                 
14 LOUREIRO, Wilson. ICMS ecológico na biodiversidade. In: Anais do II Congresso Brasileiro de 
Unidades de Conservação, V. II. Campo Grande: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação/ Fundação 
O Boticário de Proteção à Natureza, 2000, p. 573. 
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básicos do planeta, uma alternativa é a incorporação da destruição (externalidades) nos 
preços dos produtos e serviços.15

 

 Em seguida, os autores, transpondo fórmula de MUNASINGHE 16, apresentam a 

seguinte fórmula: 

 
 VET = VU + VNU = (VUD + VUI + VO) + (VE + VL) 

 

 Onde o Valor Econômico Total (VET) de um ecossistema resultaria do seu Valor 

de Uso (VU) conjugado ao seu Valor de Não Uso (VNU). Por sua vez, estes se 

desdobram em valores internos. O Valor de Uso é composto pelo Valor de Uso Direto 

(VUD) – a contribuição direta de um recurso natural para o processo de produção e 

consumo -, pelo Valor de Uso Indireto (VUI) – benefícios derivados pelo usufruto do 

ambiente em risco durante o processo de produção e consumo – e pelo Valor de Opção 

(VO) – que se refere a quantia que os consumidores estão dispostos a pagar por um 

recurso não utilizado na produção para evitar o risco de não tê-lo no futuro. Por sua vez, 

o Valor de Não Uso se desdobra em Valor de Existência (VE) – subjetivo, difícil de 

conceituar, representando atribuído ao meio ambiente, independente de sua utilização – e 

o Valor de Legado (VL) – relacionado ao usufruto do recurso pelas gerações. 

 Todavia, por complexa que parece tal fórmula, esta não escapa de representar a 

soma dos vetores econômicos com os princípios da sustentabilidade, ou, dito de outra 

maneira, os aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos ambientais, trazendo para o 

somatório sua face utilitarista e seu ideário romântico, elementos que, na prática, têm 

guardado pouca conciliação. Nesse sentido, afirma PAULO ROGÉRIO VARGAS: 

 
 (...) devemos colocar as coisas nos seguintes termos: não se trata de discutir a 
sustentabilidade em termos abstratos, mas sim a sustentabilidade ou não do processo de 
desenvolvimento capitalista, buscando-se identificar qual é a força essencial que se encontra 

                                                 
15 MATTOS, Katty Maria da Costa; MATTOS, Arthur e FERRETI FILHO, Neuclair João. Valor 
econômico da biodiversiadde: uma abordagem teórica. In: Anais do II Congresso Brasileiro de Unidades 
de Conservação, V. II. Campo Grande: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação/ Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza, 2000, p. 596. 
16 MUNASINGUE, M. Environmental economics and valuations in development decisionmaking. 
Washington D.C.: The World Bank – Sector Policy and Research Staff, Envirinmental Departament, 1992. 
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na base da dinâmica deste modo de produção, para então, aí sim, poder-se discutir sua 
sustentabilidade ou não.17

 

 Voltar-se-ia, desse modo, o olhar para uma outra e diferente noção de 

desenvolvimento, não necessariamente traduzida no tamanho das indústrias e no aporte 

do progresso tecnológico, porém, antes, no Desenvolvimento Humano, tomando-se como 

tal a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Necessário, portanto, inserir tal 

elemento como divisor comum dos teoremas economicistas, cujo vórtice, pautado na 

livre circulação do capital, pode importar numa espécie de vírus a comprometer o 

resultado adequado dos sistemas. Nesse sentido, alerta JOAN MARTINEZ ALIER: 

 

 A Economia Ecológica é a ciência da gestão da sustentabilidade. Então, deveríamos definir a taxa 
apropriada de desconto, para uma economia ecológica, como a taxa à qual o investimento aumenta a 
capacidade de produção sustentável. Sendo assim, definir que parte do investimento em capital 
produzirá um aumento de produção sustentável, e que parte produzirá um incremento na destruição 
da natureza, é um problema distributivo. 18

 

 Não parece ser outra a objeção de PAULO DE BESSA ANTUNES, que ressalta 

criticamente: 

 
 Os fisiocratas foram os primeiros a estudar a economia sistematicamente. Eles partiram da 
concepção de que cada indivíduo deveria ser considerado isoladamente, como se fosse um 
átomo e que a sociedade não ultrapassava os limites da soma de todos os átomos; para eles, a 
ordem social era construída por homens livres que viviam do produto de seu trabalho (...)19

 

 Observando as mesmas questões sob o ponto de vista de sua pertinência para os 

temas da cidadania e da identidade nacional, JÜRGEN HABERMAS enfatiza: 

 
 (...) a economia capitalista, do mesmo modo que a instância estatal burocrática, 
desenvolveu um sentido sistêmico próprio. Os mercados de bens de capital e de trabalho 
obedecem a uma lógica própria, independente das intenções dos sujeitos. E, ao lado do poder 
administrativo, incorporado nas burocracia estatais, o dinheiro tornou-se um médium 
anônimo da intregração social, cuja eficácia não depende das idéias dos particpantes. Essa 
integração sistêmica entra em concorrência com a integração social mediada pela consciência 

                                                 
17 VARGAS, Paulo Rogério. O insustentável discurso da sustentabilidade. In: Desenvolvimento 
sustentável: necessidade e/ou possibilidade? BECKER, Dinizar Fermiano (org.). Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 1999, p. 226. 
18 ALIER, Joan Martinez. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Da FURB, 1998, p. 
217. 
19 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 
2000, pp. 205-206. 

 13
4715



dos atores, ou seja, com a integração que se dá através de valores, normas, e entendimento. A 
integração política, que segue o caminho da cidadania democrática, forma um dos aspectos 
dessa integração social geral. Por esta razão o capitalismo e a democracia se encontram numa 
tensão – freqüentemente negada pelas teorias liberais.20

 

 Muitos outros autores poderiam ser chamados a participar desse debate, amplo 

por natureza. Todavia, para não perdemos o foco em nosso propósito, interessa-nos, no 

momento, identificar, na vitrine do marketing ambiental, o produto RPPN e suas 

peculariades. 

 Falou-se me vitrines mesmo a deixar nítida a idéia de lojas comerciais. O termo 

“loja”, por sinal, vem sendo utilizado largamente para definir novas invectivas 

comerciais, como as agências bancárias que, no Brasil, a partir dos anos 1990, passaram 

por profundas modificações. Similar ao processo de diversificação agrícola contra a 

política de monocultura na passagem do século XIX para o século XX – revendo 

quebradeiras como a do plantio do café – a passagem para o século XXI transformou 

bancos convencionais em verdadeiros leques financeiros, espraindo-se pela diversificação 

de atividades. Desse modo, concorrendo com o apelo para a abertura de contas correntes 

e poupanças, as atividades bancárias, cingindo-se em novas pessoas jurídicas, passaram a 

financiar computadores, investir no mercado de leasing, subsidiar a aplicação nas bolsas 

de valores, amparar o depósito judicial, atuar vigorosamente no mercado de seguros etc., 

conforme os cálculos prévios de disponibilidade de capital e a análise de seus 

especialistas econômicos, traçando, a cada dia, o balanço comercial, com especial 

atenção ás surpresas políticas. 

 As RPPNs, assim como um novo produto nas lojas bancárias, tornaram-se uma 

das demandas dos Fundos Internacionais via aproach do Banco Mundial21, obtendo no 

Brasil, pelo menos por enquanto, um espaço tímido de atuação. Vale dizer que, numa fria 

análise conservacionista, sairia mais em conta o capital ambiental internacional adquirir 

florestas a preços módicos, ou quase, e cercá-las devidamente, estando assim garantido o 

                                                 
20 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V. II Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997, p. 290. 
21 Cf. Alberto Nínio, do Departamento Legal do Banco Mundial, a avaliação ambiental encontrava-se em 
destaque entre as principais políticas institucionais: “esta política prevê que todo e qualquer projeto do 
Banco Mundial deverá passar por um projeto de qualificação ambiental” (Cf. Nìnio, Albero. Banco 
Mundial e meio ambiente: perspectivas legais e institucionais. In: Revista de Direito da Associação de 
Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. V. 1. Rio de Janeiro: APERJ/Lúmen Júris, 1999, p. 3-
4. 
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patrimônio visado. Contudo, os óbices óbvios dessa atitude, em flagrante agressão da 

soberania nacional, assim como a perversão em face dos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável, passam a exigir uma estratégia mais ampla, de 

convencimento do proprietário particular isolado em orquestrar-se a essa dinâmica, 

garantindo, agora sim, a dupla face da preservação, o homem e a natureza. 

 No Estado do Rio de Janeiro, a mata atlântica original foi reduzida a menos de 

20%, colocando o estado em destaque no cenário nacional, com um dos maiores índices 

de desmatamentos. Dados do Plano de Ação para a Mata Atlântica22 revelam que a maior 

parte das áreas de florestas está nas mãos de particulares, o que as tornam vulneráveis, 

apesar dos inúmeros títulos jurídicos que protegem hoje a mata atlântica. De uma forma 

geral, apesar de incentivos e benefícios previstos pela lei que criou as RPPNs, não há, na 

prática, por parte dos órgãos públicos regionais, políticas ou instrumentos jurídicos 

específicos adicionais aos mecanismos federais que possam tornar estas iniciativas em 

estratégias públicas voltadas para atenuar o processo de empobrecimento biológico e 

promover a conservação desses ecossistemas nessas propriedades. 

 A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através da Diretoria de Conservação da 

Natureza do Instituto Estadual de Florestas realizou em 2007 reuniões específicas no 

sentido de aprimorar propostas para a implementação de RPPNs estaduais, de maneira a 

ampliar a cobertura vegetal. 

 Várias ONGs também têm despertado interesse no incentivo às RPPNs nos 

últimos anos. Podemos destacar, por exemplo, com alguma trajetória na questão da 

divulgação e implementação de RPPNs no Estado do Rio de Janeiro, a REBRAF – Rede 

Brasileira Agroflorestal – que procura, em parceria com a Comunidade Européia levantar 

diagnósticos locais; a Associação Mico-Leão Dourado – que trabalha o tema pelo viés da 

elucidação de questões pertinentes ao modelo, propondo projetos compatíveis e 

demonstrando que os imóveis assim gravados terão preferência junto a recursos do 

FNMA – Fundo Nacional de Meio Ambiente; nesse mesmo sentido, a Fundação Pró-

Natura vem intensificando estratégias para melhor aceitação do formato preservacionista 

das RPPNs. Estimulando sua conjugação com técnicas agroflorestais. Além dessas, é de 

                                                 
22 IBAMA/DIREC. Manual informativo: Programa Reseva Particlares do Patrimônio Natural. Brasília, 
1999. 
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destacar-se a Associação do Patrimônio Natural (APN), que busca garantir incentivos aos  

proprietários já existentes. A associação já possui representação Nacional e realizou em 

2007, em Salvador BA, seu II Encontro, na linha de Congressos acadêmicos, com 

inscrições e apresentações de trabalho. 

 Conjugando os esforços dessas ONGs frente ao critério logístico acima aventado, 

poder-se-ia observar que, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, a REBRAF 

funciona, em certa medida, como interlocutora do Banco Mundial, avalizando a 

perspectiva ambiental internacionalizada, colaborando para a confecção de diagnósticos 

gerais, enquanto, por sua vez, a Associação Mico-Leão Dourado e a Pró-Natura estariam 

a atuar como intermediadores, quase pequenas empresas, agindo em menor escala, ou 

melhor dizendo, atuando de forma pontual, em projetos específicos, e mesmo podendo 

vir a agir, em alguns casos, como prepostos do interesse de ONGs estrangeiras. Já a APN, 

em pleno processo de amadurecimento, em clara ação corporativista, estaria a almejar, 

pelo menos em parte expressiva de suas proposições, antes um pragmatismo utilitarista 

que propriamente uma política que viesse a contribuir com aspectos como o 

desenvolvimento humano e a melhoria de condições de trabalho para as comunidades 

rurais. Em discursos em seus fóruns internos, a APN costuma invocar as vantagens da 

RPPN para o produtor rural, citando, como exemplo, a utilização de um cinturão de mata 

em torno de uma fazenda (uma vez que a parte a ser gravada com perpetuidade não 

necessita coincidir com o total da propriedade) como estratégia a um tempo para evitar 

invasões de sem-terras ou de desafetos por questões limítrofes, passando, nesse mister, a 

ser o próprio IBAMa (ou o IEF) uma espécie de seu capataz e, por força de lei, a possuir 

apreciação preferencial junto ao FNMA – Fundo nacional de Meio Ambiente, o que 

poderia significar, na prática, subsídios, estradas etc. 

 

3. DESENVOLVIMENTO HUMANO E PERTINÊNCIA DE UMA S.A. COMO 

PARTE DE UMA ESTRATÉGIA LIBERAL PARADOXAL 

 RPPN S.A. representa uma profunda alteração no conceito de propriedade 

privada. O acionista ordinário de uma S.A. é dono de uma parte da mesma, em 

igualdades de condições por ação com os demais acionistas, exercendo um controle 

mínimo de sua propriedade, sujeito que está às decisões da Assembléia Geral, devendo 
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integralizar as ações subscritas e votar no interesse da sociedade. Em contrapartida, tem o 

acionista comum o direito de participação nos lucros e, reavaliado o ativo, o direito às 

bonificações, como, ainda, o direito de fiscalizar, de garantias no caso de liquidação, de 

preferência na subscrição de títulos da sociedade etc. Destaque-se, nesse sentido, que a 

Lei das S.A., Lei nº 6.404, de 15.12.1976, preocupou-se, inclusive, em destacar a defesa 

do acionista minoritário, ressalvando-lhe, entre outros, o direito de eleger um membro do 

Conselho Fiscal (art. 161, § 4º, alínea a) e o direito de convocar a assembléia Geral (art. 

123, parágrafo único, alínea c). 

 Esta proposta de política ambiental, que, ao que saibamos, nunca foi 

implementada em lugar algum, talvez consista, em última instância, em uma espécie de 

adaptação de utopias românticas à dinâmica do liberalismo econômico. Mas não se 

limitará, contudo, a uma espécie de versão yuppie das comunidades hippies. Trata-se 

antes de demonstrar a constante comunitarista frente às parábolas da economia liberal. 

 Talvez, no caso específico do Brasil, a idéia de uma RPPN S.A., pela magnitude 

do projeto, visando a grandes investimentos viesse a necessitar do aporte de empresas 

como o Banco do Brasil S.A., agindo como acionista majoritário, divulgando 

nacionalmente o produto e mesmo valendo-se de terras tomadas de devedores como 

forma de pagamento de dívidas, transformando-as eventualmente (aquelas que, 

obviamente, forem pertinentes a esse fim) em RPPNs. Essa possibilidade mais plausível, 

ainda que indicasse a permanência no modelo econômico da Sociedade de Economia 

Mista, não significaria a submersão do ideário liberal frente à necessidade da participação 

do Estado nas esferas pertinentes ao desenvolvimento social. Mecanismos paralelos 

poderiam vir  a serem criados, como a delimitação da participação societária do Estado, a 

avaliação do IDH no entorno das reservas como componente essencial de análise do 

investimento e uma política de diversificação e multiplicação social dos acionistas, além 

de participação acionária dos trabalhadores da rede de RPPNs da S.A. 

 Por outro lado, a existência de uma ou várias RPPNs S.A. não obsta o surgimento 

de modelos menos abrangentes e igualmente pertinentes, na linha de RPPNs Ltda. , com 

a elaboração de sociedades por cotas de responsabilidade limitada, mesmo em função do 

artigo 298 da Lei 6.404, que já recomendava esta modalidade às sociedades com capital 

modesto. 
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 Em todo caso, a possibilidade de intervenção privada para a manutenção do 

equilíbrio ecológico e do desenvolvimento sustentável, parece-nos, encontraria nesse 

modelo imenso apelo popular, uma vez que a demanda por resultados empíricos, 

independente das esferas políticas do governo, seria seu principal motivador. Por valores 

módicos, suponhamos lotes de ações subscritos a R$ 1.000,00 (mil reais), poderia 

concorrer para uma rápida popularização do investimento, fazendo com que a S.A. 

adquirisse, paulatinamente, série de propriedades para os fins precípuos de uma RPPN. 

 Paralelo a atuação conservacionista, o estatuto societário deverá prever a ação 

propriamente preservacionista 23, investindo em ecoturismo e em educação ambiental, 

criando centros de visitações e parcerias com as comunidades científicas, o que poderia 

vir a ampliar enormemente o capital, tornando-se nova fonte de lucros, através da criação 

de redes hoteleiras ou mesmo de escolas agrícolas e escolas ecológicas. 

 Outra importante demanda – já argüida pela REBRAF e pela Pró-Natura – seria 

quanto à classificação das RPPNs no SNUC, a qual, embora encontre-se listada entre as 

unidades de conservação de uso sustentável, parece, pela imensa limitação de uso, 

consistir, na prática, em uma unidade de proteção integral. A técnica agroflorestal, se 

devidamente identificada e orientada, uma vez garantida a biodiversidade, objeto da 

RPPN, poderia vir a se transformar em novo e sensacional impulso à produção privada, 

destacando-se, pela qualidade do produto e conseqüente certificação especial, no mercado 

agrícola especializado. 

 Atuando no núcleo da vanguarda do desenvolvimento sustentável, marca da 

mudança dos ventos no novo milênio, a RPPN S.A. e suas congêneres, estabeleceriam 

um espaço privilegiado, em várias instâncias econômicas. Num patamar geral, fariam jus 

a projetos do banco Mundial para aperfeiçoamento de seus sistemas e garantia de sua 

intensificação – linha trabalhada, no Estado do rio de Janeiro, pelas ONGs acima 

comentadas. Contariam com a preferência junto ao FNMA, como poderiam vir a lançar 

projetos reclamando apoio de outros fundos, como o Fundo estadual de Conservação 

ambiental (FECAM) e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) – no caso de haver 

tramitado ação civil pública que implique em reparação de danos ao meio ambiente. 

                                                 
23 Num uso corriqueiro dessas duas expressões, tem sido atribuída ao preservacionismo a noção de tutela da 
natureza com a participação humana e ao conservacionismo a tutela da natureza enquanto ecossistema, 
preservando flora e fauna sem a presença humana. 
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 Outra modalidade de aporte econômico, ainda que indireto, por via de uma ação 

coordenada pela política de Estado – e que rendeu excelentes resultados no Paraná – é, 

como já apontado, o ICMS Ecológico, aprovado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro 

em 2007, o qual, como salientam TORRECILHA e LOUREIRO, deve ser objeto de 

profundo debate comunitário, ingressando em estratégias de políticas públicas, em níveis 

federal, estadual e municipal e, na esfera dos proprietários privados, na construção de 

instâncias legítimas de organização, e destacam: 

 
 Quando se trata da apropriação de espaços sob domínio privado, visando vê-los 
transformados em áreas protegidas, ou seja, em instrumentos de interesse da coletividade, a 
compensação (ou paga) pelos serviços ambientais prestados pelas RPPNs, por conseguinte 
por seus proprietários, deve ser necessariamente discutido, compresença e responsabilidade.24

 

 Vê-se, portanto, que a RPPN S.A., além de consistir em um verdadeiro "fundo 

verde” de aplicação – o que, mesmo para os mais emperdenidos especuladores, 

demonstra a constante valorização do ambiente ecologicamente equilibrado – permite 

amplo leque de apoio político e econômico, com linhas de crédito e de fomento em 

índices especiais. 

 Tal iniciativa possui como elemento paradoxal valer-se da própria dinâmica do 

capital para incentivar um investimento em conservação ambiental, o que, frente aos 

antigos parâmetros de “desenvolvimento a qualquer custo”, constitui um verdadeiro nova 

face da antiga desenvolvimentista. Esta idéia pode ser incorporada ao que Boltanski e 

Chiapello25 chamam de um “novo espírito do capitalismo”. Os valores de 

responsabilidade e de solidariedade foram capturados da “crítica artística” produzida nos 

anos 1960 e o atual capitalismo passou a adotar o empreendedorismo criativo através de 

uma proposição mais relacional na sociedade. Desta forma, contribui para justificar a 

ordem e legitimar os modos de ação e disposições coerentes com o capitalismo. Este 

“novo espírito do capitalismo”, ainda que não generalizado, é uma tentativa para 

                                                 
24 TORRECILHA, Sylvia e LOUREIRO, Wilson. A contribuição das RPPNs na construção das políticas 
públicas de conservação da biodiversidade. In: Anais do II Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação, V. II. Campo Grande: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação/ Fundação O Boticário 
de Proteção à Natureza, 2000, p. 607. 
25 BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. El nuevo esprito del capitalismo. Madri: Akai, 2002. 
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construir uma justificativa ideológica que venha garantir sua legitimidade e o 

compromisso social dos indivíduos. 

  No que tange ao patrocínio de um novo ideário liberal, este, pela própria dinâmica 

da ação, está comprometido com seu fundamento societário, que forçosamente levará a 

soluções com base comunitaristas. 

 Não será a solução dos grandes problemas ambientais contemporâneos  - mesmo 

por pressupor como “cidadão” aquele capaz de investir, o que leva à constatação de uma 

maioria da população alijada dessa “cidadania” – mas pode ser o início de um caminho 

que traz traços alternativos, numa estrada que vem sendo trilhada por todos aqueles que, 

na história das iniciativas, resolveram ousar. 
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 O IPTU COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA ISONOMIA 

TRIBUTÁRIA NO ESPAÇO LOCAL 

 

Aline Jackisch∗

Diogo Frantz∗∗ 

 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo verificar formas de concreção do princípio da isonomia 

tributária Município. Este princípio deve ser atendido tanto em seu aspecto formal 

(todos são iguais perante a lei), como também no aspecto material (devem ser tratados 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais). No âmbito tributário, e mais 

especificamente no caso dos impostos, o critério para diferenciação entre os 

contribuintes, para a observância da igualdade material, consiste na capacidade 

contributiva. Isso porque, todos os contribuintes a tem em comum, além de demonstrar 

a aptidão no pagamento dos impostos em maior ou menor medida. No espaço local, 

onde o município é titular da competência para a instituição do IPTU, entendemos, que 

as alterações provocadas pela EC nº 29/2000, deixando expressa a possibilidade de 

progressividade no IPTU de acordo com o valor venal do imóvel, constituem um meio 

de efetivação da igualdade, tanto em seu aspecto formal, quanto material (redistribuição 

de riquezas). O parcelamento do referido tributo de forma diferenciada, possibilitando-

se o pagamento do imposto predial em mais parcelas, quando o valor do imóvel for 

menor, também atende a esta finalidade. Tratam-se de instrumentos, portanto, de 

concreção da igualdade através da tributação, com observância aos preceitos 

constitucionais, tanto em relação aos meios, como em relação às finalidades. 
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ABSTRACT  

This study aims to verify forms of concretion of the principle of the parity tax in the 

Municipal district. This principle must be seen both in its formal aspect (all are equal 

before the law), as well as in the material aspect (should be treated the same ones 

equally and unevenly the unequal ones). In the tax extent, and more specifically in the 

case of the taxes, the criterion for differentiation among the taxpayers, for the 

observance of the material equality, consists of the contributive capacity. That because, 

all the taxpayers have it in common, besides demonstrating the aptitude in the taxes 

payment in greater or lesser adult or extent. In the local space, where the municipal 

district is titular of the competence for the institution of IPTU, we believe, that the 

alterations provoked by EC no. 29/2000, leaving expressed the possibility of 

progressivity in IPTU according to the market value of the property, constitute a mean 

of effectiveness of the equality, so much in the formal aspect, as material (redistribution 

of wealth). The fragmentation of that tribute in a differentiated way, allowing up the 

payment of the house tax in more portions, when the value of the property is smaller, it 

also serves this purpose. These are instruments, therefore, of concretion of the equality 

through the taxation, with observance to the constitutional precepts, both in relation to 

the means, as in relation to the purposes. 

 

KEYWORDS: EQUALITY; CONTRIBUTIVE CAPACITY; MUNICIPAL 

DISTRICT; IPTU. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem objetivo verificar formas de concreção da igualdade tributária no 

espaço como local, através da busca de um critério de diferenciação entre os 

contribuintes, capaz de promover este princípio. Para tanto, buscou-se, primeiramente, 
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verificar quais os aspectos a que deve atender este critério, e, localizando-o, procedeu-se 

a um estudo de suas principais características.   

 

No caso dos impostos, tratando-se este critério do princípio da capacidade 

contributiva, passamos a estudar a sua aplicação no âmbito local, através de sua 

observância na instituição e cobrança do IPTU. Desta forma, encontramos formas de 

efetivação da igualdade no âmbito municipal, que podem ser conferidas a seguir. 

 

1 A ISONOMIA TRIBUTÁRIA  

 

O estudo do Direito Tributário tem como um de seus objetivos a busca do ideal de 

Justiça Fiscal, de modo que ocorra uma adequada distribuição do ônus tributário entre 

os indivíduos, para o que se torna imprescindível a observância do princípio da 

igualdade, tanto em seu aspecto formal, quanto material. Como afirmou muito 

propriamente Tércio Sampaio Ferraz, a igualdade mencionada duas vezes no caput do 

art. 5º, certamente não foi decorrência de um acaso ou uma simples redundância, mas 

sim, desta forma está disposta com o intuito de significar a observância tanto da 

igualdade formal como da material, encontrando-se entre os direitos fundamentais1.  

 

Entretanto, a concretização do princípio da igualdade depende do critério, que é 

utilizado para a diferenciação, devendo este ter relação com a finalidade do tratamento 

feito de maneira desigual. Nesse sentido, leciona Humberto Ávila:  

 
“As pessoas ou situações são iguais ou desiguais em função de um critério 
diferenciador. Duas pessoas são formalmente iguais ou diferentes em razão 
da idade, do sexo ou da capacidade econômica. Essa diferenciação somente 
adquire relevo material na medida em que se lhe agrega uma finalidade, de 
tal sorte que as pessoas passam a ser iguais ou diferentes de acordo com um 
mesmo critério, dependendo da finalidade a que ele serve. (...) 
Vale dizer: a aplicação do princípio da igualdade depende de um critério 
diferenciador e de um fim a ser alcançado. Dessa constatação surge uma 
conclusão tão importante quando menosprezada: fins diversos levam à 
utilização de critérios distintos, pela singeleza da razão de que alguns 
critérios são adequados à realização de determinados fins; outros não”2. 

                                                 
1 FERRAZ, Tércio Sampaio. V Congresso Brasileiro de Direito Tributário. RDT, n º 56. p. 161.  
2 ÁVILA, Humberto. Estatuto do Contribuinte: Conteúdo e Alcance. In: Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, n º 3, junho, 2001. Disponível em : 
http://www.direitopublico.com.br.> p. 13-14. 
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Assim, para que seja buscada a igualdade material, faz-se necessária a escolha de 

um critério diferenciador, justificante do tratamento desigual – já que os desiguais 

devem ser tratados desigualmente – de acordo com a finalidade perseguida pelo 

ordenamento jurídico, sob pena de se estar realizando uma discriminação arbitrária.  

Segundo Ávila, o STF considera como não-violado o princípio da igualdade, quando: a) 

a norma tratar igualmente os contribuintes; b) o tratamento diferenciado não violar 

nenhum direito fundamental; c) nenhuma pretensão decorreria do igual tratamento; d) o 

tratamento diferenciado  possui um fundamento constitucional justificador3. 

 

No Direito Tributário, não pode ser observada somente a igualdade formal, 

evitando-se tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente. Deve-se buscar também igualdade material, através da diminuição das 

desigualdades, segundo o que propõe o próprio texto constitucional (art. 3º da CF – 

objetivo fundamental: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais).  Essa diminuição das desigualdades deve ser 

efetivada inclusive via tributação4, não se observando a igualdade sob o aspecto 

somente da proporcionalidade5, mas também da progressividade6 (tanto em relação à 

renda, como em relação ao patrimônio, ao imposto sobre grandes fortunas, heranças e 

doações).7 Além disso, como afirma Hugo de Britto Machado, o Princípio da 

Solidariedade constitui um fundamento para a atuação do Estado, que deve promover a 

solidariedade social, e, para tanto, pode utilizar a tributação como um mecanismo de 

redistribuição de renda8. 

 

                                                 
3 ÁVILA, Humberto. Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 338. 
4 FERRAZ, Tércio Sampaio. V Congresso Brasileiro de Direito Tributário. RDT, vol. 56. p. 162.  
5 Segundo a Profa. Misabel Derzi, a mera proporcionalidade representaria a incorporação de um princípio 
do chamado estado de Direito liberal, que predica a neutralidade, ou seja, “os tributos devem deixar as 
pessoas como as encontrou: isto é, não alterar a relação entre pobre e rico”. (DERZI, Misabel. V 
Congresso Brasileiro de Direito Tributário. RDT, vol. 56. p. 164). 
6 Segundo Luciano Amaro, em seu livro Direito Tributário Brasileiro, pág. 137, “A proporcionalidade 
implica que riquezas maiores gerem impostos proporcionalmente maiores (na razão direta do aumento da 
riqueza). Já a progressividade faz com que a alíquota para as fatias mais altas de riqueza seja maior.” 
7 DERZI, p. 164. 
8 MACHADO, Hugo de Britto. Curso de Direito Tributário. 27ª. Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, 
p. 67. 

4728



A isonomia tributária vem consagrada no inciso II do art. 150, da CF de 88, entre 

as limitações constitucionais ao poder de tributar, que dispõe:   

 
“Art.. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...): 
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos. (...)”.   
 

Desta forma, ficou explicitada, também no Sistema Tributário Nacional, a 

necessidade de observância deste princípio, não podendo existir lei tributária material 

sem isonomia. Para tanto, um dos mais importantes critérios é a capacidade 

contributiva, considerada por Regina Helena da Costa como um subprincípio, uma 

derivação de um princípio mais geral, que é o princípio da igualdade.  

 

José Marcos Domingues de Oliveira, ao tratar sobre o princípio da igualdade no 

Direito Tributário, afirma que o tema se desdobra em várias facetas:  

 
“a) Se todos são iguais perante a lei, todos devem ser por ela tributados 
(princípio da generalidade);  
b) O critério de igualação ou desigualação há de ser a riqueza de cada um, 
pois o tributo visa a retirar recursos do contribuinte para manter as finanças 
públicas; assim, pagarão todos os que tenham riqueza; localizados os que têm 
riqueza (logo, contribuintes) devem todos estes ser tratados igualmente – ou 
seja – tributados identicamente na medida em que possuírem igual riqueza 
(princípio da igualdade tributária); 
c) Essa riqueza só poderá referir-se ao que exceder o mínimo necessário à 
sobrevivência digna, pois até este nível o contribuinte age ou atua para 
manter a si e aos seus dependentes, ou à unidade produtora daquela riqueza 
(primeira acepção do princípio da capacidade contributiva, como pressuposto 
ou fundamento do tributo); 
d) Essa tributação, ademais, não pode se tornar excessiva, proibitiva ou 
confiscatória, ou seja, a tributação em cotejo com diversos princípios e 
garantias constituicionais (direito ao trabalho e à livre iniciativa, proteção à 
propriedade), não poderá inviabilizar ou até mesmo inibir o exercício de 
atividade profissional ou empresarial lícita nem retirar do contribuinte a 
parcela substancial de propriedade (segunda acepção do princípio da 
capacidade contributiva, como critério de graduação e limite da tributação)”9. 

 

                                                 
9 OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Direito Tributário. Capacidade Contributiva. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1998, p. 12-13.  
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Assim, desde logo podemos verificar a importância da capacidade contributiva, 

enquanto critério para a aplicação e adequada observância do princípio da igualdade, o 

qual merece estudo mais aprofundado para a melhor compreensão do tema em análise.  

 

2 A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMO INSTRUMENTO DE 

EFETIVAÇÃO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 

  

No âmbito do direito tributário, a capacidade contributiva é um dos aspectos 

considerados para a observância do princípio da isonomia tributária. Isso porque ele está 

associado à capacidade econômica, que o contribuinte tem, ou seja, quanto mais provido 

de recursos o contribuinte, maior será a tributação relativa a ele, pois a sua riqueza 

demonstra a aptidão para o pagamento dos tributos.       

 

Pode-se afirmar que há um campo delimitado para a aplicação da capacidade 

contributiva. Esta apenas começa a partir do respeito ao mínimo vital (limite inferior), 

ou seja, não poderá ser tributado o contribuinte de modo que exceda o mínimo 

necessário à sua sobrevivência digna e a de sua família. Noutro extremo (limite 

superior), a capacidade contributiva tem como limite a proibição do confisco, isto é, a 

tributação não pode ocorrer de forma que inviabilize ou até iniba o seu desenvolvimento 

através do seu exercício profissional ou atividade que exerça, ou restrinja outros direitos 

fundamentais10. Assim, o princípio da capacidade contributiva vem delimitado através 

da preservação do mínimo vital, e, de outro lado, pela proibição do confisco, tendo 

como campo de incidência o espaço intermediário entre os dois princípios.  

 

Moschetti, ao tratar do princípio da igualdade e da sua relação com a capacidade 

econômica, citado por Pedro Herrera Molina, também manifestou o seu entendimento 

                                                 
10 Nesse sentido também Luciano Amaro: “(...) quer-se preservar o contribuinte, buscando-se evitar que 
uma tributação excessiva (inadequada à sua capacidade contributiva) comprometa os seus meios de 
subsistência, ou livre exercício de sua profissão, ou a livre exploração de sua empresa, ou o exercício de 
outros direitos fundamentais, já que tudo isso relativiza a sua capacidade econômica.” (In “Direito 
Tributário Brasileiro”, 4ª.ed, p. 134).  
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em relação ao princípio da capacidade contributiva, qual seja, que o mesmo representa 

um pressuposto, um limite máximo e um parâmetro para a tributação11.  

 

No Direito Alemão, a importância da capacidade contributiva não é somente 

reconhecida em função de ser um critério de repartição ou medida da imposição, 

servindo de critério lógico para a aplicação do princípio da igualdade, mas também é 

vista como uma exigência do princípio do Estado Social e de outros preceitos 

constitucionais12. 

 

Vale mencionar ainda a distinção entre o conceito de capacidade contributiva e 

capacidade econômica, já que ambos, segundo a doutrina majoritária, não se 

confundem. A capacidade econômica é aquela que praticamente todos têm, ou seja, a 

aptidão dos indivíduos de obter riquezas, as quais se exteriorizam através da renda e do 

consumo, por exemplo. Já a capacidade contributiva refere-se à capacidade dos 

indivíduos de arcar com os ônus da tributação, ou seja, pagar os tributos13.  Também 

Francesco Moschetti faz a distinção entre os dois conceitos, dando-lhe um toque 

peculiar ao incluir na diferenciação o dever de solidariedade e o interesse público, além 

da visualização do patrimônio privado em relação ao interesse coletivo, considerando a 

capacidade contributiva como uma qualificação da capacidade econômica14.   

 

No Direito Brasileiro, o princípio da capacidade contributiva vem consagrado 

explicitamente na Constituição Federal, que assim dispõe em seu art. 145, § 1º:  

 
“Art. 145. (...) 
§1º. Sempre que possível, os impostos, terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
§2º.(...)”. 

 

                                                 
11 MOLINA, Pedro Herrera. Capacidad Econômica y Sistema Fiscal. Madrid: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A., 1998, p. 74-75. 
12 MOLINA, 1998. p. 75. 
13 CONTI, José Maurício. Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade. São 
Paulo: Editora Dialética, 1996. p. 35-36. 
14 MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva. Madrid: Instituto de Estúdios 
Fiscales, 1980. p. 279. 
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Conforme consta no art. 145, §1º, da Constituição Federal, “Sempre que possível, 

os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte, (...)”. A expressão “sempre que possível” ensejou dúvidas quanto à sua 

interpretação. Questionava-se se a mesma se referia somente ao caráter pessoal e não à 

capacidade econômica, ou se a expressão estaria vinculada tanto ao caráter pessoal 

quanto à capacidade econômica do contribuinte. Ainda, questionava-se se a expressão 

fazia com que a norma constitucional fosse apenas uma norma diretiva ao legislador, 

sem obrigatoriedade.   

 

Hoje, todavia, as dúvidas restaram superadas e a posição majoritária na doutrina 

defende que a expressão “sempre que possível” se refere à possibilidade de 

personalização do tributo em função da estrutura do aspecto material da hipótese de 

incidência15, ou seja, sempre que a estrutura comportar, deverá ser observada a 

personalização, e, deste modo, buscar-se-á o respeito ao princípio da capacidade 

contributiva. Nesse sentido leciona Roque Antônio Carrazza, conforme podemos 

verificar:  

 
“Na verdade, quando o legislador ordinário tiver opções, deverá, 
obrigatoriamente, ao criar in abstracto o imposto, atender aos reclamos do 
princípio da capacidade contributiva, isto é, deverá imprimir à exação caráter 
pessoal, graduando-a segundo a aptidão econômica do contribuinte. 16”. 

  

Luciano Amaro, por sua vez, afirma que a expressão “sempre que possível” cabe 

tanto para a personalização do tributo como para a capacidade contributiva, e, 

dependendo das características de cada imposto, ou da necessidade de se utilizar o 

imposto com finalidades extrafiscais, esses princípios poderão ser excepcionados. A 

possibilidade em relação à capacidade contributiva tem sua justificativa, segundo este 

autor, na conjugação com outras técnicas tributárias (como a extrafiscalidade), que 

precisam ser utilizadas em harmonia com o princípio da capacidade contributiva, ali 

estatuído17.  

 
                                                 
15 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, 
p. 88.  
16 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 17ª. Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2002, p. 88.  
17 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 4ª. Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1999, p. 135. 
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Ainda, quanto à obrigatoriedade ou não da observância do princípio da capacidade 

contributiva, não resta qualquer dúvida. A obrigatoriedade advém da força normativa 

dos princípios, que não mais constituem meras diretrizes programáticas ao legislador, 

ou seja, não é facultado ao mesmo decidir se aplica ou não o princípio da capacidade 

contributiva aos tributos que criar.  Deverá, isto sim, observar o princípio sempre que a 

estrutura material da hipótese de incidência o permitir, sob pena de o tributo criado vir a 

ser considerado inconstitucional18.    

 

3. AS IMPLICAÇÕES DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

NOS IMPOSTOS 

  

O princípio da capacidade contributiva, embora funcione como um dos critérios 

mais importantes para a observância do princípio da igualdade no direito tributário, tem, 

todavia, diferentes implicações de acordo com a natureza do tributo, com sua finalidade, 

com a materialidade de sua hipótese de incidência, além de, segundo alguns 

doutrinadores, simplesmente não poder ser aplicado em determinadas ocasiões (nas 

taxas, por exemplo, em que o valor pago pelo contribuinte tem como referência uma 

atuação do Poder Público; ou contribuições de melhoria, quando a exação  têm relação 

com uma melhoria proporcionada por uma obra pública no campo do particular). 

 

Como podemos verificar a partir do que dispõe o artigo 145, §1º, da CF, o 

princípio da capacidade contributiva aplica-se aos impostos. Estes são tributos não 

vinculados, ou seja, tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (não é 

preciso que o Estado preste algo determinado ao indivíduo para poder lhe exigir o 

imposto). Assim, materialidade da hipótese de incidência constitui-se num fato da vida 

privada, na esfera do particular, e não na do Estado. Deste modo, o único critério apto a 

identificar quais as pessoas iguais e quais as desiguais seria aquele que se situasse na 

própria esfera jurídica dos particulares e pudesse servir à finalidade da tributação, qual 

seja, a distribuição igualitária da carga tributária (na tributação fiscal)19. O critério que 

preenche essas condições é a capacidade econômica, os índices reveladores de 
                                                 
18 OLIVEIRA, 1998, p. 49.  
19 ÁVILA, 2001. Disponível em : http://www.direitopublico.com.br.> p. 15. 
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riqueza20. Assim, contribuintes com mesma capacidade econômica devem ser 

igualmente tratados, enquanto que contribuintes com capacidade econômica diferente 

(aferível através da renda, patrimônio, etc) devem ser tratados de forma diferente.  

 

Esse critério (capacidade contributiva), com base nas conclusões de Celso 

Antônio Bandeira de Mello sobre o princípio da igualdade21, não ofende ao princípio, já 

que se trata de um critério geral (não vem a atingir um único indivíduo), sendo ainda um 

critério discriminador com base em elemento residente nos contribuintes (riqueza), 

havendo uma relação lógica entre ele e os regimes diferentes que serão outorgados 

(alíquotas menores ou maiores, dependendo da capacidade econômica do contribuinte), 

além de estar consentâneo ao que estabelece a Constituição Federal de 1988.  

 

Além disso, ainda referindo-se à capacidade contributiva como critério igualador 

para a cobrança de impostos, também deverá se observar que são as materialidades das 

hipóteses de incidência dos impostos previstos na CF de 1988 os fatos reveladores desta 

capacidade contributiva (arts. 153, 155 e 156 da CF)22.  Nesses casos, o sujeito passivo 

realiza comportamento indicador de riqueza que não foi de nenhuma maneira provocada 

ou proporcionada pelo Poder Público, sendo esta riqueza a única diretriz a ser seguida 

pela tributação, quando não vinculada a uma atuação estatal.  

 

Vale lembrar, ainda, que, quando da instituição dos impostos, a observância da 

capacidade contributiva leva em conta as condições pessoais do contribuinte, havendo 

uma tendência de personalização na tributação atual, o que procura assegurar uma maior 

justiça fiscal.   

 

Quanto à predominância das características objetivas ou subjetivas na 

configuração do fato gerador, podem os tributos ser classificados em reais ou pessoais. 

Se o tributo leva em consideração aspectos pessoais do contribuinte (nível de renda, por 

                                                 
20 ATALIBA, Geraldo. V Congresso Brasileiro de Direito Tributário. RDT 56, p. 169-171.  
21 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª. Ed., 10ª 
Tiragem. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 21. 
22 ATALIBA, p. 170. 

4734



ex.), ele é pessoal. Quando o tributo, de forma predominante, ignorar esses aspectos (o 

sujeito passivo e suas qualidades), será real (ex.: imposto de transmissão de imóveis).  

 

No caso dos tributos pessoais, quanto mais em relação aos impostos, não resta 

dúvida que aplicável é o princípio da capacidade contributiva, vez que, referindo-se a 

tributação a uma atividade não vinculada ao Estado, os indícios de riqueza poderão 

demonstrar a condição pessoal do contribuinte, que, segundo esta, pagará seus tributos. 

Como nos impostos pessoais há consideração de aspectos subjetivos do contribuinte, 

consideram-se estes mais idôneos à realização da justiça fiscal, conforme ressalta Sainz 

de Bujanda23:   

 
“Lo que acontece es que la imposición personal, por la estructura de sus 
presupuestos de hecho, ofrece posibilidades más amplias de que actúe el 
principio de justicia distributiva através de uma discriminación cuantitativa 
de la renta y de uma estimación de circunstancias individuales y familiares 
del sujeto pasivo. En tal sentido, la tensión entre el critério real y el personal 
em el reparto impositivo impero como uno de los factores mas importantes a 
tener em cuenta dentro del campo de la justicia tributaria e influye em la 
estimación crítica que desde el aludido de vista se haga de cada sistema, en 
su conjunto. Pero ello no es óbice, claro está, para que esse problema de 
justicia se plantee asimismo dentro de cada uno de esos setores impositivos 
fundamentales.”  

 

Assim, sempre que a estrutura do aspecto material da hipótese de incidência 

comportar, deve ser observada a personalização do imposto.  

 

Há mais dificuldades em se verificar, todavia, a aplicabilidade do princípio da 

capacidade contributiva em relação aos impostos reais, já que a materialidade do fato 

gerador é indiferente ao sujeito passivo e suas qualidades. No entanto, segundo diversos 

doutrinadores, a aplicação da capacidade contributiva aos tributos reais é perfeitamente 

possível, embora não possa ocorrer com a mesma “qualidade” com que ocorre nos 

tributos pessoais. Além da renda, critério utilizado para a incidência de tributos de 

natureza pessoal, há outros indícios da capacidade contributiva, como o patrimônio, que 

é gravável por tributos reais.      

 

                                                 
23 COSTA, 1993, p. 53.  
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Ademais, porque a própria Constituição, no art. 145, §1º, determina, “sempre que 

possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica contribuinte, (...)”, é cada mais nítida a preocupação de, mesmo nos 

impostos reais, haver a introdução de elementos pessoais. Conforme exemplifica José 

Maurício Conti24, no ITR podemos constatar uma maior “personalização”, através da 

não incidência do tributo sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando forem 

exploradas por proprietário (sozinho ou com sua família) que não possua outro imóvel.  

 

Para a melhor visualização da aplicação do princípio da capacidade contributiva 

nos impostos reais, importante analisarmos o IPTU. 

 

4 O IPTU COMO INSTRUMENTO DA CONCRETIZAÇÃO DA ISONOMIA NO 

ESPAÇO LOCAL   

 

Há divergências também quanto à aplicabilidade da capacidade contributiva ao 

IPTU. Isto é, há aqueles que defendem a observância do princípio, pois o proprietário de 

imóvel amplo, luxuoso, deve ser mais tributado que aquele, que tem uma humilde 

residência em bairro fabril. De outro lado, outros doutrinadores referem-se à 

impossibilidade, devido à materialidade da hipótese de incidência não levar em conta 

aspectos pessoais do contribuinte e, sim, somente o imóvel objeto de tributação.   

 

Roque Antônio Carrazza posiciona-se no sentido da aplicabilidade da capacidade 

contributiva ao IPTU. Afirma que aquele proprietário com imóveis de maior valor, não 

deve somente ser mais tributado, mas, sim, “deve proporcionalmente ser mais 

tributado”, ou seja, submetido a uma alíquota maior. Exemplifica a situação o referido 

autor, do seguinte modo:  

 
“Assim, se o imóvel urbano de “A” vale 1.000 e o imóvel urbano de “B” vale 
10.000, o primeiro paga 1 e o outro, 10, ambos estarão pagando, 
proporcionalmente, o mesmo imposto, o que fere o princípio da capacidade 
contributiva. A Constituição exige, in casu, que “A” pague 1 e “B” pague, 
por hipótese, 30, já que, só por ser proprietário do imóvel mais caro, revela 
possuir maior capacidade contributiva do que “A”. Se ambos forem 

                                                 
24 CONTI, 1996. p.. 71. 
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tributados com alíquotas idênticas, estarão sendo tratados desigualmente, 
porque em desacordo com a capacidade contributiva de cada qual”25.   

 

A capacidade contributiva, portanto, é auferida através do próprio valor do 

imóvel, não levando em conta o proprietário e os demais recursos, que este possui. Há, 

através daquele critério, uma presunção iure et iure de existência de capacidade 

contributiva. Segundo Carrazza, portanto, o IPTU deve obedecer ao princípio da 

capacidade contributiva, nos termos do art. 145, §1º, primeira parte, da Constituição 

Federal, e, para isso, ser progressivo. Nesse caso, tratar-se-ia de uma progressividade 

fiscal.  

 

Todavia, em momento anterior a EC nº 29/2000, o STF decidiu pela 

impossibilidade da progressividade fiscal do IPTU, tendo em vista considerá-lo um 

imposto real, e, portanto, não haveria nele a característica da pessoalidade, necessária 

para a observância da progressividade. Vejamos a ementa da mencionada decisão:  

 

“IPTU. Progressividade. - No sistema tributário nacional é o IPTU 
inequivocamente um imposto real. - Sob o império da atual Constituição, não 
é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente 
no seu artigo 145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real que é 
incompatível com a progressividade decorrente da capacidade 
econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse 
dispositivo constitucional (genérico) com o artigo 156, § 1º (específico). - A 
interpretação sistemática da Constituição conduz inequivocamente à 
conclusão de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que alude o inciso II do 
§ 4º do artigo 182 é a explicitação especificada, inclusive com limitação 
temporal, do IPTU com finalidade extrafiscal aludido no artigo 156, I, § 1º. - 
Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de 
IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, 
aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 
182, ambos da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e 
provido, declarando-se inconstitucional o sub-item 2.2.3 do setor II da Tabela 
III da Lei 5.641, de 22.12.89, no município de Belo Horizonte.  
(STF, Tribunal Pleno, REXT n º 153.771/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 
de 05.09.97) (grifos nossos). 

 

Da decisão acima exposta, pode-se verificar que o STF não admitia a 

progressividade fiscal do IPTU com base no art. 145, §1º, da CF, com fundamento no 

seu caráter real, o que seria incompatível com a progressividade decorrente da 

                                                 
25 CARRAZA, 2002, p. 91. 
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capacidade econômica do contribuinte. Ademais, o STF não reconhecia a 

progressividade fiscal do IPTU, pois entendia que faltava lei federal que disciplinasse a 

matéria.  

 

Esta questão restou superada pela EC nº 29 de 13/09/2000, que provocou 

alterações no art. 156, §1º da CF, conforme podemos verificar:   

 
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I – propriedade predial e territorial urbana;    
(...) 
§1º Sem prejuízo da progressividade a que se refere o art. 182, §4º, II, o 
imposto previsto no inciso I poderá:  
I- ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
II- ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.” 

 

Conforme comenta Leandro Paulsen, a respeito da alteração legislativa, a 

progressividade fiscal do IPTU era vedada à luz da redação original da Constituição, 

tanto em função da natureza de imposto real de que se reveste o IPTU como em razão 

da interpretação do art. 145, parágrafo 1º, da CF. Entretanto, passou a ser admitida 

expressamente, fazendo com que os municípios pudessem graduar as alíquotas do IPTU 

em função da presumida maior capacidade contributiva do proprietário, que é titular do 

imóvel de maior valor, conforme se vê do art. 156, I, da CF26.  

 

A alteração constitucional acima provocou o STF a fazer uma distinção quanto à 

progressividade no IPTU, em relação ao advento da EC nº 29/2000. Em momento 

anterior, ela era inadmitida, por inconstitucional, conforme disposto na súmula nº 668, 

aprovada na sessão plenária de 24/09/2003, do STF: “É inconstitucional a lei municipal 

que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29/2000, alíquotas progressivas 

para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade urbana.”.  Em momento posterior à emenda, passou a ser considerada 

constitucional e legítima a progressividade de acordo com a capacidade contributiva no 

IPTU, conforme decisão no RE423768/SP, cujo resumo foi apresentado no informativo 

nº 433, de 26 a 30 de junho de 2006, e, assim, noticia: 

 
                                                 
26 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário a Luz da Doutrina e d 
Jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2008, p. 424. 
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 O Tribunal iniciou julgamento de recurso extraordinário interposto pelo 
Município de São Paulo contra acórdão do extinto Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil do referido Estado-membro que, ao prover apelação em 
mandado de segurança, declarara a inconstitucionalidade da Lei municipal 
13.250/2001 - que, dando nova redação à Lei municipal 6.989/66, 
estabeleceu alíquotas progressivas para o IPTU tendo em conta o valor venal 
e a destinação do imóvel - ao fundamento de terem sido violados os 
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, e de que a EC 29/2000, 
ao prever as citadas alíquotas, ofendeu o art. 60, § 4º, IV, da CF. O Min. 
Marco Aurélio, relator, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para, 
reconhecendo a constitucionalidade da EC 29/2000 e da Lei municipal 
6.989/66, na redação dada pela referida Lei 13.250/2001, restabelecer a 
sentença que indeferira a segurança. Após mencionar os diversos enfoques 
dados pela Corte em relação à progressividade do IPTU, concluiu, ante a 
interpretação sistemática da Constituição Federal, com o cotejo do § 1º do 
seu art. 156 com o § 1º do seu art. 145, que a EC 29/2000 veio tão-só aclarar 
o real significado do que disposto anteriormente sobre a graduação dos 
tributos, não tendo abolido nenhum direito ou garantia individual, visto que a 
redação original da CF já versava a progressividade dos impostos e a 
consideração da capacidade econômica do contribuinte. O relator reafirmou 
sua convicção, exposta em julgamentos anteriores ao advento da EC 29/2000, 
de que o § 1º do art. 145 possui cunho social da maior valia, tendo como 
objetivo único, sem limitação do alcance do que nele está contido, o 
estabelecimento de uma gradação que promova justiça tributária, onerando os 
que tenham maior capacidade para pagamento do imposto. Asseverou, no 
ponto, que a capacidade econômica do contribuinte há de ser aferida sob os 
mais diversos ângulos, inclusive o valor, em si, do imóvel. Ressaltou, 
também, que a lei impugnada foi editada ante a competência do Município e 
com base no §1º do art. 156 da CF, na redação dada pela EC 29/2000, 
concretizando a previsão constitucional, e que o texto primitivo desse 
dispositivo não se referia ao valor do imóvel e à localização e ao uso 
respectivos, mas previa a progressividade como meio de se assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade. Após os votos dos Ministros 
Cármen Lúcia, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Sepúlveda Pertence, que 
acompanhavam o voto do relator, pediu vista dos autos o Min. Carlos Britto. 
RE 423768/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 28.6.2006. (RE-
423768) (grifos nossos). 

 

A progressividade do artigo 156, da CF, portanto, está agora associada ao 

cumprimento da função social da propriedade (alíquotas diferenciadas em razão da 

localização e utilização do imóvel), como também tem relação expressa com a 

capacidade econômica do contribuinte (valor venal como indicativo da riqueza). A 

progressividade em razão da função social da propriedade já estava prevista no art. 182 

da CF, antes da EC nº 29 de 2000, ressalvando a jurisprudência do STF sempre a sua 

existência, ao aplicar a súmula 668.  

 

Passou, assim, através da EC nº 29/2000, a estar expressamente autorizada a 

cobrança de IPTU de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte, levando-se 

em conta o valor venal do imóvel, como aspecto presuntivo de riqueza.  Uma das 
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críticas feitas ao novo modelo adotado, é que, nem sempre um determinado imóvel 

luxuoso é de propriedade de alguém com posses, como no exemplo da viúva 

pensionista, que herda o único imóvel residencial. Entretanto, esta constitui uma 

exceção, que pode ser passível de isenção considerando-se critérios outros a fim de ser 

efetivado o mínimo existencial, campo em que ainda não existe a capacidade 

contributiva. Não se trata da regra geral, segundo a qual, um imóvel valioso é 

presuntivo de riqueza. Da mesma forma, a distinção quanto à progressividade das 

alíquotas no IPI e ICMS, levam em conta a maior necessidade ou não do produto à 

população, fazendo-se presumir que bens suntuosos devem ser mais onerados, porque, 

em geral, consumidos por pessoas de maior poder aquisitivo, enquanto os bens de 

primeira necessidade devem ser menos tributados por se tratarem de produtos 

indispensáveis a todos. Nem por isso, quando o um bem de luxo é consumido por uma 

pessoa de baixa renda, a incidência da alíquota é menor.  

 

No caso da função extrafiscal27 do IPTU, esta irá depender do plano diretor do 

município, ou seja, de acordo com os objetivos traçados no plano para o 

desenvolvimento da cidade, pode-se estimular um bairro fabril, ou desestimular a 

construção de prédios comerciais em um bairro residencial, através das alíquotas 

incidentes, para que haja um melhor cumprimento da função social da propriedade. 

 

A isonomia tributária no espaço local, também pode ser implementada através do 

parcelamento do IPTU de modo diferenciado entre os contribuintes, atentando-se, 

conforme decisão do STF, à capacidade contributiva.   No Recurso Extraordinário nº 

154.027-3/SP28, cujo Relator foi o Ministro Carlos Velloso, discutiu-se o parcelamento 

do IPTU de modo diferenciado entre contribuintes, de acordo com o Decreto 25.171/87 

do Município de São Paulo. Esse decreto dispôs que o IPTU dos imóveis avaliados em 

até 200 UFM poderia ser pago em até oito parcelas, enquanto que os de avaliação 

superior, poderiam ter o tributo quitado em três parcelas.  

 

                                                 
27 A extrafiscalidade consiste no uso de intrumentos tributários para a obtenção de finalidades não 
arrecadatórias, mas que estimulem, induzam ou coíbam comportamentos, tendo em vista fins outros, 
constitucionalmente consagrados. 
28 Recurso Extraordinário n. 154.027-3, Segunda Turma, Relator: Ministro Carlos Velloso, D.J. 25 nov. 
97.  
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Nesse caso, o critério principal e norteador da decisão foi a capacidade econômica 

dos contribuintes. A parte autora alegou, na ação judicial mencionada, que a igualdade 

teria sido violada ao se permitir o maior parcelamento aos imóveis de menor valor, 

enquanto que para os demais, o parcelamentos somente poderia ser feito em até três 

vezes. Porém, segundo a decisão do Pretório Excelso, com base na capacidade 

econômica dos contribuintes, essa diferenciação pode ser feita. Vejamos o voto do 

Relator para o acórdão, Ministro Carlos Velloso:  

 
“A duas, porque a realização do princípio isonômico está no tratar iguais com 
igualdade e desiguais com desigualdade. O que ocorreu, no caso, está 
descrito no acórdão: ‘(...) E parcelar desigualmente as situações desiguais 
não ofende o princípio da igualdade jurídica: os contribuintes menos 
favorecidos de recursos foram os beneficiados com prazos mais dilatados 
para o pagamento deste imposto, o que não contém qualquer injuridicidade.” 
(grifos nossos). 

 

Nesse caso, embora a capacidade econômica não se refira à instituição do 

imposto, pode ser considerado um critério adequado para a sua cobrança, não se abrindo 

mão da receita tributária, e sim, possibilitando melhores condições de pagamento para 

gerar menor sacrifício ao contribuinte. A decisão do recurso extraordinário acima 

analisado deu-se de forma unânime na Segunda Turma do STF, confirmando, assim, o 

entendimento exposto.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A capacidade contributiva, nos impostos, é um critério adequado para a 

concretização do princípio da igualdade tributária. Considerando que toda tributação 

deve recair sobre um fato, um negócio jurídico ou uma operação que revele um 

substrato econômico, e, no caso dos impostos, tratando-se esses de tributos não 

vinculados (não atinentes a uma atividade estatal específica, mas sim a um fato 

residente no campo do particular), é justamente a capacidade contributiva, que todos os 

contribuintes têm em comum.  Assim, aqueles que têm maior capacidade contributiva 

deverão pagar valores mais elevados relativamente a impostos, enquanto aqueles que 

têm menor, pagarão menos. Além disso, a proporcionalidade no seu sentido aritmético, 

não pode mais ser considerada sem a sua conjugação com a progressividade, a fim de se 
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garantir e efetivar os preceitos constitucionais que visam à diminuição das 

desigualdades econômicas existentes entre as pessoas. A progressividade, então, pode 

ser considerada como um importante meio para a redistribuição de riquezas (igualdade 

material) e cumprimento dos preceitos constitucionalmente estabelecidos.  

 

No município, onde reside a competência tributária para a instituição do IPTU 

(art. 156, I, da CF), a concretização da igualdade formal, e, principalmente material, 

ganhou força com a expressa possibilidade de fixação de alíquotas progressivas segundo 

o valor venal do imóvel, através do que restou estabelecido na EC nº 29/2000. Desta 

forma, passou-se a aceitar a tributação com observância da capacidade contributiva 

também nos impostos reais, havendo uma maior “personalização” na sua cobrança. 

Trata-se, neste caso, da utilização do IPTU, como um instrumento para a promoção da 

igualdade no âmbito local, observando-se também este princípio enquanto meio para 

tanto.  
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NORMAS TRIBUTÁRIAS AMBIENTAIS:  REVENDO UMA VELHA DICOTOMIA 

 

                                                                                    Ana Rosa Tenório de Amorim 

 

 

RESUMO 

A tributação é tradicionalmente dividida em função fiscal e extrafiscal. De acordo com o 

pensamento dominante, a função fiscal está primariamente relacionada com o provimento de 

recursos financeiros e econômicos para a manutenção do Estado. A função fiscal está 

diretamente envolvida com a obtenção dos recursos necessários para manter em 

funcionamento o aparato estatal. A função extrafiscal exerce um propósito completamente 

diferenta. Seu objetivo is influenciar o comportamento dos contribuintes, ou, mais 

amplamente, os padrões de comportamento da sociedade inteira, pela promoção de algumas 

condutas desejadas. Quanto um tributo persegue uma meta fiscal, seus esforços têm em 

mente o aumento dos ingressos para o Estado. Por outro lado, quando um tributo apresenta 

um desenho extrafiscal, suas maiores preocupações podem ser diminuir a pobreza, reduzir a 

poluição ou fomentar hábitos de vida mais saudáveis. A dicotomia fiscalidade-

extrafiscalidade is comumente aceita por jurista e elaboradores da política tributária. Embora 

tradicional, essa dicotomia é incompatível com uma correta interpretação constitucional. A 

maioria dos comportamentos e objetivos tipicamente considerados como extrafiscal já se 

encontram estabelecidos pela Constituição Brasileira quer como metas a perseguir ou 

deveres a cumprir. Uma vez que é um dever ou um objetivo estatal garantir a saúde, a 

dignidade da pessoa humana e proteger o meio ambiente, por exemplo, não é possível 

considerar esse tipo de preocupações como completamente alheias das atribuições inerentes 

ao Estado. Os elementos extrafiscal não são extrafiscal porque eles estão intrinsecamente 

relacionados com as maiores funções do Estado. É chegada a hora, portanto, de lançar uma 

visão enriquecida da fiscalidade, uma visão que englobe tanto a função fiscal como a 

extrafiscal. Partindo da análise das normas tributárias ambientais, o presente estudo procura 

demonstrar que a dicotomia fiscalidade-extrafiscalidade está completamente fora de moda e 

já caducou. 

 

PALAVRAS CHAVES: TRIBUTAÇÃO, NORMAS AMBIENTAIS, FUNÇÃO FISCAL 

E EXTRAFISCAL 
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ABSTRACT 

 Taxation is traditionally divided in fiscal and extrafiscal functions. According to standard 

thought, fiscal function is primarily related to providing financial and economic resources to 

State’s sustenance. Fiscal function is directly involved in obtaining resources needed to keep 

functioning State’s apparatus. Extrafiscal function exerts a completely different purpose. Its 

goal is influence tax payers’ behavior, and, more broadly, society pattern, by promoting 

some desired conducts. When a tax pursuits a fiscal goal, its efforts have in mind increasing 

State’s entries. On other hand, when a tax presents an extrafiscal design, its major worries 

can be diminishing poverty, reducing pollution or enhance healthier habits.  The dichotomy 

fiscal-extrafiscal functions is commonly accepted by jurists and tax policy makers. Although 

traditional, that dichotomy is incompatible with a correct constitutional interpretation. Most 

behaviors and objectives typically considered extrafiscal are already established by Brazilian 

Constitution either as goals to pursue or duties to accomplish. Since it is State’s duty or 

objective to guarantee health, and human dignity and protect environment, for instance, it is 

not possible to consider that kind of concerns as completely apart from State’s inherent 

attributions. Extrafiscal elements are not extrafiscal because they are intrinsically related to 

State’s major functions. It is time, then, to launch an enriched view of fiscality, one that 

encompass both fiscal and extrafiscal functions. Departuring from an analysis of 

envirionmental tax norms, the present study seeks to demonstrate that fiscal-extrafiscal 

dichotomy is old-fashioned and caducous. 

 

KEY WORDS: TAXATION, ENVIRONMENTAL NORMS, FISCAL AND 

EXTRAFISCAL FUNCTIONS 

 

INTRODUÇÃO 

 

  O advento das preocupações ecológicas, nas últimas décadas, colocou em 

discussão a interferência do ser humano no meio ambiente, meio este no qual o próprio 

homem se insere. A consciência de que as alterações no espaço natural impactam na 

qualidade de vida da humanidade, colocando em risco as gerações vindouras, levou à 

necessidade de estabelecer as formas e os limites da relação do homem com o meio 

ambiente. 
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  No plano jurídico, a urgência da tutela do meio ambiente, alçado à condição de 

bem comum da humanidade, ensejou o surgimento de um novo ramo na árvore jurídica: o 

Direito Ambiental. 

  A figura da árvore jurídica, aqui, presta-se a dois propósitos. Em primeiro lugar, 

ela evoca a imagem do verde, da proteção florestal, do “pulmão do mundo”, da luta contra o 

desmatamento, símbolos e problemas muito caros aos ambientalistas. Num segundo 

momento, dá uma boa idéia de qual será a abordagem do presente estudo. Esclareça-se 

melhor esse ponto. 

  Embora a relevância da matéria tenha conduzido ao surgimento do Direito 

Ambiental como ramo jurídico específico, a imagem da árvore jurídica, muito mais do que a 

de mero ramo, fortalece a idéia de que o fenômeno jurídico merece uma visão integrada, na 

qual os diversos ramos da árvore compõem um corpo unitário e devem dialogar entre si, 

permitindo que conclusões mais ricas e profícuas do que aquelas restritas a análises 

estanques sejam extraídas das discussões, em saudável interdisciplinaridade.   

  Os ramos jurídicos –– e os doutrinadores que deles se ocupam –– tendem a se 

apropriar do objeto que estudam e regulam, até mesmo como mecanismo de justificar a 

pertinência da existência dos ramos dos quais cuidam, resvalando numa postura 

ensimesmada que muitas vezes impede a adoção de medidas de tutela as quais, se 

integradas, seriam mais efetivas. 

 Nessa perspectiva, entende-se que o diálogo entre dois “ramos” jurídicos –– o 

Direito Ambiental e o Direito Tributário –– levará a uma tutela mais eficiente do meio 

ambiente. 

 Atualmente, boa parte desse diálogo entre Direito Ambiental e Direito Tributário 

se consubstancia na discussão da chamada tributação ambiental. O Direito Tributário, nesse 

sentido, vê-se utilizado como instrumento de proteção ao meio ambiente, quer incentivando 

práticas ambientalmente corretas, quer sobre-taxando situações ambientalmente lesivas. 

 O presente estudo, todavia, não se concentrará na análise dos tributos de caráter 

ambiental. Não haverá, aqui, uma preocupação em delinear de que forma impostos como 

ICMS ou IPI podem atuar como tributos ambientais.  

 O foco deste estudo será a análise do lugar que a tributação ambiental ocupa nas 

denominadas funções da tributação. Tradicionalmente, os tributaristas fazem questão de 

distinguir entre função fiscal e função extrafiscal dos tributos. Relegam, igualmente, a 

tributação ambiental ao âmbito da extrafiscalidade. 
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 Diante desse problema, há algumas perguntas que podem ser feitas. É de se 

indagar até que ponto a função fiscal pode vir a ser dissociada de práticas interventoras da 

realidade social. De igual modo, é pertinente questionar se, sob o manto dessa dicotomia 

fiscalidade/extrafiscalidade, não se esconde, na verdade, uma perspectiva que acaba por 

esterilizar a função fiscal.  

  É justamente essas perguntas que o presente estudo procura abordar. Para tanto, 

far-se-á, de início, uma apresentação do direito ao meio ambiente equilibrado, enquadrando-

o como direito fundamental inserto na Magna Carta brasileira. Em seguida, apresentar-se-á  

o problema das funções da tributação, definindo-as, para, logo adiante, abordar a questão da 

tributação ambiental e de seu enquadramento nas funções fiscais. Por fim, criticar-se-á a 

posição tradicional da doutrina, enfocando a extrafiscalidade à luz da efetivação dos direitos 

fundamentais.  

 

1.  Precisando o conceito de direito fundamental 
 

 

 A doutrina dos direitos fundamentais vem-se desenvolvendo com bastante vigor 

na maior parte dos países ocidentais. Entre as questões de desenvolvimento doutrinário está 

justamente o problema da precisão terminológica. 

 O termo direitos fundamentais é bastante confundido com outros termos 

igualmente corriqueiros na escrita dos doutrinadores. Expressões como direitos humanos, 

direitos do homem, direitos naturais são empregadas ora como sinônimos, ora com sentido 

específico.1

 Ingo Sarlet costuma fazer distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, classificando-os quanto à positivação. Desse modo, seriam tipificados como 

direitos humanos aqueles direitos positivados por meio de documentos internacionais, 

constantes de tratados ou declarações de direitos. Por outro lado, a expressão direitos 

fundamentais designaria aqueles direitos do ser humano que se encontram positivados na 

constituição. Dessa forma, os direitos fundamentais são sempre estudados quanto a um 

determinado ordenamento jurídico, enquanto os direitos humanos referem-se ao plano 

  

                                                 
1 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 

Advogados, 2001, p. 31 e ss. No mesmo sentido, veja-se SILVA, José Afonsa da. Curso de direito 
constitucional positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 179-183. 
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internacional.2 Fala-se, portanto, em direitos fundamentais instituídos pelas constituições do 

Brasil, da Espanha ou da Alemanha.  

 Baseando-se numa tradição essencialmente jusnaturalística, fala-se em direitos 

naturais do homem. Contudo, como ensina Bobbio, os direitos naturais são direitos 

históricos e é por esse motivo que a lista de direitos “naturais” aumenta no decorrer do 

tempo.3 Bobbio fala também do movimento de positivação de tais direitos, ao tratar da 

Declaração dos Direitos do Homem de 1948, o que tem o condão de afastar concepções de 

ordem jusnatural: 
   

Com a declaração de 1948, tem início uma terceira e última fase, na qual a 

afirmação dos direito é, ao mesmo tempo, universal e política: universal no 

sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos não são mais apenas 

os cidadãos desse ou daquele Estados, mas todos os homens; positiva no sentido 

de que põe em movimento um processo em cujo final os direitos do homem 

deverão ser não mais apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, 

porém efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha 

violado. (itálicos do autor).4

 

 A expressão direitos do homem, no entender de Ingo Sarlet, deve ser utilizada 

para tratar de direitos cuja positivação não ocorreu, quer em âmbito interno, quer em âmbito 

internacional.5

 Feitas essas precisões terminológicas, pode-se passar ao exame do meio 

ambiente enquanto direito fundamental positivado na Constituição Brasileira de 1988. 

 

2.  O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 

 Fala-se, dado seu caráter histórico, em três ou quatro gerações de direitos 

humanos. A primeira geração diz respeito aos direitos e liberdades individuais; a segunda 

geração compreende os chamados direitos sociais; a terceira geração dos direitos 

fundamentais abrange os direitos de fraternidade e de solidariedade. Recentemente, fala-se 

  

                                                 
2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 

Advogados, 2001, p. 33-4. 
3 Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
4 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 30. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 

Advogados, 2001, p. 34. 
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em direitos de quarta geração, ora compreendendo os direitos de ordem genética, ou, como 

quer Paulo Bonavides, os direitos resultantes do processo de globalização, como o direito ao 

pluralismo e ao regime democrático.6

 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado enquadra-se nos 

chamados direitos de solidariedade ou fraternidade e é um direito fundamental. Encontra-se 

positivado no art. 225 da CF de 1988, cujo caput se transcreve abaixo: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

  Comentando este art. 225 da Constituição Federal, Cristiane Derani faz questão 

de ressaltar três aspectos que merecem ser considerados: 

  
O texto do artigo 225 da Constituição Federal pode ser visualizado em três partes: 

1. apresentação de um direito fundamental –– direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; 2. descrição de um dever do Estado e da coletividade  

–– defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 

presentes e futuras gerações; 3. prescrição de normas impositivas de conduta, 

inclusive normas-objetivo, visando assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.7

 

 Derani faz, como o próprio nome de sua obra já indica, uma forte correlação 

entre o Direito Econômico e o Direito Ambiental. Toda a sua tese direciona-se para a 

tentativa de demonstração de que esses dois ramos do Direito são indissociáveis. Em suas 

próprias palavras: 

 
O fator natureza, ao lado do fator trabalho e do fator capital, compõe a tríade 

fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica. Isso seria o bastante 

para justificar a indissociabilidade entre direito econômico e direito ambiental. 

Contudo, existe um outro ponto, tão ou mais forte que este: a finalidade do direito 

ambiental coincide com a finalidade do direito econômico. Ambos propugnam pelo 

aumento do bem-estar ou qualidade de vida individual e coletiva. 8

  

                                                 
6 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais.  2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 

Advogados, 2001, p. 48-55. 
7 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 256. 
8 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 17. 
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 Ela permeia essa análise conjunta dos direitos econômicos e ambientais com 

considerações sobre as espécies normativas, entremeando seu estudo com elementos de 

teoria geral do direito. A menção que ela faz às normas-objetivo resulta de uma classificação 

das normas jurídicas em normas programáticas e normas-objetivo. Essas duas categorias de 

normas não são categorias excludentes, ou, para se utilizar a terminologia de Jean-Louis 

Bergel, não são categorias alternativas,  mas sim cumulativas, podendo coexistir.9

 As normas programáticas são normas essencialmente constitucionais, enquanto 

que normas-objetivo podem ser também encontradas na legislação infraconstitucional. 

Convém transcrever o que Derani entende por norma programática: 

 
As normas programáticas são, em suma, normas de organização. Dispõem sobre a 

estrutura e funcionamento de órgãos ou sobre a disciplina de processos técnicos de 

identificação e aplicação de normas. Também se referem a princípios pelos quais 

deverá nortear-se a organização do serviço público. Sua presença no ordenamento é 

orientadora, organizacional.10  
 

 As normas-objetivo, por sua vez, designam os fins que devem ser perseguidos, 

num exercício de cunho teleológico acentuado. Veja-se a definição de Derani: 

 
As normas-objetivo, como o próprio nome indica, fixam objetivos e evidenciam o 

caráter instrumental do direito, como meio para implementar diretrizes (policies). 

São elas enunciados normativos vinculados aos princípios, assumindo, portanto, 

um caráter finalístico mutável, como as demais normas, à medida que esses 

princípios se modificam. 11

 

 Essas considerações sobre a distinção entre normas-objetivo e normas 

programáticas, embora, como dito, elas não sejam excludentes, são importantes porque 

permitem melhor compreender os comentários de Derani ao art. 225 da Constituição 

Federal. Em sua análise, o art. 225, além de proclamar um direito fundamental, também 

constitui uma norma-objetivo. 

  

                                                                                                                                                      
 
9 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 277-278.  
10 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 202. 
11 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 206. 
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 Entende-se que o dever de proteção e preservação do meio ambiente é uma 

dessas normas-objetivo. Leia-se o que Derani escreveu a respeito: 

 
A partir dessa norma, obriga-se o Poder Público a incluir nas suas atividades a 

defesa e preservação do meio ambiente não apenas para resultados imediatos, 

mas também vincula-se este Estado às gerações futuras, impondo-se a ele um 

exercício de planejamento de suas atividades, a fim de garantir um ambiente 

equilibrado também paras as gerações futuras. (grifos nossos)12

 

 Viu-se, até aqui, que o meio ambiente é direito fundamental instituído pela 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225. Viu-se, igualmente, que o caput do artigo 

225 estabelece uma norma-objetivo: qual seja, o objetivo de o Estado direcionar e 

empreender suas ações e atividades levando-se em conta o dever de proteção ao meio 

ambiente. Essas distinções serão relevantes, logo mais adiante, para a compreensão das 

funções da tributação. 

 Agora, passe-se a uma outra distinção teórica, dessa vez empreendida por Ingo 

Sarlet a respeito dos direitos fundamentais. 

 

3. O direito ao meio ambiente possui também conteúdo prestacional. 
 

 Ingo Sarlet, ao tratar da multifuncionalidade dos direitos fundamentais, apresenta 

os direitos fundamentais como direitos a prestações. O termo prestações pode ser tomado, 

por sua vez, num sentido amplo e num sentido mais estreito. 

 Esclarecendo essas distinções, Ingo Sarlet assim se pronuncia: 

 
Assim, sob a rubrica genérica de direitos a prestações, podem distinguir-se grupos 

específicos de posições jurídicas fundamentais. Neste sentido, uma primeira e 

importante classificação distingue os direitos prestacionais conforme seu objeto, 

dividindo-os em direitos a prestações jurídicas (ou normativas) e direitos a 

prestações fáticas (ou materiais). De outra parte, há que atentar  para o fato de que 

os direitos a prestações não se restringem aos direitos a prestações materiais 

(direitos sociais prestacionais), englobando também a categoria de direitos de 

proteção, no sentido de direitos a medidas ativas de proteção de posição jurídicas 

fundamentais dos indivíduos por parte do Estado, bem como os direitos à 

  

                                                 
12 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 263. 
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participação na organização e procedimento. Assim, distingue-se entre os direitos 

a prestações em sentido amplo (direitos de proteção e participação na organização 

e procedimento), que, de certa forma, podem ser reportados primordialmente ao 

Estado de Direito na condição de garante da liberdade e igualdade do status 

negativus, e os direitos a prestações em sentido estrito (direitos a prestações 

materiais sociais), vinculados prioritariamente às funções do Estado Social. 13

 

 Tomado num sentido estrito, os direitos fundamentais a prestações referem-se 

aos direitos sociais, os quais, na Constituição Federal de 1988, encontram-se nos artigos 6.o 

e 7o. No sentido amplo, os direitos fundamentais à prestação compreendem direitos à 

proteção e a participação na organização e procedimento. Sarlet gosta de dizer que os 

direitos fundamentais a prestações encarados num amplo sentido encontram-se relacionados 

ao Estado de Direito de matriz liberal, bem como os direitos a prestações normativas.14

 Falando especificamente sobre uma das espécies de direitos à prestação –– os 

direitos à proteção –– Ingo Sarlet diz o seguinte: 

 
Quanto ao objeto dos direitos à proteção, é preciso levar em conta que estes não 

se restringem à proteção da vida e da integridade física, alcançando tudo que se 

encontra sob o âmbito de proteção dos direitos fundamentais, como a dignidade 

da pessoa humana em geral, a liberdade, a propriedade, incluindo até mesmo a 

proteção contra os riscos da utilização pacífica da energia atômica. Da mesma 

forma, são múltiplos os modos de realização desta proteção, que pode se dar, 

como já referido, por meio de normas penais, de normas procedimentais, de atos 

administrativos e até mesmo por uma atuação concreta dos poderes públicos.15  
 

 É de se indagar, diante dessas considerações, se o direito fundamental ao meio 

ambiente pode ser encarado como um direito à prestação. 

 Ora, analisando-se a conceituação de direitos à prestação, entendidos como 

direitos a exigir-se do Estado uma atuação específica, quer por meio de prestações materiais 

–– no caso dos direitos fundamentais de cunho social –– quer por meio de prestações 

normativas, aqui compreendidas tanto aquelas de proteção como as de participação, é de se 

  

                                                 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 
Advogados, 2001, p. 191-192. 
14 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 
Advogados, 2001, p. 194-195. 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed.  Porto Alegre: Livraria dos 
Advogados, 2001, p. 195. 
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entender que é pertinente a classificação do direito ao meio ambiente como direito a uma 

prestação de proteção. 

 Em outras palavras, pode-se exigir que o Estado atue no sentido de proteção ao 

meio ambiente por meio tanto de atividades administrativas, aqui entendidas, dentre outras, 

aquelas decorrentes do poder de polícia, como também pelo dever de elaboração de uma 

legislação que vise à persecução do objetivo colimado: um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 Volta-se, como se vê, à análise do art. 225 da Constituição Federal. Ao 

estabelecer o dever de defesa e proteção ao meio ambiente, o art. 225 prescreveu para os 

Poderes Públicos o dever de proteção do patrimônio ambiental, ao mesmo tempo em que 

conferiu à coletividade o direito de exigir essa proteção.  

 Nesse ponto em particular, dadas as várias restrições que o dever de preservação 

ambiental imputa aos particulares, tanto na sua esfera de liberdade quanto na sua esfera 

patrimonial, convém discrepar do posicionamento esboçado por Ingo Sarlet de que os 

direitos à prestação em sentido amplo vinculam-se ao modelo de Estado Liberal para dizer: 

não necessariamente. Levando-se em conta que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é também um direito à prestação em sentido amplo, há de se entender que nem 

sempre esse modelo de Estado com feições liberais é o modelo adotado nos direitos a 

prestações. 

 É possível depreender, ainda, que essa classificação proposta por Sarlet entre 

direitos à prestação em sentido amplo e direitos à prestação em sentido estrito não se 

confronta com a classificação das normas exposta por Derani. 

 O art. 225 da Constituição Federal estabelece uma norma-objetivo, que direciona 

o Estado para uma atuação de proteção ao meio ambiente, o que vem a ser justamente o 

conteúdo do direito à proteção que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado prescreve. 

 Feitas essas considerações sobre o direito ao meio ambiente como um direito 

fundamental, pode-se passar à análise do lugar que tal direito ocupa nas funções de tributar. 

 

4. As funções da tributação 

 
  Os tributaristas costumam dizer que a tributação possui basicamente duas 

funções: uma função fiscal e outra de caráter extrafiscal. 
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 Nesse sentido, Domingues Oliveira assim propõe a definição: 

 
Diferentemente do que sucede com a imposição tradicional, que visa 

exclusivamente à arrecadação de recursos financeiros (fiscais) para prover ao 

custeio dos serviços públicos, conceitua-se tributação extrafiscal aquela que é 

orientada para fins outros que não a captação de dinheiro para o Erário, tais como 

a redistribuição da renda e da terra, a defesa da economia nacional, a orientação 

dos investimentos privados para setores produtivos, a promoção do 

desenvolvimento regional ou setorial, etc.16

 

 Aliomar Baleeiro não discrepa, assim se posicionando: 

 
Quando os impostos são empregados como instrumento de intervenção ou 

regulação pública, a função fiscal propriamente dita, ou “puramente fiscal”, é 

sobrepujada pelas funções “extrafiscais”. A sua técnica é, então, adaptada ao 

desenvolvimento de determinada diretriz.17

 

 Sobre a fiscalidade, Baleeiro assim se pronuncia: 

 
O objeto precípuo e clássico da Ciência das Finanças é o estudo da atividade 

fiscal, vale dizer –– aquela desempenhada pelos poderes públicos com o 

propósito de obter e aplicar recursos para o custeio da rede de serviços públicos.18

 

  Ricardo Lobo Torres, por sua vez, faz a seguinte afirmação: 

 
A extrafiscalidade consiste na utilização do tributo para obter certos efeitos na 

área econômica e social, que transcendem a mera finalidade de fornecer recursos 

para atender às necessidades do Tesouro. A política extrafiscal justifica a 

elevação das alíquotas e o tributo excessivo, ao fito de coibir atividades nocivas 

ou prejudiciais à saúde, ao desenvolvimento econômico, à educação, etc.19

 

  

                                                 
16 OLIVEIRA, José Domingues de. Direito Tributário: capacidade contributiva. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 115. 
17 BALEEIRO, Aliomar.  Uma introdução à ciência das finanças.  14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 
176. 
18 BALEEIRO, Aliomar.  Uma introdução à ciência das finanças.  14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 7. 
19 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e tributação. v. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 135. 
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 Pela correlação com a implantação de medidas sociais, convém citar Raimundo 

Bezerra Falcão: 

 
A tributação inicialmente foi vista apenas como um instrumento para prover o 

erário público dos recursos necessários aos gastos indispensáveis –– ou, às vezes, 

de gastos dispensáveis. Essa era a tributação de objetivos fiscais, portanto. [...]. 

Tributação fiscal, destarte, é aquela que ‘se limita a retirar do patrimônio dos 

particulares, recursos pecuniários para a satisfação de necessidades públicas’, 

para usar as palavras de Souto Maior Borges.20

 

 Mais adiante, completa Falcão: 

 
Entretanto, como arremate repisaremos que, por extrafiscalidade, entender-se-á a 

atividade financeira que o Estado exercita sem o fim precípuo de obter recursos 

para seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar ou reordenar a 

economia e as relações sociais, intervindo, portanto, por exemplo, no mercado, na 

redistribuição de riquezas, nas tendências demográficas, no planejamento 

familiar.21

 

 Como se pode depreender da leitura dos textos acima, tributaristas das mais 

diversas épocas apresentam o mesmo conceito das funções da tributação. Quando o objetivo 

principal é a obtenção de recursos para desenvolver as atividades do Estado, está-se diante 

de tributação fiscal. Quando, por outro lado, procura-se atuar na sociedade para obtenção de 

fins outros que não os propriamente arrecadatórios, está-se diante da extrafiscalidade. 

 A função fiscal está intimamente relacionada com a concepção de Estado Fiscal, 

assim entendido o estado que faz uso de receitas tributárias22 para obtenção de recursos para 

financiar suas atividades. 

 Casalta Nabais ressalta que o Estado Fiscal engloba tanto o Estado Liberal como 

o Estado Social de Direito.23 Essa afirmativa se justifica se se compreende como fiscal o 

  

                                                 
20 FALCÃO, Raimundo Bezerra.  Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 43 e 45. 
21 FALCÃO, Raimundo Bezerra.  Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 48. 
22 Cf. NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 1998, o qual 
entende que o Estado Fiscal utiliza-se basicamente de impostos, não necessariamente de todos os tributos para 
seu financiamento. Esse entendimento pode ser adotado no Brasil, desde que se o compreenda apenas quanto à 
relevância dos impostos para obtenção de recursos. O volume arrecadado com as taxas não é tão significativo 
quanto o de impostos, e a utilização de contribuições de melhoria é caso raro no Brasil. 
23 NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 1998, p. 194. 
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Estado que se utiliza de receitas tributárias para seu financiamento, em contraposição a 

Estados proprietários ou empreendedores. 

 Nessa linha de raciocínio, numa concepção de cunho liberal, o Estado Fiscal se 

esgota na sua função fiscal e tem como tônica a preocupação em tributar de maneira mais 

leve possível, deixando aos cuidados dos particulares empreender e dispor de seus recursos 

da maneira que melhor lhes aprouver. Num Estado Social de Direito, caso do Brasil –– pelo 

menos em função da Constituição Federal de 1988 ––, o Estado Fiscal acopla a 

preocupações essencialmente fiscais, preocupações outras, de cunho interventor na realidade 

social. Preocupações extrafiscais, portanto.  

 Enquanto o Estado Liberal Fiscal procura proteger a propriedade, diminuindo a 

atuação Estatal e reforçando os direitos individuais, o Estado Social Fiscal instrumentaliza a 

tributação, dela fazendo uso para obtenção de fins que visem melhorar a coletividade. No 

Estado Liberal o princípio dominante é a individualidade; no Estado Social, reconhecem-se 

os direitos individuais, mas igualmente se percebe a relevância da coletividade, sendo o 

princípio dominante a solidariedade. 

 Casalta Nabais, ainda sobre a extrafiscalidade, costuma dizer que a tributação 

extrafiscal é, na verdade, Direito Econômico Fiscal, posto que atua na elaboração de 

políticas econômicas e sociais, cabendo à fiscalidade a propriedade de ser  Direito Fiscal 

Estrito. 24

 Esses esclarecimentos de Nabais tomam um relevo muito grande se se voltar à 

concepção de Cristiane Derani sobre a identidade entre Direito Econômico e Direito 

Ambiental. 

 Se um só ramo jurídico constituírem o Direito Econômico e o Ambiental e se o 

Direito Econômico Fiscal se ocupa da extrafiscalidade, tem-se que Direito Fiscal, Direito 

Econômico e Direito Ambiental emaranham-se de forma tal que simplesmente não se torna 

possível –– ou pelo menos prático –– separá-los. 

 A essas considerações voltar-se-á logo mais. Agora, cumpre tratar da tributação 

ambiental e de seu lugar entre as funções tributárias. 

 

5.  A tributação ambiental como tributação extrafiscal. 

  

                                                 
24 Cf. NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 1998, p. 629. 
Convém esclarecer que em Portugal é mais comum a expressão Direito Fiscal e não Direito Tributário, como 
se popularizou no Brasil. 
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 A utilização de tributos com o intuito de obtenção de ganhos ambientais criou, no 

Direito Tributário, a figura dos tributos ambientais. Tais tributos têm sido considerados com 

maior acuidade nos países europeus, onde várias reformas fiscais (Green Tax Reform) foram 

empreendidas pelos países membros. 

  Em relatório datado de 1996, a European Environmental Agency comenta que, 

apesar de haver um programa específico da União Européia incentivando a adoção da 

tributação ambiental, o 5th Environmental Action Programme of the EU25, a utilização de tributos 

com tais feições é bastante tímida.26

 Num outro relatório, já em novembro de 2000,27 a mesma agência comenta o 

desenvolvimento que a tributação ambiental obteve entre os países europeus. Entre os benefícios 

citados no relatório, além de uma proteção mais efetiva do meio ambiente, está justamente o 

aumento de receitas.  

 
Given that producers and consumers will not probably cease the activities that are 

being taxed, the tax and charges will raise revenues.28

 

 Essa informação é importante porque os tributos ambientais são tidos como 

essencialmente extrafiscais: ou seja, não têm como preocupação primeira a obtenção de receitas para 

o Estado. No entanto, nos países que efetivamente têm colocado em prática a tributação ambiental, 

uma das justificativas utilizadas para incentivar a adoção de reformas fiscais ecológicas é justamente 

a possibilidade de aumento de receitas. 

 Contudo, a despeito desse fato, constatado no relatório da European Environmental 

Agency já citado, a extrafiscalidade continua sendo a alcunha que os tributaristas costumam atribuir 

à tributação ambiental.  

 Nesse sentido, é conveniente citar novamente  Domingues de Oliveira: 

  
Como se vê, a tributação ambiental é genuinamente de natureza “finalística” ou 

“extrafiscal”, já que, ensina Lopez Diáz, o tributo é um dos ‘instrumentos de que 

  

                                                 
25 Em tradução nossa: 5o Programa de Ação Ambiental da União Européia. 
26 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Environmental taxes: implementation and envrionmental 
effectiveness. Copenhagen, 1996, p. 7.Disponível em : < http://www.eea.dk>. Acesso em 02 de janeiro de 
2004. 
27 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Environmental taxes: recent developments and tools for 
integration. Copenhagen, 2000. Disponível em : < http://www.eea.dk>. Acesso em 02 de janeiro de 2004. 
28 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Environmental taxes: recent developments and tools for 
integration. Copenhagen, 2000, p. 16. Disponível em : < http://www.eea.dk>. Acesso em 02 de janeiro de 
2004. Em tradução nossa: Dado que produtores e consumidores provavelmente não cessarão as atividades que 
estão sendo taxadas, os tributos e encargos aumentarão a receita.  
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dispõem os entes públicos em sua luta na prevenção de atividades contaminantes. 

A aplicação dos tributos para proteger o meio ambiente nos reconduz, cada vez 

mais, aos aspectos extrafiscais do tributo’.29  

  

 Segundo Casalta Nabais, e concordando com a tese esboçada por Cristiane 

Derani: 

 
Um exemplo bem ilustrativo do recurso à extrafiscalidade é actualmente o 

constituído pelo direito do ambiente, um  domínio jurídico que, mais do que 

formar um setor jurídico totalmente novo e justaposto aos sectores tradicionais, se 

configura fundamentalmente como cortando obliquamente a generalidade dos 

ramos de direito, tanto público como privado, mobilizando-os para a preocupação 

da defesa ambiental. Um domínio jurídico que não deixa de integrar, de algum 

modo, o direito económico na medida em que este seja concebido como a 

disciplina jurídica da economia ecológico-social de mercado.30

 

 E, logo a seguir, continua Nabais: 

 
Todavia –– e por estas modestíssimas observações nos ficamos ao concernente a 

este amplo e típico domínio da extrafiscalidade contemporânea –– nem toda a 

tributação ecológica ou ambiental se configura como (verdadeira) 

extrafiscalidade. Desde logo e antes de mais, porque a actual preocupação da 

defesa ao meio ambiente é inerente e atravessa todo o ordenamento jurídico, a ela 

não sendo por conseguinte insensível o próprio ordenamento jurídico-fiscal. [...] 

Depois não está excluída a hipótese, de resto já mencionada, de verdadeiros 

impostos ecológicos fiscais, pois que [...] impostos (ou mais amplamente tributos) 

há que visam fundamentalmente obter receitas embora, estas estejam, por via de 

regra, consignadas à realização de objectivos ecológicos.31

 

 Com essas duas citações de Nabais, pode-se passar a uma consideração da 

pertinência da manutenção da dicotomia fiscalidade/extrafiscalidade. 

 

6. Problemas da dicotomia 

  

                                                 
29 OLIVEIRA, José Domingues de. Direito Tributário e meio ambiente.  2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999,   p. 69. 
 
30 NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 1998, p. 651. 
31 NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 1998, p. 652-653. 
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 Como visto, à extrafiscalidade cabe toda e qualquer intervenção na economia, no 

âmbito social e mesmo na esfera ambiental. O espaço relegado à fiscalidade, tida como 

atividade financeira principal do Estado, é tão somente o arrecadar recursos. 

 Um dos problemas dessa dicotomia é que ela justamente esteriliza a fiscalidade 

e, pior que isso, toma como sua justificativa a mera necessidade de o Estado obter recursos. 

 Não se pretende aqui, de modo algum, negar a necessidade de o Estado auferir 

receitas de ordem tributária, como podem pretender os adeptos de um anarquismo fiscal. 

Mas é justamente essa possibilidade de, para o Estado tributar, bastar lançar mão do 

argumento da fiscalidade que inquieta e preocupa. 

   A dicotomia fiscalidade/extrafiscalidade, que enxerta no extra, no externo, todas 

as perspectivas de cunho axiológico mais vultosas, já denota muito bem para que serve tal 

fiscalidade: para conduzir a tributação a uma neutralidade axiológica. 

  Embora se conceda à extrafiscalidade a possibilidade de intervir desta ou daquela 

maneira, a extrafiscalidade, como sua própria etimologia já indica, não é imprescindível. É 

extra, é um plus, um acréscimo, uma benevolência. A fiscalidade, com sua fome 

arrecadadora, tem seu fim em si mesma. Não por acaso as receitas dos impostos não são 

afetadas. Condicioná-las para quê?  

  Ressalte-se que não se está, aqui, numa esfera exclusiva do pensamento liberal. 

A ênfase no fiscalismo, com sua esterilidade e secura, dá a impressão de poder impedir que 

o patrimônio dos particulares fique sujeito às mais variadas motivações de imposição 

tributária, típicas da extrafiscalidade. 

  Todavia, o argumento de que basta a necessidade de arrecadação, característico 

do fiscalismo, associado a políticas de incentivo a exações extrafiscais, a princípio 

pertinentes, esconde, na verdade, o manejo de ambas as funções para, senão um aumento da 

carga tributária, pelo menos uma manipulação que, além de desrespeitar os princípios 

tributários insculpidos na Constituição, ainda desvirtuam a função extrafiscal, 

deslegitimando-a. 

 É de se entender que essa dicotomia não é mais aceitável. Um representante de 

vulto da visão dicotômica, Casalta Nabais, afirma que há tributos ambientais com caráter 

fiscal, como alertara em seu relatório a European Environmental Agency. 
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  Ora, se a finalidade da tributação já não é mais, por si só, elemento diferenciador 

das duas funções, de difícil identificação prática, como já alertara Baleeiro32, pergunta-se: 

para que manter a dicotomia? 

 Se há impostos ambientais fiscais, em que os interesses se entrelaçam, como 

admite Nabais, esfacelada está a dicotomia, posto que deixa penetrar uma terceira função, 

que mescla elementos das outras duas. É preciso entender que, adotando-se a dicotomia, 

mesmo um tributo de cunho “extrafiscal” irá amealhar recursos para o Estado, visto que, de 

todo modo, alguma receita haverá de ser obtida. O critério de obtenção de receitas é falho, 

porque receita haverá de ser obtida de todo modo. 

 A utilização de benefícios fiscais é outra questão a ser ponderada. Os tributos 

ambientais não tratam exclusivamente de incentivar práticas ambientalmente corretas, mas 

também de tributar mais onerosamente as condutas ambientalmente lesivas, daí se falar de 

neutralização de receitas.33

 Convém aqui relembrar as discussões sobre normas-objetivo e direitos 

fundamentais à prestação estatal.  

 O dever de proteção ao meio ambiente, inserido que foi no artigo 225 da 

Constituição Federal e considerado norma-objetivo, orienta toda a conduta estatal. Repise-

se: toda, absolutamente toda conduta estatal. O Estado está obrigado a, negativamente, não 

lançar mão de medidas administrativas ou legais que prejudiquem o meio ambiente34 e, 

positivamente, a atuar de modo a proteger o patrimônio ambiental. 

 Com isso quer-se dizer que não basta apenas fiscalizar, mas igualmente legislar: 

são os direitos à prestação em sentido amplo, de que nos fala Ingo Sarlet.  

 Sendo a tributação prerrogativa do Estado, uma atividade sua, essa atividade 

deverá –– veja-se bem, deverá –– coadunar-se com os demais princípios da Constituição, 

notadamente esse que, numa norma-objetivo, estabelece o dever de proteger o meio 

ambiente.  

 Não fica ao alvedrio do legislador estabelecer, quando bem entender, se tal ou 

qual imposto deve ter finalidade extrafiscal. Se a tributação é em si mesma instrumental, 

  

                                                 
32 BALEEIRO, Aliomar.  Uma introdução à ciência das finanças.  14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 7. 
 
33 Cf. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Environmental taxes: recent developments and tools for 
integration. Copenhagen, 2000, p. 16. Disponível em : < http://www.eea.dk>. Acesso em 02 de janeiro de 
200.4 
34 Nesse sentido, seriam passíveis de argüição de inconstitucionalidade as leis que incentivam transgênicos – se 
comprovado o prejuízo ao meio ambiente. 
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essa instrumentalidade há de ser utilizada para alcance dos demais objetivos, princípios e 

direitos fundamentais insertos na Constituição Federal. 

 A manutenção de uma tributação extrafiscal dá a impressão de que as possíveis 

razões extrafiscais são beneplácitos legislativos, onde os legisladores se compadecem de 

determinando situação e vêem por bem instituir ingredientes ambientais ou sociais em suas 

decisões. Não se trata de favor do legislador, mas sim de efetivo cumprimento dos deveres 

constitucionais. Nesse caso, há uma vinculação legislativa que se opera não apenas 

negativamente –– ou seja, na proibição de instituir leis contrárias aos princípios e deveres 

constitucionais –– mas também positivamente, ensejando um agir legiferante que busque a 

efetivação daqueles deveres imputados ao Estado e dos princípios da Constituição. 

 Assim, a fiscalidade não pode ser encarada como fim em si própria. Se é verdade 

que o Estado precisa nutrir-se de recursos financeiros, isso não significa que a “dieta” possa 

desconsiderar os demais princípios e objetivos constitucionais, como se o sistema tributário 

constituísse um gueto dentro da Constituição Federal. A fiscalidade precisa ser preenchida 

com esse conteúdo axiológico típico da tributação “extrafiscal”, para melhor fundar as bases 

para uma atuação legítima.  

  Propõe-se uma nova fiscalidade: uma fiscalidade que internalize o que antes era 

tido meramente como extra, esteja cônscia de sua instrumentalidade e vise não somente 

obter recursos para a manutenção das funções do Estado, mas compreenda também que 

entre os objetivos do Estado estão a diminuição das pobreza, a redução das desigualdades 

regionais, a geração do desenvolvimento –– que está intrinsecamente ligado à busca por um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, uma fiscalidade internamente fértil e 

dialogante. 

 Também não é demais lembrar que a tributação incide sobre um substrato 

econômico e, como bem esclareceu Fabíola Albuquerque35, o direito de propriedade teve seu 

conteúdo modificado pelas preocupações de ordem ambiental. Ou seja, de todo modo, a 

atuação tributária haverá de incidir com base numa preocupação ambiental, quer se 

reconheça esse fato –– como o faz Nabais –– quer não se o admita. 

 Desta feita, a dicotomia extrafiscalidade/fiscalidade é ultrapassada, face a 

necessidade de efetivação dos direitos e objetivos fundamentais insculpidos na Constituição 

Federal. 

      

  

                                                 
35 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Direito de Propriedade e Meio Ambiente.  Curitiba: Juruá, 1999.  
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CONCLUSÕES 

 

 

 Diante de tudo que foi aqui exposto,  é possível concluir que a dicotomia 

fiscalidade/extrafiscalidade possui sérios problemas de justificação. 

 Entender pela pertinência da dicotomia é compreender o fenômeno tributário de 

maneira alienante e adotar o mero argumento da necessidade de receita como justificativa 

para exação. 

 O Direito Tributário é essencialmente instrumental, visto que é instrumento de 

obtenção de recursos para manutenção do Estado. Ocorre que entre as funções do Estado 

não se encontram apenas e tão-somente a manutenção da máquina estatal, mas igualmente, e 

principalmente, a observância aos direitos e princípios instituídos pela Constituição Federal 

de 1988. 

 Além da instrumentalidade, a tributação atua sempre na sociedade, com maior ou 

menor intensidade na interferência. Adotar-se a necessidade de a fiscalidade ser preenchida 

com as preocupações axio e teleológicas típicas da “extrafiscalidade” é apenas reconhecer, 

em primeiro lugar, essa instrumentalidade das normas tributárias e, em segundo lugar, 

compreender que a adoção de uma fiscalidade enriquecida não significa fugir das funções 

estatais, mas sim melhor atendê-las. 
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 A norma-objetivo que, no caso do meio ambiente, institui um direito à prestação 

estatal, pode justificar, no plano tributário-ambiental, a necessidade de se compreender o 

fenômeno financeiro do Estado de modo mais consentâneo com a Constituição Federal. 

 Buscar a efetividade das normas constitucionais, inclusive mediante a vinculação 

do Poder Legislativo, é atribuição de uma função fiscal que incorpora os elementos 

extrafiscais, fazendo surgir um todo indissociável. 

 Além da possibilidade de uma tributação ambiental essencialmente fiscal sim, no 

sentido de fiscalidade enriquecida que aqui se apresenta, é oportuno e relevante dizer que 

esse conceito de fiscalidade aqui defendido –– comprometido com a efetividade dos direitos 

fundamentais e demais princípios constitucionais –– pode ser transposto para qualquer área 

até então tida como extrafiscal. Assim, uma tributação que vise diminuir desigualdades 

regionais e obter recursos para erradicação da pobreza são necessariamente fiscais. É 

justamente essa proposta de uma fiscalidade comprometida com os direitos fundamentais o 

objetivo deste presente estudo, que se espera ter cumprido. 
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A TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA PARA PEQUENAS EMPRESAS: MECANISMO 

PARA POSITIVAR VALORES E PRINCÍPIOS ECONÔMICO-CONSTITUCIONAIS 

 

 

César Maurício Zanluchi∗

 

RESUMO  

Visando satisfazer os ideários dos modelos democráticos e republicanos do Estado brasileiro, que 

enaltecem os valores da liberdade e da igualdade, foi destinado ao Estado o dever de desferir um 

tratamento diferenciado aos pequenos empresários. O intuito é garantir o acesso e a permanência 

na atividade econômica diante da confirmada desigualdade de condições com as grandes 

empresas. Ao Estado é dado o patronato de estabelecer políticas públicas que concretizem as 

normas constitucionais reunidas no capítulo que apresenta o regime jurídico-econômico, a partir 

de 1988, no Brasil. Deve assim, conceder às microempresas e empresas de pequeno porte um 

tratamento diferenciado no âmbito tributário, de deveres administrativos e creditícios, conforme 

prescrito na Constituição no Art. 170, IX e Art. 179. A União, no exercício da competência 

tributária editou a Lei Complementar nº 123/2006, instituindo o sistema integrado para 

pagamentos de tributos federais denominado regime tributário SIMPLES. Em seu Art. 3º indicou 

o critério do faturamento para qualificar empresas nesta categoria. No entanto, no Art. 17, 

utilizou-se de critérios diferentes do faturamento e com isto exclui do direito constitucional a este 

tratamento especial. Ao impor um tratamento diferenciado aos pequenos empresários, garantiu-se 

a igualdade material, que por sua vez positiva os direitos, já referidos, de acesso (livre iniciativa), 

permanência e de condições para o enfrentamento das regras da livre concorrência. As exclusões 

de pequenas empresas têm reflexos jurídicos, sociais e econômicos graves. Entre eles, diminuem 

as oportunidades de emprego e o desenvolvimento sócio-econômico do País. Tais constatações 

comprovam um desencontro entre políticas públicas desejadas pelo Estado Brasileiro e políticas 

públicas praticadas pelos governos. Sob aspecto constitucional as políticas do Estado são 

irrenunciáveis. Assim, a inconstitucionalidade da Lei deve ser discutida. 

                                                 
∗ Mestre em Direito pela UNIMAR-Universidade de Marília. Professor de Direito Tributário, Financeiro e 

Adminsitrativo na Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, advogado militante na área de Direito Público. 
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PALAVRAS-CHAVE: TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA; MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; DEMOCRACIA E IGUALDADE. 

 

ABSTRACT 

Aiming to satisfy the ideals of democratic and republic’s patterns of the Brazilian State that exalt 

the values of freedom and equality, was destined to the to the State the duty to strike a distinct 

treatment to small entrepreneurs. The purpose is to guarantee the access and its permanence in 

the economic activity, trying to avoid the confirmed inequality of conditions with the big 

companies. To the State is given the patronage to establish public politics that materialize 

constitutional rules congregated on the chapter that is destined for the legal economic regime 

adopted since 1988 in Brazil. Thus, must grant to the micro companies and small business 

companies a distinct treatment in the tributary area, an administrative and credit duties as 

prescribed in the articles 170, IX and 179. The Union in the exercise of the tributary competency 

published the law number 123/2006, instituting the system integrated for payments of federal 

tributes called “tributário SIMPLES” regime. In its second Article indicated a invoicing to 

qualify entrepreneurs in this category. Nevertheless, in the ninth Article was utilized different 

criterions in invoicing excluding the Constitutional law to this special treatment. When imposed 

this distinct treatment to small entrepreneurs, was guaranteed a material of equality that 

positively its laws, already related, of access (free of initiative), permanence and the conditions to 

confront the rules of business competition’s freedom. The exclusion of small entrepreneurs has a 

bad juridical, social and economical reflex. Among them, the decrease of jobs opportunity and 

the social economic development of the country. Such statements prove a disagreement between 

public politics wished for the governments. Under a constitutional aspect, the State politics are 

not renunciable, This way, the unconstitutionality of the law must be discussed. 

 

KEY WORDS: DIFFERENTIATED TAXATION; MICROCOMPANIES AND SMALL 

BUSINESS COMPANIES; DEMOCRACY AND EQUALITY. 
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1. Introdução 

                        Com 20 anos de existência, a Constituição Federal teve sua participação na 

formação do sistema econômico-empresarial vivenciado nos dias de hoje. Com isso, é oportuno 

fazer-se uma reflexão sobre os avanços esperados e aqueles efetivamente alcançados pela 

positivação de valores constitucionais. O corte proposto é para o âmbito dos direitos positivados 

no capítulo da ordem econômica, especificamente quanto àqueles que deveriam ser 

experimentados pelos micro e pequenos empresários.  

                     Algumas premissas precisam ser definidas para o intento da pesquisa: reconhece-se 

que a solução do problema está no ordenamento jurídico no nível constitucional, ao estabelecer o 

regime jurídico-econômico; é possível identificar um direito subjetivo dos destinatários destas 

normas e o correlato dever jurídico dos governos de intervirem na ordem econômica, de forma 

indireta, por meio da regulação normativa e do incentivo, a partir de uma interpretação 

sistemática do Art. 170, IV, IX e parágrafo único, além do disposto no Art. 179 da Constituição 

Federal; que os parâmetros constitucionais são os únicos válidos para identificar quais empresas 

devem ser qualificadas como micro e pequeno empresário titular dos direitos a um tratamento 

diferenciado, sob pena do vício da inconstitucionalidade.  

                           Este estudo pretende demonstrar que os direitos constitucionais precisam de 

efetividade, especialmente face à relevância da atuação das pequenas e microempresas no 

mercado, destacados em várias pesquisas econômicas. Elas têm atuação importante no mercado: 

geram empregos; oferecem produtos e serviços atendendo ao princípio da defesa dos interesses 

do consumidor e às premissas da livre concorrência; desenvolvem tecnologias; possibilitam a 

vivência com a livre iniciativa; enfim, participam ativamente para o desenvolvimento sócio-

econômico do Brasil e para alcançar os objetivos em direção de justiça social.   

                         Sendo assim, todos os esforços de interpretação da ordem econômica 

constitucional devem ser no sentido de que os direitos a elas garantidos deixem de ser uma 

expectativa e passem, em breve tempo, a ser uma realidade. 
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1. A estruturação do ordenamento jurídico constitucional e a positivação de 

seus valores  
 

O ordenamento jurídico é um sistema de proposições de direito composto por 

normas dispostas numa estrutura hierárquica convergente da norma fundamental,1 formando com 

ela, uma pirâmide normativa.2 Cada uma das unidades normativas têm fundamento de validade 

formal e material, nas normas imediatamente superiores, retornando ao nível constitucional de 

onde originaram .  

As normas componentes do ordenamento jurídico, conforme sistematização de 

Bobbio, dividem-se em dois grupos: normas de comportamento e normas de estrutura.3 As 

primeiras têm por destinatários as condutas das pessoas nas relações de intersubjetividade que 

acontecem no nível dos fatos, da convivência humana. Prescrevem um dever-ser jurídico 

indicando comportamentos obrigatórios, permitidos ou proibidos. As normas de estrutura têm por 

destinatários os sujeitos produtores de normas. Têm como conteúdo estabelecer limites para a 

produção de normas de comportamento ou mesmo outras normas de estruturas. Elas dispõem 

sobre órgãos do estado, procedimentos e modos pelos quais as normas devem ser criadas, 

transformadas ou expulsas do sistema.4  

 

1.1. Estrutura da norma jurídica 

A norma jurídica é a unidade do ordenamento jurídico e sua composição é 

bimembre, ou seja: norma primária (direito material) e norma secundária (direito processual). 

Este é o posicionamento atual de Hans Kelsen.5, para quem as normas primárias indicam o fato 

jurídico e prescrevem uma conduta humana a ser seguida e seus reflexos no universo jurídico 

(relação jurídica); já as secundárias são as que indicam a antijuridicidade (descumprimento de 

                                                 
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 135-138. 
2 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 
2003, p. 27. 
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Op cit. p 138-139. 
4 Ibidem, p. 139. 
5 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 1986, p. 181. 
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dever jurídico) e a respectiva sanção. Carlos Cossio,6 mesmo se coadunando com o entendimento 

de Kelsen, dá uma outra denominação às normas: endonormas e perinormas.  

A análise destas normas sob aspecto da Lógica Jurídica, especificamente nos 

estudos normativos em plano sintático, tem-se que elas podem ser construídas a partir da moldura 

das proposições hipotéticas condicionais:  “ se (antecedente) então (conseqüente)”.  É a 

composição interna das normas jurídicas. Para a norma primária, no antecedente há a descrição 

de um fato de relevância jurídica (fato jurídico) e no conseqüente a prescrição de uma conduta 

proibida, obrigatória ou permitida (modais deônticos), relação jurídica material, onde está o 

direito subjetivo. Para a norma secundária, no antecedente tem-se a descrição do descumprimento 

de um dever (antijuridicidade) e no conseqüente a prescrição da sanção jurídica, relação jurídica 

processual, onde estão os direitos de ação, de defesa e a pretensão a ser discutida perante o 

Estado-juiz.  

Nesta estrutura são identificados dois “dever-ser”. O dever ser 

interproposicional, que seria o enlace entre o antecedente e o conseqüente, posto por uma decisão 

política pré-legislativa (liberdade do legislador), vinculando um determinado antecedente a um 

ou mais conseqüentes. O dever-ser intraproposicional, alojado nas relações jurídicas, ou seja, 

prescrevendo as condutas jurídicas (modais deônticos) desejadas. 

As normas jurídicas prescrevem, explícita ou implicitamente, o deve-ser, a 

conduta dos indivíduos, das autoridades e das instituições na vida social. “É um princípio diretivo 

da conduta”7.   

Paulo de Barros Carvalho8, com amparo na teoria adotada por Norberto Bobbio, 

em sua obra Studi per una Teoria Generale del Diritto, expõe que a norma jurídica apresenta-se 

como uma espécie do gênero “proposição prescritiva”, na forma de ação-tipo e força cogente, 

capaz de impor seus valores sociais hipotéticos. 

Do exposto é possível afirmar que por meio do fenômeno da produção 

normativa, a partir da estrutura apresentada, tem-se no Direito um dos instrumentos para que os 

valores eleitos pela sociedade como valores jurídicos possam ser realizados.  Especialmente, 

                                                 
6 COSSIO, Carlos. 1964. apud CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 45-47.  
7 DINIZ, Maria Helena. Conceito de norma jurídica como problema de essência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
89. 
8 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 35.   
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porque na essência do Direito encontram-se os mecanismos da sanção e coerção estatal, para 

impor a conduta desejável. Esta imperatividade está presente em toda a norma jurídica, seja ela 

uma norma relacionada à organização e estruturação do Estado ou à regulação das relações 

sociais.  

 

1.2. Estrutura do Sistema Normativo Constitucional. 
A Constituição é um [...] sistema de proposições normativas, integrante de 

outro sistema de amplitude global que é o ordenamento jurídico vigente [...]9.Como um sistema 

normativo, ela é composta por normas de estrutura e normas de comportamento, que têm por 

conteúdo tratar de matérias essencialmente  e formalmente constitucionais.  

Para positivar os modelos de estado, de governo, os direitos fundamentais, 

indicar valores jurídicos e outros temas constitucionais, o legislador constituinte utiliza, para a 

produção do texto jurídico, linguagem com termos abertos que permitem absorção das realidades 

sociais vigentes em cada época. A partir desta linguagem é possível identificar valores e normas 

que podem ser princípios ou regras que têm a capacidade de permitir a produção de outras 

normas infraconstitucionais para disciplinar as relações humanas em diferentes momentos, 

adaptando-se às mudanças que ocorrem no nível social.  

No ordenamento constitucional, os princípios e as regras não ocupam o mesmo 

grau de importância. Os princípios, diante do nível axiológico que carregam, estão em um grau 

diferenciado em relação às regras. Eles são alicerce, base, normas elementares de um 

ordenamento jurídico. Revelam um conjunto de preceitos de maior carga axiológica que os das 

regras.  

Vários autores, entre os quais Alexy10, Canotilho11, Bandeira de Mello12, 

Carraza13, Bonavides14 e Grau15 desenvolveram a idéia de princípio como sendo o ponto 

fundamental para a construção de um ordenamento constitucional.  

                                                 
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva: 2004, p. 141-142. 
10 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1997. 
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op cit. 
12 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
13 CARRAZA, Roque Antonio. Op cit.. 
14 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
15 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1998. 9. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2004. 
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Nas palavras de Karl Larenz16, ao tratar das características dos princípios, 

enaltece que representam um papel de grande relevância para o ordenamento jurídico, por 

estabelecerem comandos fundamentais auxiliadores dos intérpretes na aplicação de outras 

normas. Não possuem capacidade de aplicação direta, pois ainda lhes falta o caráter formal de 

proposição jurídica. Têm caráter normativo, pois direcionam as condutas a serem seguidas, 

porém sem força coativa direta. São dotados de comandos imperativos, com menor intensidade 

em relação ao das regras, mas são capazes de impor suas prescrições. 

Um outro critério distintivo dos princípios em relação às regras é a função de 

fundamento normativo para a tomada de decisão, sendo essa qualidade decorrente do modo 

hipotético de formulação da prescrição normativa.17 Eles, ao contrário das regras, possuem um 

conteúdo axiológico explícito, mas, para a positivação de tais valores, necessitam das regras, ou 

seja, passar pelo processo de positivação.     

Os princípios podem ser analisados exaltando-se os valores por eles protegidos, 

sem, contudo, examinar os mecanismos necessários para a positivação destes mesmos valores. 

Por tal motivo, sobressaem como verdadeiros alicerces de um ordenamento jurídico. 

O princípio está, necessariamente, relacionado  a origem, início de um estudo 

ou de alguma coisa. Para a Ciência do Direito, o estudo dos princípios guarda especial 

importância, na medida em que eles figuram em todos os micro-sistemas jurídicos. Por serem os 

alicerces do ordenamento se encontram no topo da estrutura normativa, seguidos de perto pelas 

regras. 

As normas jurídicas são proposições lógico-jurídicas que prescrevem comandos 

reguladores das atividades do mundo real, do mundo do ser. Os princípios, na mesma linha, 

prescrevem comandos direcionadores das atividades do mundo do ser, estão presentes, como 

espécies de normas jurídicas, no mundo do dever-ser. A inobservância dos comandos trazidos 

pelos princípios acarreta também antijuridicidade e, conseqüentemente, sanção. Considerando o 

nível hierárquico que ocupam no ordenamento a sanção é a de invalidar a norma (regra) 

produzida em desconformidade.  

                                                 
16 LARENZ, Karl. 1991. p. 23. apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 27. 
17 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003,  p. 30. 

4772



 

 

1.2.1 Valores jurídicos e princípios constitucionais  

Os valores extraídos do mundo do ser estão presentes na construção das normas 

jurídicas. As normas jurídicas estão impregnadas por este componente axiológico, seja com 

maior ou menor intensidade, a depender de sua graduação dentro do ordenamento jurídico. 

Existem enunciados normativos que possuem uma carga maior de valor, como 

é o caso dos princípios. Por este motivo, acabam exercendo influência na construção das normas 

de nível inferior, projetando-se também nas condutas a serem adotadas nas relações jurídicas. 

Tanto os princípios quanto os valores exercem uma influência marcante na 

condução das relações sociais, porém ambos não se confundem. Conforme sistematização de 

Paulo de Barros Carvalho18 os princípios possuem característica de norma jurídica de posição 

hierárquica privilegiada e são capazes de promover limites objetivos. Os valores compõem a 

formação tanto das normas de estrutura quanto das normas de comportamento, mas são 

considerados independentemente da estrutura da norma. A fim de se tornar objetiva, a expressão 

dos fundamentos dos valores requer objetos da experiência social, mas os valores não se esgotam 

diante destes objetos.  

Já os princípios, por traçarem limites objetivos, demandam uma menor 

complexidade na construção do seu sentido. O princípio da igualdade prescrito pelo Art. 5º da 

Constituição Federal, de 1988, é um destes limites objetivos.  A compreensão de tal princípio é 

mais facilitada que a do valor igualdade.  Exemplificando: para reconhecer a observância às 

prescrições do princípio, basta analisar o instrumento que introduziu norma no ordenamento 

jurídico e verificar se há um tratamento igualitário a todos os destinatários da nova lei.  

Entretanto, para compreensão do valor igualdade, é necessária maior abstração. Ressalte-se, 

ainda, que o conteúdo do valor não se esgota diante da norma.  

Os valores são construídos em um processo histórico e vivenciados por uma 

sociedade.19 Os princípios que neles se fundamentam tem origem a partir da maneira como os 

valores serão percebidos.20

                                                 
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004,  p. 144. 
19 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 145. 
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Estes valores podem ser encontrados tanto em termos abstratos, como na 

construção de modelos jurídicos de Estado e de Governo. Na vivência com as estruturas 

positivadas será possível identificar se são ou não realizados. Aqueles valores registrados em 

nível constitucional, através de atos políticos, se alojam em posição privilegiada, aguardando um 

processo de positivação para que possam alcançar o patamar de efetiva realização no plano das 

relações humanas.21

 

2. OS VALORES DA LIBERDADE E IGUALDADE POSITIVIDOS NA 

ORDEM ECONÔMICA: PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA 

LIVRE CONCORRÊNCIA 
 

Os valores liberdade e igualdade estão indicados em várias passagens da 

Constituição Brasileira de 1988. A positivação destes valores pode ser vista, também, no capítulo 

destinado à ordem econômica. Em relação à liberdade, especialmente, quando garante direito a 

todo cidadão de exercer livremente uma atividade econômica, independente de autorização do 

Estado. É o ideário do Estado Liberal, concretizado pelo Princípio da Livre Iniciativa.  

No Brasil, o livre exercício de uma atividade econômica não deve ser encarado 

de uma forma plena, pois há autorização constitucional para impor limitações à livre iniciativa, 

sempre por meio de norma jurídica introduzida por lei.  As limitações são intervenções do Estado 

para impor aos sujeitos das relações econômicas respeito a outros valores e princípios que 

integram a ordem jurídico-econômica nacional, entre eles, o de evitar o abuso do poder 

econômico. Tem-se a presença do ideário de um Estado Social que prima pela vivência com o 

valor da igualdade material. No texto constitucional está expressa a positivação da liberdade 

contornada pela igualdade. O valor liberdade garantido pela livre iniciativa e o valor igualdade 

pela intervenção estatal cumprindo seu dever de garantir a todos os agentes econômicos os 

mesmos direitos. 

                                                                                                                                                              
20 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. 3. ed. rev. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 170.  
21 BASSOLI, Marlene Kempfer. Positivação de valores constitucionais. ARGUMENTUM – Revista de Direito.  
Marília, SP, Universidade de Marília (Unimar), v. 4, 2004,  p. 167. 
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A idéia de livre iniciativa privada, como termo de liberdade de atuação dos 

particulares no mercado econômico, está presente desde a Carta Imperial, que em seu Art. 179, 

inciso XXIV, prescrevia: “[...] Nenhum gênero de trabalho, de cultura, de indústria, ou comércio 

pode ser proibido, uma vez que não se oponha aos costumes públicos, à segurança, e saúde dos 

cidadãos”22. 

O fundamento da livre iniciativa não parou de ser buscado pelo legislador 

constituinte como meio de regular e direcionar as relações econômicas: o Art. 72, § 24, de nossa 

primeira Constituição republicana, de 1891; o Art. 115 da Constituição de 1934; e o Art. 135 da 

Constituição de 193723.   

Até 1946, a expressão liberdade de iniciativa não havia ainda sido textualizada 

em constituições. O Art. 145 da Constituição, desse mesmo ano, trazia a prescrição: “A ordem 

econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade 

de iniciativa com a valorização do trabalho humano”. Estas mesmas prescrições vieram a serem 

repetidas na Constituição de 196724. 

A livre iniciativa passou, então, de um entendimento feito pelo intérprete 

constitucional para um comando expresso, em conformidade com um modelo de Estado Liberal, 

em que a liberdade é considerada o bem maior do cidadão. A Constituição de 1967 e a Emenda 

Constitucional nº 1/69, não só expressaram textualmente a liberdade de iniciativa, como também 

lhes deram um tratamento privilegiado, o de um verdadeiro princípio da ordem econômica25.   

A Constituição de 1988 em seu Art. 170 traz a prescrição de ser a livre 

iniciativa um dos fundamentos da ordem econômica brasileira, “[...] o princípio básico do 

liberalismo econômico”26. Galgou o nível de princípio fundamental do Estado Democrático de 

Direito, nos termos do Art.1º, IV. 

                                                 
22 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003, p. 245. 
23 ibidem, p. 246. 
24 TAVARES, loco citato. 
25 GRAU, Eros Roberto. Op cit. p. 183. 
26 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 
773. 
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A liberdade deve ser conjugada em harmonia com os objetivos da ordem 

econômica, isto é, garantir a realização da justiça social e do bem-estar coletivo27, enaltecendo os 

ideais de um modelo social de economia.  

  Complementando os ideais tanto do modelo liberal, fundado na liberdade, 

quanto do social, com bases na isonomia, a livre iniciativa, conforme prescrita no caput e 

parágrafo único do Art. 170 da Constituição, busca amparo nas bases da livre concorrência. Tanto 

é assim, que Eros Roberto Grau28 prefere defini-las em conjunto. 

 Positivada no texto constitucional em seu Art. 170, IV, a livre concorrência 

tem por fundamento básico a competição entre as empresas sem qualquer interferência do Estado. 

Esta competição seria dotada de elementos naturais de auto-regulação do mercado. Porém, a 

auto-regulação do mercado é uma realidade muitas vezes não alcançada, devido à influência de 

empresas voltadas à pratica de atitudes ofensivas à ordem econômica. 

As organizações societárias ou outras condutas da ordem econômica podem 

levar à concentração do poder econômico e à figura do monopólio. São atitudes empresariais 

capazes de quebrar a harmonia nas relações econômicas. Este afastamento artificial da 

competição entre as empresas, não é — e nem deve ser — tolerado em um mercado construído 

em bases ideológicas de Estado Social de Direito, em que o objetivo a ser alcançado com a livre 

concorrência não é mais aquele do liberalismo tradicional — no qual a atuação das empresas 

deve ser livre em todos os aspectos, deixando a natureza empresarial ditar as regras —, mas sim o 

equilíbrio entre as grandes corporações e os pequenos empresários.29 A livre concorrência, neste 

modelo, dá aos participantes do mercado econômico o direito de competirem entre si, utilizando 

meios lícitos, observando, acima de tudo, a igualdade material. 

 Em um mercado livre, como o idealiza o modelo liberal de Estado, a 

concentração econômica pode se tornar uma realidade. A atual Constituição reconhece a força do 

poder econômico, tanto que condena o abuso nos termos do Art. 173, § 4º. Desta forma a 

intervenção do Estado vem para assegurar oportunidade a todos que querem ter acesso e 

permanecer atuando na atividade econômica. A proteção do mercado econômico deve ser 

                                                 
27 TAVARES, André Ramos. Op cit. p. 251. 
28 GRAU, Eros Roberto. Op cit, p. 185. 
29 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito econômico. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005,  p. 129. 

4776



 

realizada para impedir as atuações abusivas. Um mercado totalmente livre somente seria admitido 

com ausência do fenômeno do abuso do poder econômico30.  

 

3. Microempresas e Empresa de Pequeno Porte e as barreiras impostas pela 

Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006.   
 

 O Direito deve estar a serviço de realizar os valores e os princípios 

constitucionais.  Considerando o exposto no item anterior, é dever do Estado, a partir dos ditames 

constitucionais, dar continuidade ao processo de produção de normas para que os valores da 

liberdade -- livre iniciativa e livre concorrência -- e da igualdade – controle estatal das relações 

econômicas—possam ser vivenciados conforme o Direito. Assim, voltando-se à realidade da 

ordem econômica, para que a igualdade material seja possível é preciso considerar as 

desigualdades entre os agentes econômicos, ou seja, reconhecer que há diferença entre grandes e 

pequenos empresários.  

Neste sentido no ordenamento jurídico brasileiro há normas que buscam tutelar 

os pequenos empresários para que tenham acesso e que possam permanecer atuando no mercado, 

para assim, garantir-se a livre iniciativa, a livre concorrência e a igualdade material.  

O direito comparado indica que foi o Direito italiano quem deu sua 

contribuição mais precisa por meio da legislação, sobre o conceito de pequenas empresas. Lá as 

pequenas empresas foram classificadas conforme o critério de tamanho e capacidade de 

produção.31 No México, Irlanda, Alemanha, Suíça, Irã e Austrália32, a definição de microempresa 

e empresa de pequeno porte está vinculada ao número de empregos que elas fornecem. No 

Uruguai e Venezuela na América do Sul; Estados Unidos na América do Norte; Dinamarca, 

Espanha e Itália na Europa; e Israel no Oriente Médio, esta conceituação, além do número de 

                                                 
30 GRAU, Eros Roberto. Op cit, p. 192. 
31 PALERMO, Fernanda Kellner de Oliveira. As micro e pequenas empresas como propulsoras do desenvolvimento 
econômico e social: contribuição para o incremento das atividades econômicas no âmbito do Mercosul. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro.  São Paulo, a. XL, n. 124. Out./Dez. 2001, p. 184. 
32Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sdp/mpm/forpermanente/dadS
egmento/defineMPE.PDF>. Acesso em: 04 de setembro de 2006. 
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empregos, analisa o faturamento anual das mesmas.33 Para o MERCOSUL, a Resolução GMC 

90/93, alterada pela Resolução GMC 59/98, estabelece critérios de qualificação destas empresas, 

tanto relacionados ao seu faturamento anual, como ao número de empregos que são capazes de 

fornecer34. 

Para o Direito brasileiro, o critério de definição de uma microempresa e uma 

empresa de pequeno porte está relacionado ao seu faturamento. Atualmente, esta definição vem 

prescrita pelo Art. 3º, da Lei Complementar 123/2006. Define como microempresa aquela pessoa 

jurídica que tenha auferido receita bruta até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em um 

ano-calendário e, empresa de pequeno porte aquela que tenha auferido receita bruta entre R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 

reais) em um ano-calendário.    

Além de conceituar microempresa e empresa de pequeno porte, cria o sistema 

denominado por SUPER SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições Federais, Estaduais e Municipais das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

– como meio de positivar um tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno 

porte em conformidade com os fundamentos constitucionais. 

As empresas com margem de faturamento dentro dos limites trazidos pela 

legislação citada acima, devem ser abrangidas pelo regime jurídico das microempresas e 

empresas de pequeno porte. Passam a serem assistidas pelo tratamento fiscal diferenciado 

instituído pelo SUPER SIMPLES, posto possuírem a mesma capacidade contributiva. Este 

critério está conforme fundamentos constitucionais. É o fator determinante para o status de micro 

ou pequena empresa. A escolha de qualquer outro fator será uma opção inconstitucional35. 

Ao ser reconhecido, em nível constitucional, a existência de um direito 

subjetivo de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, quer-se 

garantir o equilíbrio nas relações econômicas, dispensando uma proteção àquelas com menor 

                                                 
33Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sdp/mpm/forpermanente/dadS
egmento/defineMPE.PDF> Acesso em: 04 de setembro de 2006.  
34Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior disponível em: 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sdp/mpm/forpermanente/dadS
egmento/defineMPE.PDF>. Acesso em: 04 de setembro de 2006. 
35 TAVARES, André Ramos. Op cit. p. 223. 
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capacidade de competição. Esta também deveria ser a tônica da legislação infraconstitucional. 

Porém, a União, por meio da Lei Complementar n. 123/2006, não se ateve com fidelidade aos 

valores eleitos pela Constituição. Criou barreiras dentro do universo das microempresas e 

empresas de pequeno porte capazes de desigualá-las.  

Apesar de estabelecer um tratamento fiscal diferenciado às microempresas e 

empresas de pequeno porte a Lei Complementar n. 123/2006, impede que algumas delas optem 

pelo SUPER SIMPLES. Um exemplo é a barrira trazida por seu Art. 17, V, onde:  

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

      (...) 
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou 
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade 
não esteja suspensa; 

 

   Os critérios de discrimem apontados não estão autorizados pela lei 

fundamental, o que torna estas barreiras inconstitucionais. A Constituição Federal, ao estabelecer 

o direito subjetivo à qualificação de microempresas e empresas de pequeno porte quer possibilitar 

tratamento diferenciado. O intento é promover condições igualitárias a estas empresas em relação 

aos demais agentes econômicos. 

             O sistema SIMPLES NACIONAL foi instituído para realizar os valores 

republicano-democráticos positivados por meio dos princípios e regras extraídas dos Art. 170, 

IX; Art. 179 e Art. 146, d, da Constituição Federal. É a forma de promover a igualdade de 

condições entre todos os agentes econômicos. Tal tratamento exige dos entes federados União, 

Estado, Distrito Federal e Municípios tributação favorecida, simplificação de deveres 

administrativos, facilitação de acesso a créditos. São direitos subjetivos de nível constitucional. 

Não é esta interpretação que se extrai das prescrições do Art. 17 da Lei 123/2006. Há diversos 

fatores de discriminação dentro do universo das microempresas e empresas de pequeno porte não 

autorizados pela Constituição. A igualdade material pretendida se faz por meio dos fatores de 

discriminação relacionados aos interesses constitucionalmente protegidos36, evitando a promoção 

de desigualdades não positivadas. 

                                                 
36 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2004. p. 41. 
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A criação pelo Governo de uma lei destinada a promover um tratamento fiscal 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, é uma forma indireta de intervenção 

na ordem econômica, destinada a garantir a positivação dos valores eleitos e protegidos pela 

Constituição. Em outras palavras, concede a elas condições igualitárias materiais e desta forma 

vivenciar os atributos de uma concorrência justa.   

 A desigualdade de tratamentos entre empresas situadas em universos 

diferentes, tendo como base o seu faturamento, demonstra uma correlação lógica e racional entre 

os critérios de discriminação adotados e a isonomia positivada pelo texto constitucional.  

  Não seria suficiente a norma ater-se aos pressupostos fáticos e racionais 

para o estabelecimento de desigualdades. Deve-se caminhar, principalmente, sobre os 

fundamentos essenciais positivados na lei fundamental, pois, caso contrário, ter-se-á uma 

incompatibilidade com o preceito igualitário37. 

 No exemplo citado, o Estado pode usar da prerrogativa legal de promover a 

Execução Fiscal (Lei 6830/80) e exigir os tributos neste processo, sem, no entanto, tirar da 

empresa o direito constitucional ora em análise. Esta restrição é uma sanção política 

promovedora de exclusão de empresas momentaneamente em dificuldades. A conseqüência 

poderá ser a sucumbência desta atividade empresarial e então, os princípios constitucionais da 

ordem econômica da livre concorrência, da geração de empregos, das oportunidades para o 

consumidor, do desenvolvimento social e especialmente da função social da empresa estarão 

comprometidos.  

Contemporaneamente a empresa tem relevância especial para as relações 

humanas. As empresas são agentes executores de políticas sócio-econômicas estatais. Sendo 

assim, deve-se promover o acesso e permanência no mercado porque elas têm função e 

responsabilidade social a cumprir. Somente por meio da igualdade material é possível alcançar 

tais finalidades. Por tal motivo, as desigualdades devem vir expressas na lei de forma a garantir a 

não promoção de fatores de injustiça, mas sim, de efetividade das heranças axiológicas trazidas 

pela sociedade durante os vários anos de luta pela positivação dos direitos e garantias 

fundamentais38. 

                                                 
37 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Op cit. p. 43. 
38 JHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. trad. Ricardo Rodrigues Gama. 2ª ed. Campinas: Russell, 2005. p. 8.  
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Diante das prescrições constitucionais, é inadmissível discriminar pessoas ou 

situações mediante traço diferencial que não seja nelas mesmas residentes39. Não se resguarda de 

constitucionalidade a criação de um regime diferenciado que utilize como critério de 

discriminação o fato de a empresa ser devedora de tributos ou por estar constituídas sob 

diferentes formas juridicamente admitidas ou mesmo por diferentes atividades. 

 Quando o Governo trata empresas situadas em um mesmo universo — devido a 

seu faturamento — de forma diferenciada, deixa de observar os fundamentos e finalidades 

constitucionais destinados à ordem econômica. O legislador infraconstitucional, quando da 

criação do sistema SIMPLES NACIONAL, promoveu a efetivação elementos de discriminação 

não positivados pela Constituição. 

 

4. Os reflexos do descumprimento da norma constitucional que garante o 

direito ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno 

porte 
 

O desrespeito dos governos relativamente ao direito de tratamento diferenciado 

destinado às microempresas e empresas de pequeno porte reflete-se danosamente no 

desenvolvimento das atividades empresariais e da sociedade. As empresas hoje representam uma 

propriedade e, como tal, devem cumprir com sua função social.  

Para André Ramos Tavares, o direito econômico teve uma importância grande 

para esta nova conceituação de propriedade. “[   ] Parece uma realidade que o poder econômico 

— seja representado pela detenção de propriedades imóveis, de bens de produção, de tecnologia 

ou valor mobiliário — constitui um dos pressupostos do poder político.”40 Se a propriedade 

empresarial é considerada bem de produção, deve produzir para atingir sua função social. 

O caput do Art. 170 assegura à todos  existência digna, conforme os ditames da 

justiça social. Nota-se o caráter distributivo prioritário. A iniciativa empresarial não traz apenas 

                                                 
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Op cit. p. 29. 
40 TAVARES, André Ramos. Op cit. p. 159. 
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lucro ao empresário, mas também promove a distribuição de riquezas e o desenvolvimento do 

Estado. 

A produção empresarial de bens ou serviços aborda a questão do ato de 

produzir e do fato produção. Torna-se parte da política social, quando introduz elementos sociais 

em seu conceito. Assim, o fato produtivo e o ato de produção empresarial promovem a 

distribuição de riquezas, bem como a projeção do Estado, trazendo a função social da empresa 

como vértice de um desenvolvimento econômico. 

 Para cumprir a função social as empresas necessitam de amparo 

governamental, por meio da intervenção indireta. Políticas de incentivo fiscal devem ser adotadas 

com o intuito de baratear os custos de produção e da prestação de serviços, possibilitando 

concorrer em igualdades de condições com as grandes empresas. Assim, poderão investir mais 

em seu negócio, e proporcionar desenvolvimento mais consistente de sua atividade.  Este deve 

ser, também, o objetivo das políticas governamentais.  

Promover não só o ingresso de novas empresas no mercado econômico (modelo 

econômico de Estado Liberal), mas, principalmente, garantir a permanência das já existentes 

(modelo econômico de Estado Social), é dever dos governos que não têm discricionariedade 

frente tais decisões que, por estarem registradas em nível constitucional são políticas do Estado 

Brasileiro. Nesta condição são irrenunciáveis. 

A maior parte dos pequenos empresários passa por dificuldades financeiras 

devido à impossibilidade de exercerem um direito que lhes foi outorgado pela Constituição, 

direito esse cerceado pelo Art. 17, V da Lei Complementar n. 123/2006. Cerca de 60% das 

microempresas e empresas de pequeno porte encerram suas atividades em um prazo de cinco 

anos, sendo que 31% não sobrevivem mais de um ano41.  

Todos os pequenos empresários têm direito a um tratamento diferenciado. “[...] 

É de ser analisado que o legislador constituinte tencionou que fosse dispensado tratamento 

                                                 
41 SUZA, Marcos Moura e. Semana da Micro e Pequena na Fiesp debate leis e política de apoio para o setor. 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/noticia/secao2/index.asp?tipo=1&tit=Geral&id=5911&ss=250>. 
Acesso em: 04 de setembro de 2006.    
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jurídico diferenciado para todas as microempresas e empresas de pequeno porte, 

independentemente da atividade a que se dedicam”42.  

O Direito Subjetivo a um tratamento fiscal diferenciado objetiva privilegiar a 

base republicano-democrática adotada pelo Brasil, isto é, vivenciar o valor da igualdade material. 

A diferenciação legitimada pela Constituição serve como meio de positivação do princípio da 

capacidade contributiva, posto ser o faturamento o único ponto diferencial permitido43. Qualquer 

outro critério adotado pelo Estado não seria é passível de legitimação.  

  O crescimento da atividade empresarial facilita e melhora as condições de 

desenvolvimento do país. As microempresas e empresas de pequeno porte são responsáveis por 

67% dos empregos formais existentes no estado de São Paulo44 e cerca de 41% dos existentes no 

país.45  

Os reflexos danosos desta ofensa à Constituição não ficam adstritos apenas aos 

pequenos empresários. A sociedade e o Estado sofrem por via de conseqüência. Não conseguir 

espaço para desempenhar a livre concorrência -- 31% das microempresas e empresas de pequeno 

porte encerram suas atividades num prazo de um ano -- gera, entre outras conseqüências, o 

aumento do desemprego e um retardamento de desenvolvimento do País. São sinais de crise 

sócio-econômica.  

 Tanto os grandes quanto os pequenos empresários, têm participação estrutural 

no mercado, portanto, a perda de um estabelecimento empresarial afeta a estrutura econômica do 

Estado brasileiro. Segundo Paulo Skaf, presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo), as microempresas e empresas de pequeno porte “[...] respondem por 99% das 

empresas formais do Estado [...]”46. Pesquisa realizada pelo IBGE no ano 2000, mostrou que elas 

                                                 
42 GUTIERREZ, Miguel Delgado apud TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: 
Método, 2003. p. 230. 
43 TAVARES, André Ramos. Op cit. p. 231. 
44 BOGUS, Milton. Semana da Micro e Pequena na Fiesp debate leis e política de apoio para o setor. Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/noticia/secao2/index.asp?tipo=1&tit=Geral&id=59
11&ss=250>. Acesso em: 04 de setembro de 2006. 
45 SKAF, Paulo. Entrevista na Câmara dos Deputados Federais. Federação das Industrias do Estado de São Paulo. 
Disponível em 
http:<//www.fiesp.com.br/noticias/secao2.index.asp?ss=139&id=7797>.  
Acesso em: 06 de setembro de 2006. 
46SKAF, Paulo. Semana da Micro e Pequena na Fiesp debate leis e política de apoio para o setor. Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo disponível em 
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representavam cerca de 98% do total de empresas formais47. O encerramento precoce de suas 

atividades reflete-se desfavoravelmente na formação do PIB (Produto Interno Bruto), cujos 

índices são utilizados, em nível internacional, para a classificação do grau de desenvolvimento 

econômico de um País. 

Não obstaculizar o acesso a um direito constitucional, garantido em norma 

constitucional, que é o acesso ao sistema SIMPLES NACIONAL, é uma forma de positivar os 

valores e princípios que integram a estrutura democrática brasileira. Esta é uma conquista do 

povo brasileiro. 

 

5.Conclusão 

 

O corte metodológico proposto nestes estudos foi para o capítulo que trata  dos 

princípios gerais da atividade econômica relacionados ao sistema tributário, inserido na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  O texto do direito avaliado permite 

afirmar que neste sub-sistema constitucional  são identificáveis valores e normas que são 

princípios ou regras jurídicas, dirigidos à nortear a atuação dos governos e dos particulares diante 

das relações econômicas. 

Dentre estas relações destacou-se aquelas em que um dos sujeitos de direito 

seriam as microempresas e empresas de pequeno porte, que ganharam status constitucional, 

conforme  Art. 170, IX e Art. 179. Estes dispositivos registram uma política pública do Estado 

Brasileiro: tratamento tributário, de deveres administrativos e creditícios diferenciados diante de 

empresas de maior envergadura atuantes no mercado.  

O objetivo deste tratamento diferenciado é possibilitar a vivência com os 

valores da liberdade e da igualdade material, positivados, também, nos Princípios da Livre 

Iniciativa e da Livre Concorrência. A livre iniciativa, de fundamento ideológico liberal, é a base 

                                                                                                                                                              
http://www.fiesp.com.br/noticias/secao2/index.asp?tipo=1&tit=Geral&id=59
33&ss=250. acesso em: 04 de setembro de 2006. 
47Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior disponível em 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/micEmpPequeno/micEmpPequeno.ph
p. acesso em: 04 de setembro de 2006 
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para garantir à todos a possibilidade de atuação no mercado por meio de atividades econômicas. 

A livre concorrência aplaude a presença de grande número destes atores, a variedade de ofertas 

de produtos, mercadorias e serviços. Para tanto, é preciso garantir o acesso e a permanência no 

mercado. Este nobre objetivo será alcançado com a intervenção estatal indireta, por meio da 

regulação normativa e de incentivo tributários. É a presença da ideologia social de estado, que 

interfere para garantir conquistas sócio-econômicas. Diante deste panorama, aos governos, não 

resta alternativa que não àquela de produzir normas e incentivos que efetivem estes ditames 

constitucionais.  

A União por meio da Lei Complementar n. 123/06  se propôs a esta finalidade 

ao disciplinar o regime diferenciado em discussão. A Lei em pauta indicou, em seu Art. 3º, o 

critério do faturamento para permitir às empresas serem qualificadas como micro ou de pequeno 

porte. No entanto, no Art. 17, exclui empresas do acesso a este regime especial, considerando 

critérios de atividade, de sanções políticas tributárias, de forma de organização empresarial. 

Desviou-se das orientações constitucionais. Ao definir outros critérios que não o 

constitucionalmente indicado (faturamento que mede o porte das empresas), os governos não 

estão realizando uma política pública do Estado Brasileiro para o plano das relações econômicas. 

Esta antijuridicidade tem como sanção a inconstitucionalidade de certos incisos do Art. 17 da Lei 

Complementar n. 123/06. 

Os reflexos da aplicação da Lei Complementar n. 123/06 não atribuindo a 

titulação para as pequenas empresas são, entre outras, das seguintes ordens: ordem jurídica à 

medida  que, enquanto não declara inconstitucional, as normas excludentes do direito 

constitucional expõem a inefetividade de direitos de nível constitucional;  ordem social à medida 

que as pequenas empresas não sobrevivem num mercado altamente competitivo se não puderem 

usufruir de tratamento diferenciado, contribuem para desvalores como o desemprego, o retardo 

do desenvolvimento sócio-econômico do país; ordem econômica à medida que restringe o acesso 

e impossibilita a permanência no mercado das pequenas empresa, possibilitando a concentração 

do poder econômico que poderá desemboca em estruturas econômicas  monopolísticas. 

Nestes anos de vigência da Constituição da República Federativa do Brasil, os 

microempresário e os de pequeno porte, vivem na expectativa de usufruir direitos que são 
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inviabilizados por uma inadequada interpretação dos valores, princípios e regras que compõem o 

regime jurídico-econômico nacional.  
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CONSTITUIÇÃO, DIREITO TRIBUTÁRIO E MEIO AMBIENTE 

 

Denise Lucena Cavalcante∗

Ana Stela Vieira Mendes∗∗

 

RESUMO 

O presente artigo analisa os instrumentos fiscais que possibilitam a proteção do meio 

ambiente, evitando a sua degradação que é hoje problema universal. 

Demonstra-se que o direito tributário deve desempenhar papel relevante neste contexto, 

através da integração das normas tributárias às novas exigências ambientais, com a 

criação de tributos ambientais, incentivos fiscais, deduções, enfim, utilizando vários 

instrumentos jurídicos que fomentem o desenvolvimento sustentável. 

Trata-se da necessidade de criação de uma política pública preventiva, principalmente, 

em relação à incorporação de tecnologias “limpas” e, incentivos às políticas 

restauradoras do meio ambiente. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 170, ao estabelecer 

dentre os seus princípios o da defesa do meio ambiente, cria um desafio para a 

legislação tributária brasileira, qual seja, estabelecer uma fiscalidade ecologicamente 

adequada, conforme prevista no texto constitucional. 

O meio ambiente é um bem jurídico essencial, corolário do próprio direito à vida, 

indispensável a uma condição de sobrevivência digna; além do que, transcende os 

limites da individualidade ou mesmo da coletividade, porquanto é direito e dever de  

todos  e,  ao  mesmo tempo, de cada um,  não sendo possível determinar e individualizar 

os seus destinatários 

O direito ao meio ambiente tem status de direito fundamental, reconhecido 

internacionalmente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (Convenção de Estocolmo -1972).  
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contato: deniluc@fortalnet.com.br . 
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Defende-se que o Direito Tributário pode ser um excelente instrumento no 

desenvolvimento das questões pertinentes a proteção do meio ambiente, cujos 

elementos se refletem diretamente na organização estatal brasileira, Percebe-se, hoje, a 

necessidade de uma mudança de paradigmas, a partir de profundas reflexões sobre as 

funções e conseqüências políticas, sociais e econômicas da tributação, de modo a 

adaptá-la as novas realidades e necessidades humanas, rumo à construção do “direito 

tributário das futuras gerações”.  

A ecotributação já é uma realidade em diversos países. A Suécia, por exemplo, adotou 

uma ampla Reforma Fiscal Verde na década de 1990, no que a seguiram outros países, 

como Dinamarca, Noruega, Finlândia, Itália, Reino Unido, Espanha e Portugal. No 

Brasil já há experiências de tributação ambiental de maneira indireta, mas, ainda há 

carência de uma sistematização nacional.  

De acordo com os parâmetros atuais, o exemplo concreto mais significativo da 

atualidade tem lugar na redistribuição de recursos com base em critérios ambientais do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – o ICMS Ecológico, que, até o 

presente momento, trouxe resultados satisfatórios para os Estados Federados que o vem 

aplicando.  

Imagine-se, agora, as perspectivas de transformação social, de desenvolvimento 

econômico sustentável a que se pode chegar no Brasil, caso exista interesse 

governamental de redimensionar, em âmbito constitucional, o emprego dos tributos, nos 

moldes que o Estado Democrático de Direito requer a organização desta atividade.  

Para um melhor aproveitamento destas possibilidades, defende-se a importância da 

inclusão de dispositivos específicos sobre a função ambiental dos tributos no Sistema 

Tributário Constitucional, através da implementação de uma reforma do artigo 167, IV 

da Constituição da República, que venha a possibilitar a vinculação da destinação de 

receitas à causa ambiental. 

 

PALAVRAS CHAVES: TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL; EXTRAFISCALIDADE; 

INCENTIVOS FISCAIS; POLÍTICA AMBIENTAL; ICMS ECOLÓGICO; 

 

ABSTRACT 

The present article analyzes tributes that make possible the environmental´s protection, 

as a way to avoid its degradation, wich is considered a universal problem. 
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It demonstrates that tax law must have relevant acts in this context, by the integration of 

its norms to the new environmental requires, with environmental taxes creation, free 

taxation, at last, using several law instruments that are capable of maintain the 

development in secure levels.  

It cares about the necessity of preventious public politics, especially when it comes to 

incorporate “clean” tecnologies and incentives to environmental recovering politics.  

Brazilian´s Constitution, in its art. 170, establishes the environmental defense among its 

principles, and, because of that, issues a challenge to brazilian tax norms, wich is create 

appropriate norms, from the point of view of environment, according to the 

constitutional text. 

The environment is essencial for rights, because it precedes life in her own. It´s a 

necessary condition to whorthy survival; besides, it transcends limits form individuality 

or collectivity, because it´s each one´s right and obligation, that´s why is impossible to 

fix its subjects destination. 

The environmental right has fundamental right status, mundially recognized since 

United Nation Conference about Human Environment, in Estocholm, 1972.  

Is supported that tax law can be an excellent instrument to environmental protection, 

wich elements are directly conected to brazilian´s state organization. We realize that 

patterns must be changed, from deep thoughts about taxation´s political, social and 

economical functions and consequences, in a way to fit this activity to the contemporary 

reality and human needs, to reach a new model, the “future generations tax law”.  

The green taxation already exists in several countries. Sweden, for exemple, has 

adopted a green taxation reorganization in 1990, in what has been followed by other 

countries, like Denmark, Norway, Finland, Italy, United Kingdom, Spain and Portugal. 

In Brazil there are green taxation experiences in an indirect way, but still needs a 

national organization.  

According to nowadays parameters, the most expressive example of green taxation has 

to do with the financial resources redistribution, based on environmental protection, 

from ICMS – wich taxes products and services. Until this moment, this experience is 

being sucessfull to the Federal States who are applying it. 
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Imagine, now, the good perspectives for social changes and healthy economical growth 

that can be reached in Brazil, if there were governmental interests in changing the 

taxation, in constitutional level, like the right democratic state requires this activity´s 

organization.  

To make a good use of this possibilities, we defend a constitutional amendment, to 

include a specific item in art. 167, to become possible to attach some part of financial 

resources for environment protection. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL TAXATION; EXTRAFISCAL 

ORGANIZATION; INCENTIVES; ENVIRONMENTAL POLICY; GREEN TAX;  

 

INTRODUÇÃO 

A degradação ambiental é hoje um problema universal e que se instala no 

mundo contemporâneo, preocupando toda a humanidade1. Diante deste quadro de 

incertezas, faz-se necessária a intervenção do Direito para regular e proteger o meio 

ambiente. 

O direito tributário deve desempenhar um papel relevante neste contexto, 

através da integração das normas tributárias às novas exigências ambientais, com a 

criação de tributos ambientais, incentivos fiscais, deduções, enfim, utilizando vários 

instrumentos jurídicos que fomentem o desenvolvimento sustentável. 

É imperioso que se estabeleça uma política pública preventiva, 

principalmente, em relação à incorporação de tecnologias “limpas” e, incentivos às 

políticas restauradoras do meio ambiente. 

                                                 
1 “Por isso, o desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional não são soluções fáceis, porque 
hoje o compromisso deve ser global e não se pode esperar que os Estados-nação e as corporações 
econômicas, principais personagens do cenário internacional atual, assumem iniciativas coerentes neste 
sentido. Para gerar políticas e estratégias em condições de impedir a catástrofe ecológica global é 
necessário construir os consensos e as organizações globais que os viabilizem.  
   Do ponto de vista do ambientalismo, o aspecto mais forte da Conferência do Rio de Janeiro [ECO 92] 
não foram acordos assinados pelos governos, mas precisamente a emergência germinal de uma sociedade 
civil planetária, expressada na constituição de um espaço público comunicativo onde se encontraram as 
diversas dimensões que compõem o ambientalismo, com raízes tanto no Sul quanto no Norte, no Leste 
como no Oeste, e pertencentes tanto ao sistema político como aos sistemas social e econômico” (LEIS, 
Héctor Ricardo. Ambientalismo: um projeto realista-utópico para a política mundial. In Meio ambiente, 
desenvolvimento e cidadania: desafios para as ciências sociais. Eduardo Viola, Héctor Ricardo Leis et 
al. (org). 2 ed. São Paulo: Cortez; Florianópolis; Universidade Federal de Santa Catarina, 1998, p. 34).  
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 170, 

estabelece dentre os princípios para uma existência digna a defesa do meio ambiente, 

nos seguintes termos: 

Art. 170. (...). 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante o tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação. 

Daí o desafio da legislação tributária brasileira: estabelecer uma fiscalidade 

ecologicamente adequada à defesa do meio ambiente, conforme previsto no texto 

constitucional. 

1 A CONSTITUIÇÃO E O PODER DE TRIBUTAR 

 

Não é novidade que a Constituição ocupa posição de estatuto orgânico e 

normativo do Estado Democrático de Direito, posto que lhe institui poderes e 

competências, capazes de delinear políticas2, de acordo com os valores norteados pelo 

povo que a elegeu3.  

Reconhece-se como finalidade da existência dos tributos, no Estado 

Democrático de Direito, o financiamento dos gastos e investimentos em busca da 

proteção e defesa dos direitos e valores positivados em seu ordenamento jurídico, dentre 

os quais, interessará primordialmente nesse estudo, o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

O poder de tributar deve se orientar conforme com as atribuições e 

competências estabelecidas na Lei Maior, para atender os valores inafastáveis do 

ordenamento jurídico, quais sejam, os direitos fundamentais4.  

                                                 
2A esse respeito, consultar GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do Estado 
Moderno.São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 102-114. 
3Ilustrativa é a passagem do pensamento liberal de John Locke: “Se todos os homens são, como se tem 
dito, livres, iguais e independentes por natureza, ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao 
poder político de outro sem o seu próprio consentimento”. In Segundo tratado sobre o governo e outros 
escritos. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 140. 
4 Marcelo Campos Galuppo entende por direitos fundamentais “aqueles que os cidadãos precisam 
reciprocamente reconhecer uns aos outros, em dado momento histórico, se quiserem que o Direito por 
eles produzido seja legítimo, ou seja, democrático.” (O que são direitos fundamentais? In Jurisdição 
constitucional e direitos fundamentais. José Adércio Leite Sampaio (coord). Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 236). 
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No Brasil o poder de tributar5 e as suas limitações estão previstos na 

Constituição da República no Capítulo I, do Título VI, referente ao Sistema Tributário 

Nacional. 

O Sistema Tributário Nacional divide as competências tributárias entre a 

União, os Estados e os Municípios, de maneira autônoma e exclusiva, garantindo-lhes 

um âmbito de atuação diverso uns dos outros, com ampla liberdade, constituindo o que 

se denomina federalismo fiscal6.  

Segundo Sacha Calmon Navarro Coelho, a Constituição brasileira constitui 

o mais extenso e minucioso de todos os sistemas tributários do mundo7, o que não 

significa que isto seja considerado necessariamente uma vantagem, aliás, muito pelo 

contrário, há críticas à sua estrutura organizacional.  

O importante é destacar aqui que o direito tributário pode ir além da mera 

atividade arrecadatória, ultrapassando a preocupação única com os aspectos qualitativos 

do tributo para buscar a justiça fiscal através de mecanismos de articulação com outras 

previsões constitucionais8. Tal posicionamento valoriza a visão sistêmica e harmônica 

que se deve ter do ordenamento constitucional. 

Da forma como está previsto na Constituição da República, o Direito 

Tributário pode ser um excelente instrumento no desenvolvimento das questões 

pertinentes a proteção do meio ambiente, cujos elementos se refletem diretamente na 

organização estatal brasileira, assim como em qualquer outra do mundo. Seja no campo 

econômico, em que ocorre o crescimento e o fortalecimento do fenômeno globalizador 

do capital; na política, aonde se observa um avanço do neoliberalismo sobre os Estados 

                                                 
5Pode-se trazer uma definição estrita ou técnica do poder de tributar como “o conjunto de poderes 
necessários à instituição e disciplina essencial dos impostos” In NABAIS, José Casalta. O dever 
fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 277. 
  Para adaptar à realidade brasileira a definição oferecida pelo autor português, há que se substituir a 
espécie imposto pelo gênero tributo, tendo em vista que as taxas e contribuições, os denominados tributos 
bilaterais, encontram maior destaque no sistema nacional do que no sistema lusitano. A este respeito, 
consultar, do mesmo autor, Direito fiscal e tutela do ambiente em Portugal, in Direito Tributário 
Ambiental. Heleno Taveira Tôrres (org). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 412-444. 
6 Sobre o Federalismo fiscal brasileiro, consultar: CAVALCANTE, Denise Lucena. Fédéralisme fiscal – 
Brésil. Revista NOMOS. Vol. 27, jul/dez – 2007/2, p. 15-24. 
7 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 47. 
8 Idem, ibidem. p. 143. 
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defensores do bem estar social; ou ainda, na sociedade, a qual vem apresentando novos 

padrões de atuação9, com a proliferação de entidades ecológicas não governamentais.  

Percebe-se, hoje, a necessidade de uma mudança de paradigmas, a partir de 

profundas reflexões sobre as funções e conseqüências políticas, sociais e econômicas da 

tributação, de modo a adaptá-la as novas realidades e necessidades humanas, rumo à 

construção do “direito tributário das futuras gerações”10.  

Este repensar não precisa nem deve deixar de considerar a eficiência, as 

condições e as necessidades reais da Administração Pública; urge, pois, planejá-lo de 

maneira inteligente, de forma a conciliar, da melhor maneira possível, o interesse 

público, entendido como o bem estar da coletividade, com a capacidade contributiva dos 

cidadãos. 

 

2 UMA BREVE INCURSÃO NA EXTRAFISCALIDADE 

De acordo com Raimundo Bezerra Falcão, pode-se entender a 

extrafiscalidade como 

a atividade financeira que o Estado exercita sem o fim precípuo de obter 
recursos para seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar ou 
reordenar a economia e as relações sociais11.     

Apesar de não estar expressamente definida na Constituição da República 

brasileira de 1988, a aplicação deste fenômeno em relação aos tributos se faz presente 

implicitamente, por exemplo, quando é reconhecida, exempli gratia, no art. 151, I, a 

faculdade que o Estado tem de utilizá-los “para prover o equilíbrio e o desenvolvimento 

do país”12. Segundo doutrina autorizada, 

Ao utilizar o mecanismo da extrafiscalidade para estimular comportamentos 
(comissivos ou omissivos) dos contribuintes, o Estado quase sempre obtém 
vantagens maiores do que se previamente arrecadasse os tributos, para, 
depois aplicá-los aos gastos públicos13. 

Nesse contexto, o referido fenômeno vem sendo satisfatoriamente 

aproveitado. Na verdade, ao contrário do que alguns podem pensar, não se trata de 

                                                 
9 SCAFF, Fernando Facury. TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas públicas: o ICMS 
Ecológico. In Direito tributário ambiental. Heleno Taveira Tôrres (org). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
724-747, passim. 
10 SCAFF, Fernando Facury. TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. op. cit. p. 724. 
11 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 48. 
12 CARRAZA, Roque Antonio. op. cit. p. 678. 
13 CARRAZZA, Roque Antonio. op. cit. p. 678. 
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relegar a função fiscal do Estado14, mas, apenas, de cumprir diretamente os objetivos 

constitucionais, adequando-a a determinadas finalidades, de modo a preservar o poder 

de arrecadação e o respeito aos princípios constitucionais tributários15.  

 Essa estratégia de movimentação acarreta bastantes conveniências ao 

Erário: com a supressão das instâncias burocráticas, verifica-se a arrecadação de 

recursos aliada à diminuição das despesas públicas. Ainda há que se mencionar outro 

relevante fator, a superior condição de aceitabilidade social da atividade tributária, o que 

se pode sentir através do maior índice de voluntariedade no cumprimento das normas 

tributárias pelo contribuinte: 

há muito se percebeu que a lei tributária é melhor obedecida quando, em 
lugar de determinar condutas, vale-se do meio mais sutil para influenciá-las, 
outorgando aos contribuintes subvenções, isenções, créditos presumidos, 
bonificações etc16

Pela percepção destas vantagens, a tendência é que se amplie cada vez mais 

a utilização da extrafiscalidade. De acordo com Hugo de Brito Machado,  

   No estágio atual das finanças públicas, dificilmente um tributo é utilizado 
apenas como instrumento de arrecadação. Pode ser a arrecadação o seu 
principal objetivo, mas não é o único. O tributo também é largamente 
utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, setores 
econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e 
produzindo, finalmente, os mais diversos efeitos na economia17

Assim, não restam dúvidas sobre a legitimidade das ações intervencionistas, 

positivas e promocionais do Estado aplicadas à tributação. Afinal de contas, esse 

comportamento muito bem adequa o sistema tributário ao modelo do Estado 

brasileiro18.  

                                                 
14 Conforme observa Borrero Moro, “El enfoque clásico del tributo está en clara regrésion. En la 
actualidad, la doctrina es consciente del hecho de que el establecimiento de todo tributo produce, de por 
sí, independientemente de cual sea su finalidad, efectos económicos e sociales de gran calado, que non 
pueden ser ignorados por el legislador. Por ello, la extrafiscalidad adquiere carta de naturaleza en el 
estudio del tributo. Mucho más, cuando la fiscalidad se presenta hoy en día como una realidad de 
notable dimensión en los Estados modernos” (grifos nossos). In MORO, Cristobal J. Borrero.  La 
tributación ambiental en España. Madrid: Tecnos, 1999, p. 43-44.        
15 MORO, Cristobal J. Borrero. La tributación ambiental en España. Madrid: Tecnos, 1999, p. 46. 
16 Idem. Ibidem, p. 678. 
17 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 46. 
18 Sobre isso muito bem se pronuncia Norberto Bobbio: “a partir do momento em que, devido às 
exigências do Estado assistencial contemporâneo, o direito não mais se limita a tutelar atos conforme às 
próprias normas, mas tende a estimular atos inovadores – e, portanto, a sua função não é mais apenas 
protetora, mas também promocional –, surge (...) um emprego, não importa se ainda limitado, de sanções 
positivas, que dão vida a uma técnica de estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em 
lugar da repressão de atos considerados socialmente nocivos.(...) o prêmio retribui, com prazer, uma dor 
(o esforço pelo serviço prestado). In Da estrutura à função. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: 
Manole, 2007, p. 24.     
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 3.1 A experiência brasileira da extrafiscalidade dos tributos aplicadas à proteção e 

defesa do meio ambiente 

O direito ao meio ambiente19 tem status de direito fundamental20, 

reconhecido internacionalmente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano21. Vem sendo objeto de inúmeras e frutíferas discussões e 

reflexões, que têm por escopo contornar os efeitos da atual situação de crise22.  

No Brasil, a Constituição da República de 1988 foi a responsável pelo 

rompimento de paradigmas autoritários e individualistas então predominantes no país, o 

que se desprende pela implantação do Estado Democrático de Direito e, juntamente com 

ele, a consagração de valores de respeito à dignidade humana e à solidariedade. Sob 

essa perspectiva, em seu artigo 225, caput, reconheceu o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado a todo o povo brasileiro. 

De fato, o ambiente é um bem jurídico essencial, corolário do próprio 

direito à vida, indispensável a uma condição de sobrevivência digna; além do que, 

transcende os limites da individualidade ou mesmo da coletividade, porquanto é direito 

e dever de  todos  e,  ao  mesmo tempo, de cada um,  não sendo possível determinar e 

individualizar os seus destinatários.  

De acordo com Jorge Miranda, o direito ao ambiente deve ser percebido 

numa perspectiva de “complexidade e multifuncionalidade” e a sua promoção e 

efetivação “encontra-se no cerne do Estado de Direito democrático”23.   

Ocorre, porém, que os ditos direitos fundamentais de terceira geração, até 

mesmo pelo seu reconhecimento recente, ainda carecem de concretização jurídica, 
                                                 
19 Importante destacar que este trabalho aborda mais especificamente as questões relacionadas com a 
dimensão natural do meio ambiente. 
20 São características gerais comparativas do tratamento constitucional do meio ambiente: a) a positivação 
recente, majoritariamente após a segunda guerra mundial; b) a distinção de duas fases, a primeira, até 
meados de 1970, em fórmulas genéricas, alimentadas por uma forte sensibilidade política e jurídica, e a 
segunda, subseqüente, com maior precisão de preceitos e com maior exigência em relação à postura do 
poder público; c) presença detectada nos mais diversos ordenamentos, regimes e sistemas políticos; d) 
reconhecimento como direito fundamental e de natureza econômica. In MIRANDA, Jorge. Manual de 
direito constitucional. Tomo IV. 2 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 471-472.  
21 Mais conhecida como Convenção de Estocolmo, ocorrida em 1972. Sobre esse assunto, conferir 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito ambiental constitucional. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
p. 43.  
22 “Por toda parte se acumulam provas desse dano público, seja ele causado à terra, ao ar ou à água pelos 
atos do homem. Ao aproximar-se o século XXI, os habitantes da Terra parecem descobrir que suas vidas 
correm perigo” In ARAÚJO FILHO, Aldy Mello. A evolução dos direitos humanos – Avanços e 
perspectivas. São Luís: Edições AAUFMA, 1998, p. 66. 
23 MIRANDA, Jorge. op. cit. p. 475. 
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mesmo quando expressamente previstos nos textos constitucionais24. Aliás, segundo 

Bobbio, o problema basal em relação aos direitos do homem, de uma maneira geral, 

atualmente, não é tanto justificá-los, mas sim protegê-los25. 

Para efetivar o Estado Ambiental26, os comandos de otimização de condutas 

ambientais necessitam estar presentes em toda a amplitude organizacional do Estado, 

razão pela qual o dispositivo reservado às diretrizes da ordem econômica determina 

como dever assegurar “a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação”, conforme a redação do art. 170, VI, da Constituição da 

República de 1988. 

Em comentário ao referido artigo, Carrazza afirma: “o dispositivo tem 

repercussões tributárias de tomo. De fato, também os instrumentos tributários podem e 

devem ser utilizados para fins de defesa do meio ambiente”27. 

Dessa forma, o ordenamento jurídico obriga a uma rearticulação das políticas públicas 

quando impõe à coletividade e, sobretudo ao Estado, o cumprimento do dever de 

preservação ambiental para as gerações presentes e futuras. 

4 A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL POSSÍVEL E A EXPERIÊNCIA DO ICMS 

ECOLÓGICO NO BRASIL 

Na seara econômica, não é novidade ser a tributação a principal fonte de 

arrecadação do Estado; como já explicitado em pontos anteriores, isso compromete o 

exercício do poder de tributar aos direitos fundamentais declarados na Constituição.  

Assim, sendo a proteção ambiental uma destas finalidades, admite-se a 

utilização da extrafiscalidade dos tributos para ordenar ou reordenar a economia e as 

relações sociais, através do incentivo ou desestímulo28 de determinados 

                                                 
24 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 2 ed. São 
Paulo: Celso Bastos Editor, 2001, p. 118. 
25 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 17ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24. 
26 A esse respeito, conferir TEIXEIRA, Zaneir Gonçalves. Ecologia Jurídica: para articulação entre os 
mecanismos jurídicos ambientais e a efetivação do direito fundamental ao Meio Ambiente. In Diálogo 
Jurídico, n.1. Fortaleza: Faculdade Farias Brito, 2002b. 
27 op. cit. p. 677.   
28“existem três modos de impedir uma ação não desejada: torná-la impossível, torná-la difícil e torná-la 
desvantajosa. De modo simétrico, pode-se afirmar que um ordenamento promocional busca atingir o 
próprio fim pelas três ações contrárias, isto é, buscando tornar a ação desejada necessária, fácil e 
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comportamentos em relação ao meio ambiente.  Este fenômeno, a que se convencionou 

chamar tributação ambiental, abriga um gênero do qual fazem parte variadas espécies de 

tributos ecologicamente orientados29. 

A ecotributação já é uma realidade em diversos países. A Suécia, por 

exemplo, adotou uma ampla Reforma Fiscal Verde na década de 1990, no que a 

seguiram outros países, como Dinamarca, Noruega, Finlândia, Itália, Reino Unido, 

Espanha e Portugal30. 

No Brasil, ainda não existe um tributo que tenha em sua hipótese de 

incidência diretamente relacionada à proteção do meio ambiente31, mas já há 

experiências de tributação ambiental de maneira indireta, como se verá a seguir, mas 

ainda há carência de uma sistematização nacional32.  

Reconhece-se ampla possibilidade de aplicação da finalidade ambiental a 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições de intervenção no domínio 

econômico, empréstimos compulsórios, enfim, “as possibilidades de utilização dos 

instrumentos tributários para a defesa do meio ambiente são praticamente infinitas”33. 

De acordo com os parâmetros atuais, o exemplo concreto mais significativo 

da atualidade tem lugar na redistribuição de recursos com base em critérios ambientais 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – o ICMS Ecológico34, que, até 

o presente momento, trouxe resultados satisfatórios para os Estados Federados que o 

vem aplicando.  
                                                                                                                                               
vantajosa” (BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. São Paulo: 
Manole, 2007, p.15). 
29 “Trata-se de tributos: a) que atingem especificamente um âmbito de particular interesse na proteção 
ambiental (...); b) cuja destinação necessária do produto da arrecadação é a própria proteção ambiental, 
atribuindo assim o tributo à tarefa de recompor a degradação do meio ambiente causada pelo consumo do 
produto” In FERRAZ, Roberto. Tributação e Meio Ambiente: o green tax no Brasil. In Revista de 
Direito Ambiental, n. 31. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 172. 
30 Para saber mais, consultar TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação ambiental: a utilização de 
instrumentos econômicos e fiscais na implementação do direito ao meio ambiente saudável. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006; MORO, Cristobal J. Borrero. La tributación ambiental en España. Madrid: 
Tecnos, 1999 e TÔRRES, Heleno Taveira (org). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 
2005. 
31 Inclusive, apesar da competência residual da união para a instituição de novos impostos, acredita-se que 
qualquer tentativa dessa natureza em um país com uma carga tributária tão alta, caso do Brasil, deve ser 
vista com todo o cuidado, não sendo possível neste trabalho analisar ou defender esta possibilidade. 
32 Nesse sentido, “a afetação da receita tributária nos impostos ambientais representa a adequação do 
sistema tributário brasileiro aos imperativos constitucionais de proteção ambiental” In AMARAL, Paulo 
Henrique do. Direito tributário ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 164. 
33 CARRAZZA, Roque Antonio. op.cit, p. 680. 
34 Para obter informações sobre experiência e resultados do ICMS Ecológico, consultar MENDES, Ana 
Stela Vieira. O ICMS Ecológico como instrumento de preservação do Meio Ambiente: experiências 
nos Estados brasileiros e perspectivas de implementação no Ceará. Monografia. Fortaleza: UFC, 2007. 
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Como se sabe, o ICMS é um imposto de competência estadual, sendo, 

dentre estes, o que gera maior receita para o respectivo ente federado responsável pela 

arrecadação. A sua distribuição de receitas se dá entre o Estado (75% do total) e seus 

Municípios (25% restantes). Desta quota cabida aos Municípios, a Constituição da 

República, em seu art. 158, parágrafo único, estabelece que três quartos serão 

repassados de acordo com o valor adicionado nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seu território, e, até um quarto 

do restante, pode ser determinado de acordo com a autonomia legislativa estadual. É 

nessa fresta que se admite a destinação de recursos à proteção e defesa do meio 

ambiente. 

O Paraná foi pioneiro na criação do repasse ecológico, inicialmente, com a 

idéia de compensação financeira, com a distribuição de 5% do total devido aos 

Municípios para aqueles cuja utilização do solo era reduzida por possuírem unidades de 

conservação ambiental ou mananciais de abastecimento35.  

Posteriormente, assumiu um caráter de estímulo à preservação ambiental, já 

que, quanto mais os Municípios melhoravam os índices de proteção do ambiente, 

maiores eram os benefícios financeiros, o que gerou um círculo virtuoso. Para Scaff e 

Tupiassu, "a política do ICMS Ecológico representa uma clara  intervenção positiva do 

Estado,  como  um  fator  de  regulação não coercitiva,  através  da  utilização  de  uma  

forma  de  subsídio,  tal  como  um incentivo fiscal intergovernamental"36. 

Os critérios atualmente utilizados pelos paranaenses para avaliar os níveis 

de proteção ambiental dos Municípios, para fins de repasse, envolvem variáveis 

quantitativas, como a proporção entre a área total do Município e a área preservada, e 

também qualitativas, que mesuram, por exemplo, a qualidade e a diversidade da fauna e 

da flora37. Esse procedimento técnico de aferição é interessante, porque evita a 

existência de áreas apenas formalmente protegidas, e, em parte, é ele quem garante os 

bons resultados práticos. 

                                                 
35 LOUREIRO, Wilson. O ICMS ecológico nos estados brasileiros. In Audiência Pública sobre o ICMS 
Ecológico, Assembléia Legislativa do Ceará. Arquivo em vídeo da Assembléia Legislativa do Estado do 
Ceará, 14 de Agosto de 2007. 
36 SCAFF, Fernando Facury. TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas públicas: o ICMS 
Ecológico. In Direito tributário ambiental. Heleno Taveira Tôrres (org). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
735. 
37 Idem, ibidem. 
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Para se ter uma idéia do que se conseguiu alcançar, Wilson Loureiro, 

Doutor em Engenharia Florestal, descreve que, de 1991, ano de implementação do 

tributo ambiental, até junho de 2007: 

a) o total de áreas protegidas no Estado teve um crescimento de 163%, 

representando, em números, um salto de 792.772,81 para 2.084.971,06 Km².  

Inclusive, estima-se que, atualmente, cerca de 40% dos Municípios 

paranaenses têm a verba proveniente do ICMS Ecológico como fundamental 

para o bom funcionamento de suas administrações; 

b) os critérios avaliados propiciam um diagnóstico verossímil em relação à 

situação ambiental dos Municípios, evitam troca de favores políticos e 

geram uma aproximação do ideal de justiça fiscal, visto que só se 

beneficiam do repasse os Municípios que efetivamente vêm procurando 

investir no desenvolvimento do meio ambiente;  

c) para tornar esse investimento possível, há uma reorientação das políticas 

públicas dos Municípios interessados, que ocasiona a modernização 

institucional e até mesmo permite a capacitação de pessoas das 

comunidades tradicionais para o trabalho e para a educação ambiental;  

d) o embelezamento dos Municípios, o desenvolvimento do turismo local e 

a melhora da auto-estima de seus habitantes, bem como mudança da 

mentalidade de descrença e ceticismo quanto ao futuro38;  

Outra experiência que trouxe resultados importantes foi a de Minas Gerais. 

Neste Estado, havia uma grande concentração na distribuição dos recursos advindos do 

ICMS.  

Para se ter uma idéia, apenas 1,3% dos Municípios abocanhava 50% do total 

arrecadado com os três quartos Valor Adicionado Fiscal, enquanto 10% dos recursos 

adquiridos em razão deste mesmo critério eram destinados a 80% dos Municípios 

mineiros39.  

                                                 
38 LOUREIRO, Wilson. O ICMS ecológico nos estados brasileiros. In Audiência Pública sobre o ICMS 
Ecológico, Assembléia Legislativa do Ceará. Arquivo em vídeo da Assembléia Legislativa do Estado do 
Ceará, 14 de Agosto de 2007. 
39 PINTO, Marina Oliveira. ICMS ecológico: instrumento para a gestão ambiental. In Revista Jurídica 
UNIJUS. v.9, n. 11. Uberaba, 2006, p. 119. 

4800



  

A adoção dos critérios ambientais para repartição de receitas gerou, então, 

uma possibilidade de redistribuição de renda entre os Municípios, motivo pelo qual a lei 

estadual 13.803/2000 ficou conhecida como Lei Robin Hood. De fato, segundo a 

Fundação João Pinheiro, em 2007, foram repassados R$ 41.184.967,38 a 366 

Municípios mineiros com base em critérios ecológicos40.     

Tão relevante é o conhecimento dos resultados desta experiência que, de 

acordo com Wilca Barbosa Hempel, o governo brasileiro assumiu, através do Decreto 

n° 4.339, de  23  de  agosto  de  2002,  o  compromisso  de estimular a conservação da 

biodiversidade por meio do Imposto de Circulação Sobre Mercadorias  e  Serviços  e  

incentivar  a  sua  adoção  em  todos  os  Estados  da Federação41.  

Assim, quando diante dessa gama de efeitos da aplicação de critérios 

ambientais de repasse do ICMS, verifica-se que, além do direcionamento à efetivação 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, proporciona a 

abrangência de valores outros, a ele correlacionados, que constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, como a dignidade humana e a redução 

das desigualdades sociais.   

Todas essas perspectivas surgem da instrumentalização um único tributo, 

pautada na sua extrafiscalidade, sem interferência no poder de arrecadação, obedecida a 

tendência à justiça fiscal, à redistribuição de renda. 

Imagine-se, agora, as perspectivas de transformação social, de 

desenvolvimento econômico sustentável a que se pode chegar no Brasil, caso exista 

interesse governamental de redimensionar, em âmbito constitucional, o emprego dos 

tributos, nos moldes que o Estado Democrático de Direito requer a organização desta 

atividade.  

Para um melhor aproveitamento destas possibilidades, defende-se a 

importância da inclusão de dispositivos específicos sobre a função ambiental dos 

tributos no Sistema Tributário Constitucional, através da implementação de uma 

reforma do artigo 167, IV da Constituição da República, que venha a viabilizar a 

vinculação da destinação de receitas à causa ambiental. 

                                                 
40 Dados oficiais do Governo de Minas Gerais, disponíveis em http://www.fjp.gov.br. Acesso: fevereiro 
de 2007. 
41 HEMPEL, Wilca Barbosa. ICMS ecológico. Incentivo ao desenvolvimento econômico com 
sustentabilidade ambiental. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007, p. 33. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do exposto constatou-se a relevância do Direito Tributário como uma 

possibilidade real e efetiva de proteção ao meio ambiente, tanto na política preventiva, 

como na política restauradora. 

Inúmeros são hoje as possibilidades da fiscalidade na área ambiental. Além 

da experiência do ICMS ecológico citada no texto, tem-se questões abertas à discussão, 

como: a) o incentivo ao Etanol; b) incentivos fiscais as energias “limpas”: biodiesel, 

energia solar, energia eólica, etc.; c) ações na Bolsa de Valores, através do Mercado de 

Carbono, previsto no Protocolo de Quioto, dentre outros. 

Portanto, no atual contexto de degradação ambiental que enfrenta a 

humanidade, a pesquisa na área do Direito Tributário Ambiental mostra ter grande 

auxílio na preservação do Planeta. 
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PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E MÍNIMO ISENTO: UMA 

ABORDAGEM DE DIREITO COMPARADO 

 

Janaína Rigo Santin∗

 

RESUMO 

O artigo apresenta um estudo do princípio da capacidade contributiva, consagrado no 

artigo 145, § 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988, como um dos princípios 

gerais ordenadores do Sistema Tributário Nacional e uma das limitações ao poder de 

tributar por parte do Estado, o qual deverá respeitar a capacidade contributiva do 

indivíduo, não podendo onerá-lo de forma a atingir o mínimo vital para sua 

sobrevivência e de sua família. Intenta-se mostrar que a capacidade contributiva está 

intrinsecamente ligada ao princípio da isonomia, constituindo-se pressuposto de 

validade da instituição e cobrança de tributos, tornando-se um valor que conduz o 

Estado de Direito à concretização da justiça tributária a todos seus cidadãos. Para 

tanto, o presente estudo aborda o princípio da capacidade contributiva no 

ordenamento jurídico brasileiro e também em ordenamentos alienígenas, como o 

ordenamento espanhol, português e italiano. Trata também da questão do mínimo 

isento e da vedação da instituição de tributos com efeitos confiscatórios, fatores estes 

potencializadores da efetividade do princípio. Por fim, o artigo busca comprovar que a 

observância do princípio da capacidade contributiva no ordenamento jurídico 

brasileiro não se destina unicamente aos impostos, mas a todas as espécies tributárias: 

taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CAPACIDADE CONTRIBUTIVA; ISONOMIA; 

TRIBUTAÇÃO. 
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This text shows a study of the contributive capacity principle, which is inserted in the  

article 145, 1st paragraph, of the Brazilian Federal Constitution (dated from 1988), as  

one of the main general principles aiming to organize the National Tax System and 

also as  

one of the limitations to the State's tax creating power. This power must respect the  

contributive capacity of the citizen, which can't have affected the minimum enough to  

provide both his own and family survival. Actually, the attempt is to show that the  

contributive capacity is strongly linked to the isonomy principle, making itself a  

validity requirement to the creation and collection of taxes, becoming a value that  

conduces the State to achieve the tax justice in relation to all citizens. 

In order to do it, this study approaches the contributive capacity principle not only in  

the Brazilian legal system, but also in other ones, as the Spanish, Portuguese and  

Italian. It also discuss about the minimum exemption question and the forbiddance on  

creating taxes with confiscatory effects. Finally, the study aims to prove that the  

observance to the contributive capacity principle in the Brazilian legal system is not  

directed only to specific taxes (as the income tax, for example), but also to all kinds  

taxes, as improvement contributions, compulsory lend and another special 

contributions. 

 

KEYWORDS: CONTRIBUTIVE CAPACIT; ISONOMY; TAXATION.  
 

 
INTRODUÇÃO: 
 Os princípios que regem o direito tributário brasileiro constituem-se a base de 

toda a ordem tributária, pilares sobre os quais as regras devem ser elaboradas e 

aplicadas. Transgredir um princípio é transgredir o próprio ordenamento jurídico no 

qual ele se insere.1  Estudar em específico o princípio da capacidade contributiva, seu 

conceito e suas manifestações objetiva conscientizar sobre a sua posição e real 

efetividade no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de que se assuma uma postura 

                                            
1 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3.ed. Coimbra: 
Almedina, 1999. 
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crítica ante a constitucionalidade ou não da instituição e da cobrança dos tributos 

quando não observarem a capacidade contributiva do contribuinte. 

 Dessa forma, o presente trabalho fará uma análise sobre o princípio da 

capacidade contributiva, inserido na Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu 

artigo 145, § 1º, e presente também em ordenamentos alienígenas. Tenciona-se com o 

estudo contrariar o entendimento de que o princípio da capacidade contributiva é 

disposição dirigida apenas para a espécie tributária dos impostos. Quer-se verificar a 

possibilidade de sua aplicação também com relação às demais espécies tributárias: 

taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1. O princípio da Capacidade Contributiva: uma abordagem de Direito 

Comparado 

O berço do princípio da capacidade contributiva deu-se na Alemanha. Porém, 

foi a partir daquela construção que a Espanha principiou a discussão a respeito do 

mínimo isento, fator potencializador do princípio da capacidade contributiva. Trata-se 

de uma espécie de limitação ao poder de tributar por parte do Estado, o qual deverá 

respeitar a capacidade contributiva do indivíduo, não podendo onerá-lo de forma a 

atingir o mínimo vital para sua sobrevivência e de sua família. 

No entendimento de Micheli2, é preciso examinar se o poder legislativo 

encontra limites jurídicos no momento de estabelecer as normas tributárias, ou se 

pode estabelecê-las segundo as exigências econômicas, políticas e sociais de cada 

momento histórico. Para o autor, o princípio da capacidade contributiva é uma forma 

de limitação à potestade tributária, decorrente de critérios de justiça social, 

solidariedade e igualdade entre os cidadãos. Além da Constituição alemã e brasileira, 

o princípio está presente nas Constituições italiana, portuguesa e espanhola, conforme 

será visto a seguir. 

1.1 Itália 

O princípio da capacidade contributiva está positivado no artigo 53, § 1º da 

Constituição Italiana, o qual prevê que todos são obrigados a concorrer para as 
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despesas públicas em função de suas capacidades. Assim, o sistema tributário italiano 

é informado por critérios de progressividade. 

Note-se que o referido dispositivo não trata especificamente da capacidade 

contributiva, mas sim da capacidade econômica. E nisso assemelha-se ao artigo 145, § 

1º da Constituição Federal Brasileira de 1988. Porém, conforme afirmam os 

doutrinadores italianos, ainda que não possa haver capacidade contributiva sem 

capacidade econômica, ambas não são a mesma coisa, eis que pode haver capacidades 

econômicas não demonstrativas de aptidão para a contribuição.  

Para Mosquetti3, capacidade contributiva não é toda manifestação de riqueza, 

apenas aquela capacidade econômica idônea para contribuir aos gastos públicos, à luz 

das fundamentais exigências econômicas e sociais acolhidas constitucionalmente. 

Reconhece-se, portanto, no princípio da capacidade contributiva, uma função social e 

redistributiva. Não deve ser identificada simplesmente na capacidade econômica, mas 

sim qualificada pelo valor da solidariedade, um dever orientado e caracterizado pela 

prevalência do interesse coletivo. Não significa afirmar que quem tem deve pagar por 

quem não tem, e quem tem mais deve pagar por quem tem menos. A redistribuição 

exigida pelo dever de solidariedade, ínsita na capacidade contributiva, não visa apenas 

assegurar a todos o mínimo existencial (isso, de fato, é deduzido do princípio da 

capacidade econômica); objetiva alcançar algo mais: diminuir as distâncias na 

distribuição das rendas e dos patrimônios.  

Mosquetti4 afirma que a obrigatoriedade das pessoas pagarem tributos é 

justificada pelo fato de que, assim, elas contribuirão para a consecução de um 

interesse público. Tal caráter solidário resulta não apenas das noções de 

progressividade e de capacidade contributiva, mas do próprio ordenamento jurídico, 

que apresenta o dever de contribuir como um vínculo de cooperação coletiva para um 

fim público. Utiliza-se do imposto tanto para fins econômicos e sociais quanto fins 

redistributivos, realizando-se assim o princípio da capacidade contributiva. 

                                                                                                                             
2 MICHELI, Gian Antonio. Curso de Derecho Tributario. Traducción y Estudio Preliminar Juli 
Banacloche. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1975. p. 142. 
3 MOSQUETTI, Francesco. El Principio de Capacidad Contributiva. Traducción, Estudio y Notas 
Juan M. Calero Gallego y Rafael Navas Vázquez. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1980. p. 277-
279. 
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Dessa forma, concluindo o pensamento do autor, verifica-se que para a 

configuração do princípio da capacidade contributiva deve ser observada a capacidade 

econômica do contribuinte, acrescida do interesse público e social de gravar aquela 

renda ou patrimônio naquela região e naquele tempo, com vistas a observar a função 

social e a redistribuição da renda entre os indivíduos, num eminente caráter solidário. 

Millán5 preleciona que nem toda capacidade econômica constitui capacidade 

contributiva, mas tão só aquela riqueza que não esteja destinada às necessidades 

mínimas vitais. Por certo, a existência de capacidade econômica legitima a imposição 

tributária. Já a sua ausência, ou presença abaixo de um determinado nível, impede a 

exigência do gravame tributário. Não basta, portanto, que certo fato ou situação de 

fato seja índice ou manifestação de capacidade econômica para poder ser 

legitimamente assumido como pressuposto de imposição tributária. É necessário que 

seja índice de uma capacidade econômica superior ao mínimo vital. Micheli6confirma 

esta constatação. Para o autor, a noção de capacidade contributiva impede que o poder 

de imposição possa ser exercido de maneira a agravar o mínimo vital, aquilo que é 

absolutamente indispensável para viver. Se tal limite for violado, não existe 

capacidade contributiva, ameaçando a própria sobrevivência do sujeito. 

Dessa forma, se o artigo 53 da constituição italiana regula um dever de 

solidariedade econômico-social, a capacidade contributiva pressupõe uma capacidade 

econômica de realizar tal dever. Assim, a contribuição com os gastos públicos precisa 

ser medida observando a capacidade econômica global de cada um. Para Micheli7, o 

referido artigo da constituição italiana é tanto expressão do princípio da igualdade 

quanto da solidariedade política, econômica e social. Trata-se da expressão de uma 

solidariedade realizada como limite à liberdade do indivíduo, bem como limite para a 

liberdade do legislador ordinário em eleger os sujeitos passivos e o total da prestação 

tributária. 

Essa capacidade econômica global prevista na constituição italiana, segundo 

Mosquetti, é medida pela situação pessoal e familiar do contribuinte. Nesse sentido, 

                                                                                                                             
4 MOSQUETTI, Francesco. op. cit. p. 412-416. 
5 MILLÁN, Emilio Cencerrado. El Mínimo Exento: en el sistema tributario español. Barcelona: 
Marcial Pons, 1999. p. 31-37. 
6 MICHELI, op. cit. p. 151. 
7 Id. p. 145-147. 
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ao gravar os recursos é preciso: a) eximir uma parte correspondente ao mínimo vital 

pessoal e familiar;8 b) ter em conta todos os gastos e elementos passivos que, mesmo 

não sendo inerentes à produção da renda, influenciam sobre a situação econômica do 

contribuinte.  

Com relação aos impostos sobre a renda e patrimônio é fácil a personalização. 

Porém, com relação ao imposto sobre o consumo ela se mostra mais problemática. 

Mas é sempre possível introduzir alguns elementos de personalização, como eximir 

produtos de consumo de primeira necessidade, correspondentes ao mínimo vital, 

prevendo tipos discriminados segundo o caráter mais ou menos suntuoso do consumo. 

Logo, não se pretende que, devido à multiplicidade de impostos distintos, cada um 

deles cumpra igualmente o requisito da personalidade. Esse requisito deve ser 

cumprido até onde seja possível, conforme as características próprias de cada 

imposto.9  

Porém, para o autor, é preciso que cada tributo respeite pelo menos esse 

elemento essencial de personalização: o mínimo vital. O domínio de uma renda não 

superior ao que é estritamente necessário para a sua existência e de sua família, ou o 

consumo de um bem de primeira necessidade, ao invés de demonstrar capacidade 

contributiva manifestam estado de necessidade. A aptidão para contribuir com os 

gastos públicos começa apenas após serem satisfeitas as necessidades pessoais e 

familiares. Trata-se de um critério lógico, que se harmoniza com o caráter solidário do 

dever de contribuir para os gastos públicos. Precisamente por seu caráter solidário, 

deverá ser realizada pelos que têm no lugar dos que não têm.10

Dessa forma, verifica-se no sistema tributário italiano o amplo reconhecimento 

do princípio da capacidade contributiva, tido como uma limitação ao poder de tributar 

por parte do Estado. 

1.2 Portugal 

                                            
8 O art. 36 da Constituição Italiana afirma que o trabalhador tem direito a uma retribuição proporcional 
à quantidade e qualidade de seu trabalho, suficiente para assegurar a ele e a sua família uma existência 
livre e digna. Mosquetti orienta uma interpretação combinada do art. 36 com o art. 53, sendo que este, 
enquanto norma de solidariedade, requer a isenção do mínimo; e aquele, dá um conteúdo à tal isenção, 
estabelecendo que é preciso ter em conta o conjunto da situação familiar do contribuinte. 
MOSQUETTI, op. cit. p. 269. 
9 Id. p. 266-267. 
10 MOSQUETTI, op. cit. p. 267. 
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No ordenamento jurídico português há limitações formais e materiais ao poder 

de tributar. Os limites formais referem-se a quem tributa e como se tributa. São eles o 

princípio da legalidade fiscal, da competência, da segurança jurídica no domínio dos 

impostos e da proibição do referendo fiscal. Já os limites materiais estão relacionados 

ao objeto e conteúdo do poder tributário. Questiona-se que aspectos da vida dos 

cidadãos e das empresas podem cair na mira do ius incidendi et collectandi do Estado, 

e dentro de que limites. São eles o princípio da igualdade fiscal (a ser medido com 

base na capacidade contributiva); o princípio da consideração fiscal da família; do 

respeito aos direitos, liberdades e garantias fundamentais; do estado social, dentre 

outros.11

Também em Portugal o imposto deve proporcionar soluções de justiça 

material, sendo que o princípio da capacidade contributiva mostra-se como um dos 

nortes para ser atingido tal fim, enquadrado dentre os limites materiais à potestade 

tributária.   

1.3 Espanha 

Na Espanha verifica-se que, assim como é dever geral de todos os espanhóis 

contribuir com a manutenção dos gastos públicos, são assinalados limites para o 

Estado desenvolver dita competência. São limites à capacidade de tributar os 

princípios fundamentais da reserva legal12 e da capacidade contributiva. 

Ao estudar a justiça tributária como fundamento e limite da competência 

normativa tributária no ordenamento jurídico espanhol, conclui-se que o princípio da 

capacidade contributiva, objeto do presente estudo, é configurado (da mesma maneira 

que os princípios da generalidade13 e da progressividade14) como um dos aspectos do 

                                            
11 NABAIS, José Casalta. O Poder Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 1998. p. 
315-319. 
12 O referido princípio afirma que, para poder exigir um tributo, é preciso que este esteja previamente 
criado por lei, que defina, ao menos, os elementos básicos do tributo: o fato gerador e os sujeitos ativo 
e passivo. Prevalece, então, na Espanha, o princípio da reserva legal relativa ou atenuada. GONZÁLES, 
Eusebio; LEJEUNE, Ernesto. Derecho Tributario I. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 1997. 
p. 148-153.  
13 O princípio da generalidade supõe um ponto final às práticas discriminatórias, estendendo a 
obrigação de tributar a todos cidadãos, nacionais ou estrangeiros. Visa erradicar toda a forma de 
privilégios e imunidades, sempre verificando a questão da capacidade econômica, de forma que 
somente aqueles que tenham tal capacidade possam ser incluídos dentro da obrigação constitucional de 
suportar os gastos públicos. GONZALEZ; LEJEUNE, op. cit. p. 157.  
14 A progressividade visa que os encargos públicos comportem para todos um sacrifício igual, já que 
não resta dúvidas que a aplicação de uma mesma percentagem de imposto a qualquer nível de renda ou 
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princípio da igualdade. Tais limites projetam-se sobre o conteúdo da norma tributária, 

o fundamento e as exigências mínimas e máximas da referida ação normativa 

estatal.15. 

Há, na constituição espanhola, disposição expressa que legitima essa 

limitação. O seu artigo 31.1 dispõe que todos contribuirão com os gastos públicos de 

acordo com sua capacidade econômica, mediante um sistema tributário justo 

inspirado nos princípios da igualdade e progressividade, sem jamais ter um alcance 

confiscatório. A capacidade econômica é caracterizada como a aptidão do indivíduo 

em contribuir com os gastos públicos, dispondo de recursos econômicos que possam 

realizar o pagamento dos tributos. Veda-se, por inconstitucional, a exigência do 

pagamento de tributos àqueles que não demonstrarem capacidade econômica. E nesse 

sentido, tem capacidade econômica aquele que for titular de uma riqueza, aferida 

mediante índices diretos (renda e patrimônio) e indiretos (circulação de bens, efetivo 

dispêndio de dinheiro). Logo, o princípio da capacidade econômica na Espanha é tido 

como fundamento da imposição tributária, intimamente ligado ao fato gerador da 

riqueza. Apenas mediante a presença de índices de riqueza será possível o gravame 

tributário. E, igualmente, o princípio da capacidade econômica serve de limite à 

tributação, já que o ente público não pode gravar além da capacidade econômica dos 

cidadãos.16

Nesse sentido, seguindo-se as conclusões de Millán17, todos os tributos 

requerem um juízo de legitimidade constitucional capaz de constatar a adequação do 

tributo às exigências do princípio da capacidade econômica. Nesse juízo de 

constitucionalidade, é imprescindível verificar tanto o fato gerador quanto os 

                                                                                                                             
patrimônio comporta sacrifícios desiguais, rompendo os diferentes níveis de igualdade comparativa de 
renda e riqueza existentes entre os contribuintes antes do pagamento de seus impostos. Objetivam-se, 
mediante a tributação progressiva ou proporcional, alcançar, depois do pagamento dos impostos, 
situações de igualdade relativa entre os distintos contribuintes, melhorando a redistribuição de riqueza e 
da renda após o pagamento do tributo. Trata-se não tanto de um princípio tributário autônomo quanto 
uma técnica jurídica justificada pela busca do princípio da igualdade. Os tributos não precisam ser 
progressivos porque existe o princípio da progressividade, mas porque apenas mediante uma estrutura 
progressiva será possível realizar o princípio da igualdade. Deve ser observada a progressividade não 
numa figura tributária em particular, mas no sistema tributário como um todo, em seu conjunto. Não 
está expresso no sistema constitucional espanhol, mas encontra sua justificação na proibição do alcance 
confiscatório dos tributos. Id. p. 164-166. 
15 Id. p. 156. 
16 GONZÁLES; LEJEUNE, op. cit. p. 159-160; MILLÁN, op. cit. p. 63. 
17 MILLÁN, op. cit. p. 112-113. 
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elementos estruturais do tributo, tendo em vista que todos, em conjunto, são 

responsáveis pelo cumprimento dos mandatos de justiça tributária vinculados ao 

princípio da capacidade econômica.  

 

2. O princípio da capacidade contributiva e o mínimo isento 

No que tange à configuração do mínimo isento, verifica-se que a Espanha foi o 

local em que houve a teorização mais dedicada desse instituto de direito tributário, 

como instituto jurídico financeiro que concretiza o dever de contribuir conforme a 

capacidade econômica, contido no art. 31.1 da Constituição espanhola.18  

Nas palavras de Millán19, caracteriza-se como uma das maiores expressões da 

justiça tributária do ordenamento jurídico espanhol. Se o respeito ao mínimo isento 

exige que os tributos sejam aplicados a partir da medida de capacidade econômica das 

pessoas, do mesmo modo estabelece que, ante a insuficiência de capacidade 

econômica, será impossível o gravame tributário. Trata-se, pois, de uma exceção ao 

dever de contribuir, convertendo-se em uma exigência lógica derivada do princípio 

que exige cobrar o dever tributário de acordo com a capacidade econômica do sujeito, 

partindo da riqueza destinada a cumprir suas necessidades básicas, as quais não 

devem ser consideradas riquezas graváveis. Assim, à necessidade de garantir recursos 

ao Estado para cumprimento de suas finalidades deve ser sempre respeitado o limite 

absoluto à própria sobrevivência do ser humano, cuja garantia constitui a primeira 

exigência de desenvolvimento das teorias sobre justiça.  

O direito fundamental de contribuir conforme a capacidade econômica implica 

no reconhecimento de um direito individual de que a contribuição seja exigida de 

acordo com a riqueza efetiva de cada cidadão. O esforço contributivo será medido 

avaliando-se a aptidão para contribuir, conforme as circunstâncias pessoais do sujeito, 

sua riqueza propriamente dita. Respeita-se assim o caráter não confiscatório do tributo 

e também o mínimo isento, conceito que abrange tanto o conteúdo desse direito 

fundamental como constitui seu elemento essencial.20  

                                            
18 Id. p. 11. 
19 Id. p. 8-9; 63. 
 
20 MILLÁN, op. cit. p. 8. 

4815



  

Não são todas as constituições que dispõe expressamente sobre o mínimo 

isento. A Constituição espanhola, como já visto, não faz referência expressa, mas 

fundamenta-o no seu art. 31.1. A Constituição italiana também não dispõe de maneira 

expressa, mas fundamenta-o no artigo 53. Ambas, portanto, retiram as configurações 

do mínimo isento do princípio da observância da capacidade econômica do 

contribuinte, sendo aquele elemento nuclear desta, recepcionando-o e definindo-o 

como uma exigência constitucional. As constituições da Suíça e Kuwait também não 

fazem referência expressa ao mínimo isento, porém incluem constitucionalmente 

preceitos que obrigam o Estado a assistir os mais necessitados, reconhecendo a 

dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento de sua personalidade. No mesmo 

sentido, a Constituição Brasileira também não reconhece o mínimo isento 

expressamente, mas, conforme entende Millán21, ele está fundamentado no artigo 7º 

da Magna Carta de 1988.22 Regina Helena Costa o conceitua como “mínimo vital”, o 

qual se constitui em um conceito que varia no tempo e no espaço, e tem relação direta 

com as necessidades básicas dos indivíduos. É uma isenção, porque a capacidade 

contributiva só pode se reputar existente quando aferir-se alguma riqueza acima do 

mínimo de existência fisiológico.23 

 Entretanto, há constituições que, além de não mencionar o mínimo isento, não 

abordam o princípio da capacidade econômica, como a Constituição alemã. Mas isso 

não quer dizer a sua inobservação, visto ser critério deduzido pela doutrina e 

jurisprudência alemã a partir do art. 3. da Lei fundamental de Bonn, derivando-o do 

princípio da igualdade.24

Com relação ao conteúdo do mínimo isento, varia conforme o tempo e o lugar, 

bem como em função da ordem econômica, social e política do país e a finalidade que 

se busca perseguir. Trata-se de um conceito elástico. Deve responder a uma 

                                            
21 Id. p. 28. 
22 Art. 7º.- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: (...) IV- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.  
23 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva.2. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996.  
24 MILLÁN, op. cit. p. 29. 
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abordagem de generalidade, a ser verificado em todas as formas de riqueza que 

manifestam a capacidade econômica do indivíduo e que, por isso, ficam sujeitas ao 

dever de contribuir. Da mesma maneira, aplica-se a todas as pessoas, e não apenas a 

uma classe específica, levando em conta, para sua fixação, as necessidades 

familiares.25  

 Portanto, pode-se concluir que tanto na Itália como na Espanha o mínimo 

isento é tido como limitação do dever de tributar estatal. É extraído 

constitucionalmente do princípio da capacidade econômica, assim como deriva de 

preceitos de justiça tributária, solidariedade, redistribuição, isonomia e 

progressividade e, em especial, do princípio da capacidade contributiva. Já outros 

países como Alemanha, Suíça, Kuwait e Portugal não têm o respeito ao mínimo isento 

reconhecidos expressamente em suas constituições, mas a sua doutrina e 

jurisprudência os extraem do princípio da dignidade da pessoa humana, do dever de 

assistir aos necessitados e do princípio da igualdade.  

 

3. O Princípio da Capacidade Contributiva no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 Dentre os princípios ordenadores do sistema jurídico brasileiro, o princípio da 

capacidade contributiva inclui-se dentre aqueles que foram normatizados 

constitucionalmente, expresso no artigo 145, § 1º da Magna Carta de 1988: 
Art. 145.- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: (...) 
§1º.- Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

     
 Do referido dispositivo, no entendimento de Brito26, pode-se identificar três 

princípios consorciados à busca de justiça social: personalização dos tributos, 

progressividade e capacidade contributiva. Dessa forma, o princípio da capacidade 

contributiva está elencado entre os princípios gerais do sistema tributário brasileiro, 

podendo ser enquadrado como uma limitação constitucional expressa ao poder de 

tributar. Mostra-se como um instrumento de defesa do contribuinte contra o Fisco, 

                                            
25 Id. p. 72-73. 
26 BRITO, Edvaldo. Caderno de Pesquisas Tributárias. São Paulo, CEEU/Resenha Tributária, v. 14, 
1989. 
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visando atingir a tão sonhada igualdade real e a justiça tributária. Tributa-se com 

maior peso o contribuinte com maior renda, e a menor ao possuidor de menor renda, 

no intuito de reduzir as desigualdades sociais e econômicas e o abismo entre as 

classes sociais. Assim, o princípio da capacidade contributiva está endereçado tanto 

ao legislador ordinário quanto ao aplicador da norma tributária diante de um caso 

concreto.   

 

3.1 Conceito de Capacidade Contributiva  

 Há muita divergência entre os doutrinadores brasileiros com relação ao 

conceito de capacidade contributiva. Costa27 define como  
a aptidão, da pessoa colocada na posição de destinatário legal tributário, numa 
obrigação cujo objeto é o pagamento de imposto, para suportar a carga tributária, sem 
o perecimento da riqueza lastreadora da tributação.   
 

Santos28 afirma ser o princípio da capacidade contributiva uma regra comum 

de Justiça, em que  
o Estado deve repartir a carga tributária de acordo com as possibilidades econômicas 
de seus habitantes, de modo geral, e, de modo específico, conforme a capacidade 
econômica de cada indivíduo, poupando, tanto quanto possível, o necessário físico de 
cada um.  

 

Carrazza29apresenta a ligação do princípio da capacidade contributiva com o 

princípio da igualdade. Em termos econômicos, quem tem maior riqueza deve, 

proporcionalmente, contribuir mais para a manutenção da coisa pública, pagando mais 

imposto do que aquele que tem menor riqueza. 

 Tal conceito pode ser compreendido, também, em dois sentidos distintos. Uma 

primeira corrente, encabeçada por Coelho30, diz que a capacidade contributiva é 

subjetiva, devendo levar em conta a capacidade econômica real do contribuinte, a sua 

aptidão pessoal de suportar a carga econômica do imposto. Já a segunda corrente, cujo 

                                            
27 COSTA, op. cit. p. 101. 
28 SANTOS, Manoel Lourenço dos. Direito Tributário. 3ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1970, p.96.  
29CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 9ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1997. p. 65. 
30COELHO, Sacha Calmon Navarro. O Controle da Constitucionalidade das Leis e do  Poder de 
Tributar na Constituição de 1988. Belo Horizonte: Del Rey, 1992. p. 90.  
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representante principal é Carrazza31, afirma que a capacidade contributiva é objetiva, 

porque se refere não às condições econômicas reais de cada contribuinte, 

individualmente considerado, mas às suas manifestações objetivas de riqueza, 

referindo-se à atividade de eleição do legislador de eventos que demonstrem aptidão 

para concorrer às despesas públicas, denominados por Carrazza como “fatos-signos 

presuntivos de riqueza”. A base de cálculo, nessa situação, deverá reportar-se ao fato 

de conteúdo econômico descrito na hipótese de incidência tributária.  A alíquota, por 

sua vez, é uma fração da base de cálculo que, unida a ela, determina o quantum da 

obrigação tributária. 

 Porém, em ambos sentidos pode-se concluir que a capacidade contributiva 

consiste em fator condicionante da eletividade pelo legislador dos fatos que 

determinarão o nascimento de obrigações tributárias. Logo, enquadra-se como uma 

limitação ao poder de tributar por parte do Estado, cujo dever de observação é 

estendido não só ao legislador, mas também ao aplicador da norma tributária, ao 

interpretá-la ao caso concreto.  E, por fim, opera como critério de gradação 

proporcional dos impostos, a fim de respeitar a manutenção do "mínimo vital" e 

obstar que a progressividade tributária atinja níveis de confisco ou de cerceamento de 

outros direitos constitucionais. 

 Dessa forma, ao instituir-se um imposto, é preciso haver um sistema de 

alíquotas variáveis e progressivas, elevadas à medida em que se aumenta a riqueza de 

cada um. Carrazza dá o seguinte exemplo para melhor compreensão do acima 

exposto:  
se alguém ganha 10 e paga 1, e outrem ganha 100 e paga 10, ambos estão pagando, 
proporcionalmente, o mesmo tributo (10% da base de cálculo). Apenas, o sacrifício 
econômico do primeiro é incontendivelmente maior. De fato, para quem ganha 10, dispor de 1 
encerra muito maiores ônus econômicos do que para quem ganha 100 dispor de 10. O 
princípio da capacidade contributiva só será atendido se o imposto for progressivo, de tal arte 
que, por exemplo, quem ganha 10 pague 1, e quem ganha 100 pague 25.32

 

 Assim, o princípio da capacidade contributiva pode ser definido como a 

capacidade que deve ter o contribuinte para pagar tributos; é a possibilidade de ser 

                                            
31 CARRAZZA, op. cit. p. 67. 
32 CARRAZZA, op. cit. p. 66. 
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sujeito passivo dos tributos, sem que isso se caracterize afronta ao seu mínimo vital 

ou tenha efeito de confisco. 

Alguns autores33 questionam a respeito da abrangência de tal dispositivo, 

tendo em vista a aplicação da expressão “sempre que possível” presente na primeira 

parte do parágrafo primeiro do art. 145 da Magna Carta de 1988. Há uma divergência 

doutrinária a respeito de se tal expressão refere-se apenas ao caráter pessoal dos 

impostos, ou também à capacidade econômica do contribuinte. Conforme aponta 

Rezek, 
a corrente doutrinária predominante diz que a melhor interpretação deve ser no sentido de que 
a capacidade contributiva deve ser respeitada ‘sempre’, e não apenas ‘sempre que possível’, 
expressão que diz respeito somente à característica pessoal dos impostos. Essa corrente é 
defendida por ilustres mestres em direito tributário, tais como os Professores Edvaldo Brito, 
Ives Gandra Martins, Hugo de Brito Machado, Hamilton Dias de Souza, entre outros. 34

 

O autor conclui dizendo que “sempre é possível graduar os impostos segundo 

a capacidade econômica do contribuinte, mas nem sempre é possível atribuir caráter 

pessoal aos impostos”35. Isso se dá, pois com relação aos impostos reais, por exemplo, 

é difícil atribuir-lhes um caráter pessoal, já que se leva em consideração somente a 

matéria tributável, objetivamente. Mas o que se busca neste artigo é comprovar que, 

apesar das maiores dificuldades, mesmo no imposto real ou indireto é possível ser 

observada a capacidade contributiva, dando assim plena aplicação ao art. 145, § 1º da 

Constituição Federal de 1988.  

 Alguns doutrinadores questionam acerca do caráter de norma programática ou 

não do princípio da capacidade contributiva, e sua real efetividade. Para Coelho36 

trata-se de princípio constitucional de eficácia plena, conferente de um direito público 

subjetivo ao contribuinte, o qual vincula o legislador, a administração e o magistrado. 

Para tanto, o Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade material da lei que o 

infringir, tanto mediante ação direta de inconstitucionalidade (controle concentrado) 

como numa ação comum (controle difuso), bem como pode apurar a incapacidade 

                                            
33 Ver AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1999. 
34 REZEK, Francisco José de Castro. A Capacidade Contributiva. In: MARTINS, Ives Gandra; 
MARTINS, Rogério Gandra (Orgs.). A Defesa do Contribuinte no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Editora IOB, 2002. 
35 Id.  
36 COELHO, op. cit. p. 379. 
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contributiva real de um dado contribuinte mediante uma ação declaratória-constitutiva 

da incapacidade contributiva do autor face ao padrão genérico da lei.  

 Assim, não restam dúvidas de que o princípio da capacidade contributiva é 

regra geral e informadora, condicionando toda a atividade legiferante e judicante no 

campo tributário, visando observar e respeitar as condições econômicas pessoais do 

sujeito passivo ante a tributação. 

 Já dentre os fatores potencializadores da observância do princípio da 

capacidade contributiva na doutrina brasileira, aponta-se o respeito a dois limites: a 

não tributação do mínimo vital e a proibição de utilização do tributo com efeito 

confiscatório.37  

 Ou seja, tanto a doutrina brasileira quanto a doutrina espanhola e italiana 

caracterizam o mínimo isento como fator potencializador do princípio da capacidade 

contributiva. Nas palavras de Conti38“é inconstitucional a tributação exercida sobre 

determinada manifestação de capacidade econômica de um contribuinte que o atinja 

naqueles recursos que destinaria às suas necessidades básicas, imprescindíveis à 

garantia de sua sobrevivência.” Afastada, pois, deverá ser a imposição tributária 

àquele indivíduo que possui renda inferior ou apenas suficiente para cobrir suas 

necessidades básicas e de sua família. 

Entretanto, Costa verifica uma dificuldade em conceituar e quantificar o que 

deve ser entendido como mínimo vital, sendo que os motivos por ela apontados vão 

ao encontro das conclusões do autor Millán: 
A fixação do mínimo vital, destarte, variará de acordo com o conceito que se tiver de 
necessidades básicas. O problema é tormentoso, pois concerne a decisão política do legislador. 
Este deverá basear-se, à falta de normas constitucionais específicas, no que, numa sociedade 
dada, razoavelmente se reputarem necessidades fundamentais do indivíduo e de sua família.39

  
Trata-se, portanto, de uma tarefa árdua tendo em vista o aspecto amplamente 

dinâmico e até mesmo indeterminado do mínimo isento, que variará conforme o 

modelo político-econômico seguido por aquele Estado (liberal, social, neoliberal) 

naquele dado momento histórico, os benefícios sociais que este confere aos cidadãos 

(se maiores os benefícios, menor poderá ser o valor fixado para o mínimo vital e vice-

                                            
37 REZEK, op. cit.  
38CONTI, José Maurício. Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade. São 
Paulo: Dialética, 1996.  
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versa), e a conotação sócio-política-cultural daquele país, situado no tempo e no 

espaço. Nas conclusões de Millán40, ao se quantificar o mínimo vital de um país é 

preciso levar em conta a sua situação econômica e a abrangência e qualidade dos 

serviços públicos oferecidos aos cidadãos. É importante considerar os serviços 

públicos destinados a satisfazer as necessidades elementares dos indivíduos, já que o 

mínimo vital mantém relação direta com essas necessidades. Dessa maneira, se as 

mesmas forem cobertas diretamente pelos serviços públicos, não será mais necessário 

computá-las no cálculo do mínimo. Se os serviços públicos assegurarem gratuita e 

indistintamente, por exemplo, moradia, comida, vestuário, assistência médica, 

educação, a isenção do mínimo vital não teria razão de existir. 

Por fim, no que tange à proibição da utilização do tributo com efeito 

confiscatório, tal disposição encontra-se positivada no artigo 150, IV da Constituição 

Federal brasileira de 1988: 
Art. 150.- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 
IV- utilizar tributo com efeito de confisco; 

 
 Ou seja, para que se observe o princípio do respeito à capacidade contributiva 

do cidadão na instituição e cobrança de tributos, além da observância do mínimo vital 

a Magna Carta brasileira impõe ao legislador e ao aplicador tributário um segundo 

limite: a proibição do efeito confiscatório. Martins tenta elucidar o que seria tal 

conceito: 
Não é fácil definir o que seja confisco, entendo eu que, sempre que a tributação agregada retire 
a capacidade do contribuinte se sustentar e se desenvolver (ganhos para suas necessidades 
essenciais e ganhos superiores ao atendimento destas necessidades para reinvestimento ou 
desenvolvimento, estar-se-á perante o confisco (...) Se a soma dos diversos tributos incidentes 
representa carga que impeça o pagador de tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á perante 
carga geral confiscatória, razão pela qual todo sistema terá de ser revisto, mas principalmente 
aquele tributo que, quando criado, ultrapasse o limite da capacidade contributiva do cidadão.41

 

Por sua vez, nas palavras de Rezek,  
tributo com efeito de confisco é aquele que, por ser excessivamente oneroso, produz violação 
ao direito de propriedade ou de livre exercício de uma atividade ou profissão. É que o tributo, 
sendo instrumento pelo qual o Estado obtém os meios financeiros de que necessita para o 

                                                                                                                             
39 COSTA, op. cit. p. 68. 
40 MILLÁN, op. cit. p. 41. 
41MARTINS, Ives Gandra da Silva. Pesquisas Tributárias. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 6, 
2000. p. 49.  
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desempenho de suas atividades, não pode ser utilizado para eliminar ou reduzir a fonte desses 
recursos.42

 

 Nota-se que a vedação do confisco encontra-se umbilicalmente ligada à 

questão do mínimo isento. Por mais que a pessoa possua recursos, a tributação sobre 

esses recursos (efetuada sob a justificativa de contribuição particular do indivíduo 

com os gastos públicos, a fim de que o Estado retorne à coletividade benefícios em 

forma de serviços públicos e bens de interesse público) não pode ser tamanha que 

atinja o direito de propriedade do contribuinte. Pois, assim o fazendo, aquele 

indivíduo necessitará sobreviver de alguma maneira e, por certo, buscará o seu 

sustento do mesmo Estado que lhe retirou as possibilidades de viver com dignidade. 

Dá-se com uma mão para retirar-se com outra. E o sistema tributário deve combater 

tal intuito. 

 

3.2 Abrangência do Princípio da Capacidade Contributiva  

 A Constituição Brasileira elencou no artigo 145 três espécies tributárias: 

impostos, taxas e contribuições de melhoria. E ainda, no artigo 148 estabeleceu o 

empréstimo compulsório e no artigo 149 as contribuições especiais. 

 Dessas espécies tributárias, importa ressaltar que o princípio da capacidade 

contributiva só está juridicizado com relação aos impostos, tributos não vinculados a 

uma atividade estatal. Somente a essa espécie o legislador e o julgador estão 

obrigados a observar a capacidade contributiva do contribuinte, sob pena de 

inconstitucionalidade. Com relação às taxas e contribuições de melhoria – tributos 

vinculados – há uma faculdade conferida ao legislador e ao aplicador na observância 

do princípio. 

Nas contribuições de melhoria, o princípio da capacidade contributiva é 

observado quando há redução ou isenção em casos de pessoas paupérrimas que, sem 

querer, foram beneficiadas em suas humildes residências, por obras públicas 

extremamente valorizadoras. Obrigá-las a vender suas casas para pagar a contribuição 

seria inadmissível.43

                                            
42 REZEK, op. cit. 
43 COELHO, op. cit. p. 375. 
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 Nas taxas, pretende-se remunerar uma atividade estatal em que sua fixação dá-

se pelo seu custo.  Têm caráter de retribuição ao serviço estatal prestado, cobradas 

quando o serviço público é obrigatório e essencial.44 Aqui o princípio realiza-se 

negativamente, pela incapacidade contributiva, isentando ou reduzindo o valor do 

montante a pagar ao indivíduo sem capacidade econômica real.  Como exemplo tem-

se a isenção da taxa judiciária para os pobres (Lei 1.060/50). 

 Já com relação às contribuições especiais, quando essas figurarem imposto, 

devem também observar o princípio da capacidade contributiva. Confirmam essa 

afirmação os autores Gonzáles e Lejuene45, quando dizem que a progressividade, a 

capacidade contributiva, a isonomia e a generalidade são mais facilmente aplicáveis 

para os impostos, por atuarem diretamente sobre a capacidade econômica dos sujeitos, 

manifestada pela renda, patrimônio ou consumo. Porém os autores entendem que 

também nas taxas e contribuições especiais o princípio poderá ser observado. Trata-se 

de figuras cujos fatos geradores são construídos sobre supostos de fato que 

manifestam a recepção de um benefício por parte dos sujeitos por meio de bens, 

serviços e atividades públicas, mas que não exteriorizam capacidade contributiva 

alguma em ditos sujeitos, e muito menos a magnitude desta. Por tal natureza, os 

autores denunciam haver uma marginalização da observância do princípio da 

capacidade contributiva e, em conseqüência, da justiça tributária, nas taxas e 

contribuições especiais. Entretanto, pautados no princípio da igualdade, pode-se 

buscar a justiça tributária nessas figuras mediante as seguintes providências: a) aplicar 

a carga fiscal igual à igualdade de benefício recebido; b) desigual e adequada ao 

desigual benefício recebido; c) geral para todos os que recebem o benefício do serviço 

público. Assim, a capacidade contributiva do contribuinte, como pressuposto que 

legitima a percepção do tributo, pode e deve estar presente no sentido de capacidade 

absoluta, como atitude econômica mínima para o pagamento, de modo que não pague 

tributos quem não possa pagá-los. Isso é, definitivamente, a primeira e mais elementar 

concretização da justiça tributária, devendo ser observado em todas as espécies 

tributárias.  

                                            
44 Verifica-se que se o serviço público é facultativo e não-essencial, denomina-se essa cobrança de 
tarifa. Já, quando se trata de obras públicas, estas ensejam contribuição de melhoria, caso ocorrer a 
hipótese de sua incidência. 
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 Por fim, com relação aos tributos, objeto específico do princípio da capacidade 

contributiva, é necessário que se verifique a possibilidade material ou não de aplicá-

lo.  Assim, os impostos reais, indiretos, de caráter impessoal, não se prestam a realizar 

o princípio com perfeição, mas, sempre que possível, devem observá-lo.  Como 

exemplo aponta-se as alíquotas menos gravosas do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) e do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestações de Serviços) em função da essencialidade das mercadorias e 

serviços tributados. Já nos impostos diretos, de caráter pessoal, o princípio torna-se 

amplamente efetivo, pela adoção de tabelas progressivas e deduções pessoais (o 

exemplo mais característico é o IR - Imposto de Renda). Porém aqui se critica as 

poucas faixas na tabela de progressão do imposto de renda, o que faz com que um 

multimilionário contribua com 27,5% de sua renda, a mesma alíquota que paga uma 

pessoa de classe média. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao analisar o princípio da capacidade contributiva, positivado na Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 145 § 1º, conclui-se que, como muitos outros 

dispositivos constitucionais, reflete uma diretiva que deveria ser observada pelo 

legislador ordinário e também pelo aplicador das leis, na atividade judicante, mas que, 

em muitos casos, está sendo ignorada.  

 Na positivação de um princípio geral do direito, muito se perde do seu real 

escopo. E foi o que ocorreu com o princípio da capacidade contributiva no 

ordenamento jurídico brasileiro, em que o dispositivo constitucional limitou sua 

aplicação apenas aos impostos, e para aqueles casos em que a imposição tributária 

caráter pessoal. Porém, em verdade, tal princípio pode ser aplicado em todo gênero 

tributário, com as devidas adequações, conforme exposto no presente trabalho. 

 Assim, o princípio da capacidade contributiva, salvo exceções, tornou-se mais 

uma das "letras mortas" constitucionais. Como prova dessa afirmação constata-se que 

o imposto que mais deveria refletir a capacidade contributiva do contribuinte, o 

imposto de renda pessoa física, por ser pessoal e direto, com função nitidamente 

                                                                                                                             
45GONZÁLES; LEJEUNE, op. cit. p. 162-163. 
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fiscal, desvirtuou a observância do princípio da capacidade contributiva com a 

extinção das alíquotas progressivas, substituindo-as por apenas três.  

 É sabido que a melhor forma de se fazer a redistribuição de renda de um país e 

buscar a redução das desigualdades sociais e econômicas internas é obtida a partir da 

ação do sistema tributário. Logo, a tributação não deve apenas ter o escopo 

arrecadatório. Concorda-se que essa é sua primeira finalidade; mas não se pode 

olvidar que, ínsita nessa atividade estatal encontra-se a finalidade redistributiva da 

tributação. E a observância do princípio da capacidade contributiva vai ao encontro 

dessa finalidade. Objetiva-se tirar mais de quem tem mais, para contribuir com a 

manutenção do Estado e dos serviços públicos, e tirar menos de quem tem menos, 

isentando aquela parcela essencial para a sobrevivência do indivíduo e de sua família, 

denominada pela doutrina como “mínimo isento”. 

 Assim, o princípio da capacidade contributiva do direito tributário, derivado 

do princípio maior da igualdade e de noções de justiça social, tem como fim maior 

observar as condições de riqueza individuais de cada contribuinte, utilizando-se do 

direito tributário para proporcionar uma melhor distribuição de renda entre a 

população, combatendo as desigualdades. Consiste num dever ao qual se vinculam 

legislador ordinário, sob pena de inconstitucionalidade, e também o aplicador das leis, 

no exercício da atividade judicante, que deve reconhecer tal inconstitucionalidade. 

Mas consiste também num direito que deve ser utilizado por todos aqueles que se 

sentem lesados de alguma forma ante a atividade tributante do Estado, os quais devem 

buscar no Judiciário o pleno exercício de sua cidadania e reconhecimento de seus 

direitos, entre eles o direito constitucional de ter observada a sua capacidade 

contributiva ante a tributação a ele dirigida.  
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RESUMO 

O presente estudo pretende examinar a compatibilidade do regime de tributação na fonte 

com os pressupostos constitucionais para a instituição do imposto sobre a renda. Toma-

se como premissa para o trabalho o exame das características do sistema constitucional 

tributário e como a instituição dos tributos no Brasil não apenas se encontra 

irremediavelmente condicionada pelas normas constitucionais, mas também como não 

há grande margem de liberdade ao legislador ordinário no momento da edição das leis 

tributárias. 

O exame do sistema constitucional tributário permite a identificação de um rígido 

esquema de distribuição de competências que, no caso específico dos impostos, se 

concretiza por meio da indicação dos possíveis fatos sujeitos à tributação por cada um 

dos entes da federação. É assim que na instituição do imposto sobre a renda deve se 

observar os limites que o conceito de renda impõe à definição de sua hipótese de 

incidência e de sua base de cálculo, que toma forma também por meio da observância 

dos critérios da generalidade, universalidade e progressividade. 

Depois de identificados os pressupostos constitucionais para a instituição do imposto 

sobre a renda, volta-se à análise da exigência do imposto sobre a renda retido na fonte, 

tanto na forma de antecipação, quanto na forma de tributação exclusiva para, ao fim, 

verificar a compatibilidade de cada um deles com o sistema tributário constitucional. 

 

PALAVRAS CHAVES: IMPOSTO SOBRE A RENDA; PROGRESSIVIDADE; 

GENERALIDADE; UNIVERSALIDADE; TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. 
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ABSTRACT 

This research pretends to exam the compatibility between the taxation at source system 

and the constitutional design of the income tax. The research has its starting point at the 

exam of the attributes of the constitutional tax system and how tax creation in Brazil is 

determinated by the constitucional rules and how short is the liberty of legislative acts 

of taxation. 

The exam of the constitucional tax system allows the recognition of the rules that 

authorize tax creation. Those rules indicate the facts that can be taxed by each of the 

members of federation. Therefore, the creation of the income tax must observe the 

limits that income concept establish in definition of its taxable event and its taxis basis. 

Also, according to the constitutional rules, anyone who gets income, must be taxed; any 

kind of income can’t be treated separately and the taxation must be progressive. 

After the identification of the constitucional design of the income tax, the research turns 

to analyse the income tax at source. Is investigated the income tax as antecipation and 

the income tax exclusively at source, with the purpose to verify, at last, the compability 

of each one of them with the constitutional tax system. 

 

KEYWORDS: INCOME TAX; PROGRESSIVE TAXATION; GENERAL 

TAXATION; UNIVERSAL TAXATION; TAXATION EXCLUSIVELY AT 

SOURCE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da análise da Constituição Federal Brasileira e da legislação tributária em geral, 

notamos que tributos distintos são referidos por uma única denominação ou sigla. É o 

caso de ICMS (sigla para “imposto sobre operações de circulação de mercadorias e 

prestação de serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal”) que, 

a rigor, poderá incidir sobre cinco diferentes materialidades : operações mercantis, 

operações com energia elétrica, operações com combustíveis e minerais, prestação de 

serviços de comunicação e prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal.1 Nesse caso, vê-se que situações completamente distintas são passíveis 

                                                 
1 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 9 ed. São Paulo: Malheiros, p. 34. 
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de tributação a partir da autorização conferida por um único enunciado normativo da 

Constituição, o que nos faz afirmar que ao instituir o ICMS, o legislador estadual 

institui cinco diferentes impostos, ou cinco normas tributárias distintas, cada uma delas 

com diferente hipótese de incidência, base de cálculo e sujeito passivo.2

 

Raciocínio semelhante se aplica ao ITCMD (sigla para “imposto sobre a transmissão 

causa mortis e doação”), cuja previsão constitucional autoriza a tributação tanto das 

transmissões de bens causa mortis quanto das transmissões decorrentes de doação. Esse, 

entretanto, não parece ser o caso do imposto sobre a renda. A partir da análise dos 

dispositivos constitucionais que autorizam a tributação sobre a renda, não parece haver 

a permissão para que se alcance diversas materialidades distintas. 

 

Ocorre que o exercício da competência relativa ao imposto sobre a renda vem 

resultando na instituição de formas diferenciadas de tributação ou de apuração do 

montante devido pelo sujeito passivo. No caso da tributação sobre a renda das pessoas 

jurídicas, por exemplo, encontramos os denominados regimes de lucro real, lucro 

presumido e lucro arbitrado. Por outro lado, no caso das pessoas físicas, o contribuinte 

pode optar pela apuração do imposto considerando todas as despesas admitidas pela 

legislação como dedutíveis, ou poderá optar por um dedução previamente definida na 

lei. Ainda sobre o imposto sobre a renda, há também o regime de tributação na fonte 

como antecipação do imposto e a incidência exclusiva na fonte (aplicável tanto à 

tributação sobre as pessoas jurídicas, quanto sobre as pessoas físicas). 

 

Todas essas variações na tributação sobre a renda fazem com que surja o 

questionamento sobre a compatibilidade de cada um dos regimes previstos na legislação 

com as normas constitucionais que autorizam a instituição do imposto sobre a renda. 

Mais precisamente, indaga-se, primeiramente, se também sob a denominação genérica 

“imposto sobre a renda”, não são instituídos impostos distintos (com distintas hipóteses 

de incidência e bases de cálculo) ou se os denominados “regimes” de tributação sobre a 

renda se tratam apenas de diferentes formas de determinação do montante devido, sem 

que haja diferença sobre a base tributável; além disso, seja qual for a resposta ao item 

                                                 
2 Ibid., p. 35. 
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anterior, questiona-se se as normas que autorizam a instituição do imposto sobre a renda 

autorizam esses diferentes regimes – sejam eles entendidos como diferentes impostos, 

sejam eles entendidos como diferentes formas de apuração. 

 

O presente estudo se situa nesse contexto, buscando analisar especificamente a 

denominada incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte e sua 

compatibilidade com a matriz constitucional desse tributo, especialmente com o 

conceito de renda e com os critérios da generalidade, universalidade e progressividade. 

 

2 PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO 

SOBRE A RENDA: ALGUMAS NOTAS 

 

2.1 A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

Uma característica marcante da Constituição Federal de 1988 é sua analiticidade. O 

texto constitucional brasileiro vigente não se limita a trazer os princípios fundamentais, 

ou as regras basilares de organização jurídico-política do Estado Brasileiro. Em outras 

palavras, a Constituição Federal de 1988 não abre espaço para que as normas a respeito 

do funcionamento do Estado Brasileiro sejam definidas pelo legislador com ampla 

liberdade ou discricionariedade. Ao contrário, a Constituição Federal de 1988 define, 

em muitos aspectos, com clareza a forma de atuação do Estado, obrigando muitas vezes 

o legislador ordinário (ou complementar) a repetir aquilo que já se encontra previsto no 

texto constitucional. 

 

Essa qualidade da Constituição Federal de 1988 também se revela no campo tributário. 

A Constituição Federal não se limita a autorizar União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal a instituírem tributos. Mais que isso, define quais são os tributos que podem ser 

instituídos, suas características, por quem cada um dos tributos poderá ser instituído, os 

princípios que deverão ser observados no exercício da atividade tributária e as situações 

que não poderão ser tributadas.  
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É assim que a Constituição estabelece que União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. E, 

especificamente em relação aos impostos, prescreve quais poderão ser instituídos pela 

União, quais pelos Estados e pelo Distrito Federal e quais poderão ser instituídos pelos 

Municípios. 

 

A repartição da competência para instituição de impostos é definida por meio da 

seleção, contida na própria Constituição, das situações (fatos) que podem ser objeto 

desse tipo de tributo. Ou melhor, por meio da indicação das possíveis hipóteses de 

incidência (fatos geradores) dos impostos que poderão ser instituídos por União, por 

Estados e Distrito Federal e por Municípios (ficando a União, ainda, com a competência 

residual). Em princípio, a repartição de competência em matéria de impostos não admite 

a instituição de impostos que possuam idêntica hipótese de incidência (fato gerador) por 

diferentes pessoas políticas, ou seja, a competência tributária em matéria de impostos 

não é compartilhada. Isto é, a Constituição Federal define quais impostos a União pode 

instituir, quais os Estados e o Distrito Federal podem instituir e, finalmente, quais 

aqueles os Municípios estão autorizados a instituir.  

 

Por isso se pode dizer que a competência tributária em relação a impostos é privativa. A 

única ressalva diz respeito à competência que possui a União para, em casos de guerra, 

instituir impostos extraordinários que poderão ter idêntica hipótese de incidência (fato 

gerador) e base de cálculo de impostos estaduais ou municipais.  

 

Como já dito, a fórmula adotada pela Constituição Federal de 1988 para partilhar a 

competência tributária em matéria de impostos consiste, basicamente, em definir as 

situações que podem ser tributadas por cada uma das pessoas políticas. Isto é, a 

Constituição estabelece as “materialidades” ou quais possíveis fatos poderão ser 

gravados por meio de impostos instituídos por cada ente tributante. Assim, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão instituir quaisquer impostos. Só 

poderão instituir impostos cujas hipóteses de incidência e bases de cálculo 

correspondam àquelas situações ou materialidades indicadas direta (no caso dos 
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impostos expressamente previstos) ou indiretamente (no caso da competência residual 

da União) no texto constitucional. 

 

Se a Constituição utiliza expressões como “renda”, “produtos industrializados”, 

“propriedade de veículos automotores”, “serviços de qualquer natureza” para definir 

quais impostos poderão ser instituídos por cada um dos entes tributantes, é preciso 

entender que está pressuposta uma significação mínima, que dê sentido à repartição de 

competências. Assim, tais expressões fazem referências a possíveis fatos que poderão 

ser tributados, não podendo o imposto recair sobre aqueles outros que não se incluem 

nos conceitos constitucionais. 

 

Visto sob outro ângulo, pode-se dizer que as expressões utilizadas para demarcação da 

competência fazem alusão a classes de fatos. O legislador, ao instituir determinado 

imposto, deverá descrever em sua hipótese de incidência fatos que estejam incluídos 

nessa classe, sob pena de criar um imposto sem a necessária autorização constitucional. 

Por isso se diz que a Constituição traz a hipótese de incidência e a base de cálculo 

possíveis dos impostos. Caberá ao legislador, no momento do exercício da competência, 

editar a norma tributária dentro dos limites previamente demarcados pela Constituição. 

 

O fato da Constituição Federal de 1988 não definir expressamente os termos utilizados 

na repartição de competência tributária não significa que o legislador possa fazê-lo sem 

qualquer limite. Fosse o legislador livre para definir o significado de cada uma dessas 

expressões contidas na Constituição, não se poderia dizer que há uma repartição 

constitucional de competências. Nesse caso, cada uma das pessoas políticas poderia 

instituir imposto incidente sobre qualquer fato, uma vez que a definição das palavras 

utilizadas na Constituição estaria sujeita apenas à decisão do legislador. 

 

Renda, propriedade de veículos automotores, produtos industrializados, serviços de 

qualquer natureza e outros tantos termos encontrados na Constituição, pelo simples fato 

de ali se encontrarem, expressam conceitos constitucionais. Aqui se entenda conceito 

como a significação (noção, idéia ou conjunto de características ou propriedades 

atribuídas a uma classe de seres) a que um termo (palavra escrita ou falada) se refere. Se 
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a significação de um termo empregado no texto constitucional não se encontra 

enunciada – em outros termos, se o conceito não se encontra definido no próprio texto 

constitucional – isso não significa que ali não exista uma idéia que deve ser observada 

pelo legislador no momento da instituição do imposto. 

 

Assim, uma vez prescrito no art. 153, III da Constituição Federal ser a União 

competente para a instituição de imposto sobre a renda, duas afirmações já podem ser 

feitas: (a) somente a União poderá instituir imposto cuja hipótese de incidência e base 

de cálculo se refiram a fatos que se insiram no conceito (idéia) de obtenção de renda e 

(b) a União, ao instituir o imposto sobre a renda, não poderá estabelecer que esse 

imposto incida sobre fato que não se caracterize como obtenção de renda. 

 

Tais afirmações, por certo, ainda carecem de maior esclarecimento, sendo necessária a 

compreensão do conceito constitucional de renda, que será desenvolvido a seguir. 

 

2.2 O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E SUA FUNÇÃO 

 

Insistimos que consideramos “conceito” como sendo o conjunto de notas ou 

propriedades necessárias para que algo possa pertencer à classe de seres designada por 

um termo. Como exemplo, há o “termo” tributo. O conceito são as  notas que um objeto 

deve conter para ser considerado um tributo, ou pertencer à classe dos tributos (o caráter 

pecuniário, a licitude do fato que dá origem à obrigação tributária...). Coisa distinta é a 

definição, que é indicação do significado da palavra. Quando abrimos um livro de 

direito tributário e ali encontramos um enunciado expondo as notas do conceito de 

tributo ou afirmando que “tributos são impostos, taxas ou contribuições de melhoria”, 

encontramos definições – a primeira do tipo intensional, a segunda do tipo extensional.3

 

Feitos esses esclarecimentos, é possível dizer que quando a Constituição Federal 

emprega o termo “renda”, refere-se a um conceito que, apesar de não se encontrar 

definido no texto constitucional, agrupa uma diversidade de fatos que deverão ser 

                                                 
3 GUIBOURG, R.; GHIGLIANI, A.; GUARINONI, R.  Introduccion ao conocimiento cientifico. Buenos 
Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985. p. 39-54. 
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observados pelo legislador no momento da criação do imposto sobre a renda. E quais 

seriam esses fatos, ou qual o conceito de renda? 

 

Conforme adverte Carrazza4, renda é diferente de todas as demais materialidades dos 

outros impostos referidos na Constituição. A rígida discriminação da competência 

tributária permite deduzir que obter ou auferir renda compreende fatos que não se 

inserem nos demais conceitos constitucionais. 

 

De forma geral, a doutrina define o conceito de renda e proventos de qualquer natureza 

fazendo alusão à idéia de acréscimo patrimonial. Assim, renda e proventos de qualquer 

natureza seriam “os ganhos econômicos do contribuinte gerados por seu capital, por seu 

trabalho ou pela combinação de ambos e apurados após o confronto das entradas e 

saídas verificadas em seu patrimônio, num certo lapso de tempo”,5 ou “saldo positivo 

resultante do confronto entre certas entradas e certas saídas, ocorridas ao longo de um 

dado período”6 ou ainda “incrementos verificados na massa patrimonial das pessoas, 

apurados em determinado período de tempo”.7

  

Vê-se que renda não se confunde com rendimentos ou meros ingressos. Ao contrário, 

considera-se na apuração da renda também as despesas ou saídas, sendo a renda o saldo 

positivo. Além disso, conforme Gonçalves8, nem todo ingresso é relevante para o 

conceito de renda. Certas receitas e certas despesas são consideradas e o saldo positivo é 

que será considerado para efeito de tributação por meio de imposto sobre a renda. 

 

A caracterização de renda e proventos de qualquer natureza se dá com o efetivo 

acréscimo patrimonial que, por sua vez, se confirma a partir da análise de dois 

momentos distintos e a identificação de saldo positivo entre as entradas e saídas no 

                                                 
4 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: : perfil constitucional e temas específicos. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2006. p. 36. 
5 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: : perfil constitucional e temas específicos. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2006, p. 37. 
6 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 179.  
7 MOSQUERA, Robero Quiroga. Renda e proventos de qualquer natureza: o imposto e o conceito 
constitucional. São Paulo: Dialética, 1996. p. 116. 
8 GONÇALVES, José Artur Lima, op. cit., p. 182.  
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período.9 Configura-se, nesse caso, a riqueza nova. Essa noção, aliás, é confirmada pelo 

Código Tributário Nacional, cumprindo a função de norma geral de direito tributário.  

 

Mesmo supondo que há um conceito constitucional de renda, consideramos que a 

Constituição Federal de 1988 não cria o imposto sobre a renda, da mesma forma que 

não cria tributo algum. Não cria o imposto sobre a renda, nem mesmo define sua 

hipótese de incidência. Mas o conceito constitucional de renda, ao mesmo tempo que 

serve para identificar o campo tributário privativo da União, impõe um limite para o 

legislador ordinário.  

 

Como já dito, só poderão ser tributados por meio de “imposto sobre a renda” aqueles 

fatos que se caracterizem como pertencentes à classe dos fatos que configuram 

“acréscimo patrimonial”. Isto é, o imposto sobre a renda só poderá incidir (em outras 

palavras, a norma tributária só poderá conter como hipótese/fato gerador) fatos que se 

insiram nesse conceito. 

 

A Constituição não define a hipótese tributária (hipótese de incidência ou fato gerador 

abstrato) do imposto sobre a renda. Mas impõe que só será validamente exigível o 

imposto sobre a renda se a hipótese do imposto sobre a renda definida pela legislação 

ordinária corresponder ao conceito constitucional de renda. 

 

Da mesma forma, a Constituição não define qual seja a base de cálculo do imposto 

sobre a renda. Mas também a partir do conceito constitucional de renda é possível 

identificar um limite para o legislador para tanto. A base de cálculo é a medida da 

hipótese de incidência. Pode-se dizer, inclusive, que é por meio da análise da base de 

cálculo que será possível verificar se o tributo efetivamente recai sobre a materialidade 

estipulada na Constituição. É o que Carvalho10 adverte ao afirmar que a base de cálculo 

afirma, confirma ou infirma “o verdadeiro critério material da hipótese tributária”. Por 

conseqüência, a base de cálculo do imposto sobre a renda não pode ser outra senão a 

medida do acréscimo patrimonial pela pessoa física ou jurídica. 

                                                 
9 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2006, p. 38. 
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 344. 
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2.3 GENERALIDADE, UNIVERSALIDADE E PROGRESSIVIDADE 

 

Estabelece a Constituição Federal que o imposto sobre a renda deve ser informado pelos 

critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Esses critérios 

(tomados por alguns como princípios específicos do imposto sobre a renda) estão 

relacionados a princípios constitucionais tributários e auxiliam a própria definição do 

conceito de renda e da determinação de limites à edição das leis a respeito do imposto 

sobre a renda. 

 

Ao se afirmar que o imposto sobre a renda deve observar o critério de generalidade, 

entende-se que todos aqueles que obtenham renda devem ser tributados. A generalidade, 

nesse sentido, é desdobramento do princípio da isonomia tributária, exigindo que todos 

que aufiram renda se submetam a tributação. É a idéia de Casás11, ao afirmar que 

segundo o principio da generalidade em matéria tributária “todos los integrantes de la 

sociedad deben contribuir al sotenimiento del Estado, de acuerdo com su capacidad 

contributiva.” 

 

Já a universalidade diz respeito ao próprio conceito de renda, exigindo que todos os 

ganhos sejam considerados na apuração do acréscimo patrimonial, sendo que devem ser 

tributados segundo os mesmo critérios.12 Em outras palavras, a tributação sobre a renda 

não deverá segregar determinados tipos de ganhos, o que também poderia importar em 

quebra do princípio da isonomia tributária. A tributação sobre a renda, portanto, deve 

considerar o acréscimo patrimonial como um todo. 

 

Por fim, a progressividade também se relaciona com o princípio da isonomia tributária e 

da capacidade contributiva. Diz-se que a tributação é progressiva (em termos fiscais) 

quando a imposição do tributo se torna mais gravosa na medida em que for maior a 

manifestação de riqueza. Em termos de imposto sobre a renda, a exigência de 

                                                 
11 CASÁS, José Osvaldo. El principio de generalidad em matéria tributaria. In: PIRES, A; TÔRRES, H.. 
Princípios de direito financeiro e tributário: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 274. 
12 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2006, p. 66. 
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progressividade se traduz na imposição de alíquotas mais elevadas àqueles contribuintes 

que acumularem maior riqueza nova (renda). 

 

3 TRIBUTAÇÃO NA FONTE E O IMPOSTO SOBRE A RENDA  

 

3.1 A RETENÇÃO NA FONTE E A FORMA DE SUA APURAÇÃO 

 

Feitos os esclarecimentos iniciais, pode-se afirmar que o imposto sobre a renda deverá 

ser exigido no momento em que se configurar o efetivo acréscimo do patrimônio do 

contribuinte. A verificação de tal fato, contudo, não ocorre após a análise de um evento 

isolado, mas após ser considerada uma sucessão de entradas e saídas em um dado 

período. 

 

Somente depois de determinado período, portanto, é que se pode falar em renda. E esse 

período deve corresponder a um exercício financeiro (ano civil), referência temporal 

implicitamente referida pela Constituição13 e período capaz de mensurar com precisão 

as variações patrimoniais e que acompanha os ciclos orçamentários do próprio Estado.14 

Encerrado, então, o exercício financeiro, deverá ser apurado o eventual acréscimo 

patrimonial e, sendo ele confirmado, ser o imposto sobre a renda exigido. 

 

Em princípio, portanto, o imposto sobre a renda não pode ser exigido em razão de meras 

receitas, ou no momento em que estas ocorrem. Somente se caracterizado o acréscimo 

patrimonial e quando ele se caracterizar – e isso implica a observância de ingressos e 

saídas ocorridos em um exercício financeiro – é que poderia ser exigido o imposto sobre 

a renda. 

 

No entanto, verifica-se no próprio texto constitucional a possibilidade de “retenção na 

fonte” do imposto sobre a renda. Ainda que a referência seja indireta – nos arts. 157, I e 

158, I da Constituição Federal e art. 72, I do ADCT – é preciso aceitar que a retenção na 

                                                 
13 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 184.   
14 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 2 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2006, p. 125. 
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fonte está prevista no texto constitucional e aceitá-la, em princípio, como uma forma 

válida de exigência do imposto. 

 

A retenção na fonte do imposto sobre a renda consiste na exigência, pelo credor do 

imposto sobre a renda, de uma quantia calculada sobre um rendimento. Melhor 

explicando, na retenção na fonte são considerados tanto aquele que transfere recursos (a 

fonte do rendimento) quanto aquele que é o destinatário dos recursos. Esse último é 

quem, supostamente, tem seu patrimônio acrescido. A legislação impõe que, quando se 

verificar o pagamento de determinados rendimentos, aquele que efetua o “pagamento” 

ou transfere o recurso (a fonte pagadora) deve reter parte do valor que seria 

originalmente transferido e efetue o recolhimento a título de “imposto sobre a renda 

retido na fonte”. 

 

Assim, o “imposto sobre a renda retido na fonte” não é exigido quando se constata a 

renda, mas quando há certos tipos de rendimento previstos em lei (e tão logo eles 

ocorram). Além disso, na retenção na fonte há aquele que suporta a exigência (o 

destinatário do recurso, que tem parte de seus rendimentos retidos) e a fonte pagadora 

que efetua a retenção e destina os recursos ao credor do imposto.  

 

De uma forma geral, não há problemas quando se examina a retenção na fonte como 

uma forma de “antecipação” de um valor que, presumidamente, será devido ao final do 

exercício financeiro. Nesse sentido, a retenção na fonte se assemelharia à exigência de 

recolhimento do imposto por meio do “carnê-leão”, com a diferença de serem a retenção 

e o pagamento antecipado efetuados por outra pessoa que não aquele que, 

presumidamente, irá auferir renda. 

 

As dúvidas, no entanto, são potencializadas quando nos deparamos com a exigência de 

retenção na fonte como forma exclusiva de tributação. Porém, antes de analisar a 

compatibilidade do imposto sobre a renda incidente na fonte, é preciso melhor 

caracterizar a hipótese de retenção na fonte como antecipação do imposto devido. 

 

3.2 RETENÇÃO NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO  
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Como antes afirmado, o imposto sobre a renda só poderá incidir quando concluído certo 

período (que deve corresponder a um ano) e então se verificar saldo positivo apurado 

entre os ingressos e saídas, caracterizando acréscimo patrimonial. Com isto, já podemos 

dizer que não poderá haver incidência de imposto sobre a renda em razão de alguém 

obter um mero ingresso ou rendimento em dado momento. 

 

No entanto, admite-se que o contribuinte, na medida em que obtenha certos 

rendimentos, seja obrigado a recolher uma quantia que, presumidamente, corresponderá 

ao valor do tributo efetivamente devido ao final do período. Assim, a legislação impõe 

que em determinadas hipóteses, já se exija, antes de encerrado o ano e, portanto, antes 

de efetivamente constatada a renda, pagamento a título de antecipação do imposto. 

 

Por exemplo, aquele que obter rendimentos de trabalho assalariado ou obter 

rendimentos de pessoas físicas que ultrapassem em um mês do ano de 2008 a quantia de 

R$ 1.372,81 fica sujeito à antecipação do imposto, cujo valor é calculado segundo 

critérios semelhantes àqueles adotados para a apuração do imposto sobre a renda no fim 

do período. Tal obrigatoriedade decorre da presunção de que aquele que obtém 

rendimentos de tal monta estará, ao final do exercício financeiro, obrigado ao 

pagamento do imposto. 

 

Nos dois casos, o montante correspondente à antecipação realizada ao longo do 

exercício financeiro é considerado quando da efetiva apuração da renda. Se a presunção 

se confirma e é efetivamente constatada renda, os valores pagos a título de antecipação 

são considerados como pagamento já efetuado. É possível que a quantia de imposto 

devido ao final do exercício seja maior que o valor das antecipações nesse caso, o 

contribuinte deve recolher o saldo remanescente.  

 

Se, ao contrário, o valor do imposto apurado for menor que aquilo que foi pago a título 

de antecipação, então a diferença deve ser restituída ao contribuinte. Pode ocorrer, 

ainda, que a presunção seja totalmente infirmada, não sendo apurada renda ao final do 
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exercício financeiro. Nesse caso, todo o valor pago a título de antecipação deve ser 

restituído. 

 

De uma forma geral, a antecipação do imposto sobre a renda pode ocorrer de duas 

formas: ou pago pelo próprio contribuinte (carnê-leão), ou por meio da retenção na 

fonte. 

 

A retenção na fonte (na modalidade de antecipação do pagamento do imposto) ocorre 

com a exigência de que a fonte pagadora (aquele que entrega os recursos) promova o 

desconto de valor que deverá ser recolhido a título de antecipação de imposto sobre a 

renda devido. Nesse caso, a fonte pagadora atua como espécie de agente arrecadadora: 

desconta do valor das receitas ou rendimentos pagos ao contribuinte uma quantia 

calculada segundo critérios semelhantes àqueles utilizados para o cálculo do imposto 

devido ao final do período anual, levando esse montante aos cofres públicos. 

 

Na retenção na fonte como antecipação do imposto, a fonte pagadora não é, 

propriamente, responsável tributário. O imposto é devido por aquele que é o titular dos 

rendimentos. Prova disso é que não havendo a retenção na fonte, nem, 

conseqüentemente, antecipação (quando a legislação assim exigia), o imposto será 

exigido daquele que auferiu renda e não da fonte pagadora. 

 

Nessa hipótese, portanto, a fonte pagadora não é propriamente sujeito passivo da 

obrigação tributária, até mesmo porque não se poderia falar, ainda, em obrigação 

tributária em sentido estrito. O que há é antecipação, que se concretiza com a 

intermediação da entidade caracterizada como fonte pagadora. 

 

Em outras palavras: a retenção na fonte a título de antecipação do imposto sobre a renda 

é ônus daquele que, presumidamente, já é considerado contribuinte do imposto (antes 

mesmo de concretizado o fato imponível). Mesmo que a fonte pagadora seja quem irá 

preencher as guias de recolhimento e efetivar a entrega do dinheiro aos cofres públicos, 

o pagamento ocorre em nome daquele que obtém os rendimentos. Tanto assim que, na 

falta de retenção (e conseqüente pagamento), o tributo será exigido desse último. 
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Quando há retenção na fonte como antecipação, não ocorre “incidência na fonte”. O que 

ocorre é antecipação. A incidência do imposto, se houver, ocorrerá quando apurada a 

renda, ao fim do período previsto na legislação tributária. Até lá, há apenas a exigência 

de recolhimentos antecipados por se presumir uma incidência futura.  

 

A antecipação do pagamento do imposto que, presumidamente, será devido é medida 

que, de certa forma, atende a interesses de política fiscal e até mesmo é instrumento que 

permite que o contribuinte possa evitar surpresas ou transtornos com a tributação. Por 

parte da administração pública, a retenção na fonte como antecipação permite uma 

melhor fiscalização e permite uma melhor administração dos recursos que são 

recolhidos ao longo de todo ano. Já em relação ao contribuinte, com a antecipação do 

imposto, o impacto da tributação é atenuado no tempo, ficando ainda o contribuinte com 

a possibilidade de reaver aquilo que foi pago a maior. 

 

3.3 O IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NA FONTE OU “RETENÇÃO 

EXCLUSIVA”  

 

A legislação do imposto sobre a renda prevê outra modalidade de retenção na fonte. É a 

denominada tributação exclusiva na fonte, ou retenção exclusiva ou incidência na fonte 

do imposto sobre a renda. 

 

O que se verifica é que certos rendimentos são tratados de forma especial pela 

legislação tributária, pois ficam sujeitos a uma tributação a parte. É o que ocorre, por 

exemplo, com os rendimentos provenientes de aplicações financeiras. Nesses casos, se 

no momento da liquidação da operação for verificado ganho real ou resultado positivo, a 

legislação determina a incidência do imposto sobre a renda, da mesma forma que os 

rendimentos periódicos também estão sujeitos à incidência do imposto. 

 

Pode-se falar, ainda, dos rendimentos de 13.º salário, prêmios obtidos em concursos ou 

sorteios, juros sobre capital próprio, como outras hipóteses previstas na legislação 

tributária como sujeitas à “tributação exclusiva” na fonte. 
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A tributação exclusiva na fonte, diferentemente da retenção na fonte como antecipação, 

não influenciará no valor devido pelo contribuinte a título de imposto sobre a renda 

apurado ao final do exercício financeiro. Mais precisamente, o rendimento que está 

sujeito à tributação exclusiva na fonte não será considerado, com os demais rendimentos 

e despesas efetuadas pelo contribuinte, para fins de apuração da base de cálculo do 

imposto devido. É tributado isoladamente, à parte, de forma autônoma. 

 

Não se vê, nesses casos, exigência de antecipação por presunção. Vê-se, sim, exigência 

de um tributo sobre fato que não é renda. Ou seja, a retenção exclusiva na fonte ocorre 

em virtude da previsão de uma norma jurídica que possui em sua hipótese de incidência 

a descrição de um acontecimento que não é “auferir renda”, mas “obter certo tipo de 

rendimento ou ganho”. Por outro lado, a base de cálculo da norma tributária do 

“imposto sobre a renda retido exclusivamente na fonte”, não é, verdadeiramente, renda, 

mas mero rendimento ou ganho (entrada). 

 

Nessa hipótese é que se está diante de incidência “na fonte”. Por ocasião do rendimento 

obtido ou disponibilizado, a legislação exige da fonte pagadora o recolhimento do 

tributo, agora na condição de responsável tributário. Nesse caso, tal condição decorre de 

ser a fonte pagadora aquela pessoa de quem se exigirá o tributo, caso os recursos não 

sejam recolhidos aos cofres públicos. 

 

É certo que, tal como na retenção na fonte como antecipação, a fonte pagadora tem a 

possibilidade de fazer o “desconto” do valor a ser pago. Mas a diferença está na 

natureza desse “desconto”. Naquela hipótese, é considerado antecipação do próprio 

titular dos rendimentos para fins de pagamento do tributo. Nessa hipótese, é o próprio 

tributo, que deve ser recolhido pela fonte, mas que repassa o impacto econômico da 

tributação àquele que efetivamente manifesta capacidade contributiva. 

 

3.4 OS PROBLEMAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE 

EXCLUSIVAMENTE NA FONTE  
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Depois de tudo que se afirmou, já se pode verificar que se é verdade que a Constituição 

admite a “retenção na fonte”, a única forma que pode ser aceita é quando ela ocorre na 

modalidade de antecipação do imposto devido. 

 

Quando se exige o imposto sobre a renda “exclusivamente na fonte”, o que se tributa 

não é renda, mas rendimentos. Assim, a norma de competência do imposto sobre a 

renda se revela contrariada uma vez que o conceito constitucional de renda impõe que 

só se tribute a efetiva variação patrimonial positiva e não o mero ganho ou rendimento. 

 

A imposição do imposto sobre a renda pressupõe a observância do rígido esquema de 

distribuição de competências tributárias, especialmente a eleição, pela legislação 

ordinária, de uma hipótese de incidência e de uma base de cálculo que correspondam ao 

conceito constitucional de renda. Isso significa considerar não apenas o rendimento 

isolado, mas receitas e despesas apuradas em um exercício financeiro. 

 

Vale dizer que é possível que determinado indivíduo obtenha ganhos em aplicações 

financeiras que são empregados para fazer frente a despesas com saúde ou educação. No 

entanto, uma vez que tais ganhos estão sujeitos a tributação exclusiva na fonte, será ele 

tributado enquanto um outro que obteve ganhos não sujeitos à tributação exclusiva e 

despesas de mesma monta, receberá tratamento tributário diferenciado, 

injustificadamente (uma vez que manifestaram, em tese, mesma capacidade 

contributiva). 

 

A tributação exclusiva, portanto, não é sobre a renda, mas sobre ingresso. Ultrapassa os 

limites constitucionais que autorizam a União a instituir impostos e ainda permitem 

tratamentos diferenciados de forma injustificada. 

 

Por outro lado, se a Constituição determina que o imposto sobre a renda deve observar o 

critério de universalidade, não se pode aceitar uma forma de tributação que coloque à 

parte certos tipos de rendimentos. A tributação exclusiva na fonte, ao destacar certos 

rendimentos e a partir daí impor um gravame não atende ao preceito constitucional que 

exige que todos os rendimentos (e despesas relevantes) sejam tratados conjuntamente. 
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Por fim, a tributação exclusiva na fonte também deixa de observar o critério da 

progressividade. Ao impor tributação em separado, a tributação exclusiva desconsidera 

a totalidade da manifestação de riqueza do contribuinte, permitindo que um contribuinte 

que manifestou menor riqueza, mas que teve ganhos sujeitos à tributação exclusiva, 

possa ser tributado de forma mais grave que outro que manifestou maior riqueza. Por 

outro lado, vista a incidência na fonte isoladamente, variadas manifestações de riqueza 

estarão sujeitas à mesma alíquota, seja qual for sua medida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como vimos, a tributação no Brasil deve seguir os estreitos limites impostos pela 

Constituição Federal de 1988, que determinou não apenas os princípios constitucionais 

tributários, mas também definiu quais os tributos podem ser instituídos por cada uma 

das pessoas políticas. 

 

O imposto sobre a renda, de competência da União, deve incidir sobe o acréscimo 

patrimonial, assim entendido o saldo positivo das entradas e saídas verificado ao final 

de um período. 

 

Ainda que admitida pela Constituição, a retenção na fonte não pode desfigurar a matriz 

constitucional do imposto sobre a renda. 

 

O denominado “imposto sobre a renda retido exclusivamente na fonte“ é imposto que 

possui hipótese de incidência e base de cálculo diversa daquelas aceitas pela 

Constituição. Não é imposto sobre a renda, mas sobre rendimento, contrariando as 

normas constitucionais definidoras da competência tributária. 
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PEDÁGIO: DESVENDANDO A ESFINGE 

 

Johnson Nogueira∗

                                            

RESUMO 

O propósito deste trabalho é desvendar a esfinge jurídica em que se constituiu o pedágio. O 

levantamento da doutrina nacional e estrangeira indica o pedágio como taxa, imposto, 

contribuição especial, como preço público e como tarifa. O exame do nosso Direito 

Positivo, a partir da Constituição, deve concluir pela existência de um universo de figuras 

financeiras, formado pela taxa e figuras afins, entre as quais se encontra o pedágio, que são 

cobradas dos administrados por força da utilização de serviços públicos específicos e 

divisíveis. A análise destas figuras leva à conclusão de que o pedágio é apenas um nomen 

iuris, que pode assumir natureza de taxa, ou de preço público ou de tarifa, a depender do 

arbítrio do legislador. Para se chegar a esta conclusão, é preciso revisar o conceito de 

serviço público específico e divisível, reexaminar a questão da discricionariedade política 

do legislador e repensar a natureza e o conceito das figuras financeiras autônomas, para 

concluir que o pedágio não é uma figura autônoma. Nesta tarefa o trabalho identificou a 

inutilidade de teses doutrinárias, como a da inexistência de poder discricionário do 

legislador para optar por uma ou outra figura, bem como a oposta, que sustenta a opção 

política do legislador em qualquer situação. O trabalho repele as duas posições, 

identificando as hipótese em que há discricionariedade política e as hipóteses em que o 

legislador não pode exercer esta discricionariedade. 

    

PALAVRAS CHAVES: PEDÁGIO. TAXA. PREÇO PÚBLICO. TARIFA. SERVIÇOS 

PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS.                        
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to unveil the legal esfinge that becames the toll. The lifting of 

domestic doctrine and foreign states declare the toll as rate, tax, special contribution, as 

public and as fare price. The examination of our positive law, from the Constitution, must 

conclude that there were a universe of financial figures, formed by the rate and similar 

figures, as the toll, which is charged administered by virtue of the use of specific and 

divisible public services. Analysis of these cases leads to the conclusion that the toll is just 

a nomen iuris, that can take nature rate, or public price or tariff, that depends on the 

discretion of the legislature. To reach that conclusion, we need to review the concept of the 

specific and divisible public service, revisit the political concept discretion of the 

legislature and rethink the nature and the concept of independent financial figures to 

conclude that the toll is not a autonomous figure. In this task, the work identified the 

uselessness of doctrinal arguments, such as the lack of legislature discretionary power to 

choose either figure, and the opposite, that defends the political choice of the legislature in 

any situation. The work repels the two positions, identifying the hypothesis that there is 

discretion in policy and the hypothesis that the legislature may not exercise this discretion. 

 

KEYWORDS: TOLL. FEE. PUBLIC PRICE. RATES. SPECIFIC AND DIVISABLE 

PUBLIC SERVICES 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É impressionante como no Direito Brasileiro, tanto como no Direito 

Estrangeiro, a figura jurídica do pedágio tem dado azo a tantas dissensões (e mesmo 

disparates)... Entre nós, o pedágio é tido como taxa, segundo a doutrina majoritária, como 

tarifa, como preço público e mesmo como uma espécie tributária distinta das demais1, ou 

como uma taxa de utilização de bem público, não prevista na Constituição Federal. 

                                                 
1 Luciano Amaro não vê necessidade de dar ao pedágio uma classificação apartada do conjunto formado pelas 
taxas de serviço e de polícia, mas conclui que o pedágio não se confunde nem com a taxa de serviço, nem 
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No Direito Estrangeiro, Héctor Villegas, apoiado em Giuliani Fonrouge, 

entende ser o pedágio uma contribuição especial, porque tributo vinculado a uma atividade 

estatal vinculante, produtora de um benefício individual que certos particulares auferem 

como conseqüência de seu aproveitamento de certas obras públicas de comunicação.2

Afinal, qual é natureza jurídica do pedágio?  Qual a sua cara ou com que 

caras pode ser apresentado?... 

A resposta a estas indagações pressupõe esforço de sistematização de 

todo este universo de figuras jurídicas e financeiras que tem correspondência com a 

prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, aclarando suas arestas e conceitos e 

construindo uma taxinomia precisa e adequada, a partir da determinação da natureza 

jurídica de cada uma delas. É claro que este esforço de sistematização não dispensa a visão 

zetética, com o necessário tratamento interdisciplinar do tema. A dúvida crítica sobre as 

posições majoritárias (ou mesmo unânimes) da doutrina e da jurisprudência é de 

imprescindibilidade metodológica. 

É certo que estes ares de esfinge não é apanágio do pedágio, pois 

aparecem com intensidade vária nos demais conceitos deste universo da taxa e figuras afins 

ou similares. Há figuras tributárias e não-tributárias e há figuras autônomas e não-

autônomas. Estas últimas podem subsumir-se no conceito de uma ou mais figuras 

autônomas, a depender do regime jurídico que o legislador optou, ao exercer sua 

discricionariedade política, nos casos em que é legítimo fazê-lo, mantendo o mesmo nomen 

iuris. As figuras não-autônomas não têm uma natureza específica, havendo as que se 

subsumem no conceito de uma ou no de várias figuras autônomas, conquanto que 

conservem o mesmo nome, por razões do Direito Positivo e mesmo históricas. 

A revisão sistemática das taxas e figuras afins deve passar 

necessariamente por certas questões ou aspectos paradigmáticos, dos quais ressaltamos: 

                                                                                                                                                     
com a taxa de polícia. Mais adiante voltaremos às argumentações deste eminente tributarista (Direito 
Tributário Brasileiro,11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 84). 
 
2 VILLEGAS, Héctor. Curso de Direito Tributário. Trad. Roque A. Carrazza. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1980, p. 33. 
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a) Devemos partir do ponto de vista do Direito Positivo Brasileiro, de  

todas suas fontes de direito, sem esquecer a bagagem interdisciplinar que perpassa a 

doutrina e a jurisprudência. 

b) A noção de serviço público, por ser polissêmica, deve ser a mais 

adequada à sistematização do universo destas figuras. 

c) A discricionariedade política do legislador ordinário não pode ser 

tratada radicalmente, em termos de inexistência ou de sempre existente. 

d) A distinção entre estas figuras é complexa, não podendo ser resolvida 

apenas pelo tipo do serviço público prestado, mas levando em conta todos os critérios 

capazes de influir na definição da natureza da figura em exame. 

e) O regime jurídico da prestação de serviço público é necessariamente 

de Direito Público, sob risco de descaracterização.  

f) Quem presta o serviço público, o modo como é prestado e o tipo de 

receita que gera, podem ser critérios relevantes para determinar a natureza da figura, 

independente do nomen iuris adotado. 

Postas estas advertências e premissas metodológicas, passaremos ao 

trabalho de decifrar a esfinge, pois é próprio das esfinges desafiarem e, por isso, serem 

decifradas. 

 

 

 

 

 

2. HISTÓRICO 

 

Provavelmente, o pedágio existe desde os romanos, segundo Baleeiro, 

mas foi da Idade Média que ficaram os registros do pedágio, como um direito regaliano.3 O 

sistema econômico do feudalismo foi fértil à instituição desta exação, dela utilizando-se o 

                                                 
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 547.  
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rei e os senhores feudais. A avidez destes fez com que, no século XIII, os monarcas 

franceses proibissem o pedágio sem o consentimento real, para coibir os abusos contra a 

utilização das vias nem sempre conservadas. De igual modo, Afonso X, na Espanha, foi 

obrigado a baixar normas para limitar as dificuldades que o pedágio provocava ao comércio 

e à livre circulação de bens e pessoas.   

Todavia, há relatos de historiadores dando conta da existência do 

pedágio na Antiguidade, na Grécia, na Pérsia, no Egito e em Bizâncio, instituído para 

propiciar recursos financeiros aos Estados e aos monarcas. 

Na modernidade, o pedágio passou a ser utilizado para angariar recursos 

para construir e conservar as estradas, impulsionando o trânsito, ao invés de dificultá-lo. 

Esta mudança de política, na Inglaterra, foi responsável por grande melhoramento do seu 

sistema viário, nos séculos XVII, XVIII e XIX. Nos Estados Unidos da América, a primeira 

estrada construída sob o regime de pedágio ocorreu em 1792, na Pensilvânia. Daí até 1840 

e de 1940 a 1957, o pedágio impulsionou a construção do sistema viário norte-americano. 

Na França, muitas obras públicas foram viabilizadas pelo pedágio, bem como na Itália e na 

Alemanha, a exemplo da auto-estrada Esterel-Costa Azul, da Estrada do Sol e da estrada 

Berlim-Charlottemburgo. Na Argentina, a Lei 78, da Província de Buenos, de 1855, 

autorizava a cobrança do pedágio. Contudo, a discussão sobre a constitucionalidade de sua 

exigência dificultou e retardou a utilização desta figura. O túnel subfluvial “Henandarias” é 

uma das obras financiadas pelo pedágio.4  

 

No Brasil, o Estado de São Paulo vem utilizando o pedágio para as suas 

mais importantes autovias, a exemplo das vias Anchieta e Anhanguera, de 1948 e 1949. A 

União instituiu o pedágio sobre a magnífica ponte Rio-Niterói e hoje pode-se dizer que 

quase todos os Estados utilizam o pedágio sobre rodovias. Aliás, Aliomar Baleeiro acena 

como o neologismo “rodágio”, que o Dicionário Novo Aurélio não registra. A pujança do 

automóvel, cujas autovias consumem grandes investimento para a sua construção e 

                                                 
 
4 Cons. Héctor Villegas, ob. cit., os. 31 a 32. 
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conservação, tornou o pedágio uma constante dos nossos dias, em plena expansão em todo 

planeta Terra, sobretudo com as novas concepções do Estado. 

 

3. NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

A posição majoritária sustenta a natureza tributária do pedágio. É taxa 

para Jèze, Tangorra, De Juano, Bielsa. Carvalho Hederna considera-o um imposto com 

destinação específica. No entanto, para Giuliani Fonrouge, com o apoio de Héctor Villegas, 

o pedágio é uma contribuição especial, porque existe atividade estatal vinculante, produtora 

de um benefício individual auferido por certos particulares, em de seu aproveitamento de 

certas obras públicas de comunicação. 

A segunda posição defende a natureza de preço (Buchanan, Del Prete e 

Valdés Costa)5 Para este último autor, as quantias pagas pelo usuário da via pedagiada, 

destinadas à sua construção e conservação, não têm natureza tributária, constituindo-se 

apenas remuneração dos serviços econômicos usufruídos pelos usuários. Por isso, o 

pedágio deve ser considerado preço em sentido genérico. 

 

4. NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Numa primeira fase, o pedágio foi considerado taxa, não havendo 

dissensões doutrinárias, graças ao conceito de taxa adotado pelo Decreto-lei n. 2.416/1940, 

que considerava como elemento essencial do conceito o destino do produto da arrecadação. 

A Constituição Federal de 1946, em seu artigo 27, aceitou o pedágio como taxa, para 

atender ao custo de vias de transporte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

acolheu a natureza de taxa do pedágio (Decisões na RDA n.1/495, 496, 499, 504 e 505; n. 

2/710; n. 4/186 e n. 10/279)6 . 

Numa segunda fase, com a Reforma Tributária da Emenda 

Constitucional n. 18/65, com o estreitamento do conceito de taxa, começou-se a pôr em 

                                                 
5 VILLEGAS, Héctor. Ob. cit., ps. 32 a 33. 
6 MORAES, Bernardo Ribeiro. Doutrina e Prática das Taxas. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.139. 
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dúvida a natureza do pedágio como tributo, por não se enquadrar no padrão constitucional 

de serviço público específico e divisível. 

Com a vigente Constituição de 1988, inicia-se uma terceira fase, em face 

do conceito de serviço público defluente do Texto Magno, em que se abre flanco a uma 

dualidade taxa ou preço (ou tarifa), a depender o regime jurídico adotado.7  Os que adotam 

a natureza da taxa, explicam o pedágio como um taxa de prestação de serviço público, por 

força do art. 150, V, da C. Federal. Esta é a posição de Misabel Derzi: Ora, os pedágios 

têm, por forca do art. 150,V, a natureza de taxa de serviço público de conservação, cuja 

divisibilidade somente se manifesta da utilização da via pública.8 Luciano Amaro segue 

esta posição, mas tem dificuldade em identificar o fato gerador da taxa no pedágio, que é 

pago em razão da utilização de um bem público e não pela utilização de um serviço 

público.9Ao fim, este tributarista deixa no ar sua conclusão, já que a C. Federal  não 

especificou um terceiro grupo de taxa, onde se enquadraria o pedágio... Semelhante 

itinerário gnosiológico é seguido por Carlos Araújo Leonetti, que conclui por uma terceira 

sub-espécie de taxa, a taxa-pedágio, ao eliminar outra possível opção de tratar o pedágio 

como uma espécie tributária autônoma – o que não lhe parece razoável, já que o pedágio 

amolda-se ao perfil da taxa.10

Como se observa a maior parte dos nossos tributaristas defende o 

pedágio como taxa, diante do artigo 150, V, da C. Federal, mas tem dificuldade em 

caracterizar o fato gerador diante do artigo 145, II, da Carta Federal. Todavia, há os que, no 

                                                 
 
7 Entendeu Sacha Calmon, nos seus “Comentários” que, modernamente, o pedágio ou rodágio pode ser preço 
ou taxa, a depender do seu regime. (Comentários de 1988 – Sistema Tributário. 5. ed. rev. e amp.  Rio de 
Janeiro: Forense,1993, p.69. Em trabalho recente, é peremptório: ‘O pedágio se nos apresenta como 
preço”(Serviços Públicos e Tributação. Serviços Públicos e Direito Tributário. Coord. de Heleno Taveira 
Tôrres.São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 266. 
 
8 Nas suas notas atualizadoras do Direito Tributário Brasileiro , de Aliomar Baleeiro, ob. cit. , p. 549. 
 
9 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2006, ps. 
48 a 50. 
10 LEONETTI, Carlos Araújo. Natureza Jurídica e Função Social do Pedágio. Anais do XIII Encontro 
Nacional do CONPEDI. Florianópolis, 2005, os. 1016 a 1017. 
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exame da caso concreto (pedágio da Via  Anchieta) concluem pela natureza de preço 

público, como é o caso de Hely Meirelles, Arnold Wald e Orlando Carlos Gandolfo.11

 

5. UNIVERSO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS 

PELOS ADMINISTRADOS EM RAZÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

Este amontoado de opiniões controversas decorre da inobservância dos 

cuidados e premissas metodológicas a que nos referimos na Introdução. Temos de partir do 

Texto Constitucional, com uma visão sistêmica e zetética harmonizada, para identificarmos 

as figuras autônomas e as não autônomas. Há, na C. Federal nominação de taxa, de preço, 

de tarifa, de pedágio, de custas e de emolumentos, como remunerações pela utilização de 

serviços públicos específicos e divisíveis. Há ainda casos de obrigações pecuniárias devidas 

ao Poder Público, sem nominação específica, a exemplo da prevista no art. 20, §, da C. 

Federal, em que se discute a natureza da prestação pecuniária devida. Mas vamo-nos ater às 

figuras nominadas, para sabermos quais são as autônomas, ou, por outras palavras, quais 

destas figuras têm natureza específica (conceito, caracteres e regime jurídicos próprios). 

Com relação ao pedágio, desconheço qualquer jurista que tenha proposto 

uma natureza de figura autônoma para o pedágio: ou é tributo (taxa para a grande maioria) 

ou é preço público ou tarifa. Como já referido, há meras insinuações do pedágio como um 

espécie de tributo distinta das demais, que não se elevam a posições doutrinárias. No 

angusto espaço deste artigo, vamos examinar a possibilidade da configuração do pedágio 

como taxa, como preço público ou como tarifa, a partir do nosso Direito Positivo, ficando 

afastadas as hipóteses de ser o pedágio imposto ou contribuição especial. 

Todas estas figuras têm em comum o fato de serem prestações 

pecuniárias devidas pelos administrados em razão de serviço público específico e divisível. 

Há uma impossibilidade lógica de obrigar administrado a pagar por serviços públicos 

inespecíficos e indivisíveis. Assim, se o pedágio não for devido em razão de serviço 

público específico e divisível, não poderá integrar este universo. 

                                                 
 
11 Cons. RDA  n. 104/374, n. 99/400, n. 106/450. 
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O primeiro passo para caracterizar as figuras deste subsistema de receitas 

de serviços públicos é verificar como a Constituição Federal trata o tema do serviço público 

e do seu regime de prestação/utilização, envolvendo aqui a questão da discricionariedade 

do legislador para optar por uma das figuras. Depois devemos identificar e classificar as 

espécies de serviços, o modo de sua prestação, quem o presta e o tipo de receita gerada. 

As dissensões e perplexidades da doutrina e da jurisprudência devem ser 

debitadas à simplificação no trato de figuras complexas, como se passa a demonstrar. 

 

6. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL 

 

O conceito de serviço público sempre variou no tempo e no espaço, não 

só pelas mudanças da configuração da instituição Estado na sua estrutura técnica e nos seus 

fins, como pela mudança dos valores vivenciados em cada sociedade, na sua ordem social e 

na sua ordem econômica e financeira. Além disso, trabalhamos com vários conceitos de 

serviço público, a depender da questão que se quer resolver. O mesmo ocorre com os 

conceitos de servidor público e de funcionário público.  Não há crise do conceito, mas das 

pessoas que pretendem um conceito monolítico, único e abrangente de serviço público. 

Uma visão muito própria da Ciências das Finanças concebe o Estado 

como o agente de satisfação das necessidades coletivas,  as quais só podem ser satisfeitas 

por atuações de serviços públicos. Como todo atuar estatal é procedimental, os serviços 

públicos constituem os procedimentos de satisfação das necessidades coletivas executados 

pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob regime de Direito Público. Esta é uma 

noção amplíssima de serviço público, que reduz o Estado a uma rede de serviços públicos, 

bem a gosto da Escola do Serviço Público, capitaneada por Duguit. É de se observar que 

esta acepção de serviço público não o distingue da atividade econômica submetida à 

iniciativa privada. Aliás, a expressão serviço público aparece, pela primeira vez no 

Contrato Social de Rousseau, abrangendo qualquer atividade estatal.12  

                                                 
12 Cons. Dinorá Grotti, no seu O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2003, ps. 19 a 20. 
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Vale registrar que a concepção imperialista da Escola do Serviço Público 

foi contestada por Hauriou, que preferia caracterizar o Estado não pelo serviço público, mas 

pelo poder público, ainda que este poder só pudesse ser acionado para a satisfação do 

interesse geral, que permanece o fim de todo serviço público. Este é a obra a realizar; o 

poder público é o meio.13 Curiosamente, uma obra de fôlego do Direito Administrativo, a 

Teoria Geral do Direito Administrativo, de Adolf Merkl, não traz  sequer um capítulo 

dedicado ao serviço público.14

Em sucessivos cortes, os administrativistas propõem excluir do conceito 

de serviço público a atuação de atividade econômica do Estado que intervém no campo 

próprio da iniciativa privada, despido do seu poder de império. Ressalve-se que, por meio 

de publicatio, o Estado pode qualificar certas atividades econômicas como serviço público, 

publicizando o seu regime jurídico. Esta publicização pode ser em caráter exclusivo ou não, 

constituindo-se, neste último caso, também uma atuação aberta aos particulares. É o que 

ocorre com a educação e a saúde, consoante os arts. 209 e 197, da Carta de 1988. Sob a 

coima de serviços de relevância pública, pretende-se excluir estas atividades do universo 

dos serviços públicos. Na verdade, a publicatio não excludente não desnatura o serviço 

público, apenas o caracteriza como uma classe especial dentre os serviços públicos sociais. 

A publicização excludente retira a atividade da iniciativa privada para inseri-la no campo 

do serviço público, tornando-a verdadeiro serviço público do tipo econômico (comercial ou 

industrial). É o que a Carta de 1988 faz no seu art. 21, XII. Também costumam os 

administrativistas excluir as atividades caracterizadas como poder de polícia, que não 

prestariam utilidades aos administrados, e o fomento – que apenas busca incentivar o setor 

privado a atuar no sentido de realizar  o interesse público. 

Merece reflexão a exclusão da atividade de polícia do conceito de 

serviço público, para o nosso objetivo de definir um conceito adequado ao universo da taxa 

e figuras similares. A distinção entre serviço público específico e divisível e exercício de 

poder de polícia, em razão do art. 145, II, da Constituição vigente, envolve a incoerência de 

                                                 
 
13 HAURIOU, Maurice. Principes de Droit Public . Paris: Sirey, 1910, p. 319. 
 
14 MERKL, Adolf. Teoría General del Derecho Adminitrativo . México: Ed. Nacional, 1980.  
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apontar dois fatos geradores genéricos para a taxa. Este ensinar acrítico perpassa por um 

erro lógico: se há dois fatos geradores genéricos distintos, um seria o da taxa e o outro seria 

de outra espécie tributária a ser batizada... Na verdade, o fato gerador genérico da taxa é 

sempre a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, envolvendo ou não o 

exercício do poder de polícia. Por isso, não constitui fato gerador da taxa o exercício de 

poder de polícia que se faça por meio de serviços públicos gerais e indivisíveis. É 

inconcebível o exercício do poder de polícia senão por meio de serviços públicos, mas 

apenas quando o serviço público for específico e divisível será possível instituir taxa. Uma 

coisa é a exigência lógica e do Direito Positivo de que a taxa, como o imposto, tenham um 

tipo genérico de fato gerador que os caracteriza e os identifique. Outra distinta é classificar 

tipos de taxas ou de impostos por circunstâncias e atributos, como o fato de o serviço 

envolver o exercício de poder de polícia ou não (taxas de polícia e taxas de serviço), ou o 

fato de o serviço ser de consumo obrigatório ou não (taxas obrigatórias e taxas 

facultativas). Não há de se cogitar de fatos geradores genéricos por espécie de taxa, mas do 

fato gerador genérico da espécie tributária taxa. Com esta achega, restaura-se a integridade 

do subsistema, que tem como cariz o fato de que todas as figuras têm em comum custearem 

a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. 

Não tem sentido excluir do conceito de serviço público, para o nosso 

objetivo, os serviços específicos e divisíveis, pois é somente este tipo de serviço público 

que interessa para a configuração do universo das taxas e das figuras afins. Também não 

tem sentido negar a natureza de serviço público aos prestados uti universi, pela simples 

razão de que seriam insuscetíveis de serem remunerados pelos seus beneficiários diretos. 

No caso, apenas teríamos serviços públicos não remuneráveis, por oposição aos serviços uti 

singuli que podem ser remunerados por taxas ou figuras afins. Também não aceitamos a 

exclusão dos serviços sociais não exclusivos (educação e saúde), pois continuam serviços 

públicos, quando prestados pelo Estado, observado que o ensino público prestado em 

estabelecimentos oficiais são gratuitos (art. 206, IV, da Constituição Federal em vigor).15

                                                 
15 Cons. as concepções ampla, restrita e restritíssima de serviço público de Alexandre Santos de Aragão em 
seu informativo Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, ps. 148 e 149. 
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Feitos os cortes metodológico nas atuações do Poder Público, para 

chegarmos ao conceito de serviço público adequado ao conceito da taxa e figuras similares, 

resta ainda examinar as diversa formas de prestação de serviços públicos consagradas pelo 

Texto Constitucional de 1988 . De logo, um registro de uma omissão quase unânime nos 

manuais e comentários dos nossos publicistas. Todos referem-se aos artigos 175, 145, II, e 

21, XII, mas sempre se omitem no exame do art. 236, o qual determina que os serviços 

notariais e de registro serão remunerados por emolumentos, fixados segundo normas legais 

pelo Poder Público.  

O certo é que a C. Federal vigente determina que os serviços públicos 

serão prestados pelo Poder Público diretamente ou sob o regime de concessão ou 

permissão. Em caso de prestação por empresas concessionárias e permissionárias, a lei 

deverá dispor sobre a política tarifária. Diante da clareza do dispositivo, entende-se que o 

legislador não tem opção de escolher outra figura que não a tarifa, cujos traços específicos 

são o modo licitatório de escolher a empresa que vai prestar o serviço, o regime de 

concessão ou permissão e a titularidade da receita do particular concessionário ou 

permissionário, ou seja, no caráter privado da receita. 

Aqui vem à tona uma questão fundamental: o legislador tem sempre 

discricionariedade política para escolher qualquer uma das figuras referidas, optando pelo 

regime jurídico da taxa ou por um regime não tributário? De início a doutrina e o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que sim.   Legislador poderia optar pelo preço público ou pelo 

regime tributário (taxa), isto é, resumia o universo dessas figuras na dualidade taxa ou 

preço público. Por isso, o pedágio era apontado como uma taxa, mas podendo ser um preço 

público, a depender do juízo político do legislador. Posteriormente, surgiu a doutrina criada 

por Marco Aurélio Greco e Hamilton Dias de Souza, logo avalizada por Geraldo Ataliba e 

outros mestres da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que se contrapuseram à 

tese de Giannini, negando a discricionariedade do legislador em face do dispositivo 

constitucional que determinaria a implantação de taxa quando houvesse a prestação de 

serviços públicos específicos e divisíveis. Além do argumento constitucional, os autores da 

nova tese argüiam que o serviço público é res extra-comercium , não podendo ser 
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remunerado por preço, bem como concordavam com o critério proposto por Dino Jarach de 

verificar o intuito de lucro.16

A tese prosperou e foi utilizada por Moreira Alves no célebre caso da 

taxa de coleta de lixo da COMLURB do Município do Rio de Janeiro. Esta doutrina, no 

entanto, fez desaparecer a figura do preço público e as demais, à medida que todas elas são 

cobradas em razão de prestação de serviço público. Seu mérito foi provocar reflexão para 

se afirmar uma posição com real supedâneo no Direito Positivo. Há casos em que o 

legislador pode escolher entre a taxa ou outra figura autônoma não tributária. Há outros em 

que esta escolha lhe é vedado. Assim é, nas hipóteses de concessão e permissão, que 

necessariamente tem de ser tarifa, bem como no caso dos serviços notariais e de registro 

delegados a particular, que tem de ser remunerados por emolumentos, mas sempre em 

regime de Direito Administrativo. Todas as figuras do universo referido são submetidas ao 

regime de Direito Administrativo, salvo a taxa, que segue o regime tributário. Devem ser 

desagasalhadas as assertivas de que a tarifa ou o preço público teriam regime de Direito 

Privado. Este regime é próprio das atividades econômicas, em que o Estado age despido de 

potestade pública, como qualquer particular, com intuito de lucro.  Também não há 

discricionariedade do legislador, quando se trata de serviço público indelegável, típico do 

Estado, caso em que é forçoso instituir taxa. Esta hipótese não diz respeito a serviço de 

consumo obrigatório, ainda que atenda a necessidades vitais, a exemplo dos serviços de 

água e de coleta de lixo domiciliar, que podem ser delegados. Parece-nos evidente a 

confusão em que laborou o Supremo Tribunal Federal, ao entender como essencial o 

serviço de coleta de lixo delegado à COMLURB e, por isso, considerou-o indelegável, para 

concluir que o regime da prestação teria de ser o de taxa e não de preço público. Este 

julgamento, que se tornou um lead case, traz em sua ementa dois equívocos: 1) adota a tese 

de que o legislador não tem arbítrio para escolher entre taxa e preço público  e 2) que, 

sendo compulsória a utilização do serviço de remoção de lixo, a tarifa instituída por decreto 

é, em verdade, taxa.17

                                                 
16 GRECO, Marco Aurélio e SOUZA, Hamilton Dias. Natureza Jurídica das Custas Judiciais. A Natureza 
Jurídica das Custas Judiciais. São Paulo: Resenha Tributária, 1982, ps. 37 a 128. 
17 RE n. 89.876/RJ (Pleno), RTJ 98/230, Relator Min. Moreira Alves. 
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Se a prestação é de serviço público impróprio, atípico, delegável, 

prestado por pessoa de Direito Público, o legislador sempre pôde optar pela taxa ou pelo 

preço público e o faz até hoje, salvo no caso de concessão ou permissão, como já visto. 

O Código Tributário Nacional define os serviços públicos específicos e 

divisíveis (art. 79, II e III). Serviços específicos são os especiais, que se opõem aos serviços 

gerais. Os primeiros são uti singuli e os últimos são uti universi. Já os serviços divisíveis 

são os mensuráveis por cada utilização do serviço. E isto só é possível com os serviços uti 

singuli.  

Por fim, uma reflexão sobre a estranha sinonímia entre preço público e 

tarifa. Observado o que há de comum entre essas figuras, há dois caracteres que os 

distinguem. É que a tarifa pressupõe a concessão ou permissão do serviço público e o 

produto de sua arrecadação não é receita pública, mas receita da empresa concessionária ou 

permissionária. Basta isso para se reconhecer sua autonomia diante das demais figuras, 

mormente do preço público. Assim, entendemos que o preço público será necessário nas 

delegações legais de serviço público, especialmente quando é instituída empresa estatal de 

serviço público para a sua execução, como é o caso da ECT e da INFRAERO. Se a 

delegação legal é feita a pessoa de Direito Público, como as autarquias, subsiste a opção 

política do legislador, para optar pelo preço público ou pela taxa.  

A distinção entre empresas estatais de serviços públicos e as de 

atividades econômicas é oportuna na perquirição do caráter público das primeiras, para lhes 

conceder o tratamento de Fazenda Pública dado às autarquias, devendo haver uma 

discussão mais reflexiva sobre a possibilidade de exigir taxa e não somente preço público. 

 

 

 

 

7. TAXAS E FIGURAS AFINS: DISTINÇÕES 

 

A taxa é a única destas figuras que possui regime tributário. Contudo, o 

regime, quando determinado pela opção política do legislador, torna-se um dado a 
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posteriori e pode ser contestado sob a alegação de que o legislador não dispunha deste 

poder discricionário. Por esta razão, este critério pode falhar. Desse modo, é preciso utilizar 

outros critérios para conjuntamente separar estas figuras, a partir da taxa, que é a figura 

central deste universo, dentre os quais o modo de prestação do serviço, a natureza do 

serviço público específico e divisível, a natureza da receita auferida pelo prestador e a 

natureza do prestador. 

Se o serviço público é típico, indelegável, só pode ser prestado 

diretamente sob o regime de taxa, carecendo o legislador de poder discricionário para 

instituir qualquer outra figura similar. Tal conclusão decorre da natureza do serviço 

indelegável, devendo, por isso, o serviço ser prestado diretamente, isto é, por pessoa 

jurídica de Direito Público. 

Se o serviço for do tipo delegável, o legislador pode ter três opções: cria 

taxa ou preço público, se não houver delegação e executar o serviço diretamente ou por 

autarquia. Há quem aceite que a cobrança da taxa possa ser atribuída a empresa estatal. Se o 

serviço for delegado a empresa estatal, a remuneração será feita por preço público, 

considerado que o tributo não pode ser atribuído a pessoa de Direito Privado, observado 

que já há quem advogue a possibilidade de empresa estatal cobrar taxa. A terceira opção é a 

de executar o serviço por empresa concessionária ou permissionária de serviço público, a 

qual será remunerada necessariamente por tarifa. 

As custas judiciais são tidas como taxas na remansosa jurisprudência do 

STF. As extrajudiciais cobradas por tabelionatos e oficiais de registros públicos, nos termos 

da delegação do art. 236, da Constituição Federal, terá necessariamente a natureza de 

emolumentos. Caso este serviço esteja sendo feito pelo Estado diretamente, serão cobradas 

taxas, como ocorre no Estado da Bahia onde os cartórios, tabelionatos e ofícios de registros 

já estavam oficializados bem antes de 1988. 

 

8. PEDÁGIO É FIGURA AUTÔNOMA? 

 

Não parece haver dúvida quanto a não autonomia do pedágio, pois não 

apresenta um caráter distinto das demais figuras. 
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De início, o pedágio foi tido como taxa, “a velha taxa” de utilização de 

vias, a que aludia Baleeiro. Atualmente a doutrina se inclina para aceitá-lo como taxa, em 

face do art. 150, V, da Constituição Federal. Contudo, para aceitarmos o pedágio como taxa 

é preciso interpretar o art. 145, II, à luz do art. 150, V, para compreendermos a utilização 

das vias públicas como prestação de serviço público específico e divisível, como ocorre no 

Direito Português.18 A definição de taxa de Antônio Braz Teixeira também prevê a 

utilização de bens do domínio público como fato gerador de taxa.19 Não há que se reduzir a 

prestação de serviços a obrigações de fazer, pois o Estado propicia utilidades quando 

suporta, deixa de fazer, no benefício do administrado que utiliza um bem público com a 

autorização e tolerância do seu titular.  Neste sentido, o pedágio pode ser taxa. Há de se 

observar, ainda, que os pedágios atualmente envolvem uma cesta de serviços prestacionais 

em favor do usuário, como os de reboque, de atendimento médico, de telefones, que tornam 

complexa a prestação de serviços.  

A tendência atual é a remuneração do pedágio por meio de tarifa, 

preferindo o Poder Público dar vias e pontes em regime de concessão ou de permissão. A 

tarifa levará em consideração as obras de construção e os gastos de conservação, bem como 

os investimentos para a expansão do serviço de vias de comunicação, visando facilitar a 

vida dos usuários.  

 

9. CONCLUSÕES 

 

As conclusões foram tiradas ao longo do trabalho. Cumpre, no entanto, 

enfatizar as seguintes asserções: 

1) Não há possibilidade de o Estado cobrar dos administrados pela 

prestação de serviços públicos gerais e indivisíveis. 

2) Quando da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, ou 

o Poder Público nada cobra, suportando esta atuação com receitas de imposto e outras não 

                                                 
18 XAVIER, Alberto. Manual de Direito Fiscal. Vol. I. Lisboa: Almeidina, 1974, ps. 42, 43, 48, e 50 a 52. 
 
19 TEIXEIRA, Antônio Braz. Princípios de Direito Fiscal. Vol. I. Coimbra: Almeidina, 1985, p. 43. 
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vinculadas, ou se vale de figuras financeiras, que constituem o subsistema ou universo das 

taxas e figuras afins. 

3) O pedágio faz parte deste subsistema, cujas características comuns é o 

fato de representarem remuneração dos administrado pelos serviços públicos específicos e 

divisíveis e o regime de Direito Público. 

4) Nem sempre o legislador pode exercer discricionariedade política para 

instituir uma ou outra figura; mas há casos em que ele pode optar por uma ou outra figura, 

conforme já esclarecido, devendo serem abandonadas as teses radicais que negam 

peremptoriamente a discricionariedade política do legislador ou a concebem sem peias. 

6) O pedágio é um nome que esconde a possibilidade de várias 

naturezas, conforme a opção do legislador ao escolher uma das figuras financeiras 

autônomas, adequadas a remunerar a utilização de vias de comunicação pelos 

administrados (taxa, tarifa e preço público). 
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O PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO COMO CRITÉRIO DE JUSTIÇA 

TRIBUTÁRIA: AS DIFERENTES INTERPRETAÇÕES 

 

Leonel Cesarino Pessôa∗

 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é examinar o princípio do benefício como critério de 

justiça tributária distinto do princípio da capacidade contributiva. Pretende-se, em 

primeiro lugar, introduzir referido princípio a partir de considerações sobre a eqüidade 

como traço distintivo dos sistemas tributários para, em seguida, demonstrar como há 

três interpretações diferentes do referido princípio e analisá-las mostrando as diferenças 

que resultam na sua aplicação, de acordo com cada uma das interpretações. 

Nesse sentido, será mostrado como, para Simões e Hugon, a aplicação prática do 

princípio do benefício implica uma tributação maior para os mais pobres, pois estes 

receberiam mais serviços do Estado. Será mostrado como, em um segundo grupo, 

situam-se autores como Hayek, para quem o princípio do benefício implica uma 

tributação proporcional. À medida que o serviço fundamental prestado pelo Estado é, 

para ele, a segurança, a renda seria uma medida do benefício de cada um e a tributação, 

portanto, deveria ser proporcional à renda de cada um. Por último, Murphy e Nagel 

apontam que a aplicação do princípio do benefício conduz não a um aumento da quantia 

a ser paga, mas a um aumento nos sacrifícios das pessoas que mais se beneficiam. E 

que, dada a decrescente utilidade marginal do dinheiro, isso conduz a um aumento na 

tributação muito mais que proporcional. 

 

PALAVRAS CHAVES: PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO – CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA – JUSTIÇA TRIBUTÁRIA – PROGRESSIVIDADE - 

PROPORCIONALIDADE 
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The objective of the present paper is to examine the benefit principle as a criterion of 

tax justice distinct from the ability to pay principle. At first, it will be introduced from 

considerations on equity as a distinctive characteristic of the tax system, and then it will 

be demonstrated that there are three different interpretations of the principle and they 

will be analysed, showing the differences that result from the application of each of 

them.  

It will be shown that, for Simões and Hugon the application of the benefit principle 

implies a greater taxation for the poorer, because they will receive more services from 

the State. It will be shown that, in a second group, there are authors like Hayek, for 

whom the benefit principle implies a proportional taxation. As the most important 

service concerns the individuals security, the personal income would be a good mesure 

of the benefit from each one, and taxation should be proportional to the income of the 

individuals. Finally, Nagel and Murphy point out that the application of the benefit 

principle leads not to an increase in the amount that ought to be paid, but to an increase 

in the sacrifices of the people that have the greater benefits. And that, due to the 

diminishing marginal utility of money, that conducts to a more than proportional 

increase in taxation. 

 

KEYWORDS: PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO; BENEFIT PRINCIPLE – 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA; ABILITY TO PAY – JUSTIÇA TRIBUTÁRIA; 

TAX JUSTICE – PROGRESSIVIDADE; PROGRESSIVITY – 

PROPORCIONALIDADE; PROPORTIONALITY. 

 

 

1. Introdução 

 

Antes de assumir seu primeiro mandato, o presidente Luis Inácio Lula da Silva 

havia declarado que a estrutura do imposto de renda no Brasil deveria ser mais 

progressiva: mais alíquotas de modo a que os que tivessem maior rendimento arcassem 

com um ônus tributário maior. Pronunciamentos recentes de representantes do governo 

confirmam que a reforma tributária em curso pode dar um passo nessa direção. 
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Esses pronunciamentos provocaram uma série de reações no meio acadêmico: 

enquanto muitas pessoas saíram em sua defesa, outros diziam que de nada adiantaria o 

estabelecimento de uma estrutura mais progressiva, porque isso em nada contribuiria 

para que se fizesse justiça social. 

Argumentava-se que os mais ricos dispõem de mecanismos de planejamento 

tributário sofisticado e, assim, teriam como evitar uma maior incidência de impostos. 

Por isso, dizia-se que um aumento da tributação nesses moldes acabaria recaindo sobre 

uma pequena parcela da população: os assalariados com altos salários. 

Por outro lado, dizia-se que existe uma tendência internacional de que a 

tributação deixe paulatinamente de incidir sobre a renda, para incidir em maior escala 

sobre o consumo. E em preferir o critério da proporcionalidade ao da progressividade. 

Nesse sentido, se disse que as declarações do presidente Lula estariam na contra mão do 

que estaria ocorrendo no mundo. 

Também se disse que uma tributação mais progressiva afetaria os investimentos 

e, conseqüentemente, seria extremamente negativa para o desenvolvimento econômico 

do país. Nesse sentido, fundamental para o sistema tributário seria que ele gerasse 

eficiência e alegava-se que a tributação proporcional cumpriria melhor este papel. 

O debate sobre esse tema não ocorreu de forma isolada no Brasil, mas tem, nos 

últimos tempos, aparecido na imprensa e nos fóruns políticos e acadêmicos de todo o 

mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo Reagan reduziu muito o número 

das diferentes faixas tributárias até então existentes. E esta redução nunca deixou de 

fazer parte do debate público entre os especialistas: não seria o caso de se aumentar o 

número de faixas tal como ocorria antes? 

Além disso, pergunta-se: que base tributária satisfaz de melhor forma os ideais 

de justiça tributária? É preferível tributar-se a renda e a propriedade ou o fluxo de 

recursos no decorrer do tempo? E nesse último caso a medida deve ser a renda ou o 

consumo? E como o sistema tributário se constrói de forma mais justa: com a tributação 

progressiva ou proporcional? 

De uma perspectiva teórica esse debate já é tratado há muito tempo e com muita 

profundidade, principalmente, no meio acadêmico dos Estados Unidos. Muitos livros e 

artigos foram escritos discutindo os critérios de justiça na tributação. Quando se discute 
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esse tema, a progressividade ou proporcionalidade do sistema tributário aparece como o 

foco dos conflitos. 

Do ponto de vista da avaliação da justiça na tributação, no entanto, esses 

critérios não podem ser considerados, em si mesmos, como corretos ou incorretos ou, 

ainda, como superiores um ao outro. Eles são apenas mecanismos para operacionalizar 

outros princípios existentes sobre o papel que o Estado deve desempenhar e sobre como 

ele deve arrecadar tributos para assim proceder. Na verdade, a discussão sobre a justiça 

na tributação desenvolve-se em um outro nível de abstração. 

Nesse sentido, também o argumento da eficiência deve ser relativizado. Aquele 

que argumenta que uma determinada estrutura tributária é mais eficiente, ou que ela é 

melhor para o desenvolvimento econômico, deve não apenas desenvolver seu 

argumento para provar esta afirmação como deve também dar argumentos de 

moralidade política que justifiquem a eficiência ou o crescimento como critério no lugar 

de outros valores como, por exemplo, mais eqüidade. 

A discussão sobre a justiça na tributação terá, portanto, como foco critérios de 

moralidade política que possam justificar-se como critérios de justiça tributária. Na 

literatura jurídica e econômica, dois critérios apresentam-se para responder a esta 

questão: os chamados princípios do benefício e da capacidade contributiva.  

O objetivo deste trabalho é examinar o princípio do benefício como critério de 

justiça tributária. Pretende-se mostrar como há três interpretações diferentes do referido 

princípio e analisá-las apontando as diferenças entre elas. Antes disso, no entanto, o 

próprio princípio será introduzido a partir de considerações sobre a eqüidade como traço 

distintivo dos sistemas tributários. 

 

2. Eqüidade 

 

Quando escrevem sobre os sistemas tributários, os economistas costumam 

apontar algumas características que todo o sistema desejável deve ter. Essas 

características não variam muito de uma abordagem para outra. De acordo com o 

economista norte-americano Stiglitz1, elas são as seguintes: eficiência econômica, 

                                                 
1 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª edição. Nova York/Londres: W.W. Norton and 
Company, 1999. 
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simplicidade administrativa, flexibilidade, responsabilidade política e justiça ou 

eqüidade. 

Por eficiência econômica, entende-se que o “sistema tributário não deve 

interferir na alocação eficiente de recursos”. Por simplicidade administrativa, entende-se 

que o “sistema tributário deve ser fácil e relativamente barato de administrar”. 

Flexibilidade seria a aptidão de cada sistema tributário de “responder facilmente (em 

alguns momentos automaticamente) à modificação das circunstâncias econômicas”. Um 

sistema tributário tem responsabilidade política quando ele é “desenhado de forma que 

os indivíduos possam verificar o que eles estão pagando e avaliar quão corretamente o 

sistema reflete suas preferências”. Por último, há eqüidade quando o sistema tributário é 

“eqüitativo no tratamento relativo de diferentes indivíduos”. 

Dessa forma, todo o sistema tributário tem a justiça ou eqüidade como um de 

seus traços desejáveis. Na literatura econômica, por sua vez, apresentam-se dois 

conceitos diferentes de eqüidade: eqüidade horizontal e vertical. Diz-se que o sistema 

tributário é horizontalmente eqüitativo, se “indivíduos que são iguais em todos os 

aspectos são tratados da mesma forma”.2 O princípio da eqüidade horizontal trata, 

portanto, das exigências de justiça com relação à pessoas iguais, isto é, com o mesmo 

nível de renda ou consumo. 

Essa igualdade em todos os aspectos não significa, porém, que para serem 

tratados igualmente os indivíduos devam ser idênticos. Como bebidas alcoólicas, por 

exemplo, são tratadas de forma diversa em relação a outras bebidas, o indivíduo que 

prefere bebidas alcoólicas terá de pagar mais tributos. O gosto por bebidas não é, 

porém, uma diferença relevante entre os indivíduos, do ponto de vista do tratamento 

eqüitativo. Assim, à medida que todos os indivíduos não são idênticos, o problema do 

princípio da eqüidade horizontal consiste em saber quais são as distinções aceitáveis. 

No universo jurídico, esse princípio da eqüidade horizontal corresponde ao 

princípio da igualdade formal perante a lei. Historicamente, esse princípio está ligado ao 

advento da modernidade e à Revolução Francesa. Na sociedade que resultou da 

Revolução não poderia existir parcela nenhuma que tivesse o privilégio de não pagar 

tributos. Todos deveriam ser tratados exatamente da mesma forma. 

                                                 
2 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª edição. Nova York/Londres: W.W. Norton and 
Company, 1999, p. 468. 
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Essa exigência, se levada ao extremo, no entanto, implicaria um sistema 

tributário em que os tributos fossem estabelecidos em valores fixos para todos os 

indivíduos. Nesse sentido, a igualdade formal significaria que todos, independentemente 

da renda, deveriam pagar uma quantia fixa, por exemplo, 100. 

Mesmo que hoje, quase ninguém defenda um tal sistema tributário3, 

principalmente até o final do século XIX, as coisas não se passavam exatamente assim. 

Um exemplo dessa exigência de igualdade absoluta são os argumentos utilizados contra 

o recém-introduzido imposto de renda, nos Estados Unidos, na decisão da Suprema 

Corte de 1895, no famoso caso Pollock v Farmer’ Loan & Trust Company. 

 Neste caso, a Suprema Corte acatou a argumentação apresentada pelos que 

contestavam o referido imposto e, por maioria de votos (5 contra 4), decidiu pela sua 

inconstitucionalidade. Um dos argumentos utilizados foi o de que a legislação que o 

introduzira violara o dispositivo constitucional que dispunha sobre a uniformidade dos 

impostos. 

 Conforme o artigo I, seção 8a, cláusula 1a da Constituição americana, “O 

Congresso tem o poder de estabelecer e arrecadar taxes, duties, imposts e excises....”. 

Porém, “todos taxes, duties, imposts e excises devam ser uniformes por todo os Estados 

Unidos”. Como a Lei que introduzia o Imposto de Renda previa uma faixa de isenção 

de US $ 4,000, isso a tornava - segundo os advogados que sustentaram sua 

inconstitucionalidade - discriminatória por duas razões. 

Primeiramente, não era uniforme o tratamento dispensado as pessoas físicas e 

jurídicas, pois que a faixa de isenção dizia respeito apenas às pessoas físicas; em 

segundo lugar, a lei discriminava contra as pessoas que estavam fora da faixa de 

isenção, pois elas pagariam a totalidade do Imposto e consistiam em menos de 2% de 

toda a população. 

O princípio da igualdade não poderia, no entanto, estar por trás de um tal tipo de 

conclusão. Na avaliação desse princípio, percebeu-se que existem diferenças 

importantes entre os indivíduos que devem ser necessariamente consideradas. Nesse 

sentido, no meio jurídico, o princípio da igualdade desdobrou-se em igualdade formal e 

                                                 
3 Uma rara exceção é Jeffrey Schoenblum em seu artigo “Tax Fairness or Unfairness? A Consideration of 
the Philosophical Bases for Unequal Taxation of Individuals”. American Journal of Tax Policy, 12, p. 
221-71. 
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igualdade material. Na fase famosa, os iguais devem ser tratados como iguais e os 

desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. 

Na literatura econômica, a igualdade material vai corresponder ao princípio da 

eqüidade vertical. De acordo com esse princípio, alguns indivíduos estão em posição de 

pagar tributos mais altos que os outros. Esse princípio trata, portanto, das exigências de 

justiça com relação à pessoas que estão em situação desigual. Surge então o problema 

de saber quem está em posição de pagar tributos mais altos, isto é, qual a desigualdade 

que deve ser tomada considerada para efeito do estabelecimento de tratamento desigual 

e quanto mais este que está em posição diferente deve pagar a mais que os outros. 

Uma maneira de se estabelecer diferenças entre os contribuintes é por meio do 

princípio do benefício. Os indivíduos diferenciam-se entre si à medida que recebem e se 

beneficiam dos serviços governamentais de maneira distinta. 

 

 

 

 

 

3. O Princípio do Benefício  

 

Em seu livro clássico Public Finance in Theory and Practise, Richard Musgrave 

e Peggy Musgrave, definem o princípio do benefício. De acordo com suas palavras: 

“Sob um regime estrito de tributação de acordo com o princípio do benefício, cada 

contribuinte seria tributado de acordo com sua demanda por serviços públicos”.4

A defesa deste princípio aparece em autores clássicos. De acordo com Seligman, 

“em certo sentido, Grotius pode ser considerado como quem iniciou a teoria do 

benefício”.5 Além dele, defenderam este princípio como correto Pufendorf, Hobbes, 

Locke, os fisiocratas e William Petty, entre outros, no século XVII, além de Hume, 

Rousseau e  Montesquieu e Adam Smith no século XVIII. Na sua maioria, esses autores 

                                                 
4 MUSGRAVE, Richard e MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory and Practise. 5ª edição, Nova 
York: Mcgraw-hill, 1989, p. 220. “Under a strict regime of benefit taxation, each taxpayer would be taxed 
in line with his or her demand for public services”. 
5 SELIGMAN, Edwin. El Impuesto Progressivo en la Teoria y en la Práctica. Madrid: Libreria General 
de Victoriano Suárez, 1913, p. 187. 
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argumentaram em termos da função do Estado como proteção e concluíram, de acordo 

com Musgrave, “pela tributação proporcional”.6

Ao longo do século XIX, a abordagem do benefício estava associada a uma 

analogia com o prêmio de seguro. Exemplares, nesse sentido, são os trabalhos de 

McCulloch e Thiers.7 Tome-se como exemplo o seguro de um veículo. Os prêmios são 

fixados pela companhia de seguros na proporção dos valores dos veículos, porque são 

esses valores que vão determinar o tamanho do risco em que a companhia vai incidir. O 

Estado deveria fazer o mesmo: deveria medir o custo da proteção pelo valor dos bens 

protegidos e impor este custo ao cidadão, via tributação. 

Houve, no final do século XIX, um renascimento do princípio do benefício. 

Ainda que houvesse uma continuidade com relação aos trabalhos clássicos, a nova 

abordagem estabeleceu-se a partir de uma diferença fundamental. Segundo Musgrave, 

“enquanto os autores clássicos postulavam a tributação de acordo com o benefício como 

um padrão de justiça, a nova escola interpretava a rega do benefício como uma condição 

de equilíbrio”.8

Exemplos de trabalhos realizados em conformidade com essa nova abordagem 

são os de Panaleoni, Mazzola e de Viti de Marco, na Itália e de Sax, na Áustria e 

Wicksell, na Alemanha e que culminaram nos trabalhos do economista sueco Erik 

Lindahl, no início do século XX, como “formulação final mais vigorosa da doutrina” 9, 

nas palavras de Musgrave. 

Como funciona então o princípio do benefício e qual seria a conseqüência 

prática de sua implementação? Se posto em prática o referido princípio, quem deveria 

pagar tributos maiores e quem pagaria tributos menores? 

Nosso objetivo é apontar como há três interpretações diferentes do referido 

princípio que aparecem na literatura sobre a matéria e analisá-las para mostrar como as 

interpretações conduzem a resultados absolutamente diferentes. Portanto, se posto em 

prática o princípio, haveria três interpretações diferentes sobre as conseqüências práticas 

da referida aplicação. 

                                                 
6 MUSGRAVE. Richard A. Teoria das Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 1974, p. 94. 
7 MUSGRAVE. Richard A. Teoria das Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 1974, p. 97. 
8 MUSGRAVE. Richard A. Teoria das Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 1974, p. 98. 
9 MUSGRAVE. Richard A. Teoria das Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 1974, p. 103. 
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De acordo com uma primeira interpretação - proposta, por exemplo, por José 

Martinho Simões e por Paul Hugon -, os mais pobres teriam que pagar tributos maiores. 

De acordo com uma segunda interpretação, que pode ser extraída dos textos de Hayek a 

aplicação do referido princípio implicaria uma tributação proporcional. Por último, em 

conformidade com a interpretação do princípio do benefício proposta por Murphy e 

Nagel o referido princípio levaria os mais ricos a pagar tributos maiores mais que 

proporcionalmente. 

Passa-se assim à primeira interpretação. Ao discutir os fundamentos do princípio 

do benefício e as conseqüências práticas de sua aplicação, José Martinho Simões 

escreve: 

 

“Segundo a teoria do benefício, o imposto deve ser distribuído em harmonia com 

as vantagens que cada um recebe do Estado. Esta teoria relaciona-se com as 

teorias do imposto considerado com um acto de troca e como um premio de 

seguro, que já foram rejeitadas. Por isso pomos também de parte a teoria do 

benefício, a qual não pode aplicar-se. Na verdade, não só não é possível 

determinar o valor dos benefícios que cada um recebe do Estado, e, 

conseqüentemente, não seria possível estabelecer um imposto em harmonia com 

esses benefícios, como também levava a tributar mais fortemente as classes 

pobres, visto que, na organização actual, são elas as mais beneficiadas. Ora, isso 

contraria a prática seguida hoje em todos os Estados civilisados, no sentido de 

isentar o mais possível do imposto, as classes trabalhadoras”.10 (foi mantida a 

grafia original). 

 

Assim, Simões apresenta duas críticas ao referido princípio. Ao lado da crítica 

tradicional de que não é possível determinar os valores individuais que cada um recebe 

do Estado e, por conseguinte, o princípio do benefício não pode ser aplicado na prática, 

o autor acrescenta uma outra crítica. Segundo ele, mesmo que se conseguisse determinar 

o que cada um recebe, em termos de serviço do Estado, uma tributação baseada no 

princípio do benefício conduziria a uma tributação maior dos mais pobres e a uma 

tributação menor dos mais ricos, o que é contrário às práticas dos povos civilizados.  

                                                 
10 SIMÕES, José Martinho. Finanças. Coimbra: Livraria Neves Editora, 1920, p.448. 
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Com relação a este mesmo ponto, Paul Hugon também chega a mesma 

conclusão. Ao discutir a aplicação prática do princípio do benefício, ele escreve: 

 

“Além disso, a teoria do lucro é insuficiente por si mesma, porque não permite 

indicar qual a medida do imposto para cada contribuinte. A função de proteção 

dos interesses particulares que pertence ao poder público, não pode, de fato, por 

si própria, explicar a medida do imposto. Porque mesmo que o Estado não tenha 

por função senão proteger, a teoria do lucro não explicaria porque o imposto 

seria de natureza diversa conforme atingisse o rico ou o pobre, todos os dois 

tendo direito da parte do Estado – a título de igualdade das personalidades 

humanas – à mesma proteção e à mesma segurança”. 

“Além do mais, ninguém contesta que o Estado, na época atual, se desobrigue de 

estender sua atividade muito além da simples proteção: ora, a teoria do lucro 

conduziria, neste caso, a descarregar o peso do imposto sobre o cidadão que 

recebe do poder público as maiores e mais importantes vantagens. Seria, em 

outros termos, tributar mais o fraco ou o pobre, porque é ele que hoje, 

comumente, mais se beneficia da ação pública nos domínios da Instrução, da 

Previdência Social, da Proteção do trabalho, da Higiene, etc...Seria ir contra o 

princípio da solidariedade natural e social que impõe aos fortes o dever de 

auxiliar os fracos”.11

 

A teoria do benefício é também chamada de teoria do lucro. Ao analisá-la, 

Hugon identifica nela os dois mesmos problemas que haviam sido apontados por 

Simões. Em primeiro lugar, a teoria do benefício não permitiria que se chegasse a um 

valor concreto para o tributo devido. Não permitiria que se concluísse o quanto, em 

dinheiro, cada um deveria pagar ao Estado, em função dos inúmeros serviços públicos 

prestados. Os primeiros autores da teoria do benefício viam na segurança prestada pelo 

Estado a contrapartida fundamental que ele dava aos contribuintes pelo recebimento dos 

tributos. Segundo Hugon, se essa fosse considerada a única função do Estado, não 

haveria explicação para a diferença de tributação entre ricos e pobres. 

                                                 
11 HUGON, Paul. O Imposto. São Paulo: Editora Renascença, 1945. 
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O segundo argumento de Hugon também é o mesmo de Simões. Para Hugon, 

hoje em dia, é possível identificar vários serviços prestados pelo Estado aos 

contribuintes, serviços relativos, por exemplo, à educação, à Previdência Social, e à 

saúde. No entanto, quem se beneficia mais da rede de educação e saúde públicas e da 

Previdência Social são os mais pobres. Os mais ricos, muitas vezes, recorrem a 

educação e saúde privadas e mesmo a um plano de previdência privado. Desta forma, a 

aplicação do princípio do benefício traria como conseqüência – assim como havia sido 

notado por Simões – uma tributação maior dos mais pobres e uma tributação menor dos 

mais ricos. 

Trata-se agora de analisar a interpretação segundo a qual a teoria do benefício 

implica uma tributação proporcional. Em seu livro The Constitution of liberty, há um 

texto clássico em que Hayek critica a tributação progressiva e faz a defesa da tributação 

proporcional. Segundo ele, apenas a tributação proporcional deixa as relações entre as 

remunerações líquidas de diferentes tipos inalterada.12 Em seu texto, ele fornece o 

argumento clássico para derivar a tributação proporcional do referido princípio do 

benefício. De acordo com o autor austríaco, “uma pessoa que detenha mais recursos em 

uma sociedade ganhará proporcionalmente mais daquilo com que o governo 

contribuiu”.13

Como avaliar o quanto de benefício cada indivíduo recebe do Estado, de modo 

que se possa determinar a estrutura adequada da tributação? Para fazer tal cálculo, a 

primeira condição é a de que se estabeleça uma base em relação à qual os benefícios 

sejam medidos. 

Uma solução possível é tomar como base o estado de natureza descrito por 

Hobbes. Nesse sentido, pode-se afirmar sem hesitação que o nível de bem-estar de todos 

seria muito baixo e seria aproximadamente o mesmo. Isto é, se todos vivessem nesse 

estado de natureza, todos os institutos da vida social, tais como a propriedade, a 

                                                 
12 Segundo Hayek, Esse critério não significa exatamente o mesmo que a velha máxima, “Nenhum tributo 
é um bom tributo a menos que ele deixe os indivíduos na mesma posição relativa em que os encontra”. O 
critério diz respeito ao efeito, não na relação entre rendas individuais, mas na relação entre entre as 
remunerações líquidas por serviços particulares realizados, e é isso que é o fator economicamente 
relevante”. (The Constitution of Liberty. South Bend, Indiana: 1959, p. 316) 
13 Hayek. The Constitution of liberty. South Bend, Indiana: Gateway Editions, 1959. p “a person who 
commands more of the resources of society will also gain proportionately more from what the 
government has contributed”. 
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organização industrial, o comércio e os contratos estariam irremediavelmente 

comprometidos. E ninguém teria bem-estar nenhum. 

Daí a solução proposta por Hayek: se, nesse estado de natureza, ninguém tem 

bem-estar nenhum, o que cada um ganha com a existência do governo – que é 

financiada pelos impostos – é exatamente a situação, no sentido da renda e dos bens, 

que detém na sociedade civil atual. Neste sentido, sua máxima segundo a qual uma 

pessoa que detenha mais recursos em uma sociedade ganhará proporcionalmente mais 

daquilo com que o governo contribuiu. E, portanto, deverá pagar tributos 

proporcionalmente maiores. 

Em O Mito da Propriedade, Liam Murphy e Thomas Nagel criticam esta 

interpretação e propõem uma interpretação diferente do princípio do benefício. Nesse 

sentido, eles escrevem: 

“Ora, a afirmação de que é justo cobrar impostos na proporção dos benefícios 

recebidos não significa que cada pessoa deve pagar uma determinada quantia em 

dólares em proporção aos benefícios que recebeu, mas sim que cada pessoa deve 

ser onerada em termos reais na proporção dos benefícios recebidos. E uma vez 

levado em conta o fato conhecido da decrescente utilidade marginal do dinheiro, 

não fica clara qual é a estrutura de alíquotas de imposto de renda recomendada 

pelo princípio do benefício”.  

 

O ponto fundamental na interpretação proposta por Murphy e Nagel é a 

diferença que eles estabelecem entre pagar impostos na proporção dos benefícios 

recebidos e ser onerado, em termos reais, na proporção dos benefícios recebidos. De 

acordo com a interpretação que eles propõem, o princípio exige que as pessoas sejam 

oneradas em termos reais na proporção dos benefícios recebidos. Na prática, isso 

implicará um resultado totalmente distinto da tributação proporcional proposta por 

Hayek. 

Na interpretação de Hayek, se uma pessoa se beneficia muito mais que as outras 

com a segurança do Estado, por exemplo, ela teria de pagar tributos proporcionalmente 

maiores. Isto é, as alíquotas serão as mesmas, mas sua incidência sobre bases de cálculo 

diferentes implicará em tributos um pouco maiores. 
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Na interpretação de Murphy e Nagel não é a quantia de dinheiro a ser paga que 

deve aumentar com o aumento dos benefícios recebidos. Em vez disso, quem recebe 

mais deve ser mais onerado em termos reais. Isto é, a pessoa que recebe mais segurança 

do Estado deveria ter que suportar um sacrifício proporcionalmente maior que a pessoa 

que recebe menos. Ora, como a utilidade marginal do dinheiro é decrescente – ou seja, 

como quanto mais dinheiro cada um tem, menos importante são os últimos reais – para 

haver aumento de sacrifício, em termos reais, o montante a ser pago pelo que recebe 

mais segurança do Estado não será proporcionalmente maior, mas provavelmente muito 

maior que isso. 

 

4. Considerações Finais 

 

O tema da justiça tributária é tratado na literatura econômica com as figuras da 

eqüidade horizontal e vertical. Na literatura jurídica esses conceitos correspondem 

aproximadamente ao que os juristas chamam de igualdade formal e material. De acordo 

com os princípios da eqüidade vertical e igualdade material, alguns indivíduos estão em 

posição de pagar tributos mais altos que os outros. Esses princípios tratam, portanto, das 

exigências de justiça com relação a pessoas que estão em situação desigual. Surge então 

o problema de saber quem está em posição de pagar tributos mais altos, isto é, qual a 

desigualdade que deve ser tomada considerada para efeito do estabelecimento de 

tratamento desigual e quanto mais este que está em posição diferente deve pagar mais 

que os outros. 

Uma maneira de se estabelecer diferenças entre os contribuintes é por meio do 

princípio do benefício. Os indivíduos diferenciam-se entre si à medida que recebem e se 

beneficiam dos serviços governamentais de maneira distinta. De acordo com o referido 

princípio, essa diferença deveria determinar as diferenças na tributação. 

A aparente simplicidade deste princípio revela-se falsa quando se passa a sua 

aplicação concreta. Afinal, como devem ser estabelecidas as alíquotas de um sistema 

tributário fundado no princípio do benefício? Se vigente tal sistema de tributação, quem 

acabaria sendo mais tributado, os mais ricos ou os mais pobres? 

O objetivo deste trabalho foi mostrar como há três interpretações diferentes do 

referido princípio e analisá-las apontando as diferenças entre elas. Nesse sentido 
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mostrou-se como, para Simões e Hugon, a aplicação prática do princípio do benefício 

implicaria uma tributação maior para os mais pobres, pois estes receberiam mais 

serviços do Estado. Em seguida, mostrou-se como, em um segundo grupo, situam-se 

autores como Hayek, para quem o princípio do benefício implicaria uma tributação 

proporcional. À medida que o serviço fundamental prestado pelo Estado é, para ele, a 

segurança, a renda seria uma medida do benefício de cada um e a tributação, portanto, 

deveria ser proporcional à renda de cada um. Por último, Murphy e Nagel apontam que 

a aplicação do princípio do benefício deveria conduzir não a um aumento da quantia a 

ser paga, mas a um aumento nos sacrifícios das pessoas que mais se beneficiam. E que, 

dada a decrescente utilidade marginal do dinheiro, isso deveria conduzir a um aumento 

na tributação muito mais que proporcional. 
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IMUNIDADE RECÍPROCA: ALCANCE EM RELAÇÃO ÀS SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MISTA NO QUE TANGE AO IPTU 

 

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho* 

 
RESUMO 

Neste artigo defende-se a possibilidade de cobrança do IPTU das sociedades de 

economia mista exploradoras de atividade econômica, que prestem serviço público, 

quando as mesmas detiverem a posse de bem imóvel de propriedade de um ente 

político, imune constitucionalmente à cobrança de tributos perante os demais entes 

federativos. Inicialmente, explanou-se acerca do conceito e fundamentos da imunidade 

recíproca inserida no sistema constitucional tributário brasileiro. Fixado que foi um 

instituto inspirado no direito anglo-americano, ressaltou-se que a constituição brasileira 

é a única que trata especificamente das várias espécies de imunidades, sendo que a 

imunidade recíproca foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro desde a CF de 

1988, quando se adotou a forma federativa de estado, sendo um dos fundamentos da 

imunidade recíproca a igualdade de tratamento entre os entes constitucionais federados. 

Fixou-se, ainda no primeiro tópico, que a imunidade recíproca possui natureza 

subjetiva, ou seja, é concebida em prol do ente político não em razão de determinado 

objeto ou fato. Em seguida, buscou-se limitar o alcance da imunidade recíproca, no que 

tange ao IPTU, defendendo-se que não é possível admitir-se a extensão da mesma às 

sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas, que estejam 

detendo a posse de imóveis públicos, ainda que prestem serviços públicos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA; COBRANÇA; IPTU; 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.   

 

ABSTRACT 

In this article, it is defended the possibility of charging the IPTU from the mixed 
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economics society exploring economic activities, that renders public services, when 

possessing a real state whose propriety belongs to a political entity, constitutionally 

immune to tax charges from the federal entities. Initially, it explained the concept and 

fundamentals of reciprocal immunity inside the Brazilian constitutional tax system. 

Once fixed the institute based upon the Anglo-American law, it emphasized that the 

Brazilian Constitution is the only that specifically treats several kinds of immunity. The 

reciprocal immunity was introduced in the Brazilian legal system in the Federal 

Constitution of 1988, when adopted the federative form of state, considering one of the 

fundamentals of the reciprocal immunity the equal treatment among the constitutional 

federative entities. It was fixed in the first topic that the reciprocal immunity has a 

subjective nature, which means, it is conceived to favor the political entity, and not 

because of a certain object or fact. Following, it sought to limit the extent of the 

reciprocal immunity, in regard of the IPTU, asserting that it is not possible to admit its 

extent to the mixed economics societies, which explore economic activities, and possess 

public real states, even if they render public services.  

 

KEY WORDS: TAX IMMUNITY; CHARGE; IPTU; MIXED ECONOMICS 

SOCIETY. 

 

1 IMUNIDADE RECÍPROCA: CONCEITO E FUNDAMENTOS 

 

A imunidade recíproca foi inspirada em instituto similar existente no Direito Norte-

Americano desde 1819, a partir de decisão da Suprema Corte, já que a Constituição 

Americana de 1787, por ser enxuta, por excelência, não prevê as imunidades fiscais 

expressamente. Aliás, a Constituição Brasileira é a única que trata especificamente das 

várias espécies de imunidades.  

 

Nas Constituições brasileiras, a imunidade recíproca foi introduzida expressamente na 

primeira Constituição Republicana de 1891, que adotou a forma federativa de Estado, 

por iniciativa de Ruy Barbosa. 

 

Quanto aos fundamentos, da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, CF/88, 

segundo Paulo de Barros Carvalho (2003, p. 185), pode-se dizer que é uma decorrência 
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imediata do postulado da isonomia dos entes constitucionais, sustentado pela estrutura 

da federação e da autonomia municipal. 

 

Na verdade encerraria imensa contradição imaginar o princípio da paridade jurídica 

daquelas entidades e, simultaneamente, conceder que pudessem elas exercitar suas 

competências impositivas sobre o patrimônio, a renda e os serviços, umas com relação 

às outras. 

 

Desta forma, ainda que não houvesse disposição expressa acerca da imunidade 

recíproca, continuaria esta a prevalecer, ainda que implícita, com o mesmo vigor que a 

formulação constitucional lhe outorgou, como corolário indispensável do esquema 

federativo de Estado e diretriz da autonomia municipal. 

 

Assim, para a manutenção da harmonia do pacto federativo, evitando que as unidades 

federadas interfiram, por meio da tributação, umas nas outras, fundamenta-se a 

imunidade recíproca. 

 

Por outro lado, também se pode sustentar como fundamento da imunidade recíproca a 

ausência de capacidade contributiva dos entes políticos entre si, porque seus recursos 

destinam-se à prestação dos serviços públicos que estão incumbidos e a supremacia do 

interesse público sobre o privado. 

 

Por apoiar-se nesses fundamentos, a imunidade recíproca é considerada a mais 

importante das imunidades fiscais. 

 

Quanto à sua abrangência, ela é restrita aos tributos não vinculados, ou seja, 

basicamente aos impostos. Afinal, no caso dos tributos vinculados, sua exigência não 

configura o exercício de supremacia de um ente político sobre o outro, porque os 

tributos vinculados correspondem a uma atuação estatal específica, geralmente 

concedida ao particular que presta o serviço público. 

 

No que tange aos empréstimos compulsórios, desde que não vinculados a uma atuação 

estatal específica, são atingidos pela imunidade recíproca. 
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De acordo com o critério adotado pelo Código Tributário Nacional de 1966, a 

imunidade recíproca só abrange os seguintes impostos: IGF, IR, ITR, ITD, IPVA, 

IPTU, ITIV, ISS. Estando excluídos o II, IPI, ICMS e o IOF.  

 

Na Constituição Federal de 1988, a imunidade recíproca está disposta no art. 150, VI, 

“a”, §§2º e 3º, que estatui ser vedado às pessoas políticas instituir impostos sobre 

patrimônio, renda e serviços (públicos) umas das outras, estendendo esta exoneração 

tributária às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público no que se 

refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às 

delas decorrentes (art. 150, §2º), afastando, assim, o alcance das imunidades recíprocas 

para finalidades estranhas ao objetivo institucional da entidade. 

 

Entretanto, as imunidades não se aplicam ao patrimônio, renda e serviços relacionados 

com a exploração de atividades econômicas, regidas por normas aplicáveis a 

empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços e 

tarifas pelo usuário no dizer do art. 150, §3º.  

 

Ocorre que, apesar dessa restrição constitucional, a doutrina não é pacífica em defender 

que a imunidade recíproca não alcança as empresas estatais delegatárias de serviço 

público, nem as empresas privadas, na qualidade de concessionárias ou permissionárias 

de serviço público.  

 

Roque Carraza (2003) entende que todos os serviços públicos são imunes, quer quando 

prestados diretamente pelas pessoas políticas quer por empresas estatais delegatárias 

(empresas públicas ou sociedades de economia mista). Já Paulo de Barros Carvalho 

(2003), defende que a imunidade recíproca não se aplica aos serviços públicos 

concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que 

grave a promessa de compra e venda de bens imóveis.  

 

Com efeito, a polêmica pode ser respondida fixando-se a natureza das imunidades 

recíprocas: são subjetivas, ou seja, estabelecidas em função das pessoas políticas ou 

objetivas, estabelecidas em razão do objeto a ser tributado? Por certo a resposta é que 

são subjetivas. 
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Posto isto, cabe desenvolver ponto referente ao alcance da imunidade recíproca em 

relação às sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, que 

prestem serviços públicos em que haja contraprestação ou pagamento de preços e tarifas 

pelo usuário, no que tange ao IPTU.  

 

2 ALCANCE DA IMUNIDADE RECÍPROCA PARA AS SOCIEDADES  DE 

ECONOMIA MISTA NO QUE TANGE AO IPTU  

 

A maioria das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, 

quando detém imóvel de propriedade de ente político se insurge contra a cobrança do 

IPTU, argüindo a extensão da imunidade recíproca, constitucionalmente assegurada aos 

entes políticos.  

 

Ocorre que, conforme o art. 150, VI, “a” e §§2º e 3º da CF/88, a imunidade tributária 

recíproca se estende, somente, às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público, no que se refere ao patrimônio, renda e aos serviços, vinculados às suas 

finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Não se aplicando, ao patrimônio, renda e 

serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas leis 

aplicáveis aos empreendimentos privados, vejamos: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao distrito Federal 

e aos Municípios: 

[...] 

VI – instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

[...] 

§ 2º - A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e 

às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que 

se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a 

suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3º - As vedações expressas no inciso VI, “a”, e do parágrafo 

anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
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relacionados com a exploração de atividades econômicas 

regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, 

ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 

tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 

obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. 

(grifos aditados) 

 

Como se depreende de simples leitura, a Constituição Federal excepciona, fora do 

âmbito da administração centralizada das entidades que menciona, tão somente a figura 

das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, como 

passíveis de beneficiar-se da imunidade tributária, ou não incidência qualificada. 

 

O Código Tributário Nacional, por sua vez, repete, dentre as hipóteses de limitação 

tributária, a regra constitucional já referida (art. 9º, VI, “a”): 

 

Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

[...] 

IV - cobrar impostos sobre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. 

 

Logo em seguida, no § 2º desse mesmo artigo, dispõe que: 

 

Art. 9º. 

[...] 

�§2º O disposto na alínea “a” do inciso IV aplica-se, 

exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas 

jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e 

inerentes aos seus objetivos. 

 

Assim, o CTN, seguindo o mandamento constitucional, considera extensiva a 

imunidade tributária sob exame, apenas às pessoas jurídicas de direito público, 

repetindo essa exceção no seu art. 12, “Das Disposições Especiais”. 
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Para ratificar tal entendimento e torná-lo indiscutível, acrescenta-se ainda a trasncrição 

dos §§1º e 2º, do art. 173: 

 

Art. 173. 

[...] 

§1º. A lei estabelecerá o estatuto da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 

explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços 

dispondo sobre: 

[...] 

II – sujeição ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários;  

[...] 

§2º. As empresas públicas e as sociedades de economia 

mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 

extensivos às do setor privado. 

 

Nesse sentido o § 1º do art. 173 da Constituição dispõe expressamente que a empresa 

pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade 

econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 

 

Complementando esse entendimento, o § 2º do mesmo artigo estabelece que as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios 

fiscais não extensivos as do setor privado. 

 

Vê-se, assim, que a Constituição Federal foi taxativa: não excepcionou qualquer espécie 

de empresa pública ou sociedade de economia mista. Simplesmente afastou a imunidade 

recíproca de todas elas.  

 

Apesar disso, as sociedades de economia mista que interferem de maneira empresarial 

na economia, exercendo atividades de exploração econômica, continuam a requerer 

4885



administrativa e judicialmente o direito de gozar de imunidade tributária.  

 

Ora, não bastasse a clareza dos dispositivos legais acima transcritos, a doutrina 

administrativista se encarrega de pacificar a questão afirmando que as entidades 

paraestatais (empresas públicas, fundações privadas e sociedades de economia mista) 

são pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, não gozam de imunidade 

tributária. 

 

Na doutrina tributarista, Ives Gandra da Silva Martins (1998) assegura que, no que 

concerne à imunidade, todas as empresas privadas ou órgãos da administração indireta 

que exerçam atividades concorrenciais ao setor privado ou remunerados por preços 

públicos (fala-se incorretamente em tarifas sem se perceber que a tarifa é espécie de 

preço público), estão fora da proteção da imunidade.  

 

Por outro lado, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que a imunidade não é 

extensiva às empresas públicas e às sociedades de economia mista, desde o advento da 

Súmula 76 do Supremo Tribunal Federal, a qual, apesar de referir-se a dispositivo da 

Constituição de 1946, ainda é aplicável, uma vez que não houve modificação da matéria 

no âmbito constitucional, conforme de infere do seu texto in verbis:  

 

Súmula 76 - As sociedades de economia mista não estão 

protegidas pela imunidade fiscal do art. 13, V, a, da 

Constituição Federal. (grifo aditado) 

 

Desta feita, é incabível às sociedades de economia mista, que estão sujeitas ao regime 

jurídico de direito privado, pretenderem beneficiar-se da imunidade tributária recíproca. 

 

Especificamente em relação ao IPTU, ainda que essas sociedades exerçam atividade 

econômica monopolizada pelo Poder Público, não estarão imunes à cobrança desse 

imposto municipal. 

 

A presença de monopólio estatal nas atividades desenvolvidas pelas sociedades de 

economia mista não é suficiente para livrá-las da incidência tributária do IPTU, afinal, 

quando o Estado atua no domínio econômico, seja de maneira monopolística ou não, 
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não há qualquer traço de direito público em tal atuação. Tal intervenção ocorre no 

regime de direito privado, ou seja, o Estado não tem qualquer poder de império com 

relação aos particulares. 

 

E, sobre isso, cabe ressaltar que a opção política brasileira prestigia em diversos 

dispositivos constitucionais, inclusive como fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, não, o monopólio estatal 

ou a intervenção do Estado nas atividades econômicas como regra. O Brasil pode ser 

considerado um Estado Dual ou intervencionista moderado: ou seja, é liberal e 

interventor ao mesmo tempo.  

 

Com efeito, as empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades 

atuam como instrumentos da intervenção estatal na economia, porém sujeitam-se ao 

regime jurídico próprio da empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 

trabalhistas e tributárias. Vale dizer: as mencionadas entidades estatais e suas 

subsidiárias competem com as empresas privadas em igualdade de condições e sem 

poder gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado.  

 

Lecionando sobre o tema, Yvone Dolacio de Oliveira (1992, p. 21) pontifica: 

 

Irrelevante, para efeito da exclusão da imunidade, na 

exploração da atividade econômica através da empresa pública, 

sociedade de economia mista e outras entidades, que tal 

exploração se dê mediante delegação, concessão ou outro modo 

qualquer porque obrigatoriamente, essa exploração observará o 

regime jurídico próprio de empreendimento privado (art. 150, § 

3º, c e § 1º do art. 173). Irrelevante, também, se essa exploração 

se dê em caráter monopolístico por qualquer dessas pessoas 

descentralizadas. Pense, por exemplo, nos monopólios do art. 

177 da CF. A exploração econômica pela Petrobrás, sociedade 

de economia mista, está sujeita ao regime jurídico próprio de 

empreendimento privado e tão só essa característica exclui a 

imunidade.  
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Consoante restou demonstrado, as sociedades de economia mista exploradoras de 

atividades econômicas não gozam de imunidade tributária recíproca, porque a 

Constituição Federal não lhes outorgou ou estendeu esse privilégio. 

 

Ainda assim, as sociedades de economia mista, por se instalarem em imóveis que 

pertencem ao Estado ou à União, continuam pleiteando o não-pagamento do IPTU ao 

Município onde o imóvel está localizado, sob pena de violação à regramento 

constitucional. 

 

O que essas sociedades, altamente influentes no poder econômico brasileiro, buscam, na 

verdade, é obter proteção jurídica que evidentemente não têm, distorcendo o conceito e 

o alcance do instituto da imunidade tributária prevista no art. 150 da Carta Magna. E, 

para isso, sustentam, dentre outros argumentos, que, o imóvel sobre o qual recai a 

cobrança do IPTU pertence a um ente político (Estado ou União) e, não sendo de 

propriedade das sociedades que, apenas, foram instaladas nesses imóveis para 

desempenharem serviço público, haveria ensejo para o reconhecimento da imunidade 

tributária a esse título justificando a não-incidência do imposto municipal. 

 

Assim, tentam, mais uma vez, esquivar-se do pagamento do IPTU, arguindo que este 

seria da responsabilidade do proprietário, e, não, de quem, apenas, detém a guarda e 

gestão desse imóvel. 

 

Entretanto, cabe destacar que o IPTU, conforme o art. 32 do CTN, é imposto de 

competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana, e tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 

ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. 

 

Assim, o contribuinte desse imposto, segundo o art. 34, do CTN, é o proprietário do 

imóvel, o titular do domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. 

 

Então, o que se deve entender como “deter a guarda e a gestão do imóvel”? 

 

Ora, aquele que estar a deter a guarda e gestão de um imóvel, é seu possuidor, portanto, 
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contribuinte do IPTU. 

 

Não se discute obviamente a existência da imunidade recíproca entre os entes públicos, 

mas, sim, a obrigatoriedade das sociedades de economia mista, exploradoras de 

atividades econômicas, de pagarem o tributo imobiliário por estarem na posse de um 

bem estatal.  

 

Afinal, ser possuidor, a qualquer título, de um bem imóvel implica em ser, também, 

contribuinte do imposto predial e territorial relativo ao imóvel, podendo a autoridade 

administrativa fiscal optar em cobrar do possuidor. 

 

A escolha é livre. A administração tributária municipal opta pelo proprietário ou pelo 

possuidor visando facilitar o procedimento de arrecadação. 

 

Esse também já era o entendimento de Aliomar Baleeiro (1999, p. 143):  

 

Nos vários casos de posse de terras públicas, ou mesmo de 

particulares, o possuidor efetivo poderá ser o alvo do imposto. 

Posse “a qualquer título”, - diz o CTN, assegurando opções ao 

legislador competente para decretar o tributo.  

 

Com efeito, o contribuinte do imposto predial e territorial urbano é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, a critério da 

lei municipal, que poderá preferir qualquer deles.  

 

Relativamente à tributação da posse, Aliomar Baleeiro (1999, p. 141) aduz: 

 

Se a posse está em mãos de terceiros, pouco importa que o 

titular do domínio goze de imunidade fiscal em relação a seus 

bens, como a União em relação as terras de fronteiras. 

 

Assim, mesmo que a propriedade do imóvel seja do poder público. Se o imóvel é cedido 

ou alugado a pessoa natural ou jurídica que não goza de imunidade ou isenção fiscal, 

esta pagará IPTU, por manter a posse de fato do imóvel.   
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Logo, o entendimento predominante é o de que a posse de bem imóvel a qualquer título 

(por força de uma obrigação ou direito, como locatário, comodatário, depositário, 

testamenteiro etc.) constitui fato gerador do IPTU (art. 32 e 34 do CTN), bem assim que 

a imunidade do proprietário não se transmite ao possuidor a qualquer título. 

 

A posse é uma situação de fato reconhecida pelo direito (é um interesse juridicamente 

protegido) não constante da relação dos direitos reais, com razão, pois, a posse é um 

estado de fato jurídico que a lei protege em atenção à propriedade, da qual é 

manifestação exterior. É a posse a exteriorização da propriedade.  

 

Com efeito, o Código Civil de 2002 considera, em seu art. 1196, possuidor todo aquele 

que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. 

 

Sabido civilmente o que é a posse e possuidor, a questão volta-se para a inexistência de 

aplicação da imunidade fiscal em relação ao possuidor. 

 

Essa questão já foi apreciada por vários Tribunais do País, a exemplo, o Egrégio 

Primeiro Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, por sua 5ª Câmara, ao decidir a 

Apelação Cível nº 323.836 da Comarca de Guarujá (Acórdão publicado na RT 

588/117), tendo como Apelante a Associação dos Funcionários do Banco do Estado de 

São Paulo e apelada a Prefeitura Municipal de Guarujá, do qual foi Relator o Eminente 

Ministro Marcondes Machado, assim decidiu: 

 

IMPOSTO PREDIAL - IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO 

ESTADO CEDIDO EM COMODATO A ENTIDADE DE 

CLASSE - IMUNIDADE FISCAL INEXISTENTE - POSSE 

DIRETA TRIBUTADA - ADMISSIBILIDADE - RECURSO 

NÃO PROVIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO CTN. 

É irrelevante que o titular goze de imunidade fiscal em relação 

ao imóvel cedido em comodato a entidade privada, pois o 

imposto predial pode ter a posse direta como fato gerador.  
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No voto do Eminente Relator evidencia-se a certeza de que a posse direta do 

concessionário é tributada, valendo transcrevê-lo: 

 

Por força da lei estadual 1988, de 18.5.79, a Fazenda do Estado 

foi autorizada a ceder, em comodato, à apelante o imóvel ali 

descrito, pelo prazo de 99 anos. Recebendo a coisa, por força de 

tal contrato real, adquiriu a apelante a posse direta, 

permanecendo a indireta com o Governo do Estado de São 

Paulo.  

O proprietário é o Estado, mas a ocupação, que caracteriza fato 

gerador, é de entidade privada, motivo pelo qual segundo lição 

de Aliomar Baleeiro, se “a posse está em mãos de terceiro, 

pouco importa que o titular do domínio goze de imunidade fiscal 

em relação a seus bens, como a União em relação as terras de 

fronteiras”(CF de 1967, art. 4º, I, lei 2.597, de 12.9.55, etc.) e 

aos terrenos de marinha (CF, art. 4º, V; Dec.lei 9.760/45 etc.), 

ou os Estados em relação as terras devolutas (CF, art. 5º). O 

ocupante e o foreiro desses bens públicos ficam sujeitos ao 

imposto territorial rural, do mesmo modo que os chamados 

“posseiros” de terras de domínio particular, podendo o 

legislador, neste último caso, por mera conveniência 

administrativa, escolher o proprietário ou o possuidor.  

 

O mesmo Egrégio Tribunal, desta feita, por sua 12ª Câmara em que foi Relator o 

Ministro Roberto Bedaque ao julgar a Apelação Cível nº 573.921-7, da Comarca de 

Santos-SP, em que foi Apelante a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 

e Apelada a Prefeitura Municipal de Santos, cujo Acórdão foi publicado no RT 732/255, 

assim decidiu: 

 

IPTU - IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO - 

OCUPAÇÃO POR ENFITEUTA - IMUNIDADE E 

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - 

TAXAS - COBRANÇA LEGAL. 

Ementa da Redação. Mesmo que o imóvel pertença à União, 
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quem o utiliza, na condição de enfiteuta, não goza do benefício 

constitucional da imunidade tributária, pois é sujeito passivo do 

IPTU. Também não se pode falar em isenção, que, em se 

tratando de imposto municipal, não pode ser concedida por lei 

federal.  

Também na cobrança de taxas, está o Poder Público autorizado 

a exigir a taxa de serviço fruível, ou seja, tributo relacionado a 

serviços existente e colocado a disposição do contribuinte. 

 

Em suas razões de voto, o Relator assevera que é legítima a exigência de pagamento de 

IPTU na medida em que estiver sendo utilizado por entidade privada, posto que a 

imunidade só atingiria o ente público proprietário se por este estivesse sendo utilizado, 

in verbis: 

 

Constitui fato incontroverso que a apelante mantém o domínio 

útil do imóvel em questão. Sua situação jurídica é de verdadeiro 

enfiteuta, mais proprietário do que o senhorio direto e, portanto, 

sujeito passivo do imposto predial e territorial urbano (cfr. 

Sacha Calmon Navarro Coelho, do imposto sobre propriedade 

predial e territorial urbana, em co-autoria, Saraiva, 1982, p. 115, 

119, 120, 123 e 132). 

Ora, a imunidade tributária é da União. Na medida em que o 

imóvel está sendo utilizado por quem, encontrando-se na 

condição de sujeito passivo do imposto, não goza do benefício 

constitucional, legítima a exigência do respectivo pagamento.  

 

Desta forma, demonstrado está que as sociedades de economia mista, enquanto 

detentoras da posse do imóvel não ostentam condições idênticas à do Estado ou da 

União para pleitearem o gozo da imunidade recíproca a estes entes aplicável.  

 

E, no que tange especificamente ao IPTU, as mesmas estão obrigadas ao pagamento do 

tributo por possuírem o imóvel, portanto, figurando como sujeitos passivos, já que a 

imunidade do ente estatal proprietário não lhes atinge, sendo o alcance limitado ao 

proprietário se o mesmo estivesse utilizando o bem.  
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A tentativa das sociedades de economia mista de se esquivarem da cobrança do IPTU 

seja administrativa seja judicialmente – mesmo diante dos termos claros e precisos do 

art. 32 do CTN, que alude expressamente ao domínio útil e à posse como fatos 

geradores do tributo - não é uma demonstração de uma postura ética recomendável a 

uma entidade paraestatal, uma vez que o princípio da legalidade deve presidir todos os 

atos da administração pública, quer da administração direta, quer da indireta.  

  

Outro aspecto que guarda implicações com a cobrança de IPTU das sociedades de 

economia mista exploradoras de atividades econômicas que tenham a posse de imóvel 

de propriedade de entes estatais é o fato de que os bens que integram o seu patrimônio 

são penhoráveis. 

 

A penhorabilidade justifica-se no fato de que como são sociedades de economia mista 

de caráter empresarial, ou seja, exploradoras de serviços públicos, mas que exercem, 

também, atividade econômica, estão sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas, 

consoante dispõe o §1°, II e §2º, do art. 173 da Constituição Federal, dispositivos já 

transcritos. 

 

Assim, a penhorabilidade dos bens é como se fosse um corolário da inaplicabilidade da 

imunidade às empresas públicas e sociedades de economia mista - entidades sujeitas aos 

mesmos ônus que as demais pessoas jurídicas de direito privado, inclusive o de garantir 

o juízo para que possam embargar em processos de execução fiscal propostos pela 

Fazenda Pública, como prescreve o art. 737, I, do Código de Processo Civil: 

 

Art. 737. Não são admissíveis embargos do devedor antes de 

seguro o juízo: 

I – pela penhora, na execução por quantia certa; 

 

A esse propósito, observe-se a lição de Hely Lopes Meirelles (2002, p. 330, com relação 

ao patrimônio de tais entidades: 

 

O patrimônio da empresa pública, embora público por origem, 

pode ser utilizado, onerado ou alienado na forma regulamentar 
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ou estatutária, independentemente de autorização legislativa 

especial, salvo para os bens imóveis (Lei 8.666/93, art. 17, I), 

porque tal autorização está implícita na lei instituidora da 

entidade. Daí decorre que todo o seu patrimônio - bens e rendas 

- serve para garantir empréstimos e obrigações resultantes de 

suas atividades, sujeitando-se à execução pelos débitos da 

empresa, no mesmo plano dos negócios da iniciativa 

privada, pois sem essa igualdade obrigacional e executiva, seus 

contratos e títulos de crédito não teriam aceitação e liquidez na 

área empresarial, nem cumpririam o preceito igualizador do § 1º 

do art. 173 da CF. (grifos aditados)  

 

Vale a pena atentar para o quanto ensina Diogenes Gasparini (2000, p. 202): 

 

Destarte, o patrimônio dessas entidades garante as obrigações 

assumidas, dado que, no plano obrigacional, equiparam-se às 

entidades privadas. Ademais, dito patrimônio não é 

prestigiado pelas cláusulas de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e impenhorabilidade. Pode sobre ele 

ocorrer execução, que se instaura com a penhora, se não for 

paga a quantia reclamada no prazo de vinte e quatro horas, 

contadas da intimação”. (grifos aditados).  

 

Esse, também, tem sido o entendimento majoritário em primeiro grau, firmado pelos 

Juizes Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia nos processos executivos fiscais 

movidos contra a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, os quais adiante se 

transcreve: 

 

Não argumenta com vantagem a embargante vista a questão 

posta para acertamento sob qualquer ângulo. Os embargos nem 

deveriam ser conhecidos porque a execução não foi previamente 

garantida - os bens da empresa pública são penhoráveis, sem 

sombra de dúvida, salvo expressa disposição de lei em contrário, 

o que não ocorre in casu. (Sentença proferida nos autos dos 
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Embargos à Execução n° 93.5800-2 pela MM. Juíza da 5ª Vara 

Dra. Neuza Maria Alves da Silva). 

Não tem razão a ECT quando argumenta serem impenhoráveis 

seus bens, a teor dos artigos 12, 65 e 67 do DL 509/69, pois 

esses dispositivos concernem a direitos de importação de 

materiais e equipamentos destinados a seus serviços, não 

caracterizando equiparação plena dessa empresa à Fazenda 

Pública, além de não terem sido recepcionados pela 

Constituição Federal de 1988. (Sentença proferida nos autos dos 

Embargos à Execução n° 97.2492-3 pelo MM. Juiz Substituto 

da 8ª Vara, no exercício pleno da titularidade da 6ª Vara, Dr. 

Àvio Mozar José Ferraz de Novaes). 

Não encontra fundamento jurídico, a alegação da embargante no 

sentido da impenhorabilidade dos seus bens e de aplicação do 

art. 730, do CPC, vez que o art. 171, § 1° da Constituição 

Federal estabelece que a empresa pública está sujeita ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas, de modo que o art. 12 

do Decreto-Lei n° 509/69 não foi recepcionado 

constitucionalmente, não subsistindo, desta sorte, o privilégio da 

impenhorabilidade dos bens da ECT. (Sentença proferida nos 

autos dos Embargos à Execução n° 97.7256-5 pelo MM. Juiz da 

1ª Vara Dr. Pedro Braga Filho). 

 

Nesse diapasão, encontra-se o Acórdão do TRF da 1ª Região em AG n° 100002753/97, 

3ª Turma, Juiz Relator: Hilton Queiroz, DJ de 28-11-97, p. 103355, decisão por 

unanimidade), vejamos: 

 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DE 

EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. EFEITO SUSPENSIVO. 

1. As Empresas Públicas Federais, como braços da União no 

domínio econômico, têm natureza jurídica de direito privado, 

não podendo atuar com privilégios (art. 173, §§ 1° e 2° da 

Constituição Federal). 

2. Insubsistência da garantia de impenhorabilidade concedida a 
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ECT pelo artigo 12 do DL 509 de 1969. 

3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Regimental 

prejudicado. 

 

Entendimento que vem sendo mantido, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal, em 

vários processos, consoante ementas a seguir transcritas: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 

BEM DA ECT. POSSIBILIDADE. 

1. Os bens da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 

ECT podem ser penhorados, pois se trata de uma empresa 

privada, representativa da atuação do Estado no mundo 

econômico, no qual a sua atividade, por preceito 

constitucional, deve ocorrer em igualdade de condições com as 

demais empresas (art. 173, parágrafos 1º e 2º). 

2. Improvimento do agravo de instrumento. 

(AG n° 0119434/96, 3ª Turma, Juiz Relator: Osmar Tognolo, 

Relator do Acórdão: Olindo Menezes, DJ 30-04-99, p. 476).  

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. 

BENS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS. PENHORABILIDADE. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 730 DO CPC. TAXA DE 

LOCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA DOS 

MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE. 

1. A norma que instituiu a impenhorabilidade dos bens, rendas 

e serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é 

incompatível com a regra do § 1º do art. 173 da Constituição 

(STF, RE 222041/RS, Rel, Min, Ilmar Galvão). 

2. Se o juiz rejeita a alegação de impenhorabilidade dos bens 

da executada, deveria não acolher os embargos do devedor, 

enquanto não seguro o juízo pela penhora. 

3. É legítima a exigência, por parte dos Municípios, da taxa de 
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localização de estabelecimento comercial ou industrial, 

inclusive a sua renovação anual (STF, RE 198904/RS, Rel. 

Min, Ilmar Galvão). 

4. Apelação a que se nega provimento. 

(AC n° 0101412-8/96, 3ª Turma, Juiz Relator: Eustáquio 

Silveira, DJ de 12-11-99, p. 133, decisão por unanimidade). 

 

No mesmo sentido, pronuncia-se o TRF da 3ª e 4ª Região, no sentido da obrigatoriedade 

de garantia da execução para recebimento dos embargos nas execuções fiscais contra 

empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

 

Por fim, a Suprema Corte já se manifestou, por ocasião do Recurso Extraordinário 

interposto pela ECT, sobre a incompatibilidade de um dispositivo de lei que instituia a 

impenhorabilidade dos bens, rendas e serviços da ECT, nos termos da ementa adiante 

transcrita: 

 

ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. ART.12 DO DL Nº 

506/69, NA PARTE QUE INSTITUIU A 

IMPENHORABILIDADE DOS BENS, RENDAS E 

SERVIÇOS DA ENTIDADE. 

Norma incompatível com a regra do § 1º do art. 173 da 

Constituição, pela qual os entes da Administração Indireta, que 

exploram atividade econômica, como no caso, estão sujeitos ao 

regime jurídico próprio das empresas privadas. 

Recurso não conhecido.  (RE nº 222041-5/98, 1ª Turma, 

Ministro Relator: Ilmar Galvão, DJ de 16-04-99 p. 00035, Vol. 

01944-06 p. 01159, decisão unânime.) 

 

Assim, segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, as empresas públicas, 

como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - possuem a 

natureza jurídica de empresa privada e, em conseqüência, são regidas pelas normas 

aplicáveis a esta última, segundo o preceito contido no art. 170, par. 2°, da Carta de 

1967, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 01/69, mantido na 
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Lei maior promulgada em 1988, em seu art. 173, par. 1°. 

 

A outorga a uma empresa pública de privilégios privativos da Fazenda Pública, 

inclusive no tocante a impenhorabilidade de seus bens ou rendas, viola princípio 

constitucional. 

 

Em nosso sistema de direito, a impenhorabilidade, estabelecida sobre a universalidade 

dos bens da Fazenda Pública, tem como conseqüência imediata a de inviabilizar 

medidas executivas de cobrança de créditos. Daí não haver “execução forçada” contra a 

Fazenda Pública: não havendo bens penhoráveis, não há sujeição do seu patrimônio aos 

atos executivos tendentes à satisfação do credor. A execução prevista no art. 730 do 

CPC é, por isso, um execução imprópria, fundada em expressa autorização 

constitucional (art. 100). 

 

Embora se admita que o legislador, em atendimento a valores sociais relevantes, 

acoberte com cláusula de impenhorabilidade certos bens, para, desse modo, eximi-los de 

medidas executivas, não é razoável (princípio da razoabilidade), frente aos princípios 

constitucionais que asseguram amplo acesso à função jurisdicional, que o faça em 

relação a todos os bens de pessoas privadas. É que a impenhorabilidade universal 

conduz à própria imunidade pessoal do devedor à tutela estatal executiva, com limitação 

séria ao exercício da função jurisdicional no campo da execução e, consequentemente, 

ao direito de ação do credor. 

 

Portanto, não tem sustento constitucional a extensão, por legislação ordinária, do 

privilégio da impenhorabilidade, reservado pela Constituição apenas à Fazenda Pública, 

a outros entes, mesmo em se tratando de empresa de capital inteiramente público, ou 

misto, ou que preste serviço essencialmente público, eis que também elas, por 

imperativo constitucional, “sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas” (CF, 

art. 173, parág. 1°).  

 

Assim, não resta dúvida acerca da possibilidade de penhora sobre os bens e rendas das 

sociedades de economia mista, notadamente, daquelas que exploram atividade 

econômica, o que serve, entre outras coisas para garantir a efetividade da cobrança de 

IPTU pelo Fisco Municipal dessas entidades em execuções fiscais. 
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3 CONCLUSÕES 

 

1. A imunidade recíproca consentânea da introdução na Constituição Federal da forma 

federativa de Estado é decorrência imediata da isonomia dos entes tributantes. E, ainda 

que não estivesse expressa na CF, implicitamente seria utilizada como corolário do 

regime federativo e diretriz da autonomia municipal. 

 

2. A natureza jurídica da imunidade recíproca é subjetiva e não objetiva, ou seja, ela é 

estabelecida em função das pessoas políticas e não em razão do objeto a ser tributado. 

 

3. A imunidade recíproca não é extensiva às empresas públicas, nem às sociedades de 

economia mista exploradoras de atividade econômica, ainda que prestem serviços 

públicos concedidos pelo Estado. 

 

4. A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 

atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

inclusive quanto às obrigações tributárias, não estando protegidas pela imunidade fiscal. 

 

5. Cabe a cobrança de IPTU das sociedades de economia mista que ocupem, detendo a 

posse, imóvel de propriedade de ente político imune à tributação, ainda que exerçam 

serviço público monopolizado pelo Poder Público. 
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA 

FRENTE 

 

Rafael Barbosa Figueiredo*

 

RESUMO 

A Substituição Tributária para Frente, por fato futuro, fictícia ou progressiva, sempre foi 

alvo de severas críticas pela doutrina mais tradicional do Direito Tributário, entretanto, 

estas críticas não foram suficientes para impedir que este instituto continuasse sendo 

utilizado pelo Fisco, principalmente no âmbito do ICMS, e, posteriormente, fosse 

consagrado constitucionalmente pela Emenda n°03/93, que acrescentou o § 7° ao artigo 

150 da Constituição Federal. Frise-se que a sua utilização antes mesmo do advento da 

EC 03/93 foi legitimada pelo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no 

RE 213.396/SP, no qual foi considerado que a substituição tributária por fato futuro é 

constitucional antes mesmo do advento da Emenda Constitucional. Há de se ressaltar 

que o entendimento do egrégio tribunal está longe de ser pacificado, haja vista as vozes 

discordantes dentro do órgão colegiado, entre elas, a do ministro Marco Aurélio de 

Mello. Ainda assim, a mudança na composição da suprema corte abre a possibilidade de 

que, uma vez provocada novamente sobre a matéria, esta possa mudar o posicionamento 

antes proferido. Diante deste contexto, o presente artigo pretende analisar a 

constitucionalidade do instituto em comento, antes e após a EC 03/93, analisando a 

possibilidade de se cobrar tributo antes da ocorrência do fato jurídico tributário. A 

discussão a respeito do tema translada em torno do princípio da praticidade da 

fiscalização em contraponto às limitações constitucionais ao poder de tributar, 

verdadeiras garantias individuais conferidas ao contribuinte.  

 

PALAVRAS CHAVE: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE; 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA; ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA; 

TIPICIDADE TRIBUTÁRIA; COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. 

                                                 
* Advogado formado pela UNIFACS - Universidade Salvador 
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ABSTRACT 

The Replacement forward tax, was, always, object of rigorous critiques for the most 

traditional tributary law doutrine, however, this critiques was not enough to avoid this 

institute for the public treasury and preferentially on the ICMS (Goods and Services 

Circulation Tax) ambit, then was constitutionality consecrated by the number 03/93 

emend, that increased the § 7° on the 150 article of Federal Constitution. Before the 

Constitutional Emend 03/93 advent, your use was legitimated by STF (Federal Supreme 

Court) judgement at Extraordinary appeal number RE 213.396/SP, that was previously 

considerated by the tributary substitution from Constitutional Emend.  To Understand 

that the supreme court is far from peaceful, it´s necessary to observe different views 

there, including the Minister Marco Aurelio de Mello. An alteration on the supremal 

court body, open the possibility that, once caused again over the subject, it can change 

the jurisprudence. In this context, this work Evaluates the constitutionality institute to 

comment, before and after of the EC 03/93, examining the possibility of charging 

tribute before the occurrence of the juridic tributary fact. The discussion issues aurond 

the principle of practicality of surveillance as opposed to constitutional limitations to 

the power to tax, real guarantees given to the individual taxpayer. 

 

KEYWORDS: REPLACEMENT FORWARD TAX; ABILITY TO CONTRIBUTE; 

STRICT LEGALITY TAX; TYPICAL CHARACTERISTICS TAX; TAX 

JURISDICTION. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A substituição tributária para frente, na verdade, consiste na conjugação de dois 

institutos jurídicos: a substituição tributária e a antecipação do fato gerador1. Assim, em 

razão desta implementação conjunta, o substituto deverá repassar aos cofres do erário o 

tributo devido em decorrência do fato jurídico tributário que ainda será praticado pelo 

contribuinte substituído. 
                                                 
1 Neste sentido, Roque Antonio Carraza, 2005a, p. 437, e Marco Aurélio Greco (GRECO, 2005, p. 14). 
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A substituição tributária2 é constitucional desde que seja eleito como substituto 

uma pessoa que tenha meios suficientes e necessários para se apoderar da riqueza 

tributada do contribuinte substituído e repassar ao Estado o quantum devido a título de 

tributo, ou seja, o substituto não pode arcar com o tributo devido em razão do fato 

jurídico tributário praticado pelo contribuinte substituído3. 

Assim, a análise da constitucionalidade da substituição tributária para frente 

reside no questionamento quanto à possibilidade de se cobrar tributo antes da ocorrência 

do fato jurídico tributário (antecipação do fato gerador). Por meio desta, cobra-se o 

tributo em razão da ocorrência de uma situação preliminar vinculada ao fato jurídico 

tributário. Tal vínculo deve ter intensidade suficiente para garantir que o fato jurídico 

tributário presumido irá acontecer futuramente. 

A jurisprudência tem admitido esta tributação de fatos de provável ocorrência4, 

sob o argumento de que, na maioria dos casos, o fato presumido realmente acontece. 

Portanto, seria possível realizar-se esta tributação antecipada com a utilização de uma 

pauta fiscal que possibilitasse a estimação da base de cálculo do fato tributário 

presumido.  Para esta linha de pensamento, a tributação de fatos de provável ocorrência 

se justificaria no fato de que é muito dificultosa, para a Administração Tributária, a 

fiscalização de todos os contribuintes5. Ademais, esta corrente entende que tributação 

antecipada não significaria ofensa alguma às garantias individuais do contribuinte. 

No entanto, esta cobrança antecipada está em dissonância com os limites 

constitucionais ao poder tributar, mais especificamente a competência tributária, a 

capacidade contributiva e estrita legalidade tributária.  

 

 

 

ESTRITA LEGALIDADE/TIPICIDADE 

                                                 
2 Prevista nos artigos 121, II e 128 do CTN. 
3 Neste sentido Marçal Justen Filho, 1986, p. 275, Luis César Souza de Queiroz, 1998, p. 200 e Geraldo 
Ataliba e Aires Barreto, 1989, p.76. 
4 RE 213.396 
5 No caso do ICMS, todos os integrantes da cadeia de circulação de mercadorias.  
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O princípio da legalidade encontra-se esculpido no art. 5º, inciso II da CF/88, 

ainda assim o diploma constitucional reforçou esta garantia no âmbito tributário, ao 

instituir no seu art. 150, I, constante no capítulo “Das Limitações ao Poder de Tributar”, 

que é vedada a exigência ou majoração de tributo sem prévia determinação legal.  

Em virtude deste dispositivo, afirma-se que o Direito Tributário deve obediência 

ao princípio da estrita legalidade, o qual impõe o mandamento de que somente a lei6 

poderá instituir ou majorar tributos e que esta lei deverá prescrever todos os elementos 

do antecedente e conseqüente tributários. Neste sentido, Clélio Chiesa (1997, p. 50): “A 

previsão do artigo 150, I, da Constituição Federal, não é mera repetição, fruto do 

descuido do constituinte, mas um reforço ao princípio da legalidade, que em matéria 

tributária se transfigura no princípio da estrita legalidade.”. 

Segundo Alberto Xavier (1978, p.37), no Direito Tributário o princípio da 

legalidade é ainda mais intenso, pois este ramo está submetido à “reserva absoluta de 

lei”:  

Com vista a proteger a esfera de direitos subjetivos dos particulares do 
arbítrio e do subjetivismo do órgão de aplicação do direito – juiz ou 
administrador – e, portanto, a prevenir a aplicação de tributos arbitrários, 
optou-se neste ramo do Direito por uma formulação mais restrita do 
princípio da legalidade, convertendo-o numa reserva absoluta de lei, no 
sentido de que a lei, mesmo em sentido material, deve conter não só o 
fundamento da conduta da Administração, mas também o próprio critério da 
decisão do caso concreto. (XAVIER, 1978, p. 37) 

Assim, segundo o autor, o princípio da estrita legalidade impõe que a lei 

tributária disponha sobre os elementos de sua incidência, não deixando espaço para que 

se faça alguma valoração na sua aplicação:  

Se o princípio da reserva de lei formal contém em si a exigência da lex 
scripta, o princípio da reserva absoluta coloca-nos perante a necessidade de 
uma lex stricta: a lei deve conter em si mesma todos os elementos da 
decisão no caso concreto, de tal modo que não apenas o fim, mas também o 
conteúdo daquela decisão sejam por ela diretamente fornecidos. A decisão 
do caso concreto obtém-se, assim, por mera dedução da própria lei, 
limitando-se o órgão de aplicação a subsumir o fato na norma, independente 
de qualquer livre valoração pessoal. (XAVIER, 1978, p. 37)  

                                                 
6 Não se deve olvidar que, segundo o art. 62 da CF/88, a Medida Provisória tem força de lei e, por 
conseguinte, pode instituir ou majorar tributos, embora tal possibilidade seja duramente criticada por 
alguns doutrinadores, dentre eles, Roque Antonio Carraza (2005a, p. 269-289).  

4904



Portanto, pelo princípio da estrita legalidade, a lei que institui o tributo, ao 

prescrever a norma geral e abstrata, denominada hipótese de incidência, deverá 

descrevê-la minuciosamente. Em decorrência disto, a lei tributária somente poderá ser 

aplicada quando restar concretizado no plano ontológico um fato que guarde perfeita 

relação com a descrição fática contida na norma. Logo, somente configurar-se-á o fato 

jurídico tributário quando forem verificados, no mundo fenomênico, todos os elementos 

integrantes do antecedente tributário (critérios material, espacial e temporal) e do seu 

conseqüente (critérios pessoal e quantitativo). Neste sentido, Geraldo Ataliba e Aires 

Barreto: 

Não basta, outrossim, que a lei contemple todos os critérios (material, 
temporal, espacial, pessoal e quantitativo). É imperioso que, nos fatos 
concretamente ocorridos, seja possível reconhecer cada um desses aspectos 
ou critérios descritos pela norma. Se, nada obstante a minudência da lei em 
descrever todos os critérios, não se pode reconhecer todos eles, nos fatos que 
se pretende alcançar, um só que falte impede o nascimento da obrigação 
tributária. (ATALIBA; BARRETO, 1989, p. 91).  

Deste modo, verifica-se que esta exigência de que o fato do mundo real encontre 

perfeita identidade com o suporte fático previsto na norma é uma decorrência do 

princípio da estrita legalidade. Tal consectário é chamado pela doutrina de tipicidade 

tributária: 

O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a 
lei (sentido lato), porém o princípio da estrita legalidade diz mais do que 
isso, estabelecendo a necessidade de que a lei adventícia traga no seu bojo 
os elementos descritores do fato jurídico e os dados prescritores da relação 
obrigacional. Esse plus caracteriza a tipicidade tributária, que alguns 
autores tomam como outro postulado imprescindível ao subsistema de que 
nos ocupamos, mas que pode, perfeitamente, ser tido como uma decorrência 
imediata do princípio da estrita legalidade. (CARVALHO, 2005, p. 158-
159) (grifos no original).  

A par dos ensinamentos expostos, pode-se concluir que a legalidade impõe que o 

tributo seja instituído por lei, já a estrita legalidade é o mandamento que determina que 

esta lei disponha sobre todos os elementos da hipótese a ponto de não deixar nenhum 

campo aberto à valoração pessoal do aplicador da norma, e, por fim, a tipicidade 

tributária (decorrência da estrita legalidade) prescreve que o fato jurídico tributário 

somente se realizará quando o fato real preencher todos os requisitos estabelecidos no 

suporte fático previsto na regra matriz de incidência tributária. 

Neste sentido, Sacha Calmon Navarro Coelho:  
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[...] enquanto a legalidade diz respeito ao veículo (lei) a tipicidade entronca 
com o conteúdo da lei (norma). 

O princípio da tipicidade é tema normativo, pois diz respeito ao conteúdo da 
lei. É, por assim dizer, o lado funcional do princípio da legalidade que 
originariamente cingia-se a requerer lei em sentido formal, continente de 
prescrição jurídica abstrata. (COELHO, 1991, p. 12) 

Gerd Willi Rothman (1983, p. 96-97), por sua vez, prefere denominar a 

tipicidade tributária de “princípio específico da conformidade da tributação com o fato 

gerador”, entretanto, a diferente denominação não interfere na conceituação do 

mandamento, pois o autor assevera que este é corolário dos princípios da legalidade da 

administração, reserva de lei e estrita legalidade tributária e conclui no mesmo sentido 

da doutrina exposta acima: 

[...] encontramos finalmente o princípio específico da conformidade da 
tributação com o fato gerador. Segundo este princípio, os tributos somente 
podem ser arrecadados depois de ocorrido o fato gerador ao qual a lei 
vincula a obrigação tributária. O nascimento da obrigação tributária está 
subordinado ao princípio da legalidade, na forma específica da 
conformidade com o fato gerador.  

Assim, por força do princípio da legalidade tributária, exige-se que a lei 
formal determine todos os elementos constitutivos da obrigação tributária, 
ou seja, todos os aspectos do fato gerador. (ROTHMAN, 1983, p. 96-97) 
(grifo nosso) 

Há de se frisar, ainda, que o mandamento extraído da tipicidade tributária não é 

particularidade do Direito Tributário, este é um princípio geral do Direito que prescreve 

que a norma jurídica somente poderá incidir quando ocorrer o fato que está nela 

previsto. Neste ponto, é salutar a referência aos ensinamentos de Pontes de Miranda, 

que assevera que a norma jurídica incide sobre fatos do mundo real, juridicizando-os.  

Assim, os fatos ocorridos no mundo, uma vez acontecidos da forma como estão 

previstos em uma norma jurídica, passam a fazer parte do mundo jurídico. Ademais, o 

referido autor ensina que todo o suporte fático previsto na norma deverá acontecer no 

mundo real, sob pena da norma jurídica não incidir (MIRANDA, 1999, p. 66-72). 

Destarte, por força da estrita legalidade e tipicidade tributárias, o fato jurídico 

tributário só se concretizará se, e somente se, o fato ocorrido no mundo fenomênico 

encontrar total identidade com o suporte fático constante na norma geral e abstrata.  

Não assiste razão, portanto, ao jurista Marco Aurélio Greco quando este assevera 

que o legislador tem liberdade para eleger uma fase preliminar à ocorrência do fato 
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gerador para exigir o tributo (2005, p. 49), pois o princípio em comento impõe que este 

seja exigido apenas quando se verificar a ocorrência do fato gerador. 

Corroborando o quanto exposto, Amílcar Falcão (1999, p. 02): “Para o 

nascimento da obrigação necessário é que surja concretamente o fato ou pressuposto 

que o legislador indica como sendo capaz de servir de fundamento à ocorrência da 

relação jurídica tributária” (FALCÃO, 1999, p. 02). 

Também neste sentido, Dino Jarach (1989, p. 87): “por vontade da lei a 

obrigação do contribuinte e a pretensão correlativa do fisco se fazem depender da 

ocorrência de um fato jurídico, o denominado pressuposto legal do tributo, o fato 

imponível”.  

Os ensinamentos de Amílcar Falcão e Dino Jarach refletem a chamada “teoria 

do fato gerador” 7 – relacionada umbilicalmente ao princípio ora estudado – que foi 

amplamente adotada pela doutrina e pelos diplomas normativos, como bem asseverou 

Gerd Willi Rothman: 

A teoria do fato gerador, que apresenta pronunciado paralelismo com o 
conceito da tipicidade que rege o Direito Penal, foi acolhida, pela primeira 
vez, pelo Código Tributário da Alemanha (“Reichsabgab-enordnung”), em 
1919, sendo hoje amplamente adotada pela doutrina e incluída nos diplomas 
legais. (ROTHMAN, 1983, p. 96-97)  

Logo, é forçoso concluir, tanto pelos argumentos doutrinários como pela norma 

geral emanada do CTN (art. 113), que exigir-se tributo antes da ocorrência do fato 

imponível é nítida ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária e da tipicidade 

tributária 8.  

Geraldo Ataliba e Aires Barreto, ao dissertarem sobre a legalidade tributária e 

antecipação do faro gerador, professoraram: 

Do quanto se expôs, conclui-se ser absolutamente inaceitável “presumir” a 
ocorrência de fatos futuros, no campo estrito do Direito Tributário. Se o fato 
tributável ainda não sucedeu, a exigência do tributo, sob fundamento de 
mera probabilidade de seu acontecimento, importa violação da Constituição. 
(ATALIBA; BARRETO, 1989, p. 93) 

Há de se fazer referência também às palavras de Ives Gandra da Silva Martins 

(1997, p. 78), para quem a cobrança de imposto por fato gerador que não ocorreu, 

                                                 
7 A teor do disposto no art. 113 do CTN, pode-se perceber claramente que o legislador adotou tal teoria. 
8 No mesmo sentido, (MALERBI, 1991, p. 76). 
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“fictício”, “inexistente”, confere nítida ofensa à legalidade tributária, pois “só poderia 

haver tributação sobre fatos geradores reais” 9. 

Deste modo, resta demonstrado que a substituição tributária para frente, ao 

instituir cobrança de tributo antes de ocorrido o fato gerador, configura ofensa ao 

princípio constitucional tributário da estrita legalidade (art. 150, I), no seu consectário 

da tipicidade tributária.   

 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

O Estado precisa da receita oriunda da arrecadação de tributos para o exercício 

de suas funções, por conseguinte, elege algumas situações como causadoras do dever de 

recolher o tributo. Escolher situações sem relevância econômica não traria a mesma 

garantia que se tem com a tributação de condutas representativas de riqueza, pois 

poderia se tributar alguém que não tivesse condição econômica para contribuir com o 

erário. Ainda assim, a eleição de situações desprovidas de conteúdo econômico 

acarretaria na inefetividade da norma, pois o tributo não encontraria base de cálculo 

real.  

Paulo de Barros Carvalho ensina: 

Ao recortar, no plano da realidade social, aqueles fatos que julga de porte 
adequado para fazerem nascer a obrigação tributária, o político sai à procura 
de acontecimentos que sabe haverão de ser medidos segundo parâmetros 
econômicos, uma vez que o vínculo jurídico a eles atrelado deve ter como 
objeto uma prestação pecuniária, Tem presente que, de uma ocorrência 
insusceptível de avaliação patrimonial, jamais conseguirá extrair cifras 
monetárias que traduzam, de alguma forma , um valor em dinheiro. 
(CARVALHO, 2005, p. 339) 

Ao tributar condutas que indicam a existência de um patrimônio por parte do 

contribuinte, o Estado está se apropriando de parcela da riqueza que se apresenta 

naquela situação. Deste modo, é requisito indispensável à hipótese de incidência 

tributária a materialização de um poder econômico por parte do contribuinte, assim o 

                                                 
9 Ives Gandra Martins (1997, p. 78), considera, ainda, que a cobrança de tributo sem ocorrência do fato 
gerador é inconstitucional porque se demonstra confiscatória, contudo tal posicionamento não deve ser 
adotado porque não existe expropriação dos bens do contribuinte tão grave a ponto de se configurar 
confisco. Ademais, a previsão da imediata restituição seria suficiente para descaracterizar a violação ao 
princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF). 
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Estado tem a segurança de que está tributando quem tem condição econômica para 

contribuir para o erário. Veja-se os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho:  

Lembra-se dos exemplos clássicos que a doutrina relata, acerca da tentativa 
de exigências fiscais fundadas no pressuposto de um prédio ter mais ou 
menos janelas, ou das caricaturas inerentes à tributação de pessoas físicas, 
em virtude da cor dos olhos, da tez ou do tamanho do nariz. Passa, então, a 
derivar seu interesse para o lado dos eventos que ostentem signos de riqueza, 
passíveis, por vários ângulos de ser comensurados e, por esse caminho, 
colhe a substância apropriada para satisfazer os anseios do Estado, que 
consiste na captação de parcelas do patrimônio de seus súditos, sempre que 
estes participarem de fatos daquela natureza. Nesse preciso instante, 
dizemos que a autoridade legislativa cumpriu o processo de seleção de 
eventos idôneos ao fim precípuo que o Poder Público almejava alcançar, 
abrindo-se as portas à pretensão de uma parte da riqueza exibida no 
acontecimento factual. (CARVALHO, 2005, p. 339-340) 

Esta exigência de que a hipótese de incidência tributária retrate uma situação 

com relevância econômica, é conhecida como o aspecto objetivo ou absoluto do 

princípio da capacidade contributiva,  

Aliomar Baleeiro conceitua capacidade contributiva absoluta ou objetiva como 

uma “Diretriz para a eleição das hipóteses de incidência de impostos” consubstanciada 

no mandamento de que o “legislador só pode eleger situações com relevância 

econômica como hipóteses de incidência”. Ainda assim, o autor considera que a 

capacidade contributiva (objetiva) é o “Pressuposto ou fundamento jurídico do 

imposto”. (BALEEIRO, 1997, p. 691). 

No mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho professora que “o princípio pré-

jurídico da capacidade contributiva absoluta ou objetiva retrata a eleição, pela 

autoridade legislativa competente, de fatos que ostentem signos de riqueza”. (2005, p. 

340). 

Marco Aurélio Greco, por sua vez, considera que a noção de capacidade 

contributiva vinculada ao pressuposto de fato do tributo representa o conceito moderno 

do princípio da capacidade contributiva, o qual passa de subjetivo (ligado à pessoa) 

agora para objetivo. O fato, agora, é que indica a capacidade contributiva e não as 

características pessoais de alguém (GRECO, 2005, p. 81)10.    

                                                 
10 Marco Aurélio Greco (2005, p. 78-81) chama a atenção para a evolução do conceito de capacidade 
contributiva ao longo da história, e identifica quatro definições para o princípio: a capacidade financeira, 
que leva em consideração apenas a disponibilidade financeira; a capacidade individual, que deveria ser 
aferida em cada caso; a capacidade presumida, pela qual se traçaria o perfil patrimonial do contribuinte 
por critérios legais; e, por fim, o conceito moderno que é a capacidade contributiva ligada ao pressuposto 
de fato do tributo. 
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Dos ensinamentos de Alfredo Augusto Becker11, também se infere a 

obrigatoriedade de que a hipótese de incidência descreva uma circunstância dotada de 

relevância econômica: 

O legislador ordinário está juridicamente obrigado por esta regra 
constitucional e sua obrigação consiste no seguinte: ele deverá escolher para 
a composição da hipótese de incidência da regra jurídica criadora do tributo, 
exclusivamente fatos que sejam signos presuntivos de renda ou capital. 
(BECKER, 1998, p. 498) (grifo nosso) 

Observe-se que o princípio da capacidade contributiva se encontra consagrado 

na Constituição no §1° do art. 145. Ainda assim, o inciso II do art. 150 prescreve o 

tratamento igualitário entre os contribuintes.  

Ademais, o mandamento deste princípio não se resume à vinculação do critério 

material da hipótese de incidência a uma situação com conteúdo econômico, pois, além 

disso, este mandado de otimização também prescreve que a exação tributária cobrada do 

sujeito passivo seja proporcional a este conteúdo econômico. 

Portanto, a carga tributária imposta ao contribuinte deverá ser calculada com 

base no exato tamanho da relevância econômica verificada, pois assim a contribuição 

para o erário estará em perfeita harmonia com a riqueza representada no fato jurídico 

tributário12.    

Este segundo mandamento é decorrente do aspecto subjetivo ou relativo do 

princípio da capacidade contributiva, conforme se pode perceber dos ensinamentos de 

Aliomar Baleeiro, que considera que a capacidade contributiva relativa ou subjetiva é a 

aptidão pessoal para o pagamento de certo imposto, e é aplicada nos critérios de 

graduação do imposto, configurando-se um limite à tributação. (BALEEIRO, 1997, p. 

691). 

                                                 
11 Becker entende que o princípio da capacidade contributiva é a constitucionalização de um equívoco, 
porquanto se trata de um princípio de Direito Natural e que, portanto, oferece uma “ripugnanza” a sua 
jurisdicização, configurada na deformação constritora decorrente da sua consagração pelo Direito 
Positivo. Nada obstante isso, o referido autor admite que, uma vez consagrado constitucionalmente, tal 
princípio assume eficácia jurídica (BECKER, 1998, p. 484-498). 
12 Observe-se que a capacidade contributiva absoluta ou objetiva tem relação com o critério material da 
hipótese de incidência (fato signo presuntivo de riqueza), já a capacidade contributiva relativa ou 
subjetiva relaciona-se com a importância verificada no fato gerador. Nesta linha, os ensinamentos de A. 
R. Sampaio Dória: O “pressuposto de incidência” é um campo econômico apto a receber tributação. E o 
“fato gerador”? O fato gerador já entra no campo jurídico, pois é um fato que exterioriza aquela realidade 
econômica. (DÓRIA, 1983, p. 44)  
  

4910



Já Paulo de Barros Carvalho assevera que “o princípio da capacidade 

contributiva relativa ou subjetiva quer expressar a repartição do impacto tributário, de 

tal modo que os participantes do acontecimento contribuam de acordo com o tamanho 

econômico do evento” (CARVALHO, 2005, p. 340-341). 

Neste passo, há de se observar a proximidade do princípio da capacidade 

contributiva com o da igualdade material13, previsto no art. 5° da Constituição, uma vez 

que as duas normas de otimização orientam no sentido de que se deve levar em 

consideração a situação particular da pessoa, a sua singularidade.  

Logo, instituir tributo sobre uma situação que não tenha relevância econômica 

significaria tratar de maneira idêntica aquele que não está nas mesmas condições de 

quem é titular de riqueza, ou seja, seria o mesmo do que tratar isonomicamente os 

desiguais.  

Segundo Roque Antonio Carraza “o princípio da capacidade contributiva 

hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, 

os ideais republicanos” (CARRAZA, 2005a, p. 85).  

Outrossim, Aliomar Baleeiro ensina:  

O critério básico, fundamental e mais importante (embora não seja o único), 
a partir do qual, no Direito Tributário, as pessoas podem compor uma 
mesma categoria essencial a merecer o mesmo tratamento, é o critério da 
capacidade contributiva. 

Ele operacionaliza efetivamente o princípio da igualdade no Direito 
Tributário. Sem ele, não há como aplicar o mais importante e nuclear direito 
fundamental, ao Direito Tributário: a igualdade. (BALEEIRO, 1997, p. 696-
697) 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a tributação de situações fáticas que 

não fossem dotadas de relevância econômica configuraria nítida ofensa ao princípio da 

                                                 
13 Ressalte-se a importância do princípio da igualdade, o qual serve de fundamento para a interpretação 
sistemática do direito. Claus-Wilhelm Canaris (2002, p. 18-23) ao dissertar sobre a unicidade do sistema 
jurídico, asseverou que esta pressupõe a ordenação de alguns princípios gerais e abstratos – capazes de 
superar as particularidades dos casos concretos e configurar a tendência generalizadora da justiça – 
orientados pela adequação valorativa da idéia de justiça e igualdade: “Assim, a exigência de ordem 
resulta directamente do reconhecido postulado da justiça, de tratar o igual de modo igual e o diferente 
de forma diferente, de acordo com a medida da sua diferença: tanto o legislador como o juiz estão 
adstritos a retomar consequentemente os valores encontrados, pensando-os, até ao fim, em todas as 
conseqüências singulares e afastando-os apenas justificadamente, isto é, por razões materiais – ou por 
outras palavras: estão adstritos a proceder com adequação.” (CANARIS, 2002, p. 18) (grifos nossos) 
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capacidade contributiva14. Tal princípio determina que a condição econômica do 

contribuinte deva ser analisada na criação da lei que institui o tributo, obrigando o 

legislador a escolher fatos signos presuntivos de riqueza, logo só poderá ser obrigado a 

entregar dinheiro aos cofres do erário, aquele que estiver em condições econômicas para 

contribuir. 

Ainda assim, a igualdade material também deverá ser obedecida no momento da 

aplicação da exação devida e seu respectivo quantum, uma vez que a carga tributária 

está vinculada à proporção da riqueza representada no fato jurídico tributário, devendo 

ser considerada a capacidade contributiva subjetiva ou relativa.  

Observe-se que não basta a eleição de fatos signos presuntivos de riqueza para se 

respeitar a igualdade e a capacidade contributiva, também é necessário que no caso 

concreto, quando ocorrido o fato gerador, seja mensurado qual foi a intensidade da 

riqueza apresentada, sob pena de se tributar isonomicamente aqueles que estejam em 

situações que tenham diferentes relevâncias econômicas. 

Assim, por exemplo, o comerciante que realiza uma operação de circulação de 

mercadoria (fato signo presuntivo de riqueza) e recebe R$ 500,00, não pode pagar a 

título de ICMS o mesmo valor que um outro que tenha vendido outra mercadoria ao 

preço de R$ 5.000,00.  

O mecanismo pelo qual é garantido que o ônus suportado seja proporcional à 

riqueza apresentada no fato gerador é a base de cálculo, pois através desta poder-se-á 

medir exatamente o conteúdo econômico do fato gerador. O critério quantitativo do 

conseqüente tributário é composto por base de cálculo e alíquota, assim, encontra-se o 

quantum devido aplicando-se uma alíquota sobre a base de cálculo. Esta última deverá 

ser verificada caso a caso para que se determine a capacidade contributiva relativa ou 

subjetiva do contribuinte15. 

Nesta linha de raciocínio, Paulo de Barros Carvalho: 

No terreno do direito tributário, a igualdade impositiva está 
irremediavelmente ligada ao conteúdo econômico dos fatos escolhidos pela 
lei, que são comedidos pela entidade que conhecemos por base de cálculo. A 
simples contingência de um êxito do mundo físico não ter qualquer atributo 

                                                 
14 Consectário, no âmbito do Direito Tributário, do princípio da igualdade material. 
15 Ressalte-se que há na doutrina quem defenda que a adoção de alíquotas fixas aplicadas às diferentes 
bases de cálculo não seria suficiente para se respeitar a capacidade contributiva, devendo a alíquota ser 
progressiva em razão da base cálculo. Ver Roque Antonio Carraza, (2005a; p. 84-88) 
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apto para quantificá-lo já diz de sua imprestabilidade para fins impositivos, 
visto que o cânone da igualdade é um imperativo constitucional, que ficará 
tolhido à míngua da possibilidade de seleção de um dado capaz de avaliá-lo 
na sua intensidade (CARVALHO, 2005, p. 341) 

Demonstrada a necessidade de que a hipótese de incidência eleja fatos com 

conteúdo econômico e que este conteúdo econômico deve ser analisado na 

quantificação do valor devido a título de tributo, não se pode obter outra conclusão que 

não seja a de que a tributação de fato ainda por existir ofende, nitidamente, o princípio 

da capacidade contributiva, tanto no aspecto objetivo como no relativo. 

Ofende a capacidade contributiva objetiva ou absoluta porque a vantagem 

patrimonial ainda não resta caracterizada. A tributação do “fato gerador presumido” é a 

tributação do vazio, a fase preliminar eleita como “fato tributável” não apresenta 

conteúdo econômico sobre qual o Estado possa cobrar o tributo. 

Assim, por exemplo, no âmbito do ICMS, o conteúdo econômico apresentado 

pela hipótese de incidência é a ocorrência da transferência mercantil, pois, neste 

momento, há o recebimento, pelo alienante da mercadoria, do preço pago pelo 

adquirente. Somente a operação de circulação de mercadoria apresenta relevância 

econômica capaz de fundamentar a cobrança do tributo, portanto apenas no momento 

em que esta é concretizada é que o contribuinte possui a capacidade contributiva. 

Por conseguinte, antes de ocorrido o fato signo presuntivo de riqueza que 

fundamenta a exigência do tributo, no caso do ICMS a operação de circulação de 

mercadoria, não está verificada a capacidade contributiva objetiva ou absoluta.  

Neste sentido, Luis Cesar Souza de Queiroz: 
O Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva (que é um 
complemento do aspecto declaração prescritiva descrito no antecedente da 
norma constitucional de produção normativa que dispõe sobre a criação da 
norma impositiva de imposto) exige (condiciona, limita, restringe, o 
conteúdo da referida declaração) que: a norma impositiva de imposto 
descreva, no aspecto material do antecedente, um comportamento de um 
sujeito de direito que denote sinal (signo) de riqueza pessoal (que tenha um 
sujeito de direito como titular desta riqueza) e prescreva, em seu 
conseqüente, uma relação jurídico-formal, onde o sujeito de direito (sujeito 
passivo, contribuinte) que for titular da riqueza pessoal descrita pelo critério 
material do antecedente (somente ele) será obrigado a entregar (‘Op”) parte 
(alíquota) daquela riqueza (base de cálculo) ao Estado (sujeito ativo).  

Portanto, a norma impositiva de imposto só pode prescrever que um sujeito 
de direito (contribuinte) terá a obrigação de entregar dinheiro (parte da 
riqueza pessoal), se e quando (condição) o comportamento deste mesmo 
sujeito de direito (que ostente sinal de riqueza) ocorrer, efetivamente, no 
mundo fenomênico. (QUEIROZ, 1998, p. 243) (grifos no original). 
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No VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário, realizado em setembro de 

1993, em São Paulo, concluiu-se, de forma unânime, no mesmo sentido:  

Alguém somente manifesta capacidade de contribuir para os gastos públicos 
quando realizar o fato gerador do tributo. O parágrafo 7º, do artigo 150 da 
C.F., fere, pois, o princípio da capacidade contributiva, ao presumir como 
gerador um fato que ainda não ocorreu. (IDEPE, p. 176) 

Ainda assim, a substituição tributária para frente também não observa a 

capacidade contributiva relativa ou subjetiva, pois se o fato não se realizou não há, 

ainda, base de cálculo que possibilite a sua aferição. Frise-se que, na substituição 

tributária para frente, a base de cálculo é estimada através da pauta fiscal.  

Entretanto, não se pode exigir um tributo com fundamento em uma base de 

cálculo que não seja real e sim presumida ou arbitrada, sob pena de se negar a 

materialidade da hipótese de incidência. No caso do ICMS, por exemplo, a base de 

cálculo é o valor cobrado pela transferência da mercadoria, logo, utilizar-se outra base 

de cálculo que não seja o valor da operação de circulação de mercadoria seria, nos 

dizeres de Paulo de Barros Carvalho16, infirmar a materialidade da hipótese de 

incidência17. 

Deve-se gizar que a capacidade contributiva que se está referindo aqui é a do 

contribuinte substituído, pois é ele quem suporta o encargo financeiro do tributo, 

devendo o substituto apenas repassar o tributo para o Estado. 

Nada obstante o exposto, há quem sustente que a substituição tributária para 

frente, no âmbito do ICMS, não ofende a capacidade contributiva porque este imposto é 

suportado pelo consumidor final, contribuinte de fato. 

Neste sentido, Marco Aurélio Greco:  

Não há ofensa à capacidade contributiva na cobrança antecipada do ICMS 
porque o valor arbitrado é fixado mediante levantamentos específicos em 

                                                 
16 Paulo de Barros Carvalho (2005, p. 335): “Eis a base de cálculo, na sua função comparativa, 
confirmando, infirmando ou afirmando o verdadeiro critério material da hipótese tributária. Confirmando, 
toda vez que houver perfeita sintonia entre o padrão de medida e o núcleo do fato dimensionado. 
Infirmando, quando for manifesta a incompatibilidade entre a grandeza eleita e o acontecimento que o 
legislador declara como a medula da previsão fáctica. Por fim, afirmando, na eventualidade de ser 
obscura a formulação legal, prevalecendo, então, como critério material da hipótese, a ação-tipo que está 
sendo avaliada.”  
17 Em razão disso, há na doutrina quem defenda que o instituto da substituição tributária para frente, na 
realidade atribui competência para o legislador criar novas de hipóteses de incidência tributária, Eurico 
Santi (2005 p. 579-552). 
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relação a cada produto que vier a ser submetido ao regime de antecipação. 
Outrossim, o ICMS vai onerar, em ultima análise o consumidor final da 
mercadoria  (GRECO, 2005, p. 83-84) (grifo nosso) 

Seguindo a mesma linha, o trecho do voto (vencedor) proferido pelo Ministro 

Ilmar Galvão no RE 213.396: 

Não há falar-se, portanto, em violação da capacidade contributiva, visto que 
nos impostos indiretos, como no ICMS, como é por demais sabido, 
conquanto o contribuinte de direito seja aquele obrigado, por lei, a recolher 
o tributo, é o adquirente ou consumidor final o contribuinte de fato. Esse é 
que vai ser atingido pelo ônus do imposto, haja, ou não, substituição 
tributária. A capacidade contributiva do consumidor que é considerada. 
(STF, RE 213.396, Min Rel. Ilmar Galvão, voto do relator) 

Contudo, tais argumentos não devem ser acolhidos, porquanto fundados em 

considerações de caráter eminentemente econômico. Contribuinte de fato é categoria 

estranha ao universo jurídico e a repercussão econômica não interessa para a Ciência do 

Direito18.  

Não se pode alegar que a capacidade contributiva está preservada pelo simples 

fato de que o ônus do tributo é repassado para o consumidor final, pois a repercussão 

econômica é mecanismo que atende às oscilações do mercado e, por conta disto, não 

pode ser invocado para justificar uma ofensa a uma garantia individual do contribuinte 

que é o respeito à capacidade contributiva. 

Outrossim, a pauta fiscal também não pode servir de fundamento para a 

legitimação do instituto em comento, pois é garantido ao contribuinte ser tributado na 

exata medida da relevância econômica do fato gerador praticado. 

Por todo o exposto, resta claro que a tributação com antecipação do fato gerador 

ofende ao princípio da capacidade contributiva, tanto por tributar situação sem 

relevância econômica (aspecto objetivo ou absoluto), como por calcular o quantum 

devido mediante valores estranhos à efetiva base de cálculo do fato jurídico tributário 

(aspecto relativo ou subjetivo). 

 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 
Ainda assim, há de se perceber que a utilização da substituição tributária para 

frente no âmbito dos impostos acaba por violar a competência outorgada aos entes 
                                                 
18 Vide Alfredo Augusto Becker (1989, p. 533-535).  
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tributantes, pois permite a instituição de tributo com critério material diferente do que é 

estabelecido no arquétipo constitucional. 

Assim, por exemplo, no caso do ICMS (tributo em que o instituto sob análise é 

mais utilizado), a competência outorgada aos Estados e ao Distrito Federal para instituir 

o ICMS, encontra-se prevista no art. 155, inciso II, da Constituição.   

Observe-se que o dispositivo constitucional abarca mais de um critério material, 

todavia, é pertinente ao presente estudo tão somente a primeira materialidade: 

“operações relativas à circulação de mercadorias”. Estas correspondem às vendas 

mercantis, assim, em regra, toda vez que for realizado uma transação comercial em que 

se transfira uma mercadoria, é cabível a cobrança do ICMS.  

Neste sentido, Roque Antonio Carraza (2005b, p.36): “Assim, este ICMS deve 

ter por hipótese de incidência a operação jurídica que, praticada por comerciante, 

industrial ou produtor, acarrete circulação de mercadoria, isto é, a transmissão de sua 

titularidade”. 

Observe-se que as normas de competência tributária dos impostos são 

estabelecidas em razão da materialidade, de modo que o constituinte estabeleceu sobre 

quais supostos fáticos é possível instituir a exação. Ao fazer isso, o constituinte cingiu o 

legislador ordinário na eleição das hipóteses de incidência tributária.  

Isto se depreende dos ensinamentos de Roque Antonio Carraza:  

A Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – 
ainda que, por vezes, de modo implícito e com uma certa margem de 
liberdade para o legislador – a norma padrão de incidência  (o arquétipo, a 
regra-matriz) de cada exação. Noutros termos, a lei apontou a hipótese de 
incidência possível, a base de cálculo possível e a alíquota possível, das 
várias espécies e subespécies de tributos. Em síntese, o legislador, ao 
exercitar a competência tributária, deverá ser fiel à norma de incidência do 
tributo, pré-traçada na Constituição. O legislador (federal, estadual, 
municipal ou distrital), enquanto cria o tributo, não pode fugir deste 
arquétipo constitucional. (CARRAZA, 2005a, p. 479-480) 

Logo, há de se observar que, no caso do ICMS, a competência outorgada é 

exclusivamente sobre as operações de circulação de mercadoria, assim, o legislador 

ordinário está cingido a instituir o imposto apenas sobre a transação mercantil.  

A par do exposto, pode-se concluir que não assiste razão ao jurista Marco 

Aurélio Greco quando este assevera que a competência tributária é sobre o “ciclo 

econômico de produção e circulação de mercadorias, até seu consumo final” (2005, p. 

82), e que, por conseguinte, o § 7º do art. 150 da Constituição é uma limitação 
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constitucional ao poder de tributar (2005, p. 44), pois a faculdade, dada ao legislador, de 

instituir a cobrança do ICMS antes da ocorrência da operação de circulação de 

mercadoria é autêntica ampliação da competência tributária. 

Corroborando com a tese esposada, a doutrina de Aires Barreto e Geraldo 

Ataliba: 

É que, nesse aspecto, as referências constitucionais aos fatos tributáveis 
(arts. 153, 155 e 156) são absolutamente insuperáveis. Não é consentida 
nenhuma forma de apropriação pelo Poder Público, quanto ao patrimônio 
particular, se não diante da concreta, objetiva e material ocorrência do(s) 
acontecimento(s) mencionado(s) pela Constituição. (ATALIBA; 
BARRETO, 1989, p. 93) (grifos no original). 

Destarte, verifica-se que a cobrança antecipada fere também a norma de 

competência tributária, pois não se outorgou ao ente tributante o poder de exigir o 

imposto antes da ocorrência do fato jurídico tributário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

1. O §7° no art. 150 da Constituição, acrescentado pela Emenda Constitucional 

n° 3/93, tentou constitucionalizar a substituição tributária para frente, estabelecendo a 

possibilidade de se cobrar tributo sobre fato gerador ainda por ocorrer, desde que 

garantido a imediata restituição acaso o fato presumido não se configurasse. 

2. O §7° do art. 150 da Constituição não configura uma limitação ao poder de 

tributar, pois antes dele não existia a possibilidade constitucional de se instituir tributos 

sobre fatos ainda por ocorrer. Portanto, este dispositivo aumentou o âmbito da 

competência tributária. 

3. A antecipação do fato gerador ofende o princípio da estrita legalidade no seu 

consectário da tipicidade tributária, pois institui cobrança de tributo antes de 

configurado o fato jurídico tributário.  

4. A cobrança de tributo por fato tributário presumido não respeita ao postulado 

da capacidade contributiva, no seu aspecto objetivo, pois a situação eleita como 

ensejadora da exação não representa relevância econômica. 

5. A cobrança antecipada não tem como encontrar base de cálculo real e, por 

conseguinte, não observa a capacidade contributiva no seu aspecto subjetivo, pois não 

há como dimensionar a exata riqueza possuída pelo contribuinte.   

4917



6. A substituição tributária para frente proporciona ao Fisco, e somente a ele, 

extrema praticidade na fiscalização e arrecadação tributária, pois permite que este 

concentre sua fiscalização sobre certos e determinados contribuintes específicos. Por 

outro lado, o contribuinte se vê na desvantajosa situação de ter que arcar com a carga 

tributária de um fato que ainda não ocorreu, e que pode não ocorrer, calculada mediante 

estimativas que não têm como refletir a base de cálculo real do fato presumido.  

7. O argumento de que, na substituição tributária para frente aplicada no âmbito 

do ICMS, a capacidade contributiva é preservada em razão de que o tributo é indireto e, 

portanto, o seu ônus é transferido ao contribuinte de fato (consumidor final), deve ser 

descartada porque está fundamentado em conceitos exclusivamente econômicos. Para a 

ciência do Direito não interessa a repercussão econômica do tributo, a qual tem variação 

de acordo com as leis do mercado, só interessa ao mundo forense a repercussão jurídica 

do tributo (que está relacionada com a retenção ou percepção realizada pelo substituto). 

Ademais esta repercussão jurídica não tem como garantir a obediência ao postulado da 

capacidade contributiva na tributação com antecipação do fato gerador, pois não 

existirá, ainda, riqueza sobre o qual o substituto possa ter influência para se apoderar de 

uma parcela e repassar o tributo ao Fisco. 

8. O art. 1º da Emenda Constitucional n° 3/93, que inclui o §7° no art. 150 da 

Constituição, é inconstitucional porque implica na abolição de direitos e garantias 

fundamentais do contribuinte (art. 60, § 4°, IV, da Constituição) quais sejam, legalidade 

e tipicidade tributárias e respeito à capacidade contributiva. Logo, mesmo depois da 

adição do § 7° do art. 150 da Constituição, a substituição tributária para frente continua 

sendo inconstitucional.  

9. A decisão do STF pela constitucionalidade da substituição tributária para 

frente reflete nítida decisão política decorrente da praticidade na fiscalização e 

arrecadação tributárias que o instituto proporciona. 
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LA CODIFICACION TRIBUTARIA EN LATINO AMERICA: 40 AÑOS DEL 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) 

       

      Raymundo Juliano Feitosa*

                   

RESUMO: 

Este artigo, intenta inicialmente esclarecer as tentativas e os  processos  de codificação 

tributária na América Latina, considerando o importante papel desempenhado pela CEPAL e 

posteriormente visa descrever e analisar  as contingências históricas que conduziram a 

aprovação do Código Tributário Nacional (CTN)  no Brasil em outubro de 1966.  Para levar a 

cabo tal tarefa, dividimos o texto em duas partes: na primeira procuramos enfrentar a questão 

que possui como eixo do debate o papel desempenhado pelo CTN, enquanto complemento da 

reforma tributária promovida através da EC nº 18/65 e na segunda o significado do CTN na 

codificação tributária da América Latina. 

 

PALAVRAS-CHAVES: CODIFICAÇÃO, REFORMA TRIBUTÁRIA E SISTEMA 

TRIBUTÁRIO. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es aclarar los intentos y los procesos de codificación tributaria en 

Latinoamérica, teniendo presente el importante papel  desarrollado por la CEPAL. Por otro 

lado, intenta también describir  y realizar análisis de los hechos históricos que permitieran la 

aprobación del Código Tributario Nacional en octubre de 1966 en Brasil. Para lograr los 

objetivos, el articulo contiene dos partes: en la primera, el debate pone en tela de juicio, el 

papel del CTN como un  complemento necesario de la reforma tributaria de los años 60 en 

Brasil, en la  segunda se abordará el  propio significado del CTN en la codificación  tributaria 

en Latinoamérica. 

 

 Introducción:  

 A los efectos de um examen detallado de la cuestión tributária en Brasil, estimamos 

necesario proceder a un análisis del Código Tributário Nacional. 

                                                           
*Professor da UnP/UFPE/ASCES. Raymundojf@gmail.com 
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 El objetivo especifico es presentar algunos aspectos fundamentales del “universo” de 

unos planteamientos teóricos y de hechos concretos que marcaron y siguen marcando un largo 

período de la historia fiscal de Brasil 

 

1.  El Código Tributario como complemento de la reforma tributaria del 1965 

 

  Al aproximarnos al análisis del significado del Código Tributario Nacional,1 

no hay duda que es indispensable detenerse en un aspecto recurrente en muchos intentos de 

interpretarlo: la concepción de que su papel fundamental era complementar la reforma de 

1965 y más bien establecer los contornos jurídicos de ella. 

  Entre los comentaristas de la reforma operada por la Enmienda Constitucional 

Nº 18/65 que otorgan gran importancia a la consideración aquí expuesta, se incluye 

OLIVEIRA, que señala al respecto "...fue entretanto la ley Nº 5.172 del 25/10/66, creadora 

del Código Tributario Nacional (CTN) que dejó explícitos, de forma cristalina, sus contornos 

jurídicos, estableciendo patrones que deberían ser observados por los tres niveles 

                                                           
 (*)  Profesor de la Universidad Potiguar / UnP, Natal /RN e de la Universidad Federal de  Pernambuco / 

UFPE; Ex-Coordinador del Programa de Pós-Grado en Derecho  de la Universidad Federal de 
Pernambuco/UFPE. Profesor Visitante em las  Universidades de Salamanca / USAL,  Espanha (Centro de 
Estudios Brasileños) y Castilla la Mancha / UCLM en España y  ex-Presidente del CONPEDI – Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Direito. ( 2003/2005 e 2005/2007)   

    1   Debe recordarse que el hoy denominado Código Tributario Nacional, tiene sus orígenes en la Ley Nº 
5172 del 25 de octubre de 1966 y recibió este título a través del Acta Complementaria Nº 36 del 13/03/67, art. 7º; 
incorpora los cambios resultantes de la Constitución de 1967 y de la Enmienda Constitucional Nº 1 del 17/10/69. 
Has 

ta esta fecha, -12/06/92- no fue promulgada la Ley Complementaria que exije el artículo 146 de la Constitución 
de 1988 cuyo objeto es el mismo del código, esto es: "I-Decidir sobre conflictos de competencia en materia 
tributaria entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; II-Regular las limitaciones 
constitucionales a la potestad de imponer tributos; III-Establecer normas generales en materia de legislación 
tributaria...". No obstante, es preciso advertir que para muchos juristas brasileños esta Enmienda Constitucional 
Nº 1/69, debido a la tajante transformación que opera en la Constitución de 1967, suele ser considerada como otra 
Constitución, así lo concibe ALVES, Francisco de Assis, "As Constituiçoes do Brasil", in Revista de Direito 
Constitucional e Ciencia Política, Sao Paulo, 1980, pág. 69-70. La doctrina mayoritaria, como SILVA, José 
Afonso da. Op. cit. 1990, págs. 77-78, aunque con matices, llega a decir que puede ser considerada otra constitu-
ción desde un punto de vista estrictamente técnico y BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit, págs. 86-88, entre otros, 
prefiere analizarla en términos de enmienda.  
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gubernamentales en materia de tributos."2 Otro autor que sostiene la misma opinión es 

GERSON AUGUSTO DA SILVA, el cual expresa que "las directrices básicas de la Reforma 

fueron consustanciadas por la Enmienda Constitucional Nº 18 con pequeños cambios 

cristalizados en la Constitución vigente. Se ha atribuido todavía a la Ley Nº 5.172 del 25 de 

octubre de 1966 (CTN) en su libro primero, la explicación de los contornos jurídicos de la 

reforma proyectada, estableciendo pautas a ser obedecidas por los legislativos federal, estatal 

y municipal."3

  Resulta equívoco suponer que el Código Tributario Nacional fue sólo un 

complemento de la Reforma tributaria de 1965 o, como quieren otros, la verdadera faceta 

jurídica de dicha reforma. De cualquier modo el argumento antes expuesto no deja de ser 

atractivo y de presentar también alguna  consistencia, aunque insuficiente, para apreciar la 

cuestión en toda su dimensión. 

  Partiendo de la realidad histórica, debe hacerse referencia a un marco donde la 

idea del código encuentra su justa ubicación, esto es, el "movimiento codificador en América 

Latina"4 que, a grandes rasgos, trataremos en el apartado siguiente. 

  Luego de esta breve advertencia se hace necesario tener en cuenta, como lo 

afirmara BALEEIRO,5 que en 1953 el Sr. OSVALDO ARANHA asumiendo la titularidad del 

Ministerio de Hacienda, resolvió promover la codificación del Derecho Fiscal brasileño y 

para esto encargó al Profesor de la Universidad de Sao Paulo RUBENS GOMES DE 

                                                           
    2  Vid. OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Op. cit. Pág. 44 

    3   Vid. SILVA, Gerson Augusto da. Op. cit. págs. 1-2 

    4 Sobre la importancia y significación de la codificación tributaria en América Latina entre otros, puede  
consultarse a GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero Vol. I, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1970, págs. 36-50 y del mismo autor, "Realidad y perspectivas de la codificación tributaria" en Revista de 
Derecho Financiero y de Hacienda Pública, Vol. XIV, Nº 54, junio de 1964, Madrid, págs. 241-268 y VALDÉS 
COSTA, Ramón, "La codificación tributaria en América Latina" en Civitas-Revista Española de Derecho Finan-
ciero, Nº 3, enero/marzo 1982, Madrid, pág. 95 y ss. 

    5   Vid. BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 7ª edição, Editora Forense, Rio de 
Janeiro, 1971, pág. 206. 
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SOUSA, la elaboración de un anteproyecto, que fue concluido y presentado a la Cámara de 

los Diputados en 1954. 

  Como señala IVES GANDRA MARTINS,6 el propio perfil de la Enmienda Nº 

18/65 refleja, en cierta medida, la estructuración del anteproyecto original del profesor 

SOUSA, aunque no sea correcto establecer una estrecha vinculación entre la Enmienda citada 

y la labor de RUBENS GOMES DE SOUSA. No obstante, en cuanto a la Ley Nº 5.172/66 -

que se convirtiera después en el Código Tributario Nacional- existe un reconocimiento 

unánime en Brasil que, incluyendo las modificaciones que introdujeron GERSON 

AUGUSTO DA SILVA y ALIOMAR BALEEIRO y las que resultaron del proceso de 

discusión y elaboración legislativa, mantiene, en líneas generales, el modelo delineado por el 

profesor de la Universidad de Sao Paulo.7

  No es exagerado decir, después de esbozar estas consideraciones, que el 

Código Tributario Nacional tiene un significado mucho más amplio que la dimensión, 

asignada por la doctrina, de ser un simple instrumento complementario de la reforma. 

  En efecto, su trascendencia a nivel de la regulación jurídica de los ingresos 

tributarios adquiere aún mayor relieve y esto lo han entendido muy claramente los profesores 

MARTINS y BASTOS,8 para quienes "...ninguna duda existe de que el Código Tributario 

Nacional representó un sensible marco en la evolución del Derecho Tributario en el país, 

debiéndose, en gran parte, la considerable producción doctrinaria y jurisprudencial de los 

últimos veinte años, a su implantación como sistema vehiculador de la  imposición fiscal."  

  Toda esta evolución, de la que tan solo hemos trazado una pincelada necesita, 

para una mejor comprensión, ser examinada ahora en su dimensión jurídica, señalando ante 

                                                           
    6   Vid. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit. Págs. 21-23. 

    7   Sobre este punto véase con detenimiento MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit. 1989, págs. 22-28. 

    8   Vid. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Ibíd. pág. 34. 
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todo, como afirma GIULIANI FONROUGE9 "...que codificar las normas tributarias no 

significa únicamente depurar y aglutinar textos dispersos pues esto, aunque conveniente, no 

satisface exigencias racionales. Codificar importa, en esencia, crear un cuerpo orgánico y 

homogéneo con principios generales regulatorios de la materia tributaria en los aspectos 

sustancial, ordinario y sancionatorio, inspirado en la especificidad de los conceptos y que 

debe servir de base para la aplicación e interpretación de las normas."  

  Pues bien, el Código Tributario Nacional atiende concretamente a estas 

exigencias de GIULIANI FONROUGE. Su estructuración contempla dos libros; el primero 

de ellos contiene el sistema tributario nacional, es decir, está dedicado al sistema 

constitucional tributario y, en términos genéricos, bajo seis títulos recoge temas como: 

concepto de tributo, impuesto, tasa y contribuciones  por  mejoras derivadas de obras 

públicas; potestad tributaria, destacando todos los impuestos federales, estatales y  

municipales; limitaciones a la potestad tributaria y la distribución de los ingresos tributarios. 

A su vez, el libro segundo trata de las normas generales de Derecho Tributario y se subdivide 

en cuatro títulos: la legislación tributaria -vigencia, aplicación, interpretación e integración-; la 

obligación tributaria -hecho imponible, sujeto pasivo, responsabilidad tributaria-; el crédito 

tributario -constitución, suspensión, extinción, exclusión, garantías y privilegios y, finalmente, 

dispone sobre la administración tributaria.10  

  Resulta claro que el fundamento jurídico positivo del Código Tributario 

Nacional fue el parágrafo 1º del artículo 18 de la Constitución de 1967, tras la Enmienda 

Constitucional Nº 1/69 donde, en efecto, disponía que la "Ley Complementaria establecerá 

normas generales de derecho tributario, dispondrá sobre los conflictos de competencia en esa 

                                                           
    9   Vid. GIULIANI FONROUGE, Carlos. M. Op.cit. 1964, pág. 242. 

    10   Acerca del contenido y estructura del Código Tributario Nacional desde una pespectiva general, vid: 
PAES, P.R. Tavares, Comentários ao Código Tributário Nacional. 3ª edição, Editora Saraiva, são Paulo, 1986; 
COELHO, José Washington. Código Tributário Nacional Interpretado. Editora Correio da Manha, Rio de 
Janeiro, 1968 y MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op.cit., 1989, págs. 21-36. 
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materia entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, y reglamentará las 

limitaciones al poder de tributar." 

  Por otro lado, la Ley Nº 5.172/66 (CTN) en su disposición preliminar, después 

de señalar sus fundamentos -referido en el parágrafo anterior-, afirma que "...establece, con 

fundamento en el artículo 5º, XV, b, de la Constitución Federal, las normas generales de 

derecho tributario que serán aplicadas a la Unión, a los Estados, al Distrito Federal y a los 

Municipios, sin perjuicio de la respectiva legislación complementaria, supletoria o 

reglamentaria." Es de destacar muy especialmente, que a partir de ahí comienza una discusión 

en la doctrina sobre el texto, que provocó una querella que ha llegado hasta nuestros días. 

Veamos dos cuestiones básicas sobre ésta: en primer lugar, queda en el aire una respuesta 

satisfactoria sobre lo que concretamente son las normas generales de derecho tributario; la 

segunda cuestión, que también atormentaba a muchos hasta la vigencia de la Constitución de 

1988, estaba planteada en los siguientes términos: ¿cuántos y cuáles son los objetos, o 

finalidades exclusivas, de esa Ley Complementaria?  

  Sin embargo, la controversia señalada por la posible oscuridad e imprecisión 

jurídica que acarreaba la doctrina, según estimamos, encuentra en el debate entre RUBENS 

GOMES DE SOUSA (autor del anteproyecto del código), GERALDO ATALIBA y PAULO 

DE BARROS CRAVALHO,11 una aportación importante, por no decir decisiva, en su labor 

de ofrecer los razonamientos interpretativos que las cuestiones planteadas exigían, en los 

límites del dogmatismo jurídico. 

  Ahora recordaremos algunas cuestiones básicas sobre el Código Tributario 

Nacional que, a nuestro juicio, serán recurrentes en casi todos los debates sobre cuestiones 

                                                           
    11   Vid. SOUSA, Rubens Gomes de, ATALIBA, Geraldo e CARVALHO, Paulo de Barros, Comentários 
ao Código Tributário Nacional. (Parte Geral). Editora da Universidade de são Paulo e Editora Revista dos 
Tribunais, são Paulo, 1975. Sobre este libro nos permitimos insistir en su significación para el estudio y 
comprensión del Código Tributario, especialmente su parte general, hasta el artículo 18, donde enfoca cuestiones 
centrales como: el fundamento jurídico positivo, los objetivos o finalidades de las normas generales, la definición 
de tributo, potestad tributaria, limitaciones a la potestad tributaria y la definición de impuesto.  
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jurídico-tributarias.12 Estas consideraciones nos llevan a presentar ahora los principales rasgos 

de las tesis elaboradas por la doctrina en torno a las llamadas "normas generales de derecho 

tributario." En este sentido, y sin embargo con alguna que otra discordancia de fondo, desde 

un punto de vista dogmático la cuestión encuentra una precisa síntesis en el trabajo de 

SOUTO BORGES13 que lleva el título de "Normas Generales de Derecho Tributario" y en el 

cual la definición misma de tales normas se constituye en un "asunto tormentoso" cuyo origen 

está en una enmienda de ALIOMAR BALEEIRO a la Constitución de 1946, aunque hace la 

salvedad de que hubo intentos desde 1938 pero su expresa configuración sólo fue posible 

ocho años después.  

  La pregunta que debemos formular ahora es ¿donde está el centro del 

problema que esas normas generales conllevan? La respuesta, según palabras del profesor 

SOUTO BORGES, surge ante las dificultades de "compatibilizar esa competencia 

indiscriminada entre las autonomías de los gobiernos locales en materia tributaria"14; a su vez, 

SOUSA recuerda que "se trata de un otorgamiento de competencia legislativa que la 

Constitución hace a la Unión y que sólo se justifica porque, en caso contrario, la Unión no 

                                                           
    12   Sin embargo cabe señalar aquí, corroborando lo que hemos dicho, que el Simpósio sobre o Sistema 
Tributário Nacional, realizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados el 15, 16, 17, 23 y 24 
de septiembre de 1981 en Brasília, incluyó en su temario la discusión del Código Tributario Nacional, invitando a 
presentar conferencias a los profesores GERALDO ATALIBA, CÉSAR VIEIRA DE RESENDE y OSIRIS DE 
AZEVEDO LOPES. En el mismo sentido, la Comisión Especial sobre la Reforma Tributaria del Senado Federal 
realizó un "Simpósio sobre um Novo Sistema Tributário" en Brasília, entre los días 4 y 8 de junio de 1984, y a su 
vez, estableció el temario, en el cual el Código Tributario fue objeto de estudio 
y cuyos participantes fueron: GILBERTO DE ULHOA CANTO, OSIRIS DE AZEVEDO LOPES y 
FRANCISCO DORNELLES.  

    13   Vid. BORGES, José Souto Maior. "Normas Gerais de Direito Tributário" in ATALIBA, Geraldo 
(Coord.) Elementos de Direito Tributário. Editora Revista dos Tribunais, são Paulo, 1978, págs. 121-172. Este 
texto fue elaborado a partir de notas taquigráficas de una clase del Profesor de la Universidad Federal de 
Pernambuco en el III Curso de Especializaçäo in Direito Tributário, realizado por la Pontifícia Universidade 
Católica de Sao Paulo, en 1972. 

    14   Vid. BORGES, José Souto Maior. Op.cit. pág. 124 donde aduce que "En la formulación de la Consti-
tución de 1946, la competencia para la edición de normas generales era muy amplia, en el sentido de que, según 
el art. 5º, Nº XV, b, competía a la Unión "legislar sobre normas generales de derecho financiero". A continuación 
en pág. 125, manifiesta que "Esa competencia, para legislar sobre derecho financiero, envuelve todo el campo 
material a ser cubierto por la finanza pública. El derecho financiero es la ordenación jurídica de las actividades 
financieras del Estado"(el subrayado es nuestro). 
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tendría esa competencia (...) no es una competencia estructural de la Unión legislar sobre 

derecho financiero, ya en el plano de las normas generales, ya en un plano más amplio o más 

restringido..."15 Tratando también de señalar las dificultades para establecer la delimitación 

del alcance o contenido de la expresión "normas generales de derecho tributario" observa 

SACHA CALMON COELHO16 que la doctrina ha fallado por entero en el intento de 

conceptualizar el mentado instituto de modo satisfactorio y, al igual que SOUTO BORGES, 

reconoce que "...el asunto se complica por el hecho de existir el reparto de las competencias 

legislativas entre las personas políticas."17 Por otro lado GERALDO ATALIBA,18 en un 

planteamiento más radical, entiende que al Congreso Nacional no le cabría dictar norma 

alguna de derecho ni financiero, ni tributario, de carácter nacional, puesto que esta potestad es 

un derecho privativo de la legislación de las personas jurídicas autónomas: Unión, Estados y 

Municipios. 

  Es evidente que los argumentos presentados hasta aquí son muy parecidos; es 

decir, todos han hablado de las dificultades para hacer más precisa la  expresión "normas 

generales de derecho tributario" pero no han logrado obtener una solución al problema que 

ellos mismos plantearon. De esta manera, aunque se reconozcan los esfuerzos emprendidos, 

es del todo cierto que los resultados han dejado la cuestión casi, en el mismo punto de partida. 

Así, parece que nos encontramos ante un problema jurídico, y pasados más de veinte años la 

doctrina ha razonado en un tono, por así decirlo, tautológico, como puede verse a través de 

afirmaciones de los más destacados autores. 

                                                           
     15  Vid. SOUSA, Rubens Gomes de, ATALIBA, G. y CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit. pág. 3. 

    16   Vid. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 2ª 
edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 128. 

    17   Vid. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. pág. 128. 

    18  Vid. SOUSA, Rubens G. de, ATALIBA, Geraldo y CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit. pág. 2. 
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  Nos parece útil en este punto poner de relieve la labor del profesor SACHA 

CALMON COELHO, que en su detenido intento por dilucidar lo que se entiende por "normas 

generales de derecho tributario", concluye en que existen dos notables esfuerzos en este 

sentido personalizados, en primer lugar por el profesor CARVALHO PINTO que llegó a 

definir lo que no era norma general, pero no fue mas allá; y en segundo lugar RUBENS 

GOMES DE SOUSA, para quien la doctrina no elaboró aún la norma general que permitiría 

llegar al concepto de normas generales de derecho tributario.19 Así, puede decirse que esta 

indagación sigue aún sin tener una respuesta más fiable en términos doctrinales, por lo menos 

a nivel del Derecho financiero y tributario de Brasil.20

  La segunda de las cuestiones aludidas en relación al tema de las normas 

generales -y que según el mandato constitucional sólo pueden ser dictadas a través de Ley 

Complementaria21- es aquella que busca  conocer cuáles son sus objetos o contenidos. Una 

vez realizado el análisis de las dificultades para establecer el concepto de normas generales de 

derecho tributario y señalada nuestra posición con la proclamación de la insuficiencia de las 

                                                           
    19 Vid. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. 1990, págs. 128-130. No obstante, en los razonamien-
tos aquí señalados, este mismo autor tratando sobre el tema afirma que "Uma boa indicaçao do que sejam normas 
gerais de direito tributário, para sermos pragmáticos, nos fornece o atual Código Tributário Nacional (lei Nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 e alteraçoes posteriores), cuja praticabilidade já está assentada na "vida" 
administrativa e judicial do País. O CTN, especialmente o Livro II, arrola inúmeros institutos positivados como 
normas gerais (el subrayado es nuestro). 

    20   Parece oportuno señalar que sobre este punto -normas generales- en un nivel teórico más amplio hay un 
buen número de trabajos fundamentales, sobre todo vid: ESSER, Josef Principios y normas en la elaboración 
jurisprudencial del Derecho privado. Traducción de Eduardo Valentí Fiol. Bosch Editores, Barcelona, 1961, 
págs. 3-182; DÍEZ-PICASO, Luis, Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 
1983; y GRAU, Eros Roberto. Op. cit. 1991, págs. 92-134. 

    21   Debe advertirse que otra cuestión ha sido objeto de un debate de considerable importancia y se refiere a 
las llamadas Leyes Complementarias. Sobre el asunto hemos de hacer constar que tal categoría normativa es 
universalmente conocida, así por ejemplo en el propio Brasil, las Leyes Orgánicas tenían el mismo carácter. Pero 
el surgimiento de estas Leyes en la Constitución de 1967, tras la Enmienda Constitucional Nº 1/69, ha generado 
una polémica doctrinal a lo largo del tiempo. Interesa destacar que un mayor protagonismo surge en el ámbito de 
las materias de contenido financiero-tributario, especialmente en lo que se refiere al Código Tributario Nacional, 
puesto que muchas dudas sobre la juridicidad del CTN, fueron planteadas en razón de la  exigencia constitucional 
de que la ley sobre las normas generales sería una Ley Complementaria, esto es, aquella con quorum calificado. 
Después el CTN fue ratificado como Ley Complementaria. Sobre la polémica doctrinal véase: ATALIBA, 
Geraldo. Lei Complementar na constituição. Editora Revista dos Tribunais, são Paulo, 1971; BORGES, José 
Souto Maior. Op. Cit. 1975; COELHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. 1990, págs. 113-145; MARTINS, Ives 
Gandra da Silva. Op. Cit. 1989, págs. 83-94.   
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construcciones doctrinales que surgieron como consecuencia directa e inmediata de la 

polémica alrededor de la exigencia de categoría normativa con tal rango, ya podemos realizar 

el análisis de esta segunda cuestión. De ahí que el objetivo de este punto sea trazar, a grandes 

rasgos, los planteamientos doctrinales sobre el real contenido u objeto de estas "normas 

generales". En este sentido, parece útil tener como referencia del debate la excelente 

exposición de SOUTO BORGES22. Él parte de la premisa que frente al concepto de 

autonomía municipal y estatal que la Constitución asegura a estas entidades de la federación, 

"...se tiene que concluir por el carácter absolutamente estricto de las normas generales de 

derecho tributario"23 (el subrayado es nuestro).  

  Como puede apreciarse, esta interpretación  restringida del contenido y alcance 

de esas normas generales es también admitida por otros autores como CARVALHO y 

ATALIBA24 que sostienen el mismo argumento, esto es: la autonomía constitucionalmente 

atribuida a las distintas personas políticas que componen la federación ya en sí misma es un 

límite a tales normas. 

  Autores como SACHA CALMON COELHO sostienen: "a pesar de reconocer 

que un amplio y claro sector de esa doctrina recusa partes del Código Tributario Nacional25 

basados, por supuesto, en su buena procedencia crítica". Aún así, señala este profesor de la 

Universidad de Minas Gerais que, para comprender las normas generales es necesario 

entender al federalismo brasileño pues debido a éste, a sus particularismos, el Congreso 

Nacional ha asumido inmensurables poderes y competencias legislativas en perjuicio de los 

                                                           
    22   Vid. BORGES, José Souto Maior. Op. cit. 1978, especialmente las págs. 132-136. 

    23  Vid. BORGES, José Souto Maior, Ibíd., pág. 132. 

    24 Vid. CARVALHO, Paulo de Barros. "O Campo restrito das normas Gerais de Direito Tributario". In 
Revista dos Tribunais. Vol. 433 e separata, Sao Paulo, 1975 y ATALIBA, Geraldo. Op. cit. 1975, pág. 2. 

    25   Vid. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit. 1990, pág. 132-133, donde afirma que tal recusa es 
debida a que el Código Tributario Nacional trata de temas que, lejos de constituirse en normas generales, invaden 
la competencia privativa de las personas políticas, en flagrante violación de la Constitución. 
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Estados  y Municipios. Añade aún que esa supremacía encuentra un significativo ejemplo en 

el propio sistema tributario de la Constitución, donde el dominio del Congreso Nacional en el 

campo del Derecho Tributario, es innegablemente avasallador.26  

  De la exposición hasta aquí realizada se deduce, ante todo, la siguiente 

conclusión: la doctrina mayoritaria acepta la tesis de que tres son las funciones atribuidas al 

Código Tributario Nacional: establecer normas generales de derecho tributario; disponer 

sobre conflictos de competencia entre las personas políticas y reglamentar las limitaciones 

constitucionales al poder de tributar. En definitiva, el concepto, y a su vez el alcance y 

contenido de esas normas generales de derecho tributario, siguen aún siendo el aspecto más 

conflictivo en los debates doctrinales.  

  En otra perspectiva hay un reconocimiento de la importancia del CTN como 

medio para un sustantivo desarrollo del derecho tributario en Brasil. 

                                                           
    26   Vid. COELHO, Sacha Calmon Navarro, Op. cit. págs. 132-134. Escribe este mismo autor que "De lado 
o sistema tributario, verifica-se que o direito brasilero promana seguramente, em sua maior parte, das fontes  
legislativas federais" (el subrayado es nuestro), pág. 134. 
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2. El código tributario nacional en el marco de la codificación en América Latina 

 

  Tras lo dicho, cabe ahora plantearse la posición  del Código Tributario 

Nacional en el marco del movimiento codificador en América Latina. Debemos afirmar que 

no se trata de trazar aquí un cuadro de la  evolución histórica de este  proceso, sino de 

concretar algunas referencias puntuales acerca de este movimiento.27    

  Se trata de presentar y comparar los rasgos más relevantes del diseño del 

Código Tributario Nacional en relación con los esfuerzos emprendidos por otros países en 

Latinoamérica. La primera nota sobre el tema es la indispensable referencia al Código Fiscal 

de la Federación Mexicana,28  que se constituyó en la primera experiencia de codificación 

tributaria en América.29  

  En los albores de los años 40 surge en Argentina un anteproyecto elaborado 

por el profesor GIULIANI FONROUGE; y es en 1953 cuando RUBENS GOMES DE 

SOUSA, profesor de la  Universidad de Sao Paulo, presenta un anteproyecto del código para 

Brasil, atendiendo a una petición del Ministro de Hacienda.30  

  Estas son las referencias básicas de los antecedentes del CTN, pero será a 

partir de 1956, como afirma VALDÉS COSTA,31 cuando los estudios de derecho tributario en 

                                                           
    27 El estudio sobre la evolución histórica ha sido realizado de forma muy valiosa por VALDÉS COSTA, 
Ramón. Op. cit. págs. 95-111 y GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Op. cit. 1964, págs. 241-268 y este mismo 
autor Op. cit. 1970, págs. 36-50. Acerca de este tema puede consultarse un estudio más reciente realizado por 
PITA GRANDAL, Ana María, "La doctrina y la codificación en América Latina" en Cuadernos Iberoamericanos 
de Estudios Fiscales Nº 3, septiembre-diciembre 1986, Madrid, págs. 545-558. 

    28   La primera experiencia de codificación tributaria en el mundo fue la "Ordenanza Tributaria Alemana" 
que data del 13 de diciembre de 1919. Su versión original fue reformada por una Ley del 27 de noviembre de 
1975, cuyos efectos fueron fijados para empezar a partir de enero de 1977 y que influyó sobremanera en el 
Código Fiscal de la Federación Mexicana de 1938.  

    29   Vid. VALDÉS COSTA, Ramón. Op. cit. pág. 95, donde da numerosa bibliografía sobre los 
antecedentes de la codificación de México. 

    30   Vid. en este mismo sentido, las observaciones de BALEEIRO, Aliomar. Op. cit. 1971 pág.206  

    31   Vid. VALDES COSTA, Ramón, Op. cit. pág. 96 
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América  Latina adquieren unidad a través de las Jornadas del Instituto Latinoamericano, que 

se configura como un gran forum de debates doctrinales,32 y donde, pudo promoverse el 

perfeccionamiento de los institutos financiero-tributarios nacionales mediante el intercambio 

entre profesores y especialistas en materia tributaria. 

  Conviene recordar un acontecimiento de indiscutible significación en este 

proceso de desarrollo de la doctrina y en especial en la codificación tributaria, nos referimos 

precisamente al  modelo de Código Tributario para América Latina. En 1964 un 

Programa conjunto de los  organismos internacionales, O.E.A./B.I.D./C.E.P.A.L, encarga a 

una comisión, cuyos miembros fueron: VALDÉS COSTA, de Uruguay, GIULIANI 

FONROUGE, de Argentina y RUBENS GOMES DE SOUSA, de Brasil, la elaboración del 

citado modelo de código tributario. Creemos que las influencias fueron recíprocas entre los 

proyectos de Códigos Tributarios de países como Argentina y Uruguay, en especial entre el 

proyecto de  Código Tributario para América Latina, y el Código Tributario Nacional de 

Brasil.33  

  Por lo demás, merece mención lo que PITA GRANDAL, con toda claridad, 

dice: "...la labor realizada por los tres autores en el ámbito de la doctrina latinoamericana 

determinó la asunción a nivel continental de una realidad ya palpable: la doctrina jurídico-

tributaria había alcanzado cotas notables de unificación a la que todos los autores habían  

contribuido de una u otra forma."34 (el subrayado es nuestro). 

  Siguiendo la pauta observada hasta aquí, hemos de plantear que, en términos 

de fundamentos teórico-doctrinarios, todos estos esfuerzos dirigidos a la unidad de la 

                                                           
    32   Vid. sobre el Instituto Latinoamericano de derecho tributario y sus actividades a través de las Jornadas, 
una interesante síntesis hecha por RAMALLO MASSANET, Juan, "La elaboración corporativa del Derecho 
Tributario en América Latina" en Civitas-Revista Española de Derecho Financiero, Nº 33, enero/marzo de 1982, 
Madrid, págs. 80-93. 

    33   Vid. En este sentido la posición sostenida por VALDÉS COSTA, Ramón. Op. cit. pág. 99. 

    34  Vid. PITA GRANDAL, Ana María, Op. cit. págs. 554-555. 
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reglamentación jurídica del fenómeno tributario35 en Latinoamérica, reflejan siempre, de una 

u otra forma, las construcciones teóricas alemana e italiana, y esta última a su vez ya consistía 

en una reelaboración de la doctrina germánica, según VALDÉS COSTA.36Interesa resaltar 

ahora, en pocas palabras, la cuestión de los principios jurídicos en la codificación 

latinoamericana, una vez que tal tema ha de ser visto  principalmente por su trascendencia en 

la elaboración y posterior desarrollo del Derecho Tributario en América Latina -y en 

particular en Brasil-. Bajo este aspecto y uniéndenos a VALDÉS COSTA, el tema  puede ser 

efectivamente estudiado desde dos puntos de vista: el primero de ellos se refiere a los vínculos 

del derecho tributario con el derecho constitucional; en segundo lugar, el entramado y 

vínculos con las demás ramas jurídicas.37  

  Tómese como paradigma del primer enfoque el caso de Brasil, que bien puede 

configurar la hipótesis de un "Derecho Constitucional Tributario"; sobre esta formulación, 

cabe hacer referencia al intento de profundizar el análisis alrededor de los vínculos  entre el 

Derecho tributario y el Derecho constitucional.38 Los  principios constitucionales más que 

meras fuentes normativas, como suelen plantear los positivistas extremados, son categorías 

fundamentales, instrumentos de conformación del ordenamiento jurídico-financiero -así como 

de todo el orden jurídico en general-. En este sentido ha escrito HUGO MACHADO que: 

"...el principio es un mandamiento nuclear de un sistema, verdadera base de ello, disposición 

                                                           
    35  Vid. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho: Introducción al Derecho Financiero de 
nuestro tiempo, I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, pág.57,  para quien, al comentar sobre el ámbito 
de la codificación fiscal, señala que: "... el sector del derecho público más sometido a revisiones y retoques es el 
Derecho Fiscal. Pero, en cambio, el estudioso destaca que la unidad lógica del fenómeno tributario impone la 
unidad de reglamentación jurídica".  

    36  Vid. VALDÉS COSTA, Ramón. Op. cit. pág. 96 

    37  Vid. VALDÉS COSTA, Ramón. Op. cit. pág. 100 

    38  Vid. sobre este asunto: HENSEL, Albert. Diritto Tributario. Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 1956; 
KRUSE, H. W. Derecho Tributario: Parte General. 3ª Edición. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1978; 
UCKMAR, Victor. Os Princípios Comuns de Direito Constitucional Tributário. Editora Revista dos Tribunais, 
Sao Paulo, 1976; VILLEGAS, Hector B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 2ª Edición. 
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1975, págs. 181-210. 
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fundamental que propaga influencia sobre distintas normas, (...) de donde se concluye la 

relevancia del principio y su supremacía sobre el conjunto del ordenamiento constitucional."39  

 

3. Conclusione 

Dejando aparte toda una serie de  cuestiones, que en el fondo no contribuyen al desarrollo de 

nuestro análisis, hay que destacar ahora que, sin embargo, los intentos de elaboración 

doctrinal sobre esta materia producidos por los tributaristas en Brasil, ha alcanzado  resultados 

positivos más evidentes que los formulados en otros campos del derecho.40

                                                           
    39 Vid. MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na constituição de 1988. 
Editora  Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1989, pág. 12, este autor apunta que  sus análisis sobre el significado 
de los principios en el marco de este trabajo citado -   tesis para  ascender a la condición de profesor titular de 
Derecho Tributario en la Universidad Federal del Ceará/Brasil, en 1989 - refleja sin duda las construcciones  
teóricas del profesor SOUTO MAIOR BORGES de la  Universidad Federal de  Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40  Vid. En este sentido, a modo de ejemplo, la extensa discusión en torno al tema de los principios constitucio-
nales sobre la ordenación jurídica financiero-tributaria: ATALIBA, Geraldo. Op. cit. 1968; FALCAO, Amilcar 
de Araújo. Sistema Tributário Brasileiro. Ediçoes Financeiras, Rio de Janeiro, 1965; DORIA, Antonio Roberto 
Sampaio. Direito Constitucional Tributário e "Due Process of Law" ensaio sobre o controle judicial da 
razoabilidade das leis, 2ª edição revista. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1986; y MACHADO, Hugo de Brito. 
Op. cit. 1989. 
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  Tanto en lo que se refiere a los criterios materiales como a los  formales, e 

insistiendo en las consideraciones apuntadas de forma general, pensamos que la literatura 

existente sobre el tema es suficientemente dilucidativa -con mayor o menor amplitud- para 

comprobar las recíprocas influencias de los códigos tributarios de Argentina, Brasil y 

Uruguay, y asimismo del Modelo de Código Tributario para América Latina, entre otros, 

adaptadas, como bien señala GIULIANI  

FONROUGE, a "...las características institucionales y tradiciones de cada país."41
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O DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS CAUSAS REPETITIVAS 

 

Antonio Adonias Aguiar Bastos∗

 

RESUMO 

O presente artigo versa sobre as modificações recentemente ocorridas no direito 

processual civil brasileiro, com o estabelecimento das ações de grupo como uma 

conseqüência da massificação das relações jurídicas. As group actions consistem numa 

categoria distinta das demandas puramente individuais e das ações coletivas, e 

pressupõem uma sistematização própria no que pertine ao devido processo legal, ao 

contraditório e à ampla defesa. Assim, ela não pode ser tratada como as demandas 

puramente individuais, nem como as demandas coletivas, exigindo estudo próprio e 

destacado. De um lado, as ações de grupo conseguem superar alguns problemas que são 

inerentes às demandas coletivas, como o déficit de legitimidade dos sujeitos estipulados 

pela lei ou os eventuais litígios e discrepâncias entre os interesses de membros de uma 

mesma categoria, que, via de regra, não são considerados no processamento e na 

decisão de uma class action. De outro lado, as recentes reformas do Código de Processo 

Civil brasileiro que têm emprestado esta nova feição ao processamento de causas 

isomórficas não podem ser interpretadas à luz do paradigma do processo estritamente 

individual, sob pena de sacrificar-se o devido processo legal, enquanto garantia de uma 

solução democrática e fundamentada dos litígios. Considerando que existem previsões 

legais para a sistematização das group actions em outros ordenamentos, constatamos a 

necessidade de promover tal estudo à luz da legislação brasileira. 

  

PALAVRAS-CHAVE: ALTERAÇÕES DO CPC; AÇÕES DE GRUPO; AÇÕES 

COLETIVAS; AÇÕES INDIVIDUAIS; DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

 

RESUMEN 

Esto artículo trata de los cambios ocurridos en el derecho procesal civil brasileño, com 

el estabelecimiento de las acciones de grupo como uma consecuencia de la masificación 

                                                 
∗ Doutorando (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Mestre (UFBA). Especialista em Direito 
Processual (Universidade Salvador – UNIFACS). Professor de Teoria Geral do Processo e de Direito 
Processual Civil na Graduação em Direito e na Pós-Graduação lato sensu (especialização). Advogado. 
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de las relaciones jurídicas. Las group actions consisten en una categoria distinta de las 

demandas puramente individuales e de las acciones coletivas. Ellas piden una 

sistematización particular em respecto al principio del devido proceso legal, al 

contradictório e a la ampla defensa. Así, no pudere ser tratada como las demandas 

puramente individuales, ní como las demandas colectivas, exigiendo estudio 

particularizado e destacado. A un lado, las acciones de grupo consiguen superar algunos 

problemas inerentes a las demandas colectivas, como el déficit de legitimación de los 

sujetos indicados por la ley o los eventuailes conflictos e diferencias entre los intereses 

de los integrantes de uma misma categoria, que, en general, no són considerados em el 

procesamiento y em la decisión de una class action. Por otro lado, los recentes cambios 

del Código de Proceso Civil brasileño que tienen emprestado esta nueva facción al 

tramite de causas isomórficas no pueden ser interpretadas por el paradigma del proceso 

estritamente individual, sob pena de se sacrificar el principio del devido proceso legal, 

em cuanto garantiza de una solucción democrática y fundamentada de los conflictos. 

Considerando que existen previsiones legales para la sistematización de las group 

actions en outrs ordenamientos jurídicos, se constata la necesidad de promover un 

aprofundado estudo de la legislación brasileña sobre el tema. 

 

PALAVRAS-CLAVE: CAMBIOS DEL CODIGO DE PROCESO CIVIL 

BRASILEÑO; ACCIONES DE GRUPO; ACCIONES COLETIVAS; ACCIONES 

INDIVIDUALES; DEVIDO PROCESO LEGAL. 

 

INTRODUÇÃO. 

 

O direito processual civil brasileiro vem passando por diversas modificações com a 

finalidade de imprimir maior efetividade à solução dos conflitos jurídicos. Tais 

alterações têm sido implementadas através da política de mini-reformas, que possuem 

aspectos positivos e negativos. Se, de um lado, permitem uma alteração mais célere na 

legislação, de outro lado, comprometem a unidade do Código de Processo Civil1, além 

de colocar em questão a sistematização própria das codificações. 

 
                                                 
1 Sobre o tema, leia-se o artigo intitulado “Avaliação crítica das últimas reformas no Processo Civil”, de 
José Joaquim Calmon de Passos (1999). 
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As aludidas mudanças ocorrem tanto em nível constitucional, como no âmbito 

infraconstitucional. No primeiro aspecto, podemos citar o exemplo da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, que introduziu a repercussão geral como pressuposto de 

admissibilidade do recurso extraordinário e a súmula vinculante. No segundo, foram 

criados os institutos do julgamento preliminar de mérito, da súmula impeditiva de 

recurso, da súmula de jurisprudência dominante, além de terem sido regulamentadas a 

repercussão geral e a súmula vinculante, entre outras tantas inovações. 

 

Estas transformações têm feito com que decisões proferidas em processos individuais 

deixem de atingir somente as partes que nele atuam (autor e réu), influenciando no 

julgamento de outros tantos conflitos semelhantes ao caso concreto que é resolvido em 

um determinado processo2. 

 

Kazuo Watanabe3 chama a atenção para a circunstância de que “uma das dificuldades 

consiste em saber se as pretensões deduzidas em juízo são efetivamente individuais, ou 

seja, se a relação jurídica de direito substancial a que essas pretensões estão referidas 

admite a formulação de vários pedidos individualizados da mesma espécie, ou acaso, 

pela sua natureza e peculiaridade, é ela de natureza incindível, de modo que, em 

princípio, são inadmissíveis postulações individuais”, exemplificando o caso pertinente 

às tarifas de assinatura telefônica, que, no seu modo de entender, consiste em demandas 

pseudoindividuais. 

 

Atenta a estes acontecimentos, a doutrina começa a afirmar a existência de ações de 

grupo, que consistiriam em “procedimentos de resolução coletiva evitando, dentro do 

possível, as ficções representativas. (...) Procuram-se métodos de decisão em bloco que 

partam de um caso concreto entre contendores individuais. Trata-se da instauração de 

uma espécie de incidente coletivo dentro de um processo individual. Preserva-se, dentro 
                                                 
2 Kazuo Watanabe (2006, p. 28) chama a atenção para a circunstância de que “uma das dificuldades 
consiste em saber se as pretensões deduzidas em juízo são efetivamente individuais, ou seja, se a relação 
jurídica de direito substancial a que essas pretensões estão referidas admite a formulação de vários 
pedidos individualizados da mesma espécie, ou acaso, pela sua natureza e peculiaridade, é ela de natureza 
incindível, de modo que, em princípio, são inadmissíveis postulações individuais”, exemplificando o caso 
pertinente às tarifas de assinatura telefônica, que, no seu modo de entender, consiste em demandas 
pseudoindividuais. 
3 WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In: Revista de 
Processo, Ano 31, n. 139. São Paulo: Revista dos Tribunais, setembro/2006. p. 28. 
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da multiplicidade genérica, a identidade e a especificidade do particular. Cada membro 

do grupo envolvido é tratado como uma parte, ao invés de uma ‘não-parte substituída’. 

É a tentativa de estabelecer ‘algo análogo a uma class action, mas sem classe’”4. 

 

Neste passo, as referidas ações de grupo consistiriam em mais um meio para atingir os 

valores da celeridade, eficiência e amplitude de acesso à justiça, ao lado das ações 

coletivas, representativa de classe, sem, no entanto, possuir algumas das contradições 

teóricas e obstáculos práticos inerentes às class actions. 

 

Se, de um lado, as demandas coletivas diminuem a desigualdade entre pequenos 

litigantes e grandes réus5, sendo sua técnica apontada por alguns doutrinadores como 

libertária, ao passo que o modelo do processo individual seria opressor e elitista, 

conforme lição de Hein Kötz citado por Antonio do Passo Cabral6, de outro lado, a 

substituição processual traz inconvenientes como o de permitir que alguns sujeitos, 

legitimados pela lei, postulem em prol do interesse de uma coletividade 

geograficamente dispersa7, cujos indivíduos não são conhecidos na sua totalidade, e 

que, muitas vezes, não possuem sequer notícia da demanda coletiva e dos seus efeitos8; 

que haja conflitos internos na classe representada não considerados na propositura e no 

julgamento do conflito coletivo9; que alguns indivíduos não tenham a opção de 

                                                 
4 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa 
às ações coletivas. In: Revista de Processo, Ano 32, n. 147. São Paulo: Revista dos Tribunais, maio/2007. 
p. 128. 
5 ANDREWS, Neil. Multi-party proceedings in England: representative and group actions. In: Duke 
Journal of Comparative and International Law, Vol. 11, n. 2. Durham: Duke University School of Law, 
Spring/Summer 2001. Também disponível em: 
<http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?11+Duke+J.+Comp.+&+Int'l+L.+249>. Acesso em 03/01/2008. 
6 Op. Cit. p. 125. 
7 Op. Cit. p. 125. 
8 Quanto à legitimação e à conceituação das partes nas ações de grupo, Neil Andrews (2008) afirma: 
“Group actions are different from class actions because each group litigant is a member of a procedural 
class as a party, rather than a represented non-party”, o que também toca ao problema dos efeitos da 
decisão judicial e à eficácia da coisa julgada no que tange aos indivíduos: “The essence of a group action 
includes a set of parties (normally claimants, but they might be defendants) shepherded into a single 
flock, travelling the long road of settlement without the separate consideration of a multiplicity of 
identical or similar issues. It is a compact form of macro-justice because it allows common issues to be 
decided efficiently, consistently, with finality, with an equitable allocation of responsibility for costs, and 
with due speed” (ANDREWS, 2008). O texto consta na edição dedicada aos litigíos em grupo, intitulada 
“Debates over Group Litigation in Comparative Perspective – What Can We Learn from Each Other?” do 
Duke Journal of Comparative & International Law. 
9 Neil Andrews (2008) explica: “This concerns the danger of superficial adjudication. Representative 
proceedings can cause injustice if the action steamrolls over relevant differences between individual 
claims or defenses. To avoid this, the court must be alert to ensure that salient differences are teased out 
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manifestar em juízo a vontade de não serem atingidos pelos efeitos da demanda 

coletiva; que não haja um comprometimento dos substituídos com a questão debatida; 

que alguns órgãos do Estado ou mesmo entidades representativas, legitimados em 

caráter geral e abstrato, não estejam tão próximos dos fatos10. 

 

Sob outro enfoque, as group actions representariam um avanço em relação às demandas 

estritamente individuais, cujo paradigma tem se mostrado insuficiente e ineficaz para 

solucionar conflitos em bloco11, decorrentes da massificação das relações sociais, 

jurídicas e econômicas. 

 

2. AS REFORMAS LEGISLATIVAS E OS PRIMEIROS CONTORNOS DO 

PROCESSO SUPRA-INDIVIDUAL BRASILEIRO. 

 

Neste passo, as reformas legislativas têm conferido uma feição supra-individual ao 

“processo individual” brasileiro. 

 

Ao estabelecer a repercussão geral (art. 103, § 3º, da Constituição Federal de 1988) 

como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o legislador passou a 

exigir que o STF só examine as questões constitucionais discutidas num determinado 

caso concreto que possuam relevância do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, caput e § 1º, do 
                                                                                                                                               
during the litigation. (…) Representative proceedings notoriously can violate people’s legitimate interests 
in receiving due process, namely in receiving due notice of the claim, having their dispute properly 
articulated, end enjoying an opportunity to state their case”. 
10 SOUSA, Miguel Teixeira de. A tutela jurisdicional dos interesses difusos no direito português. In: 
Revista de Processo, Ano 30, n. 128. São Paulo: Revista dos Tribunais, outubro/2005. 
11 Em estudo dedicado à análise das reformas processuais à luz do direito constitucional, Osvaldo Alfredo 
Gozaíni (2007, p. 61), afirma que “La expansión del interes (derechos difusos, intereses colectivos, 
derechos de masas, acciones de grupo, etc.) ha flexibilizado la posibilidad de debatir em la causa, pero el 
modelo procesal (de trámite, propiamente dicho) no ha tenido cambios; de modo tal que en los procesos 
se discute aún con este resabio incongruente que solo atiende los problemas del afectado conocido y con 
un daño directo e inmediato, sin remediar ni dar soluciones a otros conflictos (sociales, colectivos, de la 
víctima indirecta, etc.). No queremos decir que se deba abandonar el presupuesto de admisión 
(legitimación para obrar), solamente planteamos su inconsistencia con el movimiento en pro del acceso a 
la justicia. Esta característica agrega un elemento más para ponderar porqué, cuando el tema de la acción 
se lo estudia desde la influencia de lo constitucional en el proceso, se encuentran respuestas diferentes a 
las tradicionales del proceso civil” e prossegue: “Por otra parte, es necesario abordar desde esta 
perspectiva social, la entrada al proceso, porque los modelos estandarizados de conflictos entre partes, 
cada día más, pierden la esencia que los justifica. Actualmente sostener que la controversia solo interesa a 
las partes que litigan, es una mirada egoísta y unilateral que no observa la trascendencia que tienen los 
procesos en el desarrollo de un país” (p. 64). 
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CPC). Como é sabido, o recurso extraordinário é um dos meios pelos quais o STF pode 

realizar o controle difuso de constitucionalidade, e que antes podia ser veiculado numa 

demanda individual, versando exclusivamente sobre os interesses dos sujeitos que dela 

participavam, sem espraiar seus efeitos sobre os interesses de terceiros estranhos à 

causa. Com a modificação, o recurso excepcional ganha nova conformação, pois a 

manifestação do Pretório Excelso sobre o mérito de determinada questão constitucional 

significará que ela atinge não somente as partes do processo, mas têm abrangência a 

outras tantas pretensões isomórficas12. 

 

O art. 543-B, inserido no CPC pela Lei n.º 11.418/2006, ainda estipula que, se houver 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, caberá ao 

Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos do conflito e 

encaminhá-los ao STF, sobrestando os demais até que a Suprema Corte se pronuncie 

definitivamente13. 

 

O § 3o do mencionado artigo de lei determina que, julgado o mérito do recurso 

extraordinário pelo STF, os recursos sobrestados serão apreciados pelos próprios 

Tribunais a quo, pelas Turmas de Uniformização ou pelas Turmas Recursais, conforme 

o caso. Estes órgãos poderão declarar tais recursos prejudicados ou retratar-se. O 

parágrafo seguinte afirma que, se a decisão for mantida e o se o recurso for admitido, o 

                                                 
12 Explicando o novo papel do STF, Vilian Bollman (2006, p. 163) entende que duas das novas 
características do recurso extraordinário são a “possibilidade de eficácia subjetiva universal, ou seja, o 
tribunal dar à decisão individual o caráter de vinculação para todos, incluindo o Poder Executivo” e um 
“procedimento democrático de participação da Sociedade Civil, com ampla divulgação da questão que 
estará sendo decidida e irrestrito acesso à manifestações por amicus curiae”. 
13 Antonio do Passo Cabral (2007, p. 129-130) compara o instituto às causas piloto ou ao processos-teste, 
denominados de casi pilota, Pilotverfahren ou test claims, pela doutrina estrangeira, conforme lições de 
Neil Andrews (2008) e Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (2002, p. 60-61). As causas piloto consistem 
em uma ou algumas demandas escolhidas para serem julgadas inicialmente, e cuja solução permite a 
célere solução de todas as demais demandas que lhe apresentem similitude quando à tipicidade. Sob outro 
prisma, Humberto Theodoro Júnior (2007, p. 117-118) explica que a disposição legal “ataca, de maneira 
frontal, (...) as causas seriadas ou a constante repetição das mesmas questões em sucessivos processos, 
que levam à Suprema Corte milhares de recursos substancialmente iguais, o que é muito freqüente, v.g., 
em temas de direito público, como os pertinentes ao sistema tributário e previdenciário e ao 
funcionalismo público. A exigência da repercussão geral em processos isolados, e não repetidos em 
causas similares, na verdade, não reduz o número de processos no STF, porque, de uma forma ou de 
outra, teria aquela corte de enfrentar todos os recursos para decidir sobre a ausência do novo requisito de 
conhecimento do extraordinário. O grande efeito redutor dar-se-á pelos mecanismos de represamento dos 
recursos iguais nas instâncias de origem, os quais, à luz do julgado paradigma do STF, se extinguirão sem 
subir à sua apreciação (art. 543-B, § 2º); e ainda pela extensão do julgado negativo do STF de um recurso 
a todos os demais em tramitação sobre a mesma questão (art. 543-A, § 5º)”. 
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STF poderá cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada, 

nos termos do seu Regimento Interno. 

 

Some-se a tais aspectos a modulação dos efeitos que o Plenário do STF vem 

emprestando aos julgados que profere no controle difuso. Fredie Didier Junior (2007, p. 

41) explica que, em tais situações, a Suprema Corte tem atribuído eficácia ultra partes a 

tais decisões. 

 

A conjunção destes fatores faz com que, ao apreciar um recurso extraordinário, o 

Supremo só analise questões constitucionais que extrapolem os limites estritamente 

subjetivos envolvidos na causa e que a eficácia de sua decisão também exorbite as 

partes envolvidas, sobretudo se for proferida pelo Plenário. 

 

O art. 103-A da CF/88, por sua vez, estabelece a possibilidade de a Suprema Corte, de 

ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional14, editar, 

rever ou cancelar súmulas que vinculem os demais órgãos do Poder Judiciário e a 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal. 

 

A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 

estes e a Administração Pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica (art. 103-A, § 2º, da CF/88). Assim 

explica Ada Pellegrini Grinover (2006, p. 48-50): 

 
A ampliação do acesso à justiça, impulsionada pela Constituição de 1988, abriu o Poder 

Judiciário a um número cada vez maior de pessoas e de causas, tendo como conseqüência 

um significativo impulso à crise numérica dos recursos ao Supremo Tribunal Federal. Como 

muitos desses pleitos eram pretensões homogêneas – casos de massa, como v.g., os casos 

ligados a planos econômicos, questões previdenciárias, etc. –, as causas repetitivas e os 

recursos ao Supremo se multiplicaram. (...) Uma das respostas adequadas para o desafio 

criado por um crescimento desmesurado foi a súmula vinculante, que não tem apenas o 

                                                 
14 Manoel Lauro Wolkmer de Castilho (2007, p. 115) entende que “a exata compreensão do regime dos 
recursos extraordinários (...) tem direta relação com a edição de súmulas vinculantes que sejam extraídas 
dos julgamentos respectivos”. 
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efeito de impedir os recursos sobre a matéria já sumulada, mas, sobretudo, o de fixar uma 

orientação a ser obrigatoriamente seguida pelo Poder Judiciário em geral. E, especialmente, 

pela Administração direta e indireta, responsável pela maioria dos recursos perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Ao exigir que a súmula vinculante pressuponha reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, o Texto Maior impõe que tenha havido debate e discussão entre os 

Ministros do STF acerca da matéria em casos concretos, só podendo ser editada depois 

de decisões repetidas das suas Turmas ou de decisão do Plenário, sobre questões de 

massa ou homogêneas15. 

 

As súmulas dos Tribunais, especialmente dos Tribunais Superiores e do STF, também 

ganharam especial destaque e força no ordenamento jurídico brasileiro com as 

modificações implementadas pela Lei n.º 9.756/98, que atribuiu ao relator o poder de, 

monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 

Superior, podendo, inclusive, chegar ao julgamento de mérito do recurso, se a decisão 

impugnada estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do STF ou de Tribunal Superior (art. 557, caput e § 1º-A, do CPC). 

 

As súmulas de jurisprudência dominante, acima referidas, podem ser as convencionais 

(não vinculantes) e representam a influência do julgamento de diversos processos 

individuais ou coletivos sobre um dado caso concreto, na medida em que permitem que 

o relator, em decisão monocrática, obste o seguimento de recurso que defenda tese em 

sentido contrário a uma súmula ou simplesmente à jurisprudência dominante nos 

Tribunais. 

 

Idêntico poder de negar seguimento à apelação que ataque sentença que esteja em 

conformidade com a súmula do STJ ou do STF foi posteriormente conferido ao juízo de 

                                                 
15 Neste sentido, GRINOVER, Ada Pellegrini. Mudanças estruturais no processo civil brasileiro. In: 
Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil. Ano VIII. n. 44. São Paulo: IOB Thomson, Nov/Dez 
2006. p. 50. 
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1º grau, com a inserção do § 1º ao art. 518 do CPC, criando a súmula impeditiva de 

recurso, decorrente da Lei 11.276/2006. 

 

A influência do julgamento de outros casos sobre a lide apresentada em um determinado 

processo mostra-se ainda maior na medida em que o art. 557 da Lei Adjetiva Pátria 

permite ao relator apreciar o mérito do recurso (e não só negar-lhe seguimento) se a 

decisão impugnada estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do STF ou de Tribunal Superior. 

 

A nova feição do processo civil individual evidencia-se também com a positivação do 

julgamento preliminar de mérito, também denominado pela doutrina como julgamento 

de causas repetitivas, previsto no art. 285-A, que foi acrescido ao CPC pela Lei n.º 

11.277/2006. 

 

O dispositivo afirma que, se a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 

já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos16, 

poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da decisão 

anteriormente prolatada. 

 

Paulo Roberto de Gouvêa Medina17 entende que o art. 285-A consiste numa restrição ao 

direito de ação porque “impede a instauração regular do processo, a pretexto de que a 

questão jurídica suscitada no pedido já recebeu do Juízo solução contrária”, aduzindo 

que “Nada mais incompatível com o contraditório do que a possibilidade de o litígio 

resolver-se por meio de sentença transladada de outro processo, em que o autor não 

interveio. Porque, dessa forma, a lide estará sendo composta sem que a parte 

prejudicada tenha podido discutir, previamente, os elementos que influíram na 

                                                 
16 A doutrina afirma que a lei não se referiu à tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido), 
que levaria ao fenômeno da litispendência ou da coisa julgada. A melhor interpretação leva à conclusão 
de que o texto legal trata de demandas semelhantes, com identidade objetiva, isto é, apenas no que tange à 
causa de pedir e ao pedido, e não às partes (NUNES, 2006, p. 184). 
17 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Sentença emprestada: uma nova figura processual. In: Revista 
de processo. Ano 31, n. 135. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 155. 
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motivação da sentença. Esta, no caso, terá sido para o autor (e também para parte 

contrária em relação à qual o pedido fora formulado) res inter alios acta”18. 

 

Exatamente por permitirem que decisões proferidas em processos individuais exerçam 

influência no julgamento de outros casos concretos, que lhes são homogêneos, todas 

estas transformações dão nova conformação ao direito processual civil brasileiro e não 

podem ser tratadas isoladamente, sob pena de propiciarem decisões que violam o 

princípio do devido processo legal, além de outros valores que dele decorrem como o do 

contraditório e da ampla defesa, o da publicidade e o da isonomia, todos com guarida no 

Texto Constitucional. 

 

Tanto é assim que o Conselho Federal da OAB propôs a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 3.695-DF, questionando se o art. 285-A, supra mencionado, 

infringe as garantias do devido processo legal, da isonomia, da inafastabilidade e do 

contraditório, como garantia de influência, cooperação intersubjetiva e não surpresa, na 

trilha do que leciona Dierle José Coelho Nunes19. Daniel Francisco Mitidiero20 afirma 

ser o contraditório um “ato de três pessoas”, considerando o dispositivo 

inconstitucional21. 

 

3. O DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS CAUSAS REPETITIVAS. 

NECESSIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO. 

 

O estudo destas alterações carece de sistematização, à luz do devido processo legal, de 

modo a compatibilizar o interesse individual envolvido em cada demanda com os 

interesses homogêneos de terceiros, de determinada classe ou da coletividade, que 

podem ser atingidos pelo julgamento dos conflitos que lhe são semelhantes. 
                                                 
18 Op. Cit. p. 156. 
19 NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 11.276/2006) 
e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição e do 
direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e pragmáticos. In: 
Revista de Processo, Ano 31, n. 137. São Paulo: Revista dos Tribunais, julho/2006. p.176-178 e p. 180-
183. 
20  MITIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 53. 
21 MITIDIERO, Daniel Franscisco. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo III (arts. 270 a 331). 
São Paulo: Memória, 2006. p. 173-174. 
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Percebe-se, pois, a necessidade de estabelecer as características de um devido processo 

legal para as causas homogêneas, cuja disciplina se situará ao lado do devido processo 

legal das demandas puramente individuais e das demandas coletivas, de classe 

representativa. Eis a lição de Antonio do Passo Cabral22: 

 
Em suma, é uma disciplina discrepante do princípio dispositivo, o devido processo legal e o 

pluralismo que deve nortear o contraditório moderno, compreendido como a ampla 

capacidade de influir, condicionar a decisão estatal expressa na sentença. 

 

Às causas em bloco não se pode aplicar o due process of law com o mesmo 

delineamento que incide sobre as demandas puramente individuais, com idêntica 

definição das partes, dos ônus, deveres e direitos processuais, com as mesmas 

construções doutrinária e legal sobre as regras de estabilização da demanda e de 

distribuição dos ônus da defesa e da prova, por exemplo, bem como a regulamentação 

dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, tais quais dispostos no vigente CPC. 

 
En definitiva, el debido proceso consagra nuevas reglas técnicas que sortean los 

formalismos tradicionales. No se trata de afirmar que los elimina, sino que se los considere 

desde una óptica más funcional y efectiva. (…) En este campo, en consecuencia, la 

conclusión es que el proceso vernáculo (y también los demás latinoamericanos) no atiende 

la dimensión actual del conflicto entre partes. Es cierto que la controversia nace y se 

desarrolla como una cuestión entre derechos subjetivos que colisionan, y que el modelo de 

enjuiciamiento se restringe a las alegaciones y pruebas que los litigantes proponen; de suyo, 

la sentencia es un derecho nuevo, de contenido individual, y sin trascendencia para otros; 

pero esta verdad no se puede llevar, sin más, a procesos colectivos, acciones e grupo (sic!), 

al llamado amparo colectivo, entre otras manifestaciones de afectaciones múltiples que 

coinciden en el detrimento que se padece. El litisconsorcio no resuelve el problema de partes 

múltiples; la legitimación no responde con su diseño formal y estructurado para dar cauce a 

un reclamo distinto al que reglamenta la legitimación para obrar; las técnicas de alegar y 

probar son diferentes; ha veces la prueba hasta resulta absurda ante lo manifiesto de la crisis; 

                                                 
22 Op. Cit. p. 127. 
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obviamente es insuficiente la sentencia individual, como también lo es aplicar al caso los 

límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada23. 

 

Tampouco pode incidir o regramento das demandas coletivas, como estão 

regulamentadas pelo direito positivo brasileiro, com a substituição processual 

decorrente da legitimação genérica e abstrata ou com a aplicação dos efeitos erga omnes 

ou ultra partes da coisa julgada, enfrentando os obstáculos e dificuldades já referidos. 

 

Alguns ordenamentos estrangeiros, como o alemão e o inglês, possuem um 

procedimento-modelo (denominado Musterverfahren na Alemanha, e Group Litigation 

na Inglaterra), destinado às ações homogêneas, que visa compatibilizar os interesses 

individuais e supra-individuais, com pedidos de coletivização da demanda e o 

desenvolvimento dos respectivos incidentes24, envolvendo o seu registro público, 

decisões de instauração da tratativa coletiva, a escolha dos líderes das partes, a 

suspensão dos processos dependentes e a possibilidade de participação de 

interessados25, lidando, ainda, com os efeitos da coisa julgada, inclusive sobre os 

ausentes26. Todas estas questões merecem aprofundado estudo e vinculam-se 

diretamente ao devido processo legal. 

 

Embora existam alguns mecanismos que, de certa maneira, possuam traços de 

coletivização no processo civil brasileiro27, eles vêm sendo tratados pontualmente, sem 

a abrangência, a repercussão e a sistematização que merecem. 

                                                 
23 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Los cambios de paradigmas em el derecho procesal el 
“neoprocesalismo”. In: Revista de Processo, Ano 32, n. 151. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
setembro/2007. p. 66-67. 
24 “A premissa é de que uma parte da fattispecie constitutiva dos interesses individuais pode ser definida 
em uma demanda coletiva. A cognição judicial, nos incidentes, é cindida: neles seriam apreciadas 
somente questões comuns a todos os casos similares, deixando para um procedimento complementar a 
decisão de cada caso concreto. No incidente coletivo é resolvida parte das questões que embasam a 
pretensão, complementando-se a atividade cognitiva no posterior procedimento aditivo. A efetividade do 
incidente coletivo é proporcional, portanto, à possibilidade de que as questões nele decididas sejam 
fundamentos de muitas pretensões similares, e que possam tais questões ser resolvidas coletiva e 
uniformemente para todas as demandas invididuais” (CABRAL, 2007, p. 128-129). 
25 Note-se que, ao regulamentar a súmula vinculante, o legislador permitiu a intervenção de terceiros (art. 
3º, § 2º, da Lei 11.417/2006), o que demonstra o amplo interesse no julgamento. 
26 TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada nas ações 
coletivas. In: Revista de Processo, Ano 32, n. 143. São Paulo: Revista dos Tribunais, janeiro/2007. 
27 A exemplo do incidente de reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade, previsto pelo 
art. 97, da CF/88, e pelos arts. 480 a 482, do CPC; do incidente de uniformização de jurisprudência de 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A massificação e a padronização das relações jurídico-materiais provocaram sensível 

incremento em relação à quantidade de conflitos que delas surgem e que são vertidos ao 

Poder Judiciário. Estes fenômenos também alteraram o perfil das demandas, que 

passaram a ser isomórficas, estabelecendo uma terceira categoria de causas, ao lado das 

demandas individuais e das coletivas (class actions). 

 

O grande volume de causas repetitivas vem assoberbando o Judiciário e provocando a 

criação de mecanismos legais para a solução em bloco destas lides. Ocorre que as 

reformas pontuais por que passa o ordenamento jurídico brasileiro não se ocupam da 

sistematização deste fenômeno. 

 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de estabelecer as características do devido 

processo legal e da participação democrática em relação às demandas homogêneas, que 

não pode mais ser concebidos à luz de um paradigma puramente individualista. Neste 

passo, deve-se sistematizar os institutos de coletivização dos julgados individuais e sua 

repercussão sobre as causas isomórficas, enfrentando os problemas acima referidos, 

sobretudo no que pertine ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ofender tais 

garantias fundamentais. 
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AS PARTES E OS TERCEIROS SOB O ASPECTO INSTRUMENTAL DO 

PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

      

  Bianca Monteiro da Silva∗

Bruno Albino Ravara∗∗

                                

                      

RESUMO 

Busca analisar o moderno processo civil brasileiro a partir da concepção instrumentalista, 

privilegiando o fundo em detrimento das formalidades. Reafirma a necessidade de se criar 

uma cultura processual voltada ao desapego das formalidades, realizando, para tanto, uma 

análise acerca do alcance da finalidade como item indispensável para se declarar ou não o 

aproveitamento de determinado ato processual. Apresenta a relação da instrumentalidade 

do processo com a constitucionalização do processo civil, apresentando como nas últimas 

décadas as normas constitucionais, sobretudo aquelas voltadas ao contraditório, ampla 

defesa e direito abstrato de ação, influenciaram na interpretação doutrinária e 

jurisprudencial do processo civil. Busca ainda demonstrar a relevante ligação entre direito 

e processo, permitindo uma maior eficácia na concretização dos direitos postos no 

ordenamento, bem como permitindo uma maior influência da teoria da instrumentalidade 

das formas. Ainda por meio do método dialético e da técnica de pesquisa bibliográfica, 

verifica o moderno conceito de parte e de terceiros na sistemática processual, tendo como 

escopo a demonstração da intervenção de terceiros como forma de se alcançar a economia 

processual. Busca verificar que são consideráveis a contribuição da relação direito-

processo na construção da moderna teoria do conceito de partes e de terceiros. Conclui 

pela pertinência do processo civil como uma ciência disposta a buscar a pacificação social, 

afastando-se da idéia da existência da ciência processual tendo fim em si mesma.  

 

PALAVRAS-CHAVE: INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. ELEMENTOS SUBJETIVOS.    

 

ABSTRACT 
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In this article, we worked in order to study the modern Brazilian civil process from the 

instrumental conception, previleging the basis in detriment of formalities. We reaffirm the 

need to create a procedural culture that is anattached to formalities by analyzing the reach 

of the purpose as an indespensable item to declare or not the exploitation of the procedural 

act in question. We present the correlation between the instrumentality of the process and 

the constitutionalization of the civil process, showing exactly how in the last decades the 

constitutional norms, especially those focused on the due process of the law and the 

abstract right of action, influenced on the doctrinary and jurisprudential interpretation of 

the civil process. We also demonstrate the relevant connection between right and process, 

allowing a bigger effictiveness in the accomplishment of the rights in the order, as well as 

allowing a bigger influence of the forms instrumentality theory. Still using the dialectic 

method and the bibliographic research technique, we were able to verify the modern 

concept of parts and of third interests in the procedural system, having as target the 

demonstration of the intervention of third interests as a way to reach the procedural 

economics. We also work to verify that the contibutions of the right-process correlation to 

the construction of the modern theory of concept of part and of third interests are 

considerable. Finally, we conclude that the civil process is more a science willing to reach 

the social pacification rather then a procedural science which ends in itself.     

 

KEY-WORDS: INSTRUMENTALITY OF THE FORMS. 

CONSTITUTIONALIZATION OF THE PROCESS. SUBJECTIVE ELEMENTS. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde o momento em que a concepção de processo civil como um apêndice do Direito 

material fora ultrapassada, os processualistas dispensaram grandes esforços para instituir 

uma nova ciência, com novos princípios, regras e disposições. 

 

Com a mudança de paradigmas, usufruindo agora o processo civil de ser caracterizado 

como uma ciência autônoma e, ao mesmo tempo, instigados a criar pelo motivo separatista 

(em relação ao direito material), os doutrinadores processualistas buscaram supervalorizar 

os ditames processuais em detrimento dos próprios valores a serem alcançados por seu 

intermédio.    
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Assim, durante todo o período de (re)construção do Processo Civil, não foram raras as 

regras criadas inutil e burocraticamente, apenas com o intuito de dar ao Processo Civil um 

caráter próprio, de cientificidade, momento este em que os processualistas acabaram se 

perdendo em meio a tantas complexas disposições.  

 
O direito processual passou a ser estudado cientificamente a partir da polêmica 
iniciada em 1856, entre Windscheid e Muther, a respeito do direito de ação, bem 
como da obra de von Bülow (1868). Encerrou-se a fase sincrética, em que o 
processo era tratado como mero apêndice do direito material, iniciando-se a fase 
autonomista, marcado pela ideia separatista. Aqui, a grande preocupação dos 
estudiosos do novo ramo do Direito era determinar seus fundamentos e 
princípios. A técnica passou a imperar, e era considerada valor quase absoluto, 
acima até mesmo do próprio direito material, que foi relegado a plano inferior. 
A observância das regras processuais era mais importante que a solução da 
questão substancial.1  

 

Parecia absurda a idéia de que o direito processual pudesse vir a ganhar uma atenção 

maior do que a do próprio direito material, uma vez que o propósito do primeiro era 

justamente, e ainda continua sendo, a de servir ao direito material, tornando as suas regras 

concretizadas mediante a atuação jurisdicional. 

 

Considerando que o processo é a principal via2 de solução de controvérsias, este torna-se 

descompromissado com a sociedade caso se perca por minúcias e demasiadas burocracias 

a ponto de comprometer a rápida solução dos conflitos.  

 

Destarte, nada pode o processo civil fazer em benefício de seu próprio propósito caso haja 

um exagerado apego às formalidades, ainda mais quando temos a consciência de que o 

direito processual possui a honrada tarefa de resolver os conflitos e alcançar na prática os 

direitos previstos pelo legislador.    

 

Porém, vivemos na atualidade o período em que o processo sofre um desapego às suas 

formalidades, se preocupando mais com o fundo do que com a forma: trata-se da fase 

instrumental do processo, conciliando então a autonomia processual com a persecução de 

seu fim, qual seja, a devida prestação jurisdicional. 
                                                 
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São 
Paulo: Malheiros, 2006. p. 19.  
2 Ainda que reconheçamos outras formas de solução de controvérsias, como a mediação, a 
arbitragem e a conciliação, e mesmo considerando que elas vêm ganhando um valioso espaço 
para a pacificação social, o processo continua sendo a principal forma para alcançar tal propósito. 
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É neste contexto que Câmara observa a fase instrumentalista do Direito Processual Civil: 
Trata-se de um momento em que o processualista dedica seus esforços no 
sentido de descobrir meios de melhorar o exercício da prestação jurisdicional, 
tornando tal prestação mais segura e, na medida do possível, mais célere, 
tentando aproximar a tutela jurisdicional, o mais possível, do que possa ser 
chamado de justiça. O processo deixa de ser visto como mero instrumento de 
atuação do direito material, e passa a ser encarado como um instrumento de que 
se serve o Estado a fim de alcançar seus escopos sociais, jurídicos e políticos.3

 

Observe-se, que quando falamos em caráter de instrumentalidade do processo, por outro 

lado, parece que ocorre um esvaziamento do conceito e da importância do mesmo, quando 

na verdade ocorre um inverso, ou seja, a instrumentalidade representa um reforço para a 

valorização da própria ciência, que agora se mobiliza na persecução de sua finalidade 

original de forma mais concentrada. 

 

1 A RELAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO COM A 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL 

Em sua obra clássica, “A instrumentalidade do processo”, Dinamarco expõe que a 

instrumentalidade do processo não pode vir desacompanhada de um conteúdo substancial, 

assim se manifestando: 

 
É vaga e pouco acrescenta ao conhecimento do processo a usual afirmação de 
que ele é um instrumento, enquanto não acompanhada da indicação dos 
objetivos a serem alcançados mediante o seu emprego. Todo instrumento, como 
tal, é meio; e todo meio só é tal e se legitima, em função dos fins a que se 
destina. O raciocínio teleológico há de incluir então, necessariamente, a fixação 
dos escopos do processo, ou seja, dos propósitos norteadores da sua instituição e 
das condutas dos agentes estatais que o utilizam. Assim é que se poderá conferir 
um conteúdo substancial a essa usual assertiva da doutrina, mediante a 
investigação do escopo, ou escopos em razão dos quais toda ordem jurídica 
inclui um sistema processual4

 

J.J. Calmon de Passos intitula a nova postura do Direito Processual como sendo a 

denominada “constitucionalização do processo”, entendendo o citado autor que o termo 

“instrumentalidade do processo” acaba por camuflar os reais motivos para a nova postura 

tomada pelos processualistas: 

 

                                                 
3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.15.ed.Rio de Janeiro: Lúmen 
júris, 2006. v.1. p. 10.  
4 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 10ª ed. São Paulo : 
Malheiros, 2002. p. 181.  
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Se quisermos identificar o que, na segunda metade do século XX, representou 
novidade no campo do direito processual, concluiremos por identificá-la na 
denominada constitucionalização do processo. Decorrência necessária, a meu 
sentir, dos ganhos democráticos obtidos em termos de cidadania, que se 
traduziram em mais significativa participação nas decisões políticas de um 
maior número de instituições e pessoas. A noção de devido processo legal, já 
anteriormente trabalhada pela doutrina, ganhou dimensão nova, revestindo-se do 
caráter mais abrangente de garantia do devido processo constitucional. 
Compreendido o direito como algo não dado aos homens pela natureza mas por 
eles produzido, revelou-se fundamental entender-se o processo de sua produção, 
que se percebeu ter matrizes políticas, devendo, portanto, para legitimar-se, 
adequar-se a quanto estabelecido constitucionalmente para sua produção, em 
qualquer de seus níveis. Disso resultou, por exemplo, e para mencionar apenas 
uma das mais significativas conseqüências no âmbito do processo, erigir-se o 
direito de ação, cuja autonomia fora teorizada no século XIX, à categoria de 
direito fundamental, cujo objeto passou a ser o dever do Estado-juiz de prestar 
sua atividade jurisdicional com vistas a produzir o direito aplicável ao caso 
concreto, fazendo-o não de modo arbitrário ou pretensamente racional, sim com 
obediência irrestrita a quanto disposto como devido processo constitucional. 
Destarte, antes de desqualificar o saber anterior, a nova dogmática processual 
incorporou-o e buscou superá-lo, ajustando-o às novas realidades. Precisamente 
esta ótica constitucional do processo foi que fundamentou o passo adiante, dado 
nas últimas décadas, no sentido de se considerar como indissociáveis não só o 
enunciar o direito, como também o organizar democraticamente as funções 
vinculadas a sua produção e aplicação.5

 

De qualquer forma, não importando a nomenclatura que damos a esta fase do direito 

processual, importa notar que para alcançar seu escopo, o processo civil tende a cada vez 

mais priorizar o fundo à forma, uma vez que passamos por um momento de crise no que 

tange ao efetivo pronunciamento judicial em tempo razoável. 

 

O supra citado autor acerta na medida em que confere méritos ao legislador constitucional, 

sendo este um dos responsáveis pelas mudanças a nível infraconstitucional, agregando ao 

processo valores que fogem ao ordinário cunho procedimental. 

 

Sobre este tema, se manifesta Bedaque ao exaltar as mudanças disciplinadas no texto 

constitucional: 

 
A importância dessas inovações, como de outras verificadas ao nível 
infraconstitucional, reside principalmente na sua causa. Depois de longo período 
caracterizado por preocupações endoprocessuais, volta-se a ciência para os 
resultados pretendidos pelo direito processual. Trata-se, sem dúvida, de nova 
visão do fenômeno processual, instrumento cuja utilidade é medida em função 
dos benefícios que possa trazer para o titular de um interesse protegido pelo 
ordenamento jurídico material. A conscientização de que o processo vale não 
tanto pelo que é, mas fundamentalmente pelos resultados que produz, tem 

                                                 
5 PASSOS, J. J. Calmon de. Instrumentalidade do processo e devido processo legal . Jus 
Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3062>. Acesso em: 30 jan. 2008. 
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levado estudiosos a reexaminar os institutos processuais, a fim de sintonizá-los 
com a nova perspectiva metodológica da ciência.6      

 

Ora, as regras e princípios constitucionais realmente devem se impor sobre todo o 

ordenamento jurídico infraconstitucional, eis que este retira sua validade a partir da norma 

suprema, qual seja, a Constituição Federal. 

 

Para tanto, devemos analisar o ordenamento jurídico de forma a alcançar uma idéia de 

sistema, sendo este entendido como uma conjunção de regras e princípios que possuem 

relações entre si, formando um corpo compatível de forma a alcançar os verdadeiros fins 

do Estado. 

 

Ao entendermos o ordenamento jurídico como um sistema, estamos buscando caracterizar 

a existência de um conjunto de normas jurídicas, ao mesmo tempo em que indicamos a 

existência de subsistemas, que unidos o compõem.  

 

Ao definir Sistema Jurídico, De Plácido e Silva7 afirma que: 
 

 É o conjunto de regras e de princípios jurídicos, que se instituem e se adotam 
para regular todo corpo de leis de um país. Dentro dele, estabelecem-se os 
vários regimes jurídicos e se fundam as várias instituições legais, sejam de 
ordem interna, sejam de ordem externa. 

 

Os subsistemas contidos no ordenamento jurídico têm importância separadamente, 

entretanto, devemos ressaltar a imperatividade da integração desse ordenamento, vez que 

ao analisarmos o conceito de sistema chegamos à conclusão de que as normas não devem 

e não podem ser analisadas isoladamente, devido à relação que tem entre si, dessa forma 

deve ser analisado o direito processual civil em consonância com a ordem constitucional e, 

concomitantemente, com todo o ordenamento.  

Não são por outros motivos que o legislador infraconstitucional sentiu-se compelido a 

produzir reformas no sentido de atender a uma necessidade de se atingir a celeridade 

processual, conforme ditame constitucional introduzido pela Emenda Constitucional nº. 

45/2005, assegurando a todos a “razoável duração do processo”.  

                                                 
6 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o 
processo. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 16.  
7  SILVA, De Plácido e . Vocabulário Jurídico. 12.ed. (vol. I, II, III, IV). Rio de Janeiro: Forense, 
1993, p. 242. 
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Neste sentido, nos orienta Humberto Theodoro Junior: 

 
O processo, instrumento de atuação de uma das principais garantias 
constitucionais – a tutela jurisdicional -, teve de ser repensado. É claro que, nos 
tempos atuais, não basta mais ao processualista dominar os conceitos e 
categoriais básicos do direito processual, como a ação, o processo e a jurisdição, 
em seu estado de inércia. O processo tem, sobretudo, função política no Estado 
Social de Direito. Deve ser, destarte, organizado, entendido e aplicado como 
instrumento de efetivação de uma garantia constitucional, assegurando a todos o 
pleno acesso à tutela jurisdicional, que há de se manifestar sempre como 
atributo de uma tutela justa.8

 

Importa notar que as mudanças observadas na mentalidade dos atuais processualistas, em 

sua maioria, bem como as alterações legislativas ocorridas em nosso atual ordenamento 

jurídico, inspirados em muitas ocasiões pela imposição constitucional, irradiam-se por 

todas as vertentes do processo civil, sendo que recentemente tivemos uma significativa 

mudança na legislação processual civil no que toca às execuções, nos recursos e nos 

poderes instrutórios do juiz.  

 

O raciocínio instrumentalista toma uma considerável proporção, por exemplo, no estudo 

das nulidades, sendo que atualmente há um grande movimento em se preservar os atos 

formalmente viciados caso o mesmo não tenha causado prejuízo e tenha alcançado suas 

finalidades.  

 

2 A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS COMO FORMA DE SE ALCANÇAR A 

ECONOMIA PROCESSUAL E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO MATERIAL 

 

O instituto da intervenção de terceiros no processo civil possui como um dos escopos a 

tentativa de se alcançar uma decisão judicial de forma mais célere e menos custosa para 

aqueles que possuem interesse jurídico na causa, o que caracterizaria a necessidade de um 

novo processo além daquele originário. 

 
Doutrinariamente aponta-se a economia processual (tempo e custo do processo) 
e o propósito de evitar decisões conflitantes como justificadores das figuras 
intervencionais típicas, bem como das atípicas, e que costumam aparecer juntas 
embora não necessariamente sempre.9

 

                                                 
8 THEODORO JUNIOR, Humberto. Revista Síntese "Direito Civil e Processual Civil", Ano VI, 
nº 36, jul-ago 2005.  
9 GONÇALVES, Willian Couto. Intervenção de terceiros. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 67. 
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Ocorre que em algumas situações as intervenções de terceiros provocam um efeito 

contrário à celeridade processual, dependendo da posição da parte que se deseja verificar a 

celeridade, ou seja, pode ser que para aquele que provoca a intervenção sua situação é 

privilegiada com relação à economia processual, o que não necessariamente ocorre com 

seu adversário. 

 

Podemos citar o caso da denunciação à lide, em que aquele indivíduo que figura como réu 

de uma ação indenizatória, ganha tempo ao denunciar a lide a um terceiro, uma vez que 

para exercer seu direito de regresso ele teria de propor ação autônoma. Por outro lado, o 

autor da exemplificada ação reparatória sofrerá perdas de cunho temporal, pois 

originariamente a ação que possuia duas partes, agora apresenta três. 

 

Mas, tirando situações excepcionais, como a supra mencionada, inegável é a importância 

atribuída às modalidades de intervenção de terceiros, procurando evitar a proposição de 

outras ações posteriores à demanda originária e, ao mesmo tempo, buscando evitar o 

surgimento de decisões judiciais conflitantes. 

 

Importa notar ainda que o instituto da intervenção de terceiros pauta-se não somente em 

aspectos puramente processuais, mas a elementos ligados à esfera do direito material, 

conforme mencionamos a importância desta coorrelação no item anterior. 

Bedaque aponta a dependência do instituto ao direito material, afastando a concepção de 

um instrumento unicamente processual: 

 
Da mesma forma que para ter legitimidade o sujeito ativo ou passivo precisa 
integrar a relação substancial afirmada na inicial, a pluralidade de partes 
depende diretamente da situação legitimante, isto é, da situação de direito 
material. É no plano da relação jurídica substancial que se verifica se a 
pluralidade de partes pode ou deve ocorrer; também é o direito material que 
determina qual a espécie de pluralidade (litisconsórcio e as cinco formas de 
intervenção de terceiros: assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação 
da lide echamamento ao processo.10

 

De fato, como poderemos saber se num determinado processo caberá a denunciação da 

lide ou o chamamento ao processo caso ignorássemos os institutos das obrigações 

solidárias e subsidiárias, temas referentes ao direito das obrigações.  

                                                 
10 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o 
processo. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 108.  
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De forma geral, sempre podemos apontar a interface presente entre o direito material e o 

processual nos institutos processuais, o que não difere das ocasiões em que se discute a 

pluralidade de partes, seja com relação ao litisconsórcio ou com relação à intervenção de 

terceiros, tema este a ser tratado no presente artigo.  

 

Ainda que não possamos vir a reconhecer uma aplicabilidade imediata do estudo do direito 

substancial posto em litígio na matéria referente às intervenções de terceiros, não podemos 

negar que a preocupação em entender e decifrar o tipo de obrigação e a relação material 

entre os sujeitos envolvidos permite, em última análise a facilitação para a correta 

compreensão e tratamento a ser dado nas diversas modalidades de intervenção de 

terceiros. 

 

3 AS PARTES E OS TERCEIROS NO PROCESSO CIVIL 

 

A doutrina tradicional nos ensina que o processo possui dois sujeitos principais: as partes e 

o juiz. Assim, as partes seriam os sujeitos interessados e o juiz seria o sujeito 

desinteressado na resolução da demanda, abarcado tal conceito em alguns dos princípios 

aplicados ao processo civil, como o Princípio da imparcialidade e o Princípio dispositivo.  

Porém, qual seria o correto sentido de parte para o moderno processo civil? Como 

poderíamos conceituar parte sem utilizarmos as tendência clássicas de se conceituar 

mediante as posições advindas diretamente do direito material: autor como credor e réu 

como devedor? 

 

Ora, devemos entender que por mais que exista a tendência em se aproximar o direito 

processual do direito material, o conceito de parte é eminentemente processual, sem 

qualquer referência direta do direito substancial.  

 

Assim, nos orienta Dinamarco: 

 
Para a conceituação da parte processual não tem a menor relevância a posição 
do sujeito em face do direito material nem sua condição de parte legítima ou 
ilegítima. Partes na relação jurídica material são os titulares de direitos e 
obrigações referentes a um bem da vida, como os sujeitos que celebraram um 
contrato ou o que causou o dano e o que o sofreu, os cônjuges em fave do 
vínculo matrimonial, etc. Partes legítimas são as pessoas a quem a lei outorga 
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qualidade para estar em juízo na defesa de direitos e interesses, seja propondo a 
demanda, seja para que em relação a elas a demanda seja proposta (legitimidade 
ativa ou passiva). Ordinariamente, têm essa qualidade apenas os sujeitos da 
relação material em litígio (os cônjuges para a ação de separação judicial, os 
contratantes para a de anulação de contrato etc.). 11

 
 

É certo que em determinados momentos as caracterizações de parte no processo civil 

atendem aos conceitos de personalidade e capacidade do direito civil, mas não é o 

suficiente para termos a caracterização de parte em termos puramente civis. 

 

Destarte, no processo civil, dizemos que determinado indivíduo possui capacidade de ser 

parte bastando ter a personalidade trazida pelo Código Civil. Por outro lado, para que o 

sujeito tenha legitimidade ad processum é necessário que ele preencha os requisitos para 

ser capaz nos termos também do Direito Civil. 

 

Para Willian Couto Gonçalves, “parte é todo aquele que (por si ou por outrem), designada 

e determinadamente, originária ou ulteriormente, figura na relação processual contenciosa, 

quer no polo ativo, quer no polo passivo, com ou sem interesse e legitimidade”.12

 

Na visão de Fredie Didier Jr., o conceito de parte se aproxima das consequências que esta 

poderá vir a sofrer com a prestação jurisdicional final, diferenciando parte processual da 

parte material, assim se manifestando: 

 
Parte processual é quem está na relação jurídica processual, assumindo qualquer 
das situações jurídicas processuais, atuando com parcialidade e podendo sofrer 
alguma consequência com a decisão final. Esse é o conceito que deve ser 
utilizado. A parte processual pode ser parte da demanda (demandante e 
demandado) e a parte auxiliar, coadjuvante, que é o assistente. 13  

 

Já para Dinamarco, o conceito de parte liga-se à concepção Chiovendiana, em referência 

ao direito de ação como direito potestativo: 

 
Partes na demanda são o sujeito que comparece perante o juiz pedindo tutela 
jurisdicional e qaquele em relação ao qual esta tutela é pedida (Chiovenda). É, 
de um lado, um sujeito que externa sua dupla pretensão ao Estado-juiz para que 
este lhe preste o serviço jurisdicional e para que, por esse meio, faça valer seu 

                                                 
11 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v II. 3ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 247 
12 GONÇALVES, Willian Couto. Intervenção de terceiros. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 104.  
13 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo 
de conhecimento. 7.ed. Salvador: Podium, 2007. p.190. 
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interesse haver o bem da vida; e, de outro, a pessoa cujo interesse o primeiro 
quer que seja sacrificado para que o seu seja satisfeito.14  

 

Cada vez mais, na atualidade, busca-se um conceito de parte que seja desvinculada de seu 

sentido material, em referência apenas ao seu cunho processual, o que vem a diferenciar 

muito bem as caracteristicas de parte de forma a diferenciar de suas tradicionais posições 

de credor e devedor. 

 

Conforme observa Câmara, ao frisar a ausência de qualquer referência ao direito 

substancial na fixação do conceito eminentemente processual de parte: 

 
É preciso se afirmar que o conceito de parte é de natureza exclusivamente 
processual, como entende a melhor doutrina. A titularidade da relação jurídica 
de direito material não pertence ao campo do processo, embora nele exerça 
notória influência (como por exemplo, na fixação da legitimidade ad causam), 
não sendo assim relevante para a determinação do conceito de parte. Note-se: 
nossa preocupação aqui não é com a idéia de partes legítimas, mas tão-somente 
com o conceito de partes. Estas o são ainda que ilegítimas, sendo este um vício 
que se manifesta na seara das condições da ação, não se ligando à estrutura da 
relação processual.15  

 

Carneiro enumera quatro situações pelas quais um determinado sujeito adquire a condição 

de parte:  

 
a) para a posição processual de “autor”, pela propositura da demanda. 
b) para a posição processual de “réu”, pela citação válida. 
c) para a posição processual de “autor” ou de “réu”, para a sucessão, que 
pode ocorrer quer em decorrência do falecimento da parte originária (sucessão 
pelos herdeiros ou pelo espólio), quer por ato ou negócio jurídico que conduza a 
sucessão entre vivos. 
d) Pela admissão da intervenção de terceiros no processo pendente.16 

 

Existem princípios processuais que se aplicam diretamente ao estudo das partes, sendo 

eles: Princípio da dualidade das partes, Princípio da igualdade das partes e Princípio do 

contraditório. 

 

Com relação ao primeiro princípio, qual seja, o Princípio da dualidade das partes, este 

pode ser observado mediante a premissa na observância ao conceito de processo, eis que 

                                                 
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v II. 3ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 116. 
15 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.15.ed.Rio de Janeiro: Lúmen 
júris, 2006. v.1. p. 158 
16 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 6.  
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para a validade de uma relação jurídica processual há a necessidade da parte que pede a 

atuação jurisdicional em face de quem a tutela jurisdicional está sendo pleiteada.  

 

O segundo princípio refere-se à igualdade de tratamento que deve ser dispensada ás partes 

no decorrer do processo, sempre levando em consideração que a igualdade a ser observada 

refere-se à igualdade material, uma vez que em determinados procedimentos as partes 

devem ser tratadas de forma a equilibrar uma situação, por exemplo, de hipossuficiência 

de uma em relação à outra. 

 

No que tange ao contraditório, devemos analisar que às partes deverão ser oportunizadas 

as mesmas condições para que as manifestações possam ser analisadas, refletidas e 

combatidas pela parte adversária, ainda que no plano prático tais manifestações contrárias 

não venham a ocorrer. 

Quem então seriam os terceiros? Quais as características que separam as partes dos 

terceiros? 

 

Dinamarco, quando caracteriza o terceiro em seu caráter puro, faz referência à sua 

qualidade de não-parte: 

 
Terceiro é rigorosamente toda pessoa que não seja parte no processo. Todos 
aqueles que não são partes consideram-se, em relação àquele processo, terceiros 
(Liebman). Eles não são titulares das situações jurídicas ativas e passivas que na 
relação processual interligam os sujeitos parciais e o juiz e, enquanto terceiros, 
não são admitidos a realizar os atos do processo. Considerado um certo processo 
que se tenha em mente, são terceiros em relação a ele todos os seres humanos e 
todas as pessoas jurídicas existentes no planeta, menos aqueles que estejam nele 
como partes.17    

 

Assim, podemos conceituar tal definição como pura, eis que não importa a situação do 

terceiro que venha ou não a apresentar algum interesse na participação da demanda, mas 

simplesmente o fato de ele vir a ser ou não, efetivamente, parte na demanda.  

 

Interessante a conceituação de terceiro para Willian Couto Gonçalves, que apresenta 

aspectos referentes ao interesse do terceiro em sua intervenção, afastando-se da 

                                                 
17 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v II. 3ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 372.  

 
4966



característica de terceiro como não–parte, mas de terceiro como sendo aquele apto a 

integrar a relação jurídica processual, seja de forma espontânea ou forçada.  

 

Assim, para o mencionado autor: 
Terceiro, no entanto, de que cuida a intervenção e de que é objeto desse estudo, 
é todo aquele que não figura na relação processual na condição de demandante 
ou demandado, mas que dispõe de certa medida de relação jurídica com o bem 
da vida ou com a situação jurídica conflitada, ou, ainda, com outro bem ou outra 
relação jurídica, mas que podem tanto uma quanto outra ser afetadas em razão 
da decisão judicial, o que o autoriza, por conseguinte, a ingressar no processo, 
voluntariamente ou por provocação.18   

 

Mas, afinal, o que faz com que determinados indivíduos, intitulados como terceiros sejam 

admitidos a participar do processo, sendo então elevados à condição de partes, ou na 

condição de coadjuvantes (na situação da assistência)? 

 

Bem, note-se que para que um terceiro possa intervir em determinado processo, 

ingressando neste, é necessário que o mesmo tenha interesse jurídico. E é justamente a 

diferenciação de um interesse jurídico de outros interesses, tais como interesses morais, ou 

meramente econômicos, que permite ou não o ingresso do terceiro à lide. 

 

Se, por exemplo, A ajuiza ação de cobrança em face de B, tornando possível uma 

diminuição em seu patrimônio que venha a prejudicar uma dívida que este possua com C, 

outro credor, este último não possui qualquer interesse que não seja o econômico para 

intervir no processo, inviabilizando então seu ingresso. 

 

Mas, se por outro lado, C fosse um devedor solidário de B, ou um credor solidário de A, 

ele teria interesse jurídico na demanda, podendo então ingressar como terceiro 

interveniente. 

 
Com alguma frequência, o resultado de uma demanda pode repercurtir na esfera 
afetiva ou em expectativas econômicas de outrem. Assim, uma separação 
judicial é suscetível de afetar emocionalmente parentes próximos dos cônjuges 
desavindos; a ação de execução promovida contra um devedor poderá prejudicar 
a perspectiva de adimplemento de parte de outros credores. Todavia, nestas e 
em semelhantes hipóteses, a repercussão não ultrapassa o plano dos fatos, não 

                                                 
18 GONÇALVES, Willian Couto. Intervenção de terceiros. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 134.  
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atingindo a esfera jurídica do parente ou do credor. Serão estes, destarte, pessoas 
juridicamente indiferentes diante de tais demandas.19

 

Porém, nem todo ingresso de pessoas inicialmente estranhas ao feito é considerado ma 

intervenção de terceiros, como nos casos, por exemplo, de sucessão processual, ou de 

citação do litisconsorte necessário não mencionado na inicial pelo autor. 

 

Convém ainda observar que em determinadas legislações específicas a intervenção de 

terceiros estará vedada, como ocorre, por exemplo nos Juizados Especiais, bem como nas 

ações diretas de inconstitucionalidade. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o momento em que reconhecemos como instrumental o momento pelo qual 

encontra-se nosso processo civil, resta juristas e legisladores reconhecer, como felizmente 

vêm reconhecendo, que o Processo Civil não possui o propósito de encerrar-se em si 

mesmo, mas sim um propósito de alcançar o verdadeiro papel, que é o de possibilitar a 

concretização do direito substancial por meio do órgão jurisdicional. 

 

Assim, retira-se o antiquado e inoportuno apego exagerado às formas, em detrimento do 

próprio fim, apagam-se os movimentos tendentes a tornar o Processo Civil como uma 

ciência mistificada, complexa, para se tornar um instrumento de pacificação social. 

 

Tal movimento contou, primordialmente, com a chamada constitucionalização do 

Processo Civil, fenômeno que valoriza a norma constitucional (como deve ser valorizada 

pela característica própria de sistema organizado de nosso ordenamento jurídico) como um 

verdadeiro parâmetro para a atuação do legislador infraconstitucional.  

 

Grande é também a influência do direito material, uma vez que esta é a substância para 

que o processo possa vir a atuar, sendo as normas do direito material os subsídios 

necessários para a instauração de uma relação jurídica processual, estando àquela 

umbilicalmente conectado. 

 
                                                 
19 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
68.  
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Destarte, no decorrer dos últimos anos, assistimos a grandes alterações no ordenamento 

jurídico processual brasileiro que, felizmente, conduzem quase sempre ao raciocínio 

instrumentalista do processo, numa tentativa de tornar o processo cada vez mais célere e 

menos custoso, prestigiando cada vez mais o fundo à forma. 

 

Diversas matérias contidas no Direito Processual Civil são alcançados por esta grata 

iniciativa que, independendo de ser por intermédio da obediência à Constituição Federal 

ou pelo clamor dos operadores do Direito, são alteradas em nome da instrumentalidade do 

processo.  

 

Interessa-nos especialmente o estudo referente à parte e aos terceiros, em que procuramos 

analisar as interfaces deste estudo com a instrumentalidade do processo, a influência da 

Constituição Federal e do direito material.  

 

Não nos parece eficaz um estudo puro de determinados temas do nosso Direito Processual 

Civil sem esta visão instrumental, sob pena de esvaziarmos esta ciência caso possamos vir 

a aceitar uma análise isenta de interferências constitucionais e substanciais.   
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DIFERENÇAS DE TRATAMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO NO 

PROCESSO CIVIL PARA O PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Débora Carvalho Fioratto∗

Flaviane de Magalhães Barros∗∗

 

RESUMO 

O presente estudo pretende discutir a adoção integral da teoria das condições da ação de 

Liebman ao direito processual penal.   As condições da ação, possibilidade jurídica, 

legitimidade “ad causam” e interesse de agir, foram totalmente agasalhadas pela 

legislação processual civil brasileira, sendo consideradas, portanto, condições para 

admissibilidade do provimento de mérito. Quando verificada a carência de ação, 

conforme norma expressa do CPC pátrio, de 1973, o processo deve ser extinto por 

sentença terminativa. Ao passo que, as condições da ação no processo penal, por não 

existir legislação explícita sobre o tema, acarretam profundas discussões doutrinárias 

em relação à extinção do processo, já que a simples transposição de conceitos já 

estruturados no processo civil, em busca de uma Teoria Geral do Processo, não satisfaz 

as peculiaridades do Processo Penal em um Estado que se intitula Democrático de 

Direito, devendo as condições da ação serem repensadas. Assim, tomando como marco 

a compreensão do processo como garantia constitucional, que defende a existência de 

uma teoria do processo, fundada em uma base principiológica uníssona, o trabalho 

desenvolveu-se por meio da construção e da reconstrução das condições da ação, 

através de uma análise crítica, direcionada à superação da Teoria Geral do Processo 

defendida pelos instrumentalistas, para que o conteúdo das condições da ação se adéqüe 

ao processo penal constitucional brasileiro, modificando entendimento já enraizado na 

                                                 
∗ Estudante de Direito da PUC Minas, estudante de Letras da UFMG, membro fundadora do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica, Seccional Minas Gerais. Diretora Administrativa do IHJ/MG. Bolsista de 
Iniciação Científica PUC Minas/FAPEMIG.  
∗∗ Doutora e mestre em direito processual – PUC Minas. Pós-Doutora (CAPES) junto a Università degli 
studi di Roma TRE. Professora adjunta da PUC Minas. Membro do Conselho Científico do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica/Seccional Minas Gerais. Advogada. 
 

4971



jurisprudência brasileira de que carência de ação induz arquivamento do processo sem 

julgamento de mérito.  

 

PALAVRAS CHAVES: CONDIÇÕES DA AÇÃO; PROCESSO CIVIL; PROCESSO 

PENAL; DEVIDO PROCESSO LEGAL; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to discuss the integral use of Liebman’s Theory of conditions of 

the action into criminal law process. The conditions of the action, such as juridical 

possibility, action legitimation and action interest were totally accepted by the Brazilian 

Civil legislation of process, being considerate, therefore, as conditions for admissibility 

of merit decision. When it is verified that one of those conditions is not present, 

according to Brazilian Civil Process Code, from 1973, the process must be extinguished 

by a terminated sentence. On the other hand, the conditions of the action in the 

constitutional criminal process do not have an explicit legislation about them; therefore, 

there are deep doctrines discussions about how the process must be extinguish. Once, it 

is verified that the simple transposition of concepts that were already structured in the 

civil process, trying to reach a General Theory of Process, does not satisfy the 

particularities of the Criminal Process in a State that is called State of Law, therefore, 

these conditions should be rethought. Moreover, having as a reference the 

comprehension of process as a constitutional guarantee, that defends the existence of a 

theory of process, based in principles that are common in all processes, this work was 

developed through the construction and reconstruction of these conditions of the action, 

by a critical analysis, in order to overcome the General Theory of Process defended by 

instrumentalists, and also to have an adequacy of these concepts in Brazilian 

constitutional criminal process, in order to modify previous knowledge in Brazilian 

Jurisprudence, in which states that the absence of one of those conditions of the action 

has as a consequence the filing of the process without analyzing its merit.  
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KEYWORDS: CONDITIONS OF THE ACTION; CIVIL PROCESS; CRIMINAL 

PROCESS; DUE PROCESS OF LAW; STATE OF LAW.  

 

INTRODUÇÃO 

 O tema das condições da ação foi trazido ao Brasil por Liebman, e introduzido 

ao Código de Processo Civil (1973) já no anteprojeto feito por Buzaid, seu discípulo. 

Na legislação processual civil brasileira verifica-se, portanto, a total aceitação da Teoria 

do Trinômio de Liebman, que dispõe que o mérito somente será analisado se existentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação.  

 Eram três as condições para admissibilidade do provimento de mérito, a 

possibilidade jurídica, o interesse de agir e a legitimidade para agir. Entretanto, depois 

de aprofundados estudos acerca da possibilidade jurídica, Liebman verificou que ela 

estava ligada ao direito material, ao mérito. Portanto, para manter-se condizente com 

sua teoria, ele passou a considerar somente duas, as condições da ação: interesse de agir 

e legitimidade “ad causam”.  

 É importante ressaltar que nem o ordenamento jurídico brasileiro nem os 

discípulos de Liebman, como Dinamarco, Cintra e Grinover, acompanharam as 

mudanças introduzidas por ele em sua teoria. 

 No processo civil, juristas como Passos, Silva e Gomes criticam profundamente 

o instituto das condições da ação, divergindo-se dos discípulos de Liebman, ao 

considerar este instituto ligado ao mérito, ou seja, de direito material. 

 O tema é bastante controvertido na legislação processual civil, que contém 

previsão explícita sobre as condições da ação e as conseqüências advindas da carência 

de ação. Verifica-se que, na legislação processual penal, onde não existe nenhuma 

previsão legal deste instituto, o tema é totalmente controvertido, uma vez que as 

condições da ação do processo civil foram adaptadas nas normas do processo penal, 

com o intuito de validar a Teoria Geral do Processo defendida pelos instrumentalistas, 

Dinamarco, Cintra e Grinover.  

 Interessante, portanto, o estudo do tratamento das condições da ação no processo 

civil e, principalmente, no processo penal, tomando como base para a crítica a teoria do 
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processo definida por Fazzalari e a proposta de uma teoria geral do processo fundada 

nos princípios do processo que formam uma base principiológica uníssona. 

 

2 – A BASE TEÓRICA DO DIREITO DE AÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO 

 

Giuseppe Chiovenda (2000), na introdução bolonhesa intitulada “L´azione nel 

sistema dei diritti”, em sua obra “Princípios de Direito Processual Civil”, em 1903, 

apresentou o seu conceito pessoal de ação, – “como o poder jurídico autônomo de 

realizar por meio dos órgãos jurisdicionais a atuação da lei a benefício próprio” 

(CHIOVENDA, 2000, p. 7) – que foi considerado inovador, devido à ausência de 

precedentes na doutrina italiana. Tornou-se, pois, referência na ciência processual, uma 

vez que grandes trabalhos científicos, como de Liebman (1984), acerca das condições 

da ação, foram produzidos a partir de sua Teoria.  

Antes de se definir o conteúdo da ação como “direito potestativo” e autônomo, e 

explicitar suas características inerentes, é necessário esclarecer os conceitos de direito 

subjetivo e de direito potestativo, dos quais se utilizou Chiovenda para formular sua 

teoria. 

Chiovenda define direito subjetivo como “a expectativa de um bem da vida 

garantido pela vontade da lei”, (CHIOVENDA, 2000, p. 17) que se resume em um 

poder sobre a conduta alheia, para que a vontade concreta da lei seja atendida, já que 

uma pessoa se sujeita em relação à outra, a uma determinada prestação, seja ela positiva 

ou negativa. O direito subjetivo conjectura-se em uma relação entre duas ou mais 

pessoas, regulada pela vontade da lei, qual seja, uma relação jurídica, que por sua vez é 

parte estruturante do conceito de processo. “A função pública desenvolvida no processo 

consiste na atuação da vontade concreta da lei, relativamente a um bem da vida que o 

autor pretende garantido por ela”. (CHIOVENDA, 2000, p. 59) Esse bem da vida 

refere-se aos direitos absolutos ou relativos, reais ou pessoais da parte lesada, através do 

cumprimento de determinada prestação pela parte ré.  

Os direitos absolutos ou relativos, reais ou pessoais, que englobam a classe dos 

direitos à prestação e, que por sua natureza, são passíveis de lesão, divergem-se, pois, 

dos direitos potestativos, que se caracterizam pela ausência de prestação e pela 
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impossibilidade de lesão por outrem. Nestes, a manifestação de vontade, por si só, já 

configura o exercício destes direitos, mesmo que seja necessária a intervenção do juiz 

quando se tratar de sentença constitutiva, uma vez que os efeitos jurídicos são 

produzidos mesmo não havendo sujeição alheia a uma determinada prestação. Os 

direitos potestativos tendem “à produção de um efeito jurídico a favor de um sujeito e a 

cargo de outro, o qual nada deve fazer, mas nem por isso pode esquivar-se àquele efeito, 

permanecendo sujeito à sua produção”. (CHIOVENDA, 2000, p. 31).  Chiovenda, para 

ilustrar os direitos potestativos e torná-los de fácil entendimento, diz que a lei confere 

“ao mandante, ao doador o poder de revogar o mandato, a doação;” (CHIOVENDA, 

2000, p. 31), ou seja, o ato de revogar, por si só, já produz os efeitos desejados, sem que 

o mandatário ou o donatário tenha que consentir. 

Baseado nas características inerentes à categoria dos direitos potestativos e, 

sendo estes amplamente aceitos pela doutrina, Chiovenda inseriu a ação nesta categoria: 

 
A ação é um poder que nos assiste em face do adversário em relação a quem 
se produz o efeito jurídico da atuação da lei. O adversário não é obrigado a 
coisa nenhuma diante desse poder: simplesmente lhe está sujeito. Com seu 
próprio exercício exaure-se a ação, sem que o adversário nada possa fazer, 
quer para impedi-la, quer para satisfazê-la. Sua natureza é privada ou 
pública, consoante a vontade da lei, cuja atuação determina, seja de natureza 
privada ou pública. (CHIOVENDA, 2000, p.42)  

 

É importante ressaltar que a ação tem natureza de direito potestativo, visto que o 

que se espera não é que uma pessoa se sujeite a uma determinada prestação, mas sim 

que ela se sujeite aos efeitos jurídicos decorrentes da simples manifestação de vontade 

do autor. Ela é um direito autônomo, uma vez que assegura um bem que decorre da 

vontade concreta da lei, por meio de um processo. 

 Para que o juiz exerça a sua função pública, declarando-se favoravelmente ao 

pronunciamento do autor, é necessário que na ação que originará o processo, estejam 

presentes três condições, quais sejam: a existência de um bem garantido pela lei, a 

qualidade e o interesse. Portanto, três são as condições da ação, para que o 

pronunciamento do autor seja recebido: “1º a existência de uma vontade de lei que 

assegure a alguém um bem obrigando o réu a uma prestação; 2º a qualidade, isto é, a 

identidade da pessoa do réu com a pessoa obrigada; 3º o interesse em conseguir o bem 

por obra dos órgãos públicos.” (CHIOVENDA, 2000, p. 89). 
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 Na ausência de quaisquer destas condições, a sentença será em parte favorável 

ao réu, com uma única exceção. Na falta de interesse ou de qualidade, a sentença negará 

a existência da ação, contudo ela pode vir a surgir novamente, seja fundando-se em um 

novo interesse, ou fundando-se em um fato novo que conceda ao autor a qualidade 

necessária, respectivamente. Ao passo que, se inexistir lei que garanta um bem, a 

sentença será totalmente favorável ao réu, sendo este absolvido.1  

 Liebman, partindo da Teoria de seu mestre Chiovenda, já que fora aluno dele na 

Faculdade de Direito da Universidade de Roma, de 1920 a 1924, (LEAL, 2004, p. 238) 

desenvolveu sua própria Teoria do Trinômio acerca do direito de ação e, aprofundou 

seus estudos sobre as condições da ação, que ele então, passou a denominar “condições 

de admissibilidade do julgamento do pedido” (LIEBMAN, 1984, p. 154).  

 Na concepção de Liebman, o direito de ação garantido a todos na norma do 

artigo 24 da Constituição Italiana era o “direito de agir em juízo” (LIEBMAN, 1984, 

p.147), para garantir que “interesses legítimos e direitos próprios” fossem tutelados. 

(LIEBMAN, 1984, p. 150).  

 A parte tinha o direito de “provocar o exercício da jurisdição com referência a 

uma situação jurídica em que ela é interessada, visando a obter do juiz a proteção de um 

interesse próprio ameaçado ou violado, ou a satisfação de um interesse próprio que se 

afirma insatisfeito” (LIEBMAN, 1984, p.146) e ao mesmo tempo incumbia-se à parte o 

ônus, de, por iniciativa própria buscar a tutela do seu direito, por meio da propositura de 

ação adequada e, portanto, apta, a iniciar o processo, conforme norma do artigo 2.907 

do Código Civil Italiano, cominado com norma do artigo 99 do Código de Processo 

Civil.  

  Esse direito de ação garantido constitucionalmente era genérico ao direito de 

ação concebido como um direito a uma sentença de mérito. Motivo pelo qual Liebman 

distingue, em sua teoria, “a ação como garantia constitucional “(LIEBMAN, 1984, p. 

153) da “ação como instituto disciplinado a nível de direito processual civil”. 

(LIEBMAN, 1984, p. 153) Esta ação, proveniente dos estudos processuais, era definida 

“como direito ao processo e ao julgamento de mérito” (LIEBMAN, 1984, p. 151), já 

que ao ajuizar uma ação, o autor busca obter um provimento quanto ao que foi 

pleiteado, ainda que o resultado seja desfavorável a ele. Logo, o que vai determinar se o 

                                                 
1 Conferir CHIOVENDA (2000, p. 89 e 90). 
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autor terá direito, ou não, a um provimento de mérito, é a presença das condições da 

ação, que são “conditio sine quibus non” para a existência da própria ação. É 

importante, ressaltar que Liebman, institui a Teoria do Trinômio, dizendo que para que 

o mérito seja julgado, é necessário estar presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, isto é, o processo passa por três momentos cognitivos diferentes, um 

para verificação da existência e validade da relação jurídica processual (pressupostos 

processuais), um segundo para verificação das condições da ação e um terceiro que é a 

apreciação do mérito. 

Logo, se analisadas as condições da ação e verificada a ausência de uma delas, 

estar-se-ia diante da carência de ação, devendo o juiz extinguir o processo sem julgar o 

mérito. A função do juiz era analisá-las antes de adentrar no mérito, motivo pelo qual 

ficaram conhecidas também como “condições de admissibilidade do julgamento do 

pedido” (LIEBMAN, 1984, p. 154), pois, se presentes, existente a ação, devendo o juiz 

manifestar sobre o mérito, seja acolhendo-o ou rejeitando-o. Ao passo que, se ausentes 

as condições, a ação é inexistente, e o juiz se nega a julgar o mérito, sendo o processo 

extinto.  

Necessária a análise conceitual de cada uma das condições da ação, na Teoria de 

Liebman. Em um primeiro momento, Liebman entendia, assim como Chiovenda, que 

eram três os requisitos da ação, quais sejam: possibilidade jurídica, interesse de agir e 

legitimidade “ad causam”.  

A possibilidade jurídica era representada pela “admissibilidade em abstrato do 

provimento pedido, isto é, pelo fato de incluir-se este entre aqueles que a autoridade 

judiciária pode emitir, não sendo expressamente proibido.” (LIEBMAN, 1984, p. 161) 

A legitimidade para agir era entendida como “a pertinência subjetiva da ação, isto é, a 

identidade entre quem a propôs e aquele que, relativamente à lesão de um direito 

próprio, [...] poderá pretender para si o provimento de tutela jurisdicional com 

referência àquele que foi chamado em juízo.” (LIEBMAN, 1984, p. 159) Ao passo que 

interesse de agir era definido como “a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um 

direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido”. (LIEBMAN, 1984, p. 156). 

Definidas, pois, as condições da ação, necessário explicar como estas idéias de 

Liebman influenciaram o direito processual brasileiro.  
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3 – A INCOERÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO 

PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

Quando de sua vinda ao Brasil, em 1940, Liebman leciona na Faculdade de 

Direito em São Paulo, iniciando assim, o “estudo científico do processo no Brasil”. 

(LEAL, 2004, p. 238). Lá, inaugura a Escola Processual de São Paulo, dissemina suas 

idéias, e ganha vários discípulos, dentre eles, Buzaid, responsável por reproduzir 

fielmente o instituto das condições da ação de seu mestre Liebman, no anteprojeto do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Passados cinco anos, Liebman deixa o Brasil, mas 

suas idéias permanecem, visto que o contato com a Escola de São Paulo persiste. Cria-

se, portanto, o Código de Processo Civil Brasileiro, de 1973, vigente até o momento no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 O instituto das condições da ação encontra-se previsto nos artigos 267, 295 e 

301 do CPC. A norma do caput do artigo 267, cominada com a norma do inciso VI, do 

mesmo dispositivo legal, dispõem que o mérito não será analisado se inexistentes 

qualquer das condições da ação. O artigo 295 enumera as hipóteses de indeferimento da 

inicial, esclarecendo em quais circunstâncias a petição inicial deverá ser emendada para 

que o autor obtenha a prestação jurisdicional pleiteada.  O inciso I remete à legitimidade 

“ad causam”. O inciso II, ao interesse de agir, e por fim, o parágrafo único, inciso III do 

referido artigo, refere-se à possibilidade jurídica. Já a norma do artigo 301 estabelece 

que o juiz só poderá analisar o mérito se presentes as condições da ação.  

 Através de uma análise sistemática do código, percebe-se que a legislação 

processual civil brasileira recepcionou todo o instituto das condições da ação de 

Liebman.  Dinamarco reconhecia que o anteprojeto do Código elaborado por Buzaid, 

discípulo de Liebman, já continha “posições seguras e coerentes quanto a certos pontos 

fundamentais, como a abstração da ação e as condições desta, [...]." (DINAMARCO, 

2002, p. 38)   

Os juristas brasileiros acompanharam o legislador pátrio, ao colocar, em seus 

manuais, os estudos de Liebman sobre as condições da ação.  O “Manuale”, referência 

no processo civil brasileiro, foi traduzido para o português em 1984. 

 Entretanto, é importante ressaltar que Liebman, precursor das condições da ação 

no Código de Processo Civil, reestruturou-as, no que diz respeito à possibilidade 
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jurídica do pedido, ou seja, depois de aprofundados estudos com o intuito de manter-se 

coerente com seu conceito de ação, ele verifica que possibilidade jurídica está ligada ao 

mérito, e, portanto não pode ser considerada uma “condição de admissibilidade do 

julgamento do pedido” (LIEBMAN, 1984, p. 154). Significando que, ainda que ausente 

a possibilidade jurídica do pedido, o juiz deve proferir decisão meritória, acolhendo ou 

rejeitando o pedido do autor. Liebman reduz as condições da ação, ao interesse de agir e 

à legitimidade para agir. 

 Portanto, já em sua obra traduzida para o português, Liebman não mais faz 

menção à possibilidade jurídica. Para ele, “as condições da ação, há pouco 

mencionadas, são o interesse de agir e a legitimação.” (Liebman, 1984, p. 153).  

 Cândido Rangel Dinamarco, tradutor da obra italiana a qual já continha a 

modificação de entendimento em relação à possibilidade jurídica, discípulo e profundo 

conhecedor dos pensamentos de Liebman, não acompanhou as mudanças contidas na 

obra de 1984 quanto às condições da ação.  Em seus manuais, Dinamarco, 

incoerentemente, mantém o tríduo, possibilidade jurídica, interesse de agir e 

legitimidade “ad causam”, como condições indispensáveis para a análise do mérito. 

“Embora abstrato e ainda que até certo ponto genérico, o direito de ação pode ser 

submetido a condições por parte do legislador ordinário. São as denominadas condições 

da ação (possibilidade jurídica, interesse de agir, legitimação ad causam).” (CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 2007, p.274).  

 Tendo como fundamento a legislação processual brasileira, a jurisprudência 

também se equivoca quanto à possibilidade jurídica do pedido, devendo reiteradas vezes 

a decisão de 1º grau ser reformada, pois, o pedido formulado na inicial, considerado 

impossível de ser tutelado no ordenamento jurídico, em uma análise mais profunda pelo 

juízo “ad quem”, verifica-se que está ligado ao mérito, devendo seu conteúdo material 

ser julgado. Tomando como base um caso concreto, percebe-se que a seguinte apelação 

foi provida, e a sentença cassada. 

 
INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO -IMPOSSIBILIDADE 
JÚRIDICA - SENTENÇA CASSADA. A possibilidade jurídica do pedido, 
que revela uma das condições da ação, adstringe-se à abstração da pretensão 
sob o manto do ordenamento jurídico, e não ao seu conteúdo material. A 
defesa do consumidor é garantia constitucional e, uma vez invocada em 
juízo, não pode ser afastada de plano, sob a alegação de impossibilidade 
jurídica do pedido. Não ocorrendo a impossibilidade jurídica do pedido, 
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constante da inicial, é de se cassar a sentença, que extinguiu o processo sem 
julgamento do mérito. (MINAS GERAIS, 2004) 

  

 O juízo “a quo” extinguiu o processo sem análise do mérito, pois acreditava 

estar ausente a possibilidade jurídica do pedido, mas esqueceu-se que o pedido 

demandado estava adstrito a uma garantia constitucional, qual seja, a defesa do 

consumidor, devendo, portanto o conteúdo material ser julgado.  

Conclui-se que, assim como previu Liebman (1984), possibilidade jurídica não 

pode ser considerada requisito anterior para análise do mérito, porque ela se confunde 

com o próprio mérito, ou seja, o direito material alegado na pretensão do autor.   

 Dinamarco, ao considerar possibilidade jurídica uma condição da ação, indo 

contra os ensinamentos de Liebman, não consegue sustentar sua tese, de que 

possibilidade jurídica e mérito não se confundem, ao afirmar que os próprios juízes não 

conseguem distingui-los.2  

 Passos (1961) desconstrói toda a teoria de Liebman ao defender que as 

condições da ação, não podem ser consideradas requisitos para que o mérito seja 

analisado, visto que o direito de ação não se vincula à existência do direito material, não 

podendo, portanto, estar condicionado. Para ele, a legitimidade para agir, o interesse de 

agir e a possibilidade jurídica, em uma análise mais profunda, “vai revelar estarem 

situados os três no campo do direito material e no mérito da causa, levando à 

improcedência, jamais à carência de ação, entendida esta como rejeição da demanda por 

falta de requisito que se situe fora ou antes do mérito.” (PASSOS, 1961, p. 57)  

 A expressão condições da ação leva o jurista ao erro, visto que o induz ao 

pensamento de que direito de ação está vinculado ao direito material e somente a quem 

tem a tutela do direito.  Segundo Passos (1961) há duas soluções. Considera-se abstrata 

a ação, sendo esta desvinculada do direito material, “repudiando-se condicionamentos 

em termos de direito substancial ou de logo se afirma, [...] a natureza concreta do direito 

de ação, atribuído somente àquele que tem razão. O meio-têrmo é equívoco e 

insustentável, segundo nos parece.” (PASSOS, 1961, p. 57 e 58) 

 Passos (1961) defende que o juiz ao se pronunciar sobre as condições da ação, 

está proferindo sentença de mérito. Para sustentar sua assertiva, ele faz uma análise da 

possibilidade jurídica do pedido, definindo-a como “a possibilidade para o juiz, na 

                                                 
2 Conferir DINAMARCO (2004, p. 319 e 320). 
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ordem jurídica à qual pertence, de pronunciar a espécie de decisão pedida pelo autor. Há 

apenas impossibilidade em abstrato.” (PASSOS, 1961, p. 61) 

 Liebman (1984) entendia que se o autor pleiteasse em juízo um direito, com a 

possibilidade de sua existência em abstrato no ordenamento, ele teria ação. Agora, se 

ele pleiteasse em juízo um direito em que não houvesse a possibilidade de tutela pelo 

direito brasileiro, ele seria carecedor da ação. Passos (1961) comprova que estas duas 

assertivas acima estão ligadas ao mérito, exemplificando-as.  

 No primeiro exemplo Passos (1961) diz que o autor ingressa em juízo pleiteando 

a propriedade por usucapião, mas relata na inicial que sua posse é de apenas oito anos. 

A solução adotada pelos discípulos de Liebman, e pelo próprio Código de Processo 

Civil, seria indeferir a inicial, já que o autor carece de ação, o pedido pleiteado é 

impossível de tutela pela direito vigente. 

 No segundo exemplo, Passos (1961) relata que ao invés do autor afirmar ter a 

posse da propriedade por oito anos, ele afirma na inicial estar na posse por dez anos, 

configurando a hipótese da ação de usucapião. Neste caso, o juiz verificaria estar 

presentes a legitimidade para agir, o interesse de agir e a possibilidade jurídica. Mas 

diante das provas, e verificada a não incidência da usucapião, visto que o autor só estava 

na posse do imóvel por oito anos, o juiz profere uma decisão de mérito, julgando o 

pedido improcedente.  Ao final, ele afirma que as situações são “substancialmente 

idênticas”, (PASSOS, 1961, p. 62) sendo que na primeira havia “uma improcedência 

verificável prima facie, enquanto na segunda essa improcedência somente se veio a 

configurar ao final de longa indagação probatória.” (PASSOS, 1961, p. 62) Logo, 

ambas as decisões devem analisar o mérito, ocorrendo a coisa julgada material.  

Silva e Gomes, adeptos dos argumentos de Passos também sustentam que “a 

análise de qualquer das chamadas condições da ação demonstra que elas se referem à 

relação de direito material” (2002, p. 125), ou seja, que as condições da ação estão 

ligadas ao mérito, ao direito material alegado na pretensão demandada em juízo. 

 Em relação à legitimação para agir, Silva e Gomes (2002) defendem que não há 

de se falar em ilegitimidade da parte como condição da ação, pois “sendo parte um 

conceito de processo com o qual identificamos autor e réu, não se há como falar em 

parte processualmente ilegítima; a própria identificação das partes, exige, como 

pressuposto, um processo pendente.” (SILVA E GOMES, 2002, p. 126). E, se a parte 
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não tiver legitimidade para o processo, pode-se concluir que “a referida parte não é 

parte, como também que a verdadeira parte não é sujeito do processo”. (SILVA E 

GOMES, 2002, p. 126).  

 O interesse de agir também foi criticado por ser considerado uma condição da 

ação, já que para se concluir que inexiste esse interesse, necessária a análise do mérito. 

Silva e Gomes (2002) afirmam que para se verificar se a tutela pleiteada pelo autor é 

necessária para se garantir o direito ameaçado ou lesado, é imprescindível que se 

investigue sobre essa violação ou ameaça que se relaciona ao direito material.  

 Passos esclarece que todas as condições da ação “gravitam em torno do interesse 

de agir, porquanto a necessidade da tutela jurídica exige a possibilidade da tutela 

reclamada, não só possibilidade em relação ao objeto (possibilidade jurídica), como 

possibilidade em relação ao sujeito (legitimação)”. (PASSOS, 1959, p. 34) 

 Silva e Gomes (2002) concluem as críticas feitas à doutrina de Liebman, e, 

portanto, aos seus discípulos, sobre as condições da ação, afirmando que se o juiz 

extingue o processo por sentença terminativa devido à ausência das condições da ação, 

ele comete o ““error in procedendo,”[...] sob este prima, o provimento à apelação 

implicaria a devolução do conhecimento ao juízo de 1º grau para que o mérito fosse 

então julgado, sob pena de estar ferido o princípio do duplo grau de jurisdição.”(SILVA 

E GOMES, 2002, p. 128) Ao passo que, para aqueles que defendem que as condições da 

ação estão ligadas ao direito substancial, “o correto é que o Tribunal conheça, desde 

logo, os demais pontos, ainda que a sentença não os tenha julgado por inteiro, como, 

aliás, expressamente prevê o §1º do art. 515 do CPC.” (SILVA E GOMES, 2002, p. 

128)  

 Em uma análise das normas do supracitado artigo 515, verifica-se que ainda que 

o processo seja extinto sem julgamento de mérito, em fase recursal, pode o tribunal 

julgar a lide, se considerar em uma análise aprofundada, que estão presentes as 

condições da ação. Silva e Gomes (2002) acreditam que esta norma acarretará 

discussões, já que viola o princípio do duplo grau de jurisdição, mas admitem que a 

inovação é importante, pois, “na maioria dos casos de julgamento de carência de ação o 

juiz, por não examinar apenas hipoteticamente as chamadas condições da ação, acaba 

por julgar o mérito.” (SILVA E GOMES, 2002, p. 128 e 129) 
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 Depreende-se do estudo deste instituto que há divergência doutrinária quanto à 

aplicação e ao entendimento das condições da ação no ordenamento jurídico brasileiro. 

De um lado Cintra, Grinover e Dinamarco (2007) fundamentam que as condições da 

ação são três, assim como primeiro pensou Liebman. Ao passo que Passos (1959), Silva 

e Gomes (2002) sustentam que as condições da ação se referem ao direito material e, 

portanto, ao mérito, assim como pensou Liebman sobre a possibilidade jurídica do 

pedido, e a conseqüente reestruturação do seu instituto, reduzido à legitimação para agir 

e ao interesse de agir.  

 Averigua-se que as condições da ação somente encontram respaldo legal no 

processo civil e, ainda que previstas explicitamente na legislação, são alvos de 

profundas discussões doutrinárias. Ao passo que não há previsão legal deste instituto na 

legislação processual penal, apesar de serem mencionadas, estudadas e criticadas nos 

manuais de processo penal.  Necessário, portanto, entender como as condições da ação 

foram “adaptadas” ao processo penal. 

 

4 – CRÍTICAS À TEORIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO NO PROCESSO 

PENAL 

 O Código de Processo Penal, promulgado em 1941, não sofrera influência direta 

do instituto das condições da ação, visto que as idéias liebmanianas, estavam, apenas, 

recém chegadas no Brasil. 

Com a ampla aceitação dos pensamentos de Liebman pelos juristas brasileiros e 

pela própria legislação processual civil, a saída encontrada por seus discípulos 

instrumentalistas, para efetivar a idéia de uma Teoria Geral do Processo, a qual 

Liebman era favorável, foi encontrar um dispositivo legal no direito processual penal 

para a tentativa de reconhecimento das condições da ação.   

É importante ressaltar que a Teoria Geral do Processo, definida por Dinamarco 

como “um sistema de conceitos e princípios elevados ao grau máximo de generalização 

útil e condensados indutivamente a partir do confronto dos diversos ramos do direito 

processual” (DINAMARCO, 2003, p. 69), tem como fim precípuo aproximar diversos 
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ramos do direito processual, através da abstração de um conceito unitário de processo, 

de ação, de jurisdição e de defesa3.  

 É necessária uma nova compreensão das condições da ação no processo penal, a 

partir de uma raiz democrática de processo, que se desvencilha do conceito de processo 

como relação jurídica – não mais condizente com o Estado Democrático de Direito – e 

se efetiva com a Teoria de Fazzalari, na qual processo é “um procedimento do qual 

participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é 

destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor do ato não 

possa obliterar as suas atividades.” (FAZZALARI, 2006, p. 118 e 119)   

 Deve-se tomar por base o processo como procedimento em contraditório, para o 

entendimento das críticas feitas à “importação” das condições da ação do processo civil, 

para o processo penal, já que inadequados são os argumentos dos instrumentalistas para 

a defesa de uma Teoria Geral do Processo, com respaldo na relação jurídica processual. 

 A norma escolhida para a “adaptação” e, portanto, validação desta Teoria Geral 

do Processo, foi a do artigo 43 do CPP, que dispunha as hipóteses em que a denúncia ou 

queixa não seria aceita.  O inciso I do referido artigo, aponta como primeiro requisito 

que o fato narrado “evidentemente” não seja típico. O inciso II refere-se à extinção da 

punibilidade, e o III à ausência de requisito legal para o exercício da ação penal ou que a 

parte seja manifestamente ilegítima.  

 Os instrumentalistas reconheceram e adaptaram o instituto das condições da 

ação do processo civil, no processo penal e fizeram a seguinte “interpretação” do artigo 

43 do CPP. O inciso I passou a “representar” a impossibilidade jurídica do pedido; o 

inciso II, a ausência de interesse de agir; e, por fim, o inciso III, a ilegitimidade para 

agir.  

Feita a adaptação, inúmeros foram os questionamentos levantados pelos 

processualistas penais sobre o verdadeiro significado da norma do artigo 43 do CPP, 

dentre eles, se deveria “adaptar” também a solução do processo civil, quando da 

ausência de um destes requisitos da ação, qual seja, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito; se somente seriam três as condições da ação, visto que o artigo 

                                                 
3A defesa de uma Teoria Geral do Processo com base na compreensão do processo como relação jurídica 
entre o juiz e as partes e estruturada a partir da Jurisdição, não se adéqua ao paradigma do Estado 
Democrático de Direito. Assim, o presente trabalho labora a partir de uma teoria do processo fundada na 
compreensão de um modelo constitucional de processo, que possui uma base principiológica uníssona. 
Confere BARROS, 2006. 
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648 do CPP elenca como requisito para a ação de impugnação autônoma – Habeas 

Corpus –, a justa causa; se a interpretação da norma do artigo 386, III do CPP, que 

dispõe que o réu será absolvido se o fato for atípico, não se equivale à interpretação que 

deve ser dada ao artigo 43, I do CPP, qual seja, que se o fato narrado evidentemente for 

atípico, deve o juiz julgar o mérito.  

Dentre as críticas, faz – se presentes e imprescindíveis as de Coutinho (1998), 

em relação ao inciso I, do supracitado artigo 43, que os instrumentalistas “denominam” 

impossibilidade jurídica do pedido. Coutinho afirma que no processo penal, 

diferentemente do processo civil, a tese da possibilidade jurídica deve ser vista de forma 

positiva, ou seja, o crime que se imputa ao autor da conduta deve estar tipificado na 

legislação processual penal, sendo, portanto, inaceitável considerar o referido inciso 

como possibilidade jurídica. 

Ainda em relação a este inciso, mas levando em consideração o texto “ipsis 

literis” da norma, Coutinho faz a seguinte explicação em relação à expressão 

“evidentemente”. Se os fatos narrados pelo autor forem considerados “prima facie” 

típicos, somente no curso do processo, verificar-se-á se os são. Ao passo que se o juiz 

ao analisar a inicial verificar que “o fato, absolutamente, não constitui crime”, 

(COUTINHO, 1998, p. 151) ele deve extinguir o processo com julgamento de mérito. 

“Qualquer dúvida, a mínima que seja, leva o juiz a decidir positivamente, instaurando o 

processo”. (COUTINHO, 1998, p.151) 

A interpretação dada por Coutinho, a este dispositivo legal, revela que o juiz 

deve julgar o processo, analisando o mérito, visto que o fato narrado não se enquadra a 

nenhum tipo legal, para a configuração do crime. Logo, deve-se considerar o pedido 

feito pela parte autora – vítima ou Ministério Público – improcedente. Ressalta-se que o 

próprio Liebman, considera possibilidade jurídica adstrita ao mérito.  

Coutinho se manifesta em relação à Grinover, afirmando que apesar de 

instrumentalista, ela é uma reação contrária à “própria doutrina processual civil” 

(COUTINHO, 1998, p. 148). Ela passa a analisar as condições da ação, levando em 

consideração as particularidades do processo penal.  

Grinover (1977) critica a doutrina brasileira que ensina que os incisos I e II do 

artigo 43 do CPP referem-se à possibilidade jurídica. Tanto a tipicidade quanto a 

inexistência de punibilidade são matérias de mérito no processo penal. Logo, para ela, a 
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possibilidade jurídica no processo penal, que acarretaria o arquivamento do processo, 

quando da sua ausência, seria porque “não se satisfez um requisito, ou não se praticou 

um ato prévio, sem o qual o ordenamento nega ao autor o exercício do direito de ação” 

(GRINOVER, 1977, p. 80) e não as assertivas dos incisos I e II do artigo 43.  

A legislação brasileira prevê que na hipótese do inciso III do artigo 386 do CPP, 

o juiz deve extinguir o processo com julgamento de mérito, absolvendo o réu, já que o 

fato imputado a ele não é considerado infração penal, ou seja, o fato é atípico. Como 

considerar a atipicidade do inciso I do artigo 43 como possibilidade jurídica e a 

atipicidade do artigo 386, III como mérito? A atipicidade “preclui a via judiciária ao 

novo exercício do direito de ação, por configurar sentença de mérito, quer quando 

pronunciada afinal (art. 386, III, CPP), quer quando pronunciada antecipadamente (art. 

43, I, CPP).” (GRINOVER, 1977, p. 72) Grinover conclui dizendo que “não é 

tecnicamente correto enquadrar a mesma circunstância, ora como condição da ação, ora 

como sentença de mérito, apenas com vistas ao momento procedimental no qual o juiz a 

pronuncia.” (GRINOVER, 1977, p. 74 e 75).  

Grinover expõe nos manuais em que é co-autora o seu entendimento de que a 

tipicidade e a ausência de punibilidade são matérias relativas ao mérito.4  

Em relação ao interesse de agir, Grinover pondera que ele “está implícito em 

toda acusação, porquanto o Estado não pode impor a pena senão através das vias 

jurisdicionais.” (GRINOVER, 1977, P. 109) Logo, ele não pode ser “condição de 

admissibilidade da ação penal condenatória”.(GRINOVER, 1977, p. 132/) 

Em relação à justa causa – condição prevista no artigo 648, I do CPP, para que 

na sua falta, seja proposto Habeas Corpus – Grinover defende ser esta “condição de 

procedência do pedido” (GRINOVER, 1977, p. 133) motivo pelo qual somente com 

novas provas a ação penal poderá ser novamente iniciada. 

Em relação ao inciso III do artigo 43 do CPP, “denominado” legitimidade para 

agir, Grinover expõe que “quando o autor não é titular da ação ajuizada, falta-lhe 

legitimação para agir”. (1977, p. 148). Ao passo que a outra parte, o legitimado passivo, 

“deve ser o titular da relação jurídica substancial litigiosa: a pertinência da ação àquele 

que a propõe há de ser vista em confronto com a outra parte.” (GRINOVER, 1977, p. 

                                                 
4GRINOVER; FERNANDES; GOMES FILHO, 2004, p. 78 e 79 e CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2007, p. 275.  
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150). Grinover (1977) cita como exemplo de ilegitimidade passiva, propor a ação penal 

condenatória em face de uma testemunha, e não em face do autor da infração penal. 

A questão da ilegitimidade da parte, para ser condizente com o Estado 

Democrático de Direito há de ser interpretada em relação ao autor e ao réu. Conforme 

Fazzalari (2006) tem direito de ação qualquer das partes no processo como 

procedimento em contraditório, uma vez que “cada parte tem uma série de poderes, 

faculdades, deveres, assinalados exatamente para realizar, como uma série de atos, a sua 

participação no processo, ou seja, o contraditório.” (FAZZALARI, 2006, p.505) Assim, 

ambas as partes tem direito de ação, aqui entendido como legitimados ao provimento, 

superando assim a proposta relacionista de legitimados ativos e passivos. 

Segundo Grinover (1977), a ilegitimidade para agir, acarreta o arquivamento do 

processo, sem o julgamento de mérito, já que analisando a norma do parágrafo único do 

artigo 43 do CPP, chega-se à conclusão de que se permite novo exercício da ação penal, 

se a ação for proposta por parte legítima ou satisfeita a condição do inciso III. Logo, a 

inexistência de legitimidade “ad causam” não faz coisa julgada material, possibilitando 

o ajuizamento da ação penal. “É que o desprezo da demanda não prejudica o pedido, 

não significa decisão sobre o mérito e, portanto, não preclui a via judiciária a novo 

exercício da ação, desde que satisfeito o requisito que faltou anteriormente.” 

(GRINOVER, 1977, p. 154).  

Percebe-se, entretanto, que apesar dos questionamentos e críticas, a solução 

adotada pelos magistrados no processo penal é a mesma utilizada no processo civil. 

Verificada a existência dessas “condições de admissibilidade do julgamento do pedido”, 

(LIEBMAN, 1984, p. 154) a denúncia ou queixa será aceita, com todas as suas fases até 

a análise do mérito, que julgará o pedido da vítima ou do Ministério Público procedente, 

condenando o acusado, ou improcedente, absolvendo o mesmo.  Entretanto, se faltar 

uma das condições da ação, ocorre a rejeição da queixa ou da denúncia – Caput do 

artigo 43 do CPP –, e o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito, conforme o 

seguinte caso concreto: 
 

Queixa-Crime - Recebimento - Impossibilidade - Inexistência de elementos 
a comprovar a viabilidade da acusação - Inicial rejeitada - Não se exige 
prova plena para o recebimento da denúncia ou queixa, mas não se pode 
fazê-lo sem a existência de elementos que tornem viável a acusação. 
(MINAS GERAIS, 2002) 
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Coutinho defende que “parte da doutrina do processo penal, de regra livre das 

raízes do processo civil, desde logo não aceita a adaptação, apresentando as condições 

da ação no processo penal a partir da interpretação do art. 43 do CPP.” (COUTINHO, 

1998, p. 148). Para ele, as condições da ação seriam: “a) tipicidade objetiva; b) 

punibilidade concreta; c) legitimidade da parte; d) justa causa (referente ao art. 43, III, 

2ª parte do CPP).” (COUTINHO, 1998, p. 148 e 149) E não a classificação de Liebman 

usada no processo civil: interesse de agir, legitimação para agir e possibilidade jurídica 

do pedido. Ele conclui dizendo que, “basta, por enquanto, deixar claro a impossibilidade 

de transferir ao processo penal a postura do processo civil. Como definidas naquele 

ramo, hoje, não se amoldam ao processo penal.” (COUTINHO, 1998, p. 149).  

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As condições da ação penal devem ser interpretadas levando em consideração às 

particularidades do processo penal. Poder-se-ia considerar as normas do artigo 43 do 

CPP como as condições da ação penal, se as conseqüências da inexistência de uma 

destas condições fossem distintas da do processo civil.  

 Possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade ad causam, conforme 

norma expressa da legislação processual civil, acarretam na sua ausência, extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Interpretação esta que deve ser reconstruída no 

processo penal.  

 Quanto à possibilidade jurídica, que deve ser vista sob a forma positiva, sempre 

que o fato for atípico, deve o juiz extinguir o processo por sentença definitiva, por duas 

razões, quais sejam: atipicidade é matéria ligada ao mérito e para evitar antinomia entre 

as normas do artigo 43, I e do artigo 386, III ambos do CPP, que dizem respeito à 

atipicidade do fato imputado. O que deve ocorrer é uma interpretação expansiva do 

artigo 386, III que prevê a absolvição do réu, sempre que o fato não for considerado 

infração penal, que é o mesmo que dizer, sempre que o fato for atípico.  Em relação ao 

inciso II do artigo 43, CPP sempre que estiver extinta a punibilidade do réu, deve-se o 

juiz prolatar sentença definitiva, visto que a punibilidade é matéria de mérito, não 

podendo mais punir o imputado pelo fato típico e culpável cometido.  
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 Quanto ao interesse de agir, a ação penal condenatória deve sempre ser proposta 

fundada em indícios de autoria e materialidade, demonstrando o interesse-necessidade 

implícito nesta ação, sendo que se inexistente o interesse de agir, deve o juiz arquivar o 

processo sem o julgamento do mérito, para se evitar uma lide desnecessária, visto que a 

ação penal coloca o acusado em uma situação ímpar em relação aos direitos da 

personalidade, à violação da sua intimidade e de sua dignidade.  

 Conforme norma expressa do parágrafo único do artigo 43 do CPP, a ação penal 

poderá ser proposta, desde que por parte legítima ou que seja satisfeita as condições do 

artigo 43, III. Quanto à legitimidade “ad causam” duas interpretações, a priori, 

poderiam ser aceitas: o juiz arquivaria o processo por sentença terminativa baseando-se 

na assertiva de que para se propor ação penal, não pode haver coisa julgada material; o 

juiz extinguiria o processo por sentença definitiva, já que a ação somente poderá ser 

proposta por parte legítima, o que significa dizer que em relação à parte ilegítima o 

processo estaria extinto com julgamento de mérito. Ambas as interpretações estão 

fundamentadas no parágrafo único do artigo 43 CPP. É interessante ressaltar que a 

norma do parágrafo único somente faz referência ao inciso III, do mesmo dispositivo 

legal. Logo, em relação aos incisos I e II, a rejeição da denúncia ou queixa obstará ao 

exercício da ação penal, já que ocorreu a coisa julgada material, tendo sido o processo 

extinto por sentença de mérito. O direito de ação cabe ao autor e ao réu, isto é, aos 

legitimados ao provimento, para que seja efetivado o entendimento de Fazzalari do 

processo como procedimento em contraditório. Logo, na inexistência de legitimidade 

ativa da parte, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, sendo possível o 

exercício da ação penal, se promovido pela parte legítima, conforme parágrafo único do 

artigo 43 do CPP. Ao passo que, na inexistência de legitimidade passiva, o processo 

deve ser extinto com julgamento de mérito, garantindo a coisa julgada material em 

relação à parte passiva e possibilitando à parte ativa que ajuíze nova ação em relação ao 

verdadeiro legitimado passivo.   

 Enfim, as condições da ação penal é mérito e é preliminar. Mérito em relação à 

possibilidade jurídica e à legitimidade “ad causam” passiva, e preliminar em relação ao 

interesse de agir e à legitimidade “ad causam” ativa. 
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RESUMO 

A atenção dispensada em nossos dias atuais com as ações coletivas tem sido das mais 

valiosas, afinal, atualmente, ainda mais pela origem do “anteprojeto de Código 

Brasileiro de Processos Coletivos”, a doutrina tem se colocado a discutir questões desta 

natureza, sendo que devemos destacar o fato de que na maioria delas encontramos 

questões atinentes a “legitimação e coisa julgada”, dado a complexidade destes dois 

institutos quando tratamos da tutela coletiva. Ora se o direito processual coletivo já era 

uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro, atualmente vêm ganhando ainda 

maior espaço. O estudo visa enfrentar o direito processual coletivo no que se refere a 

“legitimação coletiva”, em suas duas esferas, tanto ativa como passiva, e ainda visa 

estudar o processo coletivo como um direito fundamental que têm como titular toda a 

coletividade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: TUTELA COLETIVA; AÇÃO COLETIVA; PROCESSO 

COLETIVO; LEGITIMIDADE.  

 

ABSTRACT 

The attention excused in our current days with the class actions has been of most 

valuable, after all, currently, still more for the origin of the “first draft of Brazilian Code 

of Collective Processes”, the doctrine has if placed to argue questions of this nature, 

being that we must detach the fact of that in the majority of them we find questions 

atinentes the “legitimation and judged thing”, data the complexity of these two justinian 
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codes when we deal with the collective guardianship. However if the collective 

procedural law already was a reality in the Brazilian legal system, currently comes 

gaining still bigger space. The study it aims at to face the collective procedural law with 

respect to “collective legitimation”, in its two spheres, active as in such a way passive, 

and still it aims at to study the collective process as a basic right that have as titular all 

the collective. 

 

KEYWORDS: TUTELA COLLECTIVE; COLLECTIVE ACTION; CASE 

COLETIVO; LEGITIMIDADE. 

 

 

 

1. Introdução. 

 

  Tratar tutela coletiva como instrumento de efetividade das relações de 

consumo significa analisar um tema que vêm ganhando espaço em todas as esferas do 

mundo jurídico, especialmente no tocante ao direito do consumidor, afinal, este por 

certo merece realce maior quanto ao tema, considerando que a relação de consumo 

permeia a vida do cidadão no seu dia-dia, sendo que à descoberta de meios que visem 

facilitar estas relações apresenta-se como de extrema relevância ao ordenamento 

jurídico. 

  E neste contexto, devemos ressaltar que à massificação que tomou 

conta do estado moderno vêm crescendo, sendo responsável pelas disputas cotidianas 

que envolvem grupos das mais diversas posições, sendo que notável dia a dia o 

surgimento de lides coletivas, e com isso surgem às novidades no contexto jurídico, que 

nos leva a uma reflexão diária, afim, de aferirmos melhores meios para disposição 

destas lides.  

 Com isso, devemos enfrentar o tema das ações coletivas, com escopo 

essencial no tocante à legitimidade nas ações coletivas frente a relações de consumo, 

aspecto este que vêm merecendo destaque no cenário nacional do direito coletivo, e com 

isso, vem ganhando espaço nas divergências doutrinárias, opondo grande parte da 

doutrina acerca do tema, demonstrando com isso uma evolução permanente no tema. 
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   Por isso, devemos analisar a legitimação nas ações coletivas, 

analisando os pólos, tanto ativo como passivo, certos de que a preocupação pertinente 

esta composição é de extrema relevância ao estudo das lides coletivas. 

  

2. Legitimidade nas ações coletivas. 

  

 A legitimidade é um tema, que por certo vem sendo enfrentado por 

juristas em todo país, afinal, todo jurista se depara com este enfrentamento no exercício 

profissional, todo momento se vê frente a ações que lhe exigem tal exercício de 

aquilatar a legitimidade ativa e passiva, senão vejamos: 

 Ao redigir uma “regulamentação de direito de visitas”, o jurista de 

imediato se depara com a celeuma de se indagar quanto ao pólo passivo desta ação, 

afinal, estaria ele ingressando em juízo, com tal ação, “em face”, da mãe ou da criança? 

 Pois bem, o exemplo acima serve apenas para ilustrar a importância do 

tema, mesmo se tratando de direito de família, em ações muitas vezes cotidianas, e com 

isso, ensejando reflexões na seara das ações coletivas, aumentam-se ainda mais as 

dúvidas, por não haver posicionamento uníssono, mas sim muitas celeumas que cercam 

o tema. 

 Assim, passemos a analisar o tema. 

   

2.1. A legitimidade coletiva ativa nas ações coletivas que versem sobre relações de 

consumo. 

 

 O que se deve analisar neste contexto é o fato de ser ou não taxativo o 

rol de legitimados para comporem o pólo ativo das ações coletivas, sendo que nesta 

será, temos doutrinadores que posicionam de forma a não ser taxativo e outros que 

entendem ser exaustivo, taxativo o rol.  

  Neste contexto, temos que o que se discute, é a possibilidade que o 

magistrado possui de reconhecer novos legitimados, e com isso estender o rol de 

legitimados ativos, e ainda a consideração quanto ao “poder ou dever” fazê-lo. Com 

isso, dado a estas dúvidas que o cercam, deve o legitimado coletivo comprovar 

condições pertinentes ao litígio, compondo todas as condições para tal exercício. 

 Ainda neste contexto, ou ponto de extrema relevante, refere-se à 

atuação do Ministério Público, o qual, dentro do rol estabelecido pelo legislador, quanto 
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à legitimidade ativa, é denominado de “legitimado universal” em processos coletivos, e 

com isso goza de uma legitimidade ativa coletiva, plena e absoluta, estando legitimado 

para “todas1" as ações coletivas. Tal legitimação nos parece pertinente, face às 

condições que o Ministério Público reúne frente aos demais legitimados, no que tocante 

aos conhecimentos jurídicos, conhecimento técnico, porém, mesmo assim, deve, se 

submeter ao critério de avaliação do magistrado, demonstrando ter “pertinência 

temática” como assim expressa o Supremo Tribunal Federal. 2

 Com isso, devemos salientar que incumbe ao magistrado avaliar a 

pertinência temática no pólo ativo da ação coletiva, e ainda, se não houver tal 

pertinência, ainda sim, sendo demonstrado que o objeto da ação exista, deve o 

magistrado proceder, sua adequação, ou seja, a substituição do autor (inadequado, não 

pertinente), por um autor, legítimo, que irá ocupar o pólo ativo do processo coletivo, de 

forma a conduzir o processo de forma eficaz. 

    

2.2. A legitimidade coletiva passiva nas ações coletivas que versem sobre relações 

de consumo. 

 

  Pois bem, no contexto da relação consumo, nos parece um tanto 

quanto claro que o pólo passivo da demanda sempre será um fornecedor, porém o 

estudo visa não só acentuar um entendimento aparentemente óbvio, mas o estudo deste 

item, edifica-se na premissa de que além o fato de que compor este pólo passivo, de 

forma correta é uma tarefa árdua, na qual encontramos alguns percalços. 

  Assim, devemos considerar que a questão atinente à legitimação 

coletiva passiva é extremamente divergente na doutrina, dividindo grande parte da 

doutrina, acerca de sua possibilidade ou não, sendo que neste cenário, opõe se 

doutrinadores renomados que divergem de sobremaneira em seus argumentos, tentando 

justificar a existência ou não da legitimação coletiva passiva3. 

                                                 
1 “...o Ministério Público tem legitimação ampla e irrestrita para promover a ação civil pública, mas 
desde que o bem tutelado tenha natureza típica de direito ou interesse difuso e coletivo.”(g.n.) - 
(ZAVASCKI, 2007,  p. 77) 
2 O Supremo Tribunal Federal assinala, também neste sentido, atribuindo a tal análise a expressão 
“pertinência temática”, demonstrando que o legitimado ativo deva comprovar em juízo, e submeter-se à 
apreciação do magistrado, o seu vínculo de afinidade temática, como ao expressar que o Ministério 
Público não esta legitimado a propor ação coletivas tributárias, nem aquelas atinentes a direitos 
individuais disponíveis [...] (ADI 2482/MG, STF, Pleno, relator Min. MOREIRA ALVES, j. 
02.10.2002, DJ de 25.04.2003, p. 32.)”. 
3 Destaca Pedro Dinamarco, que apesar de ser recomendável que haja previsão legal da ação coletiva 
passiva, ou como destaca: “defendant class action”, ensejando com isso alterações substâncias das regras 
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  Consideremos entre os juristas que destacam o tema, Ada Pellegrini 

Grinover4 a qual se posiciona de maneira favorável à legitimidade passiva ou ação 

coletiva passiva destacando à necessidade do magistrado proceder à adequação da 

“representatividade adequada5", sendo que agindo desta forma, estaria o magistrado 

privando por uma maior efetividade do processo coletivo. Devemos destacar ainda que 

“ao analisar o Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seus arts. 81, 82 

e 103, sendo que, a ação coletiva só poderá ser proposta pelos representantes adequados, 

não podendo contra eles ser ajuizada”. 6  

   Aqueles que entendem não ser possível a ação coletiva passiva se 

arrimam no fato de não estar presente no texto legal, o que por si só já bastaria para 

impossibilidade tal situação; pela dificuldade na identificação do representante 

adequado (pólo passivo); quanto à coisa julgada coletiva. 

   Os argumentos suscitados de forma favorável à legitimação passiva em 

ações coletivas, firmam-se em legislações como: Lei da Ação Civil Pública – artigo 5º, 

§ 2.7; Código de Defesa do Consumidor – artigo 107 8; Código de Defesa do 

Consumidor – artigo 83 9.  Neste cenário ainda, existem, por parte de seus próprios 

defensores, dúvidas no que se refere a conseqüência da coisa julgada.10

 Já para os que posicionam de forma a entender a “impossibilidade” da 

legitimidade coletiva passiva, servem-se dos seguintes argumentos: Código de Defesa 

                                                                                                                                               
relativas a coisa julgada, leciona que atualmente, não é possível reconhecer tal fenômeno. 
(DINAMARCO, 2001 p. 268-273). 
4 Recomenda-se a leitura de GRINOVER, A. P. Ações coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a 
legitimação e a coisa julgada. Revista Forense, nº 301, p. 3-12. 
5 “Mas o reconhecimento ao juiz de poderes para aferir a ‘representatividade adequada’ do legitimado à 
ação coletiva, se é importante nos casos de legitimação ativa, assume maior relevância ainda quando se 
admita a existência, no ordenamento de uma ação (individual ou coletiva) contra a classe, conferindo-se a 
esta a legitimidade passiva para a causa.”(g.) - (GRINOVER, 2006. p. 215)  
6 ARRUDA ALVIM, Arruda, et al., Código do consumidor comentado, 1995, p. 346. 
7 “... facultando ao Poder Público e a outras associações legitimadas, nos termos do caput, habilitar-se 
como litisconsortes de qualquer das partes. É evidente, portanto, que se a intervenção no processo de 
entes legitimados às ações coletivas pode se dar como litisconsortes do autor ou do réu, é porque a 
demanda pode ser intentada pela classe ou contra ela”. - (GRINOVER, 2006. p. 218).  
8 “... contempla a chamada ‘convenção coletiva de consumo’, permitindo às entidades civis de 
consumidores e às associações de fornecedores, ou sindicatos de categorias econômica, regular, por 
convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à 
qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e 
composição do conflito de consumo”. - (in GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: estudos e pareceres. 
São Paulo: Editora Perfil, 2006. p.218). 
9 “O sentido do dispositivo é o da irrestrita tutelabilidade, em juízo, das questões inerentes às relações de 
consumo, consubstanciando a idéia da efetividade do processo”. (GRINOVER, 2006. p.219). 
10 Idem, p. 219.  
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do Consumidor – artigo 82. 11 – texto normativo obstáculo insuperável 12; Identificação 

do representante adequado – pois não há identificação legislativa; Coisa julgada coletiva 

– regramento (possibilidade de prejudicar direitos individuais). 

 

3. A efetividade do processo como um direito fundamental. 

  Atualmente a tutela jurisdicional, não tem sido das melhores, a 

prestação, desta tutela, que em tese é de “monopólio13” do Estado, não têm sido 

prestado da melhor forma, deixando a desejar no que se refere especialmente a 

jurisdição, daí, a se colocar a questão da efetividade, e ainda mais, tal efetividade 

enquanto direito fundamental. Com a tutela jurisdicional coletiva não tem sido diferente 

afinal a tutela jurisdicional desta conta com o mesmo aparato judicial, que não consegue 

atender a demanda, tornando não efetiva, muitas vezes a prestação jurisdicional. 

  Pois bem, neste contexto, devemos considerar que em todo momento o 

legislador, vêm tentando amenizar as atrocidades causadas pelo judiciário, pela falta do 

aparato necessário, pela falta de servidores, juízes, por um sistema que não permite 

realmente uma celeridade na tutela jurisdicional, e ainda, quando esta prestação 

jurisdicional refere-se a toda uma coletividade, fica ainda pior a situação, pois os danos 

são ainda mais catastróficos. 

  Assim devemos clamar sempre por um judiciário realmente 

comprometido com um processo efetivo e célere, de forma a oferecer à sociedade uma 

jurisdição realmente comprometida com o bem estar de todos, principalmente por um 

judiciário com decisões realmente efetivas. 

  Devemos pensar o processo coletivo como um direito fundamental 14, 

                                                 
11 Sendo que tal dispositivo, talvez seja a maior, fonte normativa da legitimação coletiva, os entes ali 
colocados não poderiam vir à ocupar o pólo passivo da demanda, podendo apenas figurar como autores, 
ocupando-se assim o pólo ativo das demandas coletivos que venham a atuar. 
12 DINAMARCO, P. “Las acciones colectivas pasivas em el Código Modelo de procesos colectivos para 
Iberoamérica”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogêneos – hacia um 
Código Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.). México: 
Porrúa, 2003, p. 132. 
13 Há que se ressaltar neste contexto, que ao afirmarmos que o monopólio da jurisdição é do Estado, 
devemos ressaltar que nos referimos aos mecanismos de monopólio, sendo que alguns atos fogem da 
esfera estatal, tais como a “arbitragem”, porém, nesta esfera não têm-se a coerção que somente será 
exercida pelo Estado. Exemplo: quando o cidadão deixa de comparecer perante o juízo arbitral, não pode 
o juiz arbitrar, exercer função típica do Poder Judiciário, a de coerção deste indivíduo, tendo que requerer 
a um Juiz togado, para que o faça. 
14 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 110-111: “Os direitos fundamentais constituem uma 
categoria jurídica, constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção da dignidade humana em todas 
as dimensões. Destarte, possuem natureza poliédrica, prestando-se ao resguardo do ser humano na sua 
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inerente à coletividade, que demanda de uma maior atenção tanto dos legisladores ao 

elaborarem as normas inerentes a ele, e ainda mais, quanto ao judiciário quando da 

aplicação destas normas, visando uma efetividade deste direito fundamental. 15

   Neste contexto, devemos ressaltar que os direitos fundamentais não se 

referem somente ao indivíduo, que, subjetivamente pode opô-los contra o Estado e ao 

particular, mas, ao contrário, esta, ligado a direitos inerentes à própria estrutura do 

Estado, e, assim sendo, traduzem-se em direito ligado à sociedade, necessários a 

evolução da ordem social. A celeridade é mereceu destaque ainda, quando da Emenda 

Constitucional 45, de 08 de dezembro de 2004. 16

  Embora já consagrado implicitamente, o princípio da celeridade foi 

destacado pelo Constituinte Derivado, evidenciando, desta forma, o anseio social pela 

necessidade de se pensar na efetividade do processo, em especial para o nosso estudo, à 

efetividade do processo coletivo, em seu sentido amplo, garantindo à prestação 

jurisdicional justa, célere e efetiva. 17

  Pois bem, feitas as considerações pertinentes ao aspecto da efetividade 

do processo coletivo, entendimento este que entendemos ser o mais oportuno ao tema, 

face, a sua importância coletiva, devemos salientar que a celeridade como instrumento 

de efetividade de direitos fundamentais, não depende apenas de questões jurídicas, 

afinal é fato que nos últimos tempos, talvez na última década o número de processos 

aumentou consideravelmente, mesmo os processos coletivos, que eram mais distantes 

de nossa realidade, hoje encontram-se a cada dia mais presentes no dia-dia no judiciário, 

e com isso, assim, dependemos também de questões orçamentárias para podermos 

aparelhar devidamente o judiciário, afim de que este cumpra seu papel de efetivar os 

processos a que são chamados a apreciar. 
                                                                                                                                               
liberdade (direitos e garantias individuais), nas suas necessidades (direitos econômicos, sociais e 
culturais) e na sua preservação (direitos à fraternidade e à solidariedade).14 (g.d.). 
15 BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas – limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 82-83: “A 
efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela 
representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 
íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social”. 
16 A qual inseriu o inciso LXXVIII ao artigo 5º, que assim dispôs “a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação”, com isso, trouxe taxativamente o princípio da celeridade processual. 
17 Pietro de Jesús Lora Alarcón, nesse sentido, assevera que “A razoabilidade e, também, a 
proporcionalidade, como princípios norteadores da atuação estatal, aliás, decorrentes do aspecto material 
ou substancial da cláusula do devido processo legal, permitem asseverar que o prazo não pode ser tão 
extenso que protele a necessária prestação, como igualmente não pode ser tão exíguo que comprometa o 
contraditório ou a ampla defesa, ou mesmo, a satisfação do direito”. (in TAVARES, André Ramos; 
LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. (coord.). Reforma do Judiciário analisada e 
comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 27-47. 
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  Porém esta questão orçamentária é sim uma atribuição do Estado, da 

qual não temos a menor responsabilidade, da qual devemos nos eximir, e não considerar 

quando da exigência de efetividade, afinal, no aspecto jurídico temos direitos, direitos 

estes fundamentais, e que pelo seu caráter fundamental, merece ser efetivo. 

  Com isso, podemos destacar que o processo coletivo deve ser efetivo, 

superando qualquer questão que seja de responsabilidade do Estado, e ainda que 

incumbe ao poder judiciário, utilizar todos os meios a sua disposição para efetivar a 

lides coletivas, de cumprir seu papel, e aplicar a lei de maneira justa e eficaz. 

 

Considerações finais. 

 

 Podemos concluir, que as ações coletivas são uma realidade em nosso 

ordenamento jurídico, que seu estudo permeia a vida dos operadores jurídicos, e ainda 

que muitas são as dúvidas pertinentes ao tema, mas que tais dúvidas refletem a evolução 

do tema, revela que está havendo estudos, e que estes estudos têm influenciado dia-dia a 

mentalidade de nossos julgadores. 

 A questão da legitimação coletiva representa um fenômeno que tem 

atormentado nossos juristas, os quais tem se disposto a enfrentá-lo em função de sua 

necessidade quando se trata de ações coletivas, afinal, aquilatar seu real foco, é de 

extrema necessidade para lidar com as ações coletivas. 

   Quanto à efetividade do processo coletivo, também têm se mostrado 

cada dia mais necessário e oportuno, afinal, em um contexto jurídico em que as ações 

coletivas têm aumentado dia-dia, de forma a compor grande parte das lides em trâmite 

em nosso judiciário, e ainda face ao número de pessoas que são influenciadas pelas 

decisões nestas ações, temos sim, que considerar o fato de que o processo coletivo justo 

e efetivo é um direito fundamental de toda a coletividade. 
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A LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO:  

POSSIBILIDADES DO PENSAMENTO DE JÜRGEN HABERMAS. 

 

Francisco Bertino de Carvalho∗

 

RESUMO 

As modificações na estrutura das sociedades pós-modernas exigiram a reformulação dos 

conceitos sociais, políticos e jurídicos das instituições existentes na sociedade, em 

especial do Estado. A jurisdição, concebida originalmente na visão de Montesquieu 

como uma atividade técnica de revelação de significados da legislação, não pode mais 

ser compreendida nesta restrita dimensão. A importância do direito na construção das 

relações sociais, assim como da jurisdição na efetividade do direito, especialmente por 

força da necessidade de superação efetiva do paradigma do positivismo, implica na 

busca de critérios de legitimação da atividade jurisdicional encontrada nas sociedades 

pós-modernas. Dentre as propostas surgidas para reconstruir a concepção do direito, 

destaca-se a idéia da ação comunicativa de Jürgen Habermas. A partir de uma sintética 

exposição dos elementos significativos no pensamento do doutrinador em referência, 

em especial da proposta de substituição da razão prática pela razão comunicativa, bem 

como da ação comunicativa, apresenta-se, de forma resumida, a crítica de Jürgen 

Habermas ao positivismo, ao realismo, a teoria da argumentação de Ronald Dworkin, a 

concepção do doutrinador da escola de Frankfurt sobre legitimação do direito, validade 

e fundamentação do direito, e, ao final, sobre a legitimação da jurisdição. Em suma, 

analisa-se a hipótese de legitimação da jurisdição no pensamento de Jürgen Habermas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: JURISDIÇÃO. LEGITIMIDADE. JÜRGEN HABERMAS. 

 

ABSTRACT 

The chances in the postmodern societies structures have claimed for the reformulation 

of social, politcs and legal concepts, of the institutions that exist in the society, especialy 

in the State. The jurisdiction, in the original vision of Monstesquieu was only a tecnical 
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activity for the revelation of the law´s meanings, what cannot longer be understood in 

this restricted dimension. The law importance for the  social relations construction, as 

how the jurisdiction for right effectiveness, specialy because of the necessity to overrule 

the positive law doctrine, demands a search for the legitimation criterions of the 

jurisdictions activities, found on the postmodern societies. Among the propositions 

raised to rebuilt the concept of law, has standed out the idea of communicative action 

sustained by Jürgen Habermas. From a resumed exposition of Jürgen Habermas´s 

significative thought, especialy of the proposition to replace practical rationality for the 

communicative rationality and communicative action, shows, in a concised way, the 

Jürgen Habermas´s criticism about the positive law doctrine, the realism, the Ronald 

Dworkin´s argumentation theory, the opinion from the professor of the Frankfurt 

school, about of right´s legitimation, validity and grounds of law, and, at last, about 

legitimation of jurisciction. In abstract, follows an analysis of Jürgen Habermas´s 

thoughts about the hipothesis legitimation of jurisdiction. 

 

KEY WORDS: LEGITIMITY. JURISDICTION. JÜRGEN HABERMAS. 

 

INTRODUÇÃO.   

As modificações na estrutura das sociedades pós-modernas exigiram a reformulação dos 

conceitos dos conceitos sociais, políticos e jurídicos das instituições existentes na 

sociedade, em especial no Estado. O ideal original da Revolução Francesa que 

disseminava uma sociedade civil igualitária, fraterna e livre, tanto em suas relações 

entre particulares, quanto, e principalmente, em suas relações com o Poder Público, 

projetou um Estado que veio a ser transformado substancialmente no decorrer do Século 

XX pelas (re)evoluções sociais que marcaram o que Eric Hobsbawm designou por “Era 

dos Extremos”1.  

As mudanças afetaram toda a sociedade e inteiramente o Estado. Com a prestação 

jurisdicional não foi diferente. A jurisdição, concebida originalmente na visão de 

Montesquieu como uma atividade técnica de revelação de significados da legislação não 

mais pode ser compreendida nesta dimensão restrita. A importância, do direito na 

construção das relações sociais, e da jurisdição na efetividade do direito, especialmente 
                                                 
1 HOBSBAWM, Eric J.. A era dos extremos: o breve Século XX - 1914/1991. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999. 
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por força da necessidade de superação efetiva do paradigma do positivismo, implica na 

busca de critérios de legitimação da atividade jurisdicional encontrada nas sociedades 

pós-modernas.  

Dentre as propostas surgidas para reconstruir a concepção do direito, destaca-se a idéia 

da ação comunicativa de Jürgen Habermas que, aplicada ao direito, se apresenta como 

uma alternativa de legitimação de sua atuação nas sociedades pós-modernas. 

O pensamento de Habermas, assim, é o prisma de análise de uma possibilidade de 

legitimação da nova atividade jurisdicional própria do momento atual. 

NOVOS PARADIGMAS DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. 

A visão originária de jurisdição apresentada por Montesquieu não resiste mais à 

complexidade das sociedades modernas, nem ao fenômeno contemporâneo da 

juridicização da vida, que, juntos, abarrotam o Poder Judiciário de questões para as 

quais é totalmente insuficiente a atividade de “pronunciar as palavras da lei”. 

A crescente complexidade social, política, econômica, religiosa da sociedade e a 

desagregação inevitável diante da massificação, transformaram o papel do direito e da 

Justiça como elementos essenciais à própria integração das sociedades, ampliando e 

modificando seus critérios de legitimação. Não se pode hoje imaginar um Juiz como 

mero tradutor da vontade da lei aos casos concretos, simplesmente porque não é mais 

isso que o Judiciário faz, nem é isso que se quer que ele faça. 

A solução do positivismo também se revela anacrônica. Apresentada a decisão judicial 

como integrante do sistema normativo, criadora de norma, ainda que individual, 

propagando-se que “a decisão judicial é tão-só a continuação do processo de criação 

jurídica” (KELSEN, 1998, p. 265) sua explicação como mero ato de vontade do Estado 

legitimado apenas pela competência estabelecida na lei deixa a desejar. 

O anacronismo da proposta positivista evidencia-se diante do surgimento de uma 

realidade para a qual se tornou inadequada. O que se quer dizer é que o positivismo não 

está capacitado para explicar o direito que se criou no Estado Intervencionista do Bem–

Estar, nem para o constitucionalismo surgido após a Segunda Guerra Mundial, nem para 

a dimensão político-jurídica assumida pelos direitos fundamentais nas sociedades 

contemporâneas, nem para o processo de integração supranacional. 

A evolução do constitucionalismo e da formas de controle da constitucionalidade das 

normas, desconhecidas na época da formulação original da Teoria Pura do Direito, a 
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inegável integração dos direitos fundamentais ao ordenamento, com seus conteúdos 

principiológicos e axiológicos, a excessiva juridicização da vida e o conseqüente 

alargamento do “mundo jurídico”, a ampliação da distância entre o desenvolvimento 

tecnológico e a capacidade de criar normas gerais dos órgãos estatais legitimados para 

as produzir, entre vários outros fatores que marcam a mudança dos paradigmas de 

existência do próprio direito na sociedade, implicaram na total alteração do objeto das 

decisões judiciais e, simultaneamente, na incapacidade do modelo positivista 

acompanhar esta evolução fornecendo um resultado satisfatório.  

Dada a proibição do non liquet (art. 126 do CPC), o Poder Judiciário é obrigado a 

julgar, sendo-lhe defeso alegar lacuna ou obscuridade na lei, aplicando, na falta de 

normas legais, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.  

O magistrado brasileiro, para usar o exemplo próximo, mas que não difere muito dos 

demais países, poderá abordar em suas sentenças a compatibilidade de uma lei com a 

Constituição Federal ou do Estado Federado, a amplitude do significado do princípio da 

dignidade da pessoa humana para decidir a adoção de crianças por pessoas do mesmo 

sexo, o parentesco civil de uma criança gerada no ventre de uma mulher (casada ou não) 

com a carga genética de outros pais “biológicos”, a materialidade e a territorialidade de 

uma ofensa a norma penal perpetrada no ambiente da internet, entre várias outras 

hipóteses que podem resultar da diversidade característica da vida humana nas 

sociedades pós-modernas.  

Nenhum destes casos pode ser resolvido sob a ótica do positivismo, nem mesmo o da 

compatibilidade da norma geral com a Constituição, pois nesta hipótese, usando a 

analogia escolhida pela obra clássica do positivismo, não se estaria decidindo dentro da 

moldura, mas em alguns casos até sobre a forma da própria moldura. O positivismo é 

incapaz de socorrer o magistrado na missão de julgar com a qual o mesmo depara-se 

atualmente todos os dias. Nem a inatividade e a apatia do Judiciário de Montesquieu, 

nem a discricionariedade emoldurada do juiz positivista revelam-se soluções adequadas 

para a atuação do Poder Judiciário no direito construído a partir da segunda metade do 

Século XX. 

A sociedade mudou, o Estado mudou, o Poder Judiciário e a jurisdição também. A 

adaptação da doutrina de Montesquieu ao Estado Democrático de Direito é fruto da 
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evolução do constitucionalismo contemporâneo e ultrapassa, em muito, o pensamento 

original do ideólogo francês.  

A idéia do Poder Judiciário autônomo, independente, e criador do direito individual 

evoluiu juntamente com a sociedade e próprio conceito de Estado, inclusive para 

atender, ao mesmo tempo, a uma maior complexidade social que revelou inviável a 

criação prévia de um ordenamento jurídico pleno, capaz de elucidar todas as possíveis 

controvérsias, e à transformação radical experimentada na evolução histórica do 

conceito de lei que abandonou sua acepção original de norma geral e abstrata destinada 

a orientar e regular a conduta humana com neutralidade, para tornar-se um “fato 

político”, um instrumento de governo utilizado pelo poder político para realização de 

sua própria política2.  

A evolução das instituições sociais e políticas transformou todas as funções do Estado, 

afastando-as das concepções originais de Montesquieu, e, no caso do Poder Judiciário, 

dando especial relevo à suas atribuições3, inclusive na qualidade de guardião da 

Constituição. As atribuições do Poder Judiciário na solução dos litígios tiveram que ser 

gradativamente ampliadas para viabilizar sua utilização instrumental.  

Por outro lado, a lei deixou de ser um ente racional pretensamente eqüidistante com 

inspiração ética e filosófica, para amoldar-se a uma racionalidade “político-tecnológica” 

tornando-se ele próprio também parte de um “processo de governo”4. O Poder 

Judiciário teve paulatinamente modificada sua atuação inicial de árbitro desinteressado 

para solucionar conflitos entre terceiros, para órgão de administração da justiça e, 

portanto, diante da mudança no conceito de lei, instrumento de garantia da legalidade, 

de eficácia da política5. Ainda há quem sustente a visão tradicional e ainda atribua ao 

Judiciário apenas a missão de aplicar contenciosamente a lei a casos particulares6, mas 

                                                 
2 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, 
v. 1, p. 26. 
3 “Nos derradeiros anos aumentou a influência do Poder Judiciário. Se, a princípio, era um órgão de 
pouca influência, e praticamente subordinado aos demais órgãos, hoje não somente é um órgão distinto 
mas poderoso.” (FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 473.) 
4 A ingenuidade iluminista de tentar reduzir o político ao jurídico fora suplantada pela instrumentalização 
política do jurídico. 
5 “Na verdade, o crescimento avassalador do Estado moderno está intimamente ligado ao monopólio da 
produção e aplicação do direito, portanto, à criação do direito, seja em nível legislativo, seja no nível 
jurisdicional”(SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, v. 1, p. 23.) 
6 LESSA, Pedro. Do poder judiciário. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1915, p. 1.  
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também há quem afirme que o Poder Judiciário “assegura, por suas decisões, a 

soberania da justiça, isto é, a realização dos direitos individuais nas relações sociais”7, 

concorre para o equilíbrio da sociedade8 por meio de uma fórmula consagrada 

constitucionalmente9 comprometida com o Estado Democrático de Direito e os 

princípios que o fundam10. 

Colocado o Poder Judiciário no centro deste quadro de constantes mudanças no mundo, 

na sociedade, nos indivíduos, na cultura, no direito, no Estado, fica evidente, como 

visto, que a função jurisdicional deve assumir um novo posicionamento capaz de dar à 

prestação da atividade a dimensão que se espera da instituição.  

É preciso, assim, compreender a jurisdição e encontrar a condição de sua legitimação e, 

diante da dimensão do pensamento de Jürgen Habermas, a análise de sua proposta de 

legitimação para o direito, legislado e decidido nos tribunais faz-se necessária.  

A INSERÇÃO DO PENSAMENTO DE JÜRGEN HABERMAS. 

Habermas, sociólogo e filósofo alemão da segunda geração da escola de Frankfurt, 

publicou, em 1981, a Teoria da Ação Comunicativa, por meio da qual busca recuperar o 

ponto de contato entre teoria e prática (preocupação genuinamente marxista e 

frankfurtiana). A principal questão que ele coloca é: “porque as teorias fracassam 

frente a prática?” 

A própria universalidade do saber está sustentada, e deve ser avaliada com base nos 

interesses que lhe motivam, e não na suposta “imparcialidade do método científico”. 

Habermas valoriza a razão prática como forma de oposição à dominação da razão 

técnica e propõe o diálogo engajado como legitimador do conhecimento produzido pelo 

metido da ação comunicativa.  

                                                 
7 MENDES, João. O processo criminal brasileiro apud FERREIRA, Pinto. Curso de Direito 
Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 472. 
8 “O Poder Judiciário concorre para a harmonia e o equilíbrio da sociedade. O seu objetivo é traduzir a 
realidade efetiva do direito, aplicando a justiça nas relações humanas.” (FERREIRA, Pinto. Curso de 
Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 472).  
9 “Dificilmente poderia supor-se um Estado de Direito sem a existência de um Poder Judiciário autônomo 
e independente. É uma fórmula consagrada pela doutrina contemporânea. A prática das Constituições não 
a repeliu: ao contrário, a consolidou. (idem, p. 472) 
10 “Ao Poder Judiciário cumpre assumir com firmeza a sua função e o seu compromisso com a 
democracia e com a cidadania, atribuição que lhe foi conferida pela soberania popular, pela via do Poder 
Constituinte Originário como guardião da Constituição para preservar os Princípios Fundamentais, 
fundadores do Estado Democrático de Direito”. (COSTA, Maria Isabel Pereira da. Constitucionalismo 
ou neoliberalismo: o que interessa a quem?. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 21)  
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ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DO PENSAMENTO DE HABERMAS. A 

compreensão da contribuição que o pensamento de Habermas pode oferecer para a 

abordagem de uma visão crítica da jurisdição contemporânea requer uma introdução a 

alguns conceitos trabalhados pelo mesmo que podem ser utilizados nesta abordagem. 

Da razão prática à razão comunicativa. A razão comunicativa de Habermas traz uma 

alternativa ao paradigma da filosofia que se estruturou na modernidade, o da filosofia do 

sujeito ou da consciência, caracterizado por um racionalismo individualista por meio do 

qual o indivíduo é o centro de convergência de toda moralidade, politicidade e 

conhecimento.  

Nas palavras do próprio Habermas11, a própria razão prática teria sido absorvida pelo 

sujeito. No campo jurídico, o filósofo alemão associou a pretensão de normatividade 

imediata da razão prática ao jus racionalismo e sustentou sua impossibilidade de atender 

as demandas das complexas sociedades pós-modernas12. 

Diante da pretensão de resgatar uma solução preservadora da racionalidade, Habermas 

propõe, face à viragem lingüística13, a integração social por meio da linguagem, em 

substituição a solidariedade mecânica14 e, assim, concebe a integração social, nas 

sociedades secularizadas, como um momento eminentemente lingüístico15. 

A ação comunicativa. Da idéia de uma sociedade concebida a partir da linguagem, 

Habermas introduz o “agir comunicativo” por meio do qual o entendimento a partir da 

                                                 
11 A modernidade inventou o conceito de razão prática como faculdade subjetiva. Transpondo conceitos 
aristotélicos para premissas da filosofia do sujeito, ela produziu um desenraizamento da razão prática, 
desligando-a de suas encarnações nas formas de vidas culturais e nas ordens da vida política. 
(HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de Faktizität und 
Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª ed.Trad. por 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 17) 
12 (idem, p. 19) 
13 [...] é através do medium lingüístico que a razão comunicativa se distingue da razão prática. A razão 
prática está associada a um padrão interpretativo que se entende a partir da singularidade. Mesmo quando 
busca a pluralidade, o modelo é o sujeito, ampliadas suas dimensões. [...] Por outro lado, a razão 
comunicativa insere-se no telos do entendimento a partir do medium lingüístico (MOREIRA, Luiz. 
Fundamentação do direito em Habermas. Belo Horizonte: UFMF/FAFICH, 1999, pp.108-109) 
14“Enquanto a linguagem é utilizada apenas como medium para a transmissão de informações e 
redundâncias, a coordenação da ação passa através da influenciação recíproca de atores que agem uns 
sobre os outros de modo funcional. Tão logo, porém, as forças ilocucionárias das ações de fala assumem 
um papel coordenador na ação, a própria linguagem passa a ser explorada como fonte primária da 
integração social.” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de 
Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª 
ed.Trad. por Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 36) 
15 “A prática ritual inquestionada, em sociedades de solidariedade mecânica, é substituída por um sistema 
normativo e jurídico estabelecido conscientemente pelo grupo, através do entendimento mútuo e do 
consentimento geral.” (ROUANET, Bárbara Freitag. Dialogando com Jürgen Habermas. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2005, p. 41) 
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lógica do melhor argumento se torna a fonte primária de integração social. Em outras 

palavras, a ação comunicativa dirigida, prioritariamente, a um efetivo entendimento, 

produz a expectativa de que, pelo consenso atingido, se possa alcançar a adesão dos 

atores no diálogo à solução compartilhada. 

Habermas refuta uma instância plenamente ideal (na qual os conceitos existam em sua 

pureza e integralidade) cuja inexistência busca superar pela legitimação advinda do 

diálogo engajado de uma comunidade ilimitada de intérpretes. O resultado deste 

processo de criação de uma resposta legítima não a tornará definitiva nem absoluta, pois 

sua objeção é esperada e pretendida pelo procedimento que propõe, mas será capaz de 

ser um elemento de integração social na medida em que apresente os argumentos 

suficientes para provar sua legitimidade, mesmo que circunscrita a um momento 

histórico e um espaço geográfico. 

Se o consenso é atingido com maior facilidade nas sociedades pequenas e simples, nas 

sociedades secularizadas, isto é, que abandonaram a preponderância do fator religioso 

ou da tradição institucionalizada, tornando-se extremamente complexas e plurais, 

introduz-se a possibilidade e a realidade do dissenso16 para o qual Habermas propõe, 

mesmo reconhecendo o risco da opção pelo agir estratégico17, o agir comunicativo 

como única solução18.  

O direito, em sua dimensão intersubjetiva (por pressupor uma comunidade de 

seguidores), então, surge para institucionalizar padrões comportamentais e, assim, 

garantir a coesão social, por meio da utilização da força, obstaculizando inclusive 

atuações estratégicas.   

                                                 
16 “devido à dificuldade de se canalizar as tomadas de posição entre diferentes alternativas possíveis.” 
(MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em Habermas. Belo Horizonte: UFMF/FAFICH, 1999, 
p.131) 
17 “a necessidade crescente de integração, nas modernas sociedades econômicas, sobrecarrega a 
capacidade de integração do mecanismo de entendimento disponível, quando uma quantidade crescente 
de interações estratégicas, imprescindível para a estrutura social, são liberadas. Num caso de conflito, os 
que agem comunicativamente encontram-se perante a alternativa de suspenderem a comunicação ou de 
agirem estrategicamente – de protelarem ou de tentarem decidir um conflito não solucionado. Parece 
haver uma saída através da regulamentação normativa de interações estratégicas, sobre as quais os 
próprios se entendem. (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. 
de Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª 
ed.Trad. por Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 46) 
18 “uma vez que, através dele, toda integração social dar-se-á por meio de uma linguagem 
intersubjetivamente compartilhada que acopla critérios públicos de racionalidade.” (MOREIRA, Luiz. 
Fundamentação do direito em Habermas. Belo Horizonte: UFMF/FAFICH, 1999, p.131) 
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A crítica de Jürgen Habermas ao positivismo. Jürgen Habermas apresenta limitações 

da proposta positivista argumentando que, para atender a pretensão de independência do 

direito da política19, se contenta com a legitimação da decisão judicial pela 

competência20 estabelecida no ordenamento e, em última análise, submete toda questão 

de fundamentação do direito à – irracional – norma fundamental, terminando por, em 

nome da segurança jurídica, abrir mão inteiramente da correção21 e, pior, concedendo 

indesejável e perigoso arbítrio ao juiz para incutir seus conceitos morais no julgamento, 

acobertado pelo direito22.  

A crítica de Jürgen Habermas ao realismo. Habermas reconhece a contribuição do 

realismo no abalo de dogmas da teoria do direito23, mas formula ferrenha crítica ao 

abandono absoluto da razão pela teoria, chegando a concluir pela impossibilidade de 

separar o direito da política se for adotada a visão do realismo legal24, fato que, para o 

filósofo alemão, amplia a indeterminação jurídica a ponto da pretensão de legitimidade 
                                                 
19 “(c) O positivismo jurídico pretende, ao contrário, fazer jus à função da estabilização de expectativas, 
sem ser obrigado a apoiar a legitimidade da decisão jurídica na autoridade impugnável de tradições éticas. 
Ao contrário das escolas realistas, os teóricos Hans Kelsen e H. L. A. Hart elaboram o sentido normativo 
próprio das proposições jurídicas e a construção sistemática de um sistema de regras destinado a garantir 
a consistência de decisões ligadas a regras e tornar o direito independente da política”. (HABERMAS, 
Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de Faktizität und Geltung. Beiträge 
zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª ed.Trad. por Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 250) 
20 “Essa legitimação através da legalidade do procedimento da normatização privilegia a procedência, ou 
melhor, o processo correto da positivação ou da resolução em detrimento da fundamentação racional do 
conteúdo de uma norma: regras são válidas porque podem ser proclamadas conforme às regras pelas 
instituições competentes. A legitimação da ordem jurídica em sua totalidade é transportada para o inicio, 
isto é, para uma regra fundamental ou regra do conhecimento, a qual legitima tudo, sem ser, porém, 
passível de uma justificação racional” (idem, pp. 250/251) 
21 “Por isso, a interpretação positivista da prática de decisão judicial faz com que, no final das contas, a 
garantia da segurança jurídica eclipse a garantia da correção.” (idem, p. 251) 
22 “Na proporção em que o direito vigente não é suficiente para a determinação precisa de um estado de 
coisas, o juiz deve decidir conforme seu próprio arbítrio. O juiz preenche o seu espaço de arbítrio através 
de preferências não fundamentáveis juridicamente e às vezes orienta suas decisões por padrões morais, 
que não são mais cobertos pela autoridade do direito.”(idem, p. 251) 
23 “Os realistas tinham abalado as bases de três dogmas da teoria do direito, a saber: a suposição de que 
existem direitos; a suposição de que casos atuais podem ser decididos consistentemente em conformidade 
com o direito vigente; e, com isso, a suposição central de que os juízos dos tribunais são geralmente 
racionais, ou seja, determinados suficientemente através de vantagens legais, precedentes, doutrinas 
dominantes, etc.” (idem, p. 265) 
24 Na medida em que o resultado de um processo judicial pode ser explicado pelos interesses, pelo 
processo de socialização, pela pertença a camadas, por enfoques políticos e pela estrutura da 
personalidade dos juízes, por tradições fora do sistema jurídico, a prática da decisão não é mais 
determinada internamente através da seletividade de procedimentos, do caso e do fundamento do direito. 
A lógica própria do direito, já amolecida na visão da hermenêutica jurídica, ou seja, relativizada através 
da inserção numa tradição, desaparece agora por completo, sob uma descrição “realista” do processo de 
aplicação do direito. 
Na visão do realismo legal, da Escola do direito livre e da jurisprudência de interesse, não é possível fazer 
uma distinção clara entre direito e política, lançando mão de características estruturais. (idem, p. 249) 
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do direito ficar condicionada à vontade do magistrado25. Apóia-se na pós-modernidade 

para, de uma só tacada, acertar a simplificação do positivismo e o utilitarismo do 

realismo: 

“Depois que o direito moderno se emancipou de fundamentos 

sagrados e se distanciou de contextos religiosos e metafísicos, não se 

torna simplesmente contingente, como o positivismo defende. 

Entretanto, ele também não se encontra simplesmente à disposição de 

objetivos do poder político, como um medium sem estrutura interna 

própria, como é defendido pelo realismo”. (HABERMAS, Jürgen. 

Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de 

Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und 

des demokratische Rechitstaats. 4ª ed.Trad. por Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 259) 

Para Habermas, enfim, o positivismo assenta em uma racionalidade impossível e o 

realismo aposta em uma irracionalidade indesejada. 

A crítica de Jürgen Habermas à teoria da argumentação de Dworkin. Em sua obra, 

Habermas se detém mais sobre a proposta de Ronald Dworkin, com a qual procura 

estabelecer um diálogo na tentativa de expor as incoerências do pensamento de Dworkin 

e superar as contradições apresentadas com a teoria da ação comunicativa.  

Procura expor com fidelidade a crítica da teoria dos direitos ao positivismo, à 

hermenêutica e ao realismo26, assim como ressaltar a posição no sentido da 

                                                 
25 A produção jurídica do passado perde seu domínio sobre decisões atuais, porque estas dependem 
amplamente da decisão do juiz. A pretensão de legitimidade do direito pode, quando muito, preservar seu 
sentido, caso o juiz, imitando o político, tome suas decisões voltado ao futuro e inspirando-se em 
orientações axiológicas que ele tem como racionais. O direito passa a valer, então, como um instrumento 
do controle do comportamento a ser acionado para fins racionais, isto é, fins políticos fundamentados 
utilitaristicamente de acordo com o bem estar econômico. (idem, p. 249) 
26 A teoria dos direitos, elaborada por Dworkin, pode ser entendida como a tentativa de evitar as falhas 
das propostas de solução realistas, positivistas e hermenêuticas, bem como de esclarecer, através da 
adoção de direitos concebidos deotologicamente, como a prática de decisão judicial pode satisfazer 
simultaneamente às exigências da segurança do direito e da aceitabilidade racional. Contra o realismo, 
Dworkin sustenta a possibilidade e a necessidade de decisões consistentes ligadas a regras, as quais 
garantem uma medida suficiente de garantia do direito. Contra o positivismo, ele afirma a possibilidade e 
a necessidade de decisões “corretas”, cujo conteúdo é legitimado à luz de princípios (e não apenas 
formalmente através de procedimentos). No entanto, a referência hermenêutica a uma pré-compreensão 
determinada por princípios não deve entregar o juiz à história de tradições autoritárias com conteúdo 
normativo; ao contrário, esse recurso obriga-o a uma apropriação crítica de uma história institucional do 
direito, na qual a razão prática deixou seus vestígios. Tribunais decidem sobre que direitos “políticos” 
pertencem a quem; Dworkin tem em mente os direitos que gozam de validade positiva e merecem 
reconhecimento sob pontos de vista da justiça. (idem, p. 252) 
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incorporação dos conteúdos morais (pelo direito positivo27) para criticar o 

comprometimento da teoria com a necessidade de um magistrado cuja existência real é 

questionável28 e que, no final, ainda se renderia à uma concepção de conhecimento 

focada no sujeito, centrada, agora, na figura do juiz29, cujo isolamento tornaria tão 

pouco factível a proposta quanto difícil encontrar nos homens comuns as condições 

exigidas para a implementação da proposta de Dworkin30. 

Habermas apresenta dois obstáculos em sua concepção insuperáveis para a proposta de 

Dworkin: a inviabilidade prática de confiar-se missão reconhecidamente hercúlea a 

homens comuns, e; a falta de legitimidade de confiar-se, mais uma vez, na solução 

subjetivista. 

A CONCEPÇÃO DE HABERMAS DE LEGITIMIDADE DO DIREITO.  

É preciso, por outro lado, expor a proposta do próprio Habermas para legitimação do 

direito. 

VALIDADE DO DIREITO. Habermas associa o núcleo do direito moderno ao direito 

privado31, razão de estabelecer a tensão entre facticidade e validade que deve ser 

estabilizada pelo direito na relação entre coerção (direito imposto pelo Estado) e 

liberdade (legitimação da coerção por exercer o papel de proteger a liberdade dos 

indivíduos contra excessos de outros, inclusive do próprio Estado).  
                                                 
27 A teoria dworkiniana dos direitos apóia-se na premissa segundo a qual há pontos de vista relevantes na 
jurisprudência, porque o direito positivo assimilou inevitavelmente conteúdos morais. (idem, p. 253) 
28 “Dworkin sabe que, para desempenhar essa tarefa, é preciso pressupor um juiz cujas capacidades 
intelectuais podem medir-se com as forças físicas de um Hércules. O “juiz Hércules” dispõe de dois 
componentes de um saber ideal: ele conhece todos os princípios e objetivos válidos que são necessários 
para a justificação; ao mesmo tempo, ele tem uma visão completa sobre o tecido cerrado dos elementos 
do direito vigente que ele encontra diante de si, ligados através de fios argumentativos”. (idem, p. 263) 
29 As objeções até aqui levantadas contra o sentido e a viabilidade de uma teoria do direito ideal, capaz de 
proporcionar a melhor interpretação judicial dos direitos e deveres, da história institucional, da estrutura 
política e de uma comunidade constituída segundo o direito do Estado constitucional, partiram da 
premissa de que essa teoria possui um único autor – o respectivo juiz, que escolheu Hércules como seu 
modelo. Ora, as próprias respostas que Dworkin deu, ou poderia dar, a seus críticos levantam as primeiras 
dúvidas com relação à possibilidade de se manter esse princípio monológico. (idem, p. 276) 
30 “O juiz singular tem que conceber sua interpretação construtiva como um empreendimento comum, 
sustentado pela comunicação pública dos cidadãos. Nesse sentido, F. Michelman critica a concepção 
monológica de Dworkin acerca do processo de decisão judicial: “What is lacking is dialogue. Hercules... 
is a loner. He is much too heroic. His narrative constructios are monologous. He converses with no one, 
except through books. He has no encounters. He meets no otherness. Nothing shakes him up. No 
interlocutor violates the inevitable insularity of hisexperience and outlook. Hercules is just a man, after 
all. No one manor wonam could be that. Dworkin has produced an apotheosis of appelate judging without 
auttention to what seems the most universal and striking institutional characteristic of the appelate bench, 
its plurality”.”(idem, p. 278) 
31 “dos direitos subjetivos privados, que foram talhados para a busca estratégica de interesses privados e 
que configuram espaços legítimos para as liberdades de ação individuais, constituem o núcleo do direito 
moderno.” (idem, p.47) 
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O direito, desta forma, teria dois planos de validade, a fática (eficácia social das 

normas) e a jurídica (apurada no processo legislativo pela resgatabilidade discursiva de 

seus fundamentos32) e, ao substituir as formas arcaicas de sociabilidade, incorpora 

relevante responsabilidade na integração social. 

O plano da validade jurídica requer legitimação que, para Habermas, deve ser racional e 

operar no processo de legislação33 no qual deverá haver amplo debate político efetivo, 

no qual todos tenham a possibilidade de influenciar em busca de um entendimento 

intersubjetivamente racional, pois só assim o Direito poderá promover-se em fonte 

fundamental para a integração social. 

Habermas, assim, recusa qualquer fundamentação na metafísica34, na hermenêutica, na 

tradição ou na lógica formal para o fenômeno jurídico, cuja validade esteia na 

construção intersubjetiva e histórica de “melhores argumentos”, fruto de uma dialética 

contínua35. O direito não tem ponto de partida nem de chegada, tem apenas um 

infindável caminho a percorrer, pautado pelo relevante papel que assume nas sociedades 

pós-modernas na integração social36, cuja solução possível para o filósofo seria 

exatamente a autolegislação37.  

                                                 
32 “no entendimento habermasiano, é a suposição de legitimidade do ordenamento jurídico que garante 
tanto a validade social quanto a obediência fática aos seus preceitos. Isso porque o ordenamento jurídico 
carrega uma pretensão à legitimidade, ou seja, carrega uma marca de fundamentação racional oriunda da 
resgatabilidade racional de suas pretensões de validade. Quando o Direito positivo não se assenta sobre 
bases legítimas, fica a mercê do puro arbítrio” (MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em 
Habermas. Belo Horizonte: UFMF/FAFICH, 1999, p. 138) 
33 “Isto é, com o processo legislativo cercado por cuidados e prescrições em seus procedimentos, temos 
um fundamento legítimo que aponta para uma base de validade do Direito instituído.” (idem, p. 142). 
34 Sendo a idealidade acoplada a uma facticidade que, em um primeiro momento, pertence à esfera da 
linguagem, essa tensão instaura-se, com o auxílio do agir comunicativo, no seio da sociedade. Nisso 
consiste a recusa habermasiana de uma esfera de fundamentação última. Como o conceito de idealidade 
permanece acoplado ao de facticidade, essa tensão pertence à esfera secular do mundo da vida, mesmo 
que não fique restrita simplesmente a sua factualidade. É na comprovação factual de suas pretensões que 
a idealidade recusa uma suposta base metafísica e, acoplando-se ao uso da linguagem orientada pelo 
entendimento, chega a um agir comunicativo que guarda, em suas entranhas, a necessidade de que suas 
pretensões de validade estejam ligadas a um contexto histórico. (idem, p. 127) 
35 A tensão ideal que irrompe na realidade social remonta ao fato de que a aceitação de pretensões de 
validade, que cria fatos sociais e os perpetua, repousa sobre a aceitabilidade de razões dependentes de um 
contexto, que estão sempre expostas ao risco de serem desvalorizadas através de argumentos melhores e 
processos de aprendizagem que transformam o contexto. [...] Elas [as pretensões de validade falíveis] 
permitem entender por que não é possível estabilizar definitivamente expectativas de comportamentos 
sociais, que dependem de suposições de validade falíveis e precárias. Tal estabilidade é devida a 
realizações da integração social, as quais afastam constantemente o perigo atual de uma desestabilização 
através do dissenso fundamentado. (idem, p. 57) 
36 De um lado, a garantia estatal da normatização do direito oferece um equivalente funcional para a 
estabilização de expectativas através de uma autoridade sagrada. [...] o direito moderno permite substituir 
convicções através de sanções, na medida em que libera os motivos que acompanham a obediência a 
regras, porém impõe respeito. [...] evita-se uma desestabilização provocado por dissenso fundamentado, 
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FUNDAMENTAÇÃO DO DIREITO. Habermas encontra a legitimação do direito fora 

de seu próprio sistema, na sociedade38 para a qual o mesmo é criado e no momento 

desta criação39 por meio da teoria discursiva do direito a ser aplicada no processo 

legislativo para estabilizar democrática40 e precariamente41 a tensão entre autonomia 

privada dos indivíduos e autonomia pública dos cidadãos, ou seja, entre direitos 

humanos e soberania política. 

Abandona-se, desta maneira, totalmente a referência a padrões inquestionáveis e 

superiores com os quais as normas guardariam relação de pertinência, como propunha a 

metafísica. Mesmo a moral se originaria simultaneamente com o direito nos processos 

discursivos da sociedade, significando a juridicização dos valores morais apenas um 

                                                                                                                                               
na medida em que os destinatários não podem questionar a validade das normas a serem seguidas. Esse 
‘não-poder’ adquire, sem dúvida, um outro sentido, que é racional e teleológico, porque o próprio modo 
de validade se modifica. Enquanto, no sentido de validade de convicções ligadas à autoridade, a 
facticidade e a validade se fundem, na validade jurídica ambos os momentos se separam um do outro – a 
aceitação da ordem jurídica é distinta da aceitabilidade dos argumentos sobre os quais ela apóia a sua 
pretensão de legitimidade. Essa dupla codificação remete, de outro lado, à circunstância de que a 
positividade e a pretensão à legitimidade do direito também fazem jus à comunicação não circunscrita que 
expõe, em princípio, todas as normas e valores ao exame crítico. Os membros do direito têm que poder 
supor que eles mesmos, numa formação livre da opinião e da vontade política, autorizariam as regras às 
quais eles estão submetidos como destinatários. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre 
facticidade e validade. Trad. de Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des 
demokratische Rechitstaats. 4ª ed.Trad. por Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997, V. II, p. 59) 
37 “[...] os limites à autolegitimação do direito são tanto mais estreitos quanto menos o direito, tomado 
como um todo, pode apoiar-se em garantias metassociais e se imunizar contra a crítica. É verdade que um 
direito, ao qual as sociedades modernas atribuem o peso principal da integração social, é alvo de pressão 
profana dos imperativos funcionais da reprodução social; ao mesmo tempo, porém, ele se encontra sob 
uma certa coerção idealista de legitimá-los.” (idem, pp. 62-63). 
38 “[...] ou seja, o Direito é, ao mesmo tempo, criação e reflexo da produção discursiva da opinião e da 
vontade dos membros de uma dada comunidade jurídica.” (MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito 
em Habermas. Belo Horizonte: UFMF/FAFICH, 1999, pp. 157) 
39 “Ora, o processo democrático da criação do direito constitui a única fonte pós-metafísica da 
legitimidade. No entanto, é preciso saber de onde ele tira sua força legitimadora.” (HABERMAS, Jürgen. 
Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de Faktizität und Geltung. Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª ed.Trad. por Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. II, p. 308) 
40 O procedimento jurídico deve compor-se de tal modo que sua abertura para a vontade democrática dos 
cidadãos assuma ares institucionais, isto é, devem ser institucionalizados procedimentos que afastem a 
contingência de decisões arbitrárias e que não permitam a constituição de uma normatividade jurídica 
autopoietica (MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em Habermas. Belo Horizonte: 
UFMF/FAFICH, 1999, p. 166). 
41 A realização paradoxal do direito consiste, pois, em domesticar o potencial de conflito embutido em 
liberdades subjetivas desencadeadas, utilizando normas cuja força coercitiva só sobrevive durante o 
tempo em que forem reconhecidas como legítimas na corda bamba das liberdades comunicativas 
desencadeadas. (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de 
Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª 
ed.Trad. por Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. II,, p. 325) 
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alívio para o cidadão que incorpora à sua conduta tais valores42. A norma, para 

permanecer legítima na visão de Habermas, há de ser resgatável (em termos de 

legitimidade) no instante de sua aplicação.  

A garantia de legitimidade, porém, no pensamento de Habermas, está atrelada, como 

visto, a um processo democrático43 e racional de elaboração legislativa, capaz de 

equilibrar as autonomias privada e pública44. 

Esta meta de democracia participativa seria atingida não apenas pela institucionalização 

jurídica do procedimento de criação das normas legislativas, mas também de uma 

igualdade de liberdade comunicativa entre os agentes. 

Habermas arrola, dentre os direitos fundamentais, aquele à maior medida possível de 

igualdade de liberdades subjetivas de ação entre os agentes, que engloba tanto o acesso 

como igual ao processo legislativo, quanto o direito de ação para proteção dos interesses 

individuais perante a jurisdição. Da constatação destes direitos fundamentais, acrescidos 

daqueles essenciais à vida em dignidade, inclusive ecológica, torna-se possível verificar 

a legitimidade de um ordenamento jurídico.  

Não obstante a provocação da jurisdição integre o plexo de direitos fundamentais 

atinentes à legitimidade do ordenamento, o momento de aplicação não obteve de 

Habermas a mesma atenção, talvez por que o sociólogo e filósofo alemão não estivesse 

familiarizado com a criação do direito na decisão judicial. 

                                                 
42 “[...] o processo de legislação parlamentar, a prática de decisão judicial institucionalizada, bem como o 
trabalho profissional de uma dogmática jurídica, que sistematiza decisões e concretiza regras, significam 
um alívio para o indivíduo, que não precisa carregar o peso cognitivo da formação do juízo prático 
moral.” (idem, p.151) 
43 [...] introduzi um princípio do discurso, que é indiferente em relação à moral e ao direito. Esse princípio 
deve assumir – pela via da institucionalização jurídica – a figura de um princípio da democracia, o qual 
passa a conferir força legitimadora ao processo de normatização. A idéia básica é a seguinte: o princípio 
da democracia resulta da interligação que existe entre o princípio do discurso e a forma jurídica. Eu vejo 
esse entrelaçamento como uma gênese lógica de direitos, a qual pode ser reconstruída passo a passo. Ela 
começa com a aplicação do princípio do discurso ao direito a liberdades subjetivas de ação em geral – 
constitutivo para a forma jurídica enquanto tal – e termina quando acontece a institucionalização jurídica 
de condições para um exercício discursivo da autonomia política, a qual pode equiparar retroativamente a 
autonomia privada, inicialmente abstrata, com a forma jurídica. Por isso, o princípio da democracia só 
pode aparecer como núcleo de um sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos forma um processo 
circular, no qual o código do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o 
princípio da democracia, se constituem de modo co-originário.  (idem, p.158). 
44 O nexo interno entre ‘direitos humanos’ e soberania popular, que buscamos aqui, reside, pois no fato de 
que a exigência de institucionalizar a autolegislação em termos de direito tem que ser preenchida com o 
auxílio de um código, o qual implica, ao mesmo tempo, a garantia de liberdades subjetivas de ação e de 
reclamação. Inversamente, a repartição igualitária desses direitos subjetivos (e de seu ‘valor equitativo’) 
só pode ser satisfeita através de um processo democrático que justifica a suposição de que os resultados 
da formação política da opinião e da vontade são racionais. Deste modo, a autonomia privada e a pública 
pressupõem-se mutuamente, sem que uma possa reivindicar o primado sobre a outra. (idem, p. 316) 
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A CONCEPÇÃO DE HABERMAS DE LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO.  

Antes de abordar o direito na obra “Direito e democracia: entre facticidade e validade”, 

Habermas atrelava, como um apêndice, as questões jurídicas às morais, premissa da 

qual se desvincula na referida obra, a partir da qual o direito passa a assumir um papel 

central na resolução dos problemas de integração social. 

Habermas entende que na sociedade pluralista pós-metafísica, o direito se legitima por 

meio de seu processo de criação. 

Esta legitimação no momento da criação adviria do processo democrático de formação 

da vontade política, que se atingiria assegurando-se um caráter discursivo ao 

procedimento (por meio do qual se lhe confere racionalidade). 

O direito é, na visão de Habermas, um instrumento de integração social, diretamente 

quando orienta a conduta intersubjetiva, indiretamente quando fomenta a solidariedade 

estabilizando as expectativas comportamentais. 

As semelhanças entre o direito e o agir comunicativo explicam-se porque o discurso 

desempenha papel constitutivo na produção e no emprego de normas do direito. 

Para Habermas, nem a solução positivista, nem a jusnaturalista, acertam em propor um 

antecedente hierárquico ao direito, pois crê em uma legitimidade que é extraída do 

próprio processo de construção do direito. 

De acordo com a teoria discursiva, porém, direito e moral se original simultaneamente, 

razão pela qual não se pode esperar mais que a moral forneça a fundamentação de 

legitimidade do direito. Se não há efetivamente uma esfera moral para orientar as ações 

e fundar as normas jurídicas, a obrigatoriedade (e a legitimação) das normas jurídicas 

estaria em sua capacidade de resistir aos questionamentos do processo democrático. 

A solução do problema, assim, também não estaria na tradição, mas no procedimento 

discursivo, pois o direito, separado da moral, seculariza-se. 

A legitimidade, em última análise, como no pensamento de Kant, está no seio da 

sociedade, não na estrutura de poder, na prática da liberdade e não da obrigação, porém 

Habermas rejeita o imobilismo dos contratualistas para acreditar que a dinâmica dos 

processos discursivos de índole democrática construiriam uma realidade mais legítima 

para a integração social. 

Em outras palavras, apenas a normatividade do melhor argumento adquire 

obrigatoriedade, ou seja, detém legitimidade suficiente para se impor. Está, assim, no 
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procedimento democrático o fundamento de validade do direito, fixado no 

procedimento discursivo, formador da opinião e da vontade discursivas do cidadão. 

Para Habermas, segundo sua teoria discursiva do direito, fundamentada na composição 

entre direitos humanos e soberania do povo, o direito legitima-se pelas razões do melhor 

argumento, estabilizando a tensão entre facticidade e validade, já que esta última carece 

de demonstrar sua própria comprovação. 

O desligamento do direito da normatividade da razão prática e sua independência da 

moral traduzem-se na secularização da vida, institucional na medida em que o direito 

reflita a vontade discursiva dos cidadãos, capacitando-se, assim, para efetivar a 

liberdade (grande objetivo da tradição).  

É importante não deixar de perceber que a proposta do discurso, por buscar a 

legitimação na sociedade, rejeita a visão anterior da legitimação do poder, no próprio 

poder e aproxima-se da visão contratualista, da qual se distancia por propor uma 

dinâmica oposta ao imobilismo próprio da idéia de contrato.  

Habermas compreende a reconstrução do direito a partir dos princípios do Estado de 

Direito, como explicita no Capítulo IV de sua obra “Direito e democracia: entre 

facticidade e validade”, no qual, recusando a possibilidade de reconstrução auto-

referencial estável da proposta autopoiética de Nicklas Luhmann, propõe a necessidade 

do processo de juridicização “não se limite às liberdades subjetivas e às liberdades 

comunicativas dos cidadãos”45, devendo estender-se “simultaneamente ao poder 

político”46. Habermas sustenta a necessidade de uma legitimação do poder político 

executivo pelas vias do direito, o que caracterizaria o Estado de Direito. 

Na visão de Habermas, os direitos subjetivos originam-se de organismos com 

competência para os criar em nome da coletividade, cuja garantia, por sua vez, está na 

existência de uma “instância central autorizada a agir em nome do todo”47 estruturada 

para manter a identidade da convivência jurídica organizada.  

Por outro lado, para o titular dos direitos subjetivos individuais, a concretização dos 

seus direitos, notadamente fundamentais, está no acesso à uma Justiça independente e 

imparcial em seus julgamentos, cujo pressuposto é a existência de um tribunal 

                                                 
45 (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. de Faktizität und 
Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 4ª ed.Trad. por 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 169) 
46 (idem, p. 169) 
47 (idem, p. 170) 
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estruturado que concentre o poder sancionador (sic) “a fim de proteger e desenvolver o 

direito nos casos litigiosos, onde se faz mister uma decisão autoritativa”48. 

A primeira conclusão é a de que Habermas parte de um conceito de jurisdição 

convergente com a teoria de Carnelutti, de justa composição da lide, cujas falhas já 

foram apontadas pelos recentes estudos em  teoria geral do processo. Isto, porém, não 

reduz a importância de sua proposta para uma discussão acerca da legitimidade das 

decisões judiciais. 

Em sua obra Habermas efetivamente concentra-se na legitimação do legislativo, 

insistindo que o Poder Judiciário “soluciona conflitos legais apoiando-se”49 na base 

legal fornecida pelo poder legisferante. Entretanto, reconhecer uma “tensão entre 

facticidade e validade imanente ao direito” que “se manifestar entre o princípio da 

segurança jurídica e a pretensão de tomar decisões corretas”50.  

Habermas, porém, adiante retoma51 a idéia de que racionalidade da decisão depende da 

legitimidade da legislação, fundada esta na racionalidade do processo legislativo, ou 

seja, insiste em concentrar a importância da ação comunicativa apenas na criação da 

norma geral. A própria jurisdição constitucional é questionada pelo Autor, inclusive em 

relação à legitimidade de suas decisões52. Na Obra chega a argumentar no sentido da 

necessidade de controlar intersubjetivamente a produção jurisdicional por meio da 

comparação das decisões com os “standards da prática de interpretação reconhecidos 

na profissão”53, exigindo do juiz a imparcialidade e a neutralidade cuja impossibilidade 

é a tônica de sua própria compreensão do conhecimento.  

A visão de Habermas sobre a legitimação da jurisdição, desta maneira, não enfoca a 

produção da norma individual, nem a toma especificamente como objeto da ação 

comunicativa que canaliza para a produção da norma geral, tanto que, à semelhança de 

tantos outros estudiosos de processo de inspiração positivista, enxerga no procedimento 

e na fundamentação inerentes à atividade jurisdicional características meramente 

formais.  

                                                 
48 (idem, p. 171) 
49 (idem, p. 232) 
50 (idem, p. 245) 
51 (idem, p. 297) 
52 (idem, p. 298) 
53 (idem, p. 279) 
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Assim, a força revolucionária da proposta da ação comunicativa não foi posta, ao menos 

pelo próprio Habermas, sobre a jurisdição em si, dada a aceitação pelo autor de 

diferenças típicas da produção jurídica feita nos tribunais que exigiriam inclusive a 

observância de regras de tradição54. 

CONCLUSÃO. 

A inovadora abordagem proposta por Jürgen Habermas para uma compreensão do 

direito como elemento de integração social, simultaneamente agente e resultado de um 

processo de diálogo constante em permanente curso dentro da comunidade aberta de 

intérpretes é limitada pelo próprio autor ao processo de criação das normas gerais.  

Assim, o avanço conseguido na compreensão dos mecanismos pelos quais o direito é 

criado, perpetuado e modificado nas complexas e multifacetadas sociedades pós-

modernas restringiu-se, entretanto, por opção do doutrinador da escola de Frankfurt, ao 

direito legislado.  

Desta forma, não sendo a jurisdição atual uma atividade exclusivamente voltada à 

tradução do ordenamento e aplicação do direito posto nos casos concretos, falta no 

pensamento de Habermas elementos suficientes para legitimar a atividade jurisdicional 

como criadora e construtora do direito, pois, para o jurisfilósofo, a ação comunicativa 

deve ser aplicada apenas na atividade legislativa. 

No pensamento de Jürgen Habermas, em função dos limites impostos pelo próprio 

doutrinador da escola de Frankfurt, portanto, não se encontra uma proposta de 

legitimação da atividade jurisdicional prestada na pós-modernidade com característica 

criativa e construtora do direito elemento de estruturação das relações sociais, políticas 

e jurídicas nas comunidades do Século XXI. 

Assim, não obstante a significativa modificação na jurisdição decorrente das 

transformações sociais, políticas e jurídicas experimentadas especialmente após a 

segunda metade do Século XX, seu conceito, sua justificativa sócio-política, e, 

sobretudo, suas condições de legitimação no Estado Democrático de Direito 

permanecem questões em aberto. 

 

                                                 
54 (idem, p. 279) 
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A INFLUÊNCIA DA SOLIDARIEDADE SOCIAL NO PROCESSO: 

APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NULLI 

CONCEDITUR AO DIREITO PROCESSUAL 

Gustavo Cunha Prazeres* 

 

RESUMO 

Almeja-se, por meio do presente artigo, questionar acerca da viabilidade de se aplicar o 

princípio expresso no brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium a 

situações específicas do direito processual. Os esforços se dirigirão não só no sentido de 

busca de fundamentos que possibilitem a aplicação, na relação processual, de preceito 

de tão forte carga ética, mas também na direção de se sistematizar possíveis aplicações 

do instituto. No fito de cumprir a tarefa proposta, seguir-se-á um plano de abordagem, 

segundo o qual se partirá do enfrentamento da proibição ao venire contra factum 

proprium, para encontrar as suas origens, natureza, conteúdo e características, e, então, 

ao direcionar o foco para o direito processual e suas diretrizes básicas averiguar a 

adequação destes à idéia propalada pelo brocardo. A partir disto, pretende-se 

demonstrar que o nemo potest venire contra factum proprium possui embasamento 

compatível com a concepção contemporânea do direito processual, menos apegada a 

tecnicismos e formalidades e mais preocupada em realizar justiça. Valores 

constitucionais como a solidariedade social e a dignidade da pessoa humana, funcionam 

como ponto de apoio em torno do qual convergem processo e princípio da proibição ao 

comportamento contraditório, acenando para inesgotáveis potencialidades de aplicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM NULLI CONCEDITUR. BOA-FÉ OBJETIVA.  
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This article intends to quest about the viability of applying the principle expressed in the 

latin adage nemo potest venire contra factum proprium to the specific situations handled 

on procedural law. The efforts will be addressed not only on searching the bases that 

could make possible applying, in the procedural law, precept so loaded of ethics, but 

also in the direction of systematizing its possible applications. Aiming the 

accomplishment of the proposed task, a plan will be followed. It will start with the 

initial analysis of the prohibition of venire contra factum proprium, in which will be 

contemplated its origins, nature, content and characteristics. The next step will be held 

on the direction of asking about the procedural law, its basic directives and the 

adaptation to the idea contained in the adage. From this, the article intends to 

demonstrate that the nemo potest venire contra factum proprium has compatible 

foundations with the contemporary conception of the procedural law, which has become 

less attached to formalities and more occupied of carrying out justice. Constitutional 

values as the social solidarity and the dignity of the human person work like true points 

of support around which the procedural law and the prohibition to the contradictory 

behavior principle converge, signaling for inexhaustible potentialities of application. 

 

KEYWORDS: PROCEDURAL LAW. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM 

NULLI CONCEDITUR. OBJECTIVE GOOD–FAITH. 

1 INTRODUÇÃO 

É notório o momento de transição paradigmática que atravessa o Direito. Nos 

mais diversos âmbitos, percebe-se nítido movimento de resgate de preceitos éticos e 

axiológicos, que, há pouco tempo, estavam relegados a um plano secundário e de menor 

importância. O tecnicismo rigoroso e abstracionista cede, hoje, espaço para outra forma 

de compreender e aplicar as normas jurídicas, preocupada, sobretudo, com a efetivação 

da justiça em cada caso concreto. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representa marco emblemático desta 

transição paradigmática. Na medida em que incorporou, de forma expressa, uma série 

de preceitos axiológicos norteadores, a Carta Constitucional assumiu o papel de efetivo 
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centro da ordem jurídica, consagrando-se como esfera irradiadora da moralidade que há 

de impregnar o direito. 

Sob os auspícios constitucionais, desenvolve-se processo de releitura de todas as 

ramificações do sistema jurídico pátrio, a partir do qual se assiste não somente à criação 

de novos institutos e soluções, mas também ao renascer de grande gama de institutos 

jurídicos antigos, formulados, em sua maioria, no direito romano clássico e no direito 

medieval, todos intimamente relacionados a questões éticas.  

Um destes grandes preceitos, que, erigidos na antiguidade e sistematizados no 

medievo, clamam por aplicação, é o que se expõe no brocardo latino venire contra 

factum proprium nulli conceditur, a indicar a necessidade de resguardar a estabilidade 

das relações sociais em face de abruptas e inesperadas mudanças de comportamento dos 

indivíduos. Em outras palavras, proíbe o comportamento contraditório. 

Muito embora a utilização deste adágio latino ainda seja relativamente escassa 

junto aos tribunais pátrios, é possível encontrar alguns arestos que o utilizam em 

situações específicas, restritas, em sua maioria, ou à seara do Direito Privado ou, 

quando referidas ao Direito Público, a hipóteses de abusos do Poder Estatal em face dos 

particulares.  

A questão que se pretende enfrentar neste artigo consiste na busca da viabilidade 

de estender a aplicação do nemo potest venire contra factum proprium a outras 

situações referentes ao Direito Público, especificamente relacionadas ao direito 

processual. Pretende-se perquirir se há fundamentos que permitam a aplicação do 

referido brocardo no âmbito da relação processual, e, acaso existentes, não somente 

expô-los, como também sistematizar possíveis aplicações do instituto. 

2 O VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NULLI CONCEDITUR 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A contradição é algo que o homem, desde sempre, pretendeu coibir, na medida 

em que, mesmo em ordenamentos jurídicos da antiguidade, já se constata a existência 

de preceitos que coíbem os comportamentos contraditórios. Todavia, a incorporação do 

venire contra factum proprium nulli conceditur pelos ordenamentos jurídicos não foi 

obra fácil.  
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Em primeiro lugar, porque a sua validade, como preceito geral, foi, desde a 

origem, contestável; ao lado das disposições que pareciam amparar a vigência do 

adágio, conviviam hipóteses legais que autorizavam expressamente a contradição, 

firmando, assim, dilema essencial, consistente no questionamento de quando e em que 

medida seria legítimo impor ao indivíduo o dever de coerência em face de seus atos 

pretéritos. 

Com a afirmação dos ideais iluministas e do liberalismo econômico, quando da 

entrada na modernidade, a aceitação do brocardo em comento se tornou ainda mais 

árdua. Em uma ordem jurídica que prima pela individualidade, a possibilidade de mudar 

de perspectiva e revisitar os próprios rumos assume destacado relevo e, não raro, chega 

a ser identificada como requisito essencial à evolução e progresso.  

Somente em idos relativamente recentes é que, posto em xeque o paradigma 

liberal-burguês, abriu-se margem para um processo de ampla reformulação do modo de 

pensar o Direito. Contraposta à racionalidade individualista antes vigente, a 

preocupação que se afirma é no sentido de estimular e defender valores afeitos à 

solidariedade e comprometimento social, a impingir, a todo e qualquer indivíduo, a 

obrigação de atentar para os efeitos que seus atos provocam naqueles com quem se 

relaciona.  

A reviravolta teve início no âmbito do Direito Privado, a partir do 

desenvolvimento do conceito de boa-fé objetiva, que, ao transcender as exigências 

psicológicas e subjetivas defendidas pela doutrina clássica, revelou-se noção suficiente 

e idônea à justa resolução dos novos problemas práticos levados ao Judiciário. Muito 

mais preocupados em encontrar a decisão adequada ao caso concreto do que com a 

adequação destas soluções à dogmática jurídica estrita, os órgãos julgadores resgataram, 

de antigos institutos, figuras de forte carga ética, dentre as quais a proibição ao venire 

contra factum proprium.  

Criado pelo labor pretoriano, a proibição de comportamento contraditório se 

afirmou, inicialmente, de forma assistemática, sem grandes preocupações doutrinárias e 

científicas. Para adequá-lo à dogmática jurídica, faz-se essencial perquirir com maior 

vagar acerca da real dimensão, significado e escopo do instituto.  

Uma primeira – mas desatenta – leitura do venire contra factum proprium 

poderia apontar para a imposição do estrito dever de coerência do atuar individual, 
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impossibilitando, assim, qualquer modificação de posicionamento anteriormente 

adotado. A questão, porém, não é tão simplória. A proibição de comportamento 

contraditório não veda – e nem poderia fazê-lo – direta e peremptoriamente a 

revisitação dos próprios rumos. “A vida é tecida por imprevistos, a surpresa pode ser 

um dom, viver é adaptar-se ao inesperado no que este tem de vantagens e desvantagens: 

só os robôs (mecânicos ou humanos...) tudo têm programado de forma inflexível.” 

(MARTINS-COSTA, 2004, p.120).  

De fato, não é no dever de coerência que se encontram o cerne e o objetivo do 

nemo potest venire contra factum proprium, mas na proteção da confiança que a 

conduta de determinado ator desperta em face de outros indivíduos e da sociedade; o 

que se exige do sujeito é um comprometimento e zelo mais acurado em relação ao seu 

atuar, já que se responsabilizará não apenas pelas repercussões diretas e imediatas de 

seu comportamento, mas também pela eventual ruptura de confiança que seu agir tenha 

legitimamente despertada naqueles que consigo contracenam. O preceito possui, assim, 

nítido escopo social, funcionando como verdadeira cláusula geral de vedação à 

deslealdade.   

2.2 FUNDAMENTO NORMATIVO 

Não há, no ordenamento pátrio previsão legal específica que ampare, de modo 

imediato, a aplicação do nemo potest venire contra factum proprium. Tampouco a 

boa-fé objetiva – da qual, a doutrina, em ampla maioria, assevera decorrer a vedação ao 

comportamento contraditório1 – possui, seja em sede constitucional, seja em nível 

infraconstitucional, fundamento legal que expressamente contemple a sua vigência em 

termos amplos2. 

                                                 
1 A categorização da proibição ao venire contra factum propium como figura parcelar da boa-fé objetiva 
fundamenta-se no fato de que a vedação ao comportamento contraditório destina-se a estabelecer limites 
extralegais para a atuação do agente, os quais, se excedidos, configuram abuso de posição jurídica. Em 
sentido contrário, o posicionamento de Anderson Schreiber (2007, p.102 e ss.), que, preocupado com uma 
“superutilização da boa-fé objetiva”, propõe a busca de regra legal específica para recepcionar o princípio 
expresso no nemo potest venire contra factum proprium.  
2 Sem embargo, as regras que expressamente prevêem a vigência da boa-fé objetiva têm incidência 
restrita aos estreitos limites das relações privadas, como ocorre, por exemplo, com os arts. 113 e 422 do 
Código Civil, bem como com o art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 
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É no conjunto de princípios da Constituição Federal que se deve buscar 

fundamento normativo capaz de garantir ampla vigência ao venire contra factum 

proprium nulli conceditur. Neste contexto, dois preceitos basilares da Constituição 

Federal assumem grande relevância: os princípios da dignidade humana e da 

solidariedade social, previstos, respectivamente, nos artigos 1º, inciso III, e 3º, inciso I, 

da Constituição. A conformação de uma sociedade cada vez mais harmônica – na qual 

os indivíduos transcendam o mesquinho objetivo de realizar apenas e tão somente os 

seus interesses particulares –, fundamental para a construção de ambiente cada vez mais 

propício à realização plena e digna da personalidade humana, só pode ser alcançada se 

for exigida, nas mais diversas relações, uma atuação honesta, leal e legítima de todos os 

atores sociais. Em outros termos, a regra da boa-fé objetiva, da qual a figura do nemo 

potest venire contra factum proprium é parcelar, revela-se norma fundamental para que 

a Constituição possa ver concretizada a sua dimensão programática3.  

2.3 REQUISITOS  

Muito embora, em razão de sua origem pretoriana e pouco preocupada com a 

estrita adequação dogmática, o princípio da proibição de comportamento contraditório 

possua seus contornos bastante maleáveis e flexíveis, adaptáveis ao caso concreto, é 

possível delinear alguns requisitos primários para a sua configuração.  

A situação básica de aplicação do nemo potest venire contra factum proprium é 

aquela que se desenha diante de duas condutas, oriundas de uma mesma pessoa, ambas 

lícitas quando consideradas isoladamente, porém contraditórias entre si. A primeira 

destas condutas é o factum proprium, responsável por criar na(s) contraparte(s) a 

expectativa de continuidade e estabilidade de uma determinada situação. Este 

comportamento inicial, que pode ser comissivo ou omissivo, não é, a princípio, 

vinculante, por não possuir efeitos legais antevistos4.  A vinculação entre as condutas 

                                                 

 

3 Neste sentido, também Aldemiro Rezende Dantas Júnior (2007, p.127), para quem “a atuação de boa-fé 
implica uma atuação solidária, com o escopo de promoção da dignidade e do desenvolvimento da 
personalidade humanas, refletindo preocupação real com a construção de uma ordem jurídica que se 
mostre mais sensível aos problemas e desafios que permeiam a sociedade contemporânea”. 
4 O princípio da proibição do comportamento contraditório serve à tutela da confiança e, “se um 
comportamento já é vinculante, nos termos do direito positivo [...], não é necessário recorrer-se à 
confiança para impor o dever de conservação do seu sentido objetivo.” (SCHREIBER, 2007, p.134). Por 
isso se diz que a aplicação do princípio que vedo o comportamento contraditório é subsidiária ao 
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surge da expectativa que ele legitimamente cria na(s) contraparte(s) – e não diretamente 

do fato próprio. 

Ressalve-se ser essencial que a expectativa criada na(s) contraparte(s) seja 

legítima. Assim como não se questiona acerca de aspectos psicológicos e subjetivos da 

parte que praticou o factum proprium, também a legitimidade da confiança deve ser 

buscada no sentido objetivo da conduta inicial. Será reputada idônea a expectativa 

oriunda de fato cujo significado seja reconhecido pela sociedade, pois “los actos que 

vinculan a su autor han de poseer solidez y consistencia, para de ellos deducir 

declaraciones de voluntad en términos concluyente e inequívocos.” (PIAGGI, 2004, 

p.114).  

3 O PROCESSO E A PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM 

Foi no âmbito das relações privadas que se desenvolveu, por primeiro e com 

maior aprofundamento, a noção de boa-fé, tanto em sua perspectiva subjetiva quanto em 

sua acepção objetiva. No Direito Público, este processo não correu em paralelo, o que se 

deve, em grande parte, ao fato deste âmbito ter se submetido a um tardio 

desenvolvimento. O exercício da autoridade política se manteve como algo intangível e 

absoluto até idos relativamente recentes, impossibilitando, assim, que o estudo sobre as 

relações de poder dentro da sociedade assumissem autonomia científica e doutrinária. 

Somente quando, a partir da baixa Idade Média, iniciou-se processo que viria a culminar 

na formação dos Estados Modernos é que se permitiu pôr na pauta de estudos assuntos 

afeitos às relações de Direito Público, dentre as quais se insere o fenômeno processual 

contemporâneo. 

Além disto, mesmo após a sua afirmação como ramo autônomo, o Direito 

Público se estruturou sobre os peculiares conceitos de competência e soberania, 

contrapostos aos ideais de igualdade e liberdade, basilares do Direito Privado. Esta 

incompatibilidade de diretrizes atrapalhou – e poderia ter até obstado – a transposição 

de conceitos soerguidos em face de relações privadas, como é o caso da boa-fé. Esta, 

                                                                                                                                               
ordenamento positivo, reservada às hipóteses em que não existe conseqüência ou efeitos legais 
previamente estabelecidos. 
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contudo, revelou verdadeira vocação expansiva, difundindo-se por todos os ramos 

jurídicos, vinda a influir, inclusive, no âmbito processual.  

3.1 A RECEPÇÃO DA BOA-FÉ NO DIREITO PROCESSUAL 

O direito processual, desde que assumiu seus contornos modernos, afigura-se 

ramo jurídico permeável à boa-fé. Até entre a doutrina mais clássica é fácil constatar a 

preocupação de se exigir das partes a observância a regras de conduta minimamente 

comprometidas com a ética5.  

Mesmo diante de concepções liberais do fenômeno processual6, já se nota a 

busca pela adequação da conduta das partes a certas balizas morais. Assim, já em 

meados do século XX, Piero Calamandrei (2003, p.233-234), embora assimilasse o 

processo como um jogo, já salientava a existência de um dever de lealdade a ser 

observado:  
O jogo, ou seja, o torneio de habilidade, é lícito, mas não se permitem 
artimanhas. O processo não é somente técnica de sua aplicação prática, mas 
também leal observância das regras do jogo, ou seja, fidelidade aos cânones 
não escritos de correção profissional que indicam o limite entre a elegante e 
louvável maestria do esgrimista perfeito e as torpes trapaças do vigarista. 

Bem se vê que a concepção de processo como jogo não significava, em absoluto, 

a ausência de regras a serem seguidas. Muito pelo contrário, já naquela concepção era 

possível falar em um dever de lealdade, que, em última hipótese, nada mais 

representava que um veículo introdutor da boa-fé no processo. 

Porém, nesta primeira etapa, a vigência da boa-fé processual possui, ainda, 

dimensão bastante reduzida, situação que se tenta justificar a partir da suposta 

necessidade de se resguardar não só o princípio dispositivo, mas também as garantias do 

                                                 
5 Segundo António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro (2007, p.375), “do Direito Público, o primeiro 
sector atingido pela boa fé foi o do Processo civil. A sua natureza instrumental perante o Direito civil e 
uma certa tradição literária de escrita sobre a boa fé em Processo terão facilitado a transposição. A 
jurisprudência foi receptiva ao movimento, fazendo, desde cedo, aplicação da boa fé no campo 
processual.” 
6 Como informa Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2003, p.22), “a concepção liberal, ainda não imbuída 
claramente do caráter público do processo, atribuía às partes não só amplos poderes para o início e fim do 
processo e o estabelecimento de seu objeto, como também sujeitava à exclusiva vontade destas o seu 
andamento e desenvolvimento atribuindo-lhes total responsabilidade no que diz respeito à própria 
instrução probatória.” 
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contraditório e da ampla defesa, como se depreende das considerações de Chiovenda 

(1925, p.201-202):  
Pero no siempre es prácticamente útil que el derecho provea con sanciones 
al castigo del que se conduce con mala fe en el proceso, porque al querer 
reprimir con normas generales (de dudosa eficacia) al litigante doloso, 
fácilmente menoscabaría también la libertad del litigante de buena fé (1) 
mientras que remitiendo a1 juez, también por regla general, su represión 
concedería un excesivo arbitrio al magistrado. Así nuestra ley no contiene, 
por ejemplo, una prohibición genérica y expresa de afirmar cosas falsas en 
juicio (2) dejando al cuidado recíproco de las partes la mejor aseguración de 
la verdad de las respectivas afirmaciones. 

A herança liberal se faz sentir com significativo rigor no sistema processual 

brasileiro. O art. 14 do Código de Processo Civil, em seus incisos, define deveres de 

conduta impostos às partes, dentre os quais é possível destacar, à guisa de mera 

exemplificação, o de informar a verdade (inciso I) e o de proceder com lealdade e boa-

fé (inciso II). Estes preceitos, embora investidos de possibilidades muito mais fartas, são 

interpretados, pela doutrina e pela jurisprudência, como meras hipóteses de litigância de 

má-fé, dependentes da comprovação de dolo. É o que assevera Brunela Vieira de 

Vicenzi (2003, p.94),  
apesar de expressamente proclamados pelo Código, nem o dever de lealdade, 
nem o de boa-fé, tampouco o de veracidade, são aplicados diretamente no 
processo. Parece ser uníssona a posição de que seu descumprimento faz 
incidir as sanções da litigância de má-fé e as dos atos atentatórios à dignidade 
da justiça. 

Esta concepção, conquanto reconheça a incidência da boa-fé no processo, se 

limita a aplicar a espécie subjetiva do instituto. A ofensa à regra ética somente se 

perpetra quando evidenciada a má-fé, isto é, diante da comprovação de dolo na conduta 

da parte. A cláusula geral da boa-fé no processo termina, assim, restrita ao seu aspecto 

negativo, servindo tão somente para vedar posturas que ultrapassem as balizas morais 

aceitáveis. 

Porém, esta percepção afigura-se demasiado tímida e, por isso, descompassada 

em relação aos valores constitucionais assentes. A boa-fé processual não deve – nem 

pode – ser reduzida à condição de cláusula impediente do dolo e da torpeza; antes, deve 

incorporar todas as suas potencialidades, evidenciando também a sua dimensão objetiva, 

especialmente para assimilá-la como fonte de imposição de deveres anexos.  

A partir da cláusula geral da boa-fé objetiva, nos lindes delimitados pela 

Constituição, os deveres processuais de dizer a verdade, portar-se com lealdade, dentre 

tantos outros, não podem ser concebidos como meras hipóteses legais inibidoras de 
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comportamentos maliciosos. Há que se lhes acrescer dimensão diretiva e prospectiva, 

comprometida em obter dos sujeitos processuais uma postura consonante com um 

determinado padrão ético, adequado aos valores constitucionais. 

Felizmente, doutrina e jurisprudência pátrias já começaram a revisitar os 

conceitos basilares do processo. Na busca de um direito processual que se legitime não 

só perante os valores constitucionais, mas em face da própria sociedade, conceitos 

clássicos, como devido processo legal e contraditório, e outros não tão clássicos assim, 

como cooperação e lealdade, entram em pauta nos debates jurídicos, modificando os 

contornos e incorporando novas dimensões ao fenômeno processual. 

3.2 NOVA DIMENSÃO DO CONTRADITÓRIO: COOPERAÇÃO E LEALDADE 

Emblemática e de suma importância para o tema é a rediscussão do princípio do 

contraditório. Previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição, este é um preceito 

verdadeiramente estruturante do processo, porquanto responsável por assegurar-lhe a 

feição dialética. Em sua perspectiva clássica e formal, o princípio do contraditório 

inspira a simples idéia de “ciência bilateral e obrigatória dos atos do processo, bem 

como a possibilidade de contrariá-los. É a informação necessária a ambas as partes, a 

quem se deve assegurar a oportunidade de reação.” (BEDAQUE, 2002, p.20). O 

princípio do contraditório, nesta acepção inicial, restaria satisfeito com a simples 

concessão de oportunidade para que as partes se manifestem nos autos sobre as questões 

relevantes para a resolução da lide.  

Porém, esta concepção formal do princípio do contraditório, que, por muito 

tempo, foi reconhecida como sua única e exclusiva dimensão, teve a densidade 

normativa substancialmente acrescida. Diante da necessidade de legitimar o processo a 

partir de valores democráticos constitucionais, uma nova faceta foi incorporada ao 

contraditório, consubstanciada no que a doutrina alemã denomina de poder de 

influência, a significar que 
não adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela 
seja ouvida. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o 
contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas 
em condições de poder influenciar a decisão do magistrado (DIDIER 
JÚNIOR, 2003, p. 507). 
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As partes viram o seu papel e importância no processo enaltecidos. Mas não só 

elas. Também a atuação do magistrado ganhou novos contornos diante da releitura do 

princípio do contraditório. De mero destinatário e expectador dos atos processuais, o 

juiz alcançou a condição de ator processual ativo e comprometido com a condução do 

processo. Como justifica José Roberto dos Santos Bedaque (2002, p.21): 
Tanto quanto as partes, tem o juiz interesse em que sua função atinja 
determinados objetivos, consistentes nos escopos da jurisdição. Os valores 
determinantes do modo de ser do juiz na condução da relação processual não 
são os mesmos vigentes no início do século. A crescente complexidade das 
situações regidas pelo direito substancial, a enorme disparidade econômica 
entre os sujeitos do direito, a integração cada vez maior de culturas jurídicas 
diferentes, determinada pelo que se convencionou chamar de globalização, 
tudo isso exige maior preocupação do representante estatal com o resultado 
do processo. Vem daí a idéia do juiz participativo. 

A idéia que norteia este novo espectro do contraditório se corporifica no preceito 

que se convencionou chamar princípio da cooperação, a propugnar pela formação de 

uma verdadeira comunidade processual, na qual interajam, em conjunto, todos os 

sujeitos. Não se trata de atribuir o predomínio absoluto da condução do processo ao 

juiz, tampouco às partes, mas de buscar um meio termo em que, cada um dos 

envolvidos, contribua com sua parcela para alcançar o objetivo final do processo, que é 

a justa solução da lide. Nas palavras de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2003, p.26), 
a idéia de cooperação além de implicar, sim, um juiz ativo, colocado no 
centro da controvérsia, importará senão o restabelecimento do caráter 
isonômico do processo, pelo menos a busca de um ponto de equilíbrio. Esse 
objetivo impõe-se alcançado pelo fortalecimento dos poderes das partes, por 
sua participação mais ativa e leal no processo de formação da decisão, em 
consonância com uma visão não autoritária do papel do juiz e mais 
contemporânea quanto à divisão do trabalho entre o órgão judicial e as partes. 

Destaque-se, porém, que, ao contrário do que à primeira vista poderia parecer, o 

redimensionamento do princípio do contraditório não significa apenas uma participação 

processual qualificada. Repercussão dos valores constitucionais, tendente à efetivação 

de um processo menos apegado a tecnicismos e formalidades e mais preocupado em 

realizar, de forma idônea e efetiva, a justiça no caso concreto, o aspecto material do 

contraditório revela-se fio condutor para a introdução da cláusula geral da boa-fé 

objetiva no processo7. Torna-se, assim, fonte para, a um só turno, impor às partes 

deveres de colaboração8 e exigir, do órgão julgador, um maior comprometimento.  

                                                 

 

7 Antonio do Passo Cabral (2005, p.79) deduz que “a compreensão de deveres de colaboração e 
participação como decorrentes do princípio constitucional do contraditório permitem extrair a matriz 
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Bem se vê, de tudo quanto exposto, que a cláusula da boa-fé objetiva tem, hoje, 

apesar de ainda pouco explorada, reconhecida incidência no processo. O seu 

desenvolvimento aponta para estrada em que o ponto final parece ser a efetiva 

adequação do direito processual a parâmetros de solidariedade, ética e democracia. 

3.3 PROIBIÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NO PROCESSO 

O nemo potest venire contra factum proprium consubstancia-se em cláusula 

ética cuja função é tutelar a confiança que é legitimamente criada pelo(s) indivíduo(s) 

naquele(s) com que se relaciona(m). Este preceito não significa outra coisa, senão um 

dos aspectos do dever de lealdade, corolário do dever de colaboração. Como expõe 

Fredie Didier Júnior (2007, p.200): 
O princípio da cooperação e o princípio que veda o venire contra factum 
proprium relacionam-se na medida em que compõem o conteúdo da cláusula 
geral da proteção da boa-fé objetiva na relação jurídica processual. A boa-fé 
objetiva é norma de conduta que colore e qualifica o contraditório. A 
proibição de comportar-se contrariamente a comportamento anterior é uma 
de suas nuances. 

A aceitação plena da vigência de deveres anexos de colaboração e lealdade é 

essencial para se garantir um processo constitucionalmente adequado, pois nem sempre 

a mera observância da estrita legalidade se demonstrará suficiente para tanto, como 

adverte Omar Luiz Diaz Solimine (2004, p.863-864): 
el acto procesal es en sí lícito y efectivamente querido; pero en los cálculos 
del litigante cuenta, no tanto por los efectos procesales que produce, según 
ley, cuanto por las previsibles reacciones que provocará en el 
comportamiento de los demás sujetos del proceso. Este uso indirecto de los 
actos procesales no se puede decir que sea siempre y sin más ilícito: muchas 
veces entra en la honesta habilidad del patrocinio; otras, limita, antes de 
llegar a las figuras extremas del dolo y del fraude, en una zona intermedia 

                                                                                                                                               
constitucional da boa-fé processual objetiva, completada e detalhada pelas disposições gerais do princípio 
da probidade na normativa do CPC, tomado como cláusula geral da ética no processo. A vitória da boa-fé 
objetiva evita o subjetivismo das disposições legais específicas, reconduzindo o debate sobre a boa-fé 
para a confiança e proteção de expectativas.” Em igual sentido, Fredie Didier Júnior (2007a, p.200), ao 
noticiar a eclosão do princípio da cooperação, afirma que “uma das principais conseqüências da adoção 
deste princípio é a revalorização da lealdade processual (e, portanto, da boa-fé objetiva), que passa a ser 
atributo inerente ao diálogo do contraditório.” 
8 Dentre estes deveres de colaboração, destaca-se o de lealdade processual, baluarte da cláusula geral de 
boa-fé, na medida em que resguarda as expectativas legitimamente criadas e coíbe o comportamento 
moralmente censurável. É o que indica Miguel Teixeira de Sousa (1997, p.62), ao asseverar que “o dever 
de cooperação assenta, quanto às partes, no dever de litigância de boa fé. A infracção do dever do 
honoeste procedere pode resultar de uma má fé subjectiva, se ela é aferida pelo conhecimento ou não 
ignorância da parte, ou objectiva, se resulta da violação dos padrões de comportamento exigíveis.” 
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que, por alguna semejanza con la figura del derecho, podríamos denominar 
el abuso del proceso. 

A aplicação do princípio da proibição do comportamento contraditório ao 

processo, mais do que viável, é essencial. Somente com a inserção de cláusula geral 

orientada a repudiar o comportamento desleal dentro do processo, mesmo nas hipóteses 

não expressamente delimitadas em lei, é que se poderá concretizar um direito processual 

consonante com os valores éticos, solidários e democráticos que defluem da ordem 

constitucional. 

As perspectivas de desenvolvimento do instituto no âmbito processual são 

imensas e potencialmente frutíferas. A despeito de seu reconhecimento ainda não ser 

expresso e efetivo em sede doutrinária, não são poucos os casos práticos em que os 

tribunais – muito embora às vezes o façam sem consciência disto – decidem pela 

aplicação do venire contra factum proprium nulli conceditur.  

3.3.1 Venire contra factum proprium e preclusão lógica 

Há, já consagrado na dogmática, preceito estruturante do processo que possui 

forte relação com o nemo potest venire contra factum proprium. Trata-se da preclusão, 

que, ao determinar, em face de algumas situações, a perda de uma situação jurídica ativa 

processual, não só impõe, ao processo, a marcha para frente, mas também firma a 

exigência de um comportamento coerente e leal9.  

A preclusão admite subdivisão em três espécies, cada qual aplicável a uma 

hipótese fática distinta: a preclusão temporal traduz-se na perda da faculdade processual 

diante do desrespeito ao prazo estabelecido para a sua prática; a preclusão consumativa 

significa a impossibilidade de ser repetido, no processo, ato já praticado; e, por fim, a 

preclusão lógica, que é a espécie realmente interessante para o presente estudo. 

Expressa na vedação à prática de atos processuais incompatíveis com condutas 

anteriormente encampadas pelos sujeitos processuais, a idéia de preclusão lógica “nada 

                                                 
9 Como explica Fredie Didier Júnior (2007b, p.249), “a preclusão é instituto fundamental para o bom 
desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, 
pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, 
então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que 
questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a 
insegurança jurídica.” 
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mais constitui do que a tradução, no campo do Direito Processual do princípio do venire 

contra factum proprium.” (MARTINS-COSTA, 2004, p.119).  

Com efeito, a preclusão lógica, ao impedir a modificação de postura ou tese 

jurídica, termina por servir, tal qual o princípio da proibição do comportamento 

contraditório, ao resguardo da confiança, lealdade e ética no processo, uma vez que, 

conforme Fredie Didier Júnior (2007a, p.207), 
quando a parte ou o magistrado adota um comportamento que contrarie 
comportamento anterior, atua de forma desleal, frustrando expectativas 
legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se o sujeito em um 
sentido, cria fundada confiança na contraparte – confiança essa a ser 
averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, 
a boa-fé, os bons costumes ou o fim econômico-social do negócio –, não 
podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que 
quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdade, evasão. 

Assim, incidirá a preclusão lógica para a parte que aceita, expressa ou 

tacitamente, a decisão, pois dela não poderá recorrer, nos termos do art. 503 do CPC, 

assim como aquele que der causa a uma nulidade quedará impedido de alegá-la em seu 

benefício. 

Também em relação ao magistrado é possível aventar hipóteses de preclusão 

lógica ou mesmo da pura incidência do nemo potest venire contra factum proprium - 

principalmente para os que não admitem preclusão pro judicato.  
Dá-se, por exemplo, quando o juiz concede uma tutela antecipado com base 
em abuso do direito de defesa, o que é incompatível com uma recusa em 
condenar o réu por litigância de má fé com base no mesmo comportamento 
tido por abusivo. Também não se permite que o magistrado, no julgamento 
antecipado da lide, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o 
autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para 
julgamento antecipado, é porque entende provados os fatos alegados. 
(DIDIER JÚNIOR, 2007a, p.206-207). 

Há de se observar, porém, que a preclusão lógica e o princípio que proíbe o 

comportamento contraditório nem são faces de uma mesma moeda, tampouco 

representam nomes diferentes para um mesmo fenômeno. Trata-se de institutos 

diferentes, autônomos entre si10, mas que radicam em terreno comum e, por isso, se 

inter-relacionam de forma bastante próxima; é a tutela da legítima confiança, da qual 

                                                 
10 Enquanto a preclusão lógica é efeito jurídico que determina a ineficácia dos atos processuais que se 
demonstrem incompatíveis com outros anteriormente adotados, o princípio do venire contra factum 
proprium nulli conceditur é cláusula geral, sem efeitos pré-determinados, com ampla abrangência, que 
visa resguardar expectativas legítimas. Em diversas situações limítrofes, contudo, será bastante difícil, 
senão impossível, determinar se há incidência de um, de outro, ou, quiçá, de ambos os institutos.  
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dimana o dever de resguardar a lealdade e boa-fé, que aproxima e, muitas vezes, 

sobrepõe os dois preceitos. 

3.3.2 Conduta geral das partes 

Busca-se, a partir de agora, trazer hipóteses específicas de aplicação do venire 

contra factum proprium nulli conceditur, diante das quais, acredita-se, restará 

demonstrado que sua incidência é bem mais comum na casuística processual do que se 

imagina.  

Em sede de conduta geral das partes é que são mais fartas as possibilidades de 

aplicação do nemo potest venire contra factum proprium, já que são elas os sujeitos 

processuais que, ademais de possuírem contato mais íntimo com os fatos da causa, 

correm maiores riscos de, para se verem vencedores, cederem às tentações de infringir 

deveres de comportamento ético e leal.  

Neste âmbito, recorre-se, de imediato, a figura da estoppel by conduct que 

constitui princípio do direito processual anglo-saxão, integrante das regras de prova, 

que, segundo Ana I. Piaggi (2004, p.118), 
implica que, por una presunción iure et de iure, una persona que afirmó o 
negó la existencia de un hecho determinado, en virtud de haber antes 
ejecutado un acto, hecho una afirmación o formulado una negativa en el 
sentido opuesto, no puede contradecir lo dicho o hecho por él mismo o por 
aquel de quien se derive su derecho de modo aparente y ostensible, con 
perjuicio de un tercero que fiado en esas apariencias producidas intencional 
o negligentemente por el responsable de ellas, contrae una obligación o sufre 
un perjuicio en su persona o en su patrimonio. 

“Consiste, pois, o estoppel, numa barreira ou freio erigido às pretensões de quem 

reclama algo em aberta contradição com o que anteriormente havia aceitado” 

(MARTINS-COSTA, 2004, p.113), totalmente adequada e subsumível à cláusula geral 

que veda o venire contra factum proprium. Neste bojo, aquele que confessa um fato, 

não pode, em seguida, pretender a produção de prova diversa do quanto admitiu como 

verdadeiro. Também incidirá na vedação em comento a parte que, muito embora silente 

em relação aos documentos colacionados pela parte ex adversa, pretender alegar, em 

sede recursal, quando esgotadas as possibilidades de instrução probatória, que eles não 

eram suficientes para desincumbi-la do respectivo onus probandi. 

Mas, a proibição ao venire contra factum proprium não se restringe a atos 

praticados dentro de um mesmo processo. O que resta claro, inclusive, de 
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posicionamento já encampado pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, quando 

do julgamento do Recurso de Revista nº. 783685/2001.5, cujo acórdão fora publicado 

no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2005. Decidiu-se, então, ser lícito o 

indeferimento de prova testemunhal ao Reclamante que pretendia, por meio dela, 

infirmar testemunho por si prestado em processo anterior: 
RECURSO DE REVISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS.  DEPOIMENTO 
ANTERIOR PELO RECLAMANTE. PROVA DA JORNADA. A pretensão 
do reclamante em produzir prova testemunhal contrariamente ao que ele 
próprio já afirmara em processo anterior, quando serviu de testemunha em 
outra reclamação retrata o repudiado venire contra factum proprium. Se o 
reclamante depôs em outro processo como testemunha, suas declarações 
foram feitas sob juramento, e a expectativa de boa-fé e verdade sob a qual foi 
prestado aquele depoimento, repita-se, sob compromisso, não pode agora ser 
negado para pretender provar outra realidade. Não se pode ter por 
cerceamento de defesa a decisão do juízo de origem que, diante de tal 
hipótese, indefere a oitiva de testemunha apresentada pelo reclamante relativa 
a fato já provado em outro processo. Recurso de Revista de que não se 
conhece. 

A aplicação da cláusula geral que proíbe o comportamento contraditório no 

processo também não se limita apenas a questões probatórias. A própria estratégia de 

defesa deve atentar aos deveres de ética e lealdade. Assim, incorre em hipótese de 

venire contra factum proprium o indivíduo que, diante do arbitro, invoca a sua 

incompetência, e, no juízo comum, pretende se valer da cláusula de compromisso 

arbitral, para, com isto, fugir à apreciação da causa por parte de um e de outro.  

Outro exemplo de incidência da vedação ao venire contra factum proprium 

consiste na do litigante renitente, expresso, segundo Judith Martins-Costa (2004, p.119), 

na figura da “parte que ingressara com todos os recursos e medidas disponíveis no 

aparato processual – inclusive agindo com dolo – [e] veio, posteriormente a reclamar da 

demora processual a que dera causa com sua própria ação.” 

3.3.3 Relativização do regime das invalidades processuais 

Conseqüência interessante que deflui da aplicação do princípio que veda o 

venire contra factum proprium no processo consiste na relativização do sistema de 

invalidades processuais.  

Segundo entendimento clássico, os defeitos processuais podem dar origem a 

nulidades absolutas – também chamadas simplesmente de nulidades – ou a nulidades 
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relativas – ou anulabilidades. Enquanto as primeiras, por serem, supostamente, 

estabelecidas em prol do interesse público, poderiam ser conhecidas a qualquer tempo e 

em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, as últimas, propensas, em tese, a 

tutelar tão somente o interesse privado das partes, apenas poderiam ser conhecidas 

quando alegadas pela parte no momento oportuno, e, ainda assim, estariam sujeitas à 

regra restritiva do artigo 243 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Quando a 

lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser 

requerida pela parte que lhe deu causa.” 

Todo este anteparo conceitual se embasa no dogma da prevalência do interesse 

público. Na suposição de que aquilo que é definido em favor da res publica não poderia 

ceder, por qualquer motivo imaginável, aos interesses privados, é que se definiu um 

sistema no qual a decretação da nulidade deve prevalecer sempre, ao passo em que as 

anulabilidades só devem ser reconhecidas se preenchidos determinados requisitos. 

Ocorre, porém, que, ao se aplicar o princípio que proíbe o venire contra factum 

proprium ao processo, constata-se a existência de hipóteses que subvertem a suscitada 

sistemática das invalidades processuais. De um lado, algumas situações de 

anulabilidades tornam-se imutáveis, mesmo que alegadas tempestivamente. É o que 

conclui Fredie Didier Júnior (2007a, p.202): 
Aplicada essa regra, o autor não poderia suscitar a incompetência relativa do 
juízo, tendo em vista que foi ele mesmo quem escolheu o foro onde a 
demanda foi proposta. É também em razão disto que o executado não pode 
pedir a nulidade da penhora de bem por ele mesmo espontaneamente 
oferecido, mesmo que se trate de bem impenhorável. 

De outra parte, a incidência do princípio da proibição do comportamento 

contraditório no processo também faz emergir a possibilidade de, diante de casos tidos 

como de nulidade absoluta, chegar-se à conclusão de que não se deve decretá-la. Casos 

como o do devedor que alega nulidade do título executivo cuja imperfeição só se deve a 

ele11; ou como o do réu que, tendo sido representado na lide por advogado com quem 

                                                 

 

11 “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO NÃO 
HOMOLOGADO. INCÚRIA DO DEVEDOR. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO POR 
QUEM A DEU CAUSA. A ausência de homologação judicial do acordo não retira ao documento o 
caráter de título executivo (art. 585, inc. II do CPC). A invocação de nulidade da execução à qual o 
devedor deu causa ao não homologar o acordo de alimentos, não pode ter a anuência do Poder Judiciário, 
porque a ninguém é dado se beneficiar de sua própria torpeza (art. 243 do CPC). Adentra a senda da má-
fé, o devedor de alimentos ao empregar ardis e artifícios de cunho técnico-processual com o objetivo de 
se esquivar de execução por meio de subterfúgios que ladeiam ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 
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possui estreitos laços, argüi, em sede recursal, nulidade de citação baseado na não 

juntada de instrumento procuratório12, não podem ser resolvidos em prol daquele que, à 

evidência, falta com os deveres de ética e boa-fé no processo. 

A verdade é que o pretenso dogma da supremacia do interesse público cede, 

hoje, espaço para a necessidade de, diante da colisão de quaisquer interesses, buscar a 

solução a partir de um juízo de ponderação atento às particularidades do caso concreto e 

aos valores constitucionais, e, por isso, apto a afastar os excessos e as soluções 

teratológicas que qualquer juízo pré-determinado terminaria por contemplar. 

Entrementes, deve-se destacar que juízo de ponderação que envolva hipótese de 

comportamento contraditório deverá lhe atribuir grande relevância, pois, como adverte 

Anderson Schreiber (2007, p.261), 
o nemo potest venire contra factum proprium expressa um interesse 
normativo por assim dizer público, cogente, consubstanciado na tutela da 
confiança, na proteção da boa-fé objetiva e na concretização dos valores 
constitucionais da solidariedade social e da dignidade humana. A tese de que 
o princípio de proibição do comportamento contraditório não se sujeita a 
ponderação com as regras relativas às nulidades absolutas é, portanto, falha, 
porque parte da premissa ultrapassada de que ordem pública e autonomia 
privada são campos apartados. 

Neste sentido, é incisiva, também, a conclusão de Fredie Didier Júnior (2007a, 

p.202-203):  
A idéia de que as nulidades processuais estariam relacionadas a normas 
cogentes, de ordem pública, e que, portanto, a elas não se poderia aplicar o 
princípio da proibição do venire (eis que se trata de princípio relacionado à 
autonomia privada) não parece adequada com os postulados da atual 
hermenêutica constitucional. Parte-se de uma premissa de que sempre, em 
eventual conflito entre o interesse particular e um interesse protegido por 
norma de ordem pública, esse prepondera sobre aquele, pouco importam as 
peculiaridades do caso concreto. Sucede que a solução não é bem essa. 

De fato, a solução passa, necessariamente, pela realização de um juízo de 

ponderação, para que, diante do caso concreto, o órgão jurisdicional coteje os valores 

envolvidos e, somente após isto, firme a decisão pela decretação ou não da nulidade. 
                                                                                                                                               
600, II do CPC). Recurso especial não conhecido.” (STJ, 3ª T., REsp 593714/RS, Rel. Min. Fátima 
Nancy Andrighi, j. 04.08.2005, DJ de 22.08.2005, p.261). 
12 “CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 214, § 1º, DO CPC. TEORIA DA 
APARÊNCIA. Supre a falta de citação o comparecimento da parte aos autos, representada por advogada 
que, como tal, se apresenta, deixando patente ser inequívoco o conhecimento da demanda proposta. 
Procuradora estreitamente ligada à empresa-ré, inclusive por laços familiares. A não-exibição do 
instrumento procuratório, por falta imputável à demandada, não pode reverter em seu prol. Não deve ser 
declarada a nulidade quando a parte a quem possa favorecer para ela contribuiu. Recurso especial não 
conhecido.” (STJ, 4ª T., REsp n. 146463/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 19.05.1998, DJ de 
23.11.1998). 
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4 CONCLUSÃO 

Muito embora se tenha perfeita ciência de que a temática, mesmo após todos os 

esforços empreendidos nesta pesquisa, encontra-se longe de estar esgotada, espera-se ter 

podido, ao menos, lançar luzes sobre alguns aspectos da potencial aplicação, no 

processo, do princípio da proibição de comportamento contraditório.  

O nemo potest venire contra factum proprium, assim como a boa-fé objetiva, 

preceito do qual é correlato, se assenta na defesa dos valores da solidariedade social e da 

dignidade da pessoa humana, que, por constitucionalmente assegurados, funcionam 

como ponto de apoio para a sua profusão por todo o sistema jurídico brasileiro.  

No direito processual, a influência das diretrizes constitucionais se faz sentir na 

revisitação de princípios estruturantes. Classicamente concebido como mera 

possibilidade de manifestação das partes, o princípio do contraditório, por exemplo, viu 

sua densidade normativa ser substancialmente acrescida. Incorporou nova dimensão, 

expressa no entendimento de que, para a plena efetivação do contraditório, há de se 

atribuir, de um lado, às partes, não só a possibilidade de manifestação, mas o poder de 

influenciar no provimento jurisdicional, enquanto, de outro lado, se acomete ao 

magistrado o poder-dever de conduzir ativa e comprometidamente a relação processual.  

A partir desta nova dimensão do contraditório é que, também, se passou a aceitar 

a incidência, em face de todos os sujeitos processuais, de deveres anexos, como os de 

cooperação e lealdade, aptos a veicular a cláusula geral de proibição do comportamento 

contraditório dentro da relação processual.  

Neste bojo, o nemo potest venire contra factum proprium se afigura instituto 

capaz de fortalecer a incidência de valores constitucionais sobre o direito processual, na 

medida em que funciona como verdade cláusula geral de conduta ética e leal no 

processo, a exigir, de todos os sujeitos processuais, o compromisso com o sentido 

objetivo do próprio comportamento.  

As possibilidades de utilização do instituto são inumeráveis; neste trabalho, 

apenas se contemplou, sem qualquer pretensão exauriente, algumas das hipóteses mais 

comuns em que o princípio da proibição de comportamento contraditório pode ser 

invocado. Em todas elas, porém, deve-se destacar que é sempre a ética, a lealdade e a 

solidariedade que saem ganhando.  
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CONFIANÇA E CIBERESPAÇO: UMA OBSERVAÇÃO SISTÊMICA DO 

DIREITO DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

 

Leonel Severo Rocha*

Ricardo Menna Barreto**

 

RESUMO 

Pretende-se realizar uma observação das relações contratuais e demonstrar como a 

dogmática jurídica vem reagindo diante das atuais configurações de uma sociedade 

complexa. O contrato, visto como uma instituição jurídica obrigacional, apresenta-se hoje 

diferenciado em relação à sua concepção tradicional. Isto ocorre devido ao advento da 

Internet, o que fez surgir o que se denomina contrato eletrônico. Deste modo, entende-se 

que a dogmática jurídica vem encontrando sérias dificuldades em conceituar e 

problematizar de uma maneira eficiente esta nova identificação do contrato. Isso se dá 

principalmente pelo fato deste instituto ter sua forma modificada, pois de uma noção física 

de contrato, passou-se a uma noção virtual, desmaterializada, portanto, não-presente. Os 

fenômenos advindos da contratação virtual, trouxe problemas que merecem uma 

observação diferenciada. Nos serviremos, para tanto, da Teoria dos Sistemas Sociais de 

Niklas Luhmann. Propõe-se, a partir de uma noção mais sofisticada do instituto jurídico da 

confiança, observar as contratações no Ciberespaço. A confiança surge, nessa perspectiva, 

como uma forma efetiva de redução da complexidade e de construção do social, 

notadamente quando passa a operar a nível sistêmico. Entende-se, assim, que a partir de 

noções como complexidade e confiança sistêmica, pode-se  construir alternativas para a 

tomada de decisões no campo do Direito contratual e no Ciberespaço.  
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Paris (1989). Líder do Grupo Teoria do Direito – CNPq.  E-mail: leonel@unisinos.br. 
** Graduando do Curso de Direito da UNISINOS/RS; Bolsista de Iniciação Científica CNPq/PIBIC; Membro 
do Grupo de Pesquisa Teoria do Direito – CNPq. E-mail: ricardomb@terra.com.br. 
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PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; CONTRATOS; COMPLEXIDADE; CONFIANÇA; 

TEORIA DOS SISTEMAS. 

 

ABSTRACT 

The aim is to achieve a point of contractual relations and demonstrate how dogmatic legal 

reacting comes forward from current settings of a complex society. The contract, seen as a 

legal obrigacional institution, today presents itself differently in relation to its traditional 

design. This is due to the advent of the Internet, which has shown what is called electronic 

contract. Thus, it is understood that the dogmatic legal finding has serious difficulties in 

characterise in question in a manner efficient identification of this new contract. This is 

mainly because of the institute have their modified form, because of a physical concept of 

contract, it moved to a virtual concept, desmaterializing, therefore non-present. The 

phenomena arising from the hiring virtual, brought problems which deserve a comment 

differently. In serve, and therefore the Theory of Social Systems, Niklas Luhmann. It is 

proposed from a more sophisticated concept of the institute's legal trust, noted the hiring in 

Cyberspace. Trust comes, in this perspective, as an effective way of reducing the 

complexity and construction of the social, especially when going to operate a systemic 

level. It is understood, therefore, that from notions such as complexity and systemic trust, 

you can build alternatives for decisions in the field of contract law in Cyberspace. 

 

KEYWORDS: LAW; CONTRACTS; COMPLEXITY; TRUST; SYSTEMS THEORY. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da presente comunicação é realizar uma observação da dogmática 

jurídica civilista a partir da matriz teórica pragmático-sistêmica1 de Niklas Luhmann. Para 

                                                 
1 Ver ROCHA, Leonel Severo. Três Matrizes da Teoria Jurídica. In: Epistemologia Jurídica e Democracia. 
São Leopoldo: Unisinos, 2004.  
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tanto será dado um destaque na primeira fase2 de seus estudos, notadamente em suas obras 

“Sociologia do Direito” e “Confiança” 3.  

 

A insuficiência das sociologias clássicas do Direito fez com que se necessitasse, 

para Luhmann, de um instrumental teórico que permita uma observação adequada do 

fenômeno jurídico. Nesse sentido, tornou-se imprescindível “ver e pesquisar o direito como 

estrutura, e a sociedade como sistema em uma relação de interdependência recíproca” 4. 

Influenciado por Talcott Parsons5, Luhmann desenvolve uma teoria que observa, 

sofisticadamente, a complexidade jurídico-social. Pois, na sociedade globalizada, os juristas 

vêm encontrando sérias dificuldades em trabalhar com as novas formas de produção de 

sentido normativo incorporadas nas contratações virtuais, como aquelas, v.g., por sites da 

Internet e via e-mail. Tudo isso tem gerado contratos jurídicos híbridos. Assim, para 

abordar adequadamente este problema, é essencial analisar as relações contratuais 

considerando-se toda a complexidade e contingência nelas existentes. 

 

Em razão disso, destacamos que se podem observar alguns dos principais 

fenômenos que vêm ocorrendo hodiernamente na contratação, desde a opção pela análise 

empírica dos contratos de consumo, ou seja, do então denominado comércio eletrônico. 

 

 Ante tal problemática, defendemos a tese de que a confiança pode se apresentar 

como uma forma eficaz de produção e construção de sentidos jurídicos que possibilitam 

assim a delimitação de vínculos sociais e o restabelecimento de expectativas normativas, 

bem mais amplas do que permitiria a dogmática jurídica.  

 

                                                 
2 A obra de Niklas Luhmann pode ser dividida, basicamente, em dois momentos: o primeiro, do início da 
década de sessenta até meados da década de oitenta, é a fase em que o autor trabalhou a teoria dos sistemas a 
partir da concepção de Talcott Parsons, conhecida por “estruturalismo-funcional”; e o segundo momento, 
também conhecido por fase autopoiética. Como projeto de estudo/pesquisa, procurou-se desenvolver nesta 
etapa da pesquisa a aproximação entre a Teoria dos Sistemas e o Direito contratual, seguindo-se a orientação 
da primeira fase da teoria luhmanniana.  
3 LUHMANN, Niklas. Confianza. México: Universidad Iberoamericana, 1996. 
4 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983. p. 15. 
5 PARSONS, Talcott. Os Sistemas das Sociedades Modernas. São Paulo: Pioneira, 1974. 
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2 NIKLAS LUHMANN: BASES E DESENVOLVIMENTO DE UMA TEORIA 

SOCIOLÓGICA 

 

O pensamento sociológico contemporâneo passou a receber notável contribuição 

com as idéias de Niklas Luhmann, especialmente, a partir da década de sessenta 6. 

Luhmann se pôs a analisar o fenômeno social, pensando a sociedade como sistema, bem 

como suas inter-relações, em toda sua complexidade. Desse modo, conforme Luhmann, 

para iniciar análises do Direito é necessário realizá-las conjuntamente com a sociedade, 

investigando os caminhos do convívio humano, este sensorialmente orientado. Igualmente, 

precisaria explorar os processos básicos de formação do Direito e sua função como um 

componente da estrutura de sistemas sociais. 

 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a relação do homem com o mundo é 

constituída de forma sensitiva. Este mundo proporciona ao homem um número infindável 

de experiências e ações, contrapostas ao seu limitado potencial em termos de ação atual e 

consciente 7. Em outras palavras, ele se apresenta ao homem como um excesso de 

possibilidades de ação, uma vez que incessantemente se criam situações as mais diversas; 

situações que se mostram simultaneamente complexas e contingentes. Conforme Luhmann, 

por complexidade, quer-se dizer que “sempre existem mais possibilidades do que se pode 

realizar” 8. Em outras palavras, isso significa que o número de possibilidades de ação será 

sempre maior que o de possibilidades atualizáveis. Assim, “cuando se habla de ‘reducción 

de complejidad’ (...) se trata tan sólo de un operar en el contexto de la complejidad, es 

decir, de un traslado continuo de lo actual y lo potencial” 9. 

                                                 
6 Ver, em especial, sobre esta fase: LUHMANN, Niklas. Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer 
Komplexität. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1973. (com tradução para o espanhol: LUHMANN, Niklas. 
Confianza. México: Universidad Iberoamericana, 1996); LUHMANN, Niklas. Legitimation durch Verfahren, 
1969 (com tradução para o português: Legitimação pelo procedimento. Brasília: UnB, 1980), e LUHMANN, 
Niklas. Rechtssoziologie I und II, 1972 (com tradução para o português: Sociologia do Direito I e II. Rio de 
Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, 1985). Far-se-á uso, neste ensaio, das traduções supracitadas.  
7 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 45. 
8 Idem. Ibidem, p. 45. 
9 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. Tradução de Javier Torres Nafarrate. México: Ed. 
Herder/Universidad Iberoamericana, 2007, p. 107. 
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Já, por contingência, quer-se dizer que “as possibilidades apontadas para as demais 

experiências poderiam ser diferentes das esperadas, ou seja, que essa indicação pode ser 

enganosa por referir-se a algo inexistente, inatingível” 10. 

 

Nessa mesma esteira, afirma-se que as relações humanas são permeadas por 

expectativas; estas, segundo Baraldi, têm por função primordial “orientare in modo 

relativamente stabile la comunicazione e il pensiero di fronte alla complessità e alla 

contingenza del mondo” 11. Mas o que é uma expectativa? Para esta resposta, podem-se 

buscar pistas em contribuições da teoria motivacional. Nesse sentido, segundo Birch e 

Veroff, a expectativa “es un manera abreviada de denominar ‘la previsión de que la 

realización de una determinada actividad conducirá a un cierto objetivo’. Este determinante 

atribuye a un organismo la facultad de previsión, y permite que el resultado o consecuencia 

de una actividad ayude a regular la propia actividad”12 . Em outras palavras, a expectativa é 

a capacidade de antecipação que um organismo possui. Nesse sentido, Harrison afirma que 

“os organismos têm a capacidade de antever e, por conseguinte, de avaliar a possibilidade 

de que uma dada ação resulte num dado desfecho” 13. 

 

É básico que se tenham expectativas não só sobre o comportamento, mas sobre as 

próprias expectativas que o outro possui sobre o agir de alguém (ou sobre suas 

expectativas). Desse modo, não existem somente expectativas, mas sim, expectativas de 

expectativas, e assim sucessivamente. Conforme Luhmann, quem tem “expectativas sobre 

as expectativas de outro [...] pode ter um acesso mais rico em possibilidades ao seu mundo 

                                                 
10 Idem. Ibidem, p. 45. 
11 BARALDI, Cláudio; CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena. Luhmann In Glossario: I Concetti 
Fondamentali Della Teoria dei Sistema Sociali. Milano: Franco Angeli, 1996, p. 46 
12 BIRCH, David y VEROFF, Joseph. La Motivación: un Estudio de la Acción. Alcoy – España: Editorial 
Marfil, 1969, p. 15. 
13 HARRISON, Albert A. A Psicologia como Ciência Social. São Paulo: Cultrix, Editora da Universidade de 
São Paulo, 1975, p. 116. 
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circundante” 14.  Em suma, é exatamente essa capacidade de antever as conseqüências do 

comportamento que confere a direção ao indivíduo 15.   

 

A constituição do mundo social, portanto, se apresentará sempre a partir de um 

horizonte duplo de perspectivas, pois, além de mim, existe sempre o outro: isso quer dizer 

que a contingência simples, aqui, se eleva à dupla contingência. Isto é, “no momento em 

que dois indivíduos entram em contato nesse marco, cada um receberá essa contingência, 

tanto referida a si mesmo como ao outro” 16. Diante disso, erigem-se estruturas de 

expectativas, que têm por função básica fortalecer a seletividade, por permitirem a dupla 

seletividade. Desse modo, nas palavras de Germano Schwartz,  

 

a dupla seletividade pode ser observada em dois momentos. O primeiro é 
constatável quando se opta por uma comunicação dentre várias possíveis. 
[...] O segundo momento é observável pela comunicação em si mesma e 
pela capacidade de entendimento via expectativas oferecida pela 
linguagem17.   

 

De acordo com Luhmann, existem duas possibilidades contrárias de reação a 

desapontamentos: faz-se aqui uma diferenciação entre expectativas cognitivas e 

normativas. Quanto às primeiras, há certa flexibilidade, ou seja, existe a possibilidade de 

alteração da expectativa. Ou mesmo, “ao nível cognitivo são experimentadas e tratadas as 

expectativas que, no caso de desapontamentos, são adaptadas à realidade” 18. Já, no tocante 

às expectativas normativas, estas não são abandonadas se alguém as violar. Conforme 

Ferraz Jr., 

 

[...] atitudes normativas são, de outro lado, expectativas cuja durabilidade 
é garantida por uma generalização não adaptativa, isto é, admitem-se as 

                                                 
14 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 48. 
15 HARRISON, Albert A. A Psicologia como Ciência Social. Op. cit., p. 116. 
16 GARCIA AMADO, Juan Antonio. A Sociedade e o Direito na obra de Niklas Luhmann. In: Niklas 
Luhmann: Do Sistema Social à Sociologia Jurídica. ARNAUD, André-Jean; LOPES JR. Dalmir. (Org.) Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 302. 
17 ROCHA, Leonel, SCHWARTZ, Germano, CLAM, Jean. Introdução à Teoria do Sistema Autopoiético do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 77. 
18 Idem. Ibidem, p. 56. 
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desilusões como um fato, mas estas são consideradas como irrelevantes 
para a expectativa generalizada19. 
 

Na dogmática, desde a teoria sociológica de Luhmann, o Direito pode ser visto, 

então, como uma estrutura de generalização congruente de expectativas comportamentais 

normativas 20. Ou seja, o Direito é visto como a estrutura de um sistema social, e a 

congruência (coerência) das expectativas é utilizada no sentido de uma seleção mais 

específica. A função do direito seria reduzir a complexidade por meio da produção de 

sentido. Isso a partir da seleção de expectativas comportamentais que possam ser 

generalizadas em três dimensões: temporal, social e prática. 

 

Na dimensão temporal, as expectativas são estabilizadas contra desapontamentos 

por meio da normatização. Entenda-se que a tática de que se vale contra o desapontamento 

é a sanção. Na dimensão social, as expectativas são institucionalizadas; com o conceito de 

institucionalização, consegue-se “delinear o grau em que as expectativas podem estar 

apoiadas sobre expectativas de expectativas supostas em terceiros” 21. Em relação à 

dimensão prática, as expectativas são fixadas por um sentido idêntico. Pois, 

 

[...] já que não podemos participar diretamente da consciência de outras 
pessoas, a expectativa de expectativas (ou expectativas reflexivas) só é 
possível através da mediação de um mundo em comum, no qual estão 
fundamentadas todas as expectativas22. 

 

As possíveis discrepâncias existentes nas generalizações das diferentes dimensões 

de sentido apresentam-se extremamente complexas, pois existe a possibilidade de se dispor 

não apenas de um, mas sim, de vários possíveis direcionamentos funcionalmente 

equivalentes para os problemas surgidos nas diferentes dimensões. E há, como se pode 

observar, certa incompatibilidade recíproca dos diversos mecanismos de generalização. É 

                                                 
19 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 104. 
20 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 121. 
21 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Op. cit., p. 77. 
22 Idem. Ibidem, p. 94. 
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nesse sentido que atua o Direito, ou seja: produzindo congruência seletiva,  

disponibilizando caminhos congruentemente generalizados para as expectativas.  

 

A sociedade, por sua vez, é vista como o sistema social, em um ambiente altamente 

complexo e contingente. Assim, pode-se afirmar que a sociedade é que traça os limites da 

complexidade social, limitando as possibilidades. Conforme Claudio Baraldi, 

 

[...] la società è quel sistema sociale che instituzionalizza le ultime 
basilari riduzioni di complessità e, con ciò, crea le premesse per l’operare 
di tutti gli altri sistemi sociali (interazioni ed organizzazioni). La 
selettività della società consente quella degli altri sistemi sociali23. 
 
 

 Nessa perspectiva, o sistema não é visto como um sistema composto de pessoas, 

senão somente de comunicações. Partindo dos contributos de George Spencer Brown24 

Luhmann define sistema como uma diferença. Nas palavras de Luhmann, “el sistema es la 

diferencia que resulta de la diferencia entre sistema y entorno” 25.  
 

3 CONFIANÇA 

 
 Confiança é um pressuposto simbólico importante para a produção de sentido no 

Direito. Neste ponto, abordar-se-á a confiança na obra de Niklas Luhmann. Observar como 

se estabelece uma relação de confiança – não só pessoal, mas sistêmica - pode fornecer 

indícios e propor alternativas de mudança na forma de como se erigem relações jurídicas 

perante a complexidade social.  

 

3.1 COMPLEXIDADE E CONFIANÇA 

                                                 
23 BARALDI, Cláudio; CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena. Luhmann In Glossario: I Concetti 
Fondamentali Della Teoria dei Sistema Sociali. Milano: Franco Angeli, 1996, p. 215. 
24 SPENCER-BROWN, George. Laws of Form. Nova York, 1979. 
25 LUHMANN, Niklas. Introducción a la Teoria de Sistemas. Lecciones publicadas por Javier Torres 
Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996, p. 78. 
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A sociedade é complexa. Nessa perspectiva, fica evidente que as relações humanas 

já vêm, habitualmente, carregadas de certa carga de imprevisibilidade. Desse modo, o 

Direito dogmático procura produzir segurança nessas relações por meio do contrato. No 

entanto, com a ampliação da incerteza e dos riscos contemporâneos, cada vez mais estão 

ocorrendo processos jurídicos com alta carga de desconfiança. Assim, entendemos que a 

complexidade se relaciona com a confiança.  

 

Neste texto pretendemos observar até que ponto a forma confiança/desconfiança 

poderá se tornar um redutor de complexidade a partir de uma nova conceituação da idéia de 

confiança. Considera-se aqui a confiança não como algo fundado em algum subjetivismo, 

mas sim, como um mecanismo que possibilita a construção do social.  

 

Observada nessa perspectiva, a confiança para operar precisa de tempo. Em outras 

palavras, a confiança é uma forma que possibilita o controle do tempo. Ela encontra-se 

entre o passado e o futuro, possibilitando que, no presente, reduza-se complexidade. 

Segundo Luhmann, o cerne de tal problemática “consiste en el hecho de que el futuro 

contiene muchas más posibilidades de las que podrían actualizarse en el presente” 26. Ou 

seja, confiar não é propriamente eliminar os perigos existentes no futuro – que, por sua vez, 

é incerto e permanecerá sendo incerto –, mas agir como se o futuro fosse certo, ou melhor: 

confiável.  

 

A confiança, assim, vai se erigindo tridimensionalmente. Duas dessas dimensões 

pertencem ao âmbito da confiança pessoal. Nessa perspectiva, ela é condição essencial para 

o convívio dos indivíduos em sociedade, pois o homem orienta-se especialmente pela 

confiança que é depositada nas pessoas e no mundo. Contudo, transcende-se este âmbito 

em situações de elevada complexidade: surge então uma terceira dimensão, denominada 

por Luhmann confiança sistêmica, a qual para operar depende dos meios de comunicação 

simbolicamente generalizados. Em suma, duas dimensões da confiança estão diretamente 

                                                 
26 LUHMANN, Niklas. Confianza. Op. cit., p. 20. 
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vinculadas à confiança pessoal, sendo que uma terceira dimensão, demonstra como se 

estabelece uma relação de confiança sistêmica. É sobre estas três dimensões da confiança 

que trataremos a seguir.   

 

3.2 CONFIANÇA PESSOAL 

 

O “Tao te King” 27, de Lao Tse, já dizia: “se não confiares o suficiente nas pessoas, 

elas não poderão confiar-te nada”. Esta frase resume bem a idéia de confiança no âmbito 

pessoal. Em um primeiro momento, o indivíduo pode confiar em sua própria confiança em 

outra pessoa, atribuindo à sua confiança a habilidade para motivar terceiros. Essa 

habilidade pode ser comparada à característica capacidade que o indivíduo tem de pensar 

sobre seus próprios pensamentos28. Por conseguinte, naquele que se pode chamar um 

segundo momento da confiança pessoal, pode o indivíduo confiar na confiança que outros 

têm nele. Nesses dois momentos (podendo-se falar então em duas dimensões), a confiança 

se apresenta como confiança reflexiva. Conforme Luhmann, “por reflexividade, devemos 

entender que inicialmente um processo é aplicado a si mesmo, ou a processos do mesmo 

tipo, e só depois utilizado em termos definitivos” 29. 

 

E é justamente devido à reflexividade existente na relação de confiança, que se 

aumentam os riscos, pois existe a possibilidade, por exemplo, de uma das partes 

contratantes num dado negócio jurídico se questionar sobre a confiança do outro, pondo, 

assim, a perder toda a negociação celebrada. Por conseguinte, pode-se falar na relação de 

confiança que alguém estabelece com outros que confiem na terceira parte da mesma forma 

que ele: aqui começa a se falar na terceira dimensão da confiança, ou seja, na confiança 

sistêmica 30. 

 

                                                 
27 TSÉ, Lao. Tao te King. 4. ed. Lisboa: Estampa, 1989. 
28 LUHMANN, Niklas. Confianza. Op. cit., p 120.  
29 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1985, p. 13. 
30 LUHMANN, Niklas. Confianza. Op. cit., p. 120. 
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3.3 CONFIANÇA SISTÊMICA 

 

Diante da crescente complexidade e conseqüente diferenciação funcional na 

sociedade moderna, surgem, segundo Luhmann, meios de comunicação simbolicamente 

generalizados. Para ele, estes são  

 

[…] mecanismos adicionales al lenguaje cotidiano, que son códigos de 
selección simbólicamente generalizados, cuya función es proveer la 
capacidad de transmisión intersubjetiva de los actos de selección, a través 
de condenas más largas o más cortas31.  
 

Esses meios são: a verdade, o poder, o amor e o dinheiro. Eles possibilitam a 

formação de estruturas, aliviando, dessa forma, a elevada contingência existente na 

sociedade. Sob essa ótica, a contingência incrementada por meio da linguagem exige 

dispositivos suplementares que, na forma de códigos simbólicos adicionais, dirijam a 

transmissão, de forma efetiva, da complexidade reduzida32. Vale, assim, trazer a lição de 

Luhmann e De Giorgi: “Tuttavia non si tratta né semplicemente di linguaggi particolari né 

di media della diffusione, ma di un tipo di media di genere diverso: di un'altra forma, di un 

altro genere di distinzione, di un diverso codice” 33.  

 

Luhmann não se refere, especificamente, ao estabelecimento de uma relação de 

confiança entre pessoas, mas na confiança que elas depositam em tais mecanismos e, 

conseqüentemente, em um sistema. Os indivíduos que confiam nestes mecanismos estão 

diretamente participando de um sistema, mesmo que inconscientemente. E, segundo 

Luhmann, “al cambiar la confianza personal por la confianza en el sistema,  el proceso de 

                                                 
31 Idem, ibidem, p. 82. 
32 LUHMANN, Niklas. Complejidad y Modernidad: de la Unidad a la Diferencia. Edición e traducción de 
Josetxo Beriain y José María García Blanco. Madrid: Editorial Trotta, 1998, p. 104. 
33 LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoria della Società. Milano: FrancoAngeli, 1994, p. 106. 

 
5054



  

aprendizaje se hace más fácil, pero el control es más difícil”34. Essa afirmação significa que 

quem confia em tais mecanismos não pode corrigi-los, todavia, precisa manter a confiança, 

como se estivesse coagido; não obstante, institucionalizada a confiança, cria-se uma espécie 

de certeza equivalente35. Mesmo diante desse caráter paradoxal da confiança no sistema, tal 

possibilidade se apresenta um tanto conveniente. Sai-se de uma contingente vinculação com 

um indivíduo em específico, uma vez que não existe só uma, mas sim, várias decisões 

individuais vinculadas a um mecanismo que, por sua vez, está vinculado à formação das 

estruturas de um sistema.  

 

A verdade36, vista como um meio de comunicação simbolicamente generalizado, 

desempenha um papel primordial, pois se encontra presente no estabelecimento de uma 

relação de confiança sistêmica concomitantemente com outros meios, tais como o dinheiro 

ou o poder. Desse modo, pode-se dizer que, em especial, a verdade e o dinheiro são os 

meios presentes em uma relação contratual. A verdade é o meio que atua como portador da 

redução de complexidade intersubjetiva. Assim, assegura Luhmann, “la confianza 

solamente es posible donde la verdad es posible, donde la gente puede llegar a un acuerdo 

acerca de alguna entidad dada que es obligatoria para una tercera parte”37.  

 

4 DO FÍSICO AO VIRTUAL: O ADVENTO DO CONTRATO ELETRÔNICO 

  

As palavras de Whitrow permitem perceber a dimensão do impacto do computador 

nas relações humanas: “Há boas razões para acreditar que, neste momento, quando 

ingressamos na idade do computador, estamos nos estágios iniciais de uma das grandes 

mudanças irreversíveis na história do homem” 38. Devido ao surgimento da rede mundial de 

computadores, as atuais relações obrigacionais surgem, por meio do contrato, revestidas 
                                                 
34 LUHMANN, Niklas. Confianza. Op. cit., p. 86. 
35 Idem. Ibidem, p. 86. 
36 Neste ensaio, aborda-se a verdade baseando-se nas lições de Luhmann contidas em sua obra Confianza. 
Para uma concepção mais abrangente de verdade - a partir da fase autopoiética do autor - ver: LUHMANN, 
Niklas. La Ciencia de la Sociedad.  México: Universidad Iberoamericana, 1996.   
37 LUHMANN, Niklas. Confianza. Op. cit., p. 88. 
38 WHITROW, G. J. O Tempo na História: concepções de tempo da pré-história aos nossos dias. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 201. 

 
5055



  

com configurações de notável complexidade. Conforme Quéau, “cela s’ accompagne d’une 

modification radicale de notre regard sur le monde, de notre manière d’envisager lês 

problèmes et de lês résoudre” 39. O contrato, visto na dogmática jurídica como uma 

instituição que emerge de uma relação obrigacional, apresenta-se diferenciado quanto à sua 

forma física: encontra-se desmaterializado, virtual. Na dogmática jurídica, para Pontes de 

Miranda, o contrato pode ser visto como “o negócio jurídico (ou o instrumento jurídico) 

que estabelece entre os figurantes, bilateral ou plurilateralmente, relações jurídicas, ou as 

modifica, ou as extingue” 40. Ou seja, o contrato é o instrumento adequado a fim de se 

erigirem relações jurídicas para onde convergirão expectativas das partes que serão 

estabilizadas temporalmente.  

 

Delineando este instituto numa perspectiva mais sistemista, é possível afirmar-se 

que o contrato pode ser definido como uma expectativa normativa que as partes possuem, 

ou seja, em frente a situações conflituosas complexas e contingentes, ele se mantém, 

traduzindo as vontades dos pólos contratantes. O contrato, como instituição, contribui “para 

a elevação do grau de abstração, da elasticidade, da capacidade de adaptação e da 

possibilidade de diferenciação de expectativas comportamentais institucionalizadas” 41.  

 

É imprescindível fixar que a idéia de contrato descrita acima é esboçada a partir da 

primeira fase da obra de Niklas Luhmann. Contudo, numa perspectiva autopoiética, existe 

uma ampliação que vale ser observada. Conforme Rocha e Dutra, “o contrato passa então a 

ser visto como um acoplamento entre estruturas do Direto e da Economia, um evento capaz 

de irritar e desencadear alterações determinadas pelas estruturas independentes de ambos” 
42. Ou seja, sendo os sistemas do Direito e da Economia operativamente fechados, operando 

                                                 
39 QUÉAU, Philippe. Cyberculture et info-éthique. Relier les Connaissances: le défi du XXI siècle. Journées 
thématiques conçues et animées par Edgar Morin. Paris: Éditions du Seuil, 1999, p. 371. (“Isso se acompanha 
de uma modificação radical de nosso olhar sobre o mundo, de nossa maneira de encarar os problemas e de 
resolvê-los”) Tradução livre. 
40MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral; Tomo III. Campinas: Bookseller, 2000, p. 
246. 
41 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 90. 
42 ROCHA, Leonel Severo; DUTRA, Jéferson Luis Dellavalle. Notas Introdutórias à Concepção Sistemista de 
Contrato. In: Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: programa de pós-graduação em Direito da 
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a partir de seus códigos próprios e de abertura cognitiva a irritações provenientes do 

ambiente, não obstante, ressalva-se ser o contrato, simultaneamente, uma operação jurídica 

e econômica. Sob esse aspecto, o contrato tem efeitos distintos não apenas nesses sistemas, 

mas igualmente em qualquer sistema parcial que se tome como ponto de observação 43. 

 

4.1 O “CONTRATO ELETRÔNICO” 

 

A idéia de contrato eletrônico reflete bem a realidade contemporânea, vale dizer, 

uma realidade cada vez mais dominada pelo virtual. Conforme Miaille, “na medida em que 

a Internet é uma rede de redes, não há qualquer cabeça e, praticamente, nenhum meio de 

limitar sua extensão e funcionamento” 44. Sob esse ponto de vista, o instituto do contrato, 

hodiernamente, vem recebendo essa influência, desmaterializando-se. Buscando delinear 

esta nova modalidade de contratação, faz-se uso, inicialmente, das palavras de Lorenzetti, 

segundo o qual, “uma vez constatado que o meio digital é utilizado para celebrar, cumprir 

ou executar um acordo, estaremos diante de um ‘contrato eletrônico’” 45. Ou seja, o 

contrato vem se despindo gradualmente da tradicional forma física com a qual é conhecido. 

As expectativas normativas que as partes possuem agora são depositadas em um 

instrumento virtual, propiciando, desse modo, uma possibilidade de construção jurídica 

bem mais flexível. Conforme Wielewicki, os contratos eletrônicos podem ser definidos 

como “instrumentos obrigacionais de veiculação digital. São todas as espécies de signos 

eletrônicos transmitidos pela Internet que permitem a determinação de deveres e obrigações 

jurídicos” 46. A virtualização pode ser vista como uma mudança radical de paradigma, de 

abrangência incontrolável, uma vez que o virtual tentar abarcar o mundo: bancos, lojas, 

empresas etc. 

 
                                                                                                                                                     
UNISINOS: mestrado e doutorado. Orgs. Leonel Severo Rocha; Lenio Luis Streck; José Luis Bolzan de 
Morais... (et al.). Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed. São Leopoldo: UNISINOS, 2005, p. 296.   
43 Idem. Ibidem, p. 296. 
44 MIAILLE, Michel. O Cidadão Virtual. In: Cadernos Adenauer IV (2003), nº 6. Mundo Virtual. Rio de 
Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, abril 2004, p. 18. 
45 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 287 
46 WIELEWICK, L. Contratos e Internet - Contornos de uma breve análise. In: Comércio Eletrônico. 
Organizadores: Ronaldo Lemos da Silva Jr., Ivo Waisberg. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 198. 
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Observa-se que essa forma de contratar traz consigo novas noções (de espaço e de 

tempo), pois, “no universo de software da viagem à velocidade da luz, o espaço não impõe 

mais limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou nem conta” 47. Isto é, os grilhões dos 

territórios físicos foram quebrados com o advento da internet. O lugar de celebração de um 

contrato passa a ser a rede mundial de computadores: o ciberespaço. Pierre Lévy define 

ciberespaço como sendo “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” 48. Assim, a exteriorização de vontades 

das partes49 (proposta e aceitação, art. 427 e ss. do C.C. de 2002) no denominado contrato 

eletrônico, deparou-se com um obstáculo característico do ciberespaço: ter-se certeza de 

com quem se está, de fato, contratando. Igualmente, a noção de contratos entre pessoas 

presentes (art. 428, I do Código Civil de 2002) e pessoas ausentes (art. 428, II, III, IV, art. 

434 do mesmo código) tornou-se obscura nos contratos eletrônicos, ora inexistindo no 

Novo Código Civil previsão específica quanto à contratação via internet.50

 

Nesse sentido, o Código Civil ainda se torna ambíguo por determinar que se 

reputará “celebrado o contrato no lugar em que foi proposto” (art. 435 do CC de 2002). 

Mas qual é o lugar da celebração do contrato eletrônico? O físico ou o virtual? Com o 

desenvolvimento tecnológico, os pactos deixam de ser celebrados estritamente em uma 

dimensão espacial limitada pela proximidade física. E, mesmo assim, fica difícil de 

determinar (com exatidão) um local físico de celebração do contrato, visto o pacto ocorrer 

virtualmente, impossibilitando a certeza da idoneidade das partes contratantes que se 

atribuem dada localização.  Lorenzetti51, tentando sair do problema, defende que tal 

problemática depende da evolução tecnológica, devido à existência, na maioria dos casos 

                                                 
47 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 136  
48 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 92. 
49 No que tange especificamente ao comércio eletrônico, são de valia as palavras de Marques, quando esta 
afirma que “a oferta de negócio, mesmo que por meio eletrônico, terá os mesmos efeitos da oferta contratual 
no comércio tradicional. Estes atos jurídicos prévios são negócios jurídicos unilaterais, como a oferta. O 
contrato eventualmente concluído entre fornecedor e consumidor por meio eletrônico é um negócio jurídico 
(art. 104 e ss do CCBr. 2002) bilateral”. MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a 
proteção do consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 158. 
50 Título V do Novo Código Civil (Dos Contratos em Geral).  
51 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 325. 

 
5058



  

conflitantes, de “locais predeterminados” pelo comportamento das partes que seria 

“ancorado no mundo real”.  

 

Contudo, o ciberespaço pode ocultar uma realidade diversa da imaginada. Assim, 

existe, necessariamente uma relação de confiança sistêmica para que ocorra a celebração do 

pacto. Isso pressupõe que o indivíduo, ao celebrar um contrato, assume a possibilidade de 

que a outra parte (nesse caso, o ofertante, representado por um web site, ou mesmo outras 

partes, i.é., terceiros contratantes da página de internet) está com sua orientação vinculada à 

verdade. 

 

Derradeiramente vale observar que a legislação de outros países prevê 

expressamente a possibilidade de contratação via internet, como se percebe, por exemplo, 

na legislação argentina, que caminha a passos largos quanto à temática em questão, 

possuindo, inclusive, uma lei que versa sobre a problemática da Assinatura Digital (Lei n. 

25.506/2001) e já burilando projetos de lei quanto ao Comércio Eletrônico. Do mesmo 

modo, a Colômbia vem-se estruturando gradativamente para acompanhar os avanços da era 

digital, criando regulamentação (Lei n. 527 de 1999) para o Comércio Eletrônico52. Faz-se 

oportuno, igualmente, mencionar a Diretiva n. 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de oito de junho de 2000, referente a aspectos jurídicos dos serviços da 

sociedade da informação, notadamente o comércio eletrônico, bem como a Lei Modelo da 

United Commission on International Trade Law (UNCITRAL)53 sobre Comércio 

Eletrônico, de 1996.  

 

4.2 FENÔMENOS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA 

 

Existe, como se constatou, uma insuficiência por parte da dogmática contratual na 

regulamentação de formas de contratação virtuais. Contudo, tal insuficiência é explicada no 
                                                 
52 Ver VILLAMIZAR, Francisco Reis. Comércio Eletrônico – Recentes Avanços Jurídicos na Colômbia. In: 
Comércio Eletrônico. Organizadores: Ronaldo Lemos da Silva Junior, Ivo Waisberg. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 55 a 114.    
53 Web site: www.uncitral.org 
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momento em que se analisa a dogmática jurídica a partir de sua problemática relação com o 

tempo. Isso é elucidado nas palavras de Rocha, que se refere à dogmática como 

 

[...] o pensamento estabelecido no passado que, de alguma maneira, tem 
a pretensão de controlar o futuro, já que apresenta respostas, 
antecipadamente, para situações que ainda não aconteceram, mas, se 
acontecerem, já há um sentido preestabelecido a partir da lei para 
identificar essas situações54. 

 

A dogmática jurídica, por ser um pensamento estabelecido no passado, é uma forma 

de negação do tempo, que enfatiza a repetição. Portanto, sendo fundada no passado, é 

previsível que ela não se encontre inteiramente apta a regular as novas problemáticas que 

surgem incessantemente na sociedade atual, globalizada. Servirão de base, a partir de agora, 

notadamente Lorenzetti e Marques55, para a análise dos fenômenos presentes nas atuais 

configurações dos negócios jurídicos no comércio eletrônico.  

 

Marques, abordando a problemática do contrato eletrônico, fala em uma 

despersonalização da relação jurídica, uma vez que o comércio eletrônico é realizado “por 

intermédio de contrações a distância, por meios eletrônicos (e-mail etc.), por internet 

(online) ou por meios de telecomunicação de massa (telemarketing, televisão, televisão a 

cabo etc.)” 56. Assim, observa-se uma modificação considerável naquela noção básica de 

sujeitos de direito57. 

 

Nas relações de consumo, a oferta ao público agora é feita virtualmente, pois, 

conforme esclarece Emilio Tosi, “l’offerta contenuta su um sito Internet aperto a qualsiasi 

utente, si pensi ai virtual mall, può certamente configurare un’offerta al pubblico” 58. 

Contudo, as pessoas são indeterminadas, permanecendo, por vezes, indeterminadas, já que 
                                                 
54 ROCHA, Leonel Severo Rocha. O direito na forma de sociedade globalizada. In: Epistemologia Jurídica e 
Democracia. 2ª Ed. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2004, p. 195 
55 Ver obras citadas dos respectivos autores. 
56 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: um estudo dos 
negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 64-65. 
57 Idem. Ibidem, p. 63. 
58 TOSI, Emilio. La Conclusione di Contratti “online”. I Problemi Giuridici di Internet. Dall’E-Commerce 
all’E-Business, a cura di E. Tosi. 2ª Edizione aggiornata ed ampliata. Milano: Giuffrè Editore, 2001, p. 44.  
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a internet “despersonalizou” a relação jurídica, tornando os contratantes virtuais. Este é um 

dos maiores obstáculos, característico da era digital: comunicar sem se poder ter certeza de 

com quem, de fato, se está comunicando. Assim, conforme assevera Lorenzetti, “na 

contratação eletrônica, pode ser muito difícil constatar a presença do consentimento de 

alguém que opere um computador” 59. Portanto, na celebração de um contrato, é 

perfeitamente possível existir erro, dolo ou coação, mas, em contraparte, pode ser 

impossível se conseguir provar tais existências 60.  

 

Diretamente ligado ao fenômeno acima descrito, encontra-se um segundo, 

denominado desmaterialização, isto é, o contrato, antes vinculado à figura de uma folha de 

papel escrita, agora é virtual. Destarte, surge uma inovadora noção de documento, que é o 

documento eletrônico. Assim, fica notório que “la intervención de las tecnologías 

electrónicas en la realidad irá desdibujando más y más los límites entre las condiciones 

materiales y las simulaciones inmateriales” 61. O documento é um pressuposto de existência 

do contrato, uma vez que, quando a lei estabelece a forma escrita, este não existirá sem essa 

forma; igualmente, é um pressuposto de eficácia, visto a possibilidade de constituir-se em 

meio de prova, já que, quando é exigida prova escrita, não é admissível apresentar outro 

meio de prova62. Observe-se a dimensão da problemática oriunda da celebração de 

contratos eletrônicos: uma vez ocorrida a manifestação de vontade para a formação do 

vínculo, se não se conseguir “materializar” o contrato, tornar-se-á difícil a solução de 

problemas, caso se necessite dele como meio comprobatório 63. Isso se deve ao fato de a 

Internet ser um meio de comunicação virtual, a distância. Conforme esclarece Tosi,  

 
[...] per tecnica di comunicazione a distanza s’intende qualunque mezzo 
che senza la presenza física e simultanea del fornitore e del consumatore 

                                                 
59 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico. Op. cit., p. 277 
60 Idem. Ibidem, p. 277. 
61 BANNWART, Edouard. Introducción. La Sociedad Multimedia. Barcelona: Editorial Gedisa, 1996, p. 14. 
62 Idem. Ibidem, p. 128. 
63 Interessante aludir que os tribunais já se deparam com casos que versam sobre estes tipos de problemas 
Como exemplo: TJRS. 12ª Câm. Cível. Apelação cível nº 70013028261, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira. 
J. 30/03/2006. 
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possa utilizzarsi per la conclusione del contratto. La posta elettronica è 
una tecnica di comunicazione a distanza64.  

 

Ressalva-se, igualmente, que não só o contrato foi desmaterializado, mas anteriores 

a ele, a linguagem e o meio de contratar já o foram. Ou seja, devido a uma linguagem 

diferenciada, virtual, a possibilidade de erro aumenta ante a complexidade do meio 

utilizado. A possibilidade de existir erro torna-se cada vez mais provável devido a, 

basicamente, dois fatores, quais sejam: a) a crescente velocidade da sofisticação 

tecnológica da informática - tão rápida que impossibilita o indivíduo - e o Direito - de 

acompanhar tais avanços e b) a existência de uma multiplicidade de símbolos virtuais 

(ícones, janelas etc.) que nem sempre correspondem à leitura realizada pelo indivíduo, 

ocasionando o erro, isto é: eles podem ocultar uma realidade diversa, não correspondente às 

expectativas existentes na relação.  

 

Nas relações de consumo, isso fica evidenciado, uma vez que, por detrás da 

aparente simplicidade de se comprar pela internet, existem ocultos conteúdos que podem 

induzir o consumidor ao erro. Quanto a isso, existe amparo no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), em seu art. 46, que dispõe: “Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar 

a compreensão de seu sentido e alcance”.  

 

Por derradeiro, a atemporalidade apresenta-se como uma forte característica da era 

digital. A noção de tempo real se apresenta modificada: existe agora uma idéia de tempo 

virtual. Fala-se de um tempo em que a comunicação se dá de forma instantânea. 

“‘Instantaneidade’ significa realização imediata, ‘no ato’ –, mas também exaustão e 

desaparecimento do interesse”, afirma Bauman 65. A acentuação desta noção proporcionada 

por uma comunicação veloz, origina no usuário uma sensação de “tempo real”, que se 

                                                 
64 TOSI, Emilio. La Conclusione di Contratti “online”. I Problemi Giuridici di Internet. Dall’E-Commerce 
all’E-Business, a cura di E. Tosi. 2ª Edizione aggiornata ed ampliata. Milano: Giuffrè Editore, 2001, p. 67.  
65 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 137 
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reflete diretamente na contratação virtual, impondo obstáculos à dogmática no tocante ao 

tempo do contrato.   

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, com base na análise ora realizada, que o Direito somente visto como 

sistema está apto a lidar com os fenômenos da contratação eletrônica. Observar como o 

Direito generaliza as expectativas nas três dimensões de sentido fornece argumentos que 

comprovam possibilidades de regulação para a problemática. 

 

A estruturação de expectativas normativas (normas) apresenta-se como um grande 

desafio em uma sociedade complexa como a nossa. Isso se deve ao fato de que os 

mecanismos e as exigências de cada dimensão são muito singulares, podendo eles 

generalizar expectativas que sejam diferentes, incompatíveis. Ou então, eles podem 

bloquear-se, ou inclusive dificultar-se reciprocamente. Ressalva-se que é exatamente diante 

dessas incongruências que o Direito estabelece sua função social 66.  

 

Assim, diferentemente do que se poderia supor, não seria uma mera produção 

normativa, destinada a regular esta problemática, a solução adequada. A chance de tais 

normas caírem em desuso seria muito grande. Isso devido a, basicamente, dois fatores: 1) a 

aceleração da tecnologia, que torna praticamente impossível prever se tais normas se 

adequarão ao caso concreto num futuro próximo e 2) a possibilidade de existirem ou se 

salientarem as incompatibilidades e incongruências naturais dos mecanismos de 

generalização. Ou seja, pensar o contrato eletrônico somente a partir de normas seria um 

dogmatismo que desrespeitaria a dinâmica interna e as crescentes possibilidades existentes 

nesta modalidade de contratação. O contrato eletrônico possui estruturas cambiantes que 

praticamente impossibilitam sua plena positivação. Fechá-lo em um conceito ou pensá-lo 

dogmaticamente seria desrespeitar sua complexidade.      

 
                                                 
66 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 110. 
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A partir da confiança, notadamente da confiança sistêmica, pode existir uma 

superação dos obstáculos impostos pela contratação virtual. Precisa-se confiar em 

mecanismos - neste caso, a verdade -, nos quais outros depositem igualmente sua confiança. 

Uma relação virtual está, mesmo que inconscientemente, fundada numa relação de 

confiança sistêmica. 

 

A sociedade complexa está em constante evolução, provocando incertezas - 

contingências. Portanto, pode-se observá-la diferentemente a partir da idéia de confiança, 

como critério de antecipação do futuro ao construir alternativas para a tomada de decisões 

no campo do direito contratual. 
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A COBRANÇA INDEVIDA NO DIREITO DO CONSUMIDOR:  ESTRUTURA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA E EFETIVIDADE APLICATIVA DA NORMA 

 

Leonel Vinicius Jaeger Betti Junior∗

 

RESUMO 

A massificação das relações, característica da sociedade de consumo, possibilita a 

ocorrência de práticas abusivas como a cobrança indevida (que não deve ser confundida 

com aquela realizada por meios abusivos/vexatórios). Por sua frequência, tais 

fenômenos adquirem especial relevância social. Tendo em vista esta realidade, o Código 

de Defesa do Consumidor dispõe que aquele cobrado indevidamente tem direito à 

repetição do indébito, em quantia igual ao dobro do que pagou em excesso (art. 42, 

parágrafo único). Faz-se necessária uma interpretação/aplicação principiológica do 

instrumento legal, considerando-se não apenas a relação intersubjetiva entre as partes 

(dano patrimonial e moral) mas, também, suas consequências macrológicas (reflexos na 

confiança do consumidor, ilegítimas vantagens concorrenciais etc.). Em outras palavras: 

deve-se focar a prevenção de danos em vez da simples reparação. Assim, a 

decomposição lógica/estrutural da regra contida no art. 42 faz concluir que sua 

incidência ocorre quando um fornecedor/prestador cobra do consumidor em quantia já 

paga ou sequer contratada (ou seja: sem dívida; sem nenhuma contraprestação). Sem 

embargo, o maior obstáculo hermenêutico à efetivação do potencial preventivo do 

instrumento é a imprecisão do texto, que, em seu conseqüente, refere apenas à 

“repetição em dobro do que se pagou em excesso”, aparentemente desamparando o 

consumidor que se recusa a fazer o pagamento indevido. Portanto, conclui-se que, por 

interpretação sistemática/teleológica, nestes casos deve-se condenar o fornecedor a 

indenizar o consumidor em quantia equivalente à que pretendeu receber indevidamente.  

 

PALAVRAS CHAVES: CONSUMIDOR;  DÍVIDAS; PRÁTICA ABUSIVA; 

COBRANÇA INDEVIDA; REGRA JURÍDICA; REPARAÇÃO DE DANOS, 

RECUSA DE PAGAMENTO;  EFICÁCIA APLICATIVA; INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA; TELEOLÓGICA. 
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RESUMEN 

La masificación de las relaciones, característica de la sociedad de consumo, hace 

posible la ocurrencia de los abusos, tales como la cobranza indebida (no se confunda 

con aquella hecha por medios abusivos/vejatorios). Por su frecuencia, eses fenómenos  

adquieren especial significación social. Teniendo en cuenta eso,  el Código de Defensa 

del Consumidor y Usuarios dispone que aquél erróneamente cobrado tiene derecho a la 

repetición del cobro indebido, por el doble de la cantidad que haya pagado en exceso  

(párrafo único del art. 42). Se hace necesaria una interpretación/aplicación 

principiológica del precepto jurídico, teniendo en cuenta no sólo la relación 

intersubjetiva entre las partes (daños patrimoniales y morales), sino también sus 

consecuencias macrológicas (que se reflejan en la confianza de los consumidores, ilegal 

ventajas competitivas). Es decir: debería concentrarse en la prevención de los daños en 

lugar de la sencilla reparación. Por lo tanto, la  descomposición lógica de la estructura 

de la regla contenida en el art. 42 hace concluir que esta incide cuando un proveedor 

hace el cobro de monto ya pagado o siquiera contratado (o sea: sin deuda; sin ninguna 

contraprestación). Sin embargo, el mayor obstáculo hermenéutico para la efectivación 

del carácter preventivo del precepto  es la imprecisión de su texto, que, en su 

consecuente, se refiere solo a la "repetición en el doble que si se haya pagado en 

exceso", aparentemente, a desamparar el consumidor que se recuse a hacer el pago 

cobro indebido. Por lo tanto, se concluye que, por interpretación sistemática/teleológica  

en estos casos se debe condenar el proveedor a indemnizar el consumidor en cuantía 

equivalente a la que pretendió obtener indebidamente. 

 

PALAVRAS-CLAVE: CONSUMIDOR;  DEUDAS; PRÁCTICAS ABUSIVAS; 

COBRO INDEBIDO; REGLA JURÍDICA; REPARACIÓN DE DAÑOS, RECUSA 

DEL PAGO;  EFICACIA APLICATIVA; INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA; 

TELEOLÓGICA. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O objeto deste estudo (cobrança indevida no direito do consumidor) se, por 

uma lado, é extremamente pontual, por outro, apresenta alto grau de ocorrência nas 

relações de consumo, tendo conseqüências que afetam tanto o consumidor 

(individualmente considerado) quanto o próprio funcionamento do mercado. 
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A massificação das formas de “contato” entre fornecedores e consumidores, 

mormente no que atine aos modernos meios de concessão de crédito (cartões, boletos e 

débitos automáticos em conta corrente) proporcionam terreno propício ao abuso 

praticado na forma de cobranças indevidas. Atento ao problema, o legislador 

infraconstitucional preocupou-se em coibir estas práticas, instituindo, no âmbito da Lei 

nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), uma Seção específica, intitulada 

“Da Cobrança de Dívidas”. Por meio do art. 42  desta,  a Lei contempla duas realidades 

distintas: a cobrança por meios abusivos/vexatórios e a cobrança de valores indevidos. 

Quanto à segunda, dispõe no parágrafo único: “O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, em quantia igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.”  

Visando a explicitar premissas, definir-se-á “cobrança indevida” a hipótese 

que se refere ao aspecto substancial – quantum – cobrado, deixando de se analisar a 

questão da cobrança abusiva (ligada à forma/meios de cobrança –  vexatória etc.) 

A aparente clareza da regra não resiste a um exame mais atento. Neste 

sentido, como definir o quê seria o “engano justificável” capaz de ensejar a exclusão da 

sanção? A incidência da regra dar-se-ia em face de cobrança judicial ou apenas em face 

de procedimentos extrajudiciais? Qual seria a aplicação a ser dada à norma em caso de 

“mera cobrança” (desacompanhada de pagamento)? 

A busca pelas respostas a estas questões constitui o escopo deste artigo, 

desenvolvendo-se  em um contexto de interpretação sistemático-teleológica. 

Intentando abandonar a mera interpretação literal para dialogar com outras 

fontes regradoras (tais como o Código Civil), procurou-se não perder de vista aplicação 

dos princípios correlatos, viabilizando uma (re)construção crítica da norma, capaz de 

colaborar para a realização da efetividade aplicativa/preventiva do instrumento. 

 

1 O  CONTEXTO DA ORDEM ECONÔMICA 

O  problema da cobrança indevida (e o tratamento jurídico/normativo à ele 

dispensado) deve ser compreendido em vista dos princípios da Ordem Econômica 

consagrados pela Constituição Federal de 1988 que, além de corrigir as falhas 

intrínsecas do mercado, visam a garantir a própria funcionalidade deste (condição sine 

qua non do desenvolvimento sustentável).  
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O vetor mais relevante para qualquer compreensão normativa de conteúdo 

econômico é o princípio da liberdade, que vem insculpido, ao mesmo tempo, como 

fundamento e objetivo da República ((CF, art. 1º, IV e art. 3º, I) e como fundamento 

basilar da Ordem Econômica (CF, art 170, caput). Para este trabalho, o sentido de 

liberdade que interessa é aquele que “aponta para uma condição material  - real - de 

ação”1, ou seja: que se relaciona com a liberdade individual do consumidor e com a 

atuação de cada fornecedor em relação aos demais atores do mercado. Tais agentes 

devem poder exercer e desfrutar de sua liberdade sem sofrer restrições injustas – abusos 

- por parte de outros agentes.2. Esta prescrição realiza, em síntese, os valores sociais da 

livre iniciativa, nas formas insculpidas na Constituição Federal de 1988. 

Caracterizado tal cenário, conclui-se que as disposições constitucionais 

tendentes a garantir a liberdade devem nortear, de forma indissociável, a aplicação da 

legislação infraconstitucional. Para além do plano individual, em vez de se limitar à 

uma consideração “casuística” da norma colocada no Código de Defesa do Consumidor 

- atrelada somente à relação “fornecedor/infrator” X “consumidor/vítima” – deve-se 

buscar uma análise mais ampla, com a compreensão das repercussões macroeconômicas 

e sociais do problema em um contexto de desenvolvimento social atrelado ao bom 

funcionamento do mercado (voltando-se à proteção de direitos e interesses coletivos e 

difusos). Assim, maximiza-se a eficácia aplicativa da norma (realizando sua finalidade 

inerente), potencializando seu caráter preventivo de danos. Em relação à esta realidade 

normativa, NUSDEO3 adverte que “no campo da análise e interpretação da lei, elas 

passam a ser cada vez menos semânticas, isto é, literais, e sempre mais teleológicas, 

quer dizer, voltadas às suas finalidades econômicas, em sentido amplo [...].” Por seu 

turno, RIZZATO NUNES4 arremata, peremptoriamente, que “para se interpretar 

adequadamente o CDC, é preciso ter em mente que as relações jurídicas estabelecidas 

são atreladas ao sistema de produção massificado, o que faz com que se deva 

privilegiar o coletivo e o difuso [...].” Como o abuso ocorre em escala massificada, faz-

se necessário um diagnóstico sob a ótica dos fenômenos agregados, implicando na  

busca de soluções macrológicas.5

                                                 
1  NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. p. 06. 
2 mas sofrendo restrições normativas em medida suficiente para garantir o exercício da liberdade 
dos demais. 
3  NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico.  p. 208. 
4  NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. p. 69. 
5 FERRAZ, Roberto. A Macrológica do Direito Econômico. Revista de Direito Mercantil 
Industrial, Econômico e Financeiro, v. 142, passim. 
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Tal percepção impõe uma mudança do paradigma de análise das 

necessidades e finalidades atreladas às normas jurídicas pertencentes àquele ramo que 

se pode denominar de “Direito de danos”. Pode-se afirmar que a codificação civil6, em 

princípio, preocupava-se tão somente com a responsabilidade/sanção, apenas visando a 

punir o infrator; em um segundo momento, o foco deslocou-se para a reparação do dano 

sofrido pelo prejudicado. Atualmente, em face da massificação das relações e da 

complexidade conjuntural composta de direitos difusos e coletivos, o paradigma 

aplicativo/normativo desloca-se para antecipação e prevenção de danos.7  A prevenção, 

desta forma, supera a simplicidade do esquema “sanção-reparação” e, sem olvidar 

destes, direciona-se para a análise dos custos econômicos e sociais de longo prazo 

aplicados à antecipação e prevenção, visando a minimizar a necessidade de reparações 

e, em relação a estas, apresentando saldo jurídico e econômico positivo. 

A antecipação/prevenção colocada em um contexto de análise econômica do 

Direito, apresenta vantagens em relação à “sanção/reparação”, na forma de menores 

custos sociais (representados pelo dano pessoal da vítima e daqueles que o cercam) e 

financeiros propriamente ditos, reduzindo a necessidade de movimentação do aparato 

judiciário (que, como é cediço, demanda altos custos de manutenção).  Deve-se atentar 

que falar de análise econômica da norma não se trata de analisar apenas o campo da 

repercussão financeiro-orçamentária que advirá de sua aplicação. Trata-se, com maior 

propriedade, de analisar o custo social dos possíveis sentidos atribuídos àquela, 

considerando uma projeção também social de suas conseqüências (em oposição às 

meramente individuais). Nas palavras de GHERSI,8 “a idéia é resolver a complexidade, 

com um instrumento que reúna âmbitos: jurídicos (a engenharia pragmática do 

direito); econômicos (recursos privados e públicos em conveniente adequação); 

sociológicos (pois sua finalidade implica diminuir riscos aos indivíduos e assegurar a 

inexistência de conflitos e a convivência eficaz)”  

Com efeito, são estas perspectivas que devem nortear a análise do problema 

da cobrança indevida,,voltando atenção às conseqüências coletivas e difusas (“macro”) 

que podem decorrer das possíveis soluções a serem aplicadas em face do problema 

                                                 
6  Em nosso ordenamento consubstanciada no Código Civil de 1916. 
7  cf. GHERSI. Carlos Alberto. Tercera via en derecho de daños: antecipación, prevención e 
reparación. In Revista de Direito do Consumidor nº 50. p. 225-238. 
8 GHERSI. Carlos Alberto. Tercera via en derecho de daños: antecipación, prevención e 
reparación. In Revista de Direito do Consumidor nº 50. p. 231. 
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aparentemente individual (“micro”), sem, entretanto, esquecer da importância 

axiológica da tutela dos interesses individuais.9  

 

1.1.  As diversas formas de dano 

A cobrança de valores indevidos constitui uma mácula dentro do mercado de 

consumo, ameaçando a integridade e a segurança das relações massificadas (e de seus 

participantes), sendo capaz de, em última análise, comprometer o ideal funcionamento 

do mercado.10 A prática ilícita gera danos de diferentes espécies e em diferentes níveis: 

a) o primeiro e mais facilmente perceptível, é o dano patrimonial suportado 

pelo sujeito que efetivamente desembolsa os valores indevidamente cobrados; 

b) em segundo lugar, o dano moral consubstanciado no constrangimento 

ilegal daquele que, sem haver consumido algum produto/serviço ou, ainda, tendo sido 

destinatário de produto ou serviço defeituoso (viciado - impróprio ou inadequado ao 

consumo), é alvo da cobrança ilegal; 

c) em terceiro lugar, constitui um dano à livre concorrência, na medida em 

que o fornecedor infrator aufere valores que não lhe são legitimamente devidos (sem 

contraprestação alguma), obtendo uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes 

(causando dano coletivo) que se mantenham dentro dos padrões corretos de atuação; e 

d) por fim, pode-se citar o dano difuso causado ao funcionamento do próprio 

mercado amplamente considerado (ou seja, em última instância, à própria sociedade), 

na forma de uma “crise de confiança” incutida nos destinatários/ consumidores, 

provocada pela desatenção às suas legítimas expectativas.11  

 
                                                 
9  vale consignar que a análise efetuada insere-se no âmbito das relações de consumo, 
sendo esta pré-condição de existência da cobrança indevida nos moldes aqui tratados. Sem 
pretensão de adentrar os meandros do conceito, basta dizer que tal relação qualifica-se por 
seus sujeitos e por seu objeto, na definição trazida pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 
10 Neste sentido, caracteriza uma prática abusiva, apesar de não inserida no rol do art. 39 do CDC 
(pois este assume, expressamente, sua não taxatividade ao dispor: “é vedado [...] dentre outras práticas 
abusivas”. 
11 Explica-se: o eficiente funcionamento do mercado depende da estabilidade e segurança das 
contratações entre seus agentes/atores. Estes fatores somente se consolidam, incentivando o consumo e o 
desenvolvimento,  os agentes confiem que que não sofrerão nenhum abuso (expectativa ungida de 
legitimidade, posto que, além das proibições expressas às práticas abusivas, a cláusula geral de boa-fé 
impõe o dever de as partes mutuamente zelarem pela integridade moral e patrimonial umas das outras). 
Por óbvio, o indivíduo alvo de uma cobrança indevida ficará, no mínimo, reticente em realizar nova 
forma de contratação semelhante àquela que lhe causou o transtorno (além disso, deve-se considerar o 
fator geometricamente progressivo da “divulgação do descontentamento” e seus efeitos sobre os diversos 
possíveis consumidores que tomarem ciência das vicissitudes suportadas pela “vítima”).     
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2   A  MATÉRIA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

2.1   A espécie normativa  

O Código de Defesa do Consumidor apresenta, em termos de estrutura 

normativa, características predominantemente principiológicas. Em outras palavras, a 

legislação desvincula-se da pretensão de regular toda e qualquer situação possível12, 

preferindo, por outro turno, estabelecer princípios, verdadeiros “nortes” categóricos 

capazes de guiar o aplicador do direito na solução de novas controvérsias.  

Como se verá adiante, os princípios inseridos no CDC possuirão extremada 

relevância na interpretação do disposto no art. 42. Este, contudo, de princípio não se 

trata. Analisando a estrutura lógica do parágrafo único do art. 42, percebe-se, sem 

maiores dificuldades, que se trata de uma regra. 

Regras são instrumentos normativos que possuem alto grau de pretensão 

decisória, ou seja, determinam uma solução legislativamente determinada e sopesada 

em face de um tipo de conflito preteritamente constatado. Ocorrido seu pressuposto, 

descrevem um comportamento específico e de adoção obrigatória. As regras 

estabelecem uma relação artificial de imputação (se “A” é,  então “B” deve ser) e 

possuem estrutura lógica formada por uma hipótese (pressuposto, antecedente) e um 

conseqüente (mandamento). 

O parágrafo único do art. 42 caracteriza-se como uma regra na medida em 

que contém a descrição hipotética de uma situação (a cobrança, por parte de um 

fornecedor, de valores indevidos em face de um consumidor) e prescreve que, uma vez 

ocorrida aquela, o infrator deve adotar determinado comportamento (restituir ao lesado 

o valor dele injustamente auferiu acrescido de uma penalidade pecuniária fixada em 

montante equivalente).13

Identificada a espécie normativa tratada, resta analisar sua estrutura. Como 

ensina PAULO DE BARROS CARVALHO14, a integridade conceitual da hipótese e do 

                                                 
12  Utilizando, como instrumento, a técnica das cláusulas abertas. Como expõe FABIANO 
MENKE: “o ordenamento jurídico brasileiro não ficou imune a essas influências e acabou por adotá-las, 
com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor e mais recentemente com o Código Civil 
de 2002, inspirado em uma concepção bastante distinta do Código de Bevilaqua, principalmente por estar 
arrimado numa idéia de sistema aberto e móvel e não mais numa noção de código bastante em si, fechado 
e com pretensões de resolver todos os problemas a partir do conteúdo de seus artigos” (in Revista de 
Direito do Consumidor nº 50, p. 13/14). 
13 Identifica-se a regra do art. 42 como sendo uma “norma secundária” ou “perinorma” 
pois, em face de violação de um dever jurídico (cobrança indevida), impõe uma sanção 
(restituição e penalidade no equivalente). 
14  CARVALHO, Paulo de Barros, Teoria da Norma Tributária. 2ª ed. p. 75. 
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conseqüente não impedem que possamos promover a “decomposição lógica” dos 

conceitos, permitindo a identificação de “dados fundamentais, que informarão o estudo 

sistemático” destas categorias jurídicas. Em outras palavras, o conceito contido na 

hipótese e no conseqüente é formado por diversos critérios que permitem ao intérprete 

identificar (reconhecer), com precisão suficiente, sua efetiva ocorrência, bem como 

individualizar (em termos de objeto e sujeitos) a relação jurídica originada por força do 

vínculo criado em razão do fenômeno da incidência. Isto posto, passa-se à análise dos 

critérios da regra do art. 42, parágrafo único. 

 

2.2 A hipótese de incidência     

Hipótese de incidência “é a representação mental de um fato ou 

circunstância de fato, contida em uma proposição legislativa”15ou, ainda, é a descrição 

legislativa (necessariamente hipotética) de um fato cuja ocorrência, in concretu, a lei 

atribui força jurídica. A hipótese normativa é composta de um núcleo (aspecto material)  

e outros aspectos adjetivos que lhe determinam a especificidade em maior ou menor 

grau.  

 

2.2.1  O Critério material 

No plano lógico-abstrato, o critério material é a descrição hipotética de um 

evento (ação), abstraída de quaisquer outras coordenadas. No dizer de PAULO DE 

BARROS CARVALHO, “esta abstração emerge sempre do encontro de expressões 

genéricas designativas de comportamentos de pessoas, sejam aqueles que encerrem um 

fazer, um dar ou, simplesmente, um ser (estado) [...] Este núcleo, ao qual nos referimos, 

será formado, invariavelmente, por um verbo seguido de seu complemento. Daí porque 

aludirmos ao comportamento humano [...].16

Com efeito, a regra do art. 42 preceitua que “o consumidor cobrado em 

quantia indevida, tem direito a repetição do indébito [...]”. Deste enunciado, extrai-se o 

critério material da norma (verbo + complemento) que é “realizar cobrança de quantia 

indevida.” 

 

2.2.2 O significado da expressão “quantia indevida” 

                                                 
15  ATALIBA, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, p. 55 e 69. 
16  CARVALHO, Paulo de Barros, Teoria da Norma Tributária. 2ª ed. p. 76.  
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Quantia indevida é, basicamente, aquela já paga ou não contratada. Por tal 

raciocínio, valor indevidamente cobrado pode ser aquele: a) que foi devido mas já pago; 

b) um plus irregularmente acrescido a um valor legitimamente devido; ou c) 

completamente descabido porque não contratado. Para efeito de precisão científica, é 

correto afirmar que a quantia indevida, para o art. 42 do CDC, é aquela prestação 

cobrada sem a devida contraprestação por parte do fornecedor.17  Neste sentido, a 

legitimidade da prestação é intimamente ligada à sua contratação por meio de idônea 

manifestação volitiva do consumidor. Mesmo que exista uma contraprestação realizada 

em função da cobrança, se aquela não foi expressamente solicitada pelo destinatário, 

não pode existir obrigação de pagamento.  

 

2.2.3 Cobrança judicial X cobrança extrajudicial 

Outro importante aspecto, que diz respeito à descrição hipotética da regra, é 

se esta engloba qualquer forma de cobrança ou apenas a cobrança extrajudicial. A 

discussão tem origem na provável fonte de inspiração do parágrafo único do art. 42 do 

CDC, qual seja: o art. 1531 do antigo Código Civil de 1916 que, hoje atualizado na 

forma do art. 940 do Código de 2002), dispõe: “Aquele que demandar por dívida já 

paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que 

for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 

houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição.”  

Por utilizar o verbo “demandar” (ao passo que o CDC refere-se a cobrar), 

parte da doutrina (inclusive os autores do anteprojeto) entende que a regra do Código 

Civil é norma especial, destinada à regulação das cobranças indevidas em juízo e o 

CDC seria norma posterior que veio regular uma situação antes não contemplada. Por 

outro lado, respeitáveis doutrinadores, como RIZZATO NUNES, propugnam posição 

contrária. Este, por exemplo,  afirma que“dizer que a pena só é possível na cobrança 

extrajudicial, não tem qualquer sustentação.” Em seguida coloca: “seria pueril afirmar 

que, na cobrança abusiva, só por ser judicial, o credor não responde pelas penas do 

parágrafo único do art. 42. Como é que uma atitude abusiva se transmudaria em lícita 

                                                 
17 Se existiu uma contratação e o pagamento já foi realizado, sua nova cobrança se dá sem 
nenhuma nova contraprestação por parte do fornecedor; se existe uma contratação e, ao preço contratado 
é acrescido algum outro valor não anuído, à sua cobrança não corresponde qualquer contrapartida; e, por 
fim, se não existe contratação alguma, valores eventualmente cobrados não possuem qualquer pretensão 
de legitimidade. 
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apenas pelo fato do ajuizamento da medida? Se assim fosse, bastaria dar entrada em 

ações judiciais para, burlando a lei, praticar toda sorte de abusos”. E arremata: “e 

pior. A afirmação é estranha: na cobrança extrajudicial incide a Lei nº 8.078. A 

cobrança prossegue e transforma-se em judicial. Neste ponto incide o Código Civil. A 

relação jurídica de consumo torna-se privada?”    

Para elucidar este imbrólio, deve-se considerar o “ciclo de desenvolvimento” 

de uma cobrança indevida: existindo esta  -extrajudicialmente – o consumidor terá duas 

alternativas: a) pagar (caso em que encerrará a querela conceitual e, sem dúvida, 

provocará a incidência do art. 42);  ou b) recusar-se a pagar. Na segunda situação, se o 

fornecedor/infrator insistir em receber os valores correspondentes, ajuizará uma ação de 

cobrança/execução. Com isso, incidiria o art. 940/CC, fazendo surgir para o demandado 

o direito subjetivo à receber o dobro do que pagou ou, se nada pagou, receber o 

equivalente. O problema estaria resolvido, com a conclusão de que as normas seriam 

complementares e atuariam em momentos distintos da relação de cobrança, não fossem 

dois obstáculos: a excludente do art. 941 do CC, que elide a penalidade se o autor 

desistir da ação antes de contestada a lide. Desta forma, subsistiria àquele injustamente 

demandado/cobrado, o “direito de haver indenização por prejuízos que prove ter 

sofrido”; e b) o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em relação à norma 

Civil, firmou a súmula 159, no sentido que a cobrança indevida, se procedida de boa-fé, 

não ocasiona a pena naquela prevista. 

Todavia, tanto a excludente de responsabilidade pela boa-fé quanto a pela 

desistência da ação não se coadunam com os princípios orientadores da Lei nº 8.078/90. 

Tratando-se de relação de consumo, via de regra, a intenção do agente (boa ou má-fé em 

sentido subjetivo) é irrelevante para efeitos de incidência normativa, razão pela qual 

prevalece o sistema de responsabilidade objetiva.  No que toca a desistência da ação, se 

admitida a inaplicabilidade do CDC à cobrança judicial, restaria sem sanção alguma a 

conduta abusiva do fornecedor/ infrator que, não se olvide, invadiu a esfera de liberdade 

do consumidor, cobrando um débito inexistente por considerável período de tempo 

(primeiro extra e depois judicialmente) e movimentou injustificadamente o aparato 

judicial, com todas as notórias conseqüências negativas que tal proceder gera à 

intimidade da pessoa e do corpo social.  

A solução tecnicamente mais eficiente (do ponto de vista econômico e 

social), considerando os já expostos princípios garantidores do livre mercado 

(principalmente a tendência à prevenção de danos), é a da exclusão mútua dos âmbitos 
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normativizados.  Explica-se: como ensina LIMA MARQUES18, o CDC é Lei especial, 

aplicável às relações de consumo e o CC/2002 é lei geral sobre direito civil. Neste 

sentido, apresentam pontos de convergência e de divergência, de toda sorte, convivendo 

no mesmo sistema. A hermenêutica mais coerente assume o diálogo sistemático entre as 

fontes, de forma que se aplica a lei especial às relações de consumo e a lei geral às 

demais relações intercivis e interempresariais. Seu campo de atuação prioritária é 

distinto, imbricando-se apenas complementar e subsidiariamente na medida necessária à 

integração/reconstrução de seus sentidos. É esclarecedor perceber que aqueles que 

consideram o art. 940/CC como regulador das cobranças indevidas judiciais o fazem 

porque o dispositivo remete ao verbo “demandar”. Ora, a questão coloca-se no plano da 

espécie de relação jurídica (civil/empresarial ou de consumo) e não no plano da etapa 

da cobrança. Ademais, a legislação especial (que é de ordem pública, diga-se de 

passagem), coloca a expressão “cobrança”, não limitando o conceito de forma alguma. 

Por isso, é razoável assumir que regula qualquer âmbito e forma de cobrança indevida 

direcionada ao consumidor, judicial ou extrajudicial, não podendo o intérprete colocar 

limitações aonde a lei não o faz, o que seria contrário ao espírito de efetividade e 

amplitude da proteção à parte naturalmente vulnerável. 

 

2.3 A excludente 

Por expressa opção legislativa, ressalvou-se uma situação na qual, mesmo 

existindo a cobrança de valores indevidos no âmbito de relações de consumo, grosso 

modo, não se configura a hipótese da regra do art. 42.  Colocando de forma mais 

técnica, incide concomitantemente uma outra regra expressa no mesmo enunciado legal 

(cuja hipótese é a excludente) que, com efeito, mutila parcialmente a definição de 

“indevidamente cobrado”, impedindo a incidência da regra principal e, 

consequentemente, o surgimento do direito subjetivo (do consumidor) à repetição em 

dobro.  Tal regra mutiladora atua na presença da excludente ”engano justificável”.19

O ponto fundamental da questão refere-se à definição do conceito de engano 

justificável, já que a própria regra não o faz expressamente. Mais uma vez, a doutrina 

                                                 
18 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor – aspectos 
materiais. p. 542/544. 
19 Por óbvio: se já efetuado algum pagamento, a caracterização de nova cobrança por “engano 
justificável” não exclui a repetição do indébito,  de forma que apenas a aplicação da sanção (em dobro) é 
elidida. 
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diverge. Para HERMAN BENJAMIM20, o engano é justificável quando não decorre de 

dolo ou de culpa (ou seja: se manifesta independentemente das cautelas adotadas pelo 

fornecedor). ANDRADE DA SILVEIRA21 afirma que tal figura seria aquela não 

decorrente de dolo ou culpa, citando como exemplo os erros decorrentes de equívocos 

de cálculo (pois “ninguém está a salvo de ler números defeituosamente”). Já ARRUDA 

ALVIM22 não define o que seria engano justificável mas, como exemplo de tal 

modalidade, cita aquele advindo de falha no sistema de compensação bancária. Com o 

devido respeito, estas posições (que ligam o conceito de engano justificável à situação 

subjetiva do fornecedor - dolo ou culpa)- não se sustentam. 

Em um contexto coerente, observa-se que o CDC instituiu um sistema de 

responsabilização objetiva dos fornecedores pelo fato do produto ou do serviço, 

retirando o elemento “culpa” (em sentido amplo) dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil nas relações de consumo. A cobrança indevida é, 

na mesma medida em que o fato do produto/serviço, uma fonte de dano ao consumidor, 

não fazendo sentido, em seu âmbito, pretender-se discutir a culpa do agente (o que 

dificultaria a proteção dos interesses da parte lesada). 

A cobrança, como o fornecimento de produtos e serviços, está compreendida 

nas atividades rotineiras do fornecedor, em relação às quais se exige domínio e perícia 

em nível profissional, a ponto de que o desenvolvimento normal do negócio não cause 

danos aos consumidores. A responsabilidade pela reparação destes está compreendida 

no risco do negócio (sendo internalizada nos custos de produção/desenvolvimento). 

Como peremptoriamente afirma LIMA MARQUES23, “cobrança é risco profissional do 

fornecedor, que deve realizá-la de forma adequada, clara e correta.” 

Assim, a justificação do engano deve estar, por razões de integridade 

sistemática, necessariamente atrelada à mesmas causas excludentes de responsabilidade 

aplicáveis aos casos de fato do produto/serviço: aquelas que excluem o nexo de 

causalidade entre a conduta e dano. Entretanto, deve-se analisar com cautela as 

situações imprevisíveis (caso fortuito). Em se tratando de relações de consumo, em 

razão dos deveres de cuidado e proteção impostos ao fornecedor, a interpretação do 

conceito de “imprevisível” deve se dar sob ângulo bastante restrito, assumindo feições 
                                                 
20 BENJAMIM, Antônio Herman de Vasconcellos e. Código brasileiro de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. p. 324.  
21 SILVEIRA, Reynaldo Andrade da. Práticas Mercantis no Direito do Consumidor. p. 219/220. 
22  ALVIM. Arruda. Código do Consumidor Comentado. p.101. 
23 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor – aspectos materiais. p. 541. 

5077



 

diferentes da legislação civil (geral). O que é considerado imprevisível para o ser 

humano médio, não o pode ser para aquele que domina técnicas específicas de 

determinado negócio e assume livremente o risco de atuar comercialmente no mercado. 

Neste sentido, esclarece LIMA MARQUES24: “o fornecedor deve, como profissional, 

dominar todos os tipos de erros prováveis em sua atividade, erros de cálculo, 

impressão do valor errado por computador, troca de nome nas correspondências 

etc.[...]. Em matéria contratual, a noção de “ausência de culpa” fica deslocada, pois o 

que há é dever, obrigação de cumprir o que se vinculou.”  

Como matéria de defesa que é, o ônus probatório relativo à justificação do 

engano cabe ao fornecedor (quem o alega). E nem poderia ser diferente, posto que o 

caráter do engano diz respeito à atividade deste. Do contrário, caso fosso exigido que o 

consumidor comprovasse a “não justificabilidade do engano", a sanção restaria inócua, 

em vista da difícil – para não dizer impossível – produção de tal prova. Ademais, o 

sistema processual civil autoriza esta compreensão, posto que atribui ao réu o ônus 

probatório em relação “à fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” 

(CPC, art. 333, II).  Uma vez que o engano justificável é fato impeditivo do direito do 

consumidor/autor à repetição em dobro, sua prova cabe ao fornecedor/réu.  

Definidos os critérios configuradores da hipótese normativa, resta expor os 

critérios de seu conseqüente. 

 

2.4 O conseqüente normativo 

O conseqüente normativo, também chamado mandamento, determina as 

conseqüências jurídicas advindas da incidência da regra sobre o fato descrito na 

hipótese. Estas conseqüências, em se tratando de uma relação jurídica de conteúdo 

patrimonial, ligarão dois sujeitos por um vínculo obrigacional relacionado à algum 

crédito (valor pecuniário).  De tal definição, depreende-se a necessidade de estabelecer 

critérios que permitam aferir “quem deve pagar” e “quem tem direito à receber”, bem 

como “quanto”. Tais critérios são comumente denominados como “critério pessoal” 

(passivo e ativo)  e “critério quantitativo”, respectivamente. 

 

2.4.1 O critério pessoal 

                                                 
24 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. p. 635. 
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Se o critério material (núcleo) da hipótese é um “verbo + complemento” e se 

tal verbo exprime uma ação humana – na presente análise, uma a ser praticada no 

campo das relações de consumo – tal ação terá um autor e será realizada em detrimento 

de alguém. Enquanto estrutura estática (ou seja: mera hipótese, antes da ocorrência do 

fato), a regra indica possíveis sujeitos da relação jurídica obrigacional futura. Assim, 

desde logo, percebe-se que, no caso em análise, o pólo ativo será ocupado por um 

consumidor e o polo passivo pelo fornecedor/infrator.25 Um olhar  criterioso, entretanto, 

revela que a definição concreta dos sujeitos ocorre apenas após a realização do evento 

abstratamente descrito na hipótese. Esta proporciona apenas o esquema de raciocínio 

que permitirá a individualização efetiva do sujeito que deve pagar e daquele que possui 

o direito subjetivo a receber. Por isso, o critério pessoal pertence ao conseqüente da 

norma. 

Procedida a prática abusiva, ocorre a incidência da regra, formando a relação 

jurídica entre as partes, cujo conteúdo é um dever imputado ao sujeito passivo, que 

corresponde a um direito subjetivo de titularidade do  sujeito ativo. Assim, o parágrafo 

único do art. 42 do CDC produz uma inversão nos pólos do que seria, ao menos 

aparentemente, a relação creditícia normal entre fornecedor/credor e 

consumidor/devedor, imputando ao - agora - sujeito passivo (fornecedor) o dever de 

entregar certa quantia pecuniária ao sujeito ativo (consumidor). 

O sujeito ativo (detentor do direito subjetivo ao crédito) é o consumidor alvo 

da cobrança. Já o sujeito passivo, será o “autor” da mesma, de forma que será 

identificado pela pertinência lógica entre a situação e a pessoa, identificada na 

associação do fato com seu autor. Estes sujeitos encontrar-se-ão ligados por um vínculo 

obrigacional, ou seja, pela obrigação de um entregar ao outro certa quantia 

economicamente apreciável. Mas a quanto corresponderia tal conteúdo econômico? 

 

2.4.2 O critério quantitativo 

O último critério do conseqüente é o quantitativo, que permite responder o 

questionamento lançado acima. Este critério é composto por todas as informações que 

permitam ao intérprete dimensionar o quantum devido. No art. 42 do CDC, o legislador 

                                                 
25 Assim, poder-se-ia pensar, em um primeiro momento, que o critério pessoal compõe a 
hipótese normativa. Entretanto, estes podem vir a ser “qualquer” consumidor ou “qualquer” 
fornecedor. 
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optou por indicar um elemento que, após colhido da realidade fática, permitisse 

identificar, objetivamente, o valor devido. Desta feita, o art. 42 coloca o direito à 

repetição do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, com 

acréscimo de correção monetária e juros legais. Sem maiores problemas, o operador 

jurídico, constatando o montante indevidamente percebido pelo fornecedor, pode, com 

segurança, fixar o conteúdo do direito creditício subjetivo do consumidor, por meio de 

uma simples operação de multiplicação procedida de atualização monetária (por índice 

oficial que assegure o valor da moeda) e acréscimo de juros legais (definidos pelos 

artigos 406 e 407 do Código Civil) .  

Nesta seara, é oportuno destacar a imprecisão terminológica do artigo: a lei 

remete à “repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. 

Ora: repetição do indébito é, a rigor, correspondente ao que se pagou em excesso. O 

dobro, ao contrário do que faz parecer o texto legal, não é repetição; é, em verdade, 

sanção. Metade do valor a ser pago refere-se  ao retorno ao status quo ante (sanando o 

enriquecimento sem causa e correlativo empobrecimento ilegítimo). A outra metade 

corresponde à sanção, fator inibidor de reiteração da prática e de indenização objetiva 

pela agrura suportada pela “vítima”. Esta sanção (penalidade) impões que os 

procedimentos de cobrança sejam conduzidos com maior responsabilidade. 

Finalizando o tópico, cabe assentar que, independentemente da repetição do 

indébito e da sanção, sua aplicação não exclui, de forma alguma, a reparação que assiste 

ao consumidor por demais prejuízos materiais e/ou morais oriundos da prática abusiva 

contra ele direcionada. 

 

3 O PROBLEMA DA MERA COBRANÇA 

3.1 A contradição do texto 

Como já se pôde perceber, a questão fundamental surgida no estudo do 

parágrafo único do art. 42 é o problema da mera cobrança. 

A primeira razão pela qual esta se coloca depreende-se da estrutura sintática 

do texto legislativo que contém uma imprecisão terminológica que gera, a priori, uma 

contradição (ou, no mínimo, incompletude) dos conceitos postos no plano hipotético. 

Por um lado, a regra encontra-se inserida em uma seção denominada “da 

cobrança indevida”  e sua redação inicia-se com o preceito “ o consumidor cobrado em 

quantia indevida [...]”. Por outro, continua: ” tem direito “à repetição do indébito em 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. 
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Apesar de o sentido da palavra “cobrar” poder ser entendido como sinônimo 

de “receber”, o sentido comumente conferido aos dois verbos são diferentes. Cobrar, a 

rigor, significa “exigir, pedir, reclamar” determinado valor. Ocorre que quem é 

cobrado, não necessariamente efetua o pagamento. A cobrança e o pagamento são 

situações diferentes que não necessariamente decorrem uma da outra. 

Aliás, o consumidor cobrado indevidamente, com toda a razão (e se tiver 

meios de identificar o não cabimento do que lhe é exigido), pode legitimamente (e até 

deve, moralmente) recusar-se a entregar valor a quem não lhe faz jus. Este é o problema 

sob o ponto de vista sintático/gramatical, estritamente formal. A situação torna-se mais 

grave e, proporcionalmente, a busca por uma solução torna-se mais relevante no plano 

material. 

 

3.2 A insuficiência do texto 

Como visto, caso entenda-se o efetivo pagamento como pressuposto da 

incidência normativa, restaria sem penalidade o comportamento do fornecedor/infrator 

que não recebesse valor algum. Também restaria sem reparação objetiva o consumidor 

que legitimamente se recusasse a anuir com o comportamento excessivo que lhe afligiu. 

Diz-se “reparação objetiva” porque, de forma alguma, a linha exegética adotada implica 

exclusão da indenização por eventuais outros danos patrimoniais e morais que decorram 

do mesmo fato ilícito. Entretanto, esta modalidade indenizatória é insuficiente para 

coibir a prática abusiva em tela, tendo em vista que, por vezes, a possibilidade de 

sanção em montante incerto e dependente de fixação futura não é estímulo suficiente 

para impedir a realização do ilícito.  Na consecução de tal finalidade, é muito mais 

eficiente que o possível infrator tenha conhecimento prévio do quanto lhe será 

imputado.26  

                                                 
26 Como reparação, a fixação de danos morais, no caso de mera cobrança,  acaba por 
ser um tanto quanto inócua, uma vez que a magistratura, mormente a atuante perante os 
Juizados Especiais Cíveis, acaba por considerar que, por exemplo, o simples recebimento de 
um (ou vários) boletos bancários,  o lançamento de um excesso em débito automático ou fatura 
de cartão de crédito, não caracterizam, per se, um atentado à intimidade, à honra e á imagem 
suficiente à gerar um dano moral. A prática profissional demonstra que, neste tipo de situação, 
é corriqueiro que o julgador considere existente o dano somente se atrelado à uma inscrição 
em cadastro de inadimplentes. Em oposição aos princípios norteadores do sistema e à 
necessidade de se proteger a esfera de liberdade dos agentes e o livre funcionamento do 
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A fixação de um parâmetro objetivo para a imposição do quantum 

sancionatório (ligado ao montante cobrado, como ocorreria se existisse o pagamento) 

resolve o problema. Se por um lado evitar-se-ia a não-penalização, por outro, criar-se-ia 

um obstáculo objetivo ao abuso excessivo na eventual definição deste valor. 

Em exercício de abstração, considere-se o cálculo econômico de 

custo/benefício que atine ao fornecedor. Em escala massificada, observada sob a ótica 

da interpretação econômica do direito, deve-se atentar que um procedimento abusivo de 

cobrança não atinge apenas um consumidor. Dos prejudicados, muitos procedem o 

pagamento indevido e sequer percebem que o fizeram, proporcionando um considerável 

aporte de recursos ao infrator. Dos que percebem, vários nada fariam a respeito (seja 

por desídia, seja porque as vias de reclamação - judicial ou extra - são de difícil acesso). 

Certos indivíduos, por sua vez, pagariam e pleiteariam a devolução. Neste caso, de 

qualquer maneira, os recursos ficaram, por um relevante período de tempo, à disposição 

do infrator (que poderá aplicá-los etc.). Alguns, com efeito, recusar-se-iam a efetuar o 

pagamento (e, nestes casos, não haveria nenhuma sanção objetivamente aplicável). Sem 

grandes ilações econômicas, depreende-se, com o perdão da expressão, que o “crime 

compensaria”. A quantia auferida superaria, consideravelmente, o montante 

eventualmente devolvido e eventuais restituições em dobro.  Além da simples 

dimensão pecuniária, as conseqüências negativas estendem-se ao plano coletivo, posto 

que a percepção de valores indevidos, em face dos quais não despendeu recurso algum 

(praticamente sem custo correlato), confere uma vantagem competitiva (sobre a 

concorrência) ao infrator. No plano difuso, ponto digno de atrair a atenção do Direito é 

o dano provocado à sociedade em si, na forma da já citada crise de confiança nos 

instrumentos do mercado e, não se olvide, no dano social considerado em face da 

repercussão, nesta esfera, dos infortúnios individuais causados à cada consumidor. Com 

muita propriedade, estes encontram-se inseridos na exposição de motivos, traçada pelo 

Congresso dos Estados Unidos, no citado Fair Debt Collection Practices Act, citada 

pelo próprio autor do anteprojeto que resultaria no dispositivo do art. 42:27”práticas 

abusivas de cobrança de dívidas contribuem para o número de insolvências civis, para 

                                                                                                                                               
mercado, o Poder Judiciário acaba preocupando-se mais com a questão pontual de um 
enriquecimento sem causa do que com a prevenção do dano individual, coletivo e difuso.  
27 BENJAMIM, Antônio Herman de Vasconcellos,. Código brasileiro de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. p. 324. 
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a instabilidade matrimonial, para a perda de emprego e para a invasão da privacidade 

individual.”28

Em face desta realidade, uma interpretação não restritiva da possibilidade de 

sanção insere-se em um contexto extremamente salutar ao incentivo e manutenção de 

práticas comerciais eticamente responsáveis, prevenindo o dano decorrente da cobrança 

indevida em todos seus aspectos (individual, coletivo e difuso).  

Tendo-se noção de que a norma jurídica não guarda necessária e exata 

correspondência com o texto legal ou melhor, com o sentido gramatical deste, resta 

superado o impasse. Explica-se: a norma, como magistralmente discorre AVILA29, “não 

são os textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da 

interpretação sistemática dos textos legais.” Assim, a constituição dos sentidos da 

norma não deve ser efetuada apenas com base em um único enunciado legislativo, 

sendo imprescindível a consideração sistemática de todas os outros textos e normas 

integrantes do ordenamento. Este processo, decorre do que ALFREDO BECKER30 

denominou, com propriedade, de o “cânone hermenêutico da totalidade do sistema 

jurídico”,  esclarecendo, com base na doutrina de EZIO VANONI, que toda regra é 

válida apenas em relação necessária de influências recíprocas com um número ilimitado 

de outras normas, que a determinam mais expressamente, que a limitam, que a 

completam de modo mais ou menos imediato. Em relação ao específico dispositivo em 

análise, tanto a constituição do sentido do que deve ser considerado “cobrança 

indevida”, quanto ao alcance da penalidade/sanção, devem ser pautados pela análise das 

outras fontes legislativas pertinentes. No caso, os principais vetores do processo serão 

os princípios constitucionais que determinam a manutenção/proteção da funcionalidade 

do sistema (mercado), como colocado, “garantindo que todos os agentes possam 

exercer e desfrutar de sua liberdade sem sofrer restrições injustas em razão de abusos 

cometidos por outros agentes”, bem como aqueles que protegem a inviolabilidade da 

esfera privada e da dignidade das pessoas. Como princípios, estas normas não 

                                                 
28 No original: Abusive debt collection practices contribute to the number of personal bankruptcies, 
to marital instability, to the loss of jobs, and to invasions of individual privacy.   
29  ÁVILA, Humberto B. Teoria dos Princípios. p. 23. O complemento do raciocínio é: “como 
comprovam as modificações de sentidos dos termos no tempo e no espaço e as controvérsias doutrinárias 
a respeito de qual o sentido adequado que se deve atribuir a um texto legal. Por outro lado, a concepção 
que aproxima o significado da intenção do legislador pressupõe a existência de um autor determinado e 
de uma vontade unívoca fundadora do texto. Isso, no entanto, também não sucede, pois o processo 
legislativo qualifica-se justamente como um processo complexo que não se submeta a um autor 
individual, nem a uma vontade específica.”   
30  BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, p. 115-116. 
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especificam o comportamento a ser adotado, apenas colocando a necessidade de se 

adotar, dentre os possíveis, aquele que mais colabore para que a consecução do estado 

de fato/finalidade à ser alcançada. 

Em se tratando da cobrança indevida, tal comportamento a ser adotado é, 

justamente –  consoante à sua finalidade intrínseca – sancionar as hipóteses de mera 

cobrança. Os parâmetros de tal aplicação são fornecidos pelo já citado diálogo de 

fontes, - integrativo/reconstrutivo de sentidos - a ser travado com a referida regra de 

Direito Civil (art. 940/CC). Por esta, aquele que cobra o que já foi pago deve restituir o 

que pagou, mais o equivalente e aquele que cobra apenas o que não lhe é devido fica 

obrigado a prestar ao sujeito ativo o equivalente do que dele exigiu. Transferindo 

analogicamente o segundo preceito à relação de cobrança indevida consumerista, 

alcança-se uma solução sistematicamente satisfatória, que extirpa toda e qualquer 

contradição e/ou lacuna que poderia subsistir se a operação se der de modo diverso 

(além de realizar os referidos valores inerentes ao sistema e maximizar a prevenção de 

danos futuros). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta feita, conclui-se, por meio de uma análise jurídica 

sistemática/teleológica (e economicamente macrológica), que a aplicação socialmente 

mais eficiente (mais justa) da regra contida no parágrafo único do art. 42 da Lei nº 

8.078/90, é a seguinte: 

Em havendo a cobrança indevida (judicial ou extrajudicial, 

independentemente) seguida do efetivo desembolso do valor por parte do consumidor 

(pagamento), o fornecedor/infrator fica obrigado a restituir o valor pago acrescido de 

uma penalidade fixada em montante igual àquele (sem prejuízo de com correção e 

juros). 

No caso de mera cobrança desacompanhada do pagamento, aquele que a 

procedeu deve ser obrigado a indenizar o consumidor (sujeito ativo desta relação) em 

valor equivalente ao exigido (com os acréscimos citados). 
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DO PROCESSO E A CONSTITUTIVIDADE DA SENTENÇA: SUBSÍDIOS PARA 

UMA RECONSIDERAÇÃO DOS VÍNCULOS ENTRE RELAÇÃO PROCESSUAL 

E RELAÇÃO MATERIAL 

 

     Ricardo Adriano Massara Brasileiro∗

 

RESUMO 

O processo se presta para a realização judiciária de direitos. É ele um bem meio, que serve 

à resolução de situções concretas da vida. No entanto, por paradoxal que possa parecer, a 

existência de uma situação de direito material ou mesmo a afirmação da existência de uma 

situação de direito material constituem pressupostos para a instauração e para a existência 

de um processo. Nas concepções abstratas da ação, a existência do direito de ação ou do 

direito ao processo está desvinculada da existência do direito material alegado pelo autor. 

No entanto, em diversas formulações clássicas dessa teoria, a existência do direito de ação 

estaria vinculada, ao menos, à alegação da existência de um direito titularizado pelo autor 

contra o réu. O presente estudo tem como um de seus propósitos a análise da subsistência 

de tais entendimentos, para concluir o que é suficiente para a instauração e para a 

existência do processo a ocorrência do direcionamento de uma petição, formulada por 

alguém com capacidade de ser parte a um órgão investido do poder jurisdicional. E isso, 

qualquer que seja o conteúdo do peticionado, dado que as próprias regras processuais 

prevêem hipóteses para o tratamento das petições que não veiculam conteúdos de direito 

material. Outro propósito do estudo é a demonstração de que a sentença judicial mais 

constitui do que declara direitos, de modo a provir sua força da imposição estatal de sua 

validade e não de qualquer disposição material. Pelos aspectos abordados, busca-se 

evidenciar que as interações entre a relação jurídica processual e a relação jurídica 

                                                           
∗ Doutor, mestre e especialista em Direito pela Faculdade de Direito de UFMG, professor 

dos cursos de graduação e mestrado na Faculdade de Direito Milton Campos, Procurador 
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substancial, cuja diferenciação constituiu a base para a autonomização das ditas “ciências 

processuais”, não estão ainda definitivamente resolvidas. 

 

PALAVRAS CHAVES: SITUAÇÃO MATERIAL – RELAÇÃO PROCESSUAL – 

CONSTITUTIVIDADE DA SENTENÇA 

 

ABSTRACT 

The process serves to the judicial realization of rights. It is a medium, which serves to the 

resolution of concrete situations of life. Nevertheless, despite it seems paradoxical, the 

existence of a right or even the mere affirmation of an existing right are not a condition to 

the instauration or to the existence of a process. In the abstracts conceptions of action, the 

existence of a right to an action or the existence of a right to the process are not attached 

with the existence of the right alleged by the plaintiff. Despite this, in many classical 

formulations of these theories, the existence of a right to an action would be attached, at 

least, to an affirmation of the existence of a right entitled by the plaintiff against the 

defendant. One aim of the present study is to analyze the subsistence of these 

understandings, to conclude that the petition of someone with capacity of being a plaintiff 

to someone with jurisdictional powers it is enough to the instauration and to the existence 

of a process. And this, despite of the petition’s content, considered that procedural norms 

rules the discipline of petitions with no material contents. One other aim of the study is the 

demonstration that the judicial sentence constitute more than just declare rights, in a way 

that its powers come from a state imposition of its validity and not of any right disposition. 

By these considered aspects, the study searches to evince the links between the procedural 

relation and the material relation, whose differentiation constituted the basis to the 

independence of the so-called “procedural sciences”, are not definitively resolved. 

 

KEYWORDS: SITUAÇÃO MATERIAL; RIGHT SITUATION – RELAÇÃO 

PROCESSUAL; PROCEDURAL RELATION – CONSTITUTIVIDADE DA 

SENTENÇA; SENTENCE CONSTITUTIVENESS 
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INTRODUÇÃO 

 O processo se presta para a realização judiciária de direitos. É ele um bem meio, 

que serve à resolução de situções concretas da vida. No entanto, por paradoxal que possa 

parecer, a existência de uma situação de direito material ou mesmo a afirmação da 

existência de uma situação de direito material não constituem pressupostos para a 

instauração e para a existência de um processo. Por outro lado, também ainda que isso 

possa causar alguma estranheza, a sentença judicial mais constitui do que declara direitos, 

de modo a retirar sua força de si mesma e não de qualquer disposição material. São esses os 

assuntos a serem abordados no presente estudo. 

 

DESVINCULAÇÃO DO PROCESSO DA ALEGAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FUNDO 

 DEGENKOLB, considerado pela doutrina um dos dois primeiros abstratistas, numa 

primeira formulação do seu pensamento, sustenta que ação é “um direito subjetivo público, 

correspondente a qualquer [um] que, de boa fé, creia ter razão a ser ouvido em juízo e 

constranger o adversário a apresentar-se”.1 Ou seja, para este processualista clássico, para 

além duma alegação de direito material, seria necessária a crença do autor em titularizá-lo. 

 

ALFREDO ROCCO, outro clássico defensor do direito “abstrato e geral” de agir, 

também o faz dependente do referimento “a um interesse primário em abstrato tutelado 

pelo direito”. Isto, a despeito de configurá-lo como um direito inerente à qualidade de 

sujeito de direitos, independe tanto do pertencimento efetivo de um direito subjetivo 
                                                           
1 Apud: CHIOVENDA. Instituições de direito processual civil. v. I. Trad. J. Guimarães 

Menegale (da 2a. ed. italiana). São Paulo: Saraiva, 1942, p. 52, item 6 (colchetes 

introduzidos). CHIOVENDA também informa que, numa formulação posterior, 

DEGENKOLB passou a sustentar que o que compete a cada qual não é um direito de 

acionar, mas uma mera faculdade, dado que, em linguagem corrente, ação significa um 

poder de “obter do adversário um resultado favorável no processo” (La acción en el sistema 

de los derechos, In: Ensayos de derecho procesal civil. v. I. Trad. Santiago Sentís Melendo. 

Buenos Aires: EJEA/Bosch, 1949, p. 85, nota 40), ou seja, ao que parece, assumindo uma 

posição concretista. 
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material concreto como da vinculação “a um elemento subjetivo que se refira à existência 

de um direito subjetivo material (opinião, crença do direito, boa-fé)”.2 Segundo ROCCO, 

“para que haja direito de ação, basta que o interesse secundário se refira a um interesse 

primário pertencente a alguma das categorias tuteladas”. Seriam também essas as posições 

de DEGENKOLB e PLÓSZ, o último dos quais requesta a “afirmação de um determinado 

título para a constituição do procedimento”.3

 

Nenhuma desses entendimentos, no entanto, parecem, de todo, acertados. Para 

DEGENKOLB, aquilo que de constante em toda lide, não é o deferimento do direito 

material ao autor, mas “a obrigação do demandado de participar da lide”, ou, antes, “o 

poder [pertinente a qualquer um] de levar um outro ante o juiz”.4 Como explica 

TORNAGHI, dessa compreensão mesma do direito de ação como “o direito de forçar o réu 

a ingressar em juízo para compor a lide” é que decorre o nome do livro de DEGENKOLB: 

“Einlassungszwang und Urteilsnorm – Ingresso forçado em juízo e norma judicial”, em que 

Einlassungszwang é a obrigação do réu de participar do processo, para que haja 

contraditório; Urteilsnorm é a norma contida na sentença”.5 Para o processualista clássico, 

só se teria o poder ou o direito de forçar o réu ao processo se houvesse menção a uma 

pretensão do autor contra o mesmo que seja tutelada pelo direito e que não tenha sido 

satisfeita por este; caso contrário, o juiz não estaria mesmo “obrigado” a determinar a 

citação do réu. 

 

Ora, antes mesmo da determinação da citação do réu, há para o juiz o dever de 

decidir se deverá citá-lo ou se não deverá citá-lo, o que decorre diretamente da postulação 
                                                           
2 ROCCO, Alfredo. La sentencia civil. Trad. (da edição de 1906) Mariano Ovejero. Mexico, 

D. F.: Editorial Stylo, 1944, p. 129, item 33. 
3 ROCCO, Alfredo. La sentencia civil, cit., p. 130, item 33. 
4 As expressões aspeadas são de CHIOVENDA. In: La acción en el sistema de los derechos, 

cit., p. 84, nota 36 (colchetes introduzidos). 
5 TORNAGHI, Hélio Bastos. A relação processual penal. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1987, 

p. 105, cap. V (“Direito abstrato de ação). 
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do autor. Ou mais, tal dever subsiste ainda que o referimento seja a um interesse dito 

primário não tutelado em abstrato pelo direito, ou mesmo que não haja qualquer menção a 

obstáculos à realização de interesses primários, ou ainda que não se afirme que o obstáculo 

tenha sido posto pelo réu, ou ainda que não seja o réu o obrigado à prestação ou dever 

pleiteado. O que, de qualquer modo, isto sim, terá havido, será um procedimento, ou um 

sequenciamento de atos processuais. E nada disto desconhece ALFREDO ROCCO, a 

despeito de, por vezes, vacilar na linguagem e de ter o juiz como sujeito de “obrigações” 6, 

desvinculadas, contudo, de conteúdo. Veja-se: 

 

“é possível também a cada um, ainda sem as condições acima enunciadas e sem as 

demais que o direto possa exigir em cada caso particular, provocar do juiz uma 

decisão sobre sua demanda; decisão que será uma negativa a prover por falta 

daqueles requisitos preliminares (absolutio ab instantia), mas que o magistrado, 

portanto, está obrigado a emitir.” E prossegue em nota: “Ademais do direito de 

obter uma decisão sobre o fundo, ou seja sobre a relação jurídica material, cada um 

tem o direito de obter uma decisão sobre a possibilidade de emitir a decisão sobre o 

fundo. Isto demonstra que o direito de ação, como direito de provocar a atividade 

do órgão jurisdicional, compreende a um e a outro, e que, portanto, corresponde não 

só a quem tem faculdade de provocar uma decisão sobre o fundo senão a todo o que 

pode provocar uma decisão do juiz, ou seja a todo sujeito de direito. Por 

conseguinte, haverá procedimento não só quando exista o direito do autor de obter 

uma decisão sobre o fundo (isto é, quando concorram os chamados supostos 

processuais), senão também quando tal direito não existe e o procedimento termina 

com uma absolutio ab instantia”.7

 

                                                           
6 De se apontar aqui que, numa terminologia mais atualizada e mais adequada ao direito 

público, ao qual se vincula o processo, ao revés de obrigações do juiz dever-se-ia falar de 

deveres do juiz. 
7 La sentencia civil, cit., p. 133, item 35. 
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 O que, todavia, escapou ao último autor é que ainda terá havido procedimento ou 

ação mesmo que inexista qualquer alusão a qualquer tipo de interesse primário. Ocorrendo 

a postulação, qualquer que seja a sua forma ou conteúdo, constitui-se para o juiz o dever de 

julgar! É também dentro do processo, já provocado o juízo, que se verifica se há mesmo 

um fundo a ser apreciado. Isso, a despeito de ROCCO não o haver percebido, parece que ao 

menos o intuiu no passo abaixo assinalado, a despeito de poucas linhas antes ter 

expressamente reiterado a exigência da menção a um interesse primário para que possa 

haver a ação: 

 

“O direito de ação, como direito abstrato e geral, de obter dos órgãos jurisdicionais 

a declaração da tutela jurídica correspondente a um determinado interesse, 

compreende a possibilidade de obter tal declaração a respeito de todos os vários 

interesses tutelados em abstrato: mas sob condição de que se demonstre que o 

sujeito tem interesse nessa determinada declaração. Para todos estes diversos 

interesses, materiais e processuais, o interesse na declaração da tutela que lhes 

corresponde deve ser demonstrado por quem pede a declaração: o único interesse 

para o qual não é necessária tal demonstração, porque é evidente e está contido ‘in 

re ipsa’, é o de obter uma sentença que acredite o interesse de proceder na demanda 

proposta. Isto, ao mesmo tempo que confirma a opinião expressada no texto de que 

o direito de ação, entendido em seu significado mais amplo e exato de direito à 

prestação da função jurisdicional por parte do Estado, corresponde a cada sujeito de 

direito como tal, demonstra que o interesse no procedimento se refere aos atos 

jurisdicionais particulares que se pedem, nenhum dos quais pode ser obtido se não 

concorre aquele particular interesse, mas isto não implica que não possam ser 

obtidos neste caso outros atos jurisdicionais. Portanto, não só é inexato afirmar que 

o interesse em proceder (ou interesse jurídico, como dizem os alemães) é o suposto 

de uma sentença favorável, senão que também é inexato dizer genericamente que o 

interesse em proceder é condição para obter qualquer classe de sentença: é preciso, 

pelo contrário, pôr em relação o interesse em proceder com a sentença requerida, e 
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dizer que o interesse em obter a declaração de uma determinada relação é condição 

para obter uma sentença sobre a existência ou não existência desta relação.”8

 

 O direito de ação é, pois, plenamente desvinculado da existência, ou mesmo, da 

veiculação de qualquer situação de fundo. No entanto, a despeito de corretíssimo o 

entendimento de que a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, ou o instrumento de 

acesso, a ação, existem para a tutela de direitos e de situações da vida concreta – não se 

olvide, contudo, o interesse estatal na resolução dos litígios que ao mesmo chegam – parece 

não reduzida a mera elucubração acadêmica9 a conjectura da provocação do juízo sem 

dedução de situação de direito material a se solucionar. Desconhecem-se os extremos a que 

podem chegar a ignorância, a insanidade ou a mera cega, burra e desenfreada emulação. 

Aliás, o próprio CPC vislumbra as hipóteses do indeferimento liminar da inicial pela 

inexistência de causa de pedir ou pedido, por inépcia (art. 295, I c./c. § 1o, I), ou de 

alegação dessa matéria em preliminar de mérito pelo réu citado (art. 301, III), havendo 

ocorrido, em ambas as situações, procedimento, processo e ação, ainda que não referida 

qualquer situação material concreta. Isso o demonstra AROLDO PLÍNIO GONÇALVES, 

que invoca os supramencionados artigos para concluir que: 

 

“pelo Código de Processo Civil brasileiro, está visto que a situação de direito 

substancial não constitui pressuposto para a instalação do processo. [...] A rejeição 

da inicial inepta, como se disse, pode ocorrer no curso do processo, e não poderia 

ser sequer a mera afirmação do ilícito, da lesão ou ameaça a direito, o pressuposto 

do processo, porque dentre as causas de inépcia está a falta de pedido ou da causa 

de pedir”.10

 

                                                           
8 La sentencia civil, cit., p. 157-158, item 39, nota 1. 
9 Com tal posição BEDAQUE. José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do 

direito material sobre o processo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 68, item 23. 
10 Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 158, cap. VIII. 
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A ocorrência do processo desvinculada de cheia alegação de direito material era, 

aliás, familiar ao velho direito brasileiro nos processos ordinários, onde se destrinçava a in 

ius vocatio, e a instância, das ações, veiculadas pelo libelo (“a exposição dos factos, que 

dão direito ao Autor em seu pedido”): facultava-se o requerimento da citação do réu, com 

simples menção do objeto do litígio, para comparecer em audiência, onde se lhe ofertava o 

detalhado libelo. Assim nas Ordenações Filipinas (III, 1, 5 e III, 14) e no Reg. 737 (artigos 

66 e 67, este em que se lê: “A petição inicial pode reduzir-se a requerer simplesmente a 

citação do réu para ver propor-se a ação, cujo objeto e valor serão sempre declarados”); 

isso, a despeito de alguma confusão terminológica ao tratar-se por ação ordinária o 

procedimento ordinário.11

                                                           
11 A propósito: CORREA TELLES. José Homem. Doutrina das acções. Acomodada ao 

foro do Brazil por Augusto Teixeira de Freitas. Rio de Janeiro: Garnier, 1880, p. 14-15, § 

13, de quem a definição de libelo; PAULA BAPTISTA. Francisco de. Teoria e prática do 

processo civil e comercial (reprodução, com linguagem atual, da 3 ed. de 1872). São Paulo: 

Saraiva, 1988, p.79, § 104; BENTO DE FARIA, Antônio. Codigo comercial brazileiro. 2 

ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1912, p. 748-749, de onde o texto do reg. 

737; LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. Direito processual civil brasileiro. v. II. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 315, item 413, que informa que, a despeito da 

faculdade, “a lei do menor esforço fez prevalecer na prática” “inicial e libelo, num só ato”; 

PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil. t. IV. 3 ed. Forense: 

Rio de Janeiro, 1997, p. 22, item 8. Quiçá daqui a tradicional e técnica distinção entre os 

vocábulos requerimento e pedido, aquele referente ao processo e este ao mérito: sobre a 

destrinça entre esses termos, que se apresentam nos itens IV e VII, no art. 282 do CPC: 

CALMON DE PASSOS. Comentários ao código de processo civil. v. III. 7 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1994, p. 201-202, item 118; SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas 

de direito processual civil. v. 1. 20 ed. Atual. Aricê Moacyr Amaral Santos. São Paulo: 

Saraiva, 1998, p. 289, item 229, a; LOPES DA COSTA. Direito processual civil brasileiro, 

v. II, cit., p. 113, item 151. Sobre as origens históricas daquela primeira distinção: 

CHIOVENDA. Romanismo y germanismo en el processo civil. In: Ensayos de derecho 
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Muito dessa lição, também se colhe nos seguintes excertos de CALMON DE 

PASSOS: 

 

“O processo é um bem meio. Ele existe para e não por si mesmo, porque seria 

incompreensível sem o direito material cuja realização procura efetivar. O fato de 

ser meio, contudo, não o identifica com o fim que logre alcançar ou que objetiva 

alcançar. O meio, o instrumento, tem sua realidade própria e reclama conceituação 

específica. Quando se associa o processo à efetiva existência do direito material [ou 

mesmo à sua alegação, acresça-se], o que se procura, em verdade, é explicar o meio 

pelo fim por ele objetivado, como se o instrumento somente como tal pudesse ser 

considerado quando logre o fim em função do qual existe. 

[...] 

há jurisdição, há ação e há processo sempre que alguém, com capacidade de ser 

parte, postula (mesmo ineptamente) perante um órgão do Estado investido de 

jurisdição. Porque ação é o direito de postular perante os tribunais e deles exigir 

resposta (sentença), resposta que ao Estado-juiz, coercitivamente, incumbe dar e 

deve e tem o poder de dar (jurisdição), utilizando-se para a efetivação de uma e 

outra o instrumento ou meio que é o processo.”12

 

Capacidade de ser parte e peticionamento a um órgão investido de jurisdição, 

portanto. São esses os únicos pressupostos para a instauração de um processo. 

 

CONSTITUTIVIDADE DA SENTENÇA 

                                                                                                                                                                                
procesal civil. v. I. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EJEA/Bosch, 1949, p. 

322-323, item 8. 
12 Ação. In: Digesto de processo. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 4, col. 1-2, item 9 

(o primeiro trecho – com colchetes introduzidos) e p. 4-5, col. 2-1, item 10 (o segundo 

trecho). 
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 Outra questão a se discutir diz respeito à questão de se a sentença de procedência 

cria ou se ela meramente declara o direito afirmado pelo autor na inicial. 

 

Para a primeira posição inclinou-se BÜLOW, o tido pai da moderna 

processualística, em cuja obra se encontra o trecho abaixo transcrito, que é imediatemente 

seguido por uma remissão do autor a obras que tratam da “importância da sentença na 

mutação do direito objetivo”. Veja-se o excerto em referência: 

 

“No processo se da uma transformação em cada relação; pois por causa dele a 

relação litigiosa – que, de nenhum modo, deve ser identificada com a relação 

processual – também sofre uma metamorfose (dare oportere...condemnare 

oportere...judicatum facere oportere). Mas não só o direito subjetivo senão o 

objetivo experimenta uma transformação por meio do processo: a lei vai do 

mandado jurídico abstrato (a lex generalis) ao mandado jurídico concreto (a lex 

specialis da sentença) e finalmente, à efetiva realização deste (a execução)”.13;  

 

Na mesma senda, concebe KELSEN, quem se costuma haver como o maior dos 

normativistas – linha jusfilosófica a que usualmente se vincula as concepções monistas do 

ordenamento jurídico – que o verdadeiro direito subjetivo, ou o “direito subjetivo em 

sentido técnico”, aquele que não se reduz a mero reflexo do dever jurídico, identifica-se 

com o “poder jurídico conferido para fazer valer o não-cumprimento de um dever jurídico”, 

ou mais, ainda nos seus próprios termos, que, para além de ressaltarem os requisitos a que 

estão subordinados a ação, não deixam de soar algum concretismo: 

 

“a essência do direito subjetivo, no sentido técnico específico, direito subjetivo esse 

característico do direito privado, reside, pois, no fato de a ordem jurídica conferir a 

um indivíduo não qualificado como ‘órgão’ da comunidade, designado na teoria 
                                                           
13 BÜLOW, Oskar von. La teoria de las exceptiones procesales y los presupuestos 

procesales. Trad. (do original alemão de 1868) Miguel Angel Rosas Lichtschein. Buenos 

Aires: EJEA, 1964, p. 3, capítulo 1, nota 3. 
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tradicional como ‘pessoa privada’ – normalmente ao indivíduo em face do qual um 

outro é obrigado a uma determinada conduta – o poder jurídico de fazer valer, 

através de uma ação, o não-cumprimento deste dever, quer dizer, de pôr em 

movimento o processo que leva ao estabelecimento da decisão judicial em que se 

estatui uma sanção concreta como reação contra a violação do dever.”14

 

 Ademais, de se ressaltar que também para o autor austríaco, em seu bastante 

conhecido sistema escalonado de crescentes concretização e individualização normativas, 

em que os atos de criação são, outrossim, atos de aplicação do direito, toda decisão judicial 

é constitutiva de direitos, e não meramente declaratória como se a supõe. E tal 

constitutividade se revela em todas as funções essenciais da decisão: tanto na averiguação 

das quaestiones facti et iuris como na ordenação in concreto da sanção in abstracto 

prevista na norma jurídica geral.15 Entre os autores brasileiros, sustentou similar posição, 

quanto às aferições das questões de fato e de direito, AMÍLCAR DE CASTRO, que 

também chegou a conceber a ordem jurídica como “um sistema de normas abstratas, 

indeterminadas, impessoais”, enquanto “o direito propriamente dito é uma forma de 

apreciação oficial dos fatos, determinada, individualizada, geradora de conseqüências 

                                                           
14 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. (da edição de 1960) João Baptista 

Machado. 6 ed., 2 tir. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 151-153, cap. IV, 3, d. Num 

aspecto aproximado, LUÍS EULÁLIO DE BUENO VIDIGAL afirma que “na propositura 

da ação, o particular representa o Estado. Daí a bela fórmula de CARNELUTTI: a ação é 

exercício privado de função pública.”: Existe o direito de ação? Revista de Direito 

Processual Civil. v. V. São Paulo: Saraiva, jan./jun 1962,.p. 11, item 12. Acerca do “sabor 

normativista da posição unitária” e tendo em KELSEN o maior dos normativistas: 

DINAMARCO. Direito e processo. In: Fundamentos do processo civil moderno. 2 ed. São 

Paulo: RT, 1987, p. 27, item 23. 
15 Teoria pura do direito, cit., p. 263-264, cap. V, 2, g, alfa; Teoria geral do direito e do 

estado. Trad. (da edição de 1961) Luís Carlos Borges. 2 ed., 1 reimp. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995, p. 137-140, cap. XI, B, g-h. 
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irrefragavalmente efetíveis”; e assim, o direito subjetivo “uma situação de fato garantida a 

alguém por decisão judicial”.16

 
                                                           
16 A propósito, os artigos publicados na Revista da Faculdade de Direito da UFMG: O 

direito no âmago da sentença. Ano XII (nova fase), out. 1961; Conceito de direito subjetivo. 

Ano XIII, n. 1 (nova fase), mar. 1962; O direito e a ordem jurídica. Ano XVIII, n. 7 (nova 

fase), out. 1967. Todos esses e outros estudos do emérito professor [e também o infra 

mencionado] encontram-se reunidos em: CASTRO, Amílcar de. Lições de direito 

processual civil e direito internacional privado. São Paulo: Editora do Brasil, 2000. [O 

último texto referido, inaugura- o o notável jurista dizendo da insegurança causada pela 

polissêmica terminologia jurídica, comparando-a àquela “floresta mágica, imaginada por 

Alexis CARREL, cujas árvores-fantasmas, incessante e despercebidamente, iam mudando 

de aspecto e de lugar”, igualada a “um matagal imenso, cujos arbustos variam como essas 

árvores inconstantes”; e dentre os exemplos de vocábulos duvidosos, arrola o autor o termo 

ação. Contudo parece que nem mesmo o atento autor escapou das ciladas vocabulares: em 

seus portentosos Comentários ao código de processo civil cunha que “a existência de 

direito ameaçado, ou violado, não é elemento próprio do processo: é requisito essencial da 

ação”, transparecendo uma posição concretista (v. VIII. 2 ed. São Paulo: RT, 1976, p. 7, 

item 4); isso a despeito de haver fixado, no ano imediatamente anterior, com aparente maior 

coerência com sua própria suso relatada posição, que “em sentido próprio, no singular, a 

palavra ‘ação’ vem a ser a faculdade, ou poder, de exigir da autoridade jurisdicional que 

faça justiça; não a justiça imaginada pelas partes, mas a justiça que essa autoridade resolva 

fazer. Quem diz o direito, quem resolve o que é direito, no caso dado, não é a parte, mas a 

autoridade jurisdicional”: Reparos sobre a jurisdição e a ação. Revista Brasileira de Direito 

Processual. V 1. 1 trim., 1975, p. 25.] Em sentido similar, RONALDO CUNHA CAMPOS 

sustenta que “o processo substitui o direito material”, que “a função cognitiva objetivaria 

a criação de relações jurídicas através da formação de um juízo, contido na decisão” e que 

“o judiciário, na formação do direito, tem posição igual ao legislativo”: Processo, 

procedimento e direito material. In: Revista Brasileira de Direito Processual, v. 1, 1 trim. 

1975, p. 157, item 1.1, e 163 e 164, item 2.2. 
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 Em crítica às posições monistas, FAZZALARI ironiza-as assentando que para as 

elas somente se poderia haver o status de marido ou o de padre no caso da respectiva 

intervenção judicial. Diz, outrossim, da impossibilidade de se suplantar a norma “real e 

verdadeira”, aquele tradicional preceito geral e abstrato, pela sentença, porquanto “nos 

ordenamentos estatais modernos [...] a função jurisdicional é instituída como tutela de 

posições substanciais pregressas”.17 Nada obstante, o que parece fundamental é se saber se 

a tal posição substancial pregressa de facto houve ou existiu, ou se, ao contrário, foi 

constituída com eficácia retroativa (= “declarada”?) pela decisão judicial: porque algo que 

ninguém ignora é a existência da dita sentença iníqua ou não correspondente aos fatos ou 

ao direito, que, a despeito disso, ainda possui a mesma eficácia inerente a qualquer outra, 

por injustíssima que seja! O próprio FAZZALARI configura o provimento de mérito como 

“um comando que projeta a própria eficácia no patrimônio das partes por força própria, em 

razão da soberania do Estado-juiz, e não decerto em virtude de uma norma de direito 

privado” e afirma além que 

 

“mesmo a se reter – como muitos ainda fazem, sobre a escolta de um pensamento 

antiquado e impróprio, e contra a evidência – que o provimento jurisdicional tenha 

natureza de ‘declaração’ [‘acertamento’] e não de ‘comando’, a sua eficácia 

substantiva seria apoiada sempre pelo imperium do juiz [...] e não teria decerto 

necessidade de um tramite de direito privado”.18

 

 A questão é que também para esse autor, qualquer que seja o tipo de provimento 

“jurisdicional” – condenatório, declaratório ou constitutivo [não menciona outra 

modalidade de eficácia] – é ele sempre de natureza constitutiva, “no sentido que incide na 

esfera substancial dos litigantes criando uma nova situação”, “munida de especiais 

atributos”, a qual será, não obstante [e aqui alinha-se o autor com a concepção tradicional], 

 
                                                           
17 Istituzioni di diritto processuale. 8 ed. Padova: CEDAM, 1996, p. 400, cap. VII, § 4, G. 
18 La dottrina processualistica italiana: dall’ “azione” al “processo” (1864-1994). In: Rivista 

di diritto processuale. N 4, anno 49. Padova: Cedam, 1994, p. 924, item 14. 

5099



“de conteúdo igual à situação substancial preexistente ao processo, e já criada pela 

lei ‘substancial’, nos casos em que esta última consente e exige uma semelhante 

medida (jurisdicional) reparadora [...]; ou será de conteúdo diverso se a resposta 

jurisdicional ao ilícito não pode consistir, nem limitar-se à repetição do ‘comando’ 

violado, mas deve ser de outro e diverso conteúdo”, conteúdo este último, ainda 

assim, previamente previsto.19

 

 O que parece certo é que mesmo quando o juiz sentencia contra legem, justifica-se 

de algum modo, sempre com apoio “no direito”. Ou seja, qualquer decisão, salvo as 

absolutamente teratológicas, pretende apoiar-se num ou noutro princípio ou norma 

ordenamental. Contudo, precisa ou imprecisa a decisão, jamais se a pode garantir 

absolutamente congruente com a realidade operada extra-autos e quando muito com a 

realidade “espelhada” intra-autos, na qual deve o juiz especificadamente ater-se (quod non 

est in actis non est in mundo). De todo modo, alguma aparência de correção pretende 

assumir o provimento. Em termos mais realistas, ainda que comprometido o juiz com 

alguma das partes, nestas ou noutras modalidades de decisão, deseja e atua para que a 

mesma transpareça retidão. JOSÉ ALBERTO DOS REIS, ao que parece, intuiu tais idéias, 

ao afirmar que, mesmo nas sentenças contra direito – e somente nelas admite o autor 

verdadeira criação judicial –, “o juiz procede na convicção de que apenas declara o direito 

existente”.20 O grande processualista luso só com muita cautela se arrisca contra a 

tradicional concepção, ao apregoar que “o elemento volitivo da sentença não é autônomo; 

mas é novo e distinto do elemento volitivo da lei”, e que o magistrado opera um trabalho de 

“transformação”, não arbitrário contudo, ao adaptar a vontade geral ao caso particular.21

                                                           
19 Istituzioni di diritto processuale, cit., p. 370 e 374, cap. VII, § 1, A; nesse mesmo item, 

sobre a sentença dita meramente declaratória, possuidora outrossim de um comando e não-

limitada ao simples acertamento “da existência ou inexistência da posição substancial”, vide 

p. 372. 
20 Processo ordinário e sumário. v. I. 2 ed. Coimbra: Coimbra editora, 1928, p. 215, item 

39. 
21 Processo ordinário e sumário. v. I, cit, p. 220, item 40. 

5100



 

Outro elemento que aparenta elucidativo consiste na apreensão do fenômeno 

jurídico na sua realidade compreensiva, complexa e multifacetada, em que também o 

processo compõe os seus diversos modos de produção e aplicação. Nesse sentido, chega 

mesmo a sustentar o incansável CALMON DE PASSOS que “a relação entre o processo de 

produção do Direito e o direito produzido, seja como enunciado, seja como decisão (dizer o 

direito e aplicar o direito) não é de caráter instrumental, meio-fim, sim de natureza 

substancial, integrativa”.22 Em similar toada, em obra anterior, esse mesmo autor versou 

dum modo bastante mais simplificado sobre a ocorrência de “um direito que se realiza sem 

o processo e um direito que reclama o processo para sua realização”, ou “o direito que se 

realiza pelo adimplemento e o direito que se efetiva pela execução”, aclarando o autor 

compreender um e outro fenômenos num sentido lato não de realização pura e simples do 

direito material, mas do direito como um todo, do qual é o processo parte integrante.23 De 

todo modo, captado o direito em sua complexidade, tem-se que os referidos plúrimos 

modos de sua produção e aplicação não restam adstritos à cerrada esfera de normatização 

estatal. Assim, informa BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, em um seu antigo texto, 

que os estudos de antropologia e etnologia social revelam, ainda em reduzidas sociedades 

primitivas – e obviamente, a fortiori, nos atuais e mais complexos grupamentos sociais, 

acresçca-se –, “a existência na mesma sociedade de uma pluralidade de direitos convivendo 

e interagindo de diferentes formas” e que, portanto, “de um ponto de vista sociológico, o 

                                                           
22 Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam. 1 ed., 2 tir. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, p. 68, item 63. 
23; Ação. In: Digesto de processo, cit., p. 4, col. 1, itens 8-9 e nota 16, p. 5, col. 2; nessa 

última obra, mais atrelado à tradicional perspectiva substancialista, afirma o autor que “o 

fenômeno jurídico nasce com a incidência, desenvolve-se com a exigibilidade e consuma-se 

com sua aplicação”, p. 4, col. 1, item 8. 
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Estado contemporâneo não tem o monopólio da produção e distribuição do direito”, a 

despeito de o direito estatal ser “o modo de juridicidade dominante”.24

 

Nessa perspectiva, pode-se também sustentar que ainda o suposto “direito” que se 

realiza pelo adimplemento, pode não ser de conteúdo igual ao do estatalmente estabelecido. 

Todavia, esse último fato, na apreensão do ordenamento, poderia se ter compreendido na 

esfera da autonomia privada ou na da disponibilidade das normas não cogentes de direito 

privado, do que deve resultar uma função acentuada à norma substancial de critério para a 

resolução de conflitos não resolvidos pelas partes e que carecem de uma intervenção 

estatal. Contudo, quanto à não observância das normas cogentes, ditas normas de direito 

público ou de “ordem pública” 25, falar-se-ia, in abstracto, da ocorrência de ilegalidades 

reparáveis, o que não obstante, sujeitas, outrossim, a prescrição ou decadência, com grande 

possibilidade de estabilização da situação teoricamente contrária ao direito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Do exposto, pode-se extrair que a existência de uma situação de direito material, ou 

mesmo a mera sustentação da existência de uma situação de direito material não são 

pressupostos para a existência ou para a instauração do processo. Igualmente, pode-se 

concluir sobre a constitutividade de toda decisão judicial, ainda que nela não se encerre a 

totalidade do fenômeno jurídico. Com isso se busca evidenciar que as interações entre a 

relação jurídica processual e a relação jurídica substancial, cuja diferenciação constituiu a 

                                                           
24 Introdução à sociologia da administração da justiça. In: Revista de Processo. N 37, ano 

X, jan./mar. 1985, p.131; o mesmo artigo em: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e 

justiça: a função social do judiciário. 2 ed. São Paulo: Ática, 1994. 
25 Com razão, AROLDO PLÍNIO GONÇALVES crítica a terminologia “interesses [ou 

normas] de ‘ordem pública’ ou ‘de ordem privada’, para se diferenciar algo que sempre tem 

marcadamente o caráter público, como ocorre com as próprias normas”: Técnica processual 

e teoria do processo, cit., p. 162, nota 242 – colchetes introduzidos; no mesmo sentido: .A 

prescrição no processo do trabalho. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 18, cap. I, nota. 
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base para a autonomização das ditas “ciências processuais”, não estão ainda 

definitivamente resolvidas.  
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A JUSTIÇA DO TRABALHO E SUA COMPETÊNCIA PARA O 

JULGAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CONSUMERISTA 

 

Claudiane Cunha da Conceição∗

 

 

RESUMO 

Em face das recentes alterações empreendidas no Poder Judiciário pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, principalmente no cenário de sua competência, um tema em 

especial suscitou intenso debate doutrinário. Trata-se da nova competência da Justiça do 

Trabalho para o julgamento das ações oriundas da relação de trabalho. Ao utilizar um 

termo tão amplo, o legislador terminou por delegar ao intérprete a função de debater a 

extensão do mesmo, a fim de investigar quais relações estão verdadeiramente insertas 

na novel competência trabalhista. O presente artigo dedica-se exatamente a essa análise, 

com enfoque na possibilidade do julgamento, por esta Especializada, dos litígios 

oriundos da prestação de serviço consumerista, em razão desta se apresentar, no cenário 

jurídico, como uma relação híbrida que tem como substrato uma relação de trabalho. 

Com este propósito, o artigo se inicia com uma rápida apresentação da Emenda 

Constitucional nº 45/2004 e da r(evolução) que a mesma causou no Poder Judiciário 

brasileiro, seguindo-se da exposição acerca da ampliação da competência material da 

Justiça do Trabalho, a partir da mudança na redação do art. 114, da Constituição 

Federal. Como conseqüência natural do tema, cuidou-se de estudar a “relação de 

trabalho”, expressão eleita pelo legiferante para definir a competência juslaboral, bem 

como a relação de consumo, na sua modalidade de prestação de serviço, caracterizando-

a como uma relação híbrida assentada na relação de trabalho. Por fim, a conclusão deu-

se em torno da análise da transferência, ou não, das ações decorrentes da prestação de 

serviço consumerista para a Justiça do Trabalho a partir na supracitada Emenda 

Constitucional.  

 

                                                 
∗ Bacharela em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Pós-graduanda em Direito Material e 
Processual do Trabalho pelo JusPodivm. Servidora Pública do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 
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PALAVRAS-CHAVE: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO; EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 45/2004; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMERISTA. 

 

ABSTRACT 

In face of recent alterations undertaken in the judiciary power by nº 45/2004 

Constitucional emendment, mainly in the scenary of its own competence, a special 

theme aroused an intense doutrinary debate. It concerns to law’s justice new 

competence tojudge actions originated fromwork relationships.When the legislator used 

a sowide term, ended by delegating treinterpreter the function of debating the extension 

of this concept,with the objective toinvestigate wich relationships are truly inserted in 

the work’s new competence. The present article dedicatesitself exactly to this analysis, 

with focus on theon the possibility of judgement by this specialized justice of the 

conflicts originatedfrom the stallment of  servicesto consumers, for the reason that it 

presents itself  in the juridic scenary as a hibrid  relation wich hás as a basis a work 

relationship. With this purpose, the article iniciates with a short presentation of 45/2004 

emendmant and  the r(evolution) that it caused in the brazilian judicila system, 

following with the exposition about the change in the writting of the 114 article from 

the Federal Constituition. As a natural consequence of this theme, took care of the study 

about the expression “work relationship”, elected  by the legislator to define the work’s 

justice competence, well as the consumer relationship in the modality of service 

installment, caracterizing it as a hibrid relation based  on a work relation. By the end  

the conclusion ocurred around  the analysis of the transference or not from the actions 

originated by the consumer services installment to the work´s jurisdiction, from the 

mentionet Constitucional Emendment. 

 

KEYWORDS: WORK´S JUSTICE COMPETENCE; CONSTITUCIONAL 

EMENDMENT Nº 45/2004; CONSUMER SERVICES INTALLMENT. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Emenda Constitucional nº 45/2004, que despontou no cenário jurídico 

realizando profundas alterações no Poder Judiciário, empreendeu significativas 
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mudanças no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo esta Especializada sido, sem dúvida, 

a mais beneficiada pelas transformações oriundas daquela reforma, principalmente com 

a inauguração do novo paradigma de sua competência. 

Com efeito, a competência juslaboral, que, antes da Reforma do Judiciário, 

limitava-se à apreciação dos “dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores”, a partir da redação do art. 114, I, da Constituição Federal, e sua fixação 

por meio de um termo mais genérico, passou a compreender o julgamento das “lides 

oriundas da relação de trabalho”. 

Restou, deste modo, substancialmente ampliada a competência da Justiça do 

Trabalho, o que levou os doutrinadores e os Tribunais trabalhistas ao fomento de 

intensos debates em torno dos limites conceituais da novel expressão “relação de 

trabalho”, erigida pelo legislador constituinte como fixadora da nova competência 

material justrabalhista.  

O presente artigo, porém, concentrar-se-á na questão, sem sombra de dúvida, 

mais tormentosa relativa à celeuma levantada derredor do tema “nova competência da 

Justiça do Trabalho”. Trata-se do fato das prestações de serviço consumeristas terem 

sido, ou não, abarcadas pela competência juslaboral, após a redação conferida ao art. 

114, I, da CF pela EC nº 45/2004. 

Destarte, com fundamento na teoria de que a prestação de serviço consumerista 

tem como substrato uma relação de trabalho e, portanto, caracteriza-se como uma 

relação jurídica híbrida, discutir-se-á a sua transposição para o âmbito da Especializada 

Trabalhista. 

Neste escopo, outrossim, não se poderá prescindir a elaboração de alguns tópicos 

precedentes ao debate supramencionado, tais como um breve ensaio sobre a emenda 

constitucional nº 45/2004 e a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho 

dela decorrente; a caracterização da “relação de trabalho”, nos moldes da redação do art. 

114, I, da Carta Magna, e, por fim, a análise da prestação de serviço consumerista, a 

partir de seus elementos, como uma relação jurídica híbrida. 

  

2 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004.  

O projeto de emenda constitucional nº 96/1992, após doze longos anos de 

tramitação no Congresso Nacional, deu origem, em 31/12/2004, à Emenda 
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Constitucional nº 45/2004, também chamada Reforma do Judiciário. Apesar, porém, 

desta denominação, a reforma judiciária não se concretizou em sua plenitude, 

representando apenas a primeira parte aprovada da reforma efetivamente pretendida. 

Independente disso, entretanto, o fato é que, com o advento do reportado 

expediente constitucional, ao Poder Judiciário foram abertos novos horizontes, 

sobretudo a partir das significativas mudanças empreendidas nas suas mais diversas 

áreas. Sobre tais alterações, Douglas Alencar Rodrigues (2005, p. 53-54) expõe: 
 
Como exemplos dessas expressivas inovações, no plano institucional, podem 
ser citadas a criação do Conselho Nacional de Justiça (cujas atribuições 
evidenciam a sua natureza institucional singular: ao mesmo tempo 
administrativa e jurisdicional) e da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Juízes (comprometida com a melhor qualificação 
humanística dos magistrados, na perspectiva de melhor atender à sociedade). 
No campo processual, da mesma forma, algumas das alterações propostas são 
dignas de destaque: a súmula com efeito vinculante a ser editada pelo 
Supremo Tribunal Federal, o incidente de deslocamento de competência no 
caso dos crimes contra direitos humanos e a inserção no Texto 
Constitucional, verdadeiramente paradigmática, da razoável duração do 
processo como direito fundamental reservado a todos os cidadãos. 

 

Dúvidas não restam, contudo, que, neste cenário de alterações oriundas da 

reforma judiciária, a Justiça do Trabalho foi o ramo que mais inovações alcançou. De 

fato, a partir da Emenda nº 45/2004, um novo paradigma foi inaugurado no âmbito da 

competência juslaboral, decorrente da ampliação de sua competência material. 

 

2.1 A AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. 

 Inarredável é que o alargamento da competência em razão da matéria da Justiça 

do Trabalho se apresentou como a mais latitudinária alteração perpetrada pela Reforma 

do Judiciário. Pois, atualmente, cumpre a esta Especializada a apreciação não apenas 

das causas decorrentes dos “dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores”, mas de todas as lides oriundas da “relação de trabalho”. 

Como toda alteração de extensão da promovida pela EC nº 45/2004, responsável 

por verdadeira reforma judiciária, nada mais natural do que o surgimento, no cenário 

doutrinário-jurisprudencial, de profundas celeumas, caracterizadas, sobretudo, pela 

confrontação de correntes de pensadores. 
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Assim, no âmbito da discussão alusiva à ampliação da competência material da 

Justiça Trabalhista, três principais correntes surgiram, com o desígnio de apresentar 

argumentos delineadores da compreensão do termo “relação de trabalho”, afinal, 

somente a partir das conclusões destes estudos será possível a realização e efetivação 

plena da nova competência trabalhista. 

Paulo Gustavo de Amarante Merçon (2006, p. 590) vislumbrou o surgimento de 

tais correntes, nos seguintes termos: 
 
Poderíamos abreviar o dissenso (ainda borbulhante) em três correntes: a 
primeira abrange na nova competência trabalhista, a priori, toda e qualquer 
relação jurídica em que haja prestação pessoal de serviços; a segunda 
vertente exclui do conceito de relação de trabalho o fornecimento de serviços 
de consumo; finalmente, o terceiro entendimento deduz restritivamente que a 
EC n. 45/04 não inovou a substância da competência material delineada no 
caput do antigo art. 114 da Constituição, e que a expressão relação de 
trabalho remete à própria relação de emprego. 

 

As doutrinas a que o supramencionado autor se refere podem ser denominadas, 

para fins didáticos, de ampliativa ou aberta, intermediária e restritiva ou fechada, 

merecendo cada uma, neste momento, uma breve explanação acercar dos seus 

argumentos principais. 

A começar pela corrente restritiva ou fechada, tem-se que, por meio dela, os 

doutrinadores mais conservadores buscam preservar a competência material da Justiça 

do Trabalho nos moldes anteriores à reforma do Judiciário, suplantando todo o papel 

que a Emenda Constitucional nº 45/204 e suas disposições representaram para a 

modernidade e, principalmente, para o grande número de trabalhadores que, 

ansiosamente, aguardavam o amparo de suas queixas pelo ramo do Judiciário melhor 

aparelhado – seja substancial, processual ou humanisticamente – para resolver as lides 

envolvendo o eterno embate entre o trabalho e o capital. 

Tal corrente, outrossim, desconsiderando a amplitude e a genericidade que a 

expressão “relação de trabalho” traz em si, defende a manutenção da competência 

juslaboral para o julgamento tão-somente das lides decorrentes da relação de emprego, 

uma vez que, para ela, a relação entre os dois termos utilizados no art. 114, da Carta 

Política, antes e depois da Emenda Constitucional nº 45, é de mera sinonímia. 

Uma vez que o legislador federal empregou em alguns dispositivos legais o 

termo “relação de trabalho” quando pretendia revelar a “relação de emprego”, a corrente 
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restritiva defende ter havido, no corpo do inciso I, do art. 114, da CF, a substituição de 

uma expressão pela outra apenas por serem sinônimas, exemplificando com as redações 

dos arts. 7º, XXIX, da CF, e 11 e 477, da CLT, infra: 
 
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 
limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (grifos nossos) 
 
Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de 
trabalho prescreve: I - em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato; Il - em dois anos, após a extinção 
do contrato de trabalho, para o trabalhador rural. (grifos nossos) 
 
Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado 
para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo 
para cessação das relações de trabalho, o direto de haver do empregador 
uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na 
mesma empresa. (grifos nossos) 
 

É possível notar, nos alusivos textos legais, que pretendendo se referir ao 

vínculo empregatício, o legiferante, por conveniência ou opção, utilizou termo mais 

amplo: “relação de trabalho”. Isto, no entanto, não pode levar à conclusão rápida de que 

há, entre as supramencionadas expressões, uma relação de sinonímia. Assim, os 

argumentos escorados pela corrente restritiva não devem prosperar. 

De fato, entre as expressões “relação de trabalho” e “relação de emprego” não há 

sinonímia, mas, sim, verdadeira relação gênero-espécie, onde aquele termo mais 

genérico abarca, como uma de suas espécies, a relação empregatícia. 

Ademais, quando, nos arts. 7º, XXIX, da CF, e 11 e 477, da CLT, o legislador 

substitui uma expressão pela outra, realiza, na verdade, o emprego da figura de 

linguagem que, na Lingüística, recebe a denominação de metonímia. 

A metonímia baseia-se na substituição de uma palavra por outra, ambas capazes 

de designar realidades conectadas por uma relação lógica, uma proximidade de sentidos 

que permite tal troca. Deste modo, é plenamente possível a substituição, sem prejuízo 

do significado, de uma palavra designativa de gênero por outra alusiva a uma de suas 

espécies, bastando, para isso, que o contexto permita. 

A corrente intermediária, por seu turno, contrariamente à restritiva, postula pelo 

reconhecimento da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, para alcançar, 

além das relações fundadas no contrato de emprego, as que emanam de verdadeira 
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atividade de trabalho humano. Diz-se intermediária, porém, pelo fato de não 

compreenderam sob o manto da nova competência juslaboral os vínculos estatutários e 

aqueles regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizados por uma 

prestação de serviço. 

Excluem, destarte, as relações estatutárias da competência da Justiça Obreira, em 

razão do vínculo firmado entre o tomador do serviço (Administração Pública) e o 

prestador (servidor público), que é meramente institucional. Sucede que a redação do 

novo art. 114, I, da Carta Magna, não opera tal exclusão, de sorte que não cabe ao 

legislador infraconstitucional fazê-lo, muito menos ao intérprete. Destarte, somente uma 

nova emenda constitucional poderá afastar as lides de natureza estatutária da 

competência juslaboral. É o que, a propósito, alerta Bezerra Leite (2005, p. 191): 

 
Ocorre que a redação do texto do inciso I do art. 114 da CF, que foi 
promulgado pela EC nº 45/2004, diferentemente do texto que foi, pela 
Câmara dos Deputados, submetido à promulgação, não faz qualquer ressalva 
quanto aos sujeitos da relação de trabalho. Ao revés, o texto promulgado 
deixa bem claro que todas “as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
são da competência da Justiça do Trabalho”.  

 

Quanto à exclusão das prestações de serviço consumeristas do âmbito juslaboral, 

o confronto de opiniões é ainda maior, pois os doutrinadores que perfilham dos 

argumentos da corrente intermediária são contundentes em afirmar a existência de uma 

abissal diferença entre a “relação de trabalho” (do art. 114, I, CF) e a prestação de 

serviço consumerista (art. 3º, § 2º, do CDC). Para eles, “relação de trabalho e relação de 

consumo não podem ser identificadas como um mesmo tipo de relação jurídica”. 

(SILVA, 2005, p. 238) 

 
É preciso advertir, porém, que, a nosso ver, não são da competência da 
Justiça do Trabalho as ações oriundas da relação de consumo. Vale dizer, 
quando o trabalhador autônomo se apresentar como fornecedor de serviços e, 
como tal, pretender receber honorários do seu cliente, a competência para a 
demanda será da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, pois a matéria 
diz respeito à relação de consumo e não à relação de trabalho. Do mesmo 
modo, se o tomador do serviço se apresentar como consumidor e pretender 
devolução do valor pago pelo serviço prestado, a competência também será 
da Justiça Comum. (LEITE, 2005, p. 187) 

 

Os principais argumentos utilizados pela referida corrente de pensadores, no 

sentido de repelirem da apreciação da Justiça do Trabalho as relações consumeristas, 
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perpassam pelo fato de que o objeto destas últimas seria o produto ou serviço 

consumível, e não o trabalho propriamente. “O objeto da relação de consumo é o 

produto ou o serviço” (SILVA, 2005, p. 238) 

Ademais, dizem que o Código de Defesa do Consumidor é inconteste ao fazer a 

distinção entre a relação trabalhista e a relação de consumo, no seu art. 3º, § 2º. É a 

redação do citado dispositivo: 

 
Art. 3º (...) 
§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. (grifo nosso) 

 

Ocorre que a ressalva feita no sobredito artigo decorreu, unicamente, do fato de 

que, em 1990, quando foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078), as relações envolvendo o trabalho humano se encontravam dissociadas, 

notadamente quanto às competências para o julgamento das lides delas oriundas. 

 Em outras palavras, o trabalho subordinado estava a cargo da Justiça Laboral, o 

trabalho autônomo e o estatutário, sob a égide da Justiça Comum e a prestação de 

serviço consumerista, sob a competência das Varas Especializadas de Defesa do 

Consumidor (onde existissem). Da mesma forma, o direito material aplicado: CLT, para 

o empregado; Código Civil, para os autônomos; Lei nº 8.112/90, para os servidores 

públicos; e CDC, em face dos prestadores de serviço. 

Essa desconexão em torno da competência se deu, todavia, por mera 

conveniência e opção política do legislador: especializar a competência com base no 

direito material aplicado. A partir da EC nº 45/2004, entretanto, todas as referidas 

relações foram reunidas sob a égide da Justiça Especializada do Trabalho. Agora todas 

são, acertadamente, caracterizadas como “relação de trabalho” e identificadas a partir da 

natureza da relação apreciada. Neste sentido, Fernando Antônio Zorzenon da Silva 

(2005, p. 2): 

 
O que fixa a competência da Justiça do Trabalho é o tipo de relação 
mantida pelos litigantes – de trabalho – e não a natureza do direito 
controvertido. Em havendo relação de trabalho, compete à Justiça do 
Trabalho dirimir o conflito, pouco importando se o fará com base em normas 
de Direito do Trabalho, Civil ou Administrativo. (grifos nossos) 
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Apesar de caminhar um passo a mais do que a restritiva, a corrente intermediária 

não conseguiu atender, com êxito, aos reclamos da interpretação mais consentânea com 

a nova sistemática constitucional inaugurada pela EC nº 45/2004, diante do que também 

não deve prosperar. Restam acertadas, portanto, somente as razões da corrente 

ampliativa ou aberta, conforme se verá. 

A corrente ampliativa, ao contrário das anteriores, aceita a exegese do art. 114, I, 

da CF, com plenitude, não operando exclusões onde o legislador não o fez. Destarte, 

conforme a tese de que a Carta Magna não excluiu da competência juslaboral qualquer 

relação de trabalho, todos os vínculos que tenham por base uma prestação de atividade 

humana estão sob a égide da Especializada Trabalhista. 

Nesta senda, tanto os estatutários1 quanto os prestadores de serviço 

consumeristas estão incluídos sob a tutela da Justiça do Trabalho e, portanto, devem ter 

seus conflitos laborais apreciados por esta Especializada. 
 
Agora, todas as ações oriundas da relação de trabalho (para muitos, relação 
de emprego), no que não temos como desprezar os contratos civis, 
consumerista ou outros contratos de atividade (quando se referirem à 
discussão sobre a valorização do trabalho humano), deverão ser ajuizadas, a 
partir da Reforma do Judiciário, na Justiça do Trabalho. (grifos nossos) 
(PAMPLONA FILHO, 2005, p.) 

 

Há de prevalecer, destarte, a lição de Guilherme Guimarães Feliciano (2005, p. 

118), no sentido de que 
a dimensão social dessa alteração não tem precedentes, pois estende a 
capacidade cognitiva da Justiça do Trabalho para muito além de suas 
fronteiras originais, alcançando realidades tão díspares como o trabalho 
gracioso ou voluntário, próprio do terceiro setor e o trabalho objeto de 
consumo, ínsito às relações consumeras.  

 

É na mesma direção, inclusive, que Moyses Simão Sznifer (2005, p. 1) conclui 

um seu artigo que cuida do tema em pauta, e é neste sentido que devem se enveredar, 

                                                 
1 Não obstante melhor entendimento ora arrazoado no presente artigo, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão 
em medida cautelar de Ação Direta de Inconstitucionalidade, recusando a competência juslaboral em face dos 
vínculos estatutários. Confira-se, outrossim, a relativa ementa: “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. 
Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores 
estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da 
competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. 
Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não 
abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária”. (ADI-MC 3395 – DF – Relator:  Min. Cezar Peluso – Data do Julgamento:  05/04/2006 – Data da 
Publicação: 10/11/2006) 
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sob pena de incoerência com a própria Constituição Federal, as pósteras 

jurisprudências: 
Em razão da alteração procedida no texto constitucional pela Emenda nº 
45/2004, foram incluídas na competência material da Justiça do Trabalho 
processar e julgar as demandas que envolvam a prestação pessoal de serviços, 
inclusive dos serviços que estejam regulados pelo Código de Defesa do 
Consumidor, cujas disposições deverão ser observadas pelo Juízo Trabalhista 
para a solução dos litígios que lhe forem submetidas.  

 

3 RELAÇÃO DE TRABALHO: NOÇÕES GERAIS.  

Como já assinalado, os primeiros estudos supervenientes à EC nº 45/2004 se 

deram no sentido de investigar o alcance da locução “relação de trabalho”, para fins de 

delimitação da competência juslaboral, afinal, nada mais consentâneo do que se 

concentrar na expressão que foi utilizada para conferir tal alargamento. De início, fixe-

se que o referido termo fez importar, para o âmbito trabalhista do Judiciário, um sem 

número de relações fundadas no trabalho humano. Daí porque a pertinência em se 

caracterizar a multicitada relação. 

Antes, porém, registre-se o conceito elaborado por Maurício Godinho Delgado 

(1999, p. 230-231), que, na tentativa de fixar uma definição doutrinária, a propósito da 

relação trabalhista, assinalou que a relação de trabalho se refere a “todas as relações 

jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de 

fazer consubstanciada em trabalho humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de 

contratação de trabalho humano modernamente admissível”. 

Para que exista realmente uma relação de trabalho, o primeiro aspecto a se 

respeitar é o de ser o prestador de serviços uma pessoa física. Tal exigência decorre do 

fato de que a relação laboral encontra-se esteada no trabalho humano, que só pode ser 

realizado pelo homem, enquanto pessoa natural. Deste modo, para fins da competência 

juslaboral, não pode ser a relação de trabalho constituída por um vínculo onde o 

prestador de serviço seja uma pessoa jurídica. 

Não é qualquer trabalho humano, todavia, que se caracteriza como objeto da 

relação de trabalho, nos termos do art. 114, I, da Carta Magna. Desta forma, forçosa a 

distinção entre o trabalho por conta alheia e o trabalho por conta própria, contando-se, 

neste passo, com a notável lição de Taísa Maria Macena de Lima (2005, p. 499), que, 

citando Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, apresenta a referida diferença, nos seguintes 

termos: 
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Define-se o trabalho por conta alheia como aquele que se presta a outrem, a 
quem, em princípio, cabem os resultados e os riscos. A divisão trabalho-por-
conta-própria e trabalho-por-conta-alheia esgota as categorias básicas 
oriundas da atividade-trabalho, para a composição de situações jurídicas. 
No trabalho-por-conta-própria não se estabelece uma relação fundada no 
trabalho em si, mas uma situação de poder sobre a coisa, o objeto trabalhado, 
o resultado do trabalho como relação de trabalho real-factual. No trabalho-
por-conta-alheia os nexos jurídicos nascem no próprio trabalho, ainda que se 
tenham em vista os resultados da atividade em si. No primeiro caso, a relação 
jurídica é ulterior ao trabalho e decorre de um ato de disposição do outro ou 
qualquer de natureza modificadora do ens ou da situação da coisa 
concernente à pessoa que a produziu ou de que resultou acabada (ato jurídico 
unilateral, como abandono; negócio jurídico unilateral, como doação, ou 
bilateral, como o arrendamento, a troca a venda). 

 

A relação de trabalho do inciso I, do art. 114, da CF, exige, assim, trabalho 

humano cujas ações estejam concentradas no próprio agir laborativo, “ainda que se 

tenham em vista os resultados da atividade”. Por isso, então, é que se conclui pela 

inclusão de todas as formas de prestação de serviços (subordinado, autônomo, 

consumerista etc), encontrados no mercado de trabalho, no rol das relações submetidas 

à competência da Justiça do Labor, independentemente do direito material aplicado, por 

tratarem todas de trabalho por conta alheia. 

Quanto à pessoalidade, elemento imprescindível para a configuração da relação 

de emprego, não é ela fundamental para a caracterização do vínculo trabalhista no 

sentido amplo. Guilherme Guimarães Feliciano fala em uma pessoalidade mínima, onde 

“exige-se que o objeto do contrato seja uma obrigação pessoal de fazer, mas nada obsta, 

em tese, que essa obrigação seja fungível”. (FELICIANO, 2005, p. 126) 

É óbvio, todavia, que, por ser a obrigação jurídica trabalhista decorrente de um 

contrato de trabalho lato sensu, onde impera a autonomia da vontade, nada impede que 

se possa exigir a pessoalidade no vínculo de prestação de serviços. 

No que toca à exigência de onerosidade para a configuração da relação de 

natureza laboral, em sentido lato, há intenso debate doutrinário. De um lado, há os que 

defendem a imprescindibilidade do trabalho ser onerado, em razão da imposição de 

profissionalismo por parte do executor do serviço. De outro turno, há os que a 

dispensam, por considerarem que o trabalho gratuito já encontrava, por força da lei nº 

9.608/98, amparo na Justiça Obreira, desde antes mesmo da promulgação da emenda 

constitucional que alterou a sua competência, não havendo, portanto, razão em se 

destacar a retribuição como elemento essencial da relação de trabalho sujeita ao 

julgamento desta Especializada. 
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Este último pensamento é o que deve prevalecer. Com efeito, o objeto da 

competência juslaboral é, atualmente, o trabalho, seja ele oneroso ou gratuito. Ademais, 

como se manifestou Taísa Maria Macena de Lima (2005, p. 502), “a norma 

constitucional não distingue entre o trabalho subordinado, autônomo, parassubordinado, 

contínuo, eventual, remunerado ou gracioso; de modo que não cabe ao intérprete 

introduzir limitações, excluindo qualquer um desses modos de laborar”.  

Relevante, por último, assinalar a imprescindibilidade da remuneração na 

prestação de serviço da seara consumerista, por exigência legal (art. 3º, § 2º). Tal 

dispositivo conceitua serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo mediante remuneração. Assim, em razão da sua natureza, para que seja 

caracterizado como prestação de serviço de consumo e, conseqüentemente, se submeta à 

competência juslaboral, o serviço executado não pode ser gracioso. 

Perquirindo-se a respeito da subordinação como um critério identificador da 

relação trabalhista, tem-se que ela não é indispensável para a realização de um contrato 

de trabalho lato sensu, mas apenas para o vínculo jurídico de emprego (por uma exegese 

histórica).  

No que toca à habitualidade, ela sempre foi requisito da relação de emprego, por 

força do disposto no art. 2º, da CLT, que exige, para configuração do empregado, a 

“não-eventualidade”. Assim, vínculos com a presença da habitualidade, como requisito, 

são perfeitamente comuns nos casos postos à análise da Justiça do Trabalho. A relação 

de trabalho, do art. 114, I, da Carta Magna, todavia, pode se efetivar tanto de modo 

contínuo, quanto eventual, não sendo a não-eventualidade uma sua característica 

determinante.  

Neste sentido, Fernando Antônio Zorzenon da Silva (2005, p. 2), sabiamente, 

argumenta que 
 
o trabalho desenvolvido pelo médico ao seu paciente, do advogado ao seu 
cliente, do engenheiro ao dono da obra, mesmo quando eventual – uma 
simples consulta, por exemplo –, configura uma relação jurídica de trabalho 
e, assim, os dissídios que dele decorrem devem ser submetidos à Justiça do 
Trabalho.  

 

Caracterizada a relação de trabalho como objeto central da competência da 

Justiça do Trabalho, através de seus aspectos peculiares, nada mais apropriado que a 
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análise a respeito de estarem incluídas, neste conceito, as prestações de serviço de 

natureza consumerista. É o que se faz a seguir. 

 

4 A RELAÇÃO DE CONSUMO.  

Pertinente, neste momento, o ingresso num campo deveras hostil, que é a 

discussão acerca da caracterização da prestação de serviço consumerista como uma 

relação de trabalho. Trata-se do tema, certamente, mais complexo envolvendo a “nova 

competência da Justiça do Trabalho”, sendo isto comprovado pelo intenso embate 

travado nos meios doutrinários acerca da caracterização da relação de consumo como 

trabalhista. 

Apesar, contudo, de não ser algo assentado, mesmo porque é relativamente novo 

– tem apenas três anos da alteração constitucional – e o legislador constituinte não 

definiu o que vem a ser a relação de trabalho, a conclusão pela inserção da prestação de 

serviço como relação de trabalho não é algo tão difícil de se obter. 

Para isto, contudo, imprescindível, prefacialmente, o estudo da prestação de 

serviço consumerista e da relação jurídica por ela formada, a partir de seus elementos. 

A relação de consumo é uma relação obrigacional, que envolve, em regra, dois 

sujeitos, um ativo (o fornecedor) e um passivo (o consumidor). João Baptista de 

Almeida (2002, p. 1), com simplicidade, explica a reportada relação jurídica: 

 
As relações de consumo são bilaterais, pressupondo numa ponta o fornecedor 
– que pode tomar a forma de fabricante, produtor, importador, comerciante e 
prestador de serviço –, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços a 
terceiros, e na outra ponta, o consumidor, aquele subordinado às condições e 
interesses impostos pelo titular dos bens ou serviços, no atendimento de suas 
necessidades de consumo.   

 

Como uma obrigação destacada das demais por suas peculiaridades, a relação de 

consumo mereceu uma disciplina distinta daquela conferida pelo Código Civil, tendo 

sido regulada, destarte, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que definiu tanto 

os seus sujeitos jurídicos, quanto os seus objetos. 

Assim, é a disciplina do Código de Defesa do Consumidor: 

 
Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. (grifos nossos) 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

5119



 

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.(grifos nossos) 
§ 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. (grifos nossos) 

 

Preambularmente, é forçosa a análise dos sujeitos que compõem a relação de 

consumo. Assim, consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire, no mercado de 

consumo – para atender uma necessidade –, produto ou serviço. 

Fornecedor, por seu turno, é o sujeito – pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, ou ente despersonalizado –, que guarnece o mercado 

de consumo, atendendo às necessidades dos consumidores. 

  Ambos sujeitos estabelecem, no mercado de consumo, vínculos obrigacionais 

cujos objetos podem ser produto ou serviço. Por produto entende-se qualquer bem 

decorrente da atividade de um fornecedor. 

 
Esse conceito de produto é universal nos dias atuais e está estreitamente 
ligado à idéia do bem, resultado da produção no mercado de consumo das 
sociedades capitalistas contemporânea. (NUNES, 2005, p.105) 

 

Neste artigo, porém, o conceito de produto – ainda que tenha uma prestação de 

serviço indiretamente associada – não é essencial e, portanto, não será utilizado, afinal, 

os conflitos de interesses fundados na relação de consumo que o tem por objeto não 

foram deslocados para a competência da Justiça do Trabalho. Obviamente, pois que na 

referida relação o interesse do consumidor não estará alicerçado na atividade de trabalho 

humano, mas, sim, no bem a partir dela obtido. É este, aliás, o entendimento de 

Alexandre Ramos (2006, p. 1): 

 
Resta claro que nem todas as relações de consumo estarão sob a competência 
da Justiça do Trabalho. Ficam, de plano, excluídas da competência da Justiça 
do Trabalho as relações de consumo cuja atividade seja de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos.  

 

A caracterização da relação de consumo embasada na prestação de serviço, 

contudo, tem total relevância, nesta fase, por ser mesmo o objeto do tema ora 

5120



 

apresentado. Afinal, defende-se, aqui, o deslocamento das lides oriundas de tal vínculo 

para a apreciação pela Justiça do Trabalho, em virtude da redação conferida à Carta 

Magna pela reforma judiciária.  

Desse modo, tem-se que serviço é qualquer atividade prestada no mercado de 

consumo, onde, de um lado, há o fornecedor que a oferece, a partir de uma 

remuneração, e, de outro, o consumidor, que a usufrui. “Serviço é, tipicamente, 

atividade. Esta é ação, ação humana, tendo em vista uma finalidade”. (NUNES, 2005, p. 

110) 

 

5 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMERISTA COMO UMA RELAÇÃO 

JURÍDICA HÍBRIDA. 

Em 1990, quando promulgado o Código de Defesa do Consumidor, o legislador 

nacional apresentou, à época, fundada preocupação de que não fossem confundidas as 

prestações de serviço consumeristas e as relações de caráter trabalhista. Assim é que, no 

corpo do §2º, do art. 3º, do alusivo diploma, fez constar a seguinte redação: 
 
Art. 3º. (...) 
§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.(grifos nossos) 

 
A respeito dessa ressalva, a doutrinadora Taísa Maria Macena de Lima (2005, p. 

506) justifica: 
A preocupação do legislador de 1990 era fundada, porquanto o contrato 
firmado entre um prestador de serviço (como definido no art. 3º, § 2º, do 
CDC) e o consumidor e o contrato celebrado entre empregado e empregador 
nos termos do art. 3º da CLT são ambos espécies do gênero “pactuações de 
serviço de natureza consumerista”. 
 

Hoje, porém, com a redação conferida pelo constituinte ao art. 114, I, da Carta 

Maior, e, conseqüentemente, com a ampliação da competência material da Justiça do 

Trabalho para o julgamento das lides oriundas da “relação de trabalho”, o enfoque 

interpretativo deve ser outro. 

É que a prestação de serviço consumerista, antes de ser caracterizada como tal, 

para fins de incidência do regime do Código de Defesa do Consumidor, é uma 

verdadeira relação de trabalho, onde um trabalho humano é dispensado em prol da 

execução de um serviço a ser consumido por outrem, mediante uma retribuição. A 
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prestação de serviço consumerista, assim, tendo como substrato uma relação de 

trabalho, é uma relação jurídica híbrida. 

Obviamente, há relações de consumo que, por não serem híbridas, não se 

subsumem ao novo regramento constitucional das relações de trabalho, a exemplo 

daquelas nas quais o fornecedor não é um prestador de serviço, como explicita Taísa 

Maria Macena de Lima (2005, p. 507): 
 
Naturalmente, há relações de consumo que, de modo algum, podem ser 
qualificadas como relação de trabalho. Assim, se o negócio jurídico de 
consumo tem como partícipe o fabricante, o comerciante, o importador não 
há sequer o trabalho por conta alheia e, conseqüentemente, não há sequer 
pactuação de prestação de serviços de natureza consumerista. 
Havendo pactuação de prestação de serviços regida pelo Código de Defesa 
do Consumidor, ela não se confundirá com a relação de trabalho humano, 
sempre que o prestador de serviços for pessoa jurídica. 

 
 

Sobre o fato de ser a prestação de serviço consumerista uma relação jurídica 

híbrida, observe-se o exemplo de um profissional liberal – um dentista, em seu 

consultório particular – que oferece, no mercado de consumo, seus serviços a um 

determinado consumidor. Este, sendo o destinatário final da prestação de serviço 

contratado, ao adquirir tal serviço, faz nascer uma relação onde, de um lado haverá um 

trabalhador-fornecedor e, do outro, um tomador-consumidor. Nesta senda, surge uma 

relação jurídica que será, simultaneamente, relação de consumo e relação de trabalho. 

Dir-se-ia mais, que a relação trabalhista é verdadeiro substrato da prestação de 

serviço consumerista, uma vez que esta somente existe quando preexistente uma efetiva 

atividade de trabalho humano. São, portanto, inseparáveis as duas relações. Daí, a sábia 

conclusão de Taísa Maria Macena de Lima (2005, p. 509): 
 
Essa estrutura exige uma apreciação integrada da relação jurídica para a 
solução judicial dos conflitos dela decorrentes. Por isso, a tese de bipartir os 
conflitos, levando para a Justiça Comum os de natureza consumerista e, para 
a Justiça do Trabalho, os de natureza trabalhista, além de não encontrar 
respaldo no texto constitucional, dificultaria a tutela jurisdicional. O 
magistrado sempre teria uma visão fragmentada, incompleta da realidade, 
abstraindo elementos fáticos relevantes para o fenômeno litigioso. 
 

Ou, a conclusão inarredável de Rodnei Doreto Rodrigues e Gustavo Doreto 

Rodrigues (2005, p. 461): 
 
Nesse contexto, não pode haver dúvida de que as consultas médicas, 
odontológicas ou a advogados, ou mesmo expeditas intervenções cirúrgicas, 
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para ficar apenas nesses exemplos, obviamente, a par de tipificarem relações 
de consumo (de serviços), igualmente consubstanciam relações de trabalho. 
 

 

6. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO 

DAS LIDES ORIUNDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMERISTA.  

De todas as opiniões expendidas, até o momento, acerca da nova competência da 

Justiça do Trabalho, aquela que parece mais complexa é a que toca ao tema “relação de 

trabalho x relação de consumo”. Afinal, como demonstrado, existem duas doutrinas 

distintas que cuidam do referido tema. A primeira, conservadora, defende a não inserção 

da prestação de serviço consumerista no âmbito juslaboral, ao passo que, de outro lado, 

a corrente ampliativa, acertadamente, pugna pela inclusão de tal relação sob a 

competência justrabalhista. 

Inicialmente, porém, é de se fixar que não há como negar que numa prestação de 

serviço, ainda que da seara consumerista, há verdadeira realização de trabalho, senão, 

como se executaria o serviço sem despender força laboral? 

Entrementes, uma parte da doutrina não se atém a este fato e, fundada numa letra 

de lei, exclui, ab initio, do âmbito da competência obreira todos os serviços prestados 

no mercado de consumo. Refere-se ao parágrafo 2º, do artigo 3º, do Código de Defesa 

do Consumidor, que conceitua serviço: 

 
§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. 

 

Diante disso, há autores que, no desígnio de defender a prestação de serviço 

consumerista como relação de trabalho, terminam argumentando que, no reportado 

dispositivo legal, o legislador se referiu, na verdade, à relação empregatícia, de sorte 

que a relação de trabalho lato sensu estaria inclusa no conceito de serviço.  

Este, todavia, não é o melhor arrazoado, pois, como visto no corpo deste 

trabalho, poder-se-ia estar diante de uma metonímia (utilização do gênero pela espécie), 

mas também poderia ter sido a vontade real do legislador ampliar, de fato, a exclusão 

para todas as relações de trabalho. 

Defende-se, todavia, que o enfoque correto para se entender, conclusivamente, 

pela ampliação da competência juslaboralista e sua abrangência às prestações de serviço 
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da seara do consumo, é diametralmente o inverso. Explica-se melhor. É que, como a 

alteração se deu no corpo da Constituição Federal, mais precisamente no âmbito da 

competência da Justiça do Trabalho, a partir da novel redação conferida ao seu art. 114, 

a análise deve ter seu ponto de partida aí.  

Assim, a questão se resume em comprovar que o serviço consumerista está 

consubstanciado em uma relação de trabalho, e não que a relação de trabalho seja um 

serviço. Afinal, não se está discutindo que as relações de caráter trabalhista são 

serviços para fins de se subsumirem ao direito material consumero. Ao contrário, 

pugna-se pelo reconhecimento da prestação de serviço consumerista como uma relação 

fundada no trabalho e, portanto, merecedora das vantagens oferecidas pelo direito 

processual trabalhista no domínio da competência juslaboral. 

Deste modo, a melhor exegese é a que afirma a possibilidade de apreciação das 

lides decorrentes da relação de trabalho fundada na prestação de serviço consumerista 

pela Justiça do Trabalho, implicando todos os seus princípios e suas peculiaridades, e, 

logicamente, a aplicação do direito material de consumo, isto é, o Código de Defesa do 

Consumidor. 

Como visto, a prestação de serviço da relação de consumo sempre teve como 

pressuposto uma relação de trabalho. Na verdade, não há diferença ontológica entre 

uma e outra. Note-se que não é de difícil ilação este fato, bastando para tanto relembrar 

que, antes de contarem, cada uma, com um direito material próprio, estavam todas sob a 

disciplina do direito civil, como espécies da prestação de serviço. 

 
...se uma pessoa física prestar serviços (fornecedor), em caráter pessoal e 
oneroso, a outra pessoa, física ou jurídica (consumidora), a solução da 
controvérsia daí emanada tende a ingressar na competência da Justiça do 
Trabalho, pois já se viu que uma relação de consumo pode conter, subjacente, 
uma relação de trabalho. (TEIXEIRA FILHO, 2005, p. 144) 

 

O que bloqueou, todavia, no decorrer dos tempos, a correta interpretação quanto 

à coincidência ontológica entre ambas foi o fato de que elas receberam, de modo 

adequado, disciplina material distintas – aquela, delegada ao Código de Defesa do 

Consumidor e esta, à CLT ou às diversas leis extravagantes que cuidam do tema. 

Sucede que, do mesmo modo que se deu com o direito material, os litígios 

decorrentes de cada uma das relações sobrescritas restaram a cargo de diferentes ramos 

do Judiciário: os provindos da prestação de serviço consumerista e civil com a Justiça 
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Comum e os oriundos da relação trabalhista (com mais precisão, empregatícia), com a 

Justiça do Trabalho.  

No entanto, a superveniência da EC nº 45/2004 corrigiu este equivoco e fez com 

que todas as relações fundadas no labor humano fossem reunidas sob a incumbência de 

uma única Justiça, aquela que, historicamente, sempre melhor lidou com as questões 

envolvendo a venda da força de trabalho de um em prol de outro.  
 
São da competência da Justiça do Trabalho todas as ações que tenha por 
fundamento relações de trabalho, sendo irrelevante a duração da prestação de 
serviços ou a aplicação dos direitos civil e do consumidor. (TEIXEIRA 
FILHO, 2005, p. 144) 

 

De tudo, resta confirmado que a Justiça do Trabalho é a competente para as lides 

oriundas da relação de trabalho lato sensu, da qual é espécie a prestação de serviço de 

caráter consumerista, desde que realizado por pessoa física. Afinal, não há como separar 

as duas relações, já que coincidentes, distinguindo-se, porém, quanto ao direito material, 

o que não poderia ser mais correto e adequado.  

Assim, o que deve restar concluído é que, nos moldes da redação atual do inciso 

I, do artigo 114 da Constituição Federal, todas as relações de consumo fundadas na 

prestação de serviço, realizadas por pessoa natural, têm os seus conflitos apreciados e 

julgados pela Justiça do Trabalho, de sorte que, somente por meio de uma nova emenda 

constitucional, essa interpretação poderá ser alterada.    

 

7 CONCLUSÃO. 

O presente trabalho pretendeu fomentar, ainda mais, o debate acerca da nova 

competência da Justiça do Trabalho, mormente no que toca à apreciação dos conflitos 

oriundos das prestações de serviço consumeristas, certamente o tema mais controverso 

relativo às alterações empreendidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Assim, uma breve explanação prefacial foi realizada sobre a Reforma do 

Judiciário, com ênfase na maior das inovações por ela introduzida, qual seja a 

ampliação da competência material da Justiça Laboral. Neste passo, foram apresentadas 

as três principais correntes doutrinárias surgidas após a EC nº 45/2004, com o fim de 

interpretar o termo “relação de trabalho”, objeto principal da nova competência 

justrabalhista.  
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Em seguida, foi destinada atenção à caracterização da “relação de trabalho”, nos 

moldes da redação do art. 114, I, da Constituição Federal, oportunidade em que se pôde 

ver que na relação trabalhista, para fins da competência da Justiça do Trabalho, o labor 

deve ser realizado por pessoa natural e por conta alheia.  

Enfim, o artigo cuidou da prestação de serviço consumerista, revelando os seus 

sujeitos e objeto e, finalmente, a identificando como uma relação jurídica híbrida, uma 

vez que tem como substrato uma relação de trabalho. Neste tópico afirmou-se, sem 

temor de equívoco, a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos 

dissídios decorrentes das relações de consumo embasadas na prestação de serviço, 

desde que realizadas por meio de pessoa natural. 
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DA NECESSIDADE DA DECLARAÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS 

TRABALHISTAS DOS PRESOS E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO NO COMBATE À EXPLORAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

CARCERÁRIA. 

 

Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro∗

 

RESUMO 

Este trabalho tem por escopo proceder a análise crítica à exploração da mão-de-obra 

carcerária, devido ao não reconhecimento e conseqüente desrespeito aos direitos 

trabalhistas dos presos. Se explora a mão-de-obra prisional por não se compreender que o 

trabalho do preso é um direito subjetivo do mesmo, e não um dever. Atrelada a esta idéia, a 

própria sociedade encontra dificuldades em entender que o recluso, por ter praticado um 

delito e provocado uma ruptura no contrato social, não perde sua condição humana, 

devendo ser respeitados seus direitos mínimos, necessários à elucidação e preservação de 

sua dignidade humana. O trabalho carcerário é visto como mão-de-obra barata e numerosa, 

o que incentiva o particular a explorá-la, sem respeitar os direitos inerentes a qualquer 

trabalhador, seja livre ou preso. Em contrapartida, ao se reconhecer os direitos laborais do 

recluso, deve-se tratar também de incentivos ao parceiro privado para contratar tal mão-de-

obra, de sorte que não se torne demasiadamente onerosa, e sim atrativa. Por fim, é 

importante ressaltar a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho e das 

Delegacias Regionais do Trabalho no combate à malfadada “terceirização selvagem”, que 

consiste na utilização do trabalho carcerário de forma exploratória, reduzindo o mesmo à 

condição análoga a de escravo, de maneira que restem protegidos seus direitos, inerentes à 

sua condição humana. Somente dessa forma se poderá falar em trabalho do preso.   

 

                                                 
∗ Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia; Mestranda em Direito 
Público pela Universidade Federal da Bahia; Advogada criminalista; Advogada monitora do Patronato de 
Presos e Egressos do Estado da Bahia 
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PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS; PRESO; MÃO-DE-OBRA; DIGNIDADE; 

EXPLORAÇÃO; VANTAGENS; TERCEIRIZAÇÃO. 

 

RIASSUNTO 

Lo scopo di questa tesi è essere una analisi critica a rispetto della esplorazione della mano 

d´opera degli prigionieri dovuto alla mancanza di  riconoscimento degli diritti del lavoro 

degli prigioneri. La splorazione della mano d´opera delli detenute ocorrere perchè non si 

comprendere che il lavoro degli prigionieri sono un diritto subiettivo di loro e non un 

dovuto. Atacatta a questa idea, la propria società trova dificoltà da comprendere che gli 

prigionieri,quando pratica un delitto ed provoca un rottura nel contratto sociale, non perdere 

la sua condizione umana, dovuto essere rispetti le minime diritti, necessarie alla 

delucidazione ed preservazione della sua dignità umana. Il lavoro degli prigionieri è  visto 

come mano d´opera blatta ed numerose, quello che promuovere il particolare a esplorarla 

sine rispettare gli diritti inerente a qualcuno lavoratore, libero o recluso. Neppure, quando si 

riconsoce gli diritti del  lavoro delli detenute, è bisogno  osservare anche gli stimoli allo 

particolare  da contratare la mano d´opera, in modo che non si torne troppo onerosa, ma 

anche attrattiva. In fatti, è importante risaltare la importanza della attuazione del Pubblico 

Ministerio del Lavoro ed delle Questure Regionale del Lavoro nel combattimento della 

maledetta “intermediazione di mano d´opera selvaggio”, che consistono nell´uso del lavoro 

degli prigionieri di modo esploratorio, con la riduzione alla condizione analoga a di 

schiavitù, in modo che sono protegiti loro diritt, inerenti alla suoi condizione umani. 

Appena in questo modo potremo parlare in lavoro degli prigionieri.    

 

PAROLE-CHIAVE: DIRITTI; PRIGIONIERI;  MANO D´OPERA;   DIGNITÀ;   

ESPLORAZIONE;   STIMOLI;   INTERMEDIAZIONE 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se de um estudo a acerca da necessidade de se reconhecer e respeitar os 

direitos trabalhistas dos presos, a fim de que se evite a exploração da mão-de-obra 

carcerária, conhecida como “terceirização selvagem”, destacando neste ponto o 
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fundamental papel do Ministério Público do Trabalho e das delegacias regionais do 

trabalho. A problemática da determinação dos direitos trabalhistas do condenado reside na 

necessidade de, por um lado, se estimular à contratação do preso e de outro se estabelecer 

critérios mínimos de respeito à sua condição humana.  

Ao se analisar a natureza jurídica o trabalho carcerário, depreende-se que se 

trata de um direito subjetivo, podendo o mesmo exerce-lo ou não. Destarte, se trata de 

forma de trabalho de regime jurídico público especial, posto que exige a participação do 

Estado e é o ente político que detém a mão-de-obra e a fornece ao particular. Ocorre que o 

Estado tem o dever de não apenas celebrar contratos com o parceiro privado, mas, 

sobretudo, de zelar pelos direitos trabalhistas dos presos, a fim de que se respeite sua 

condição humana. 

Com efeito, há de ser traçada uma linha – que se reconhece demasiadamente 

tênue – entre o reconhecimento dos direitos laborais do preso, de sorte a preservar sua 

dignidade humana, e ao mesmo, tempo conferir ao parceiro privado incentivos que torne 

vantajosa tal contratação.   

 

1 NATUREZA JURÍDICA DO TRABALHO CARCERÁRIO 

O trabalho carcerário é modalidade de trabalho compulsório. Conforme previsão 

na Convenção nº 29 da OIT1, não constitui forma de trabalho forçado ou obrigatório porque 

se trata aqui de direito subjetivo do preso, podendo o mesmo exercita-lo ou não. Caso o 

condenado não queria trabalhar, não poderá ser aumentada sua pena, tampouco sofrerá 

castigos corporais ou outras restrições; ele simplesmente não gozará de certos benefícios 

como a remição da pena, livramento condicional, progressão de regime, indulto e 

comutação. Há, assim, o respeito ao elemento volitivo.  

Ademais, o regime jurídico do trabalho carcerário é de direito público. Assim 

sendo, para que haja a contratação da mão-de-obra carcerária, deve-se firmar contrato entre 

a Administração Pública e o parceiro privado, sempre observando os princípios que 

                                                 
1 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Revista do Ministério Público do Trabalho. Ano XV, nº 29 – Março, 
2005. 
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balizam a atuação do ente público, quais sejam, da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Trata-se, em verdade, de regime jurídico de Direito Público híbrido, especial, 

posto que, da inobservância dos direitos trabalhistas dos presos, cabe propositura de ação 

perante a Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. Há, em verdade, hipótese de 

terceirização de serviços, haja vista que o Poder Público celebrará contrato com empresa 

particular para gerir e explorar a mão-de-obra carcerária.  Neste sentido, é vedado o 

contrato direito entre o preso e o parceiro particular, sendo que os contratos de trabalho 

firmados entre as empresas privadas e os encarcerados devem ser precedidos da 

interferência obrigatória da Administração Pública, ou seja, da administração do presídio.  

Ressalte-se que a terceirização deverá observar os requisitos constantes nas Leis 

nº 8666/93 e a Lei nº 10520/2000, que determina a necessidade de licitação prévia para a 

celebração do contrato; a terceirização deverá inclusive incidir sobre a atividade meio e não 

a atividade fim do tomador do serviço e, deve ainda ser observado o disposto no § 1º do 

artigo 34 da LEP, ou seja, o limite máximo do número de presos será de 10% (dez por 

cento) de empregados da obra, com a finalidade de se evitar a malfadada “terceirização 

selvagem”.  

 

2 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO TRABALHO CARCERÁRIO - VANTAGENS 

PARA O ESTADO E PARA AS EMPRESAS PRIVADAS 

Neste momento, é importante apontar quais seriam as vantagens econômicas 

para o parceiro privado na contratação da mão-de-obra carcerária. Torna-se vantagem para 

a empresa a contratação do preso, pois obtém mão-de-obra mais barata do que a oferecida 

pelo trabalhador livre, fica isenta de alguns encargos trabalhistas e o Estado cede 

gratuitamente o espaço (sem cobrar aluguel) dentro das penitenciárias para montagem de 

oficinas de trabalho; não há inclusive o pagamento de luz nem de água.   Atrela-se a esses 

fatores incentivos ficais que poderiam ser ofertados pelo ente político, a exemplo do que já 

ocorre com as empresas que aderem ao PAT (Programa de Alimentação do trabalhador), 

quais sejam: isenção total dos encargos fiscais e isenção de futuros riscos trabalhistas; 
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dedução do imposto de Renda (Regime de lucro real) referente ao valor correspondente ao 

PAT - 4% de restituição no Imposto de renda sobre o valor investido.2

Constitui vantagem para o Estado, por variados motivos. Primeiramente, porque 

mantém o condenado ocupado, de sorte que evita rebeliões, impede a fragilização da 

unidade prisional; com a remição da pena, evita-se a superlotação dos presídios; pode ainda 

o condenado trabalhar para o próprio Estado, na parte da manutenção da unidade prisional 

em que se encontra, ou nas oficinas de trabalho criadas pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos. Nas colônias agrícolas, há ainda a possibilidade da parceria com o governo 

federal, com o Ministério da Justiça e do Desenvolvimento Agrário, como vem 

acontecendo no Estado do Paraná, com a implantação do Projeto Crisálida, que atende mais 

de 200 presos , sendo que estes irão ainda ter acesso a um crédito especial dentro do 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), sendo que ainda há a possibilidade de, 

preenchendo os requisitos previstos em lei para a Reforma Agrária, poderão ser assentados.  

3 DIREITOS TRABALHISTAS DOS PRESOS 

Malgrado não haja a aplicação dos preceitos da CLT ao trabalho desempenhado 

pelo preso, devem ser observados os direitos trabalhistas reconhecidos pela Carta Magna 

em seu artigo 7o, por todas as NR´s (Normas Regulamentadoras) expedidas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego e pelas Convenções da OIT; deve-se, pois, observar as Regras 

Mínimas da Organização das Nações Unidas para o Tratamento dos Reclusos e as Regras 

de Tóquio. 

Cumpre aqui adotar a lição do Procurador do Trabalho da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 15a Região, José Fernando Ruiz Maturana, que chama a atenção 

para o fato da não observância dos direitos trabalhistas dos presos em seu artigo 

“Considerações sobre o Trabalho do preso”: 
 
Ocorre que, em face da notória falência do sistema carcerário nacional, o Estado 
tem deixado de lado o propósito educativo-regenerativo, para - sob o pálio de 
combater o ócio -, apenas oferecer mão-de-obra carcerária barata a terceiros, o 

                                                 
2 COOPELIFE. Disponível em <http://www.coopelife.com.br/Institucional/Alimentacao.htm> Acesso em: 01 
mar. 2008. 
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que o faz em desobediência às normas de regência e em detrimento dos direitos 
dos próprios encarcerados e dos trabalhadores que compõem a sociedade livre. 3

  

Cumpre ressaltar que parte da doutrina brasileira, liderada por Aldacy Rachid 

Coutinho, defende a tese de que a LEP, no que tange aos direitos trabalhistas do preso, não 

foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, posto que o novel diploma proibi toda 

e qualquer discriminação entre os trabalhadores. A Lei de Execuções Penais estaria, pois, 

promovendo uma distinção entre o trabalhador livre e o encarcerado, no momento em que 

veda a aplicação das normas da CLT ao trabalho prestado pelo apenado. Portanto, segundo 

a Procuradora do Estado do Paraná, deveriam incidir sobre a atividade laboral do preso 

todas as normas de proteção e tutela ao trabalhador livre. Interessante a transcrição do 

pensamento da Procuradora do Estado do Paraná: 

 
Se na prestação de trabalho pelo apenado estiverem presentes todos os elementos 
de uma relação de emprego, pela realização de um trabalho subordinado com 
continuidade e pessoalidade, o pagamento deverá ser igual ou superior a um 
salário mínimo. A norma constitucional, em seu art. 7º, inciso IV, garante a 
percepção de um salário mínimo por todo trabalhador. Sendo norma de eficácia 
plena, implica automaticamente a não recepção da Lei de Execução Penal, que 
permite a realização de trabalho remunerado pelo apenado em valores inferiores 
ao mínimo legal, quando está caracterizada a relação de emprego.4

 

Data vênia o entendimento da doutora, embora seus argumentos sejam concisos 

e guardem respaldo constitucional, discorda-se de sua opinião, posto que o regime jurídico 

do trabalho carcerário é público, qual seja, especial.  

Com efeito, se aplicarmos todas as normas protetivas aos trabalhadores presos 

estaríamos em verdade desestimulando a contratação da mão-de-obra carcerária. O Estado 

não possui condições de sozinho oferecer emprego a todos os reclusos, o que é em verdade, 

sua obrigação. É responsabilidade do Estado oferecer trabalho ao apenado e, para tanto, ele 

tem se valido de contratos com empresas privadas. O trabalho do preso só poderá ser 

                                                 
3 MATURANA, José Fernando Ruiz. Considerações sobre o trabalho do preso.  Curitiba: Genesis Revista de 
Direito do Trabalho nº 105, 2001. 
4COUTINHO, Aldacy Rachid. Trabalho e pena. Publicada na Revista da Faculdade de Direito da UFPR Vol. 
32 - 1999, pág. 07 
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desempenhado mediante a intervenção obrigatória do Estado, pois o regime jurídico deste 

tipo especial de trabalho, conforme anteriormente dito, é de direito público. 

Entende-se, pois, que deve ser implementado um regime especial, sendo 

observadas as regras mínimas da ONU e tudo quanto exposto na Carta Magna. Portanto, o 

preso tem direito à assinatura da CTPS, remuneração, participação nos lucros da empresa, 

repouso semanal remunerado, férias remuneradas de 18 dias, adicional por hora extra, 

respeito pelas normas de higiene e saúde no trabalho e recolhimento do FGTS. Acredita-se 

não serem devidos o direito à associação sindical, a aplicação das Convenções e Acordos 

Coletivos, seguro-desemprego, adicional noturno e o direito de greve. 

   

3.1 ASSINATURA DA CTPS 

É assegurado ao preso, bem como a qualquer trabalhador, a assinatura da CTPS. 

Trata-se de direito irrenunciável do trabalhador, posto que de ordem pública. A Lei nº 

5553/68 pune com prisão simples, de uma a três meses quem retiver a CTPS ou qualquer 

outro documento de identificação profissional por prazo superior a 5  (cinco) dias.  

 

 

3.2 DO SALÁRIO 

O preso tem o direito de perceber remuneração em contraprestação à sua força 

física e psíquica desprendida. Assim sendo, irá receber um salário que seja adequado aos 

fins sociais a que seu labor se destina. Segundo a leitura do artigo 29 da Lei de Execuções 

Penais, o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser 

inferior a ¾ do salário mínimo vigente.   

O referido artigo 29, em seu § 1o determina a destinação do produto da 

remuneração, que deverá atender: a) a indenização pelos danos causados pelo crime, desde 

que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à assistência à família 

c) a pequenas despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas 

com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação 

prevista nos itens anteriores. 
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3.3 DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

Terá direito à participação nos lucros da empresa, posto que esta se beneficiará 

da mão-de-obra do preso e, devido às vantagens econômicas que experimentará, auferirá 

uma margem de lucro maior. Com efeito, o artigo 7° inciso XI da Constituição Federal de 

1988 traz, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, a participação dos lucros. Neste 

diapasão, foi promulgada a Lei nº 10.101/2000, regulamentando a participação dos lucros.  

Depende, pois, de acordo a ser firmado entre o parceiro particular e os 

empregados, havendo a participação do sindicato ou previsão em acordo ou convenção 

coletiva de trabalho.  

   

3.4 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

O empregado preso não pode laborar em ambiente que não atenda às condições 

mínimas de higiene e segurança do trabalho. Percebe-se, pois, que a segurança do trabalho 

refere-se à eliminação, neutralização ou redução dos riscos da atividade, visando evitar a 

ocorrência de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais5.  

Sempre que necessário, deverá receber gratuitamente EPI (Equipamento de 

Proteção Individual), bem como instruções de uso, para realizar com segurança suas 

funções, sendo obrigatório o seu uso pelo empregado, sob pena de configurar ato faltoso. 

 

3.5 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 

Acaso tenha que desempenhar função em local em condições de insalubridade 

ou periculosidade, deverá perceber adicional para tanto. Cumpre aqui tecer comentários 

acerca da aplicabilidade deste benefício ao trabalho desempenhado pelo preso. Embora 

previsto no ordenamento jurídico pátrio na Consolidação das Leis Trabalhistas em seu 

artigo 189 e 190, tais institutos precedem o referido diploma normativo, estando 

consagrados nas Convenções 155 e 170 da OIT.  Ressalte-se que deverá receber o adicional 

da empresa que emprega a mão-de-obra se a atividade for insalubre ou periculosa; acaso o 

                                                 
5 SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. Nesta obra, o autor 
trata do conceito de medicina do trabalho: “Já a medicina do trabalho vela tanto pela saúde do trabalhador na 
empresa, como pela higiene do ambiente onde ele presta serviços, constituindo, assim, o complemento 
indispensável do sistema de prevenção dos infortúnios do trabalho” (p. 483) 
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local esteja nessas condições, considerando-se o trabalho interno, desenvolvido no 

estabelecimento penal, o responsável pelo pagamento é o Estado.   

Segundo o critério quantitativo, entende-se por atividade ou local insalubre 

aquele onde o empregado sofre a agressão de agentes químicos ou físicos acima dos limites 

de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da natureza, da 

intensidade do agente e o tempo de exposição; pelo critério qualitativo, pela exposição aos 

agentes biológicos. Dessa forma, de acordo com o grau de insalubridade em mínimo, médio 

e máximo, haverá o trabalhador perceberá adicional de 10%, 20% ou 40% do salário 

mínimo. 

Atividade ou local periculoso é aquele que, por sua natureza ou método de 

trabalho, determine o contato permanente do empregado com inflamáveis ou explosivos, 

em condições de risco acentuado. O adicional será no importe de 30% sobre o salário 

mínimo. Tais adicionais possuem caráter retributivo e natureza salarial.  No caso do 

trabalhador carcerário, embora seja permitido ao empregador pagar 3/4 do salário mínimo, 

entende-se que tais adicionais devem ser calculados sob o valor do salário mínimo vigente 

no país.  

3.6 DURAÇÃO DO TRABALHO 

A duração do trabalho comporta a jornada normal de trabalho, o intervalo 

intrajornada, intervalo entre duas jornadas, trabalho extraordinário e descanso semanal. 

 

3.6.1 Jornada de trabalho 

A Lei de Execuções Penais estipulou jornada mínima de 6 (seis) horas e a 

máxima de 8 (oito) horas diárias (art. 33), com direito a repouso aos domingos e feriados. 

Observada a jornada de trabalho de 6 (seis) a 8 (oito) horas para o preso e, acaso seja 

ultrapassado este limite, deverá receber a remuneração pela hora extraordinária, acrescida 

no valor de 50% da hora normal. Para fins de compensação de jornada, não será computada 

como hora extraordinária as excedentes até dez. 

Cumpre ainda tratar do trabalho a tempo parcial e dos turnos ininterruptos de 

revezamento. O trabalho a tempo parcial é aquele em que o empregado labora com jornada 

de 25 horas semanais, devendo perceber remuneração proporcional à duração ajustada. É 
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previsto pela Convenção nº 175 da OIT, complementada pela Recomendação nº 182. Aqui 

no Brasil foi instituída pela Medida Provisória nº 1709/98. O turno ininterrupto de 

revezamento vem estipulado pelo artigo 7o, inciso XIV da Carta Magna com jornada de 6h. 

O TST, em consonância com o STF, aprovou o Enunciado nº 360. 

 

3.6.2 Horário de trabalho, intervalo intrajornada e entre duas jornadas 

O momento em que tem início e fim a jornada de trabalho normal, com 

conseqüente intervalo para descanso ou refeição, corresponde ao horário de trabalho.  O 

horário pode ser diurno, noturno e misto. Em razão das condições em que é prestado o 

trabalho do encarcerado, este não desempenha atividades no período noturno.  

O intervalo intrajornada será de 1 (uma) a 2 (duas) horas para descanso e 

refeição se a jornada exceder a 6 (seis) horas diárias, podendo este período ser dilatado 

mediante disposição em CCT ou ACT. Se a jornada for superior a 4 (quatro) horas e 

inferior a 6 (seis) horas, o intervalo será de 15 (quinze) minutos. Este tempo não é 

computado na jornada de trabalho; saliente-se que, acaso o preso venha a desempenhar 

alguma função que pela sua natureza implique em intervalo especial, este deverá ser 

obedecido. Como exemplo temos as atividades de mecanografia, datilografia, digitação, 

escrituração ou cálculo executado por processo mecânico, havendo o intervalo de 10 

minutos a cada 50 minutos trabalhados (não mais 90 minutos). Este intervalo é computado 

na jornada de trabalho; o intervalo mínimo entre duas jornadas será de 11 (onze) horas.   

 

3.6.3 Trabalho extraordinário 

Sempre que o funcionário ultrapassar as 8 (oito) horas diárias, ou as 10 (dez) na 

hipótese de compensação de jornada, estará configurado o trabalho extraordinário e, com o 

preso, tal entendimento é também aplicado.  

Só poderá ocorrer o trabalho extraordinário em certos casos, quais sejam: a) 

mediante compensação de jornadas, por CCT ou ACT (art. 7o, XIII da CF/88); b) por duas 

horas diárias mediante acordo escrito, individual ou coletivo, convenção coletiva, sendo as 

horas suplementares com o pagamento do adicional por horas extraordinárias no importe de 

50% sobre o valor do salário-hora normal; c) por duas horas diárias, através de ato 
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unilateral do empregador, no tempo máximo de 45 dias por ano, com o escopo de se 

recuperar o tempo de serviço perdido com interrupção forçada do trabalho, por ocasião de 

força maior e causas acidentais, sendo necessário, no entanto, prévia autorização da 

autoridade competente; d) até 12 horas, também por ato unilateral do empregador, para a 

realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo 

manifesto, devendo ser pago o salário normal acrescido de 50% sobre o valor do salário-

hora; e) sem limite, em casos de força-maior, devendo também ser pago o adicional de 

50%. 

O empregador deve, toda vez que prorrogar a jornada por ato unilateral nas 

hipóteses das letras “d” e “e”, ou seja, por força maior ou para realização ou conclusão de 

serviços inadiáveis, ou que com sua inexecução acarrete prejuízo manifesto, comunicar ao 

órgão local ou regional do Ministério do Trabalho, no prazo de dez dias, a determinação e 

as razões que a motivaram; precisa ainda, caso haja reclamação dos empregados, provar aos 

inspetores do Ministério do Trabalho a necessidade do evento; observar a jornada máxima 

de 12 horas; pagar aos empregados o adicional por hora extraordinária (no valor de 50% 

sobre o salário-hora). 

3.7 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

Da análise conjugada dos direitos e garantias fundamentais do homem e do 

cidadão com os direitos sociais, com enforque especial ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, exsurge a aplicabilidade do direito ao repouso semanal remunerado ao trabalhador 

preso. Neste diapasão, cita-se o Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, Flávio 

Paplov da Silveira: 

 
Visando tutelar a saúde humana, o descanso semanal do trabalho pode ser 
compreendido como concretizador da dignidade da pessoa humana, guardando 
neste princípio seu fundamento constitucional.  
Não obstante decorrer deste importante preceito normativo, também o legislador 
infra-constitucional seguiu rumo semelhante. Se, por um lado, a LEP exclui a 
aplicação da CLT ao trabalho do preso, evidentemente buscou nos princípios e 
valores do direito constitucional e legal trabalhista a inspiração para a disciplina 
do labor carcerário. Logo, podemos colher dos ensinamento dos autores 
trabalhistas o fundamento do direito ao repouso semanal, que, de toda sorte, é o 
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mesmo para todas as formas de trabalho, ainda que não diretamente tuteladas 
pelas leis trabalhistas. 6

 

Conforme exposto, o repouso semanal remunerado guarda fundamental 

importância para a manutenção da saúde do trabalhador, física e psíquica. Ora, como se 

pode afirmar que tal direito se aplica apenas ao trabalhador livre sem se ater à condição 

humana do empregado preso. Fará jus, pois, a este benefício, o trabalhador apenado. É o 

que determina o artigo 33 da LEP; cumpre salientar que o que se defende aqui é não apenas 

o repouso semanal, mas o repouso semanal remunerado, posto que o trabalhador recebe seu 

salário com base nos 30 dias do mês e não com base apenas nos dias efetivamente 

trabalhados, ou seja, não é calculado o valor do salário com fulcro apenas nos 24 dias 

trabalhados no mês. Com efeito, o preso percebe remuneração pelos 30 dias do mês, 

devendo, pois, o domingo, seu dia de repouso, ser remunerado e ser computado como 

tempo para fins de remição.  

 

 

 

3.8 DESCANSO ANUAL REMUNERADO: FÉRIAS 

Sob os mesmos argumentos a respeito do repouso semanal remunerado, o preso 

também tem direito ao descanso anual remunerado. Por assim dizer, ressaltamos a opinião 

do professor José Cairo Júnior: 

 
O organismo humano necessita de descansos periódicos para recuperar sua 
capacidade produtiva. Os descansos periódicos atendem a essa função. Mas o 
convívio familiar e social também é necessário para melhorar o desempenho do 
trabalhador.7
 

Embora possam indagar a necessidade de concessão do período de descanso 

anual ao preso, posto que ele não poderá ficar com sua família todos os dias, tampouco 

poderá sair do estabelecimento prisional para estimular seu convívio social, é inegável a 

                                                 
6SILVEIRA, Flávio Paplov. Direito fundamental ao repouso semanal remunerado: da aplicação da remição 
da pena. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8219> Acesso em: 05 jan. 2007. 
7JÚNIOR, José Cairo. Direito do Trabalho: relações individuais de emprego e trabalho, vol I: Salvador: 
Editora Jus PODIVM, 2006. Pág. 303. 
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necessidade que o mesmo possui de recuperar-se do desempenho da atividade laboral por 

um período mais longo, podendo aproveitá-lo inclusive para se dedicar à outras atividades 

por um tempo maior, como o estudo ou a prática do esporte. Saliente-se que o descanso 

anual serve, e muito, para que sejam renovados o animo e a saúde do empregado, afora que 

tal período será computado como tempo de trabalho para fins de remição.  

A convenção 132 da OIT trata do descanso anual remunerado, fixando o seu 

gozo em período não inferior às três semanas por cada ano trabalhado. A Constituição 

Federal de 1988, por sua vez, dispõe em seu artigo 7o, inciso XVII, que o trabalhador terá 

direito às férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. 

Por conseguinte, o preso terá, em tese, direito também ao 13o salário.  

Ocorre que, conforme anteriormente dito, alguns direitos trabalhistas não devem 

ser aplicados ao trabalho carcerário, quer porque se trata aqui de um regime laboral de 

natureza pública, quer porque devemos nos preocupar em atrair o mercado para a 

contratação da mão-de-obra carcerária, de sorte que apenas se conseguirá alcançar tal 

objetivo se não houver o encarecimento demasiado da mesma.  Neste sentido, entende-se 

que não deve incidir sobre o trabalho do preso o direito ao 13o salário.  

Importante tratarmos do Anteprojeto de Lei que regula o trabalho carcerário no 

Estado do Rio de Janeiro, de autoria da Comissão de Juristas, presidida por Evandro Lins e 

Silva, citado em: "Da remição da pena privativa de liberdade", do jurista Rodrigo de Abreu 

Fudoli. Tal Anteprojeto prevê o direito do preso ao descanso anual remunerado de 18 

(dezoito) dias, sendo computado este tempo para fins de remição da pena. Consta no 

aludido texto normativo, no seu artigo 3o §1o: 

 
Após cada ano ininterrupto de trabalho material ou de atividades de instrução, 
pode o condenado solicitar que lhe sejam concedidos 18 dias livres, os quais lhe 
serão creditados como férias laborais ou escolares para que se dedique às suas 
tarefas privadas, obedecidas as restrições de saída estabelecidas em lei.8

 
O artigo 5o, § 3o aduz: 

                                                 
8 FUDOLI, Rodrigo de Abreu. Da remição da pena privativa de liberdade. Belo Horizonte Del Rey, 2004. 
p.218. 
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Incluem-se no tempo de trabalho para efeitos de remição os dias livres referidos no 
§1o do artigo 3o.9   

      

Percebe-se, pois, que este Anteprojeto constitui, em verdade, um avanço 

considerável rumo ao alcance da segunda e mais importante finalidade da pena, qual seja, a 

ressocialização do condenado. Observa-se que neste anteprojeto não há menção ao 

benefício do 13o salário, em perfeita harmonia com as necessidades do mercado. Em 

posição contrária, há a opinião do referido jurista Fudoli, que transcreve-se: 

 
Vale dizer: convertido tal anteprojeto em lei, os condenados farão jus, no Estado 
do Rio de Janeiro, a verdadeiras férias de 18 (dezoito) dias ao ano. Durante tal 
período, o condenado continuará fazendo jus à remição, como se trabalhando ou 
estudando estivesse (o anteprojeto também institui expressamente a remição pela 
instrução). Não reputamos adequada tal proposta (de férias), que, ao que tudo 
indica, desvirtuará o instituto da remição. O pressuposto para o alcance desta é o 
trabalho (seja em sentido amplo, para abarcar também o estudo, seja em sentido 
estrito). O que a Comissão propôs foi uma espécie de remição ficta por um período 
de 18 (dezoito) dias, o que não se afigura recomendável. A única espécie de 
remição ficta admissível sem quebra do sentido de instituto remicional é aquela 
concedidas aos condenados que, sem culpa ou dolo, se acidentaram durante o 
trabalho. 10

 

Percebe-se aí um duplo equívoco do autor, posto que, primeiramente, entende 

que o descanso anual remunerado desvirtuará o instituto da remição, o que não é verdade, 

haja vista que o trabalhador preso, assim como o livre, tem o direito ao descanso por 

período contínuo por uma questão de higidez mental e saúde física. Assim sendo, precisa 

descansar para renovar o animo e a disposição, bem como lhe é devido tempo para cuidar 

de suas atribuições particulares. O outro equívoco do jurista é a afirmação de que a única 

remição ficta existente é aquela decorrente do acidente de trabalho, não havendo culpa ou 

dolo do empregado para a concorrência do fato. Ora, como é sabido, não apenas o acidente 

de trabalho configura hipótese de remição ficta, mas também a comprovada vontade do 

preso em exercer atividade laboral, não a desempenhando por culpa exclusiva do Estado – 

ressalte-se que a responsabilidade é objetiva, com culpa presumida – deve ser considerado 

este tempo de disposição para fins de remição. Diante disto, não se concorda com a opinião 

do professor.  
                                                 
9 idem .ibidem. p.218 
10 idem.ibidem. p. 218 
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3.9 O DIREITO AO FGTS 

O recolhimento do FGTS constitui direito constitucionalmente garantido a 

qualquer trabalhador11, urbano ou rural, sendo imperativo ao empregador promover os 

recolhimentos pecuniários constitutivos do FGTS em conta vinculada aberta no nome do 

empregado na Caixa Econômica Federal.  Ressalte-se que, com o advento da Carta Política 

de 1988, passou a ser automático o recolhimento, não sendo mais necessário ao empregado 

optar, de forma expressa no contrato de trabalho firmado, a vontade de ter acesso ao FGTS.   

Com efeito, percebe-se que é também direito do trabalhador preso ter recolhido 

o FGTS, com valor correspondente a 8% do complexo salarial percebido mensalmente. 

Acrescente-se que o FGTS poderá ser sacado pelo preso em determinadas condições. A 

mais comum delas é com a rescisão do contrato de trabalho; findo o pacto laboral, pode o 

trabalhador de qualquer natureza sacar o referido valor. Ademais, pode inclusive sacá-lo em 

virtude de outras situações, previstas nos artigos 18 a 21 da Lei n° 8036/90.  

 

3.10 DO DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO 

O seguro-desemprego é um benefício temporário concedido ao trabalhador 

formal quando despedido sem justa causa. É pago em três a cinco parcelas, com valor 

correspondente ao último salário recebido. Com efeito, goza o preso do direito ao seguro-

desemprego quando despedido sem justa causa durante o exercício da atividade laboral já 

na condição de recluso. Assim sendo, se a despedida se deu em razão da condenação 

criminal do trabalhador, não há que se falar em direito ao seguro-desemprego, posto que, 

repita-se, é requisito para sua concessão a despedida sem justa causa e, segundo a 

inteligência do artigo 482 da CLT, é justa causa para a rescisão do contrato de trabalho a 

                                                 
11 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6a edição. São Paulo: LTR 2007. Consta na 
obra do referido autor: “B) Abrangência do FGTS – O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é direito 
trabalhista, que o empregador deve, imperativamente, desde a Constituição, a todo empregado, urbano ou 
rural (observe-se a exceção quanto ao doméstico). Antes da Carta Magna, porém, o ingresso do empregado 
urbano no Fundo dependia de sua opção formal, por escrito; não havendo tal manifestação escrita, mantinha-
se enquadrado o obreiro no tradicional sistema celetista de indenização por tempo de serviço e estabilidade no 
emprego”(p. 1271). 
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condenação criminal do empregado, passada em julgado.  Portanto, não faria jus a este 

benefício. 

 

4 O NÃO ACESSO AOS DIREITOS TRABALHISTAS 

Conforme visto anteriormente, a natureza jurídica do exercício da atividade 

laboral do recluso é especial, híbrida. Por conseguinte, o recluso não fará jus aos direitos 

trabalhistas da filiação à organização sindical, não haverá a aplicabilidade do Acordo 

Coletivo de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho, não terá direito à greve, ao aviso 

prévio, seguro-desemprego e ao adicional noturno. 

  

4.1 DA NÃO FILIAÇÃO À ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

Embora se trata de direito assegurado a qualquer trabalhador, previsto na Carta 

Política atual, no artigo 8o, entende-se que não é devido o direito ao preso à organização 

sindical, por dois motivos. Primeiramente, pelo risco trazido à segurança do 

estabelecimento prisional e à própria sociedade, posto que nada impede que hajam pessoas 

infiltradas em sindicatos que utilizem os contatos com os presos para desestruturar o 

estabelecimento prisional. Atenta-se ainda para o fato de que se firmado Acordo Coletivo 

de Trabalho ou Contrato Coletivo de Trabalho, como será visto adiante, não se deverá 

aplicar seus preceitos ao trabalho do preso, pois, repita-se, trata-se aqui de um regime 

especial de trabalho e, se forem concedidos todos os direitos trabalhistas aos presos haveria 

uma onerosidade excessiva da mão-de-obra carcerária diminuindo o interesse em contrata-

la.  

É sabido que a exploração carcerária gera impactos negativos não somente na 

comunidade dos encarcerados, como também a todos os trabalhadores livres, que são 

indevidamente trocados pelas grandes empresas pelos presos, mas o fato do preso não 

poder se filiar a estes sindicatos não lhes diminui a função social de zelar pelos direitos 

trabalhistas da categoria que representam. 

 

4.2  DA NÃO APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS 
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A Recomendação n° 163 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

determina que a negociação coletiva deve ser permitida em todos os níveis pretendidos 

pelos interlocutores sociais. As Convenções n° 98 e 154 da OIT fomentam a negociação 

coletiva, ensejando, em perfeita consonância com a Recomendação n° 163. Neste diapasão, 

poder-se-ia afirmar que os Acordos Coletivos e as Convenções Coletivas deveriam ser 

aplicadas e observados também aos trabalhadores presos? Opina-se negativamente.  

Portanto, da análise seca de tal Recomendação e das Convenções da OIT, se 

poderia entender que há a possibilidade de aplicação das negociações coletivas aos presos, 

haja vista que existe a extensão expressa das Convenções e Acordos Coletivos a qualquer 

tipo de empregado (seja livre ou recluso), desempenhando qualquer função, em todos os 

locais em que se possa exercer uma atividade laboral. Todavia, não se pode concordar com 

isto, haja vista que, por razões de política criminal, deve-se incentivar a contratação da 

mão-de-obra carcerária e não criar óbices para desestimulá-la. Se fossem aplicados os 

preceitos contidos nas CCT´s e ACT´s, como, por exemplo, piso salarial, ampliação da 

jornada de trabalho ou redução da mesma, dentre outras possibilidades, não haveria na 

prática qualquer vantagem financeira para a contratação do preso.     

 
4.3 DO NÃO DIREITO DE GREVE 

O Direito de greve, embora assegurado pela Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 9o, não é devido ao empregado encarcerado, constituindo falta grave o seu 

exercício, segundo o disposto no artigo 50, inciso I da LEP.  Por ser considerada falta 

grave, é punível com a perda dos dias remidos pelo preso. 

Trata-se, em verdade, de uma situação delicada: por um lado, existe o direito do 

trabalhador em protestar por melhores condições de trabalho; por outro existe a situação 

peculiar destes trabalhadores, qual seja, o fato de estarem cumprindo pena por um dano 

perpetrado contra a coletividade. É certo que uma greve deflagrada dentro de um 

estabelecimento prisional acarreta sérios riscos à segurança, haja vista que envolve 

mobilização de grande número de presos, podendo ocasionar motins e rebeliões.  Dessa 

forma, também por uma questão de política criminal e por uma questão de segurança 

pública, entende-se não ser devido o direito de greve aos reclusos.  

5144



 

 

4.4 DO NÃO DIREITO AO AVISO PRÉVIO 

O aviso prévio é instituto originalmente de Direito Civil e Comercial, tendo sido 

abraçado pelo Direito do Trabalho. Trata-se de prazo conferido pelo empregador ou 

empregado ante a rescisão unilateral de contrato firmado por prazo indeterminado.  

Tal direito não é devido ao trabalhador recluso porque, repita-se, trata-se aqui de 

forma de trabalho especial, com regime jurídico híbrido. No momento em que o preso não 

deseja mais trabalhar para a empresa tomadora da mão-de-obra carcerária, não poderá 

recair sobre ele qualquer tipo de punição, como o aumento da pena ou a aplicação de 

castigos corporais, tampouco o pagamento de indenização a título de aviso prévio. Acaso 

não queira mais laborar, será substituído por outro recluso que o queira. Com efeito, não se 

pode também exigir do empregador tal encargo, haja vista que se estaria onerando a mão-

de-obra reclusa e se estaria, em verdade, desestimulando as empresas a contratar presos. 

 

4.5 DO NÃO DIREITO AO ADICIONAL DE TRABALHO NOTURNO 

É vedado o exercício de trabalho noturno pelo preso, pois, o artigos 34 e 35 do 

Código Penal Brasileiro, determinam que haverá o recolhimento noturno do preso, não 

havendo, dessa forma, a possibilidade de trabalhar à noite e, conseqüentemente, perceber 

adicional noturno. Não é devido, pois o adicional noturno. Cumpre ressaltar que, se acaso o 

preso desempenhar atividade no período noturno, havendo descumprimento do disposto no 

Código Penal Brasileiro, deverá ser desconsiderado o seu regime especial de trabalho, 

sendo devido, pois, o pagamento do adicional noturno e todos os outros direitos trabalhistas 

previstos na Carta Magna. Ele passa a receber o tratamento de um trabalhador com regime 

geral. 

 

5 DO COMBATE A EXPLORAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA: A 

TERCEIRIZAÇÃO SELVAGEM  

Inúmeras são as ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do 

Trabalho visando preservar os direitos trabalhistas dos presos, combatendo a exploração da 

mão-de-obra carcerária. 
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Sob o manto da terceirização, empresas privadas firmam contratos com o Poder 

Público a fim de utilizarem os presos para o desempenho de atividades, em número 

superior ao limite previsto no artigo 36 § 1º da LEP. Com efeito, o que ocorre, em verdade, 

é o uso dos presos pelo parceiro privado sem qualquer responsabilidade, afrontando os 

direitos constitucionalmente garantidos, retirando-lhes sua condição humana. Trata-se aqui 

de trabalho escravo, posto que recebem apenas a título de contraprestação pela atividade 

desempenhada, ¾ do salário mínimo e nenhum outro direito ou benefício. Muitas vezes, 

devido a falta de fiscalização por parte da administração pública, perfazem jornada de 

trabalho superior a prevista na LEP e permitida na Constituição; exercem labor em 

condições insalubres e periculosas; não gozam do 13º salário, repouso semanal remunerado 

ou férias. 

O Ministério Público do Trabalho trava verdadeira batalha contra a exploração 

da mão-de-obra carcerária. Como exemplo, temos o ajuizamento de diversas ACP´s por 

todo o Brasil, objetivando coibir tal prática, buscando resguardar os direitos dos 

trabalhadores presos e dos livres, que são indiretamente atingidos por tais condutas.  Como 

exemplo temos a Ação Civil Pública ajuizada pelo Procurador do Trabalho da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 15ª Região, José Fernando Ruiz Maturana, em face da 

SARPLAST – Indústria e Comércio de Embalagens e Representação Ltda, empresa 

tomadora do serviço dos reclusos do Presídio Ataliba Nogueira (campinas) – devido à 

denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, 

Farmacêuticas, Cosméticas e Outras de Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa e 

Limeira, noticiando a prática de exploração da mão-de-obra carcerária. 

Na Bahia, o Procurador Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do 

Trabalho da 5ª Região, Manoel Jorge e Silva Neto, também ajuizou ACP, em face da 

INPLASSUL – Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Sul Bahia Ltda, pelos mesmos 

motivos, ou seja, por explorar presos do Presídio de Itabuna. Com fulcro em tudo o que 

fora acima exposto, é mister que haja a ressalva acerca do objetivo deste trabalho. Com 

efeito, o que se pretende com o presente trabalho não é lutar contra a contratação da mão-

de-obra carcerária, ao contrário, busca-se incentivar a contratação dos presos como forma 
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de “ressocializá-los”, mas de forma responsável, observando os direitos trabalhistas dos 

presos, para que não haja a exploração dos mesmos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que fora exposto e discutido, conclui-se que há a necessidade de – 

entendendo-se o trabalho carcerário como modalidade de trabalho compulsório, ou seja, em 

que há o respeito ao elemento volitivo do preso – se determinar os direitos trabalhistas dos 

presos e estabelecer medidas para a sua aplicação e respeito. Para que seja reconhecida a 

dignidade da pessoa humana do preso, deve ser conferido a ele o efetivo direito ao trabalho 

na acepção plena da palavra. Dessa forma não basta a mera previsão legislativa de tais 

direitos – o que é sabido por todos que não existe –, é mister que o Ministério Público do 

Trabalho atue, conjuntamente com as Delegacias Regionais do Trabalho no sentido de se 

fiscalizar o cumprimento de tais preceitos e combater efetivamente a exploração da mão-

de-obra carcerária.  

A “terceirização selvagem” é uma realidade que deve ser combatida e, para 

tanto, é preciso que haja a previsão legislativa expressa dos direitos trabalhistas dos presos, 

a fim de reconhecer e resguardar sua dignidade, bem como a atuação em constante parceria 

entre o parquet laboral, as Delegacias Regionais do Trabalho e o Ministério Público 

Estadual.   
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A FALÊNCIA DO EMPREGO E O ADVENTO DO TRABALHO INFORMAL 

 

Fernando Antônio Matos de Oliveira*

 

RESUMO 

Ao longo da história, o trabalho humano vem passando por profundas transformações. 

Originalmente escravo, depois servil, o trabalhador sempre foi necessário para garantir a 

produção. A partir da última metade do século XX, tal panorama sofreu transformação 

mais significativa: com o advento da globalização, impulsionada pelo desenvolvimento 

da automação, informática, robótica e cibernética, o trabalhador passou a ser substituído 

pela máquina, tornando-se prescindível na relação capital-trabalho. Ocorre que os 

interlocutores sociais não estavam preparados para tal transformação: do ponto de vista 

governamental, a flexibilização jurídica converteu-se em permissividade fática, uma vez 

que desprovido do aparelhamento e das condições necessários para fazer cumprir 

prescrições legais antitéticas à realidade, permitem que o mercado se comporte a revelia 

dos ditames normativos; no que concerne aos empresários, a solução adotada foi a mais 

simples: rebaixamento de salários e demissões; os sindicatos, representantes dos 

trabalhadores, acostumados a benesses governamentais e empresariais, não estavam 

preparados para negociar. Coube ao trabalhador, parte mais frágil da relação, arcar com 

o ônus do desemprego e do trabalho informal e desprotegido. Mister é se buscar uma 

alternativa que proteja o trabalhador enquanto ser humano, não apenas ao emprego com 

carteira assinada, visto que este instituto é apenas um seguimento do gênero trabalho 

que sucumbiu diante da evolução dos tempos. É fato que uma reforma trabalhista ampla 

há que ser conjugada às reformas tributária e previdenciária, atuando sobre três aspectos 

fundamentais: legislação qualificada, educação dos trabalhadores e crescimento 

econômico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: REFORMA TRABALHISTA; TRABALHO INFORMAL; 

FLEXIBILIZAÇÃO; GLOBALIZAÇÃO.  

 

ABSTRACT 

                                                 
* Graduando em direito, UFBA. 
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During the history, the human work have passed by big changes. Firstly slaves, after 

servants, the worker always was necessary to guarantee the production. Since the last 

half of the century XX, this reality have changed a lot : with the advent of globalisation, 

driven by the development of automation, computing, robotics and cybernetics, the 

worker was changed by the machine, becoming disposable in the relation between 

capital and labour. Occurs that the social partners were not prepared for this 

transformation : From the point of view of government, the legal flexibility has become 

permissiveness in fact; what concerns for entrepreneurs, the solution adopted is the 

simplest, lowering of wages and layoffs; the trade unions, representatives of the 

workers, accustomed to favors from the government and employers were not prepared 

to negotiate. The worker, most fragile part of the relationship, had to bear the burden of 

unemployment and informal employment and unprotected. It is necessary is to seek an 

alternative that protects the worker as a human being, not only the employment formally 

registered, once that this institute is only a species of the genus work, that succumbed in 

the face of the evolution of time. In fact, a broad labor reform have to be implemented 

in conjunction with the tax and the security reforms, acting on three fundamental 

aspects: qualified legislation, education of workers and economic growth. 

 

KEYWORDS: LABOR REFORM; INFORMAL WORK; FLEXIBILITY; 

GLOBALISATION. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O combate ao desemprego, não só no Brasil como em qualquer lugar do planeta, 

não é tarefa fácil. Sobretudo porque implica num caminhar na “contramão da história”. 

Criar novos empregos, ou mesmo conservar os ora existentes, numa sociedade tão 

avançada tecnologicamente quanto atrasada socialmente, é tarefa hercúlea. 

O instituto do emprego, nos moldes que conhecemos hoje, surgiu no século 

XVIII, com o advento do capitalismo. Àquela época, malgrado a supremacia do capital, 

o trabalho gozava de relativa relevância, consistindo em um componente imprescindível 

da relação capital-trabalho. Com o advento da globalização, impulsionada pelo 

5150



 

crescimento da automação e da informática, extinguiram-se vagas de emprego nos 

moldes tradicionais, substituídos por trabalhadores terceirizados, autônomos ou 

informais, sem qualquer vínculo com o tomador dos serviços.  

Diante do panorama em epígrafe, muito mais que lamentar, é preciso adotar 

atitudes pró-ativas. Tais ações devem ter em conta a existência de um cenário mundial 

globalizado e, sobretudo, desequilibrado, que estimula a “fuga” das grandes empresas 

para lugares onde a tributação é menor, os salários são mais baixos e a legislação, mais 

permissiva. E é preciso ter em mente que tal cenário, ao menos em curto prazo, não se 

alterará. 

Em face de um quadro quase desesperador, resta a alternativa de, rompendo 

paradigmas, buscar-se uma opção que incentive a formalização das relações de 

trabalho, tendo em vista que o emprego, enquanto espécie de relação trabalhista, 

consiste numa modalidade que tem sido suplantada por outras, mais adequadas à atual 

conformação do mercado. 

É fato que uma reforma trabalhista ampla há que atuar sobre três aspectos 

fundamentais: legislação qualificada, educação dos trabalhadores e crescimento 

econômico. Necessário ainda se faz conjugar as reformas trabalhista, previdenciária e 

tributária.   

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Desde o momento em que o homem abandonou as cavernas, substituiu o 

extrativismo pela agricultura e pecuária e começou a explorar organizadamente a terra, 

surgiu a necessidade de que uns trabalhassem em favor de outros. Aqueles que 

dominavam o principal meio de produção, a terra, necessitavam recrutar trabalhadores 

para cultivá-la. Naquela época, o trabalho era prestado em condições sub-humanas, sob 

a modalidade escravista, durante a Antiguidade, e sob a servil, no curso da Idade Média. 

Explorado e animalizado, o trabalhador daqueles tempos era imprescindível para o 

sucesso do negócio do seu senhor. Em seguida, com o advento do colonato, o trabalho 

agrícola passou a ser objeto de locação de obra (execução de uma obra, cujo pagamento 

era devido em função de um resultado) ou de serviço (cessão do próprio trabalho, como 

objeto do contrato; enquanto a locação de obra deu origem ao trabalho autônomo ou por 

5151



 

conta própria, a locação de serviços originou o trabalho contratado ou subordinado) 

(GODINHO, p. 336). 

Já próximo ao fim da idade média surgiu o trabalho urbano, desenvolvido em 

torno das corporações de ofício, nas quais artesãos, aprendizes e companheiros eram os 

únicos autorizados a trabalhar. Nesta época, desenvolveu-se o corporativismo precursor 

do sindicalismo atual, visto que o trabalho profissional só podia ser exercido por 

membros das corporações. Esta fase marcou o surgimento da indústria, originalmente 

rudimentar, doméstica e artesanal, que foi alcançando grande peso econômico com o 

desenvolvimento das novas formas de organização e produção dos homens em torno dos 

burgos (MASCARO, p. 17). 

Vieram as revoluções Industrial e Comercial, impulsionadas pelo acúmulo de 

capitais, e com o advento do capitalismo teve início a relação capital-trabalho nos 

moldes que conhecemos hoje. Por volta do século XVIII, o capitalismo se estabelecia e, 

com ele, do ponto de vista do respeito ao trabalhador, pouca coisa mudava: o 

trabalhador, outrora submetido pela força do chicote, depois pela religião, então 

sucumbia diante do poderio do capital. Malgrado intensa mecanização e êxodo rural, o 

trabalhador ainda era necessário para movimentar o parque industrial rudimentar, bem 

como para fazer circular a produção, acumulando mais riqueza para seus patrões. 

Diante do crescente desequilíbrio, foi necessário proteger a classe operária, 

hipossuficiente e explorada. Eclodiu vastíssima legislação protetora do trabalhador em 

todo o mundo, objetivando humanizar a vida dos empregados das indústrias, que 

passavam a ter jornada laboral limitada, descanso semanal remunerado, férias anuais, 

pagamento de horas extraordinárias, dentre outros direitos. No Brasil não foi diferente e, 

embora com algum atraso, foram outorgadas leis trabalhistas nos moldes supracitados, 

sobretudo nas décadas de 1930 e 1940. Em juízo preliminar, parecia que a tendência 

futura seria de harmonia e equilíbrio nas relações entre patrões e empregados. 

Com o advento da globalização, impulsionada pelo surgimento da informática, 

telemática e automação, sobretudo na segunda metade do século XX, o panorama em 

exame passou por profundas alterações: os postos de emprego foram bastante reduzidos, 

ocorrendo a substituição dos que estavam empregados àquela época pelas máquinas. Tal 

quantitativo de ex-empregados foi distribuído da seguinte forma: parcela considerável 

engrossou as fileiras de desempregados; outra parte significativa foi terceirizada, 
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perdendo o vínculo com o tomador dos serviços; o contingente remanescente passou a 

trabalhar na informalidade, sem qualquer proteção estatal, malgrado vastíssima 

legislação vigente. 

 

GLOBALIZAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO 

 

A globalização, entendida como integração e interdependência econômica, não é 

fenômeno novo. Desde a Antiguidade, apresentava manifestações pontuais, como a 

previsão na constituição da China, bem como o expansionismo egípcio e grego. De 

outra parte, durante o império romano caracterizou-se pela jurisdicização do fenômeno, 

bem como pela construção de estradas para facilitar o comércio e a comunicação com os 

povos dominados. Todavia, conforme expressão de Fernand Braudel, até o século XV, 

identificava-se cinco economias-mundo isoladas umas das outras: (1) a européia, 

composta por quatro principais regiões comerciais (a das cidades italianas de Gênova, 

Veneza, Milão e Florença, que mantinham laços comerciais e financeiros com o 

Mediterrâneo e o Levante; a região de Flandres, na França setentrional, formada pelas 

cidades de Lille, Bruges e Antuérpia, vocacionadas para os negócios com o Mar do 

Norte; a liga de Hansa no Mar Báltico; e o comércio bizantino no sudeste europeu, 

através do mar Egeu); (2) outra que abrangia a China, a península coreana, a Indochina 

e a Malásia, interligadas com a Ásia Central e o Ocidente através da rota da seda; (3) a 

região indiana, comercializando através do Oceano Índico e do Mar Vermelho com os 

árabes, além de restrita relação com o Ocidente através do Levante; (4) região 

dicotômica era a africana: se ao Norte a África árabe desenvolvia intenso comércio com 

a Europa através do rio Nilo, ao Sul a África negra vivia isolada; (5) por fim, as 

civilizações pré-colombianas, Astecas no México, Maias no Yucatan e no Istmo, e Incas 

no Peru, auto-suficientes e sem comunicação entre si (Disponível em: 

<http://www.educaterra.terra.com.br/voltaire/atualidade/globalizacao2.htm>).  

Por volta dos séculos XV e XVI, surgiu a necessidade de os países europeus 

alavancarem seus negócios, buscando novos mercados fornecedores de matérias-primas 

e alimentos, bem como consumidores para seus produtos artesanais. Financiadas pela 

aliança rei/burguesia e fundadas na política mercantilista-metalista, as maiores potências 

européias da época empreenderam as grandes navegações, cuja conseqüência foi a 
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conquista de novos mercados, sobretudo através de colônias de exploração, malgrado 

ocorrência de colônias de povoamento. Estabeleceu-se a relação do Velho Continente 

com as demais regiões do Globo: a África fornecia escravos; a Ásia especiarias; a 

América fornecia metais e produtos agrícolas, além de consumir os escravos africanos e 

os produtos europeus, ambos intermediados por comerciantes do continente 

imperialista.  

No século XIX, a super produção das fábricas européias, americanas e japonesas 

produziu nova crise, com queda dos preços e falta de mercados consumidores. Mais 

uma vez, a solução foi a conquista de novos mercados, desta vez na África e Ásia. Esta 

fase, conhecida como imperialismo expansionista, industrial e financeiro, foi marcada 

pela colonização destas novas áreas, transformando-as em mercados fornecedores de 

matérias-primas e consumidores de produtos industrializados, tornando os povos 

dominados excessivamente dependentes dos colonizadores. 

Após o fim da Segunda Grande Guerra, tornou-se necessário reconstruir o 

devastado continente europeu. Para tanto, foram criadas instituições de cooperação 

internacional em matéria financeira e de comércio. Malgrado a baixa mobilidade de 

mão-de-obra e de capitais, pode-se caracterizar a internacionalização neste período pela 

grande expansão do comércio de manufaturas, ao menos entre os países desenvolvidos. 

Outrossim, foi sobretudo no último quarto do século XX que o fenômeno 

adquiriu as características políticas, econômicas e sociais vigentes em nossos dias. 

Precedido pela crise econômica dos anos 1970, forjado numa época em que floresciam a 

automação, informática, telemática e robótica, o mercado mundial buscou nova 

conformação, assentada na formação de grandes blocos econômicos como a União 

Européia, o Mercosul, o Nafta etc.; internacionalizaram-se os negócios, propiciando o 

surgimento de empresas transnacionais, resultantes de fusões, incorporações e alianças, 

que proporcionaram o aparecimento dos grandes conglomerados e das multinacionais; a 

mobilidade dentro destes grandes blocos econômicos favoreceu o aumento de 

trabalhadores apátridas, bem como a integração internacional do sistema produtivo, 

consubstanciada na segmentação da cadeia produtiva e distributiva por diversos países. 

Marcado pela abertura de fronteiras que permitem a livre circulação de pessoas, 

serviços e bens, associado com uma rede de comunicação que viabiliza a socialização 

do conhecimento em fração de segundos, tal fenômeno, de relevante sucesso 
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econômico, afetou de maneira negativa as relações de trabalho, principalmente nos 

chamados países emergentes. 

A recente conformação do mercado de trabalho, constituída de forma abrupta, 

passou a exigir adequações emergenciais, para as quais os atores sociais não estavam 

preparados. No que concerne às autoridades governamentais, a imprescindível 

flexibilização jurídica converteu-se em permissividade fática, na medida em que, 

desprovido do aparelhamento e das condições necessários para fazer cumprir 

prescrições legais antitéticas à realidade, permitem que o mercado se comporte a revelia 

dos ditames normativos. De outra parte, surpreendidos pela necessidade de garantir 

competitividade e rentabilidade, os empresários adotaram a alternativa mais simplória, 

qual seja, o corte de custos, materializado, sobretudo, no rebaixamento de salários e na 

redução de pessoal, bem como no descumprimento das regras trabalhistas aplicadas aos 

trabalhadores remanescentes. 

Por conseguinte, como não poderia ser diferente, a conta foi paga pelo 

seguimento mais frágil da relação: o empregado. Este vem sendo parcialmente 

expurgado do sistema produtivo, substituído pela automação, já que representado por 

um sindicato dependente do Estado ou do próprio empresário. Tal entidade, acostumada 

às benesses estatais, experiente apenas no estímulo de greves requisitando melhores 

salários, redução de jornada ou melhores condições de trabalho, revelou-se inábil para 

reivindicar interesses inerentes aos novos tempos, como dignidade humana, respeito à 

liberdade e à intimidade do trabalhador, bem como para realizar sua principal 

atribuição, qual seja, a negociação coletiva.  

Nas palavras de Gonzalez e Escanciano, muito mais do que reivindicar direitos 

pontuais, mister dos sindicatos hoje é a obtenção de acordos e convenções coletivas 

capazes de alterar o foco original da proteção laboral: o princípio tuitivo, representação 

máxima da rigidez do direito do trabalho, tradicionalmente, traduz-se na proteção 

outorgada por este ramo jurídico ao obreiro hipossuficiente, a fim de promover, no 

plano jurídico, o equilíbrio inexistente na relação trabalhista fática. Américo Plá 

Rodriguez considera a manifestação deste princípio em três dimensões distintas: o 

princípio “in dúbio pro operário”, o princípio da norma mais favorável e o princípio da 

condição mais benéfica (GODINHO, p. 197-202). Outrossim, numa sociedade que 

outorga meios outros de reivindicar direitos laborais, tais como o Estado democrático, a 
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representação sindical etc., tal proteção deve deslocar-se para aspectos humanitários da 

relação laboral, como a dignidade humana, o respeito à liberdade e à intimidade do 

trabalhador etc. Não se trata, pois, de suprimir o aludido princípio, mas, sim, assim 

como se faz necessário a qualquer legislação, no que interessa aqui a trabalhista, 

adequar cânones e regras à realidade fática, fazendo corresponder as prescrições legais 

ao mundo empírico. 

Vale ressaltar que tal processo se deu de forma desigual a depender do contexto 

sócio-econômico-político-cultural em que ocorreu, com resultado negativo tanto para 

países desenvolvidos, como para os emergentes. Com relação aos países desenvolvidos, 

a migração de fábricas para regiões onde a tributação é menor, a mão-de-obra é mais 

barata e a legislação mais permissiva produziu desemprego, sobretudo nas atividades 

que exigem menor grau de qualificação. Para os países emergentes, tal deslocamento 

não se converteu em mais empregos, ao menos não de qualidade, já que os cargos 

diretivos de tais fábricas continuaram sendo exercidos por profissionais oriundos das 

localidades mais desenvolvidas do Globo, restando para as populações locais as vagas 

menos atrativas, com menores salários, e poucas, em função da automação.  

Movimentos migratórios se sucedem, das regiões mais pobres para as mais 

abastadas, fruto de uma população melhor qualificada que, objetivando melhores 

condições de vida, admite trabalhar por salários mais baixos que o oferecido aos 

trabalhadores locais, salário este que mesmo assim ainda é superior àquele pago nas 

respectivas regiões de origem. Vislumbra-se, pois, a desvantagem mútua: perdem os 

países desenvolvidos, na medida em que se deslocam fábricas e profissionais 

gabaritados para regiões marginais do Globo; perdem os países emergentes, na medida 

em que a absorção de tais fábricas não gera empregos de qualidade, forçando sua 

população melhor qualificada a buscar novos horizontes no já saturado mercado laboral 

dos países ricos. 

Há que se ter em mente que, se a globalização propiciou alguns benefícios 

relevantíssimos na seara da economia, sobretudo no que concerne à internacionalização 

de produtos e serviços, levando aos mais distantes recantos do mundo inovações 

técnico-científicas cada vez mais acessíveis a um maior número de pessoas, de outra 

parte produziu efeitos sociais indesejados, à medida que suprimiu postos de trabalho, 

deslocando empregos para regiões onde a tributação é menor, a mão-de-obra é menos 
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onerosa e a legislação trabalhista mais permissiva. O ex-presidente francês, Jack 

Shirack, em discurso proferido durante a 83ª Reunião da Conferência Internacional do 

Trabalho, realizada em Genebra, em 1996, afirmou: 

 
Para que a mundialização traga benefícios para todos, é preciso pôr a 
economia a serviço do ser humano, e não o ser humano a serviço da 
economia. A mundialização não se faz sem desacordos nem dificuldades. 
Nos países industrializados, este processo exige reestruturações rápidas, e, 
portanto, dolorosas, cujas conseqüências agravam a situação do emprego. 
Nos países mais pobres, pode ampliar as desigualdades, aumentando assim o 
risco de marginalizar certas regiões do mundo. Precisamos controlar melhor o 
processo de mundialização. Temos que reunir as condições propícias para um 
crescimento sustentado e gerador de empregos e aproveitar ao máximo as 
possibilidades que nos oferecem as novas tecnologias, especialmente no 
âmbito da informação. Também temos de incentivar as atividades de serviços 
e definir novas modalidades de organização do trabalho que satisfaçam tanto 
a necessidade das empresas, quanto as aspirações dos trabalhadores. 
Sobretudo, temos que investir nas pessoas, para que cada trabalhador possa 
ter acesso à formação profissional ao longo da vida. A noção de emprego por 
toda a vida deve ser substituída pela de empregabilidade (Apud: FERRARI et 
al., p. 65-66). 

 

O termo empregabilidade deve ser entendido como a capacidade de adaptação 

do profissional às necessidades tanto de novas atividades, quanto a novos aspectos 

relativos à atividade que já desenvolvia. Designa um conjunto de características - 

intelectuais e emocionais - que tornam o profissional apto a adequar-se às novas 

realidades do mercado laboral. Conforme nos ensina Ferrari, é este o objetivo a ser 

perseguido por governantes, sindicatos e trabalhadores, a fim de que o trabalhador possa 

trafegar livremente, de um trabalho a outro, mesclando formação profissional, 

aprendizado e proteção social (p. 66). 

Esta profunda mudança experimentada, sobretudo, a partir da segunda metade 

do século XX, proporcionada pela automação, que possibilitou a substituição do homem 

pela máquina, foi incentivada sobremaneira pela rigidez da legislação trabalhista 

vigente na segunda metade do século XX, exaltada e defendida até hoje. Malgrado a 

automação ser decorrência natural do progresso tecnológico alcançado pelo homem, a 

máquina deveria ter vindo não para substituir o trabalhador, mas para auxiliá-lo, na 

medida em que poderia executar o trabalho repetitivo e penoso, reservando ao homem 

tarefas criativas, de raciocínio e, sobretudo, de trato com o público. Destarte, não foi a 

máquina que extinguiu milhões de postos de trabalho. Ela apenas cumpriu o seu papel, 

qual seja, o de incrementar a produção e facilitar sua circulação. A máquina substituiu o 
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empregado demasiado oneroso ao capital, fruto de uma legislação excessivamente 

protetora, da mesma forma que o empregado assalariado ocupara o lugar deixado pelo 

servo quando se percebeu que era melhor e mais rentável explorar trabalhadores livres 

que cativos, e que estes substituíram os escravos no momento em que ficou clara a 

vantagem de se sobrepujar trabalhadores por meio da religião que pela força 

(MASCARO, p. 13-16). 

Não se pode rechaçar a evolução técnico-científica, tampouco negar que a 

máquina produz mais e melhor que o homem, além de possibilitar novos negócios, 

inimagináveis há 30 ou 40 anos atrás. Entretanto, há que se ter em mente que, além do 

nicho do mercado originariamente a ela destinado, a automação avançou muito mais, 

ocupando posições que são, certamente, mais apropriadas para o homem. Esse avanço 

indesejável ocorreu por conseqüência da legislação trabalhista que, sendo extremamente 

protetora, impunha altos custos para contratação e dispensa. No particular, a permuta se 

dá de maneira insatisfatória e deficitária, uma vez que determinadas atividades são 

muito melhor desempenhadas pelo homem.  

  

O TRABALHO COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

Vale ressaltar o papel sociológico desempenhado pelo trabalho em nossos dias: 

tal instituto, originalmente concebido como um castigo foi por muito tempo considerado 

desmoralizante e aviltante, destinado unicamente às classes inferiores. Ao contrário, 

hoje se tornou uma exigência social para todas as pessoas, imprescindível para o 

crescimento pessoal de cada indivíduo, bem como para sua integração na sociedade.  

Destarte, muito mais que produtiva e econômica, a crise decorrente do 

desemprego é social. No particular, a prática vem demonstrando que políticas 

governamentais assistencialistas até podem amenizar a defasagem econômica, mas são 

ineficazes do ponto de vista social: o crescimento do quantitativo das massas 

desocupadas e sem perspectivas de futuro acarreta convulsão social, violência e 

desordem. É aviltante para qualquer pessoa depender da caridade estatal durante toda a 

sua vida, sem sequer alternar períodos de trabalho intercalados com períodos de ócio. 

Sendo assim, necessário se faz promover a inclusão social destas pessoas, propiciando-

lhes um modo de garantirem, por seus próprios meios, o sustento para si e para suas 
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famílias. Igualmente, para tanto, não é imprescindível uma carteira de trabalho assinada, 

mas, sim, a condição de trabalhar, respeitados requisitos mínimos de saúde, segurança e 

bem-estar. Segundo Irany Ferrari: 

 
O trabalho tem por finalidade fazer com que o homem, “mercê” dele, se 
esforce para obter os meios necessários à sua subsistência, eis que dela 
depende, o bem maior do ser humano que é o bem da vida. Não é por outro 
motivo que as constituições dos países civilizados têm dado regularmente 
garantia à inviolabilidade do direito à vida, em primeiro lugar [...]. A vida, 
como se sabe, não subsiste sem os bens necessários à existência do homem se 
não por meio do trabalho, que há de ser honesto e digno para que não atente 
contra os interesses maiores, não só de sua sobrevivência, como a de todos 
que fazem parte de sua comunidade. Esse é o direito do trabalho que todo 
cidadão deve ter, eis que em resumo, deste direito, decorre o próprio direito à 
vida (p. 62). 

 

No particular, observa-se que por mais bem intencionada que seja a legislação 

trabalhista ora em vigor não se mostra eficaz para amenizar tal crise social. Em primeiro 

lugar, porque a proteção nela prevista alcança apenas uma parcela minoritária dos 

trabalhadores, aqueles empregados com carteira assinada, cujo grau de organização 

enquanto categoria permite-lhes reivindicar direitos trabalhistas, já que se encontram 

invariavelmente assistidos por um sindicato organizado e forte. De outra parte, 

desempregados e trabalhadores informais, por não atingirem um patamar de 

organização capaz de pleitear aludidos direitos trabalhistas, permanecem à margem do 

sistema protetor, o que reforça sua condição de excluídos. 

Destarte, o resultado desta legislação trabalhista excessivamente protetora é, nas 

palavras de José Pastore, “a legalização da desigualdade” (2005, p. 13), na medida em 

que garante direitos àqueles que já possuem um emprego com carteira assinada, em 

detrimento dos que sequer podem sonhar com a possibilidade de ingressar em um 

mercado de trabalho altamente engessado e elitista. São características deste mercado 

laboral a dificuldade tanto para contratar quanto para descontratar, além do alto nível de 

regulação das condições de trabalho e da rigidez das leis trabalhistas. Tal cenário ilude 

aqueles que momentaneamente estão empregados com uma proteção volátil, dependente 

da manutenção deste emprego, para a qual não há nenhuma garantia. Entretanto, esta 

pseudoproteção já é suficiente para incitar muitos destes ora incluídos a defenderem a 

rigidez legislativa. Mal sabem eles que, no futuro, poderão ser eles ou seus filhos os 

excluídos por esta mesma regulação excessiva. 
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REGULAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL 

 

A atividade laboral, sobretudo em virtude de seus aspectos econômicos e sociais, 

precisa sim ser regulada, não podendo ser relegada ao livre arbítrio do mercado. 

Todavia, há que se ter em conta que, diversamente da postura legalista exigida pela 

cultura predominante em nosso país, regulação não é sinônimo de legislação: a 

regulação pode ser legal, contratual ou, como ocorre na maioria dos países, consolidada 

por uma combinação destes dois critérios. 

Enquanto a regulação legal está disciplinada por dispositivos legais, genéricos 

abrangentes e nem sempre adequados ao caso concreto, na regulação contratual 

imperam as disposições negociadas através de contratos coletivos ou de contratos 

individuais, os quais, tendo sido discutidos levando em consideração a realidade de 

determinada categoria ou mesmo de cada indivíduo, tendem a se ajustar melhor às 

necessidades específicas de cada trabalhador. Em teoria, a regulação legal confere maior 

segurança aos trabalhadores, na medida em que a maior parte dos direitos trabalhistas se 

encontram previstos em lei. Contudo, tal modalidade de regulação engessa as relações 

laborais, impedindo a livre negociação entre patrões e empregados, ainda que estes 

desejem transacionar alguns benefícios de menor relevância, legalmente garantidos, 

como parcelamento das férias e décimo terceiro, por outros negociados, inclusive 

visando resguardar a manutenção do próprio emprego. De outra parte, malgrado a 

regulação contratual represente menos segurança para as relações de trabalho, mostra-se 

muito mais adequada às necessidades contemporâneas, na medida em que permite 

negociar direitos à conveniência das partes. Vale ressaltar que no Brasil prevalece a 

regulação legal, com a agravante de que a própria Carta Política impede a livre 

negociação de quase todos os direitos laborais. O mercado de trabalho nacional é regido 

por normas originalmente legais, oriundas da CLT, que foram elevadas ao patamar 

constitucional com a Carta-Magna de 1988, adquirindo inclusive o “status” de cláusulas 

pétreas na opinião da maioria dos juristas, por se tratarem de direitos fundamentais, 

inseridos que estão no capítulo dedicado aos DIREITOS E GARANTIAS 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Por conseguinte, tais direitos seriam inabolíveis, 

durante a vigência do ordenamento jurídico atual, o que inviabiliza sobremaneira 
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qualquer perspectiva de reforma. O mercado trabalhista nacional deixou a cargo da livre 

negociação entre empregadores e trabalhadores um mínimo de condições de trabalho, 

através de acordos e convenções coletivas, relativas exclusivamente a salário, 

participação nos lucros e jornada. 

Ao contrário, na maior parte dos países desenvolvidos, predomina a regulação 

negociada, por intermédio do contrato individual e coletivo de trabalho. Assim, nos 

Estados Unidos e nos países da União Européia, a lei regula garantias mínimas relativas 

à saúde, segurança e dignidade do empregado. Tudo o mais é objeto de negociação entre 

patrões e empregados, sujeitos, é claro, à intensa fiscalização estatal quanto ao 

cumprimento de condições mínimas indispensáveis para o bem-estar do trabalhador. 

Importante pesquisa realizada pela National Bureau of Economic Research, em 

2003, citada por José Pastore, revelou que a regulação legislada é muito menor nos 

países desenvolvidos. Em conseqüência, quanto mais altos os níveis de regulação 

legislada, maiores as taxas de informalidade e desemprego. Dentre os 85 países 

estudados, o Brasil apresentava o maior índice de regulação legislada cujo reflexo direto 

é uma das maiores taxas de informalidade e desemprego, mesmo nos tempos de forte 

crescimento econômico.  

Sendo assim, embora alguns países desenvolvidos apresentem custos do trabalho 

similares aos brasileiros, enquanto aqui grande parte destes custos representa despesas 

atreladas à contratação, descontratação e folha de salários, naqueles países tais custos 

refletem maiores salários para o trabalhador. A opção por mais salários diretos e menos 

despesas indiretas, adotada pelos países desenvolvidos é benéfica para empregadores e 

trabalhadores, na medida em que facilita a troca de produtividade por remuneração, 

possibilitando o incremento do mercado de trabalho na razão direta das oportunidades 

criadas com o crescimento econômico dela decorrente. Outrossim, é fato que as 

empresas tendem a repassar tais custos para os trabalhadores, na forma de salários 

menores e redução nas contratações. 

Ademais, a qualidade da regulação interfere diretamente na formalização das 

relações trabalhistas. Destarte, além de rígida ao extremo, a legislação trabalhista 

nacional é de má qualidade, arcaica e excludente: revela-se sua baixa qualidade na 

medida em que não se mostra eficaz para outorgar a proteção a que se propõe ao 

trabalhador; arcaica porque originária de um Estado totalitário e protetor, que ofuscou 
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as entidades de classe, passando por pouquíssimas alterações ao longo de sete décadas 

de história; por fim, excludente, uma vez que reforça desigualdades, representando um 

entrave ao ingresso de desempregados e empregados informais no seleto grupo dos 

escolhidos para usufruírem uma gama de direitos que, para se manter, precisa abranger 

um quantitativo cada vez menor de trabalhadores. Trata-se de uma política nefasta de 

atirar fora o peso-extra para que o navio possa prosseguir rumo ao porto seguro do 

emprego formal com carteira assinada e direitos constitucionalmente outorgados. O 

problema é que tanto o peso-extra descartado a cada dia, quanto aquele que sempre 

esteve fora da embarcação, nadando desesperadamente mar adentro na vã esperança de 

alcançá-la é formado por seres humanos, razão essencial de qualquer proteção estatal. 

Georgenor de Sousa Franco Filho propõe o seguinte: 

 
O papel do Estado interventor há que ser revisto. Tanto é preciso flexibilizar 
a legislação, conservando-se apenas um mínimo de proteção ao trabalhador, 
como é preciso incentivar a negociação entre patrões e empregados, 
sobretudo a nível de [sic] empresa, quando as peculiaridades de cada 
atividade podem ser melhor dimensionadas (Apud: FERRARI et al., p. 64). 

 

O Professor Mário Antônio Lobato de Paiva defende que o direito do trabalho 

deveria ter papel secundário na solução dos conflitos sociais, limitando-se a intervir nas 

situações em que fosse imprescindível sua atuação. Tal conjunto mínimo constitui-se, 

basicamente, de regras protetoras da saúde e bem-estar do trabalhador, requisitos 

decorrentes do princípio da dignidade humana e indispensáveis não só para quem 

trabalha, mas para qualquer ser humano. Segundo o insigne professor, o Estado deve 

limitar sua intervenção a normas protetoras da saúde, segurança e dignidade do 

trabalhador. Quanto às demais searas das relações de trabalho, deve o Estado: 

desregulamentar, abolindo normas cuja controvérsia seja de menor relevância social, 

além de abster-se de criar novas neste mesmo sentido; flexibilizar aquilo que pode ser 

objeto de negociação entre patrões e empregados; e desinstitucionalizar a solução de 

conflitos que possam ser solucionados pelas próprias partes, sem prejuízo deste mínimo 

indispensável. Neste mesmo sentido entende Bagolini, senão vejamos:  

 
Para além das convenções de eficiência econômica, está, sobretudo, a 
preocupação com a equidade e com a dignidade humana, que justifica o 
investimento de recursos coletivos na solução de problemas fundamentais 
como os ligados à saúde do trabalhador, à sua qualificação, às suas 
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motivações psicológicas, como também aos problemas concernentes aos 
programas de assistência aos deficientes e incapazes (Apud: FERRARI et al., 
p. 19). 

 

Há que se ter em mente que este mínimo indispensável de garantias, relacionado, 

sobretudo, com os direitos fundamentais à vida e à integridade física, consubstanciados 

em normas protetoras da saúde, segurança e bem-estar, devem ser outorgados a todos os 

seres humanos, pelo único e exclusivo critério de serem pessoas. Qualquer pessoa, 

independente da situação momentânea de empregado, desempregado, aposentado, 

autônomo ou trabalhador informal, deve contar com tais proteções adequadas a cada 

fase de sua vida. Assim, para a gestante, a licença-maternidade; para o desempregado, o 

seguro-desemprego, que não pode restringir-se aos que foram empregados algum dia, 

mas, sim, assistir a todos os que constituírem a população economicamente ativa; para o 

inválido e para o idoso, a assistência-previdenciária; para o carente, a assistência-social; 

para o trabalhador, independente de ser ele empregado ou não, direitos relativos à saúde, 

segurança e bem-estar, tais como repouso semanal remunerado, férias, equipamentos de 

proteção individual, jornada limitada etc. 

Não é preciso renunciar a nenhum destes direitos; todavia, podem-se negociar 

aspectos, como intervalo inter e intra jornada, parcelamento de férias, compensação de 

horas extras através de um banco de horas etc. Não se trata, pois, de excluir tais direitos, 

mas, sim, de flexibilizá-los à conveniência de patrões e empregados com vantagens para 

ambos. A sugestão é que se transacione agora, apostando no crescimento futuro tanto do 

emprego quanto da economia, o que proporcionará mais trabalho e mais salários diretos 

para todos. 

 

FRAGILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESTATAIS AFRONTADAS PELA 

INFORMALIZAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES 

 

A sociedade do século XXI enfrenta talvez o mais grave problema social da 

história: a informalização das relações de trabalho. Tal fenômeno, que se agrava a cada 

dia, evidencia-se na subversão da norma trabalhista por prestadores e tomadores de 

serviço, na medida em que estes se recusam a formalizar empregados com o fim de 

desonerar os custos da empresa, enquanto aqueles se submetem a trabalhar sem 
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quaisquer garantias, visto ser esta a única alternativa para proverem o sustento próprio e 

de suas famílias.  

Consoante Nei Prado, trabalho informal é “aquele que se realiza à margem da 

legislação de proteção ao trabalho, mas sem violá-la; enquanto sua organização 

subterrânea implica uma violação habitual por parte das empresas que o utilizam” 

(Apud: NASSIF, p. 49). E prossegue: “Alguns indivíduos e empresas fizeram a opção 

pela informalidade por vontade própria; a grande maioria, no entanto, permaneceu à 

margem da legislação porque se tivessem que cumprí-la integralmente seus negócios se 

tornariam inviáveis” (Apud: FERRARI, p. 69; PRADO, p. 15). 

Faz-se mister, ainda, diferenciar tanto o trabalhador quanto o empresário formal 

do informal. Destarte, formais são tanto trabalhadores quanto empresários que se 

adequam ao formalismo das leis. Assim, de acordo com o ordenamento jurídico vigente 

em nosso país, enquanto empresa formal é aquela constituída em consonância com as 

normas prescritivas da legislação civil e comercial, trabalhador formal é aquele cujas 

relações laborais respeitam as normas relativas ao contrato de trabalho.  

É preciso ter em mente que, muitas vezes, nem mesmo a própria empresa 

tomadora dos serviços está regularmente constituída. Diante de uma legislação 

extremamente protetora e exigente, grande parte dos empresários, sobretudo os micro e 

pequenos, optam pela clandestinidade, apostando na deficiência da fiscalização, ou 

ainda na alternativa de que melhor acertar as contas com o Estado se vier a ser 

fiscalizado que manter-se regular, submetido a uma gama infindável de encargos. 

As conseqüências de tal prática são devastadoras para o Estado, para a economia 

e para a sociedade, além de trazer enormes prejuízos ao trabalhador que renuncia à 

proteção outorgada pela legislação trabalhista estatal em busca da única alternativa que 

lhe resta para permanecer na ativa. Segundo José Pastore, “de cada três empregos 

criados no Brasil, dois são no setor informal da economia. Na informalidade, trabalham 

hoje 60% dos brasileiros.” Tal prática inviabiliza o presente e aniquila perspectivas de 

futuro do país e de sua população. Perde o Estado, na medida em que se fragilizam as 

instituições protetoras por ele criadas: seja a previdência social, que não recebe 

contribuições, nem de empregadores clandestinos, nem de trabalhadores informais; seja 

a Receita Federal, que não tributa a renda dos trabalhadores sem vínculo; seja a conta de 

FGTS, financiadora de inúmeros projetos sociais do Estado, que não recebe depósitos 
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mensais regulares. Perde, sobretudo, credibilidade a administração pública, uma vez que 

é emissora de uma legislação trabalhista que, além de não conseguir proteger os 

trabalhadores, já que estes representam cada vez um contingente menor de pessoas, 

fragiliza suas próprias instituições como Receita, INSS e FGTS. 

Todavia, o prejuízo decorrente da informalização das relações de trabalho vai 

muito além. Perde também o empresário que, diante de uma legislação trabalhista 

excessivamente exigente, muitas vezes é forçado a apostar na clandestinidade, vivendo 

sob constante risco de vir a ser processado perante a Justiça do Trabalho, podendo ser 

condenado a pagar numerários dos quais não dispõe. Conforme ensina José Pastore, 

“hoje no Brasil são 2,5 milhões de ações trabalhistas que custam à sociedade cerca de 6 

bilhões por ano” (2005, p. 16). Segundo relatório da própria Justiça do Trabalho, 

apresentado pelo autor, em 2003, o orçamento repassado pela União para a Justiça do 

Trabalho superou o montante pago aos reclamantes: 

 
O Relatório Geral da Justiça do Trabalho de 2003 indica que entraram 
1.706.778 reclamações trabalhistas novas e foram solucionadas 1.640.958. 
Depois de realizadas as conciliações e proferidas as sentenças, foram pagas 
[sic] R$ 5.038.809.649,00 aos reclamantes. Quanto se gastou para isto? Em 
2003 a União repassou à justiça do trabalho R$ 5.233.811.531,00. Ou seja, o 
orçamento foi maior que o valor pago aos reclamantes. Isto significa que, 
para resolver R$ 1.000,00 se gastou mais de R$ 1.000,000, uma taxa de 
retorno gravemente negativa. A taxa fica ainda mais negativa quando se 
consideram as despesas das partes com advogados, prepostos, dias parados, 
tempo perdido, etc. Pior. O esforço de toda esta complexa máquina redundou 
no pagamento de um valor médio de R$ 3.070,00 aos reclamantes. Trata-se 
de uma despesa muito alta para benefícios tão restritos (2005, p. 16). 

 

E não pára por aí: perde o empregado, que renuncia à proteção estatal em favor 

de manter-se trabalhando, embora muitas vezes em atividades aviltantes. Perdem 

trabalhadores e, sobretudo, os aposentados, na medida em que o salário-mínimo não 

pode aumentar para não falir a Previdência, que padece em virtude da ausência de 

contribuição dos trabalhadores informais. Perde a economia, na medida em que as 

instituições estatais não se mostram eficientes na arrecadação, obrigando o Governo a 

optar entre recorrer a empréstimos do sistema financeiro, o que provoca o aumento dos 

juros e o desequilíbrio das contas públicas, ou aumentar tributos, via-de-regra sem 

respeitar os princípios da capacidade econômica e da distribuição de riquezas, 

ampliando as desigualdades já existentes entre ricos e pobres. 

5165



 

Há que se considerar os inúmeros fatores que concorrem para a informalização 

das relações de trabalho: a automação é muito maior nas grandes empresas, onde 

praticamente inexiste informalidade; a globalização, que permite a distribuição da 

cadeia produtiva por diversos países, extinguindo postos de trabalho no Brasil, 

deslocando-os para países onde a mão-de-obra é mais barata e a legislação é mais 

permissiva, também é utilizada, sobretudo por grandes empresas, onde, repita-se, a 

informalidade é quase inexistente. Ademais, o fenômeno do deslocamento das grandes 

empresas para tais locais é recorrente em todo o mundo. Ocorre na Europa (dos países 

do Ocidente para os do Oriente) e daí para o mundo (deslocando-se, sobretudo, para a 

China), além de ocorrer regionalmente, dentro do próprio Brasil, de uma região para 

outra, fruto muitas vezes da guerra fiscal.†

 

CONCLUSÃO 

 

O panorama atual exige mudanças, e não poderia ser diferente no que concerne 

ao direito do trabalho. Este mais que se propor a beneficiar formalmente os felizardos 

que conquistam um emprego com carteira assinada, precisa se atualizar para abranger 

aqueles que se dispõem a trabalhar. Trata-se de uma mudança de paradigma, uma vez 

que na medida em que se desregulamentam, flexibilizam e desinstitucionalizam as 

relações laborais, renuncia-se à proteção dos ora empregados com vistas a abranger 

futuros trabalhadores. Tal alteração implica em selecionar uma gama de direitos laborais 

mínimos, aos quais não se pode renunciar, deixando os demais a cargo de searas 

distintas da justiça laboral, tais como a livre negociação entre patrões e empregados ou 

instâncias estatais administrativas, por exemplo. Cabe ao Estado fiscalizar, e bem, 

aquelas condições consideradas indispensáveis, não uma gama infindável de direitos, 

descumpridos no dia-a-dia diante da impossibilidade de se fiscalizar bem tantos 

aspectos. De outra parte, é imprescindível incentivar a contratação de trabalhadores, 

reinserindo desempregados no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade. 

Para tanto, mister é o combate ao mercado informal através de medidas fiscais e 

tributárias tendentes a incentivar a contratação, bem como promover uma reforma 

trabalhista que desonere tanto a contratação quanto a dispensa de empregados. 

                                                 
† Neste sentido, Pastore (p. 1000); Gonzalez y Escanciano (p. 136-137). 
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Em última análise, o caminho proposto não é fácil. Até porque exige a quebra de 

paradigmas adotados como dogmas há décadas. Desregulamentar a legislação 

trabalhista, desprotegendo empregados e deixando-os à mercê da ganância de 

empregadores, à primeira vista, não parece plausível. Todavia, trata-se de alterar o foco: 

é preciso se proteger o trabalhador; não o emprego. É o ser humano, investido da 

condição de trabalhador que precisa da proteção estatal. O emprego com carteira 

assinada, contudo, não passa de um instituto que, infelizmente, sucumbiu diante da 

evolução dos tempos.  

 

REFERÊNCIAS 

 

A Globalização Ontem e Hoje. Disponível em: 
www.educaterra.terra.com.br/voltaire/atualidade/globalizacao2.htm. Acesso em: 03 
mar. 2008. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho.  7. ed. São Paulo: LTr, 
2008. 
 
FERRARI, Irany et al. História do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTR, 2002. 
 
FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa (coord.). Presente e futuro das relações de 
trabalho.  São Paulo: LTr, 2000. 
 
GONZÁLEZ, Germán Barreiro; ESCANCIANO, Susana Rodriguez. Reflexiones sobre 
el presente y futuro del derecho español del trabajo. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007. 
 
LANDINI, Maria Zélia da Silva; DAMIANI, José Henrique de Sousa. 
Trabalhabilidade, ser ou não ser? Disponível em: 
www.fatea.br/angulo/angulo_88/angulo88_artigo07.htm. Acesso em: 26 mar. 2008. 
 
NASCIMENTO, Sônia Aparecida Costa Mascaro. Flexibilização do horário de 
Trabalho. São Paulo: LTr, 2002. 
 
PASTORE, José. As mudanças no mundo do trabalho: leituras de sociologia do 
trabalho. São Paulo: LTR, 2006. 
______. A modernização das instituições do trabalho (encargos sociais, reformas 
trabalhista e sindical). São Paulo: LTR, 2005. 
 
PRADO, Ney. Reforma trabalhista: direito do trabalho ou direito ao trabalho? São 
Paulo: LTr, 2000. 
 

 

5167



A GLOBALIZAÇÃO E A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DAS RELAÇÕES 

LABORAIS EM SENTIDO AMPLO ATRAVÉS DA CONCRETIZAÇÃO DOS 

DIREITOS TRABAHISTAS FUNDAMENTAIS  

 

Flávia Moreira Guimarães Pessoa*1

 

RESUMO 

O mundo do trabalho assiste hoje à crescente superação do paradigma das relações de emprego 

em sentido estrito, assistindo-se cada vez mais a relações de trabalho em sentido amplo que se 

desenvolvem a partir dos novos fenômenos da globalização e revolução tecnológica. Tais novas 

categorias de trabalhadores precisam de proteção. Essa tutela pode ser efetivada a partir da 

hermenêutica concretizadora dos direitos fundamentais trabalhistas consagrados na constituição. 

Com efeito, o intérprete constitucional deve ter compromisso com a concretização da 

constituição de forma que, entre interpretações possíveis, deverá preferir aquela que conduza à 

máxima efetividade constitucional, evitando-se soluções no sentido da não auto-aplicabilidade 

da norma. Analisando-se o disposto no art. 7º da Constituição Federal, podem-se apontar 

como aplicáveis às relações de trabalho dos trabalhadores em sentido amplo os 

seguintes incisos: IV, V, VI, VII, IX, X, XIII XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII e XXXIII. Além destes, 

são também aplicáveis às relações de trabalho de natureza contínua os direitos a férias e 

ao décimo terceiro salário. Assim, com base em tais standards mínimos, pode-se 

empreender uma tutela razoável às relações de trabalho em sentido amplo, que são a 

tônica no panorama atual do mundo do trabalho. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS TRABALHISTAS; GLOBALIZAÇÃO; RELAÇÕES DE 

TRABALHO. 
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ABSTRACT 

 

The world of work is today witnessing the growing overcome the paradigm of the 

relationship of employment in the strict sense, wlhile is increasing the number of 

relations of work in the broad sense that develop from the new phenomena of 

globalization and technological revolution. These new categories of workers need 

protection. This can be done by hermeneutics of fundamental labour rights inside the 

constitution. Indeed, the interpreter must have constitutional commitment to the 

implementation of the constitution so that, among possible interpretations, it should 

prefer one that leads to the constitutional maximum effectiveness, avoiding up solutions 

for the non self-applicability of the standard. Looking up the provisions of art. 7 of the 

Federal Constitution, may be pointing to apply to the relations of the workers in the 

broad sense the following propositions: IV, V, VI, VII, IX, X, XIII XV, XVI, XVIII, 

XIX, XX, XXI, XXII , XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII and 

XXXIII. In addition, they are also applicable to contracts of employment of continuous 

nature rights to vacation and the thirteenth salary. Therefore, based on these minimum 

standards, you can undertake a reasonable protection of work in the broad sense, which 

is each time more common in the current world of work.  

 

KEYWORDS: CONSTITUCIONAL HERMENEUTICS, LABOUR 

FUNDAMENTAL RIGHTS, GLOBALIZATION, RELATIONS OF WORK. 

 
 

  1- INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a caracterização dos direitos 

fundamentais trabalhistas individuais previstos no art. 7º da Constituição, procurando 

verificar a possibilidade de aplicação das tais normas às relações de trabalho lato sensu. 

Com efeito, a Constituição estabelece, no caput do seu art. 7º, que são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social, todos aqueles indicados em seus incisos.     

É interessante assinalar que a Constituição não fala em empregados urbanos e 

rurais, referindo-se genericamente a “trabalhadores”.  É clara a distinção entre as 
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figuras, uma vez que empregado é uma espécie do gênero mais amplo trabalhador. Tal 

redação poderia dar margem ao entendimento de que os direitos estabelecidos no art. 7º 

são aplicáveis a todos os trabalhadores, mas essa leitura do referido dispositivo 

constitucional acabou não prevalecendo. 

Agora, quando se assiste ao fenômeno da globalização2, com a superação do 

paradigma fordista de produção, ambiente no qual foi concebida a prevalência das 

relações de emprego em sentido estrito, cumpre discutir a possibilidade de aplicação dos 

direitos fundamentais trabalhistas individuais a todos os trabalhadores e não apenas aos 

empregados.  

O presente trabalho procura, então, verificar, em cada caso, a aplicabilidade ou 

não do direito dos direitos previstos nos incisos do art. 7º da Constituição Federal às 

demais espécies de trabalhadores não empregado. O estudo se justifica em razão das 

mudanças sofridas pela realidade trabalhista, que deslocou o eixo da relação de emprego 

tradicional para novas formas de trabalho.  As transformações na sociedade prosseguem 

assim por muitos caminhos distintos, mas que, em conjunto, levam ao “novo paradigma 

do mundo do trabalho”. Com efeito, as organizações sindicais se distanciam das antigas 

e medievais corporações de ofícios. A tecnologia cria novas formas e novas ênfases3. 

Como acontece hoje em todos os campos da atividade humana, o mundo do trabalho 

busca adaptar-se à nova realidade advinda do o impacto conjunto da revolução 

tecnológica e da globalização da economia que pôs em xeque as bases em que se 

assentavam as relações do trabalho assalariado, tanto na dimensão institucional quanto 

                                                 
2 Segundo Moura (1998, p.81-82), a globalização leva por terra os limites tradicionais e demais formas de 
demarcação de áreas de interesse. Operacionalmente, a globalização permite uma grande agilidade na 
administração.  Por outro lado, a força das empresas transnacionais é cada vez mais surpreendente. pois 
lideram o progresso tecnológico, comandam os processos de pesquisa e desenvolvimento, determinam o 
limite do acesso público às informações e capacidade de consumo. Segundo o autor, ainda, a globalização 
prejudica, muitas vezes, a sobrevivência da indústria nacional, que fica à mercê da competição desigual 
com certos países produtores. Por fim, destaca ainda que a globalização onera fortemente os 
trabalhadores, tirando-lhes ou reduzindo-lhes empregos e salários, criando o paradoxo da produção cada 
vez mais abundante de bens e serviços, a preços cada vez mais competitivos, mas tendo como resultado a 
drástica diminuição de empregos, o rebaixamento dos salários. 
3 Atualmente, os serviços dominam todos os setores de produção econômica, que cada vez são mais 
dependentes de pesquisa e tecnologia, de controle de qualidade, de financiamentos seletivos, de qualidade 
dos serviços, de distribuição eficiente, enfim da qualidade da mão-de-obra refletida na qualidade total dos 
serviços. Outra modalidade de trabalho que vem assistindo a um grande crescimento ao longo dos últimos 
anos é a do teletrabalho, ou o trabalho realizado fora do escritório, por muitos conhecido também como 
“empresa virtual”. Pelo lado do trabalhador, apresenta vantagens de economia do tempo gasto em 
locomoção da residência para o escritório ou fábrica, além de poder realizar suas atividades em casa, 
administrando o tempo disponível em conjunto com as atividades domésticas. Pelo lado da empresa, 
representa economia de instalações e material de consumo. (MOURA, 1998, p.44) 
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nas abordagens científicas, nos campos da administração, da economia, da sociologia e, 

até, da psicologia.  

A globalização está longe de esgotar-se como tema de debates, não obstante o 

tanto que sobre ela já se escreveu.  O que importa agora destacar, porém, não são os 

reflexos da globalização, dos avanços tecnológicos, do desemprego.  Ao contrário, o 

que é relevante frisar dentro deste contexto é que a aplicação direta dos direitos 

fundamentais na relação de trabalho lato sensu pode servir de escudo protetor contra 

ondas de flexibilização que, elaboradas com o intuito de promover o crescimento 

econômico, não logram resolver o problema do desemprego, até porque esse é, nos dias 

atuais, essencialmente estrutural.   

Eis, assim, a importância da contextualização do tema dentro do novo 

paradigma do mundo do trabalho. Com efeito, a interpretação tradicional no sentido de 

que os direitos inseridos no art. 7º da Constituição Federal apenas são aplicáveis aos 

empregados não mais pode subsistir diante da necessidade de tutela jurídica às novas 

formas de trabalho em sentido amplo que são a tônica da sociedade atual.  Fixado tal 

ponto, adentra-se no conteúdo específico da interpretação constitucional concretizadora 

dos direitos fundamentais, o que se empreende no tópico seguinte.  

 

2. A EVOLUÇÃO DO RACIOCÍNIO JUDICIÁRIO: DO DIREITO NATURAL À 

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL CONCRETIZADORA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 

 

O presente item procura apontar o desenvolvimento das teorias sobre o papel 

da interpretação. Parte da perspectiva de que é possível compreender a ciência do direito 

a partir da evolução do raciocínio judiciário, com base no pressuposto de que o 

ordenamento jurídico pode ser entendido como “o conjunto de regras acolhidas (ou que 

têm a possibilidade de serem acolhidas) por um juiz” (BOBBIO, 1995, p. 28). 

Nessa busca de sistematização, adota-se a divisão proposta por Perelman, que 

distingue três fases na formação da ideologia judiciária ocidental: a primeira, desde seus 

primórdios até a Revolução Francesa; a segunda entre a Revolução Francesa e a 
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Segunda Guerra Mundial e a terceira a partir do final da Segunda Guerra (PERELMAN, 

1998, p.184) 4.  

Na primeira fase, não havia separação de poderes, sendo o soberano detentor 

das funções de administrar, legislar e julgar. Ainda não existia um corpo completo de 

leis, de forma que o julgador norteava-se pelo critério de “justiça”, devendo 

fundamentar-se em regras jurídicas, morais, religiosas etc. Prevaleciam, à época, os 

primados e a legitimidade do chamado direito natural, cujo fundamento evoluiu, no 

decorrer dos tempos: tomava por base a natureza humana, na Antigüidade Clássica; 

ancorou-se no poder divino, durante a Idade Média5 e terminou por assentar-se na razão, 

com o iluminismo, na Idade Moderna. 

A partir da Revolução Francesa, afirmaram-se os pressupostos da separação de 

poderes, bem como a exigência de motivação das decisões. Além disso, foram fixadas, 

em primeiro plano, a legalidade e a segurança jurídica como parâmetros para a 

coexistência social harmônica e a interferência estatal legítima. Nessa fase, prevaleceu o 

positivismo jurídico, na versão tradicional, sendo as decisões judiciais formuladas com 

base em um raciocínio lógico-dedutivo formal.   

A partir da Segunda Guerra Mundial, com a verificação de que a decisão 

judicial, para ser justa, não poderia limitar-se à lógica dedutiva tradicional, os teóricos 

passaram a buscar novas perspectivas para a problemática da decisão.  Teve início, 

assim, o terceiro momento do raciocínio judicial. 

Essa fase, segundo Perelman (1998, p. 185), relaciona-se a uma reação que, 

sem chegar a ser um retorno ao direito natural, ao modo próprio dos séculos XVII e 

XVIII, confia ao juiz a missão de buscar, para cada litígio particular, uma solução 

eqüitativa e razoável, pedindo-lhe ao mesmo tempo que permaneça, para consegui-lo, 

dentro dos limites autorizados por seu sistema de direito.  Nesta fase, é permitido ao 

Juiz, para realizar a síntese buscada entre a equidade e a lei, tornar esta mais flexível 

graças à intervenção crescente das regras de direito não escritas, representadas pelos 

                                                 
4 As datas assinaladas não são inflexíveis, servindo apenas como referência para fixação do momento 
histórico. 
5 Na Idade Média, o direito romano difundiu-se com o nome de direito comum, o qual, por seu turno, se 
contrapunha ao jus proprium, ou seja, aquele direito próprio das diversas instituições sociais5.  Contudo, 
conforme assinala Machado Neto (1975, p. 83), durante toda a Idade Média, os fundamentos do direito 
natural jamais deixaram de ser a inteligência e a vontade divinas. Como maiores expoentes da Idade 
Média, devem ser destacados Santo Agostinho –da primeira fase, chamada patrística– e Santo Tomás de 
Aquino, no período conhecido como escolástico. 
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princípios gerais do direito e pelo fato de se levar em consideração os tópicos jurídicos. 

Essa nova concepção acresce a importância do direito pretoriano, fazendo do juiz o 

auxiliar e o complemento indispensável do legislador: Desta forma, Perelman destaca 

que se assiste à aproximação entre a concepção continental do direito e a concepção 

anglo-saxã.  (PERELMAN, 1998, p. 185). 

Assiste-se, portanto, a um período de maior aproximação entre direito e moral, 

muito embora não se trate propriamente de retorno ao direito natural. Essa nova fase 

busca a aplicação dos valores, quer por via dos princípios de direito, quer pela tópica 

jurídica.  

De acordo com a vertente tópico-retórica do pós-positivismo, a estrutura das 

decisões jurídicas se funda no esforço de persuasão e convencimento. Esse novo modelo 

de legitimação das decisões judiciais tem como pressuposto o reconhecimento da 

natureza dialética e argumentativa do direito. A forma de pensar tópico-retórica visa, 

assim, dar ênfase aos mecanismos persuasivos que formam o discurso jurídico, 

buscando o consenso, para dar suporte e legitimidade à decisão judicial. 

Outra vertente do pós-positivismo de fundamental relevância é aquela que 

busca recuperar a força normativa dos princípios de direito, com todo seu potencial 

valorativo.  O estudo da teoria da decisão judicial recebeu grande contribuição de 

Ronald Dworkin que criou um modelo segundo o qual o trabalho do juiz é reconstruir 

racionalmente a ordem jurídica vigente, identificando os princípios fundamentais que 

lhe dão sentido. 

A exemplo de Dworkin, Alexy desenvolve sua teoria inserindo os princípios no 

seu modelo de sistema jurídico.  Além disso, comunga também com a preocupação de 

Dworkin, no sentido de restringir o âmbito da discricionariedade judicial.  Entretanto, 

sob o ponto de vista da decisão judicial, a grande diferença entre os dois é que Alexy 

desenvolve uma teoria procedimental para a obtenção da resposta correta, evitando, 

dessa forma, o recurso ao juiz Hércules desenvolvido por Dworkin. 

Dentro deste panorama do pensamento jurídico contemporâneo, não há como 

se olvidar os estudos hermenêuticos de Heidegger e Gadamer, que analisaram e 

difundiram o conceito da pré-compreensão.  Heidegger (1988, pág. 207) entende que a 

interpretação de algo como algo se funda, essencialmente, numa posição prévia, visão 
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prévia e concepção prévia. A interpretação, assim, segundo o autor, nunca é a apreensão 

de um dado preliminar isenta de pressuposições. 

Para Gadamer, de igual forma, toda experiência hermenêutica pressupõe uma 

inserção no processo de transmissão da tradição. Há um movimento antecipatório da 

compreensão, a pré-compreensão, que constitui um momento essencial do fenômeno 

hermenêutico e é impossível ao intérprete despreender-se do círculo da compreensão.  

As análises até aqui empreendidas são fundamentais para a concretização dos 

direitos fundamentais, pois, dado ao caráter aberto e amplo da constituição, os 

problemas de interpretação surgem com maior freqüência do que em outros setores do 

direito, em que as normas são mais detalhadas. 

Nesse sentido, expõe Konrad Hesse (1992, p. 35) que o objetivo da 

interpretação constitucional é deduzir o resultado constitucionalmente correto através de 

um procedimento racional e controlável e fundamentar esse mesmo resultado, criando 

certeza e previsibilidade jurídicas e não apenas a solução de determinado caso concreto. 

A teoria tradicional da interpretação persegue revelar a vontade objetiva da 

norma ou a vontade subjetiva do legislador mediante a análise do texto, de seu processo 

de criação, além do sentido e finalidade da norma.  Porém, demonstra Hesse (1992, p. 

38) que essa idéia tradicional apresenta uma série de dificuldades, em especial porque 

os métodos de interpretação tradicional não oferecem orientação suficiente, já que 

deixam em aberto qual orientação seguir quando conduzem a resultados de 

interpretação diferentes. 

Pode-se afirmar que a interpretação constitucional é concretização. O 

procedimento de concretização proposto por Hesse (1998, p. 63) prevê que no avanço 

tópico, guiado e limitado normativamente, devem ser achados e demonstrados pontos de 

vista dirigentes que são buscados e fundamentam a decisão final da maneira mais 

convincente possível.   Se esses pontos de vista contêm premissas materialmente 

apropriadas, elas possibilitam deduções que conduzem ou contribuem para a resolução 

de problemas.  O intérprete, então, deve escolher os pontos de vista – topoi - 

apropriados, excluindo os demais. 

Hesse (1992, p. 45) refere que aos princípios de interpretação constitucional 

corresponde a missão de orientar o processo de interpretação.  Dentre esses princípios, o 

autor ressalta, em primeiro lugar, o princípio da unidade da constituição, pelo qual a 
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constituição deve ser sempre interpretada de tal maneira que se evitem contradições 

com as outras normas da mesma constituição (HESSE, 1992, p. 45). Em íntima relação 

com o primeiro, Hesse relaciona o princípio da concordância prática, que estabelece os 

limites dentro da ponderação de valores, na hipótese de conflito entre os bens jurídicos 

protegidos pela norma constitucional (HESSE, 1992, p. 46).  

Hesse (1992, p. 47) destaca, ainda, o princípio da correção funcional, segundo 

o qual, se a constituição regula de uma determinada maneira a repartição de atribuições 

dos agentes das funções estatais, o órgão de interpretação deve manter-se fiel às funções 

previamente estabelecidas.  Outro princípio destacado é o da eficácia integradora.  

Assim, se a constituição se propõe a criação e manutenção da unidade política, tal fato 

exige outorgar preferência à interpretação que promova e mantenha a dita unidade.  

Por fim, o último critério apontado por Hesse (1992, p. 47) é o da força 

normativa da constituição, que pugna que se dê preferência à solução dos problemas 

jurídico-constitucionais que conduzam à máxima efetividade da norma constitucional.  

De acordo com o princípio da máxima efetividade, o intérprete constitucional deve ter 

compromisso com a efetividade da constituição de forma que, entre interpretações 

possíveis, deverá preferir aquela que permita a atuação da vontade constitucional, 

evitando-se ao máximo soluções que “se refugiem no argumento da não auto-

aplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão do legislador” (BARROSO; 

BARCELOS, 2006, p. 364). 

Fixadas as balizas essenciais da hermenêutica constitucional concretizadora, 

passa-se no item seguinte, a analisar a definição e conteúdo dos direitos fundamentais, 

como pressuposto para análise dos direitos trabalhistas individuais fundamentais. 

 

3. DEFINIÇÃO E CONTEÚDO DOS DIREITO FUNDAMENTAIS 

 

 

A conceituação do que sejam direitos fundamentais é particularmente difícil, 

tendo em vista a ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no 

envolver histórico.  Aumenta essa dificuldade o fato de se empregarem várias 
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expressões para designá-los, como “direitos naturais”, “direitos humanos”, “direitos 

públicos subjetivos”, “liberdades fundamentais”  6 etc. 

A expressão direitos fundamentais, consoante assinala José Afonso da Silva 

(2005, p. 56) não significa esfera privada contraposta à atividade pública, mas sim 

“limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela 

dependem”.  Da definição exposta pelo autor, verifica-se sua posição no sentido de 

limitar a expressão ao campo de abrangência da proteção dos particulares contra o 

Estado. 

Uma noção mais atualizada dos direitos fundamentais, porém, conduz à 

conclusão de que estes representam a constitucionalização dos direitos humanos que 

gozaram de alto grau de justificação ao longo da história e que são reconhecidos como 

condição para o exercício dos demais direitos.  Haveria, dessa forma, “um conteúdo 

mínimo de direitos fundamentais que caracterizam o direito de um Estado Democrático” 

(SAMPAIO, 2006, p. 17). 

Quanto ao conteúdo dos direitos fundamentais, esse foi sendo paulatinamente 

alterado, a partir da verificação do seu caráter histórico.  Com efeito, consoante assinala 

Canotilho (1989, p. 425), os direitos fundamentais “pressupõem concepções de Estado e 

de Constituição decisivamente operantes na atividade interpretativo-concretizadora das 

normas constitucionais”.   

Numa perspectiva atual, reconhecem-se os direitos fundamentais como tendo 

uma dupla dimensão: subjetiva e objetiva. Em sua significação objetiva “os direitos 

fundamentais representam as bases do consenso sobre os valores de uma sociedade 

democrática, ou seja, sua função é a de sistematizar o conteúdo axiológico objetivo do 

ordenamento democrático escolhido pelos cidadãos”. Já em sua dimensão subjetiva, os 

direitos fundamentais “têm a função de tutelar a liberdade, a autonomia e a segurança 

dos cidadãos, não só em suas relações com o Estado, mas em relação aos demais 

membros da sociedade” (SAMPAIO, 2006, p. 34-35). 

                                                 
6 Consoante assinala Virgílio Afonso da Silva (2005, p. 55) a expressão direitos naturais refere-se 
“àqueles inerentes à natureza do homem; direito inatos que cabem ao homem só pelo fato de ser homem”.   
Já direitos humanos é a expressão preferida nos documentos internacionais, sendo terminologia pouco 
usada na doutrina, salvo para referir-se aos direitos civis ou liberdades civis.  Os direitos públicos 
subjetivos constituem “um conceito técnico-jurídico do Estado Liberal, preso, como a concepção direitos 
individuais, à concepção individualista do homem (SILVA, 2005, p. 55). Liberdades fundamentais ou 
liberdades públicas são expressões ligadas à concepção dos direitos públicos subjetivos e direitos 
individuais”. 
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4. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS TRABALHISTAS INDIVIDUAIS 

INSERTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

Cumpre, agora, pormenorizar o estudo sobre o conteúdo do art. 7º da 

Constituição, ressaltando que o seu caput estabelece a consagração do princípio da 

proteção, ao estabelecer o rol como o mínimo de direitos aplicáveis.  

Estabelece, inicialmente, o inciso I do art. 7º da Constituição a proteção da 

relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, o que deverá ser 

feito nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre 

outros direitos.  Porém, a lei complementar que deveria regulamentar o referido inciso 

até hoje não foi formulada. Em conseqüência, o inciso ainda não tem eficácia plena7, já 

que faz expressa referência que a proteção se dará “nos termos de lei complementar”. O 

ato das disposições constitucionais transitórias, já prevendo a demora na promulgação 

da lei complementar, estabeleceu aumento na multa rescisória do fundo de garantia do 

tempo de serviço, além de fixar hipóteses de estabilidade provisória da gestante e do 

membro da comissão interna de prevenção de acidentes.  

Questiona-se se o disposto no art. 7º, inciso I, constitui direito fundamental do 

trabalhador, independentemente de sua qualificação como empregado. Nesse aspecto, 

convém observar que a adoção de mecanismos que busquem evitar a despedida abusiva 

ou sem justa causa vem ao encontro dos princípios básicos de proteção da dignidade do 

trabalhador. Afinal, sua força de trabalho é a sua forma de sobrevivência.  Contudo, 

                                                 
7 José Afonso da Silva (1998, p. 86-91) distingue as normas em eficácia plena, contida e limitada, as 
quais, por seu turno, se dividem em normas de princípio institutivo e de princípio programático. Segundo 
o autor, a norma constitucional de eficácia plena dispõe precisamente sobre a matéria que se trata, 
disciplinando a conduta positiva ou negativa a ser seguida. A aplicabilidade das normas constitucionais de 
eficácia plena é imediata, sendo desnecessária a e redundante a atividade do corpo legislativo ordinário.  
Tem os seguintes caracteres essenciais: a) contêm vedações ou proibições; b) conferem isenções, 
imunidades e prerrogativas; c) não designam órgãos ou autoridades especiais para execução do comando 
constitucional; d) não indicam procedimentos solenes para sua execução; e) não demandam do legislador 
ordinário.  Já as normas de eficácia contida têm conteúdo que pode ser limitado pelo legislador ordinário, 
tendo os seguintes caracteres: a) são normas que, em regra, solicitam a intervenção do legislador 
ordinário, fazendo remissão a uma legislação futura. b) sua eficácia será plena enquanto não houver 
intervenção legislativa; c) são de aplicabilidade direta e imediata; d) alguma delas já contém um conceito 
ético judicizado; e) sua eficácia pode ser afastada pela incidência de outras normas constitucionais. Por 
sua vez, as normas de eficácia limitada são dispositivos que não se encontram à disposição do destinatário 
para, desde sua criação, regular o objeto sobre o qual versa o enunciado. As de princípio institutivo visam 
dar corpo a órgãos e instituições, e as de princípio programático são aquelas que evidenciam o caráter 
compromissório das Constituições modernas.  
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deve-se ter em mente que, a partir do momento em que se repute o direito como 

universal para todas as categorias de trabalhadores, estar-se-ia a desconsiderar as 

condições peculiares de cada tipo, em especial em relação às relações de trabalho 

autônomo.  Por tais motivos, pode-se concluir que o inciso não expressa um direito 

fundamental do trabalhador lato sensu.  

O inciso II do art. 7º da Constituição estabelece o seguro-desemprego, em caso 

de desemprego involuntário.  Trata-se de dispositivo regulamentado pela Lei nº. 

7.998/90, que em seu art. 3º estabelece os requisitos para concessão do benefício. Não 

se trata de direito fundamental do trabalhador, mas de medida que visa a garantir a 

sobrevivência do trabalhador no período de desemprego, mas que não constitui direito 

do trabalhador lato sensu. 

O direito estabelecido no inciso III do art. 7º da Constituição, o fundo de 

garantia do tempo de serviço, é tradicional na legislação brasileira desde sua instituição 

em 1966.  O FGTS foi criado, naquele ano, pela Lei nº. 5.107, inicialmente como 

sistema alternativo ao sistema estabilitário e indenizatório da CLT. O inciso II do art. 7º 

da Constituição, porém, generalizou o sistema do FGTS, deixando o regime de ser 

opcional.  Assim, embora figure no rol do art. 7º como um direito do trabalhador, na 

realidade sua inserção na Constituição significou a superação do regime de estabilidade 

decenal preconizado pelo art. 492 da CLT e da indenização prevista no art. 478 do 

mesmo diploma legal. Portanto, o fundo de garantia do tempo de serviço não é um 

direito fundamental do trabalhador, sendo, ao contrário, uma criação do legislador 

brasileiro para elidir a estabilidade decenal do empregado. 

A Constituição prevê, em seu art. 7º, inúmeras garantias relativas ao salário do 

trabalhador.  Nesse aspecto, o inciso IV estabelece o salário mínimo, fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender, segundo seus termos, “a suas necessidades 

vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”. Por sua 

vez, o inciso V estabelece o “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho” e o inciso VI a “irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 

acordo coletivo”.  O inciso VII estabelece a “garantia de salário, nunca inferior ao 
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mínimo, para os que percebem remuneração variável”. Por fim, o inciso X fixa a 

proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 

O plexo de garantias salariais inseridas nos incisos IV a VII do art. 7º deve ser 

entendido como direito fundamental do homem trabalhador, independentemente da sua 

condição de empregado.  Com efeito, a natureza alimentar da remuneração paga ao 

trabalhador, qualquer que seja a espécie, conduz à conclusão de que essas garantias são 

mínimas e essenciais. Ressalte-se, por outro lado, que, quando se menciona o salário 

mínimo, deve-se entender o salário mínimo hora, uma vez que muitas atividades 

autônomas desenvolvem-se em unidades de tempo inferiores a um mês. 

O inciso VIII do art. 7º da Constituição Federal estabelece o direito ao décimo 

terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.  

Consiste em “parcela contraprestativa paga pelo empregador ao empregado, em caráter 

de gratificação legal, no importe da remuneração devida em dezembro de cada ano ou 

no último mês contratual, caso rompido antecipadamente a dezembro o pacto” 

(DELGADO, 2004, p. 740).  

 Questão importante é saber se a parcela se insere entre os direitos 

fundamentais do trabalhador.  Nessa análise há que se separar a hipótese de qualquer 

gênero de trabalhador daquele outro, embora autônomo, possua vínculo com caráter de 

continuidade em relação ao tomador de serviços. Com efeito, para aquele trabalhador 

que desempenha um trabalho eventual, não há como se considerar o pagamento relativo 

ao 13º salário.  Contudo, para aquele que desenvolve uma relação de continuidade no 

correr do ano, não há empecilho para tal pagamento, sendo, ao contrário, medida que se 

impõe. 

O inciso IX do art. 7º da Constituição estabelece a remuneração do trabalho 

noturno superior ao trabalho diurno.  Cuida-se de tratamento diferenciado conferido ao 

trabalhador noturno em razão da exigência de labor em período em que o ambiente 

físico externo induz ao repouso.    Além disso, a proteção constitucional também se 

justifica em razão da maior dificuldade de inserção social daquele que trabalha em 

horário distinto da maioria da população.  O adicional remuneratório noturno é um 

direito fundamental do trabalhador.  É necessário salientar, contudo, que as regras da 

Consolidação das Leis do Trabalho no tocante a esse adicional não podem ser utilizadas 

de forma analógica para a fixação da remuneração devida a outras categorias que não se 
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inserem na relação de emprego. Para isso, é necessária prévia lei regulamentadora do 

tema.  

Estabelece o inciso XI do art. 7º da Constituição a participação do trabalhador 

nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, a 

participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Nem a participação nos 

lucros e resultados nem a participação na gestão da empresa constituem direitos 

fundamentais do trabalhador, não gozando das características da historicidade e caráter 

basilar de direito.   

Fixa o inciso XII do art. 7º da Constituição o salário-família pago em razão do 

dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Atualmente, o benefício é 

devido, nos termos do art. 65 da Lei nº. 8.213/91, ao segurado empregado, exceto ao 

doméstico, e ao segurado trabalhador avulso. O direito ao salário-família não constitui 

direito fundamental do trabalhador. Na verdade, trata-se de parcela ineficaz como 

medida para promover a inserção social do trabalhador e sua prole e inadequada quanto 

à forma de instituição.  

A Constituição estabelece, no inciso XIII do art. 7º, a duração do trabalho 

normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. Fixa, ainda, no inciso XIV, a jornada de seis horas para o trabalho 

realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Por sua 

vez, o inciso XVI estabelece a remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em cinqüenta por cento à do normal. A Constituição de 1988 inovou ao reduzir 

a jornada de quarenta e oito para quarenta e quatro horas semanais, fixando, além disso, 

a jornada nos turnos ininterruptos de revezamento.  Outro ponto de avanço foi a fixação 

do adicional remuneratório mínimo em 50% para a realização de horas extras.  

Não restam dúvidas de que as regras sobre a duração do trabalho insertas na 

Constituição constituem direito fundamental de todos os trabalhadores, devendo ser 

observados os critérios constitucionais para a fixação de carga horária máxima de 

trabalho.  Há, porém, uma ressalva, em relação ao tratamento jurídico do adicional 

remuneratório de horas extras. Isso porque, que, em geral, na prestação de serviços fora 

dos moldes da relação de emprego, não existe controle da jornada de trabalho do 
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prestador de serviços, o que tornaria incompatível a fixação de adicional remuneratório 

de horas extras.  

A Constituição consagra o repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos no inciso XV do art. 7º e estabelece, no inciso XVII, o gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Da 

mesma forma que o repouso semanal remunerado, também as férias são fixadas com o 

objetivo de assegurar a saúde do trabalhador e sua inserção familiar e comunitária. A 

exemplo das regras relativas à duração do trabalho, também a proteção ao descanso do 

trabalhador pode ser considerada como direito fundamental a ser garantido a todas as 

categorias de trabalhadores e não somente aos empregados.  Há que salientar, porém, 

especialmente em relação às férias, que esse direito somente se poderá efetivar em 

relação às prestações de serviços de natureza contínua no decorrer do ano, não havendo 

como se verificar nas relações de trabalho meramente eventuais.  

 A Constituição estabelece a proteção à maternidade e à paternidade.  Em seu 

art. 7º, inciso XVIII, fixa a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 

com a duração de cento e vinte dias.  O inciso XIX do art. 7º prevê a licença-

paternidade, nos termos fixados em lei.  Nos termos da Constituição, tanto a licença 

maternidade quanto a paternidade constituem direito fundamental do trabalhador, 

independentemente da sua condição de empregado.  Em última análise, cuida-se de 

proteção à infância e, desta forma, trata-se de ônus para toda a sociedade, impondo-se o 

seu respeito.  

O art. 7º estabelece, em seu inciso XXI, o aviso prévio proporcional ao tempo 

de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. Trata-se de garantia de 

mão dupla, que atinge empregados e empregadores, sendo ambos obrigados a conceder 

o aviso.  Cuida-se, portanto, de direito fundamental do trabalhador nas hipóteses de 

relação jurídica de trabalho de natureza continuativa e por tempo indeterminado. É que 

o prestador de serviços desenvolve suas atividades de modo continuado e deve conceder 

aviso prévio de que não mais deseja continuar na prestação de serviços. Tem também o 

direito de ser pré-avisado da intenção de resilição contratual. 

O art. 7º da Constituição estabelece, também, em seu inciso XXII, a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Por 

outro lado, o inciso XXVIII determina a obrigatoriedade de seguro contra acidentes de 

5181



trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 

quando incorrer em dolo ou culpa. 

Os direitos estabelecidos nos incisos XXII e XXVIII do art. 7º da Constituição 

constituem direitos fundamentais dos trabalhadores, não apenas dos empregados. 

Convém salientar que, neste caso, a redução dos riscos inerentes ao trabalho deve ser 

aplicada a qualquer tipo de trabalho humano, eventual ou contínuo, subordinado ou não, 

tendo em vista a necessidade de se assegurar a dignidade do homem trabalhador. 

A Constituição estabelece, no seu inciso XXIII do art. 7º, o adicional de 

remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.  Pode-

se afirmar que os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade não 

constituem direitos fundamentais do trabalhador. Na realidade, o direito fundamental 

está em assegurar-se ao trabalhador um meio ambiente que não tenha agentes 

insalubres, perigosos ou penosos.  Com efeito, ao se aceitar a tarifação estabelecida pela 

regulamentação dos adicionais, está-se a tolerar o trabalho humano em tais condições, o 

que, sem dúvida, não pode ser alçado à condição de direito fundamental do empregado.  

Assim, a existência dos adicionais e a conseqüente permanência dos agentes insalubres, 

perigosos e penosos é uma característica para funcionamento do sistema econômico, 

sem, contudo, configurar direito fundamental do trabalhador. 

Estabelece o inciso XXIV do art. 7º da Constituição o direito à aposentadoria. 

O próprio texto constitucional estabelece as condições e requisitos para sua concessão. 

.A aposentadoria é um direito fundamental do trabalhador.  Com efeito, trata-se de um 

benefício de ordem previdenciária, sujeito, portanto, às contribuições do trabalhador e 

sua filiação ao regime de previdência social.  Como o trabalhador, em geral, conta 

apenas com a sua força de serviço, é necessário algum mecanismo para assegurar sua 

subsistência no momento em que a prestação de serviços se torna mais dificultosa.  

Assim, a aposentadoria é um dos direitos básicos do homem trabalhador. 

O inciso XXV do art. 7º da Constituição prevê que é assegurada a assistência 

gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches 

e pré-escolas. O inciso refere-se à educação infantil.  A previsão do art. 7º, inciso XXV, 

da Constituição Federal constitui direito fundamental do trabalhador. Tal direito deverá 

ser assegurado prioritariamente pelo Estado e subsidiariamente pela iniciativa privada, 

através da instalação de creches patrocinadas pelos empregadores.  Convém, entretanto, 

5182



observar que, antes da necessária regulamentação, a exigência inserta no inciso sob 

exame somente se sustenta nas hipóteses em que as normas coletivas da categoria 

regulamentem o dever de criação de creches e educação pré-escolar patrocinadas pelo 

empregador. 

O art. 7º, inciso XXVI, da Constituição preceitua o reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho. Tal reconhecimento é importante na medida 

em que o direito do trabalho, além das regras de ordem heterônoma, convive, também, 

com diversas regras de ordem autônoma. O reconhecimento de convenções e acordos 

coletivos é um direito fundamental do trabalhador, intimamente ligado aos direitos 

fundamentais coletivos dos trabalhadores, como o direito de sindicalização e de greve. 

De acordo com o inciso XXIX do art. 7º da Constituição, o direito de ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, tem o prazo prescricional de 

cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a 

extinção do contrato de trabalho.  A redação do dispositivo foi dada pela Emenda 

Constitucional nº. 28/00, pois anteriormente os créditos trabalhistas rurais eram 

imprescritíveis no curso da relação de emprego. A inserção do inciso XXIX no art. 7º 

causa estranheza porque se está a tratar de extinção do direito de ação e não 

propriamente de direito assegurado ao empregado.  

 A redação inicial do dispositivo parece fazer crer que o que se estabelece é o 

direito de ação. Porém, logo se verifica que tal interpretação não corresponde à 

realidade, uma vez que a pretensão foi realmente a de elevar ao nível constitucional os 

prazos prescricionais dos créditos trabalhistas.  Ressalte-se, neste aspecto, que, se não 

fosse para estabelecer o prazo prescricional, o inciso seria completamente 

desnecessário, porquanto o direito de ação já se encontra previsto no art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição.  Não se trata, assim, de direito fundamental do trabalhador, 

sendo, ao contrário, medida apenas conjuntural, de verificação dos prazos hábeis ao 

reconhecimento da prescrição. 

O art. 7º da Constituição fixa um rol de medidas antidiscriminatórias e 

protetivas, com o objetivo de favorecer o mercado de trabalho para categorias 

especialmente prejudicadas.  Com esse objetivo, estabelece, em seu inciso XX, a 

proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 
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termos da lei.  Outrossim, no inciso XXVII, fixa a proteção em face da automação, na 

forma da lei.  

Em relação à vedação de práticas discriminatórias, estabelece o art. 7º, em seu 

inciso XXX, a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério 

de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Já no inciso XXXI fixa a 

proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência. Por fim, no inciso XXXII preceitua a proibição de 

distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais 

respectivos.   

Assim, ao vedar práticas discriminatórias e ao promover o mercado de 

trabalho, a Constituição atende à promoção do princípio da igualdade, já analisado neste 

trabalho.  Trata-se, portanto, de direitos fundamentais dos trabalhadores, aplicáveis não 

apenas às hipóteses de relação de emprego, mas também às diversas formas de relação 

de trabalho. 

Estabelece o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição a proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Trata-se da 

proteção constitucional contra o trabalho infantil e adolescente, aperfeiçoada pela 

Emenda Constitucional n. 20, que aumentou de quatorze para dezesseis anos a idade 

mínima para o trabalho. Conforme se verifica, a previsão constitucional de proteção à 

infância e à adolescência vai ao encontro de todo o normativo internacional protetivo, 

configurando-se, assim, direito fundamental dos trabalhadores. 

O inciso XXXIV do art. 7º da Constituição estabelece a igualdade de direitos 

entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Esse 

último é aquele trabalhador que presta serviços a inúmeras empresas, através de 

entidade de classe, por intermédio desta e sem vínculo empregatício. Assim, 

caracterizam o trabalho avulso a intermediação do sindicato ou órgão específico de 

colocação de mão-de-obra, a curta duração dos serviços e a prevalência da forma de 

rateio para a remuneração.  

A igualdade de direitos, propiciada pela Constituição de 1988, entre avulsos e 

empregados fortalece a tese de que também alguns direitos, dado o seu caráter de 
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direitos fundamentais, devem ser assegurados às categorias não inseridas nas relações 

de emprego.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já foi referido, este trabalho tem como proposta apresentar os 

parâmetros mínimos de proteção ao trabalhador lato sensu, a serem aplicados com base 

no reconhecimento dos direitos fundamentais trabalhistas. Neste aspecto, ressalte-se a 

possibilidade de se reconhecer direitos fundamentais aos trabalhadores 

independentemente de qualquer alteração legislativa. 

Essa aplicação direta dos direitos fundamentais pode ser reconhecida pela 

jurisprudência, a partir do desenvolvimento de interpretações que primem pelo 

reconhecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, a partir de uma 

hermenêutica constitucional concretizadora.  A partir de tal hermenêutica, reconhece-se 

que os direitos fundamentais trabalhistas são aplicáveis a todas as categorias de 

trabalhadores, não apenas àqueles que sejam empregados. 

Assim, podem-se apontar como aplicáveis às relações de trabalho dos 

trabalhadores em sentido amplo os seguintes direitos trabalhistas fundamentais 

indicados no art. 7º da Constituição Federal: incisos IV (salário mínimo hora), V 

(proporcionalidade da contraprestação à extensão e complexidade do trabalho), VI 

(irredutibilidade da contraprestação), VII (garantia do salário mínimo), IX 

(contraprestação noturna superior à diurna), X (proibição da retenção dolosa da 

contraprestação), XIII (limitação da jornada de trabalho) XV (repouso semanal 

remunerado), XVI (remuneração superior do trabalho extraordinário), XVIII (licença à 

gestante), XIX (licença-paternidade), XX (proteção do mercado da mulher), XXI 

(aviso-prévio) XXII (redução dos riscos inerentes ao trabalho) XXIV (aposentadoria), 

XXV (assistência gratuita aos filhos e dependentes), XXVI (reconhecimento dos 

acordos e convenções coletivas), XXVII (proteção em face da automação), XXVIII 

(seguro contra acidentes de trabalho), XXX (proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivos discriminatórios), XXXI 

(proibição de discriminação com o portador de deficiência), XXXII (proibição de 

distinção entre trabalhadores intelectuais e manuais), XXXIII (proibição de trabalho 
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noturno, insalubre ou perigoso ao menor de dezoito anos e de qualquer trabalho ao 

menor de dezesseis anos).  Além dos direitos trabalhistas fundamentais individuais 

citados, são também aplicáveis às relações de trabalho de natureza contínua, os direitos 

a férias e ao décimo terceiro salário.  

Com base em tais standards mínimos, pode-se empreender uma tutela mínima 

às relações de trabalho em sentido amplo, através do reconhecimento da aplicação direta 

dos direitos fundamentais trabalhistas individuais às relações de trabalho em sentido 

amplo, que são a tônica no panorama atual do mundo do trabalho 
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DANOS MORAIS NA FASE PRÉ-CONTRATUAL DAS 

RELAÇÕES INDIVIDUAIS TRABALHISTAS 

 

 

Hebe Mara Sá Silva∗

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de demonstrar como está sendo aplicado o instituto da 

responsabilidade civil no direito do trabalho quando o assunto é pré-contrato e como se 

quantifica os danos morais para reparar a lesão do empregado que estava com a 

perspectiva de conseguir aquele emprego. Durante muito tempo, a Justiça obreira nem 

tinha competência para as questões que envolviam responsabilidade civil, muito menos 

sua conseqüente reparação. E hoje, mostrando um grande avanço, já são inúmeras decisões 

punindo empresas, por meio de danos morais e materiais, que não respeitam a boa- fé na 

fase das tratativas do contrato de trabalho.A condenação por danos morais deve, antes de 

mais nada, atender os reclamos e anseios de justiça, não só do cidadão, mas da sociedade 

como um todo. No sistema jurídico brasileiro, todo poder para decidir o quantum 

indenizatório, fica nas mãos do juiz, que utilizará sua experiência, a razoabilidade e 

algumas “regras” imprescindíveis para não fazer nenhuma injustiça e manter a paz social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO CIVIL – DIREITO DO TRABALHO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS –– RELAÇÃO DE TRABALHO – 

FASE PRÉ-CONTRATUAL. 

 

 

ABSTRACT 

This article directs to demonstrate how the civil responsibility has been applied in work 

law when the subject is before the contract and how it is quantified the moral damages to 
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repair the employee’s lesion that was with the perspective of getting that job. For a long 

time, the work law didn’t have jurisdiction for judge cases that involved civil 

responsibility and the resulting recompense. Nowadays, showing a great progress, that is a 

lot of decisions punishing business, by the moral and material damages, that don’t respect 

the honest intention before the work contract. The condemnation for moral damages must, 

before anything else, satisfy the wishes of justice of the society. In the Brazilian juridical 

system, only the judge can decide the value of the indenization. He will use the 

experience, good-sense and a couple of necessary rules for don’t make inequity and keep 

the harmony of the society. 

 

KEY-WORDS: CIVIL LAW – WORK LAW – CIVIL RESPONSIBILITY – MORAL 

DAMAGES – WORK RELATIONSHIP – PHASE BEFORE THE CONTRACT. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Diante da ampliação da competência da Justiça do Trabalho consolidada 

pela Emenda Constitucional n. 45 em, não há mais dúvidas no que tange a matéria da 

responsabilidade civil na justiça obreira. 

Esse instituto sempre está presente em temas mais rotineiros, como, por 

exemplo, assédio moral, assédio sexual, acidente de trabalho, discriminações, etc. 

Normalmente, acontecem durante o contrato de trabalho ou na sua extinção. 

No entanto, o tema a ser tratado nesse artigo, difícil de ser visualizado, mas 

que a Justiça do Trabalho tem feito seu papel com muita competência que é a 

responsabilidade civil do futuro empregador nas fases das tratativas. 

 

 
1 DANO MORAL NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 
Antes da Constituição Federal de 1998, não era possível falar em dano 

moral trabalhista e até depois desta Carta Magna, poucos eram os doutrinadores que se 

arriscavam a escrever sobre a matéria. 
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Contudo, a partir de 1995, diversos autores passaram a defender a 

possibilidade de que o trabalhador pudesse ser vítima de dano moral e indenizado com 

fundamento na responsabilidade civil, independentemente das indenizações reguladas no 

Direito do Trabalho. (FLORINDO apud MELO, 2007) 

O dano moral, atualmente, possui assento constitucional, no artigo 5º, 

incisos V e X. Vale a pena transcrevê-los: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
[...] 
X – são invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação.  

 
Assim, há dois momentos quanto ao dano moral: antes da Constituição, 

momento duvidoso para alguns e discutido por muitos e com inúmeras correntes. O 

segundo momento com a Constituição Federal de 1988, onde se deixou bem claro o 

cabimento desse instituto, tendo como objetivo coibir ofensas de ordem psíquicas. 

Não podia, logicamente, a Constituição dar tanta importância a dignidade 

da pessoa e deixar de lado a forma protegê-lo. 

No direito brasileiro, encontra-se a reparação do dano moral protegida em 

várias legislações. No direito do trabalho, por sua vez, também é chamado a contribuir 

para com respeito entre os homens, e a conseqüente e sintonizada evolução do Direito 

brasileiro, posto que as relações de trabalho também são palco das ofensas que afetam a 

personalidade da pessoa humana. Isso pode ser logicamente explicado pela essência da 

relação empregado e empregador, até pela convivência habitual, estão sempre sujeitos a 

sofrer danos, ou causar dano (um ao outro), seja ele moral ou material.  

Em outras palavras, são danos morais trabalhistas as ofensas aos atributos 

físicos, valorativos e psíquicos ou intelectuais, decorrentes da relação de trabalho, 

suscetíveis de gerar padecimentos sentimentais ou ainda como decorrência do uso não 

autorizado da imagem ou da violação do bom nome da pessoa jurídica e, finalmente, os 

causados aos valores culturais de certa comunidade (BELMONTE, 2007, p. 117-118). 
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Desta forma, constata-se que o dano moral trabalhista é uma via de duas 

mãos: tanto pode ser praticado pelo empregado contra o empregador, quanto por este 

contra aquele. Naturalmente, em razão da subordinação a que está submetido, é o 

empregado quem mais está exposto a esta possibilidade.  Pode-se observar essa afirmação 

através dos exemplos dados por Nehemias Domingos de Melo (2007, p.22): 
Com muito maior freqüência, se pode identificar a prática de atos ilícitos 
perpetrados pelo empregador contra seus empregados, tais como a falsa 
imputação de crime como forma de justificar, de maneira mesquinha, uma 
dispensa imotivada sem a obrigação de indenizar; o assédio sexual e moral; 
divulgação de fatos que somente dizem respeito à vida do empregado e à 
empresa; dentre outros ilícitos que ocorrem na prática diária, que ensejam a 
indenização por danos morais. 

 
Contudo, o empregado pode também cometer ilícitos ensejadores de dano 

moral, dependendo da função que ele ocupe na empresa. Pode, por exemplo, ser detentor 

de informações confidenciais envolvendo os negócios do empregador ou até mesmo 

atribuir difamação ou calúnia à empresa de forma que reflita negativamente nos negócios 

de faturamento desta. 

Embora possa ser praticado por ambas as partes no contrato de trabalho, o 

dano moral incide com mais freqüência sobre o trabalhador durante contrato de trabalho e 

na sua extinção, sendo possível também antes de o contrato de trabalho se firmar, apenas 

nas tratativas. 

 

1.1 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR DANO AO 

EMPREGADO 

 

Para saber se a responsabilidade civil do empregador por dano ao 

empregado é objetiva ou subjetiva, deve-se analisar o caso concreto, afinal de contas não 

há resposta em lei. E continua Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze Gagliano (2006, 

p.243): 
Em verdade, acreditamos que, em condições normais, a responsabilidade, 
nesses casos, é, sim, subjetiva, salvo alguma previsão legal específica de 
objetivação da responsabilidade, como a do Estado (art. 37, § 6º da CF/88) ou 
decorrente de ato de empregado.  
Todavia não podemos descurar da nova regra da parte final do parágrafo único 
do art. 927 do Código Civil, que estabelece que “quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem.” 
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Assim, aplicando-se a regra do Código Civil nas relações empregatícias, 

sabe-se que há o princípio da alteridade (art. 2º da CLT), cujo empregador deve assumir os 

riscos da atividade econômica, sendo este mais um caso para responsabilizar 

objetivamente o empregador.   

Confirma Savatier (apud SALIM, 2006, p. 17):  
A responsabilidade, fundada no risco, consiste, portanto, na obrigação de 
indenizar o dano produzido por atividade exercida no interesse do agente e sob 
seu controle, sem que haja nenhuma indagação sobre o comportamento do 
lesante, fixando-se no elemento objetivo, isto é, na relação de causalidade entre 
o dano e a conduta do causador. 
 

As hipóteses mais comuns de responsabilidade civil do empregador por 

dano ao empregado são: ações decorrentes de acidente de trabalho (acidente-tipo, 

traumatismos, amputações, danos estéticos, seqüelas em geral etc.), quer tenham por 

origem as doenças profissionais (sejam típicas ou atípicas). Diversas outras hipóteses, 

todavia, são viáveis e têm sido levadas regularmente ao judiciário, como são os casos de 

imputação de cometimento pelo empregado de certos tipos de falta grave funcional, que 

não são, posteriormente, comprovadas, bem como, de forma geral, aquelas que impliquem 

atos de discriminação, desrespeito à vida privada do empregado, prática de atos que 

atinjam a dignidade e a honra do trabalhador.  

Diversas situações podem ser elencadas em tal contexto: revistas pessoais 

consideradas abusivas; práticas discriminatórias; transferências punitivas e em abuso de 

direito; assédio sexual; constrangimento moral no trabalho; violação da privacidade por 

escutas telefônicas; em certas circunstâncias, pelo uso injustificado do sistema de 

vigilância por câmaras de vídeo e gravações de imagens; da mesma forma, quando 

injustificada ou excessiva a fiscalização de uso da Internet, bem como violação de e-mails 

etc.    

Percebe-se que na maioria dos casos ocorrem durante o contrato de 

trabalho. Contudo, pode acontecer antes ou depois do contrato, sendo objeto desse estudo 

apenas a responsabilidade pré-contratual. 

 

2 RESPONSABILIDADE CIVIL NO PRÉ-CONTRATO DE TRABALHO 
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Tanto na responsabilidade pré-contratual ou pós-contratual se enquadram 

na responsabilidade civil extracontratual, pois na primeira (pré) o vínculo jurídico não se 

formou, e na segunda (pós) o contrato já foi extinto. 

Admite-se que a empresa, antes de contratar o empregado, obtenha 

informações sobre ambiente de trabalho e suas expectativas anteriores, exame de 

currículo, diplomas e certificados, ou seja, documentos que avalie a capacidade 

profisssional do futuro empregado, conforme leciona o mestre Rodolfo Pamplona Filho 

(2002). 

Diante de tal afirmação, conclui José Affonso Dallegrave Neto (2007) que 

o dano pré e o pós-contratual não decorrem de violação do contrato de trabalho e sim da 

ofensa a um dever de conduta, ou seja, ao princípio da boa-fé objetiva, inserido no artigo 

422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 

Por outro lado, a responsabilidade pré-contratual advém da fase das 

tratativas, conforme conceitua Caio Mário Júnior (1999, p.73.): “Pode-se determinar a 

figura jurídica da responsabilidade pré-contratual quando uma pessoa entabula 

negociações com outra, induzindo-a preparar-se para contratar e depois, 

injustificadamente, deixa de celebrar a vença”. Com isso, ficará o “ex futuro” empregador 

responsável, caso deixe de celebrar o contrato de trabalho esperado. 

A reparação pela não efetivação do contrato de trabalho, pode resultar da 

não-celebração do contrato, das tratativas deixavam de prever, como de violações da sua 

intimidade, de sua honra, do seu direito à não-discriminação arbitrária, ect. (SILVA, 2004, 

p. 38). Ou seja, no campo há um dever determinado e aceito palas partes e a quebra do 

contrato implica, por si só, na culpa presumida em virtude do inadimplemento (culpa in 

contrahendo), e isso está no código civil no artigo 422, supra-citado.1

Com a Lei n. 11.232/2005, foi inserido o art. 466-B, do Código de Processo 

Civil, reforçando ainda mais a aplicação da teoria da culpa in contrahendo, a saber: “Se 

aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, 

                                                 
1 No mesmo sentido, o Código Civil lusitano no artigo 227, adota a teoria da culpa in contrahendo, 
in verbis: “quem negocia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nas preliminares 
como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos 
danos que culposamente causar à outra parte.” 
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sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o 

mesmo efeito do contrato a ser firmado”. 

No mesmo sentido, está disposto no Código Civil no artigo 427: “a 

proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da 

natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso” 

Diante desse artigo, faz-se importante diferenciar pré-contrato de 

negociações prévias. José Affonso Dallegrave Neto (2007) citando Luciano Coelho 

explica que o pré-contrato é um ato jurídico perfeito e acabado que tem por objeto a 

promessa de celebração de um contrato futuro e, portanto, com efeito vinculante às partes. 

Ainda menciona como exemplo o pré-contrato dos jogadores de futebol ou mesmo o caso 

dos trabalhadores que aceitam dar seu nome para que a instituição obtenha autorização de 

funcionamento (caso de cursos universitários, escolas ou farmácias) mediante promessa 

expressa de contratação posterior. Nessa hipótese, caso não efetive a contratação, existe 

dano, mas esse dano não decorre de responsabilidade pré-contratual e sim de violação ao 

pré-contrato. Já as negociações preliminares são constituídas de fatos e tratativas em fase 

incipiente que objetivam fixar as condições e o objeto de um contrato ou um pré-contrato. 

Observa-se, portanto, o que diz a decisão a seguir: 
 
A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e decidir pedido de reparação 
de dano causado pelo descumprimento da promessa de celebrar contrato de 
trabalho, por tratar-se de controvérsia decorrente de uma relação de trabalho 
prometida e que não teria se consumado por culpa de uma das partes. Embora 
refutada por muitos, existe a chamada responsabilidade pré-contratual, 
decorrente de ação ou omissão culposas ocorridas entre a proposta e a 
aceitação. Se a aceitação da proposta é manifestada no tempo oportuno, o 
contrato estará perfeito e acabado pelo simples acordo de vontades. Mas em se 
tratando de proposta que não exige aceitação imediata, pode o policitante 
retratar-se antes de manifestar o policitado sua vontade. Entretanto, se este foi 
ilaqueado em sua boa-fé e frustrado na sua fundada esperança de contratar, tem 
ele o direito à reparação dos prejuízos sofridos. O dever de indenizar, no caso, 
explica-se, segundo alguns, pela teoria da culpa in cotraendo ou, segundo 
outros, pelo abuso de direito, mesmo que nessa fase não se entenda já existirem 
direitos.” (TRT, 3ª Região, 4ª Turma, Rel. Luiz Otávio Linhares Renault, Ac. 
N. 1383, RO n. 17739/00, DJMG 25.11.2000).  
 

Diante do exposto, conclui-se que a responsabilidade civil, nesse momento, 

resulta da quebra de um dever específico de boa-fé negocial pelo qual o dano daí 

emergente se encaixa na responsabilidade contratual. No entanto, há quem pense como 
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Caio Mário Júnior enquadrando em culpa in contraendo que advém da responsabilidade 

civil extracontratual. (apud DALLEGRAVE NETO, 2007) 

Confirmada então a responsabilidade civil na fase pré-contratual, fica ainda 

mais fácil enxergar que havendo, gerará danos materiais, às vezes, até mesmo morais. 

A reparação por dano pré-contratual, trata-se das despesas e prejuízos 

relativos à frustação da formação do contrato de trabalho, atendendo ao chamado interesse 

negativo, conforme explica José Affonso Dallegrave Neto (2007, p.106): 
O interesse contratual positivo abrangem-se todas as conseqüências da 
ineficácia de um contrato supostamente válido, havendo interesse na própria 
execução do contrato. Já o interesse contratual negativo atinge apenas o 
prejuízo traduzido no que a parte perdeu ou deixou de ganhar em fase da 
negociação encetada e posteriormente frustrada pela parte adversa; geralmente 
são despesas que sofreu para se credenciar negociação ou em razão do tempo 
que gastou (dano emergente), abrangendo também as oportunidades imediatas 
que deixaram de se concretizar (lucro cessante) em face da frustrada quebra ou 
vício contratual da parte contrária. 
 

Assim como danos patrimoniais, ficam evidentes o cabimento de 

ressarcimentos por danos morais, conforme Miriam Russo Terayama (apud SILVA, 2004, 

p. 37):  
Os entendimentos preliminares, em que se entabula possível relação futura, não 
obstante sem compromisso de ânimo definitivo, podem produzir efeitos 
jurídicos, este período pré-contratual, em que o empregador entrevista, submete 
a testes e finalmente seleciona o candidato à vaga disponível não é, em 
princípio, vinculativo, até o momento em que, pelo estágio que atingiu a 
negociação, somente admite previsão de admissão certa; a desistência 
injustificada de contratação pelo empregador pode causar prejuízo àquele que 
porventura tenha deixado outro empregado diante da promessa não 
concretizada ou mesmo desprezando oferta de igual nível ou de maior 
conveniência.    
 

Na prática, é muito comum ver candidato submetido ou coagido por 

assédio sexual ou a exames físicos vexatórios; discriminações a candidato homossexual, 

aidético, ect. Podendo, sem dúvidas, gerar indenização por danos morais já na fase pré-

contratual. Conforme ensina Alice Monteiro de Barros (1997, p. 61), o empregador deve 

proceder da seguinte maneira: 
O empregador tem a faculdade de escolher a pessoa que deseja contratar, não 
fazendo uso de agências de colocação. Entretanto, a avaliação prévia da aptidão 
do candidato torna-se freqüente, sendo comum submetê-lo a exames de 
seleção, que poderão compreender entrevista pessoal, questionário, prova 
grafológica ou teste psicotécnico, os quais, em geral, consistem em 
questionamentos sobre o caráter e personalidade do candidato, com o objetivo 
de aferir não só a aptidão para desenvolver a atividade a contento, mas também 
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as suas características psíquicas, a fim de averiguar se poderão repercutir sobre 
a regularidade de execução do contrato de trabalho. A ilicitude desses métodos 
dependerá das cautelas que forem adotadas para não interferir na vida privada 
do candidato, além do que for necessário. Logo, nesse sentido devem ser 
dirigidas as entrevistas e questionários. As perguntas formuladas precisam estar 
relacionadas com a aptidão profissional exigida para prestação do trabalho 
oferecido. O candidato, por sua vez, deverá responder às indagações com 
sinceridade, agindo ambos em clima de boa-fé e respeito. O aspirante ao 
emprego poderá, entretanto, recusar-se a responder a questões sobre aspectos 
pessoais, desde que a veracidade das informações não seja de fundamental 
importância para execução do serviço. 
 

Portanto, na esfera das negociações preliminares que pretendem a 

celebração do contrato de trabalho é evidenciada, principalmente no momento da 

entrevista. Sendo assim, eventual dano decorrente desse momento envolverá agente e 

vítima na condição jurídica de trabalhador e empresa-empregadora, violando-se o 

princípio da boa-fé não como um direito geral e absoluto, mas como um direito relativo 

aos pré-contratantes. É o que ocorre em sucessivas etapas, importando dano sujeito à 

reparação compatível (DALLEGRAVE NETO, 2007, p. 111). 

Dessa maneira, faz-se necessário mostrar o que está acontecendo nos 

últimos julgados nos Tribunais do Trabalho, quando cabe a indenização por danos morais 

na fase pré-contratual: 
PROCESSO SELETIVO. APROVAÇÃO EM TODAS AS FASES. RECUSA 
INJUSTIFICADA DA CONTRATAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA 
EMPRESA. DANO MORAL. A faculdade de sujeitar os candidatos a processo 
seletivo prévio, composto por entrevistas e dinâmicas de grupo, é uma 
faculdade do empregador que deve ser exercida com observância dos direitos 
subjetivos dos trabalhadores. Aceita a forma de seleção pelos postulantes, cabe 
ao empregador, após a aprovação dos candidatos em todas as fases, 
implementar a contratação. Salvo a limitação de vagas, que deve ser 
comunicada de início, a recusa em admitir o postulante ao emprego, sem 
motivo justificado, importa subjetivismos que infligem danos imateriais aos 
lesados. A reparação deve levar em consideração, menos os aspectos 
subjetivos, e mais a penalização da empresa que não cumpriu com sua função 
social. TRT, 2ª Região, Ac. N. 20060494187, Recurso Ordinário, Processo n. 
00500200406402001, Relator Rovirso Aparecido Boldo, Recorrentes: Venicios 
Valverde Mortess e Lojas Colombo S/ª Julgado em: 12.06.2006.2  
 

Observe-se que não é somente a frustração injustificada que gera dano pré-

contratual, mas também a violação de deveres colaterais de comportamento, como por 

exemplo, a violação de sigilo e informações. (DALLEGRAVE NETO, 2007, p. 112). 

                                                 
2 Apud, DALLEGRAVE NETO, 2007, p. 112. 
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RESPONSABILIADE PRÉ-CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 
A 
responsabilidade civil do empregador não está limitada ao período 
contratual, podendo alcançar também a fase pré-contratual. É que 
a seriedade nas negociações preliminares cria uma confiança entre 
as partes, possibilitando que se reconheça a responsabilidade 
daquele cuja desistência na concretização do negócio ensejou 
prejuízos a outrem, ante a existência de uma convicção razoável 
em torno do cumprimento das obrigações inerentes ao contrato. 
Todavia, não havendo provas de que a reclamada tenha garantido a 
contratação do reclamante, e não demonstrados os prejuízos por 
ele suportados enquanto aguardava ser convocado para iniciar suas 
atividades, não há falar em pagamento da indenização vindicada. 
TRT 3ª REGIÃO – Minas Gerais. Processo n. 00235-2006-055-03-00-7 RO. 
Primeira Turma. Relator:Convocado Rogério Valle Ferreira. Publicado em: 
04/08/2006. Disponível do site do respectivo Tribunal. 

 
TRT-PR-22-06-2007 RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL DO 
EMPREGADOR. EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ 
OBJETIVA. DESPESAS EFETUADAS PELO EMPREGADO. DEVER DE 
REPARAÇÃO. Não mais se discute a existência de deveres que, autônomos 
em relação à obrigação principal, existem antes e perduram mesmo depois de 
extinto o contrato, seja qual for sua natureza. Parte-se da premissa de que os 
contratos, em geral, representam uma complexidade de obrigações e deveres, 
inter-relacionados e, ao mesmo tempo, autônomos, pautados na idéia de que a 
relação deve se desenvolver dentro de uma ordem de cooperação. Há, portanto, 
um núcleo principal, cercado de uma série de deveres acessórios ou 
secundários. No contrato de emprego, as obrigações principais são trabalho 
(empregado) e salário (empregador) e, em torno delas, há obrigações 
acessórias, como informações esclarecimentos sobre a função a ser 
desempenhada, impossibilidade de concorrência desleal, deveres de cooperação 
e auxílio, entre outros. Nessa esteira, se o empregador condiciona a contratação 
à aquisição de veículo, pelo empregado, é legítimo que este alimente a 
expectativa de ser contratado. Se, independente de sua vontade, o ajuste não 
vem a se concretizar, não é justo que suporte a diminuição patrimonial a que 
não deu causa. Recurso provido para manter a condenação ao pagamento de 
indenização. 
TRT-PR-21629-2004-006-09-00-4-ACO-15699-2007 – 2A. TURMA.Relator: 
MARLENE T. FUVERKI SUGUIMATSU 
Publicado no DJPR em 22-06-2007 
 

Não há que se falar, portanto, em indenização na fase pré-contratual quando 

não ficar demonstrado os prejuízos causados ao futuro contratado, enquanto aguardava a 

convocação. No entanto, não há dúvidas que cabe tal ressarcimento, como no caso do 

julgado de Minas Gerais, supra-citado, onde ficou condicionada a contratação à aquisição 

de veículo, não sendo justo ele perder tal oportunidade de emprego sem dar causa, 

cabendo perfeitamente a indenização pelo dano patrimonial e moral causado. 
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Hoje em dia, é perceptível que não há dúvidas sobre o cabimento da 

indenização por danos morais na fase pré-contratual, quanto mais quando acontece uma 

prática discriminatória concomitantemente. Diante da importância dos dois julgados a 

seguir, e ainda por se tratar de fatos que aconteceram na Bahia – TRT 5ª Região: 
 
Indenização – Dano Moral – Prática Discriminatória – Responsabilidade Civil 
– Pré-Contratação O reclamante informa que, tendo ultrapassado a fase de 
seleção, para ingressar no quadro de funcionários da reclamada, através do 
programa CAPAZ de seleção de mão de obra, e tendo sido selecionado para o 
cargo de cobrador na empresa, foi convocado para pegar a relação de 
documentos e guia para realizar o exame médico admissional. Mas, “no 
momento em que se dirigiu à empresa para tomar as medidas finais a admissão, 
foi informado pelo preposto da Requerida, Sr. Alex, responsável pelos 
cobradores, que a empresa não continuaria com o processo para admiti-lo sob a 
alegação de que ele não poderia ingressar nos quadros da empresa por já ter 
sido rodoviário”  
O acionante afirma que “passou vergonha na frente de várias pessoas, numa 
siuação vexatória”.  
[...]O procedimento da reclamada foi adotado em flagrante desrespeito às 
normas constitucionais vigentes. Ocorre, nos termos do art. 3º, IV da Lei 
Maior, constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil a 
promoção do bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza ou qualquer 
outra forma de discriminação. Em razão disso, permanece como Direito e  
Garantia Fundamental o princípio da isonomia de todos os cidadãos perante a 
lei (caput do art. 5º), vedada qualquer discriminação decorrente da utilização de 
critérios de admissão.  
[...]O valor arbitrado à indenização pelo a quo – vinte vezes o piso salarial 
normativo do cobrador – entretanto, deve ser reduzido.  
[...]Isto posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reduzir o valor 
arbitrado à indenização por danos morais para seis vezes o piso salarial 
normativo do cobrador, a ser apurado em artigos liqüidatórios, para prova do 
piso salarial do cobrador, em maio de 2005, acrescido de juros, desde o 
ajuizamento da reclamação, além de correção monetária.  Custas processuais 
reduzidas para R$100,00 (cem reais).  
 3ª TURMA – TRT 5ª REGIÃO. ACÓRDÃO Nº 6372/07. RECURSO 
ORDINÁRIO Nº 00275-2006-029-05-00-1 Recorrente(s): capital transportes 
s.a  
Recorrido(s): PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO. Relatora: 
Desembargadora LOURDES LINHARES, publicado em 13.03.2005. 
 

O caso supracitado ficou comprovado que o responsável pela seleção da 

empresa agiu com discriminação perante outras pessoas, ao não contratar o reclamante por 

ter sido rodoviário. Ficou também clara a real perspectiva que o reclamante tinha para ser 

contratado, pois todos que foram chamados para conversar com o responsável pela 

seleção, foram contratados, menos o reclamante.  

A seguir, outro caso de responsabilidade na fase pré-contratual, com uma 

discriminação ainda mais explícita, envolvendo exclusão de candidato por preconceito a 
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sua religião. Mais um caso de responsabilidade civil na fase pré-contratual, combinada 

com prática discriminatória:  
  
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA – 
PRECONCEITO RELIGIOSO RESPONSABILIDADE CIVIL – PRÉ-
CONTRATAÇÃO  
O reclamante informa que, tendo ultrapassado a fase de seleção, com realização 
de entrevistas e exame escrito, além de juntada de documentação, foi 
encaminhado com carta de apresentação pelo departamento pessoal da empresa 
à filial do Bonocô, tendo se apresentado ao gerente, Sr. Osvaldino Bosque. 
Prossegue afirmando que, ao ser recebido foi apresentado à toda a equipe de 
trabalho e dirigido para reconhecimento do depósito e então fora submetido a 
entrevista .  
Disse mais que, ao ser entrevistado, foi questionado a respeito da sua formação 
intelectual e credo religioso, informando ser estudante e evangélico, da facção 
batista, sendo surpreendido pela manifestação do gerente assim transcrita: 
“Infelizmente fica para outra oportunidade, porque não aceito trabalhar com 
estudante e crente, porque vendedor na minha loja tem que se dedicar 
totalmente e vender até a própria mãe”. Informa na inicial que a justificativa do 
gerente fora de que o vendedor tem que permanecer muito tempo na empresa  e 
que não aceitaria trabalhar com ‘crente’ porque não gosta de ‘crente’, além do 
que teria dito que “suas experiências com crente foram horríveis, e que só 
deram dor de cabeça”.  
O acionante aduz ter sofrido um ‘apedrejamento moral, emocional e psíquico’ 
requerendo reconhecimento de dano moral, com a conseqüente punição, em 
forma de indenização, à empresa acionada, responsável pelos atos de seu 
preposto. Invocou, para tanto, o artigo 186 do Código Civil, além do 5º, inciso 
X, da Constituição Federal.  
[...]  
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do RECLAMANTE para fixar o 
valor da indenização em R$10.000,00, custas processuais, devidas pela 
reclamada acrescidas de R$140,00. [...] 
RECURSO ORDINÁRIO Nº 00254-2005-038-05-00-6. TRT 5ª REGIÃO. 
Recorrente(s):João de Deus Soares dos Santos e Lojas Insinuante  
Recorrido(s): OS MESMOS.Relatora: Juíza Convocada MARGARETH 
RODRIGUES COSTA. Publicado em: 12 de setembro de 2006  
 

Diante do exposto, percebe-se que são indenizações razoáveis arbitradas 

pelos juízes são um grande passo para coibir práticas discriminatórias e algumas 

arbitrariedades que acontecem durante o período das tratativas, além de compensar o 

“candidato” pelo fato constrangedor ocorrido. 

 
3 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR DANOS 
MORAIS EM TODAS AS ETAPAS DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

As eventuais divergências que ainda restavam sobre a competência da 

Justiça do Trabalho pra apreciar os danos morais decorrentes da relação de trabalho, 
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perderam sua importância diante da Emenda Constitucional 45, publicada em 31 de 

dezembro de 2004, que deu nova redação ao art.1143, da CF, que em seu inc. VI, fixou 

expressamente a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas 

por dano moral e material decorrente da relação de trabalho, acabando com as 

controvérsias que ainda restavam. 

Sendo assim, a nova redação do artigo 114 da Constituição Federal estende 

a este ramo especializado do Poder Judiciário a competência para julgar as controvérsias 

entre trabalhadores e empregadores, bem como, na forma da lei, outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho. Portanto, abre um leque ao poder jurisdicional desta 

Especializada.  

É possível fazer uma distinção da competência material nas fases que pode 

configurar o dano moral. 

Segundo Luiz de Pinho Pedreira da Silva (2004, p. 123), o Tribunais do 

Trabalho de maneira geral conhecem a competência da justiça do Trabalho em que se pede 

indenização por danos morais derivado das relações de trabalho. Para o autor a Justiça 

obreira é competente para tais ações tanto na fase contratual como na pós-contratual. Ele 

comenta que Rodolfo Pamplona Filho4 discorda da competência da Justiça do trabalho na 

fase pós-contratual “não porque a condição de empregado e empregador já estará há muito 

dissolvida, mas porque, sendo o ato lesivo à honra, de qualquer dos sujeitos de trabalho, 

praticado não mais em função da qualificação jurídica decorrente da relação dela e sim 

com o objetivo específico em relação ao patrimônio do ex-empregado como pessoa e 

cidadão”. Pinho Pedreira discorda claramente do Rodolfo Pamplona Filho por dois 

motivos: 
1º) porque o ato lesivo à honra é apenas um dentre os muitos tipos de dano 
moral; 
2º) e, principalmente, porque a competência na fase pós-contratual só existe 
quando o dano se vincula ao contrato de trabalho, como no caso dos 
empregadores que se dirigem a outros transmitindo-lhes informações 

                                                 
3 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
[...] 
VI – as relações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho. 
4 Rodolfo Pamplona Filho, hoje em dia, mudou seu posicionamento, entendendo que a Justiça do 
Trabalho é competente para julgar danos morais quando envolve relações de trabalho, em 
qualquer das fases da relação de trabalho.  
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desabonadoras e falsas sobre ex-empregado ou incluem o nome deste em lista 
negra. 
 

José Afonso Dallegrave Neto (2007, p. 116), também concorda com o 

professor Pinho Pedreira afirmando que a “competência material para apreciar o dano 

moral oriundo da violação de deveres de lealdade, proteção e informação decorrentes da 

relação de trabalho é da Justiça do Trabalho, uma vez que tais deveres de conduta são 

anexos ao contrato de trabalho, ainda que em sua fase post pactum finitum.”  

Há mais polêmica quando se fala de competência da Justiça do Trabalho 

para apreciar o cabimento de danos morais na fase pré-contratual. 

Sobre a fase pré-contratual, muitos autores discordam que a esta justiça 

especializada seja competente, como faz Luiz de Pinho Pedreira da Silva (2004) e o 

mesmo cita Wilson de Souza Campos Batalha que considera a Justiça do Trabalho 

competente nesses casos. No mesmo sentido, ele cita Miriam Terayama e João de Lima 

Teixeira: 
Em concordância com nosso atual ponto de vista, situa-se Miriam Terayama, 
em estudo sobre dano moral trabalhista, sustentando que se trata de mera 
expectativa de celebração futura de contrato para estabelecimento de relação de 
trabalho, excluída da expressão constitucional e, portanto, da competência da 
Justiça Comum, porque inexiste ainda relação empregatícia. 
Coloca-se na mesma linha de pensamento João de Lima Teixeira Filho: O dano 
moral verificado durante o processo seletivo de candidato a um posto de 
trabalho refoge à competência do Judiciário Trabalhista. É que a apreciação do 
ato lesionante se situa em período pré-contratual, não lastreado por uma relação 
jurídica de emprego ou de trabalho, sustentáculo sobre o qual se erige a 
competência dessa Justiça Especializada. A reparabilidade do dano moral 
praticado nessas circunstâncias insere-se, pois, na competência da Justiça 
Comum. 
 

Discordando desse pensamento, embora a responsabilidade civil seja fase 

pré-contratual, tal circunstância não descaracteriza a natureza trabalhista da lide, posto que 

qualquer que seja o fato decorrente da relação de trabalho se encontra diretamente 

vinculada à propositura de reclamatória trabalhista destinada a discutir direitos 

relacionados a contrato de emprego ou trabalho, apresentando uma relação direta de causa 

e efeito com o pacto laboral. Tanto é assim que, abstraindo-se a pretendida relação de 

emprego, a demanda em apreço perderia seus fundamentos lógicos e sua razão de ser.  

O que importa é que a controvérsia seja decorrente da relação de trabalho, 

aqui em sentido amplo.  
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Note-se, que a Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, cria o direito dos 

trabalhadores não serem discriminados tanto no curso do contrato quanto no momento da 

admissão, resguardado o direito de se pretender direitos relativos à condição de pré-

contratante, como pode-se observar da transcrição do seu § 1º, verbis:  
Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 
efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, 
origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste 
caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal. 
 

A respaldar esse entendimento, concluiu a 3ª Turma do TST, por 

unanimidade, em recente julgamento, segundo os fundamentos do Acórdão da Ministra 

Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, pela “competência da Justiça do Trabalho para conhecer 

e julgar pedido de indenização por danos morais ocorridos nas negociações preliminares, 

porque decorre de relação de trabalho, ainda que na fase das tratativas”. A seguir 

transcreve-se trecho do Acórdão:  
Conclui-se, ser possível o pedido de indenização por danos morais ocorridos 
nas negociações preliminares. Como a controvérsia em questão decorre de 
relação de trabalho, ainda que na fase das tratativas, compete à Justiça do 
Trabalho o seu julgamento. Ante o exposto, conheço do recurso, por afronta ao 
artigo 114, VI, da Constituição da República. (PROC. Nº TST-RR-931/2003-
006-07-00.9 - DJ - 10/02/2006)  
 

No entanto, existe jurisprudência para ambas opiniões oriundas do c. TST:  
RECURSO DE REVISTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
- DANO MORAL PÓS-CONTRATUAL. INFORMAÇÕES 
DESABONADORAS. Nos termos do inciso VI do art. 114 da Constituição 
Federal, indiscutível a competência desta Justiça para apreciar pedido de 
indenização/compensação por dano moral, uma vez que as informações 
desabonadoras prestadas pela reclamada, na qualidade de ex-empregadora do 
reclamante, que seriam causadoras do dano, pós-contratual, estão ligadas à 
relação de trabalho antes mantida entre as partes. Irrelevante, portanto, o fato 
de que essas informações tenham sido prestadas depois da extinção do contrato 
de trabalho. Se a extinção do contrato de trabalho tivesse o condão de 
transmudar a competência da Justiça do Trabalho, nenhum ex-empregado 
poderia dela se valer para pleitear quaisquer verbas. Do mesmo modo, 
nenhum dano pré-contratual (v.g. discriminação por raça, credo ou condição 
física) poderia ser apreciado nesta Justiça, o que é absurdo. Recurso 
conhecido e provido.” ( PROC. Nº TST-RR-792.300/2001.5 – DJ-30/06/2006 – 
5ª Turma – Relator Juiz Convocado JOSÉ PEDRO DE CAMARGO – grifo 
nosso).  
 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DANO MORAL. A 
competência da Justiça do Trabalho não resulta do thema decindendum, mas é 
fixada em face da questão controvertida oriunda da relação de emprego. O fato 
de tratar-se de dano extrapatrimonial sofrido pelo empregado, quer provenha 
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da fase pré-contratual, quer da contratual, quer da fase pós-contratual, 
desde que se refira ao contrato de trabalho, é o elemento determinante 
para fixação da competência do Judiciário Trabalhista. A questão já obteve 
até pronunciamento do STF, em acórdão da lavra do Ministro Sepúlveda 
Pertence, no qual se concluiu não ser relevante para fixação da competência da 
Justiça do Trabalho que a solução da lide remeta a normas de direito civil, mas 
que o fundamento do pedido se assente na relação de emprego, inserindo-se  no 
contrato de trabalho (Conflito de Jurisdição nº 6.959-6, Distrito Federal). É 
pacífica a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 392/TST 
(Resolução nº 129/2005), sobre a competência do Judiciário Trabalhista para 
conhecer e julgar ações em que se discute a reparação de dano moral praticado 
pelo empregador em razão do contrato de trabalho”. (TST - RR 2217/2001-
661-09-00.3 - 4ª T. - Rel. Min.Antônio José de Barros Levenhagen  DJU 
11.11.2005 - p. 836 – grifo nosso).  
 

Importante lembrar que a competência rationae materiae decorre da 

natureza jurídica da questão controvertida que, por sua vez, é fixada pelo pedido e pela 

causa de pedir. Desse modo, não há dúvidas quando a causa de pedir da postulação contida 

na exordial se encontra relacionada ao contrato de emprego ou de trabalho, não havendo 

que falar em demanda de natureza civil, seja o dano decorrente em qualquer das fases do 

contrato de trabalho. 

Sobre as ações por acidente do trabalho, foi preciso que o Supremo 

Tribunal Federal decidisse, a partir de um conflito negativo de competência manejado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho que seria a Justiça obreira, a partir da Emenda 

Constitucional 45/2004, o julgamento das ações de indenização por danos morais e 

patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho.5 A exceção a essa regra é somente nos 

casos de ações acidentárias do segurado contra o INSS, a fim de discutir benefício 

previdenciário, que continuam se processando na Justiça Comum Estadual, conforme art. 

109, I da CF/88.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Diante do exposto, conclui-se que: 

1. São danos morais trabalhistas as ofensas aos atributos físicos, 

valorativos e psíquicos ou intelectuais, decorrentes da relação de trabalho, suscetíveis de 

gerar padecimentos sentimentais ou ainda como decorrência do uso não autorizado da 
                                                 
5  STF – CC n. 7.204-1 – MG – Rel. Min. Carlos de Britto, j. 29.06.2005 – DJU de 03.08.2005 
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imagem ou da violação do bom nome da pessoa jurídica e, finalmente, os causados aos 

valores culturais de certa comunidade (BELMONTE, 2007, p. 117-118); 

2. O dano moral trabalhista pode ser praticado pelo empregado contra 

o empregador, quanto por este contra aquele. No entanto, em razão da subordinação, o 

empregado quem mais está exposto a esta possibilidade; 

3. Embora possa ser praticado por ambas as partes no contrato de 

trabalho, o dano moral incide com mais freqüência sobre o trabalhador durante o contrato 

de trabalho e na sua extinção, sendo possível também antes do contrato de trabalho se 

concretizar, apenas nas tratativas – fase pré-contratual; 

4. O dano pré-contratual não decorre de violação do contrato de 

trabalho e sim da ofensa a um dever de conduta, ou seja, ao princípio da boa-fé objetiva, 

conforme art. 422 do Código Civil; 

5. Pode-se determinar a responsabilidade pré-contratual quando uma 

pessoa realiza negociações com a outra, induzindo-a a preparar-se para contratar e depois, 

injustificadamente, deixa de celebrar a vença;  

6. Diferencia-se pré-contrato de negociações prévias, pois o primeiro é 

um ato jurídico perfeito e acabado que tem por objetivo a promessa de celebração de um 

contrato futuro com efeito vinculante às partes. Já as negociações preliminares são 

constituídas de fatos e tratativas em fase incipiente que objetivam fixar as condições e o 

objetivo de um contrato ou um pré-contrato; 

7. Pode gerar dano na fase pré-contratual também no caso de 

candidatos coagidos por assédio sexual ou a exames físicos vexatórios, discriminação a 

candidatos homossexual, aidético, ect; 

8. Os tribunais do trabalho no Brasil, tem punido aqueles que praticam 

atos danosos na fase das tratativas com indenizações relevantes, a fim de manter a paz 

social; 

9. A Justiça do Trabalho é plenamente competente  para apreciar danos 

morais em qualquer das fases do contrato de trabalho, diante da Emenda n. 45 da 

Constituição Federal. A dúvida era sobre a fase pré-contratual, mas o entendimento que 

prevalece é que é competência da Justiça obreira também.  
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TRABALHO E CORPO: SUJEIÇÃO DO TRABALHADOR E PRIVACIDADE 

 

Marco Antônio Villatore ∗

José Aparecido dos Santos ∗∗

 

RESUMO 

A extensão do poder diretivo do empregador está em relação direta com o objeto da relação 

de emprego. A maior parte da doutrina adota o entendimento simplificador de que é 

possível separar a força de trabalho da pessoa do trabalhador e que a pessoa humana é tanto 

o objeto do contrato como também o seu sujeito. O trabalhador, ao fornecer o trabalho, 

entretanto, não se despoja de si mesmo, do seu corpo e de sua intimidade. A experiência 

social de trabalho não pode ser separada da vida de quem o presta, e por esse processo se 

molda a personalidade do trabalhador. O defeito das análises que procuram separar o corpo 

do trabalho resulta de não enfrentarem a antinomia entre o postulado da natureza contratual 

da relação de emprego e o postulado do caráter não patrimonial do corpo humano, ambos 

previstos no ordenamento jurídico e que devem igualmente ser respeitados. Por corpo 

humano, como objeto da relação de emprego, há que se considerar a unidade material e 

psicológica do trabalho. A proteção ao trabalho em larga medida significa proteger a 

personalidade, o corpo como um ente integral. Contribui para que se amplie o poder do 

empregador à indeterminação do objeto do contrato. O perigo da indeterminação do objeto 

do contrato é transferi-lo para a pessoa (o corpo) do trabalhador, o que, em sociedade 

estruturalmente constituída em bases escravocratas, é perigoso e pode impor um retrocesso 

social. A “empresa” cria regras de “normalização do comportamento físico” dos 
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trabalhadores e isso também é objeto da relação de trabalho. Para a proteção do trabalho e 

da própria estrutura econômica é necessário ter como referencial o desenvolvimento do 

homem e de sua personalidade. Isso exige, entre outros mecanismos, a eliminação do 

trabalho degradante, a melhoria da qualidade do trabalho e a delimitação espaço-temporal 

das atividades laborais, bem como assegurar concretamente aos trabalhadores o direito de 

participarem nas políticas públicas e privadas que interferem em seu universo. Isso importa 

na criação de mais e novos espaços coletivos, com ou sem participação do Estado. É 

necessário ampliar os direitos de participação individual e coletiva. Cabe ao Estado 

valorizar, nos seus campos de atuação, os mecanismos de participação coletiva dos 

trabalhadores, como forma de desenvolvimento e emancipação. Em estado democrático de 

direito há que se dar oportunidade a que todos os afetados em suas necessidades tenham a 

possibilidade de participar da discussão argumentativa, o que exige que na respectiva 

comunidade de comunicação o “outro” seja admitido como um igual. A condição de 

eliminação dos danos morais nas relações de trabalho, bem como das variáveis do assédio 

moral e do assédio sexual, por conseguinte, é a criação de espaços coletivos em que tais 

questões possam ser enfrentadas, no campo argumentativo, como a instituição de 

ouvidorias e de espaços internos de diálogo, mas também com a participação de sindicatos 

ou grupos autônomos de empregados, de tal forma a criar novos espaços em que o direito 

de personalidade e as peculiaridades do sistema produtivo sejam debatidos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO; CORPO; PRIVACIDADE; SUBORDINAÇÃO; 

DIREITO; COLETIVO. 

 

RIASSUNTO 

L´estensione del potere direttivo del datore di lavoro è in relazione diretta con l´oggetto 

della relazione di impiego. La piú grande parte della dottrina adotta l’accordo semplicista di 

che è possibile separare la forza di lavoro dalla persona del lavoratore e che la persona 

umana è tanto l´oggetto del contratto e pure il suo soggetto. Il lavoratore, nel fornire il 

lavoro, non si spoglia di se stesso, del suo corpo e della sua intimità. L´esperienza sociale di 

lavoro non può essere separata dalla vita di chi lo realizza, e per questo processo si modella 

la personalità del lavoratore. Il difetto delle analisi che cercano di separare il corpo dal 
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lavoro risulta da non affrontare l´antinomia fra il postulato della natura contrattuale della 

relazione di lavoro e il postulato del carattere non patrimoniale del corpo umano, entrambi 

previsti nell´ordinamento giuridico e che devono essere ugualmente rispettati. Per corpo 

umano, come oggetto della relazione di lavoro, si deve considerare l´unità materiale e 

psicologica del lavoro. La protezione al lavoro in larga misura significa proteggere la 

personalità, il corpo come un ente integrale. Contribuisce affinché si possa ampliare il 

potere del lavoratore all’indeterminazione dell´oggetto del contratto. Il pericolo della 

indeterminazione dell´oggetto del contratto è trasferirlo alla persona (il corpo) del 

lavoratore, cosa che, nelle società strutturalmente costituite sulle basi schiavistiche, è 

pericolosa e può imporre un retrocesso sociale. La “ditta” crea delle regole di 

“standardizzazione del comportamento físico” dei lavoratori e anche questo è dell’oggetto 

del rapporto di lavoro. Per la protezione del lavoro e della propria struttura economica è 

necessario avere come punto di riferimento lo sviluppo dell´uomo e della sua personalità. 

Ciò richiede fra altri meccanismi, l´eliminazione del lavoro che degrada, il miglioramento 

della qualità del lavoro e la delimitazione spazio-temporale delle attività di lavoro, così 

come assicurare in concreto ai lavoratori il diritto di partecipare alle politiche pubbliche e 

private che intervengono nel loro universo. Ciò importa nella creazione di più e nuovi spazi 

collettivi, con o senza partecipazione dello Stato. È necessario ampliare i diritti di 

partecipazione individuale e collettiva. Spetta allo Stato valorizzare, nei suoi campi di 

attuazione, i meccanismi di partecipazione collettiva dei lavoratori, come forma di sviluppo 

ed emancipazione. Nello stato democratico di diritto occorre dare opportunità perché tutti i 

colpiti nelle loro necessità abbiano la possibilità di partecipare alla discussione 

argomentativa, il che esige che nella rispettiva comunità di comunicazione “l’altro” sia 

ammesso come un uguale. La condizione di eliminazione dei danni morali nei rapporti di 

lavoro, così come delle variabili delle molestie morali e sessuali, per conseguente, è la 

creazione di spazi collettivi in cui tali questioni possano essere affrontati, sul campo 

argomentativo, come l’istituzione di Servizio Reclami e di spazi interni di dialogo, ma 

anche con la partecipazione dei sindacati oppure dei gruppi autonomi di dipendenti, di tale 

forma a creare nuovi spazi nei quali il diritto di personalità e le peculiarità del sistema 

produttivo siano dibattiti. 
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PAROLE-CHIAVE: LAVORO; CORPO; PRIVACITÀ; SUBORDINAZIONE; 

DIRITTO; COLLETTIVO. 

 

INTRODUÇÃO 

É comum, nas discussões que envolvem dano moral contra o trabalhador, 

inclusive suas variáveis continuativas (assédio sexual e assédio moral), a controvérsia a 

respeito daquilo que se tem denominado “poder diretivo do empregador” e os seus limites 

em relação ao corpo do empregado. A discussão não é nova, mas assumiu características 

diferenciadas a partir do momento em foram postos, no Direito brasileiro, de forma mais 

proeminente, os direitos fundamentais do cidadão, entre eles os direitos de personalidade. 

Os limites de poder de direção decorrem de um dilema ainda mais profundo 

e constituem a base angular, a pedra fundamental de todo o Direito do Trabalho: como se 

estabelece a relação entre o poder do empregador e a sujeição do trabalhador e como isso é 

possível sem o retorno ao escravagismo. 

O dilema que se põe aos estudiosos do Direito do Trabalho pode ser bem 

resumido nas duas perguntas propostas por Alain Supiot1 como verdadeiros enigmas que a 

esfinge lançaria ao Édipo moderno: a) o trabalho, que põe em relação a pessoa com as 

coisas, é coisa ou pessoa? b) um homem livre pode submeter-se ao poder de outro homem? 

Se o trabalho é “coisa”, distinta e plenamente separável do corpo humano, 

isso significa que o trabalhador ao aliená-lo conserva em razão do próprio contrato uma 

zona privativa, sobre a qual não é lícito o empregador investir2. Contudo, essa idéia, 

prevalecente entre os estudiosos, acarreta outras perplexidades, pois indica que tudo quanto 

seja destacável do corpo pode ser alienado, o que poderia significar que por meio do 

contrato é possível alienar quaisquer elementos vitais do ser humano. De outra parte, essa 

idéia exige seja delimitado o que pode ser separado do corpo, ou seja, retorna ao dilema de 

saber qual é o conteúdo do próprio trabalho. 

                                                 
1 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 24-25. 
2 Nessa perspectiva, o contrato é ao mesmo tempo a fonte da liberdade e da sujeição do trabalhador, pois “... a 
subordinação do empregado é jurídica, porque resulta de um contrato: nele encontra seu fundamento e seus 
limites” (MARANHÃO, Délio et allii. Instituições de Direito do Trabalho, p. 251). Esse ponto de vista é 
central no pensamento prevalecente, pois indica que a fonte da própria sujeição é o contrato e os limites 
estariam no próprio contrato e que sua juridicidade reside apenas nele mesmo. 
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Por outro prisma, se o objeto do trabalho não é uma “coisa”, mas a própria 

pessoa do trabalhador, essa pessoa poderia ser considerada um servo, ou um quase-escravo, 

idéia que nos causa repulsa. Nessa perspectiva, como é possível admitir e resguardar 

espaços de liberdade e de igualdade, se aquilo que o trabalhador aliena na relação de 

trabalho é sua própria pessoa e seu próprio corpo? 

Essas questões são fundamentais na análise do conceito de dano moral, assédio moral e 

assédio sexual nas relações de trabalho, porquanto a extensão do poder diretivo do 

empregador está em relação direta com o conteúdo da relação de emprego, com o seu 

objeto. Será lícito, por exemplo, que o empregador reviste os trabalhadores caso se 

considere fazer essa revista parte do objeto da relação de emprego. Se a revista for um 

elemento estranho à relação de emprego, será considerada uma invasão de privacidade. 

 

1. TRABALHO COMO OBJETO: CORPO E FORÇA DE TRABALHO 

A relação de trabalho caracteriza-se por constituir uma relação jurídica cujo 

objeto é toda obrigação de fazer caracterizada pelo trabalho humano (colocar o trabalho 

próprio à disposição de outrem). Essa, contudo, não é uma noção que possa ser extraída da 

Antiguidade ou da Idade Média, mas que aparece apenas a partir do momento em que o 

pensamento econômico passa a tratar o trabalho como uma mercadoria, experiência recente 

da civilização.  

“A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por 

suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, 

provenham do estômago ou da fantasia”3. Contudo, embora o valor de troca uma 

mercadoria seja aferido pela “quantidade de trabalho socialmente necessária ou o tempo de 

trabalho necessário para a produção de um valor-de-uso”4, a inserção do trabalho como 

uma outra mercadoria não deixa de causar perplexidade. Foi, entretanto, a constituição do 

trabalho como mercadoria a ficção5 crucial e imprescindível para o desenvolvimento do 

                                                 
3 MARX, Karl. O Capital, v. I, p. 57. 
4 MARX, Karl. O Capital, v. I, p. 61. 
5 “Todavia, o trabalho, a terra e o dinheiro obviamente não são mercadorias. O postulado de que tudo o que é 
comprado e vendido tem que ser produzido para venda é enfaticamente irreal no que diz respeito a eles. Em 
outras palavras, de acordo com a definição empírica de uma mercadoria, eles não são mercadorias. Trabalho é 
apenas um outro nome para atividade humana que acompanha a própria vida que, por sua vez, não é 
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sistema capitalista e é, portanto, um elemento ideológico da Modernidade a partir do qual 

se constrói a idéia de mercado auto-regulável, até então inexistente.  

É justamente a lógica da mercadoria, hegemônica principalmente a partir do 

capitalismo industrial do século XIX, que nos induz a pensar o trabalho como algo 

destacável do ser humano e que pode ser colocado em um “mercado de trabalho”. 

Paulatinamente, e como típica característica do liberalismo econômico, verificou-se uma 

assimilação do trabalho a “coisa” e a prestação de serviços passa a ser mero intercâmbio de 

salário e trabalho. 

Por isso, a maior parte da doutrina adota o entendimento simplificador, mas 

coerente com aquele roteiro ideológico, de que é possível separar a força de trabalho da 

pessoa do trabalhador e que a pessoa humana é tanto o objeto do contrato como também o 

seu sujeito. Por esse mecanismo não só se justifica o trabalho como mercadoria, mas ao 

mesmo tempo se destaca a importância do trabalhador como pessoa, idéia muito cara ao 

pensamento liberal. “Porém, esse reconhecimento da importância da pessoa do trabalhador 

conduz, freqüentemente, em meio de ocultar ou negar o posto específico do corpo humano 

na relação de trabalho”6. 

A grande questão, entretanto, está em que o trabalhador, ao fornecer o 

trabalho, não se despoja de si mesmo, do seu corpo e de sua intimidade. Segue com o 

trabalho, inclusive no objeto criado pelo trabalho (mercadoria), parte da própria 

subjetividade do trabalhador. Esse elemento próprio do trabalhador, ao mesmo tempo 

sujeito e sujeitado, não imprime no trabalho nem na mercadoria produzida uma marca 

individual, uma vez que a construção da mercadoria raramente ou nunca é produto de um 

só indivíduo, mas é um produto social. Por isso, a subjetividade do trabalhador se interliga 

durante o trabalho com outras, de modo que a empresa é um ambiente não apenas de 

produção material, mas também de complexas relações sociais em que se combinam 

posições pessoais divergentes, e muitas vezes conflitantes, mas com uma finalidade 

comum: a produção de uma mercadoria.  

                                                                                                                                                     
produzida para venda mas por razões inteiramente diversas, e essa atividade não pode ser destacada do resto 
da vida, não pode ser armazenada ou mobilizada” (POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de 
nossa época, p. 94). 
6 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 78. 
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Ao Direito repugna considerar o corpo, ou seja, a dimensão biológica do 

sujeito de direito7. Foi justamente por isso que, no Brasil e no restante do mundo, a 

legislação procurou de início denominar essa nova forma de trabalho humano de “locação 

de serviços” ou “arrendamento de serviços”, aspecto ainda mais relevante entre nós do que 

na Europa, em virtude da nossa estrutura escravocrata.  

Surge nesse patamar da história uma forma de trabalho quase que totalmente 

desconhecida da sociedade brasileira, a qual se formara tendo por base apenas um regime 

escravocrata de trabalho. Não é difícil, conseguintemente, imaginar por que neste país o 

trabalho livre foi visto pela elite econômica do século XIX muito mais como um 

mecanismo de obtenção de “braços” servis. No aspecto cultural, a importação do 

trabalhador europeu tinha por finalidade “branquear” a nossa estrutura social, mas no 

aspecto econômico sua finalidade sempre foi a de suprir o trabalho escravo, daí por que 

houve tantos conflitos entre patrões e contratados. O contrato era o instrumento por meio 

do qual os proprietários rurais brasileiros pretendiam quase escravizar os colonos europeus. 

Nesse ambiente, o fundamento do trabalho só podia ser o contrato, mas o 

objeto parecia aos proprietários ser o próprio corpo do trabalhador. Aliás, não só o seu 

próprio, mas o de toda a sua família, porquanto grande parte das contratações era grupal 

(familiar), o que revela o caráter pessoal como o trabalho era visto e o modo autoritário e 

unilateral como a prestação de serviços era concebida. Nessa perspectiva, o fundamento da 

subordinação só pode ser a sujeição pessoal e hierárquica ao “patrão”. 

A idéia de sujeição pessoal e hierárquica como fundamento da relação de 

trabalho, herdeira de nossas tradições escravagistas, amoldou-se perfeitamente ao sistema 

industrial que se procurou criar a partir de 1930. É que a organização das empresas que se 

adotava no processo de industrialização de todo o mundo (fordismo) adaptava-se muito 

bem à idéia de hierarquia, e a prestação de serviços em um ambiente concentrado favorecia 

o estabelecimento de relações pessoais, marca de nossa experiência social. 

De qualquer modo, em tal ambiente cultural, a idéia de separação do 

trabalho da própria pessoa do trabalhador não deixa de ser um projeto de liberdade e de 

desenvolvimento social, visto significar de algum modo a ruptura com a visão escravagista. 

                                                 
7 IDEM, ibidem, p. 72. 
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Por isso é que se criou o denominado critério objetivo para aferir a existência de 

subordinação, segundo o qual “A subordinação não passa de poder jurídico que se exerce 

sobre a atividade”8. Assim, a atividade prestada não se confundiria com a pessoa do 

prestador do trabalho. Em que pesem seus justificados elementos ideológicos, esse ponto de 

vista, contudo, não é isento de críticas, pois, a rigor, é impossível separar a pessoa 

(trabalhador) de sua atividade, razão pela qual a afirmação de que o tomador dos serviços 

controla a atividade do trabalhador nada mais é do que um modo eufêmico de admitir o 

controle da própria pessoa do trabalhador9.  

Com efeito, o controle da atividade do empregado vai além do local e 

momento de trabalho, uma vez que o poder do empregador projeta-se para outros 

ambientes, atingindo o próprio modo de ser do prestador, inclusive nas atividades 

familiares, de lazer, de educação, ou seja, na sua própria auto-referência social. Esse é um 

efeito direto da “disciplina” do trabalho, visto que para a estruturação do regime capitalista 

não basta cada um colocar sua força de trabalho “à disposição” de outrem (mercado), mas é 

necessário um modo específico de prestar esse trabalho e para isso é necessário que a 

subjetividade se adapte às necessidades do “mercado”. 

A experiência social de trabalho não pode ser separada da vida de quem o 

presta, e por esse processo se molda a personalidade do trabalhador. Por esse caminho e em 

certa medida, o poder do empregador acaba por moldar a própria vida do trabalhador. Essa 

moldagem psicossocial decorre tanto do modo de produção capitalista como dos demais 

aspectos do paradigma da subjetividade, em que esse modo de produção está imerso.  

Por isso, “não ver que o domínio que se exerce sobre os trabalhadores é, 

antes de tudo, um domínio físico, é desconhecer o evidente”10. Esse “domínio físico”, por 

certo, não corresponde apenas ao sentido de “energia física”, mas quer significar que o 
                                                 
8 ROMITA, Arion Sayão. Contrato de Trabalho: Formação e Nota Característica, p. 240. 
9 A teoria objetiva constitui um olhar diferenciado, por outra perspectiva, da teoria subjetiva. De qualquer 
modo, o ponto de vista com que se olha o objeto pode alterar totalmente a sua compreensão. Por esse aspecto, 
é possível afirmar que a teoria objetiva da subordinação representa um sensível avanço para o entendimento 
(“desvelamento”) da relação de emprego. Não se pode perder de vista, contudo, que o poder do empregador 
decorre em realidade do domínio técnico (controle do conhecimento técnico e instrumental da produção) e do 
sistema de vigilância e divisão do trabalho e que esse poder ultrapassa os limites da própria atividade prestada 
para inserir-se na pessoa mesmo do trabalhador. A subordinação do empregado é mero desdobramento desse 
poder, ao qual se vincula dialeticamente. Assim, pretender que a subordinação decorra apenas do sistema 
jurídico, sem levar em consideração os condicionantes “pré-jurídicos” é ilusão retórica. 
10 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 76. 
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empregador dirige a pessoa do trabalhador de tal modo que interfere em sua personalidade 

e para isso utiliza o seu corpo e seu “espírito”. Esse é o aspecto singular do Direito de 

Trabalho em relação às demais áreas jurídicas11. Ainda assim, é-nos muito difícil admitir 

que o objeto da prestação de trabalho seja o próprio corpo, como destaca SUPIOT: 

A reticência em admiti-lo vem da idéia, hoje profundamente ancorada nas 
consciências, de que o corpo não é uma coisa que possa ser objeto de comércio e de 
que o direito do homem sobre seu próprio corpo é necessariamente de natureza 
extrapatrimonial. Essa qualificação nem sempre tem sido pacífica, e a relação do 
homem com seu próprio corpo foi analisada como um direito real, direito de 
propriedade ou usufruto. Se hoje se rechaça, em princípio, essa concepção 
patrimonial da relação do homem com seu corpo, se deve a que conduz a assimilar 
o corpo a uma coisa, e a uma coisa distinta da pessoa, “quando é a pessoa mesma”. 
O homem não é o proprietário de seu corpo, pois “que poderia dizer-se desse sujeito 
de direito que seria, ao mesmo tempo, o objeto de um direito?”12. 

Por isso, sedimentou-se a idéia de que o corpo humano está fora do 

comércio e seria nula qualquer estipulação nesse sentido. Mas o que é o corpo humano em 

si mesmo? Apenas os aspectos puramente físicos, ou incluem também os elementos 

psicológicos? Como seria possível, então, um contrato de trabalho, tendo em vista que o 

trabalho “sai” do corpo humano?  

Com efeito, “o trabalho é o homem mesmo, em seu corpo e em seu 

espírito”13 e não resolve o problema afirmar que o objeto do contrato de trabalho é sua 

energia, porquanto isso “suporia que esta pode separar-se do próprio corpo, separação 

inerente à noção de arrendamento de serviços...”14. Foi justamente essa impossibilidade de 

separar a energia do trabalho da pessoa do trabalhador que tornou anacrônicas as 

designações “locação de serviços” e “arrendamento de serviços” e construiu o conceito de 

“contrato de trabalho”, com a finalidade de deixar mais evidente a peculiaridade dessa 

relação e afirmar a liberdade do trabalhador. 

                                                 
11 “Que coisa constitui o objeto da prestação do trabalhador? Forçoso é reconhecer que se trata de seu corpo, e 
que se a teoria jurídica não o diz, apenas o reconhece, o direito positivo do trabalho tem aqui a sua pedra 
angular” (IDEM, ibidem, p. 74). 
12 IDEM, ibidem, p. 76-77. 
13 RIPERT, G. Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1995, p. 276. Apud SUPIOT, Alain. Critica del 
Derecho del Trabajo, p. 80. 
14 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 79. 
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O defeito das análises que procuram separar o corpo do trabalho resulta de 

não enfrentarem a antinomia entre o postulado da natureza contratual da relação de 

emprego e o postulado do caráter não patrimonial do corpo humano, ambos previstos no 

ordenamento jurídico e que devem igualmente ser respeitados15. Há na relação de trabalho 

uma tensão dialética muito profunda e que se relaciona com aspectos inconscientes do ser 

humano: a luta entre a liberdade e a necessidade, ambas em relação direta entre espírito e 

corpo. A dificuldade reside, justamente, em, de um lado, preservar o contrato, expressão de 

liberdade, mas também meio de aprisionamento, e, de outro, garantir as necessidades e, ao 

mesmo tempo, os direitos extrapatrimoniais do corpo humano.  

Esse dilema assume, no Brasil, características muito próprias em razão de 

nossa origem colonial. A nossa sociedade colonial foi construída no isolamento da 

população, a qual ficava submetida ao poder dos proprietários rurais, sem instituições 

sociais intermediárias (estatais ou sociais) que servissem de freio. Esse isolamento conduzia 

a que o poder os proprietários fosse puramente pessoal e, como descreve SOUZA, gerou 

um  

[...] conceito limite de sociedade, onde a ausência de instituições intermediárias faz 
com que o elemento familístico seja seu componente principal. Daí porque o drama 
específico dessa forma societária passa a ser descrito a partir de categorias social-
psicológicas cuja gênese aponta para as relações sociais ditas primárias. É 
precisamente como uma sociedade constitutiva e estruturalmente sadomasoquista, 
no sentido de uma patologia social específica, onde a dor alheia, o não-
reconhecimento da alteridade a perversão do prazer transformam-se em objetivo 
máximo das relações interpessoais [...]16

Em uma sociedade de tendência social sadomasoquista, em razão do modo 

como foi instituída, a criação de uma alteridade no trabalho e para o trabalho não é tarefa 

das mais fáceis e exige a construção de símbolos que possam ser apreendidos e assumidos 

como ruptura por uma ordem, a qual tende à desconsideração da pessoa e do corpo do 

outro.  

                                                 
15 IDEM, ibidem, p. 80. 
16 SOUZA, Jessé. Gilberto Freyre e a singularidade cultural brasileira, p. 301. 
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Assim, a separação do trabalho do corpo do trabalhador é apenas uma 

compreensível e louvável ficção, por meio da qual se busca preservar a essência do 

pensamento liberal (nunca entre nós experimentado em sua radicalidade, visto que nossa 

experiência é patriarcal, personalista e autoritária), pois seria inaceitável paradoxo que por 

meio do contrato o trabalhador livre se tornasse (livremente) escravo. 

A afirmação de que o trabalho se separa do corpo, entretanto, torna-se 

paradoxal por assumirmos também a idéia de uma prestação de serviços “pessoal”, ou seja, 

é realizado pela “pessoa”, o que anula todas as vantagens da ficção do critério objetivo da 

subordinação. Por isso, SUPIOT destaca que: 

A pessoa física constitui o objeto da prestação do trabalho. O corpo é o lugar, a 
passagem obrigatória da realização das obrigações do trabalhador; é a própria coisa 
que forma a matéria do contrato. Falar da relação pessoal da relação de trabalho é, 
por sua vez, ambíguo, perigoso e insuficiente. Ambíguo, porque o caráter pessoal 
do compromisso designa em regra, no direito das obrigações, o caráter intuitu 
personae da relação contratual, e não é esse caráter que aqui se quer designar. 
Perigoso, porque deixa entender que o objeto da prestação é a inteira pessoa, 
submetida a uma complexa reificação, que a análise contratual tem justamente o 
mérito de limitar. A idéia do “trabalhador livre” que animava os textos 
revolucionários cobria-se de ilusões, mas não se pode desconhecer seu único e 
verdadeiro mérito: eliminar a escravidão e a servidão, ao reconhecer ao trabalhador 
a capacidade jurídica de dispor de suas próprias forças. Insuficiente, enfim, porque 
todo contrato compromete a pessoa dos contratantes, ao ser a lei que se dão a si 
mesmos. E, em particular, todos os contratos que têm por objeto uma força humana, 
implicam um forte compromisso da pessoa que presta a atividade. [...]17

Esse paradoxo não se resolve pela distinção entre trabalho físico e 

intelectual, por meio da qual se imagina que o espaço de liberdade fica na parte intelectual. 

Mesmo o trabalho intelectual envolve dispêndio de energia física, inclusive sujeito a fatiga, 

deterioração e patologias. Assim, por corpo humano como objeto da relação de emprego há 

que se considerar não só as energias físicas como também as psíquicas, a unidade material e 

psicológica do trabalho. De outra parte, é evidente que ao contratar o trabalho o 

empregador não obtém apenas um objeto físico separável do trabalhador. O sorriso solícito 

                                                 
17 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 80-81. 
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dos vendedores dos estabelecimentos comerciais e o ar solidariamente triste dos 

empregados de empresas funerárias são aspectos da relação de emprego que demonstram 

que a “empresa” cria regras de “normalização do comportamento físico” dos 

trabalhadores18 e isso também é objeto da relação de trabalho. 

 

2. LIBERDADE E SUJEIÇÃO: AS CONTRADIÇÕES DO TRABALHO 

Pode-se argumentar que, ao se admitir o corpo como objeto do contrato de 

trabalho, estar-se-ia associando o trabalho moderno à escravidão. De fato, o trabalho 

“depois do desaparecimento da escravidão e da servidão, é um ponto de encontro da 

servidão e da liberdade, pois mesmo entre homens livre e iguais, o trabalho implica a 

organização de uma hierarquia, a submissão de uns ao poder de outros. Porém, como 

conceber uma hierarquia entre iguais?”19

A distinção entre liberdade e escravidão nunca foi fácil e é por isso que em 

ambiente totalmente diverso do nosso, Aristóteles afirmava que “o trabalhador que exerce 

um emprego mecânico sofre uma espécie de escravidão limitada”20. A Modernidade 

posiciona o trabalho em cultura totalmente diversa da Antiguidade, mas ainda assim o tema 

da liberdade em contraposição à sujeição pessoal (escravidão) é algo que se põe com 

freqüência. O mecanismo que se adotou para lidar com essa questão foi o de circunscrever 

a liberdade a uma questão puramente pessoal e formal (liberdade política e liberdade de 

contratar), ao mesmo tempo em que o escravo passou a ser associado a coisa, totalmente 

desprovida de direitos. A esse respeito, contudo, devem ser feitas algumas observações. 

Em primeiro lugar, não é a inteira pessoa do trabalhador o objeto da 

prestação de serviços. Tanto é verdade que o trabalhador é livre para preservar suas idéias e 

opiniões, bem como para não revelar sua vida privada, seus compromissos políticos ou 

religiosos. A separação da vida profissional da vida privada é uma liberdade inerente ao 

contrato, por meio do qual se rompe com a idéia de um vínculo pessoal entre o empregado 

                                                 
18 IDEM, ibidem, p. 75. 
19 IDEM, ibidem, p. 25. 
20 Aristóteles. La Politique, libro I, p. 79-80, apud SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 26.  
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e o empregador21. Por isso, o reconhecimento do corpo do trabalhador é um passo inicial 

para o reconhecimento da dimensão humana do trabalho, segundo o qual “em lugar de 

tratá-lo como uma coisa, uma mercadoria, o trabalho se analisa como uma expressão da 

pessoa do trabalhador, ou seja, como uma obra”22. É por esse modelo conceptual que se 

obtém o reconhecimento da identidade individual e da identidade coletiva do trabalhador e 

a partir daí os limites para o poder diretivo. 

Em segundo lugar, há graus diferentes de sujeição e de liberdade, bem como 

de direitos, o que significa dizer que há diferentes escravos e diferentes homens livres. 

Destaque-se que a idéia de um escravo absolutamente “coisificado” e desprovido de 

direitos é tão ficcional quanto a existência de um homem absolutamente livre e 

incondicionado23. O anseio de liberdade faz com que, escravos ou trabalhadores, lutem e 

obtenham direitos, ainda que muitas vezes os que dominam a ordem econômica procurem 

retoricamente atribuir a uma “concessão de favores” a aquisição de direitos obtida por 

difíceis e prolongadas lutas. 

Controlar os gestos, as pausas, os movimentos e a realização de 

necessidades naturais do trabalhador parece ser o objetivo último do poder do empregador. 

Esses controles e vigilâncias hoje podem também ser realizados por meios eletrônicos, seja 

por meio de câmeras seja por meio de softwares, mas nunca deixou de ser o mesmo típico 

controle do qual o taylorismo em essência é uma representação modelar. Essa constante 

pretensão de exercício do poder para áreas mais amplas do corpo, além daquelas que um 

contrato normalmente permite, nunca foi exercida sem resistência dos trabalhadores e sem 

contra-estratégias.  

                                                 
21 Por isso, como bem destaca Alain Supiot (op. cit., p. 85) a liberdade do trabalhador sempre fica ameaçada 
quando se abandona a idéia de vínculo contratual em prol da idéia de vínculos pessoais e institucionais. É em 
razão disso que gera perplexidade o fato de as principais e mais acerbas críticas contra o contrato terem 
ocorrido no intervalo entre as duas Guerras Mundiais e partido dos “adeptos de concepções totalitárias 
triunfantes em importantes nações da Europa” (GOMES, Orlando. Ensaios de direito civil e de direito do 
trabalho, p. 60). Como destaca o referido Orlando Gomes, o contrato “sai dessa crise com a sua noção e o seu 
significado profundamente abalados” (idem, ibidem) e se observa uma paulatina e constante publicização dos 
contratos.  
22 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 121. 
23 Mesmo na brutal escravidão negra, erigida sob um inusitado sistema capitalista, “a idéia da inexistência de 
direitos para os escravos é também uma espécie de ficção” (LARA, Sílvia Hunold. Os Escravos e seus 
Direitos, p. 131), principalmente porque “as lutas e movimentos empreendidos pelos escravos resultaram na 
consolidação de direitos – a maior parte permaneceu sem ser escrita, mas alguns chegaram a ser mencionados 
em documentos oficiais e até mesmo em leis” (IDEM, ibidem).  
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De outra parte, contribui para que se amplie o poder do empregador a 

indeterminação do objeto do contrato. “O poder patronal é tanto maior quanto maior é a 

margem de indeterminação das obrigações do trabalhador”24. De fato, a subordinação da 

pessoa do trabalhador é incompatível com uma determinação precisa das obrigações do 

trabalhador, pois em praticamente todos os ordenamentos jurídicos presume-se que “o 

empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal” 

(CLT, art. 456, parágrafo único). Foi justamente essa característica da relação de emprego e 

a idéia de contrato de trabalho como disponibilidade do trabalhador que favoreceu de modo 

significativo a implantação do toyotismo, a flexibilização e a globalização, o que se explica 

pelo entendimento de que são vedadas alterações substanciais do contrato, mas não as 

meramente circunstanciais, inclusive às de caráter qualitativo (forma, lugar e conteúdo do 

trabalho prestado).  

O perigo da indeterminação do objeto do contrato é transferi-lo para a 

pessoa (o corpo) do trabalhador, o que em sociedade estruturalmente constituída em bases 

escravocratas é perigoso e pode impor um retrocesso social. Há que se lembrar que um dos 

aspectos centrais do Direito do Trabalho é a construção de categorias intermediárias 

(estatais e coletivas) que se prestem ao progressivo aumento da liberdade não apenas 

pessoal, mas à liberdade social. No Brasil, a construção daquilo que se denomina 

“cidadania salarial” é, acima de tudo, a superação de nosso espectro colonial e escravagista 

e, por conseqüência, da visão do trabalho como vínculo pessoal.  

Essa visão personalista da relação de emprego ainda contamina grande parte 

de nossa estrutura (interpretação) jurídica. Por isso, ao comentar o modo como o contrato 

de emprego foi concebido na CLT, Orlando Gomes observa o seguinte: 

A relação de trabalho é tida como um vínculo de natureza eminentemente pessoal, 
que cria entre o empregado e o empregador uma comunhão de interesses, gerando 
para o trabalhador os deveres de fidelidade e de obediência, e para o padrão, o 
dever de proteção. [...] A filosofia da relação comunitária na C.L.T. não chegou ao 
ponto extremo de conceber o trabalhador como um súdito do chefe da empresa, 
conforme radicalizava a teoria anticontratual da incorporação, mas se aproxima da 
concepção segundo a qual se o empregado perde em autonomia, por exagerada 

                                                 
24 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 145. 
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subordinação, ganha em segurança, uma vez execute de boa fé, como lhe cumpre, o 
contrato de trabalho.25

A concepção autoritária e personalista da sociedade brasileira constitui uma 

dificuldade relevante para a vocação libertária do Direito do Trabalho, mas a construção de 

uma cidadania salarial tem avançado para além das projeções mais conservadoras e 

pessimistas. Assim, embora os autores da CLT não tenham escondido nem disfarçado que o 

pensamento institucional ou estatutário suplantava a concepção contratualista26, o Direito se 

constrói com base na lei, mas além dela, e a interpretação que aos poucos se impôs foi da 

natureza contratual da relação de emprego, como afirmação dos nossos anseios de liberdade 

e igualdade social27.  

 

3. SUPERAÇÃO DAS APORIAS DA SUBMISSÃO VOLUNTÁRIA – O COLETIVO 

E A HERANÇA ESCRAVAGISTA BRASILEIRA 

Como bem destaca Orlando Gomes28, com base nas lições de Cessari, a 

doutrina do contrato de trabalho tem sido re-elaborada a partir das modificações produzidas 

na função da própria empresa. De início, ainda no século XIX e início do século X, a 

empresa é tida como um modo de exercício da propriedade, enquanto o trabalho é o bem 

que o trabalhador vende. Em um segundo momento, a empresa é considerada expressão da 

atividade individual do empresário29 e o trabalho deixa de ser simples mercadoria para ter a 

                                                 
25 GOMES, Orlando. Ensaios de Direito Civil e de Direito do Trabalho, p. 161. 
26 IDEM, ibidem, p. 160. 
27 Muito mais difícil tem sido superar dialeticamente o “temor à ação coletiva dos trabalhadores” (IDEM, 
ibidem, p.160) e a decorrente tendência “política de protegê-los individualmente”. A “invenção do coletivo” 
no Brasil era ainda uma tarefa inacabada quando os fortes ventos do neoliberalismo reconduziram os debates 
para o campo do puro individualismo. 
28 IDEM, ibidem, p. 161-162. 
29 Esse momento coincide com um realismo biológico e institucional, em que a abstração da pessoa jurídica 
cede espaço à pura inserção de empresários e empregados em um processo produtivo nacional, pois o que 
importa acima de tudo são os interesses consensuais da nação. “Uma das lições que Hannah Arendt extraiu da 
experiência do totalitarismo é que ‘o primeiro passo essencial na estrada que leva à dominação total consiste 
em matar no Homem a pessoa jurídica’. Negar a função antropológica do Direito em nome de um pretenso 
realismo biológico, político ou econômico, é um ponto comum de todos os empreendimentos totalitários. Essa 
lição hoje parece esquecida pelos juristas que sustentam que a pessoa jurídica é um puro artefato sem relação 
com o ser humano concreto. Artefato, a pessoa jurídica o é, sem dúvida alguma. Mas, no universo simbólico 
que é a peculiaridade do homem, tudo é artefato. A personalidade jurídica não é decerto um fato de natureza; 
é certa representação do homem, que postula a unidade de sua carne e de seu espírito e que proíbe reduzi-lo a 
um ser biológico ou um ser mental” (SUPIOT, Alain. Homo juridicus, p. X-XI). 
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finalidade de cooperar com a projeção do empresário na produção para o mercado e para a 

nação. Em um terceiro momento, a empresa passa a ser tratada como uma importante peça 

da vida econômica e o trabalho passa a ser visto como “a substância de uma atividade que 

constitui expressão da obra coordenada de muitos indivíduos”30.  

Foi essa última modificação na função da empresa, ocorrida a partir de 1950, 

que acarretou a reelaboração da doutrina do contrato do trabalho para dar paulatinamente 

reconhecer que o trabalhador não é um “fornecedor” de serviços, mas um ser integral ao 

qual devem ser reconhecidos outros direitos relativos ao seu corpo. A contraprestação do 

trabalho deixa de ser apenas o salário e se passa a reconhecer que existem outros direitos a 

que o empregador se obriga por força do contrato, mas em razão da própria condição 

humana. Daí segue, como revela SUPIOT, a progressiva 

[...] atenção, em caráter prioritário, aos bens pessoais do trabalhador, como a saúde, 
a intimidade, a liberdade individual e a dignidade pessoal. O contrato de trabalho 
deixa de ser mero intercâmbio patrimonial traduzido no binômio trabalho-salário, 
como no primeiro momento jurídico, e deixa de ser uma relação jurídica com 
tímidas implicações na pessoa do trabalhador consubstanciadas no dever de 
proteção imposto ao empresário, como no segundo momento. Converte-se em 
instrumento que define a posição das partes como fundamento no efetivo exercício 
dos direitos individuais e sociais do trabalhador e na obrigação do empresário de 
respeitá-los no funcionamento da empresa.31

É certo também que em alguma medida a experiência dos trabalhadores 

acaba por alterar e moldar a estrutura do seu trabalho, pois o conflito de poderes faz parte 

da lógica da vida e do capital. Ao poder do empregador se contrapõe a resistência do 

trabalhador, um fenômeno dinâmico e dialético32, e tanto no campo individual como no 

coletivo há um amplo complexo de correlações de vontades e de poderes. O que não se 

pode negar, contudo, é que por conter estruturas de poder em que uma das partes encontra-

se fragilizada econômica e socialmente (o trabalhador), o empregador possui maiores 

condições de impor sua moldura e assim interferir “com mais eficiência” na pessoa do 

                                                 
30 CESSARI. Aspetti della crisi nel diritto del lavoro. In: SIMONETTO. Sulla Crisi del Diritto. Pádua: 
CEDAM, 1973, p. 19. Apud: GOMES, Orlando. Ensaios de Direito Civil e de Direito do Trabalho, p. 162. 
31 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 129. 
32 MELHADO, Reginaldo. Sujeição e Poder, p. 213. 
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trabalhador. É nesse quadro fático que se impõe verificar os limites da interferência do 

trabalho no âmbito da personalidade. 

No estabelecimento de limites ao poder dos empregadores de interferir na 

personalidade dos trabalhadores, convém em primeiro lugar reconhecer no plano simbólico 

e jurídico o que é evidente no plano fático, ou seja, que o trabalho não se separa do corpo, 

de modo que a tutela do trabalho deve ser realizada também pela perspectiva do corpo 

humano. Não o corpo humano por si mesmo, mas o corpo como uma totalidade33 e tendo 

por projeto a afirmação do sujeito corporal vivo34, a vida concreta de cada pessoa. Isso traz 

uma dificuldade de fundamentação para a natureza contratual do trabalho, mas ao mesmo 

tempo propicia a vantagem de reconhecer no trabalho os direitos inerentes à própria 

condição humana e assegurar os seus direitos subjetivos de personalidade. 

É esse aparente paradoxo que permite a publicização (por meio dos direitos 

de personalidade) do contrato de trabalho. Não vai nisso, aliás, nenhuma novidade, pois o 

Direito do Trabalho nasceu justamente para instituir várias normas públicas para regular 

relações contratuais, o que constituiu um rompimento com a tradição individualista e 

liberal. A novidade não é de conteúdo, mas de perspectiva, visto se ampliarem para o 

campo principiólogico os meios de proteção, admitindo a aplicação dos direitos 

fundamentais. 

Por outro lado, é inegável que para a maior parte da população mundial o 

trabalho é condição de sobrevivência pessoal e familiar. Não é só isso, contudo. O trabalho 

é condição para a subsistência, mas também para o próprio desenvolvimento do homem, 

visto que sem o trabalho é difícil ou impossível assegurar outros direitos fundamentais 

materiais (saúde, educação, segurança, lazer etc.), como também adequar e manter direitos 

de personalidade (imagem). 

                                                 
33 “La via più atta a superare sia il riduzionismo dualistico sia le altre concezioni, non meno riduttive, di 
impianto monistico resta l’orientamento idealistico e, insieme, cristiano – ma rinvenibile anche in Spinoza -, 
tendente a concepire il corporeo e l’incorporeo come due espressioni distinte di una medesima sostanza: 
quella unitaria del soggetto.” (TRONCARELLI, Barbara. Il Corpo Nella Prospettiva Antiriduzionistica Della 
Complessità, p. 550). 
34 DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação, p. 528. 
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O trabalho, portanto, por estar ligado ao corpo do trabalhador, vincula-se 

(positiva ou negativamente35) à sua personalidade. Por outro lado, a ausência de trabalho 

também adere (em regra negativamente) à personalidade do homem, pois tendo o trabalho 

se constituído em inegável valor cultural, sua falta transforma a pessoa em um “não-ser” na 

perspectiva econômica e social e, acima de tudo, no seu próprio ponto de vista existencial 

(psicológico), em vista da perda de sua “centralidade”, do seu “ponto heterogêneo” no caos 

homogeneizador do seu universo. 

Neste contexto, é fundamental superar a noção de trabalho como 

mercadoria, sem negar que em algum aspecto o seja. A noção de mercadoria é misteriosa 

porque encobre as características do trabalho social dos homens, apresentando-as como 

características inerentes ao produto em si. Com efeito, “desde que os homens, não importa 

o modo, trabalhem uns para os outros, adquire o trabalho uma forma social”36, mas na 

mercadoria essa relação entre homens se transforma em relação entre coisas (fetichismo). 

Por isso, é preciso enfatizar que o trabalho é acima de tudo uma construção social e coletiva 

e não um elemento puramente individual da personalidade. 

O modo como a maior parte das sociedades encontrou para superar os 

paradoxos de uma subordinação livremente consentida foi a invenção do coletivo, em 

especial os direitos coletivos, a negociação, os acordos e convenções coletivas37. A 

dimensão e a autonomia coletiva se sobrepõem ou se juntam aos espaços da autonomia 

privada individual. A liberdade coletiva se firma como um acréscimo à liberdade individual 

ou como um corretivo desta. A tensão entre liberdade e igualdade (elementos da 

individualidade) se resolve por meio da fraternidade (liberdade coletiva).  

Há no Brasil, entretanto, uma dificuldade quase patológica de lidar com as 

dimensões coletivas do trabalho. Tais dificuldades parecem decorrer, mais uma vez, da 

construção histórica da nossa sociedade, a qual tem dificuldade de lidar com instituições 

intermediárias que sirvam de freio ao poder absoluto dos que detêm a propriedade. Essa 

                                                 
35 Aqui com o sentido de exclusão dos trabalhadores a condições de aquisição de direitos de personalidade 
mínimos, ou seja, a negação do “critério material positivo” (DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação, p. 322). 
Essa negação ocorre porque “O trabalhador ‘põe’ sua vida no produto e não o recupera. Ao contrário, o objeto 
se transforma num monstro que o ataca e domina” (IDEM, ibidem, p. 323). 
36 MARX, Karl. O Capital, v. I, p. 93. 
37 SUPIOT, Alain. Critica del Derecho del Trabajo, p. 148. 
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propriedade ainda guarda os traços fundamentais de uma estrutura societária patriarcal e 

personalista em que quem a detém procura se isolar dos demais vínculos sociais e prefere 

“tratar diretamente” com seus “afilhados”. O caminho de libertação social, contudo, é o da 

construção de bases coletivas que permitam a criação de uma verdadeira liberdade que 

ultrapasse os limites do corpo sem que isso signifique esquecê-lo. 

 

4. CONCLUSÕES 

Corpo e trabalho não se separam, de modo que a proteção ao trabalho em 

larga medida significa proteger a personalidade (o corpo como um ente integral) do 

trabalhador. 

Para a proteção do trabalho, nas contradições do capitalismo 

contemporâneo, é necessário ter como referencial simbólico e jurídico ser essa proteção 

requisito para o desenvolvimento do homem e de sua personalidade, assim como para a 

própria preservação da estrutura econômica. 

Proteger o trabalho como um direito de personalidade exige a adoção de 

mecanismos que insiram maior quantidade de pessoas no sistema produtivo, ao mesmo 

tempo em que se preocupe em criar novas centralidades para aqueles que nunca 

conseguirão inserir-se no “mercado” de trabalho. Essa proteção também requer a 

eliminação do trabalho degradante, a melhoria da qualidade do trabalho e a delimitação 

espaço-temporal das atividades laborais, bem como assegurar concretamente aos 

trabalhadores o direito de participar nas políticas públicas e privadas que interferem em seu 

universo. Isso importa na criação de mais e novos espaços coletivos, com ou sem 

participação do Estado. 

É necessário ampliar os direitos de participação individual e coletiva. Não se 

pode olvidar, contudo, que tais direitos têm por finalidade precípua a concretização dos 

direitos sociais instituídos principiologicamente na Constituição, e com eles devem 

coadunar-se formal e materialmente. De qualquer modo, cabe ao Estado (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) valorizar nos seus campos de atuação os mecanismos de 

participação coletiva dos trabalhadores, como forma de desenvolvimento e emancipação, 
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tendo em conta sempre os fins materiais visados pelo Estado de Bem Social projetado na 

Constituição. 

É evidente que, no caso concreto, sempre haverá a necessidade de 

sopesamento desse princípio de direito à participação com os demais da mesma ordem 

constitucional, inclusive o direito de propriedade. Tal sopesamento deve levar em 

consideração os fundamentos da República, em especial os previstos no inciso IV (os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa) e no inciso V (o pluralismo político). Por 

pluralismo político não se pode entender a mera política partidária, mas a necessidade de 

dar vazão em um estado democrático de direito a que todos os afetados em suas 

necessidades tenham a possibilidade de participar da discussão argumentativa38. 

É certo que, para que essa participação argumentativa seja real e não uma 

ficção ou uma fraude, é necessário, que na respectiva comunidade de comunicação, o 

“outro” seja admitido como um igual, e para isso, no âmbito das relações de trabalho, é 

imprescindível, como condição para o discurso, o atendimento pelo menos parcial dos 

projetos materiais apontados, em especial a garantia de emprego. 

A condição de eliminação dos danos morais nas relações de trabalho, bem 

como das variáveis do assédio moral e do assédio sexual, por conseguinte, é a criação de 

espaços coletivos em que tais questões possam ser enfrentadas no campo argumentativo. O 

espaço estatal repressivo (demandas trabalhistas) é insuficiente e não atende às 

necessidades sociais nem aos interesses econômicos. A instituição de ouvidorias e de 

espaços internos de diálogo é uma inovação positiva, mas deve ser ampliada para permitir a 

participação de sindicatos ou grupos autônomos de empregados, de tal forma a criar novos 

espaços em que o direito de personalidade e as peculiaridades do sistema produtivo sejam 

debatidos. É necessário construir a cidadania salarial, mas, acima de tudo, é necessário 

construí-la democraticamente, e isso só é possível por meio de criação de espaços coletivos. 

                                                 
38 Esse direito de participação atende ao princípio ético-formal proposto por Dussel: “Quem argumenta com 
pretensão de validade prática, a partir do re-conhecimento recíproco como iguais de todos os participantes que 
por isso mantêm simetria na comunidade de comunicação, aceita as exigências morais procedimentais pelas 
quais todos os afetados (afetados em suas necessidades, em suas conseqüências ou pelas questões eticamente 
relevantes que se abordam) devem participar facticamente na discussão argumentativa, dispostos a chegar a 
acordos sem outra coação a não ser a do argumento melhor, enquadrando esse procedimento e as decisões 
dentro do horizonte das orientações que emanam do princípio ético-mateiral já definido” (DUSSEL, Enrique. 
Ética da Libertação, p. 216). 
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ASSÉDIO MORAL: DOS EFEITOS E ASPECTOS PROBATÓRIOS DO 

PSICOTERROR NO AMBIENTE DE TRABALHO EMPRESARIAL 
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RESUMO 

 
O assédio moral tem sido reconhecido como um fenômeno destruidor do trabalho, redutor 

de produtividade, que favorece a rotatividade e a demissão de funcionários por desgaste 

psicológico e debilidade física. Nesta linha, considera-se assédio moral apenas aquilo que 

preencher a totalidade dos elementos caracterizadores, quais sejam: (a) a abusividade da 

conduta dolosa; (b) a repetição e o prolongamento desta conduta; (c) o ataque à dignidade 

psíquica; (d) o dano psíquico-emocional. Acerca dos seus efeitos, a análise deve ser feita 

sobre diferentes óticas, a saber: (a) do empregado; (b) do empregador; (c) da coletividade. 

Para o ressarcimento do dano decorrente da ocorrência do assédio moral, deve-se buscar a 

via judicial, onde será levada em conta a dificuldade na comprovação dos acontecimentos e 

dos danos. Em razão disto, deve-se considerar a redução do ônus probatório, nos processos 

em que envolvam esta matéria, devendo a prova do dano ser produzida mediante 

presunções extraídas de indícios, conforme as regras de experiência.  

 

PALAVRAS CHAVES: ASSÉDIO MORAL; ELEMENTOS CARACTERIZADORES; 

EFEITOS;  REPARAÇÃO DE DANOS; ÔNUS DA PROVA. 

 

 

ABSTRACT 

 

Bullying has been recognized as a destructive phenomenon at work and a productivity 

reducer which triggers turnover and demission of employees due to psychological distress 

                                                           
∗ Advogado. Pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho pelo Juspodivm/ Faculdade Baiana de Direito. 
Mestrando em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia. 
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and physical debility. In this line, bullying is characterized only if it encompasses the 

totality of distinctive elements such as: (a) the abusive deliberately misleading behavior, (b) 

the repetition and prolongation of this behavior; (c) the attack against the psychic dignity; 

(d) the psychic emotional damage. Regarding to its effects, the analises should be done 

under various perspectives: (a) the employer´s; (b) the employee´s; (c) the society´s. 

Indemnity for losses due to bullying occurrence, require judicial proceedings and the 

difficulty of proving the events and damages must be taken into account. For that reason, 

the reduction of probatory charge should be considered in the processes that deal with this 

matter, and it should be accepted the proof of damage produced by presumption extracted 

from the indications, according to the rules of experience. 

 

KEYWORDS: BULLYING; CHARACTERIZING ELEMENTS; EFFECTS; DAMAGE 

REPAIR; BURDEN OF PROOF. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O assédio moral é um tema que tem despertado grande interesse social em 

razão das enormes repercussões originadas pela sua ocorrência. Inúmeros são os trabalhos e 

as pesquisas que vêm surgindo sobre a presente temática, bem como reportagens e 

denúncias veiculadas na imprensa. Entretanto, o assédio moral é pouco compreendido e 

discutido nas organizações brasileiras, sendo que as pessoas costumam confundí-lo com o 

assédio sexual.  

A importância e o mérito de se estudar um fenômeno como o assédio moral, nas 

palavras de Nascimento (2004, p. 922), é justamente: 
 

O alcance de uma definição que pode agrupar uma série de comportamentos que 
suas vítimas, principalmente aquelas que trabalham em empresas de médio e 
grande porte, notavam como sendo “algo errado”, porém pela falta de categoria 
específica deste mal, muitas vezes submetiam-se e tornavam-se cúmplices de tais 
práticas perversas.     
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Nesta linha, o assédio moral tem sido reconhecido como um fenômeno 

destruidor do trabalho, redutor de produtividade, que favorece a rotatividade e a demissão 

de funcionários por desgaste psicológico e debilidade física. No Brasil, marcado por fortes 

características patriarcais, o assédio moral torna-se crítico por estar, na maioria das vezes, 

correlacionado às disputas de poder e competividade. 

 
 

1. O CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL   

 

O assédio moral é conhecido como mobbing1 (Itália, Alemanha e países 

escandinavos), bullying (Inglaterra), harassment (Estados Unidos), harcèlement moral 

(França), ijime (Japão), psicoterror laboral ou acoso moral (em países de língua 

espanhola), terror psicológico, tortura psicológica ou humilhações no trabalho (em países 

de língua portuguesa). 

A vitimóloga2 francesa Marie-France Hirigoyen3 (2002, p. 65) entende o 

assédio moral como sendo:  
 

Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, por 
em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. 

 
De semelhante conteúdo e clareza foi o conceito elaborado por Sônia A.C. 

Mascaro (2004) quando diz que: 
 

O assédio moral se caracteriza por ser uma conduta abusiva, de natureza 
psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e 
prolongada, e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, 
capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e 

                                                           
1 Vocábulo derivado do verbo to mob que significa cercar, assediar, agredir, atacar. “Collana” Mobbing é uma 
experiência dirigida pelo pequisador alemão Herald Ege que reúne obras de estudiosos do assédio moral e 
argumentos conexos ao fenômeno. 
 
2 Guedes (2003, p. 28) ensina que o objetivo da ciência denominada “vitimologia” consiste em analisar as 
razões que levam um indivíduo a torna-se vítima, os processos de vitimação, as conseqüências a que induzem 
e os direitos que podem pretender. 
 
3 Autora do best-seller que mais contribuiu para a divulgação e denúncia do fenômeno em todo o mundo. 
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que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o 
ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas 
funções. 
 

Nesta linha, procura-se extrair de tais definições os elementos caracterizadores 

do assédio moral com intuito de particularizar o presente fenômeno. São eles: (a) a 

abusividade da conduta dolosa; (b) a repetição e o prolongamento desta conduta; (c) o 

ataque à dignidade psíquica; (d) o dano psíquico-emocional. Aprofundaremos no tópico 

seguinte cada um destes elementos. 

 

2. ELEMENTOS CARACTERIZADORES  

 

Inicialmente, cabe dizer que, neste estudo, considerar-se-á apenas assédio moral 

aquilo que preencher a totalidade dos elementos caracterizadores já evidenciados.  

Este rigor é posto em consonância ao entendimento de Marie-France Hirigoyen 

(2002, p. 75) quando diz que “a vitimação excessiva termina por prejudicar a causa que se 

quer defender”. E complementa: “se, com ou sem razão, enxergamos o assédio moral a 

todo o instante, o conceito corre o risco de perder a credibilidade”. 

Diante da proposta de configurar o assédio moral, bem como de averiguar a 

questão relativa aos aspectos probatórios deste fenômeno, como se verá adiante, o rigor 

empreendido será levado a todo o momento neste estudo. Analisemos, pois, os quatro 

elementos configurativos. 

 

2.1 A ABUSIVIDADE DA CONDUTA DOLOSA  

 

Por abusividade de conduta dolosa, entende-se como sendo aquela que 

extrapola os poderes de chefia, visando exclusivamente denegrir o trabalhador na sua esfera 

pessoal.  

Esta conduta, frise-se, dolosa, é capaz de constranger a vítima, explicitando 

sentimentos de humilhação e inferiorização. 
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Sobre este elemento, o jurista Luiz de Pinho Pedreira da Silva (2004, p. 102) 

destaca a relevância jurídica representada pela conduta em razão da “ilícita finalidade de 

discriminar, marginalizar ou, de qualquer outro modo, prejudicar o trabalhador”.  

 

2.2 A REPETIÇÃO E O PROLONGAMENTO DESTA CONDUTA  

 

Há, ainda, a necessidade de que esta conduta seja prolongada e reiterada no 

tempo, afinal, por ser um fenômeno de natureza psicológica, não há de ser um ato isolado 

ou esporádico capaz de trazer lesões psíquicas decorrentes do assédio moral à vítima.  

Para o jurista Luiz de Pinho Pedreira da Silva (2004, p. 102), este seria o 

principal elemento característico da ilicitude do mobbing, “devendo a perseguição ter uma 

freqüência quase que diária”. 

Sobre o tema, Hirigoyen (2001) entende não ser necessária a regularidade para 

que o fenômeno seja reconhecido, sendo evidentemente indispensável o prolongamento no 

tempo através de mais de um ato. 

Isto não quer dizer que o dano decorrente de um único ato não venha a ser 

ressarcido, afinal, sabe-se que o trauma psicológico decorrente de uma violência não 

precisa de repetição para se efetivar, entretanto esta conduta danosa não pode ser tida como 

assédio moral.  

Nesta linha, pode-se dizer que o assédio moral se caracteriza por ser um 

processo4 onde há um verdadeiro massacre psíquico ao trabalhador que, na maioria das 

vezes, reflete na sua auto-estima. 

                                                           
4 Segundo Guedes (2003, p. 51-52), o assédio moral é um processo articulado no qual é possível distinguir 
situações e acontecimentos sucessivos. Diante disto, tanto Leyman quanto Harald Ege estabeleceram fases 
distintas; destaca-se, dentre estas, a proposta de Harald Ege, pois foi aplicada à situação italiana que, frise-se, 
tem semelhança cultural com os demais povos de origem latina. Previu este especialista as seguintes fases: (1) 
condição zero: presença de condições favoráveis ao desenvolvimento do mobbing; (2) fase um: individuação 
da vítima; (3) fase dois: vontade consciente já evidente, entretanto a vítima ainda não apresenta sintomas da 
doença de tipo psicossomático; (4) fase três: surgem os primeiros sintomas – insegurança, ânsia, insônia, 
distúrbios digestivos; (5) fase quatro: objetividade e publicidade do fenômeno; (6) fase cinco: sério 
pioramento das condições da vítima, que começa a sofrer depressão com mais ou menos gravidade e a fazer 
uso de psicotrópicos e terapias com escasso ou quase nenhum resultado; (7) há exclusão da vítima do 
ambiente do trabalho, seja por demissão “voluntária”, dispensa, afastamento, para tratamento de saúde ou 
mesmo com o ato extremo do suicídio.    
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Ou seja, é propriamente um conjunto de atos, interdependentes entre si, para 

persecução de sua finalidade destrutiva do trabalhador, alvo deste desumano processo.  

Nas palavras de Hirigoyen (2002, p. 17), “cada ataque tomado de forma isolada 

não é verdadeiramente grave; o efeito cumulativo dos microtraumatismos freqüentes e 

repetidos é que constitui a agressão”. 

Conclui-se, então, que o arco temporal para configuração do assédio moral 

deverá ser tal que cause um impacto real de perseguição ao assediado. 

 

2.3 O ATAQUE À DIGNIDADE PSÍQUICA 

 

Quanto à dignidade psíquica, pode-se dizer, sinteticamente, que esta decorre do 

princípio constitucional que tutela os valores pessoais dos trabalhadores, sejam eles 

religiosos, morais, dentre outros. 

Tal arcabouço protetivo é denominado de direitos e garantias fundamentais que, 

nas palavras de Alexandre de Moraes (2002, p. 60), “são, em regra, de eficácia e 

aplicabilidade imediata”. 

Destaca-se que o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal prevê o direito a 

indenização por dano material, moral decorrente da violação da imagem, bem como da 

intimidade, da vida privada e da honra, consagrando ao ofendido a total reparabilidade em 

virtude dos prejuízos sofridos. 

Nesta linha, Alexandre de Moraes (2002, p. 77) lembra que “como decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo, em razão de ato ilícito, pertubações nas relações 

psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o 

dano moral, passível de indenização”.     

 

2.4 O DANO PSÍQUICO-EMOCIONAL 

 

Sobre o último elemento, qual seja, o dano psíquico-emocional, cabe dizer que, 

em razão de sua natureza, é exigido muito cuidado no momento de sua apuração. 
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É certo que existem pessoas com maior capacidade para suportar as pressões 

decorrentes do assédio moral. É certo, também, que existem pessoas que são imediatamente 

fragilizadas em razão das condutas hostis que integram tal fenômeno. 

Diante desta diferenciação, inerente à natureza humana, é que devemos 

ponderar acerca de como comprovar este dano no momento de uma demanda judicial, 

análise esta que será feita ao final deste estudo. 

 

3. EFEITOS DO ASSÉDIO MORAL 

 

A prática do assédio moral só traz malefícios tanto para o empregado quanto 

para o empregador, como também para toda a sociedade.  

Os efeitos negativos decorrentes desta prática não têm qualquer proteção 

jurídica específica, entretanto se deve ponderar que esta prática implica na violação dos 

deveres contratuais5 (artigos 483 e 482 da CLT), bem como na violação do dever de 

proteção da dignidade da pessoa do trabalhador. 

 

3.1 SOB A ÓTICA DO EMPREGADO 

 

Os reflexos, neste sujeito, normalmente são devastadores. O trabalhador é o 

hipossuficiente da relação subordinativa trabalhista, submetendo-se ao poder diretivo e 

disciplinador do seu patrão. 

Quando o assédio moral se instala, tal processo destrutivo vai minando o bem 

estar do indivíduo em todas as suas esferas. Tanto no lado profissional, quanto no lado 

pessoal, o trabalhador se vê acuado diante desta prática injusta e desumana.  

                                                           
5 Diz José Luis Ugarte Cataldo (2004, p. 124): “En Chile, como en toda la tradición jurídica laboral 
continental, se ha sostenido que uno de los efectos fundamentales de la celebración de un contrato de trabajo 
corresponde a un conjunto de deberes denominados éticos-jurídicos, los que serían una muestra del 
humanismo que debe presidir las relaciones laborales”. 
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Prontamente, sua integridade físico-psíquica6 é afetada, como também sua 

autoestima e produtividade. Sobre estes efeitos nefastos, traz Guedes (2003, p. 44) que: 
O tratamento clínico dos pacientes vitimados pelo mobbing avançou de modo 
decisivo quando Leymann descobriu que a “Desordem Pós-traumática por 
Estresse” (PTSD) era o diagnóstico psiquiátrico e psicologicamente correto para 
aproximadamente 95% de um gupo de 64 pacientes vítimas do psicoterror no 
trabalho. O mobbing é definido como forma extrema de estresse social no local 
do trabalho. Nesse tipo de conflito a vítima é submetida a um sistemático 
processo de estigmatização e abuso dos direitos civis, por meio de hostilidades e 
comportamentos aéticos. A estatística de 64 diagnósticos efetuados por Leymann 
mostrou um severo grau de PTSD (Desordem Pós-traumática por Estresse) 
comparável com o PTSD oriundo de uma guerra ou prisão nos campos de 
concentração. 

 

No ambiente de trabalho, o indivíduo sofre com o mal estar no trabalho e com a 

humilhação perante os colegas, o que faz com que ele possa entrar em quadro de depressão, 

com risco de suicídio.  

Além disso, havendo pressão no ambiente de trabalho, cai sua produtividade, 

não só pelo fato desta estar diretamente ligada ao grau de satisfação do empregado em 

relação ao seu emprego, como também pelo fato de que reduzirá sua produção em razão das 

eventuais faltas para seu tratamento. 

No ambiente familiar e social7, os reflexos são indiretos. O indivíduo, 

massacrado mesmo que silenciosamente no ambiente de trabalho, vê-se amargurado com 

sua própria pessoa. O sentimento de fracasso interfere em seu bem-estar e, por via de 

conseqüência, em suas relações interpessoais.  

                                                           
6 Os efeitos para o organismo não se limitam ao aspecto psíquico, mas adentram no aspecto físico, fazendo 
com que todo o organismo se ressinta das agressões. Os distúrbios podem atingir o aparelho digestivo 
ocasionando bulimia, problemas gástricos diversos e úlcera. Sobre o aparelho respiratório a queixa mais 
freqüente é a falta de ar. Sobre as articulações podem ocorrer dores musculares, sensação de fraqueza nas 
pernas, sudoração, tremores, como também dores nas costas e problemas na coluna. Sobre o cérebro 
verificam-se ânsias, ataques de pânico, depressão, dificuldade de concentração, insônia, perda de memória e 
vertigens. Sobre o coração os problemas podem evoluir de simples palpitações e taquicardias para o infarto do 
miocárdio. E o enfraquecimento do sistema imunológico reduz as defesas e abre as portas para diversos tipos 
de infecções e viroses. Todas estas conseqüências nefastas também são tratadas por Guedes (2003, p. 94).  
7 Para Guedes (2003, p. 94), os danos na esfera emocional atingem em cheio a vida familiar e social da 
vítima, desencadeando crise existencial, crise de relacionamento e crise econômica. Sabemos que o trabalho é 
a principal fonte de reconhecimento social e realização pessoal. O homem se identifica pelo trabalho. Na 
medida que a vítima sente que está perdendo o seu papel e sua identidade social, que está perdendo sua 
capacidade de projetar-se no futuro, verifica-se uma queda da auto-estima e surge o sentimento da culpa; a 
vítima é tomada por grave crise existencial. A crise de relacionamento ocorre tanto na família quanto na 
esfera social.  
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Pode-se dizer que as relações familiares são atingidas, principalmente, quando o 

indivíduo, por vergonha, não revela sua angústia aos seus familiares. Com isto, termina por 

ficar isolado, bem como tende a brigar mais facilmente com seus familiares. Sobre este 

aspecto, pondera Guedes (2003, p. 53): 

 
Normalmente a vítima do mobbing tende a desafogar as frustações e a raiva 
acumuladas no trabalho no ambiente familiar e amigável; parentes e amigos 
tornam-se o ponto de desafogo natural da vítima. A capacidade da família e dos 
amigos de suportarem esta situação é limitada, e a intolerância destes debilitam 
ainda mais o equilíbrio da vítima, que acaba se isolando. Verifica-se, assim, o 
doppio mobbing, identificado e estudado por Harald Ege. Se a situação persiste 
por certo tempo, pode coduzir também à ruptura das relações familiares 
(separação ou divórcio na maioria dos casos). Trata-se, segundo o autor, de uma 
situação particulamente evidente na Itália, onde o papel social da família é ainda 
muito forte, diversamente do que acontece nos países nórdicos, onde o liame do 
indivíduo com a família, sobretudo aquela de origem, tende a esfriar muito cedo 
facilitado e perseguido pelo sistema educacional. 

 

3.2 SOB A ÓTICA DO EMPREGADOR 

 

Esta análise incide sob mais de um aspecto. São estes: 

 

3.2.1 Da despedida indireta 

 

Pode-se afirmar que uma grande parte das condutas assediadoras, por parte dos 

empregadores, configura hipótese de justa causa, que levaria à dispensa indireta (art. 483 da 

CLT). Este é o argumento que se tem construído na doutrina, tendo em vista a falta de 

dispositivos específicos acerca do assédio moral, com intuito de amenizar as seqüelas 

decorrentes de todo o processo destrutivo. 

A despedida ou dispensa indireta traduz-se na denúncia do contrato de trabalho 

por parte do empregado, pelo fato do empregador ter cometido uma ou mais faltas previstas 

no art. 483 da CLT.  

Ao empregador caberá o ônus da rescisão do contrato, qual seja, o pagamento 

de indenização ou percentual sobre os depósitos de FGTS, 13º salário e férias, estes dois 

proporcionais. 

5238



 

Cabe, neste momento, por oportuno, comentarmos o projeto de lei n. 5970/2001 

que visa alterar dispositivos da CLT. Prevê o projeto a alteração de dispositivo previsto na 

alínea “g” do art. 483, dando-lhe a seguinte redação: 
 

Art. 483 [...] 

g) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele, coação moral, através de 
atos ou expressões que tenham por objetivo ou efeito atingir sua dignidade e/ou 
criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade 
que lhe conferem suas funções. 
 

 Verifica-se, portanto, a intenção de inserir, neste rol, a hipótese de assédio 

moral como autorizante da rescisão por parte do empregado, sendo devida-lhe a respectiva 

indenização. 

Esta iniciativa mostra-se de boa técnica, bem como de acordo com o 

entendimento até aqui exposto.  

Vale destacar que já houve o parecer do relator Dep. Daniel Almeida, pela sua 

aprovação, com substitutivo, que corrigiu basicamente impropriedades redacionais. Ocorre, 

no entanto, que a referida proposta ainda se encontra sujeita à apreciação conclusiva pelas 

comissões, o que de fato pode levar anos frente ao seu regime de tramitação ordinário. 

 

3.2.2 Despedida abusiva e reintegração. 

 

O assédio moral praticado, como já dito, pode chegar a níveis insustentáveis. 

Nestes casos, pode ocorrer do empregado abrir mão de seu emprego por não mais agüentar 

a pressão.  

Surge, então, duas indagações: a um, poderia esta demissão ser anulada, quando 

sujeita ao controle judicial, para configurar despedida abusiva caso comprovado a prática 

do assédio moral?  A dois, poderia haver a determinação de reintegração? 

Entendemos que a resposta da primeira indagação seja afirmativa, haja vista o 

entendimento de possibilidade de anulação de justa causa para configurar a dispensa 

abusiva. O raciocínio, ao nosso entender, deve ser semelhante ao tratar de uma demissão 

decorrente das amarguras do assédio. A anulação cortejará a primazia da realidade. 
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Agora, quanto a segunda pergunta, filiamos ao entendimento que a considera 

como negativa.  

Como não há tutela específica, não se pode propor que a declaração de anulação 

da demissão implique no direito de reintegração ao emprego. Entendemos que haverá 

apenas o direito ao ressarcimento decorrente dos danos e prejuízos, bem como à 

indenização trabalhista pertinente a despedida sem justa causa. 

Alkimin (2005, p. 101), sobre este aspecto, levanta duas relevantes exceções: 

 

Exceção está contida na Lei 9.029/95, que trata da discriminação no emprego e 
exigência indevida de exames de gravidez e atestados de esterilização e que a lei 
veda expressamente, pois é prática de assédio discriminatório, garantindo ao 
empregado o direito de optar entre a readmissão no emprego ou indenização em 
dobro pelo período de afastamento (Lei 9.029/95, art. 4º); 
 
A Lei 8.213/91, em seu art. 118, também prevê outra exceção, qual seja, o direito 
de reintegração ao emprego do trabalhador acidentado ou portador de doença 
profissional, que é demitido dentro do período de 12 meses após a cessação do 
auxílio-doença, em razão da estabilidade legal. 

   

Nestes casos, admitida a reintegração, dever-se-á fiscalizar ostensivamente as 

condições que tais trabalhadores serão submetidos. Afinal, como bem lembra Guedes 

(2003, p. 24), o confinamento do empregado, após uma decisão judicial de reintegração no 

emprego, é uma prática comum em pequenas e grandes empresas em vários países, e tanto 

no âmbito privado quanto no serviço público. A autora ainda destaca o seguinte caso:  
 

Recentemente tomamos conhecimento que um grupo de professoras do município 
de Malhada de Pedras na Bahia, favorecidas com uma decisão judicial de 
reintegração nos cargos e funções, por ordem do Prefeito, foram trancafiadas 
numa sala na mais absoluta ociosidade, onde eram vigiadas por uma abertura feita 
na porta de acesso, proibidas de se comunicarem entre si e, inclusive, de 
observarem o movimento da praça onde se localizava a escola, pois as janelas 
tinham sido cobertas por tapumes. 

 

Tal situação fática, diante de todos os elementos apresentados, certamente 

configura a prática de assédio moral. 

 

3.2.3 Interferências nas organizações 
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O assédio moral, sob diferentes prismas, representa prejuízos para as empresas. 

Incide principalmente na questão relativa à redução de produtividade, seja por falta de 

motivação, seja por falta de condições de saúde.  

Nas palavras de Guedes (2003, p. 88), tratando especificadamente dos prejuízos 

às organizações: 
 
Sobre a empresa recaem os custos diretos do tempo de trabalho perdido e do 
reforço das medidas de segurança. Os custos indiretos compreendem a redução da 
eficiência e da produtividade, a diminuição de qualidade do produto, o 
deterioramento da imagem da empresa e a redução de sua clientela. 

 

Especificadamente acerca da produtividade, Guedes (2003, p. 95) ainda 

complementa que “está provado que um trabalhador submetido à violência psicológica tem 

um rendimento inferior a 60% em termos de produtividade e eficiência, em relação a outros 

trabalhadores, e o seu custo para o seu empregador é de 180% a mais”. 

Além disso, outros gastos podem ser atribuídos a esta prática, dentre os quais 

destacam-se: as licenças, a rotatividade de mão-de-obra, os elevados valores gastos com as 

rescisões e indenizações. 

Adoecidos em decorrência do assédio, os assediados podem vir a se afastar das 

suas atividades, suspendendo o seu contrato de trabalho. Após o seu retorno, permanecerá 

estável por 12 meses. 

Sobre a especialização da mão-de-obra, deve-se ponderar que esta é fator 

crucial na atividade produtiva, pois os trabalhadores bem preparados estão aptos a irem 

além das atividades de meros operadores de máquinas. Eles passam a ser solucionadores de 

problemas e criadores de alternativas produtivas.  

É certo que o treinamento é um custo elevado para a empresa. Ainda mais 

quando, em razão de alta rotatividade, não se cria a fidelização de seu corpo operacional, 

fazendo com que seja necessário o treinamento de novos profissionais para ocupar as vagas 

abertas. 

As verbas rescisórias também são um custo que deve ser levado em conta. A 

ocorrência de um número elevado de rescisões, com ônus para o empregador, cumuladas 
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com ações pleiteando indenizações decorrentes de dano moral, é um forte indício da prática 

de assédio moral dentro destas organizações.  

Necessário se faz, nestes casos, uma análise da situação para a adoção de 

medidas preventivas para que seja coibida a ocorrência do assédio moral. 

 

3.3 Sob a ótica da coletividade 

 

Sabe-se que a previdência é de competência do Estado, que a gere e a financia 

através dos tributos pagos pela coletividade. Neste sentido, o assédio moral, como fonte 

provocadora de doenças, adquire relevância do ponto de vista da previdência. 

Lembra bem Alkimin (2005, p. 89) que a Lei 8.213/91, regulamentada pelo 

Decreto 3.048/99, prevê duas modalidades de acidente de trabalho, quais sejam: (1) o 

acidente tipo, sendo aquele que ocorre no desenvolvimento das atividades laborais e 

provoca lesão incapacitante para o trabalho (Lei 8.213/31, art. 19), e o acidente por 

equiparação quando se tratar de doença profissional e doença de trabalho, de acordo com o 

art. 20 da Lei 8.213/91, que dispõe: 

Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes 
entidades mórbidas: 
(I) a doença profissional, assim entendida a produzida e desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva 
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social; 
(II) doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função 
das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

 
 

Concluindo seu raciocínio, Alkimin (2005, p. 91), sem maiores delongas, 

afirma que:  
 

Admitindo-se o assédio moral como acidente de trabalho, ainda que por 
equiparação, além de ser garantido à vítima do assédio o direito às prestações 
previdenciárias e à ação acidentária contra o INSS (CF, art. 7º, inc. XVIII e Lei 
6.367/76), não retira do obreiro o direito de intentar ação contra o empregador, 
visando a reparação do dano moral e material, provando dolo ou culpa8 do 

                                                           
8 Discordamos quanto à comprovação da culpa (stricto sensu) por entender que a conduta assediadora seja 
exclusivamente dolosa, conforme já tratado neste estudo. No restante, concordamos em todos os termos. 
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empregador, de seu subordinado ou preposto, cuja responsabilidade independe da 
responsabilidade do Estado em destinar o seguro obrigatório.  

 

Ou seja, mesmo que indiretamente, a coletividade é afetada ao ter que custear o 

tratamento de saúde da vítima de assédio, como também o pagamento do seguro 

desemprego e, até mesmo, aposentadorias precoces9. 

 

4. A PROVA DO ASSÉDIO MORAL E DO DANO 

 

Diante dos efeitos acima analisados, revela-se de grande importância a análise 

da prova da ocorrência do assédio moral e do dano, tendo em vista que a agressão 

decorrente deste ato ilícito, na maioria das vezes, é oculta e atinge a esfera íntima e 

subjetiva da vítima. 

Assevera Alkimin (2005, 117) que: 
 

Para a reparação do dano moral, é imprescindível a prova dos fatos que dão causa 
ao dano moral, entretanto, é prescindível a prova da dor, sofrimento e pertubação 
interior causada pela conduta ilícita, pois a doutrina e jurisprudência admitem a 
teoria do danun in re ipsa, para a qual o dano se prova por si mesmo, ou seja, 
provando o ilícito, dispensa-se a prova do prejuízo moral in concreto, pois ferir 
os direitos de personalidade e afetar o mais íntimo sentimento humano, é de 
difícil constatação10. 

 

Em razão disto, a prova do dano moral no caso do assédio moral - diante das 

inúmeras dificuldades, dentre as quais, destacam-se as dificuldades em provar a dor 

                                                                                                                                                                                 
 
9 Sobre este aspecto, Guedes (2003, p. 96) bem pondera que o Estado paga um alto custo tanto no que diz 
respeito à saúde pública quanto no que concerne as aposentadorias precoces. Além disso, lembra a autora que, 
na Suécia, onde o problema da violência psicológica foi atentamente estudado, o governo está em melhores 
condições de proteger a arrecadação dos excessivos custos das despesas com a saúde pública. Em 1994, foi 
aprovada uma Lei de Reabilitação Profissional que obriga o empregador a apresentar um plano de reabilitação 
profissional à Previdência Social. A finalidade dessa lei é transferir os custos da reabilitação à origem, em que 
as condições ambientais desajustadas causaram os mesmos custos. É uma forma de obrigar as empresas a não 
só renunciarem esta prática abusiva, como também adotarem medidas de combate a essa espécie de violência. 
 
10 Neste sentido Cataldo (2004, p. 132) diz: “dado el difícil escenario probatório que el trabajador debe 
enfrentar en las denuncias por violación o lesión de derechos fundamentales, se hace absolutamente 
imprescindible, para otorgar una tutela efectiva de dichos derechos, la reducción de la carga probatoria en los 
procesos respectivos”. 
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interior, bem como a rejeição dos colegas de trabalho em testemunhar - não deve se sujeitar 

à disciplina geral em matéria de prova. 

Ou seja, deve-se alterar o axioma central, em relação ao ônus probatório11, 

daquele que deduz a pretensão (art. 333, inc. I, do CPC e art. 818 da CLT), tendo em vista a 

dificuladade de comprovação do sofrimento íntimo. 

Sobre este aspecto, o presente estudo apoia-se em atual doutrina chilena, 

através de Cataldo (2004, p. 132), que diz: 
 

No existe una solo técnica de aliviación probatoria, sino varias modalidades 
distintas que, sin embargo, sirven a un mismo objetivo: facilitar la posición 
probatoria (aligerar la carga probatoria) del trabajador actor, alterando el axiona 
central en materia probatoria de que corresponde proba un hecho a quien lo alega, 
atendida una pluralidad de razones de política jurídica: la realización de interesse 
generales de justiciabilidad de los derechos fundamentales – garantías de justicia 
-; afrontar el problema práctico consistente en las dificultades de la prueba del 
hecho discriminatorio o contrario al derecho fundamental – debilidad de la 
posición probatoria -, lo que lleva a establecer reglas especiales de distribución de 
la prueba a favor de la posición subjetiva del trabajador, agravándose 
simétricamente la del empresario demandado.  

  
Alkimin (2005, p. 118) propõe, para tanto, a inversão do ônus da prova: 

 
O juiz, valendo-se de sua persuasão racional e da presunção como meio de prova, 
poderá aferir ou até mesmo presumir a existência de dor, sofrimento, angústia, 
aflição, desespero, vergonha, humilhação, o descrédito perante os colegas, e 
admitir a existência do dano, determinando a inversão do ônus da prova, 
impondo ao agressor o ônus de provar a inexistência de conduta assediante e da 
possibilidade de nexo de causalidade; até porque, diante do desequilíbrio social e 
econômico entre empregado e empregador, perfeitamente justificável é a inversão 
do ônus da prova.  
 

A adoção da inversão do ônus da prova para o processo trabalhista, nos termos 

sugeridos pela referida Autora, é posição de lege ferenda. 

                                                           
11 Pacífico (2001, p. 155-156), pondera que desde que o sistema das provas tarifárias foi substituído pelo da 
livre apreciação, vozes não faltaram a sustentar que o fenômeno do ônus da prova teria perdido significado. 
Entretanto, como bem pondera o autor “a apreciação da prova e o ônus da prova, embora se situem em 
terrenos muito próximos, estão nitidamente separados por limites fixos”. O domínio do ônus da prova começa 
ali onde termina o domínio da livre apreciação da prova (fase de valorização das provas); se o juiz atravessou 
este último sem poder encontrar a solução, o ônus da prova (ultimum refugium, em fase de julgamento) lhe dá 
o que a livre apreciação da prova lhe negou. 
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Não convencido pela sugerida solução, acima relatada, o presente estudo 

aprofunda-se mais na questão. Busca-se, para tanto, mais uma vez na doutrina chilena, 

ponderações que merecem ser trazidas à tona. Diz Cataldo (2004, p. 133): 
 

No se trata, como lo ha destacado la doctrina mayoritaria, de una rigurosa 
inversión de la carga probatoria, ya que no basta que se alegue la lesión para que 
corresponda al demandado probar lo contrario, sino de una técnica más débil: se 
trata de una alteración del onus probandi, ya que  la víctima o demandante no 
está completamente liberado de prueba, ya que debe acreditar, al menos, la 
existencia de “indicios” de la existencia de la conducta lesiva, para que recién ahí 
se translade al demandado el deber de probar que su conducta se debió a motivos 
objetivos y razonables. 
 
 

Trata o referido Autor de que não deveria haver propriamente uma “inversão” 

do ônus da prova, mas, sim, uma alteração deste ônus, haja vista que ainda caberia à vítima, 

ora reclamante, evidenciar ao menos “indícios” da conduta lesiva, para que ai houvesse a 

transferência ao demandado do dever de provar que sua conduta se deu por motivos 

objetivos e razoáveis. 

Justifica sua postura o eminente Cataldo (2004, p. 133), repudiando a 

possibilidade do dever de provar fato negativo, ao dizer que: 
 

Lo anterior se explica, porque una rigurosa inversión de la carga de prueba en 
esta materia, podería submeter al empleador ante la prueba de um hecho negativo, 
como es la inexistencia de un móvil lesivo de derecho fundamentales, sino que ha 
de comprobarse la existencia de indicios de que se ha producido una violación de 
un derecho de tal naturaleza. 
 

Adiante, revela o fato de que este regramento implicaria em alterar o objeto da 

prova, não sendo mais necessária a prova da existência da conduta discriminatória ou 

lesiva, mas, sim, a evidência de indícios de que tenha havido a lesão. Vejamos nas palavras 

do referido Autor: 
 

Por eso se ha dicho con razón, que la regla procesal citada, más que alterar a 
carga probatoriam afecta al objeto de la prueba (thema probandum), ya que el 
demandante sí debe creditar un hecho, pero no el que le correspondería según las 
reglas generales (la conducta discriminatoria o lesiva), sino una cosa distinta: la 
existencia de indicios que hagan  verosímil la existencia de la lesión. 
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Sobre a modificação do tema de prova, Pacífico (2001, p. 163) atribui às 

presunções12 esta influência na distribuição do ônus da prova. A parte a quem beneficia fica 

onerada em provar somente o fato base da presunção, a partir do qual se considera provado 

o fato presumido.  

Finalizando, expõe Cataldo (2004, p. 133) que a prova reduzida - de que se 

beneficia o trabalhador - se traduz nos fatos que geram suspeita, e que provocam uma 

espécie de presunção discriminatória. Vejamos, nas palavras do referido autor, o 

entendimento apresentado: 
 

Dichos indicios dicen relación con hechos que han de generar en el juzgador, al 
menos la sospecha fundada de que ha existido discriminación, por ello la prueba 
reducida de que se beneficia el trabajador se traduce en la prueba dos hechos que 
geram sospecha y que provocan una especie de presunción discriminativa. 

  

Neste mesmo sentido, valiosa contribuição foi dada pelo jurista Luiz de Pinho 

Pedreira da Silva (1998, p.83), ao dizer que: 
 

No que diz respeito ao ônus da prova do dano moral, estou com Mosset Iturraspe 
quando sustenta que sobre a vítima desse dano pesa o ônus de prová-lo em sua 
existência e gravidade, mas acrescenta que essa prova pode ser produzida 
mediante presunções hominis extraídas de indícios, conforme as regras de 
experiência. Muitos autores, porém, acham que a prova do dano moral se faz in re 
ipsa. 

 
Em outra obra, o ilustre jurista tem oportunidade de se aprofundar nesta 

matéria. Bem pondera o jurista Luiz de Pinho Pedreira da Silva (2004, p. 145) que, nesta 

posição: 
 

Colocam-se os autores e os tribunais que, conquanto reconheçam, em princípio, a 
necessidade de prova do dano extrapatrimonial, consideram impossível que ele 
constitua objeto de prova direta, como explica Bustamante Alsina, pela sua 
índole, “que reside no mais íntimo da personalidade, embora se manifeste às 
vezes por sinais exteriores que podem não ser sua autêntica expressão”. “A índole 

                                                           
12 As presunções se dividem em simples (ou judiciais) e legais. As simples decorrem do raciocínio do juiz ao 
concluir sobre a existência de um fato relevante ao processo, tendo em vista o que ordinariamente acontece. Já 
as presunções legais subdividem-se em: relativas (iuris tantum) e absolutas (iures et ed jure). Diferentemente 
das presunções simples, que são relevantes durante o momento valorativo do juiz, as presunções legais são de 
grande importância para a fase de julgamento, exercendo influência sobre a distribuição do ônus de prova. 
Deve-se ponderar ainda que aquele que invoca a presunção tem que demonstrar que está na situação de poder 
invoca-la.  
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espiritual e subjetiva do menoscabo”- anota Pizarro – “continua a ser insuscetível 
dessa forma de prova”.  

 
Ou seja, para aos adeptos desta tese, com a comprovação dos indícios do ato 

ilícito, será inferida, por presunções, a ocorrência do dano moral. Neste sentido, colaciona o 

jurista Luiz de Pinho Pedreira da Silva (2004, p. 146) algumas jurisprudências do Superior 

Tribunal de Justiça, dentre as quais, destaca-se: 
 

Dispensa-se a prova do prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já 
que o dano moral é tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da 
pessoa, por vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos que atingem partes 
muito próprias do indivíduo – o seu interior. De qualquer forma, a indenização 
não surge somente nos casos de prejuízo, mas também pela violação de um 
direito (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). 
 

Nesta linha, acrescenta-se ainda que esta presunção hominis da ocorrência do 

dano moral é juris tantum, quer porque o fato presumido seja relevante, quer porque as 

presunções resultantes da experiência, como a ora em análise, sejam sempre relativas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observou-se que o assédio moral, para se configurar, deverá apresentar a 

totalidade dos elementos caracterizadores. Como visto, esta rigidez faz-se necessária, a fim 

de que o instituto não seja banalizado nos termos expostos.  

Ademais, viu-se também que, para análise dos seus efeitos, necessário se faz o 

estudo sobre perspectivas diferentes, a saber: do empregado, do empregador e da 

coletividade. 

Para o ressarcimento do dano decorrente da ocorrência do assédio, dever-se-á 

buscar a via judicial, onde será levada em conta a dificuldade na comprovação dos 

acontecimentos e dos danos.  

Em razão disto, deve-se considerar a redução do ônus da prova, nos processos 

em que envolvam esta matéria, devendo a prova do dano ser produzida mediante 

presunções extraídas de indícios, conforme as regras de experiência. Nesta linha, vale frisar 
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que esta proposta não se confunde, em nenhuma hipótese, com a inversão do ônus da prova, 

pelos fundamentos tratados. 
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O PRINCÍPIO DA BUSCA DO PLENO EMPREGO COMO APLICAÇÃO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO 

DE EMPRESAS
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo tratar da busca do pleno emprego como forma de aplicação 

da função social da empresa no novo regime de insolvência empresarial trazido pela Lei 

de Falências e Recuperação de Empresas. Este regime encontra suas bases no regime do 

Estado Social e tem por objetivo principal a consecução do princípio da preservação da 

atividade empresária, por esta ser considerada de grande importância para a manutenção 

de postos de trabalho e conseqüentemente a diminuição do desemprego. Sendo assim, 

são abordados o conceito, a função e os objetivos do pleno emprego, que tem como 

resultado direto a progressiva eliminação das desigualdades sócio-econômicas, da 

pobreza e o aumento dos salários reais e indiretamente contribui para a melhoria das 

condições de trabalho, a recuperação da infra-estrutura econômica, a melhora das 

finanças públicas, o incremento na competitividade externa e o aumento de qualidade 

nos serviços públicos essenciais. Em seguida é analisada sua natureza de norma 

constitucional programática e as dificuldades de sua implementação no regime jurídico 

brasileiro. As recentes transformações dogmáticas no Direito Falimentar são discutidas 

e realizadas a partir do novo prisma principiológico da função social da empresa. A 

importância desse novo paradigma é analisada diante das recentes alterações sociais da 

atividade econômica especializada e demonstram na legislação falimentar, instrumentos 

normativos que se configuram como incentivo ao agente privado na busca do pleno 

emprego. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PLENO EMPREGO; FUNÇÃO SOCIAL; FALÊNCIA; 

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. 
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ABSTRACT 

This article has for objective to treat of the search of the Full Employment as form of 

application of the social function of the company in the new regime of business 

insolvency brought by the Law of Bankruptcies and Recovery of Companies. This 

regime finds their bases in the regime of the Social State and it has for main objective 

the attainment of the principle of the activity entrepreneur's preservation, for this being 

considered of great importance for the maintenance of workstations and consequently 

the decrease of the unemployment. Being like this, the concept, the function and the 

objectives of the full employment are approached, that it has as direct result the 

progressive elimination of the socioeconomic inequalities, of the poverty and the 

increase of the real wages and indirectly it contributes to the improvement of the work 

conditions, the recovery of the economical infrastructure, the improvement of the public 

finances, the increment in the competitiveness external and the quality increase in the 

essential public services. Soon afterwards it is analyzed its nature of constitutional 

programmatic norm and the difficulties of its implementation in the Brazilian Juridical 

System. The recent dogmatic transformations in the Bankrupt Right are discussed and 

accomplished starting from the new prism of principles of the social function of the 

company. The importance of that new paradigm is analyzed due to the recent social 

alterations of the specialized economical activity and it demonstrates in the bankrupt 

legislation, normative instruments that are configured as an incentive to the private 

agent in the search of the full employment. 

 

KEYWORDS: FULL EMPLOYMENT; SOCIAL FUNCTION; BANKRUPTCY; 

RECOVERY OF COMPANIES. 

 

INTRODUÇÃO 

A busca do pleno emprego figura como um princípio regulador da atividade 

econômica, implementado em algumas legislações infraconstitucionais, a partir de 

incentivos à iniciativa privada no sentido de criar e de manter os níveis de emprego. 

O novo regime de insolvência empresarial, implementado pela Lei nº 

11.101/2005, por encontrar suas bases no regime do Estado Social e ter por objetivo a 
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consecução do princípio de preservação da atividade empresária, pode ser considerado 

um reflexo da busca do pleno emprego, por ter, dentre outros objetivos, o de contribuir 

contra o desemprego, aspecto importante para a economia do século XXI e para a 

retomada do desenvolvimento econômico. 

Este regime falimentar busca preservar a empresa1 e não o devedor 

empresário.  Isso se justifica na medida que uma empresa insolvente é uma unidade 

produtiva tal qual uma empresa solvente, diferenciando-se desta por se encontrar com o 

passivo desestruturado. Essa mudança de paradigma implica na valorização da atividade 

empresária, com a possibilidade de manutenção dos postos de trabalho, da arrecadação 

de impostos, da continuidade dos contatos celebrados com outros agentes econômicos, 

do fornecimento de produtos e serviços para o suprimento das necessidades humanas. 

O princípio da preservação da empresa é reflexo da função social da 

empresa que pode ser definida como o condicionamento do exercício atividade 

econômica pelo empresário à justiça social. Sendo assim, a solidariedade social atua 

como um limitador ao exercício da atividade econômica com o objetivo de mostrar o 

compromisso e as responsabilidades do empresário diante da coletividade. 

Considerando que a criação ou manutenção de postos de trabalho somente 

tem lugar em unidades produtivas ativas, o princípio da preservação da empresa 

implementado pela Lei de Falências e Recuperação constitui-se numa medida legislativa 

que contribui para a busca do pleno emprego, sendo este o objeto a ser discutido neste 

artigo. 

Este trabalho pretende abordar a adoção do princípio da busca do pleno 

emprego na Lei de Falências e Recuperação de Empresas como forma de efetivação da 

função social da empresa. Para cumprir este objetivo, será feita uma abordagem inicial 

acerca da distinção entre emprego e trabalho e a relação desses institutos no atual 

contexto jurídico. Serão analisados aspectos relativos a diferença entre relação de 

emprego e relação de trabalho. Na seção seguinte serão examinados o conceito de pleno 

emprego e seus pressupostos histórico-sociológicos, as funções e os objetivos do pleno 

emprego. Também será abordado o princípio da busca do pleno emprego na ordem 

constitucional de 1988 e sua natureza da norma programática, indicando as 

conseqüências. Em seguida serão analisadas as dificuldades de realização do princípio 
                                                 
1 Diante das diversas acepções do vocábulo empresa utilizadas pela doutrina empresarial, neste trabalho 
conceitua-se empresa como atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços. 

5251



 

da busca do pleno emprego e a formas de intervenção do Estado em políticas de pleno 

emprego. 

Na seção seguinte serão analisadas as implicações das políticas de pleno 

emprego na Lei nº 11.101/2005, em que serão abordados os pressupostos do novo 

regime de insolvência empresarial em relação à falência e à recuperação de empresas. 

Em seguida será feito um estudo acerca dos dispositivos desse regime que constituem 

incentivos à iniciativa privada na manutenção dos postos de trabalho para então inseri-lo 

no objetivo principal desse trabalho. Por fim, serão analisados os aspectos da busca do 

pleno emprego que tornam efetivos o princípio da função social da empresa. 

 

1 CONCEITO E FUNÇÃO DO EMPREGO NO ATUAL CONTEXTO 

JURÍDICO 

Antes de analisar o pleno emprego torna-se necessária a delimitação 

conceitual do vocábulo emprego e qual a sua função dentro do atual contexto jurídico. 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1999, p. 741) define emprego como 

uma “maneira de prover a subsistência mediante ordenado, salário ou outra 

remuneração a que se faz jus pelo trabalho regular em determinado serviço, ofício, 

função ou cargo”, ou seja, a noção de emprego estaria vinculada a uma relação formal 

estabelecida com determinado agente econômico. 

Diferentemente de emprego, o trabalho, em uma de suas acepções, é 

considerado como uma “atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, 

necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento” (FERREIRA, 

1999, p.1980). Maurício Godinho Delgado (2007, p. 285) conceitua trabalho como uma 

atividade inerente ao homem, com o conteúdo físico e psíquico, correspondente ao gasto 

de energia humana, objetivando um resultado útil. Para Lodovico Barassi (1957, p.32) 

“‘lavoro’, cioè attività (intellettuale o física, o meglio l’una e l’altra com varia 

recíproca prevalenza); attività umana atta a soddisfare um bisogno altrui che la rende 

necessaria”2. Por este último conceito verifica-se que o trabalho pressupõe uma 

atividade destinada a um terceiro. O mero dispêndio de energia para a realização de uma 

                                                 
2 Tradução livre da autora: trabalho quer dizer atividade (intelectual ou física, ou o meio entre uma e outra 
com várias preponderâncias); atividade humana apta a satisfazer uma necessidade alheia que gere renda. 
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atividade não tem relevância jurídica. A atividade laboral exercida, intelectual ou física, 

deverá satisfazer necessidades de terceiros.  

As definições de emprego e de trabalho tornam-se relevante para o Direito 

por contribuir para a distinção entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação 

de trabalho para Maurício Godinho Delgado (2007, p. 285) teria caráter genérico por se 

referir ao universo de relações jurídicas caracterizadas por uma obrigação de fazer 

consistente em um trabalho humano, ou seja, “toda modalidade de contratação de 

trabalho humano”, estando abrangida a relação de emprego, de trabalho autônomo, de 

trabalho eventual, de estágio, dentre outras. 

O trabalho autônomo se configura como uma obrigação de fazer pessoal 

com ou sem pessoalidade e sem subordinação. O trabalho eventual caracteriza-se por 

uma obrigação de fazer pessoal e subordinada, mas não habitual. 

A relação de emprego, por sua vez, é somente uma das modalidades de 

relação de trabalho e constitui-se atualmente na forma de prestação de trabalho mais 

importante no sistema econômico contemporâneo, desde o surgimento do capitalismo. 

Caracteriza-se a relação de emprego pela presença dos seguintes elementos fáticos 

jurídicos: prestação de trabalho por pessoa física, não eventual, com pessoalidade, 

efetuada sob subordinação do tomador dos serviços e com onerosidade. Tais elementos 

são extraídos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, que definem 

empregador e empregado3. 

As relações de emprego, conforme caracterizada acima, surgem com o 

modo de produção capitalista, a partir do sistema de produção da manufatura, em que o 

trabalhador vende sua força de trabalho deixando de ser titular dos meios de produção4. 

A partir desse sistema já se intensifica a divisão do trabalho, e o trabalhador 

manufatureiro efetua apenas uma das operações necessárias à produção de um bem. 

A partir do sistema de produção industrial, os trabalhadores perdem 

completamente sua independência e a subordinação ao empregador torna-se mais 

evidente. O trabalhador não tem controle sobre o produto de seu trabalho, pois apenas 

                                                 
3 CLT, Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
CLT, Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
4 Anterior ao sistema de produção de manufatura pode-se mencionar a existência de dois outros sistemas 
de produção: o familiar e o de corporações ou artesanal. (CARMO, 2007, p. 30-31). 
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vende a sua força de trabalho (CARMO, 2007, p. 32). Esse domínio exercido pelos 

empregadores gera uma relação jurídica desigual, de sujeição do empregado em relação 

à vontade do empregador. 

A relevância socioeconômica da relação de emprego conduziu à gênese do 

Direito do Trabalho, pela necessidade de limitar o poder do empregador sobre o 

empregado (DELGADO, 2007, p. 286). 

 

2 O PLENO EMPREGO 

Numa sociedade fundada em valores sociais, o direito ao trabalho 

remunerado e digno relaciona-se intrinsecamente com o direito à vida. Isso porque, para 

grande parte da população, da remuneração obtida pelo trabalho prestado é que se 

obtém os recursos suficientes para a aquisição dos bens indispensáveis à sobrevivência 

digna. Sendo assim, o direito ao trabalho é um direito de todos os cidadãos. 

O pleno emprego decorre de uma democratização das relações de trabalho e 

pode ser definido como uma condição do mercado onde todos os que são aptos a 

trabalhar, e estão dispostos a fazê-lo, encontram trabalho remunerado (ASSIS, 2002, p. 

17).  

Atualmente discute-se a adequação do termo pleno emprego à realidade 

social. Numa acepção mais restrita, o pleno emprego seria definido como uma situação 

em que todos aqueles que estivessem aptos a trabalhar estariam sujeitos a uma relação 

de emprego. Hoje, com as mais diversas formas de exercício de atividade laboral e de 

vinculação com os agentes titulares dos meios de produção, a expressão pleno emprego 

revela um sentido restritivo, sendo mais adequado diante dessa nova realidade 

socioeconômica, a substituição de seu termo por pleno trabalho ou plena atividade. 

Sendo assim, neste trabalho, as referências ao pleno emprego se dão em sentido amplo e 

estão relacionadas ao direito ao trabalho remunerado. A discussão sobre o pleno 

emprego ou o direito ao trabalho remunerado surge no momento em que o direito à 

propriedade já se encontrava consolidado nos países de sistema de produção capitalista.  

Começa-se a perceber uma contradição entre a garantia do direito à 

propriedade privada e a total ausência de meios para garantir alguma forma de renda aos 

não-proprietários. De um lado verifica-se a tendência do capital de aumentar riquezas 
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indistintamente, e de outro, a esperança de pessoas que aspiram tão somente uma vida 

digna. 

Esta contradição se origina sob a égide do Estado Liberal, em que o valor da 

liberdade promove a exaltação do indivíduo e de sua personalidade, com a ausência da 

coação estatal. Sobre este modelo de Estado, e sobre o modo de produção capitalista, a 

sociedade estava exposta a graves situações de arbítrio, gerando exploração econômica, 

desigualdades sociais, desemprego, miséria, injustiça.  

Na segunda metade do século XX surge o Estado Social, que apesar de 

manter as estruturas do sistema capitalista, corresponde a um pensamento constitucional 

de justiça, liberdade, igualdade e democracia, mais adequado à concretização dos 

valores contidos nas Declarações de Direitos Fundamentais (BONAVIDES, 2007, p. 

32). 

A concepção do Estado Social de Direito caracteriza-se pelo 

intervencionismo estatal com fins de solidariedade e justiça social. Esse regime 

possibilita o surgimento de novos direitos (direito ao trabalho, à habitação, à saúde, à 

educação, etc.) que importam no comportamento positivo do Estado, direitos esses, 

distintos dos anteriores direitos de liberdade clássicos (ABRANTES, 2005, p 27-28). 

A conformação do pleno emprego como um direito é uma expressão do 

Estado Social, que tem como pressuposto a intervenção estatal na ordem econômica que 

pode definir a função e até mesmo do conteúdo de determinados direitos. Sendo assim, 

a noção de direito ao trabalho remunerado ou o pleno emprego nasce a partir da 

conformação desses direitos sociais, como direitos fundamentais de segunda dimensão. 

Dessa feita, o poder público tem o compromisso de promover as condições para que a 

liberdade e a igualdade na obtenção de um trabalho digno e remunerado sejam real e 

efetivamente reconhecidas aos indivíduos, devendo para isso remover os obstáculos que 

impedirem ou dificultarem sua plenitude (BAYLOS, p.24). 

2.1 FUNÇÕES E OBJETIVOS DO PLENO EMPREGO 

Uma política de pleno emprego tem como resultado a progressiva 

eliminação das desigualdades sócio-econômicas, da pobreza e o aumento dos salários 

reais. Indiretamente, o pleno emprego contribui para a melhoria das condições de 

trabalho, a recuperação da infra-estrutura econômica, a melhora das finanças públicas, o 
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incremento na competitividade externa e o aumento de qualidade nos serviços públicos 

essenciais5. 

A implementação do pleno emprego ou de uma situação próxima a esta 

reforça o poder de negociação dos empregados, pois estarão afastados os exércitos de 

reserva de trabalhadores, ocasionando, em decorrência da redução da concorrência por 

um posto de trabalho, o aumento real dos salários.  

A busca pelo pleno emprego passa a ser reconhecida no Direito positivo 

com o objetivo de reduzir gradual e progressivamente a desigualdade e social decorrente 

do alto desemprego6 contemporâneo, tido como um fenômeno estrutural associado ao 

rápido desenvolvimento tecnológico das ultimas décadas (ASSIS, 2002, p. 13-14). 

A situação dos desempregados no Brasil se agrava pela inexistência ou 

insuficiência de uma política de proteção social do desempregado. Por isso, a busca do 

pleno emprego constitui também uma condição para a reduzir as desigualdades e o 

desequilíbrio existente na relação de emprego, bem como promover o progresso 

nacional. 

2.2 A BUSCA DO PLENO EMPREGO COMO PRINCÍPIO DA ORDEM 

ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Karl Larenz, citado por Humberto Ávila (2005, p.27), define os princípios 

como “normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, na medida em que 

estabelecem fundamentos normativos para a interpretação e aplicação do Direito, deles 

decorrendo, direta ou indiretamente, normas de comportamento”7.  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios norteadores da 

ordem econômica e social, modeladores de políticas econômicas e suas repercussões 
                                                 
5 O Pleno Emprego, entendido como a condição do mercado de trabalho na qual todo cidadão disposto a 
trabalhar encontra ocupação remunerada segundo suas aspirações, qualificações e habilidades, é condição 
indispensável para construir uma sociedade efetivamente democrática, garantir o desenvolvimento 
nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, e possibilitar aos que não dispõe de renda da 
propriedade a realização individual segundo suas potencialidades. Nesse sentido, é a contrapartida social 
do direito individual de propriedade, e a proteção constitucional daqueles que nascem sem direito a 
herança, mas com direitos de cidadania (ASSIS, 2000, p. 122-123) 
6 Desemprego oficial ou desocupação involuntária é o número das pessoas sem ocupação, medido como 
proporção da população economicamente ativa6 (PEA). Desempregado, de acordo com o IBGE, é aquele 
que embora tendo procurado emprego ou ocupação, efetivamente, nos últimos sete dias ou mês, não 
conseguiu trabalhar em um único dia da semana ou mês de referência. 
7 Humberto Ávila apresenta o seguinte conceito de princípios: “Os princípios são normas imediatamente 
finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para 
cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os 
efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção” (AVILA, 2005, p. 70). 
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sociais. Tais princípios aliam os postulados da justiça social com o objetivo lucrativo 

dos agentes econômicos (TRINDADE, 1995, p. 114). 

O inciso IV do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, eleva à condição 

de fundamento da Republica Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa. Estes, segundo o art. 170, da mesma Constituição também são 

considerados fundamentos da ordem econômica e tem o sentido de orientar a 

intervenção do Estado na economia a fim de fazer prevalecer os valores sociais (SILVA, 

2000, p.766). 

De acordo com o art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica tem 

o fim de assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os princípios indicados, merecendo destaque para este estudo o princípio da 

função social da propriedade e o princípio da busca do pleno emprego. É importante 

observar a ressalva que a Constituição fez a este princípio social. Não se trata da 

confirmação do princípio do pleno emprego, mas do princípio da “busca” do pleno 

emprego. Talvez o constituinte estivesse admitindo apenas a possibilidade de se 

alcançar uma situação próxima de pleno emprego desconsiderando a possibilidade de se 

alcançar uma situação concreta de pleno emprego. 

2.3 PRINCÍPIO DA BUSCA DO PLENO EMPREGO COMO NORMA 

PROGRAMÁTICA 

Os direitos econômicos e sociais, considerados como direitos a prestações 

possuem várias possibilidades de conformação jurídico-constitucional: positivação sob 

a forma de normas programáticas, definidoras de tarefas e fins do Estado; positivação na 

forma de normas de organização atributivas de competências; positivação através da 

consagração de garantias institucionais e positivação como direitos subjetivos públicos, 

inerente ao espaço existencial do cidadão (CANOTILHO, 2004, 37-38). 

O princípio da busca do pleno emprego, previsto na Constituição Federal, 

art. 170, VIII, positivou-se constitucionalmente através de norma programática, um 

programa a ser desenvolvido ulteriormente pela atividade do legislador 

infraconstitucional, denominado também de norma constitucional de princípio 

programático. 

Esta natureza programática de valor indicativo gera dúvidas sobre a 

aplicabilidade desse princípio (BAYLOS, p. 26). Essas regras programáticas explicitam 
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os fins a serem atingidos, sem indicar os meios para alcançá-los. Por esse motivo, não 

chegaria a garantir aos cidadãos uma utilidade concreta, fruível positivamente e exigível 

quando negada (BARROSO, 2000, p. 118). 

As normas programáticas possuem efeitos diferidos e imediatos. Em relação 

aos primeiros efeitos, a produção de resultados é transferida para um momento futuro, 

dependendo a realização do mandamento constitucional, de uma atividade estatal a ser 

desempenhada segundo critérios de conveniência e oportunidade. Quando aos efeitos 

imediatos, existem desde o início de vigência da norma (BARROSO, 2000, p. 119-120). 

A razão da desconfiança da aplicabilidade do princípio da busca do pleno 

emprego se reforça em decorrência da aplicação de um princípio fundamental de 

organização da economia: a livre iniciativa privada, que se constitui em um entrave que 

impede a possibilidade de garantir o direito ao trabalho de todos os cidadãos. 

2.4 DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BUSCA DO 

PLENO EMPREGO 

A partir de sua natureza de direito social previsto constitucionalmente como 

norma programática, despida de mecanismos de exigibilidade pelos cidadãos, a busca 

do pleno emprego depende da atividade discricionária dos agentes estatais para ser 

implementada. 

O êxito de uma política de pleno emprego depende diretamente da atuação 

de agentes desenvolvedores de atividade econômica – empresários, sendo assim, um 

programa de promoção de pleno emprego requer a intervenção estatal no sentido de 

remover entraves econômicos e em especial aqueles que contribuem para a grande 

vulnerabilidade econômica. 

José Carlos de Assis (2000, p. 119), defende que o instrumento fundamental 

para a promoção do pleno emprego é mudança de política econômica monetária e de 

política fiscal, que depende da mobilização constante da opinião pública e da 

capacidade das lideranças políticas de implementar uma ação concreta.  

O direito ao trabalho não se esgota na liberdade de trabalhar; implica 

também o direito composto de trabalho que, como tal, apresentam duplo aspecto: 

individual e coletivo. No seu aspecto individual, concretiza se no igual direito de todos 

a um determinado posto de trabalho se forem cumpridos os requisitos necessários de 

capacitação, e no direito à continuidade e estabilidade no emprego, isto é, a não ser 
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despedido se não existir uma justa causa. Na sua dimensão coletiva o direito ao trabalho 

implica, a outorga aos poderes públicos para que iniciem uma política de pleno 

emprego. 

Gonzalo Maestro Buelga (2002, p. 65) apresenta como exemplos dessas 

medidas as intervenções destinadas a influenciar diretamente a demanda e a oferta, 

instrumentadas através de mecanismos tributários e creditícios. Políticas de mudanças 

públicas introduzem a possibilidade de influenciar no comportamento dos entes 

privados e, por conseguinte no comportamento do sistema. 

Os aspectos coletivos do direito ao trabalho, isto é, os que fazem referência 

à inserção ou a manutenção de determinados grupos de cidadãos no mercado de 

trabalho, posicionam os poderes públicos para realizarem uma política de pleno 

emprego, e isto é, numa atividade que se concebe como função dos poderes públicos e 

que implica um encadeamento entre a regulamentação do mercado trabalhista e as 

orientações políticas e expressas nas ações de governo (BAYLOS, p. 42-43). 

Uma política de emprego pode se materializar nas decisões empresariais na 

forma de contratação, formação ou opções organizativas, deduzindo que a ação 

legislativa ou regulamentar que tem um certo valor didático e cultural (BAYLOS, p. 

43). 

A orientação ao pleno emprego corrige, racionalista e ordena o poder 

empresarial, limitando-o e canalizando-o sobre a base do respeito aos direitos dos 

trabalhadores, essa limitação, configura a aplicação da função social da empresa como 

princípio limitador da atividade econômica, tendo como primado a justiça social. 

 

3 INCENTIVOS AO PLENO EMPREGO NA LEI Nº 11.101/2005 – LEI DE 

FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

Conforme visto anteriormente, as políticas de pleno emprego se efetivam 

não somente para a criação de novos postos de trabalho, mas também se efetivam com o 

objetivo da manutenção da relação de emprego. 

Retomando o conceito de princípio de Karl Larenz, transcrito acima, um 

princípio estabelece os fundamentos normativos para a interpretação e aplicação do 

Direito, decorrendo deles, ainda que indiretamente, normas de comportamento. 
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O princípio da busca do pleno emprego, como um princípio regulador da 

ordem econômica, encontra amparo e lança seus fundamentos para sua interpretação e 

aplicação na Lei nº 11.101/2005. Dessa forma, quando esta lei estabelece que a 

recuperação tem por objetivo viabilizar a superação da crise do empresário, permitindo 

a manutenção da empresa, dos empregos e dos interesses dos credores, bem como 

quando preceitua que a falência, ao afastar o empresário de suas atividades, tem por 

objetivo preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos 

produtivos, pode-se considerar que estes dispositivos encontram-se aliados ao princípio 

da busca do pleno emprego. 

Pautado no propósito da preservação da empresa, a Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas tem como objetivos a luta contra o desemprego e a retomada 

do desenvolvimento econômico. 

Com o advento da recuperação de empresas, o regime de insolvência 

empresarial atual tem como prioridade a manutenção do empresário em crise, desde que 

possua uma atividade econômica viável. Até mesmo durante o processo de falência, 

busca-se a preservação da atividade empresária, com o objetivo de otimizar os bens de 

produção organizados pelo empresário. 

Tais medidas têm os seus fundamentos na função social da empresa, a partir 

da qual a empresa é considerada como atividade que não se encontra restrita aos 

interesses particulares e objetivando o lucro de seus desenvolvedores, mas também 

como uma atividade cujo perfil funcional visa o atendimento de interesses coletivos. 

A empresa, sob seu aspecto funcional, possui grande relevância, vez que é 

responsável pelo oferecimento de postos de trabalho, pelo recolhimento de impostos e 

contribuições sociais, pela manutenção de outras atividades econômicas e pela produção 

de bens e serviços que suprirão as necessidades humanas e promoverão o 

desenvolvimento sócio-econômico. 

O ordenamento jurídico brasileiro adota um sistema econômico de livre 

iniciativa, que pressupõe a concessão de uma relevante margem de liberdade aos 

indivíduos na consecução de seus interesses particulares, mas condicionada ao 

asseguramento de uma existência digna à coletividade e à observância da justiça social. 

Porém é importante observar que todos esses princípios elencados deverão ser 

observados, sob o prisma da justiça social. A função social da empresa decorre desse 
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condicionamento da atividade econômica à justiça social, assumindo o papel de 

fundamento que confere unidade de sentido aos demais princípios. A partir desse 

fundamento é possível encontrar na Lei nº 11.101/2005 dispositivos que constituem 

verdadeiras medidas legislativas incentivo à busca do pleno emprego, na medida em que 

oferecem condições favoráveis para o empresário no sentido da manutenção dos postos 

de trabalho. 

3.1 A BUSCA DO PLENO EMPREGO NA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

Através da recuperação é possível salvar uma empresa em crise, colocando 

em segundo plano interesses dos credores, que ficarão submetidos a um projeto de 

reorganização. A maior preocupação dessa lei é com a possibilidade de manutenção da 

empresa, e não com a satisfação dos interesses creditícios envolvidos no direito 

falimentar. Essa medida que tende a satisfazer a continuidade da empresa, também se 

constitui como uma medida tendente a resguardar o pleno emprego, tendo em vista que 

a continuidade da relação de emprego é decorrência natural da continuidade do 

organismo empresarial. 

A atual Lei de Falências e Recuperação reconhece a importância social da 

empresa, ao proporcionar a sua recuperação tanto judicial como extrajudicial. O 

princípio utilizado como critério distintivo para a utilização do procedimento de falência 

ou recuperação judicial é a viabilidade e preservação da empresa.  

A Lei nº 11.101/2005 fixa uma dicotomia entre as empresas 

economicamente viáveis e as inviáveis, de tal forma que o instituto da recuperação é 

indicado para as primeiras e o processo de falência apresenta-se como meio eficiente 

para a solução judicial da situação econômica das empresas inviáveis (FAZZIO 

JUNIOR, 2005, p. 31). 

Para a Lei nº 11.101/2005, empresas viáveis são aquelas que reúnem os 

requisitos subjetivos e objetivos previstos nos artigos 47 e 48 (recuperação judicial) e 

161 (recuperação extrajudicial)8 e que possuam as condições de observar os requisitos 

do plano de reorganização estipulados no artigo 539 da mesma lei.  

                                                 
8 Lei 11.101/2005, Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica. 
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O artigo 47 preceitua que o objetivo da medida da recuperação é a 

preservação da empresa a partir da viabilização da superação da crise econômico-

financeira do empresário-devedor, permitindo a manutenção da empresa, dos empregos, 

dos interesses dos credores, dos consumidores, do fisco. Deixa evidente que um dos 

motivos principais da preservação da empresa é a sua função social, ou seja, o papel que 

possui diante da comunidade que pertence. 

Dessa forma, o legislador infraconstitucional confirma o reconhecimento da 

função social da empresa na especifica acepção de condicionamento do exercício da 

empresa. 

3.2 O PLENO EMPREGO NO PROCESSO DE FALÊNCIA 

Não somente na recuperação de empresas o princípio da busca do pleno 

emprego se efetiva, também no processo de falência, em que o empresário deixará de 

existir e todos os recursos materiais e imateriais empregados serão realocados para outro 

agente econômico. 

O princípio da preservação da empresa é uma das essências do novo regime 

falimentar. Verifica-se uma amostra dessa assertiva no processo falimentar relativo ao 

tratamento que se confere aos contratos em que seja parte o empresário falido. Os 

contratos recebem tratamento jurídico diferenciado e são afastadas as regras específicas 

do direito civil, direito do consumidor e direito empresarial. A disposição geral sobre os 

contratos na falência, autoriza a resolução dos bilaterais não cumpridos e dos 

unilaterais10, por decisão do administrador judicial11. 

                                                                                                                                               
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente 
suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: [.]. 
Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com 
credores plano de recuperação extrajudicial. 
9 Lei 11.101/2005, Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo 
improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação 
judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter: [...]. 
10 Lei 11.101/2005, Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos 
pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou 
for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê. 
Art. 118. O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá dar cumprimento a contrato 
unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à 
manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.  
11 O administrador judicial é a pessoa física ou jurídica que atua como agente auxiliar do juiz no processo 
de falência ou recuperação judicial. Na falência, o administrador judicial tem a função de administrar os 
interesses dos credores, maximizando o resultado da realização do ativo. 
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O administrador judicial autorizado pelo comitê de credores, se houver esse 

órgão12, exercerá o juízo de conveniência e oportunidade quanto ao cumprimento ou a 

resolução dos contratos bilaterais não cumpridos ou unilaterais, visando a otimização 

produtiva dos bens, que se consubstancia na necessidade de redução do passivo, ou em 

evitar que o passivo aumente ou ainda em gerar rendimentos para a massa falida. Esses 

órgãos deverão decidir a partir do seja mais conveniente e favorável para a massa, 

respondendo por má administração do interesse especificamente relacionado com cada 

contrato resolvido ou mantido. 

Em caso do falido ou do outro contratante já ter iniciado a execução do 

contrato, cumprindo parcial ou totalmente as suas obrigações, a falência não acarretará a 

sua resolução, devendo as partes dar-lhe integral cumprimento. Neste caso, se o falido 

era credor deverá exigir o seu crédito e se era devedora o outro contratante deverá 

habilitar o seu crédito no processo falimentar. 

Com a possibilidade de execução de contratos firmados pelo empresário, 

mesmo após a decretação da falência, vislumbra-se a possibilidade de continuidade das 

relações de trabalho, mesmo durante o processo falimentar. Ou seja, os contratos de 

trabalho cujo empregador é o falido não se resolvem com a falência, somente a cessação 

das atividades da empresa é causa resolutória desses contratos (CAMPINHO, 2006, p. 

352). 

Na hipótese de continuidade da relação de trabalho na falência, subsistem ao 

empregado os direitos advindos da existência do contrato de trabalho13 e os créditos 

dele decorrentes terão prioridade entre os credores concursais até o limite de 150 (cento 

e cinqüenta) salários mínimos14. 

No que pertine à alienação dos bens da falida deve-se observar os objetivos 

que a Lei nº 11.101/2005, artigo 7515 trata ao afastar o devedor de suas atividades. 

Nesse dispositivo resta evidente a proteção que a lei confere à empresa como uma 
                                                 
12 O comitê de credores é órgão facultativo no processo de falência. Deverá ser instaurado pelos credores 
quando a complexidade e o volume da massa falida recomendar e será comporto por dois ou três 
membros, cada um representando uma classe de credores. 
13 CLT, Art. 449 - Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de 
falência, concordata ou dissolução da empresa. 
14 Lei 11.101/2005, Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: I – os 
créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por 
credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; [...]. 
15 Lei 11.101/2005, Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a 
preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, 
da empresa. 
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atividade organizada por um agente econômico para a produção de bens e serviços. 

Sendo assim, o que se pretende preservar na falência não é o empresário, pessoa física 

ou jurídica, mas a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos tangíveis e 

intangíveis da organização empresarial. 

O administrador judicial deve, no momento da alienação do ativo do falido, 

objetivar a maximização dos recursos da massa falida objetiva, bem como a 

possibilidade de aproveitamento de toda a organização empresarial para que um outro 

agente econômico possa explorar. Isso fica bastante claro pela ordem de preferência 

estabelecida na alienação16. 

A partir da ordem de preferência prevista no artigo 140 da Lei de Falências, 

verifica-se que a alienação deve privilegiar a venda dos estabelecimentos em bloco, de 

toda a organização produtiva, se não for possível, a venda de unidades produtivas 

autônomas, em seguida a venda em bloco dos bens que integram cada um dos 

estabelecimentos e por fim a venda dos bens individualmente considerados. 

Esse dispositivo possibilita no momento da alienação dos bens, se estes 

forem alienados em bloco, além de uma melhor avaliação do estabelecimento, que o 

novo adquirente possa aproveitar não somente toda a estrutura organizada pelo falido, 

mas também os contratos necessários para a manutenção da produção e que irá incluir 

os contratos de trabalho celebrados com o falido no intuito de desenvolver aquela 

atividade econômica. 

Outra medida presente na Lei de Falências e Recuperação, que otimiza e 

incentiva a aquisição de toda a estrutura empresarial (recursos materiais e imateriais 

empregados) para que um outro agente econômico possa explorar é o fim da sucessão 

empresarial na alienação do estabelecimento para os débitos de qualquer natureza, 

inclusive os trabalhistas e tributários, tanto na falência17 como na recuperação judicial18. 

                                                 
16 Lei 11.101/2005, Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada 
a seguinte ordem de preferência: I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em 
bloco; II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; III – 
alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor; IV – alienação dos 
bens individualmente considerados. 
17 Lei 11.101/2005, Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de 
suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:[...] II – o objeto da 
alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, 
inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de 
trabalho. 
§ 2o Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de 
trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. 

5264



 

Sendo assim, o vínculo trabalhista entre o adquirente da empresa do falido e 

os empregados que continuarem trabalhando naquela atividade econômica é novo e as 

obrigações do antigo empregador não podem ser cobradas do adquirente. 

Os dispositivos acima analisados, além de constituírem incentivos à 

manutenção da empresa e do agente econômico que demonstre viabilidade para sua 

recuperação, estimulam os agentes econômicos na aplicação do princípio do pleno 

emprego, a partir da preservação dos contratos de trabalho e representam a aplicação da 

função social da empresa.  

 

4 O PLENO EMPREGO COMO EFETIVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

EMPRESA 

Conforme já exposto acima, a definição de função social da empresa 

depende da caracterização da empresa como atividade que não se encontra somente 

restrita aos interesses particulares e objetivando o lucro do empresário ou dos sócios da 

sociedade empresária, mas também como uma atividade cujo perfil funcional visa o 

atendimento de interesses coletivos. 

Quanto às possibilidades de verificação da função social da empresa pode-

se analisar duas vertentes: uma referente ao incentivo ao exercício da empresa e a outra 

relacionada ao condicionamento do exercício dessa atividade econômica (GAMA, 2007, 

p.107).  

Conseqüência importante da primeira vertente da função social da empresa 

é o princípio da preservação da empresa como um foco de interesses próprios, mesmo 

em detrimento dos interesses dos grupos em sua esfera de influência (empresário, 

sócios, investidores, credores), tendo em vista a consideração da mesma como 

importante fonte de empregos, de tributos e de desenvolvimento econômico em geral, 

através da promoção de circulação de riquezas. 

Em relação a segunda vertente, os condicionamentos do exercício da 

empresa podem ser endógenos ou exógenos. Seriam endógenos os relacionados às 

condições de trabalho e às relações com empregados, como por exemplo, a contribuição 

                                                                                                                                               
18 Lei 11.101/2005, Art. 60. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não 
haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado 
o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei. 
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para a promoção do pleno emprego. Seriam exógenos os interesses dos consumidores, 

dos concorrentes e os de preservação ambiental da comunidade em que a empresa atua. 

O pleno emprego seria, portanto um condicionamento endógeno ao 

exercício da atividade empresária, por interferir na estrutura de organização interna da 

empresa. O empresário ao exercer a atividade econômica e contribuir para a 

manutenção ou criação de novos postos de trabalho estaria garantido seu direito à livre 

iniciativa, e à livre exploração de seus bens de produção, condicionando o exercício 

desses direitos à promoção da justiça social através da função social da empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O princípio da busca do pleno emprego constitui-se, no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, como um direito social constitucional a ser observado no 

desenvolvimento da atividade econômica e tem como fundamento a valorização do 

trabalho humano e a justiça social.  

Esse princípio tem por objetivo reduzir as desigualdades sociais, promover o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a miséria e conferir a todo cidadão uma 

existência digna mediante o exercício de uma atividade laboral, cuja remuneração 

servirá de meio para prover a subsistência do trabalhador. 

Como uma norma de natureza programática, o princípio da busca do pleno 

emprego constitui-se como um programa a ser desenvolvido ulteriormente pela 

atividade discricionária do legislador infraconstitucional. Com a promulgação da Lei nº 

11.101/2005, o princípio da busca do pleno emprego encontra amparo e lança seus 

fundamentos para sua interpretação e aplicação. 

Por óbvio que esta Lei representa apenas uma política legislativa 

microeconômica que coloca o regime jurídico de insolvência empresarial em sintonia 

com os princípios constitucionais da ordem econômica. 

O novo regime de falência e recuperação de empresas apresenta dispositivos 

que se tornam incentivos ao empresário para contribuir na busca do pleno emprego, por 

estimular esses entes privados na manutenção dos postos de trabalho de uma empresa 

em crise. Percebe-se, portanto uma preocupação maior com a ocupação remunerada do 

empregado face ao direito de propriedade do empresário, que não é incompatível com o 
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sistema de produção capitalista, pois não impede ao investidor manter ou aumentar seus 

índices de rentabilidade. 

Para que o Estado possa adotar uma política ampla da busca do pleno 

emprego, deverá efetivar intervenções legislativas de incentivo à iniciativa privada, 

além de promover condições macroeconômicas mediante manipulação da política fiscal 

e monetária. 

Por tudo que foi abordado, se verifica que o pleno emprego, como a 

possibilidade de todas as pessoas ativas terem garantia do direito ao trabalho, é uma 

utopia, é uma situação tão rara quanto efêmera (KEYNES, 2007, p.194). Contudo, 

alcançar uma situação próxima ao pleno emprego, numa sociedade com reduzido grau 

de desigualdades, fundada no ideal da justiça social a partir da aplicação dos princípios 

da função social da propriedade, da função social da empresa e na igualdade de 

oportunidades para os cidadãos é plenamente possível e deve ser uma meta a ser 

alcançada pelo Estado Brasileiro. 
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A (DES)PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR 

BRASILEIRO 

 

Tatiana de Almeida Granja∗

 

RESUMO 
Na atualidade, o tratamento das informações pessoais tornou-se ainda mais freqüente. 

Esta prática permite revelar importantes informações sobre indivíduos específicos, mas 

pode violar direitos fundamentais de seus titulares. Nas relações laborais, em virtude da 

hipossuficiência do trabalhador, a proteção aos seus dados pessoais exige ainda maior 

tutela. Os dados pessoais do trabalhador revelam não somente suas aptidões 

profissionais, mas também suas características sociais, culturais e íntimas. Tais 

informações são utilizadas como critérios para decidir sobre a seleção de pessoal, a 

manutenção da relação de trabalho, o desligamento da organização etc. Os 

empregadores justificam que tal prática é indispensável à higidez da instituição. Ante 

esta realidade, este trabalho pretende estabelecer diretrizes ao tratamento de dados 

pessoais do trabalhador. Para tanto, inicialmente, introduzirá os conceitos fundamentais 

sobre o tema. A seguir, definirá o direito à proteção de dados pessoais. Num terceiro 

momento, fará uma breve digressão histórica sobre o surgimento da proteção aos dados 

pessoais na relação laboral. Em seguida, identificará alguns limites indispensáveis ao 

tratamento de dados pessoais do trabalhador. Depois, elencará os direitos dos 

trabalhadores frente ao tratamento de seus dados pessoais. Na seqüência, justificará a 

necessidade de legislação pátria específica sobre o tema. A título de conclusões, 

sintetizará as idéias levantadas e defendidas nesta investigação. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  PROTEÇÃO DE DADOS –  TRATAMENTO DE DADOS – 

DADOS PESSOAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DO TRABALHADOR 
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RESUMEN 
Actualmente, el tratamiento de informaciones personales es todavía más frecuente. Esta 

práctica permite revelar importantes informaciones sobre individuos específicos, pero 

puede violar derechos fundamentales de sus titulares. En las relaciones laborales, en 

virtud de la hiposuficiencia del trabajador, la protección de sus datos personales exige 

tutela aún más grande. Los datos personales del trabajador, además de revelar sus 

aptitudes profesionales, también revelan sus características sociales, culturales e 

intimas. Estas informaciones son utilizadas como criterios para decidir sobre la 

selección de personal, el mantenimiento de la relación laboral, su término etc. Los 

empleadores afirman que tal práctica es indispensable a la salud de la organización. Del 

expuesto, este trabajo pretende establecer directrices al tratamiento de datos personales 

del trabajador. Para esto, inicialmente, introducirá los conceptos fundamentales sobre el 

tema. En seguida, definirá el derecho de protección de datos personales. En un tercer 

momento, realizará una breve digresión histórica sobre el surgimiento de la protección 

de datos personales en la relación laboral. Después, identificará algunos límites 

indispensables al tratamiento de datos personales del trabajador. En seguida, alistará los 

derechos de los trabajadores en virtud del tratamiento de sus datos personales. A 

continuación, justificará la necesidad de legislación nacional específica sobre el tema. A 

título de conclusiones, sintetizará las ideas levantadas y defendidas en esta 

investigación. 

 

PALABRAS LLAVES: PROTECCIÓN DE DATOS - TRATAMIENTO DE DATOS 

– DATOS PERSONALES – HIPOSUFICIENCIA DEL TRABAJADOR 

 
 
Introdução 

A sociedade de informação é resultado do progresso tecnológico. O grande 

avanço é a facilidade com que se transmite - em fração de segundos e a custos 

baixíssimos - informações de um lugar a outro do planeta 1.  

                                                 
1 GÓMEZ GAMBOA, David. El tratamiento automatizado de datos frente a los derechos fundamentales 
al honor, intimidad y protección de datos de carácter personal. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2003, p. 11. 
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Na era da tecnologia, tornou-se mais freqüente o tratamento das 

informações pessoais, que consiste na coleta de dados de caráter pessoal e na 

combinação destes entre si. Tal prática permite revelar importantes informações sobre 

indivíduos específicos, entretanto pode violar direitos fundamentais de seus titulares. 

Assim, acentuou-se a preocupação em proteger os dados de caráter pessoal.  

Na sociedade contemporânea - transfronteiriça e globalizada - o maior 

interesse em tutelar os dados pessoais se refletiu rapidamente numa singular inquietude 

mundial, promovendo o surgimento de normativas dispersas e descoordenadas.  

A Comunidade Européia manifestou sua preocupação em proteger dados de 

caráter pessoal ao criar três diretivas - em especial a Diretiva 95/462 - sobre o tema. 

Na Espanha, em dezembro de 1999, foi elaborada a Lei nº 15/1999 - Lei de 

Proteção de Dados de Caráter Pessoal3 - em consonância com as diretivas européias. 

Do outro lado do Atlântico, foram realizados encontros entre os países da 

Ibero-América, com o propósito de impulsionar marcos normativos e consolidar uma 

cultura de proteção aos dados pessoais. Entretanto, nem todos os países ibero-

americanos dispõem de tutela legislativa nacional sobre o assunto.  

No Brasil, apenas existe um projeto de lei sobre a matéria - proposto em 

novembro de 2004 - que ainda tramita no Congresso Nacional. 

No âmbito das relações laborais, destaca-se a hipossuficiência do 

trabalhador. Deste modo, a proteção aos dados pessoais do trabalhador reclama ainda 

maior atenção. É imensa a facilidade com que são obtidos os dados pessoais do 

trabalhador durante e, até mesmo, antes do estabelecimento da relação de trabalho.  

Os dados pessoais do trabalhador - uma vez associados às inovações 

tecnológicas - revelam não somente aptidões profissionais, mas também eventuais 

características sociais, culturais e íntimas dos indivíduos. Estas informações agregadas 

são utilizadas como critérios para decidir sobre a seleção de pessoal, a manutenção da 

                                                 
2 PARLAMENTO EUROPEO; CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 95/46 relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, de 24 de outubro de 1995. Disponível em: <http://europa.eu.int/spain/novedades/documentos 
/31995L46.htm>. Acesso em: 5 maio 2005.      
3 ESPANHA. Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de dezembro 
de 1999. Disponível em: 
<http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/23750>. Acesso em: 10 abr. 
2005. 
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relação de trabalho ou o desligamento da organização. Os empregadores, por sua vez, 

justificam que tal prática é indispensável à higidez da instituição. 

Preocupada com essa questão, em outubro de 1996, a Organização 

Internacional de Trabalho reuniu-se em Genebra e aprovou um repertório de 

recomendações práticas sobre a proteção de dados pessoais dos trabalhadores. Tais 

recomendações não são obrigatórias nem coercitivas, limitando-se a indicar parâmetros 

e orientar o tratamento de dados pessoais de trabalhadores4. 

Dessa sorte, em nível mundial, não há qualquer espécie normativa - de 

caráter coercitivo - que trate da proteção dos dados pessoais dos trabalhadores ou 

candidatos a postos de trabalho. Ademais, no Brasil, inexiste sequer um dispositivo 

normativo que trate - ainda que de forma geral - da proteção aos dados pessoais dos 

indivíduos. 

Neste cenário de ausência de tutela normativa, surge um conflito de 

interesses. De um lado, encontra-se o empregador, que - sob o argumento de melhor 

administrar sua organização - pretende coletar e combinar dados pessoais dos 

trabalhadores (atuais e futuros), ainda que para tanto seja necessário violar seus direitos. 

Do outro lado, apresentam-se os trabalhadores e candidatos a postos de trabalho que – 

em virtude da situação de hipossuficiência - são coagidos a fornecer os dados pessoais 

que lhes sejam solicitados e a autorizar o tratamento destes dados. 

Os sistemas jurídicos e a tecnologia, com o passar do tempo, evoluem, 

transformam-se e são substituídos por outros. Em contrapartida, a mitologia clássica 

sempre será mantida, lembrada e reverenciada, pois reúne a sabedoria da cultura greco-

romana, revelando a sensibilidade e a sofisticação intelectual dos seus admiradores. 

Para que seja preservada, a professora Ruth Guimarães entende que a matização da 

mitologia é fundamental, porque é esta a maneira de o mito existir: variando5. 

Assim, propomos enquadrar metaforicamente o aludido embate jurídico no 

episódio mitológico que trata do surgimento do oráculo de Apolo.  

                                                 
4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
protección de los datos personales de los trabajadores. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/spanish/download/s000011.pdf>. Acesso 
em: 2 abr. 2008. 
5 GUIMARÃES, Ruth. Dicionário da mitologia grega. São Paulo: Cultrix, 1972, p. v. 
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Em Delfos, havia uma gruta bastante profunda, que provocava um 

fenômeno muito estranho. Quando se aproximavam daquele local, as cabras aspiravam 

o ar que exalava da gruta e, em seguida, eram atacadas por convulsões.  

Embora se tratasse de um ar tóxico, atribuía-se o fato a alguma conspiração 

divina. Para solucionar o problema, Apolo construiu um templo na região. Surgiu, 

assim, um famoso oráculo em Delfos – o oráculo de Apolo6. 

No enquadramento do episódio mitológico ao objeto de estudo, podemos 

considerar que as cabras representam os trabalhadores e candidatos a postos de trabalho, 

bem como a gruta simboliza o empregador.  

Nesse sentido, o ar tóxico emitido pela gruta retrata o tratamento de dados 

pessoais dos trabalhadores e candidatos a postos de trabalho. Para que a gruta se 

perpetue no tempo (o empregador tenha sucesso na sua organização), entende-se que 

exalar o ar tóxico é indispensável (defende-se que o tratamento de dados pessoais - 

ainda que viole direitos fundamentais - é imprescindível). Está representada, assim, a 

realidade da gruta (o posicionamento do empregador). 

Por seu turno, as cabras (trabalhadores e candidatos a postos de trabalho) 

sofrem ataques de convulsão (a proteção aos dados pessoais é desrespeitada) quando 

respiram o ar exalado pela gruta (em virtude do tratamento dos seus dados pessoais). 

Entretanto, respirar (informar os dados que lhe são solicitados) é fundamental para 

sobreviver (necessário para permanecer na organização ou ser contratado). Deste modo, 

apresenta-se reproduzida a situação dos trabalhadores e candidatos a postos de trabalho. 

Por fim, o oráculo de Apolo representa as providências a serem tomadas 

para a pacificação de Delfos (relação de trabalho). Desta sorte, na conformação do 

episódio mitológico, temos a representação exata do embate jurídico em tela.  

Para solucioná-lo, este trabalho se propõe a – examinando a necessidade de 

proteger os dados pessoais do trabalhador – estabelecer diretrizes ao tratamento de tais 

dados, levando em conta o poder de direção do empregador.  

Dessa forma, nossa investigação possui seis tópicos. Inicialmente, 

introduziremos os conceitos fundamentais sobre proteção de dados pessoais. Em 

seguida, definiremos o direito à proteção de dados pessoais. Num terceiro momento, 
                                                 
6 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2002, p. 348.  
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construiremos um breve histórico sobre o surgimento da proteção aos dados pessoais na 

relação de trabalho. A seguir, identificaremos alguns limites indispensáveis ao 

tratamento de dados pessoais do trabalhador. Num quinto momento, elencaremos os 

direitos dos trabalhadores frente ao tratamento de seus dados pessoais. Na seqüência, 

justificaremos a necessidade de legislação nacional específica sobre o tema. A título de 

conclusões, serão sintetizadas as idéias levantadas e defendidas neste trabalho, assim 

como será proposto um final para o aludido episódio mitológico. 

Por fim, convidamos todos para que iniciem este estudo científico sob o 

manto de um espírito corajoso, inquieto, questionador e crítico, analisando 

possibilidades e propondo soluções viáveis.  

 
 

1. Conceitos fundamentais sobre proteção de dados pessoais 

Com o intuito de promover certa cientificidade ao presente estudo, torna-se 

imprescindível traçar um panorama geral sobre proteção de dados. Para tanto, 

trataremos de conceitos fundamentais com fulcro na inteligência de duas normas sobre o 

tema - a Diretiva Européia nº 95/46 e a Lei Espanhola nº 15/1999. 

 

a) Dados de caráter pessoal 

Dados de caráter pessoal são aqueles que dizem respeito a informações 

pertencentes a indivíduos identificados ou identificáveis, assim como nomes, 

domicílios, números de telefone, crenças religiosas, filiação sindical, histórias clínicas, 

infrações administrativas e penais etc. 

O que realmente determina que se trata de um dado pessoal é a possibilidade 

de que a informação - combinada ou por si mesma – permita identificar uma pessoa 

concretamente. Desta maneira, um indivíduo estará identificado quando tiver sido 

coletado algum dado - ou conjunto de dados – que tenha por objetivo diferenciá-lo do 

resto da coletividade7. 

b) Ficheiro  

                                                 
7 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Cuaderno de protección de datos 
personales para empleados públicos. Madrid, 2004, p. 23. 
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Ficheiro é todo um conjunto organizado de dados de caráter pessoal, que se 

encontre estruturado por algum critério de busca e que permita acessar facilmente as 

informações relacionadas a um indivíduo específico8.  

É indispensável esclarecer que algumas normas utilizam o termo banco de 

dados para se referir a um ficheiro. 

 

c) Tratamento de dados pessoais 

Tratamento de dados de caráter pessoal é qualquer operação ou conjunto de 

operações – de caráter automatizado ou não – que permita a coleta, gravação, 

conservação, elaboração, modificação, extração, consulta, utilização, transmissão, 

difusão, interconexão ou qualquer outra forma que facilite o acesso aos mesmos, assim 

como o bloqueio, supressão ou destruição. 

Em outras palavras, pode-se dizer que, praticamente, qualquer atuação 

relacionada ao trabalho habitual – que maneje dados pessoais – supõe a realização de 

um tratamento destes dados9. 

 

d) Dados pessoais especialmente protegidos 

Existem dados que, em virtude da informação a que se referem, podem, com 

maior facilidade, lesionar outros direitos fundamentais e, por este motivo, são 

especialmente protegidos. Neste sentido, são estabelecidas exigências adicionais - tais 

como o estabelecimento de medidas de segurança, assim como o consentimento 

expresso e/ou por escrito - para que se inicie o tratamento de tais dados10. 

A aludida diretiva européia considera que merecem especial tutela os dados 

pessoais que revelam a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções 

religiosas ou filosóficas, a filiação a sindicatos, a saúde e a sexualidade do individuo. 

Por último, é mister salientar que algumas normas utilizam o termo dados 

sensíveis para se referir a esta categoria especial de dados. 

 

2. Definição do direito à proteção de dados pessoais 

                                                 
8 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Cuaderno de protección de datos 
personales para empleados públicos. Madrid, 2004, p. 24-25.  
9 Id., ibid., p. 25-26. 
10 Id., ibid., p. 42-44. 

5275



 

O direito à proteção de dados pessoais é o poder de controle - à disposição 
de todo indivíduo – que o faculta a determinar quem pode possuir seus dados e para que 
pode dispor deles. Este controle objetiva impedir que, por meio do tratamento de dados 
pessoais, seja possível obter informação que viole a intimidade, assim como os demais 
direitos fundamentais e as liberdades públicas11. 

Assim, o direito à proteção de dados pessoais atribui a seu titular um 
conjunto de faculdades, que lhe permitem, através do poder jurídico, exigir de terceiros 
a realização ou omissão de certos comportamentos. Ademais, cumpre ressaltar que o 
objeto tutelado não se limita aos dados íntimos, mas alcança qualquer espécie de dado 
pessoal, seja ou não íntimo, seja ou não fundamental12. Por fim, é imprescindível 
destacar que o direito à proteção de dados pessoais é também chamado de direito à 
autodeterminação informativa. 

Para uma melhor compreensão do objeto desta investigação, torna-se 
oportuno apresentar um breve histórico sobre o surgimento da proteção aos dados 
pessoais na relação de trabalho. 

 
3. O surgimento da proteção aos dados pessoais na relação de trabalho 

Os modelos de organização e o poder de direção do empregador não são 
imunes às mudanças sociais, políticas e tecnológicas. 

Em virtude da reestruturação e evolução das organizações, houve uma 
revitalização da dimensão intuitu personae das relações laborais. A superação do 
modelo taylorista promoveu o renascimento do caráter pessoal do trabalho. Produziu-se 
uma individualização e uma personalização do trabalhador na empresa, de sorte que as 
informações pessoais a seu respeito passaram a influenciar as decisões sobre sua vida 
profissional13. O professor Daniel Martínez Fons nos ensina que: 

Adverte-se facilmente que quando parecia definitivamente banido o caráter 
fiduciário do contrato de trabalho, adquirem relevância, de novo, 
informações estritamente pessoais relacionadas ao comportamento geral do 
trabalhador sobre aquilo que interessa ao empregador perguntar, na 
condição de fórmulas que permitem avaliar e assegurar a produtividade do 
empregado (tradução e grifos nossos)14. 

                                                 
11 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Cuaderno de protección de 
datos personales para empleados públicos. Madrid, 2004, p. 13-14. 
12 Id., ibid., loc. cit. 
13 MARTÍNEZ FONS, Daniel. Tratamiento y protección de datos de los trabajadores en la relación de 
trabajo. In: ______.  Derecho social y nuevas tecnologías. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 
2005, cap. 2, p. 27-28. 
14 Se advierte fácilmente que cuando parecía definitivamente proscrito el carácter fiduciario del contrato 
de trabajo, toman relevancia, de nuevo, informaciones estrictamente personales relacionadas con el 
comportamiento general del trabajador sobre los que el empleador le interesa indagar, en cuanto 
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Por sua vez, em razão do progresso da informática, o poder diretivo – 

inclusive o conjunto de prerrogativas inerentes ao jus variandi - foi reforçado, tornando 

o desequilíbrio das partes ainda mais perigoso e acentuado. Neste sentido, afirma a 

professora Maria Belén Cardona Rubert: 

A capacidade de escolha do empresário se vê enormemente ampliada pela 
agilidade e facilidade das informações obtidas por meio do uso da 
informática, da qual se deriva um perigo real para a esfera privada do 
trabalhador e, em conseqüência, para o direito fundamental à intimidade 
(tradução e grifos nossos)15. 

Movido pela revalorização do caráter pessoal da relação de trabalho e pelo 

incremento do poder diretivo, o empregador passou a realizar o tratamento de dados 

pessoais dos candidatos a postos de trabalho e dos trabalhadores. Desta sorte, tornou-se 

possível a obtenção de importantes informações sobre suas vidas, que servirão de 

critérios de decisão sobre eventual contratação, manutenção da relação laboral ou 

desligamento da organização16.  

Os empregadores justificam que o tratamento dos dados pessoais é 

imprescindível para respaldar a seleção de candidatos, salvaguardar a segurança laboral 

e controlar a qualidade do serviço a ser prestado17. Entretanto, na maioria das vezes, os 

dados pessoais levantados são excessivos e extrapolam a finalidade do tratamento de 

dados, violando direitos fundamentais e ofendendo a dignidade do trabalhador ou do 

candidato a um posto de trabalho. 

Ante esta realidade, torna-se indispensável determinar limites ao tratamento 

de dados pessoais no âmbito da relação laboral, de sorte a proporcionar a devida 

proteção aos dados dos trabalhadores e dos candidatos a postos de trabalho. 

4. Limites ao tratamento de dados pessoais na relação de trabalho 

                                                                                                                                               
fórmulas que permiten evaluar y asegurar la productividad del empleado. (MARTÍNEZ FONS, Daniel. 
Tratamiento y protección de datos de los trabajadores en la relación de trabajo. In: ______.  Derecho 
social y nuevas tecnologías. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2005, cap. 2, p. 29.) 
15 La facultad de selección del empresario se ve enormemente ampliada por la agilización y facilitación 
de las informaciones que implica el uso de la informática, del que se deriva un peligro real para la esfera 
privada del trabajador y, en consecuencia, para el derecho fundamental a la intimidad. (CARDONA 
RUBERT, Maria Belén. Informática y contrato de trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 39.)  
16 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
protección de los datos personales de los trabajadores. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/spanish/download/s000011.pdf>. Acesso 
em: 2 abr. 2008. 
17 Id., ibid. 
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4.1. Limites em virtude da proteção aos dados pessoais 

Para identificar os principais limites decorrentes da proteção aos dados 

pessoais, tomaremos por base os fundamentos das aludidas diretiva européia e lei 

espanhola sobre o tema. 

 

a) Princípio da Finalidade 

Em virtude do aludido princípio, o tratamento dos dados do trabalhador e do 

candidato a um posto de trabalho deve ter uma finalidade legítima e se limitar a 

assuntos vinculados à prestação laboral. Neste sentido, torna-se indispensável 

mencionar o pensamento do jurista Daniel Martínez Fons: 
[...] para a obtenção de um resultado ponderado na composição dos 
interesses opostos não basta uma tutela máxima ao âmbito estrito da 
intimidade e um conjunto amplo de informações a que o empresário possa 
acessar legitimamente. Pelo contrário, o equilíbrio de interesses deve se 
fundamentar no princípio do controle do indivíduo sobre a informação 
relacionada a ele próprio.  Isto se manifesta na existência de uma finalidade 
legítima que justifique a coleta de dados de caráter pessoal. O referido 
princípio é precisamente o elemento essencial que deve ser levado em 
consideração na avaliação do tratamento de dados na relação laboral. 
Trata-se, consequentemente, de determinar a quantidade e a qualidade das 
informações que relacionadas ao cumprimento da prestação de trabalho 
podem ser recolhidas (tradução e grifos nossos)18. 

Cumpre salientar que se a finalidade do tratamento vier a ser alterada, ela 

deve ser compatível com a anterior. Por exemplo, os dados relativos às qualificações 

profissionais podem ser utilizados, mais adiante, para proporcionar maiores vantagens 

sociais, como se fossem uma compensação financeira pela formação do trabalhador19.  

                                                 
18 [...] para la obtención de un resultado ponderado en la composición de los intereses opuestos no basta 
con la máxima tutela que pueda ofrecerse al ámbito estricto de la intimidad y un amplio conjunto de 
informaciones a las que legítimamente pueda acceder el empresario. Todo lo contrario el equilibrio de 
intereses debe fundamentarse sobre el principio de control del sujeto sobre la información relacionada 
con él. Ello se manifiesta en la existencia de una finalidad legítima que justifique la recogida de los datos 
de carácter personal. Es precisamente el referido principio el elemento esencial que ha de tomarse en 
consideración en la evaluación del tratamiento de datos en la relación laboral. Se trata, 
consiguientemente, de determinar la cantidad y calidad de las informaciones que sobre el cumplimiento 
de la prestación de trabajo pueden ser recogidas. (MARTÍNEZ FONS, Daniel. Tratamiento y protección de 
datos de los trabajadores en la relación de trabajo. In: ______.  Derecho social y nuevas tecnologías. 
Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2005, cap. 2, p. 31-32.) 
19 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
protección de los datos personales de los trabajadores. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/spanish/download/s000011.pdf>. Acesso 
em: 2 abr. 2008. 
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A Rede de Estradas-de-Ferro Espanholas (RENFE) coletou dados sobre 

filiação sindical dos seus trabalhadores para efeito de desconto da contribuição sindical. 

Entretanto, em 1998, a RENFE utilizou tais dados para descontar – somente dos 

sindicalizados - o equivalente aos dias parados, em virtude de greves promovidas pelo 

sindicato dos ferroviários. Acertadamente, o Tribunal Constitucional da Espanha 

entendeu que o uso de tais dados sobre filiação sindical foi incompatível àquele que 

justificou a coleta, contrariando, portanto, a finalidade do tratamento20. 

 

b) Princípio da Qualidade dos Dados 

Em decorrência do Princípio Qualidade, os dados coletados devem ser 

adequados, necessários e proporcionais (não excessivos).  

Desse modo, os dados recolhidos devem ser adequados à finalidade de 

tratamento a que se destinam. Além disso, os dados coletados devem ser, de fato, 

necessários, indispensáveis e não excessivos ao propósito do tratamento. Por fim, deve 

haver proporcionalidade entre as naturezas dos dados levantados e o objetivo do 

tratamento de dados21. 

Estas três exigências equivalem aos três elementos do Princípio da 

Razoabilidade, também chamado de Princípio da Proporcionalidade. 

 

c) Princípio de Informação 

O trabalhador e o candidato a um posto de trabalho não têm a obrigação de: 

a)perguntar se haverá tratamento de seus dados; b) investigar a finalidade do tratamento 

a ser realizado; c) justificar sua recusa em fornecer dados pessoais.  

Pelo contrário, em razão do Princípio de Informação, é dever do empregador 

informar a existência e a finalidade do tratamento. É também necessário informar os 

meios e as fontes que serão utilizadas na obtenção dos dados, bem como as 

conseqüências da negativa de consentimento e/ou fornecimento das informações22. 

 
 

                                                 
20 MARTÍNEZ FONS, Daniel. Tratamiento y protección de datos de los trabajadores en la relación de 
trabajo. In: ______.  Derecho social y nuevas tecnologías. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 
2005, cap. 2, p. 53-54. 
21 Id., ibid., p. 50-51. 
22 Id., ibid., p. 43. 
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d) Princípio do Consentimento 
Vinculado ao Princípio de Informação, o Princípio do Consentimento 

legitima todo tratamento de dados. Por meio do consentimento, o indivíduo tem a 

prerrogativa de controlar a utilização dos seus dados pessoais. Trata-se, portanto, do 

direito de autodeterminação informativa. 

Cumpre registrar que o ideal é que o consentimento seja inequívoco, 

expresso, livre, escrito e documentado. Mais uma vez, torna-se indispensável mencionar 

o pensamento de Daniel Martínez Fons: 
[...] o consentimento da pessoa afetada é princípio essencial da relação de 
tratamento de dados [...]. A aplicação de tecnologias que permitam coletar, 
armazenar e tratar dados de caráter pessoal exige, com caráter geral, o 
consentimento do afetado [...]. Trata-se, portanto, de acordo com a doutrina, 
do “informed consent”, isto é, um consentimento informado e plenamente 
consciente sobre a relação jurídico-privada que se constrói entre o 
responsável do ficheiro e o afetado (tradução e grifos nossos)23. 

Quando se tratar de trabalhador, em razão de sua hipossuficiência 

econômica, o seu consentimento não necessariamente será sincero, autêntico, 

traduzindo-se num mero trâmite a fim de atender aos desejos do empregador24. Neste 

sentido, assevera Daniel Martínez Fons: 
[...] existem importantes limites à regra do consentimento. Trata-se de 
limites gerais que partem da consideração realista da inevitável presença de 
fortes desníveis de poder na relação ou de condicionamentos que excluem 
uma verdadeira liberdade de escolher (tradução e grifos nossos)25. 

O mesmo ocorre com o candidato a um posto de trabalho, que se sente 

compelido a consentir, para que venha a ser selecionado.  

 

 

                                                 
23 [...] es principio esencial de la relación de tratamiento de datos el consentimiento de la persona 
afectada [...]. La aplicación de tecnologías que permitan recabar, almacenar y tratar datos de carácter 
personal exige, con carácter general, el consentimiento del afectado [...]. Se trata, por tanto, de acuerdo 
con la doctrina, de “informed consent”, esto es, un consentimiento informado y plenamente consciente 
sobre el que se construye la relación jurídico-privado entre el responsable del fichero y el afectado. 
(MARTÍNEZ FONS, Daniel. Tratamiento y protección de datos de los trabajadores en la relación de trabajo. 
In: ______.  Derecho social y nuevas tecnologías. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2005, 
cap. 2, p. 39.) 
24 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
protección de los datos personales de los trabajadores. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/spanish/download/s000011.pdf>. Acesso 
em: 2 abr. 2008. 
25 [...] existen importantes límites a la regla del consentimiento. Se trata con carácter general de límites 
que parten de la consideración realista de la inevitable presencia de fuertes desniveles de poder en la 
relación o de condicionamientos que excluyen una verdadera libertad de escoger. (MARTÍNEZ FONS, 
Daniel, op. cit., p. 39.) 
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O mestre Emilio Suñé Llinás nos ensina que: 
É óbvio afirmar que, nos processos de seleção de pessoal, o medo de não ser 
contratado tem efeitos limitadores – e praticamente supressivos – da 
liberdade [...] 
Por exemplo, nos psicotécnicas agressivas, que no âmbito da seleção de 
pessoal, podem ser perfeitamente direcionados para eliminar o perfil de 
sindicalista, fato que dado o descontrole atualmente existente sem dúvida se 
produz, e é incompatível com os fundamentos constitucionais de uma 
sociedade livre (tradução e grifos nossos)26. 

Sem embargo, cumpre enfatizar que a exigência de consentimento não é 

absoluta. Assim, será dispensado o consentimento quando os dados forem essenciais à 

continuidade da relação laboral. O jurisconsulto Daniel Martínez Fons afirma: 
[...] o consentimento não será isento quando os dados de caráter pessoal se 
refiram a pessoas vinculadas por uma relação laboral e sejam necessários 
para a manutenção das relações ou para o cumprimento do contrato 
(tradução e grifos nossos)27. 

No mesmo sentido, assevera o professor Antonio José Valverde Asencio: 
[...] não se requer tal consentimento nem nos supostos de exercício de 
funções próprias da Administração (tão pouco, evidentemente, a laboral no 
exercício de suas competências de emprego, de enquadramento na 
Seguridade Social etc), nem nos casos em que se refere às partes de um 
contrato, que sejam necessários os dados para sua manutenção ou 
cumprimento. Este é um requisito indispensável para entender que não é 
preciso o concurso do consentimento do afetado (tradução e grifos nossos)28. 

Tendo em vista a extrema importância do consentimento, ainda que numa 

relação laboral, devem ser previamente estabelecidas as hipóteses de sua dispensa. 

 

 

                                                 
26 Obvio es decir que, en los procesos de selección de personal, el miedo de no ser contratado tiene 
efectos limitadores – y prácticamente supresivos – de la libertad [...] Piénsese, por ejemplo, en las 
psicotécnicas agresivas, que en el ámbito de la selección de personal, pueden ir perfectamente 
encaminadas a eliminar el perfil del sindicalista, hecho que dado el descontrol actualmente existente sin 
duda se produce, y es incompatible con los fundamentos constitucionales de una sociedad libre. (SUÑÉ 
LLINÁS, Emilio. Tratado de derecho informático. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2002, 
p. 393.) 
27 [...] el consentimiento no será preciso cuando los datos de carácter personal se refieran a personas 
vinculadas por una relación laboral y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 
cumplimiento del contrato. (MARTÍNEZ FONS, Daniel. Tratamiento y protección de datos de los 
trabajadores en la relación de trabajo. In: ______.  Derecho social y nuevas tecnologías. Madrid: 
Consejo General del Poder Judicial, 2005, cap. 2, p. 40.) 
28 [...] dicho consentimiento no se requiere ni en los supuestos del ejercicio de funciones propias de la 
Administración (tampoco, evidentemente, la laboral en el ejercicio de sus competencias de empleo, de 
encuadramiento en Seguridad Social etc), ni en los casos en que se refiere a las partes de un contrato, 
que sean necesarios los datos para su mantenimiento o cumplimiento. Esto es un requisito indispensable 
para entender que no se precisa el concurso del consentimiento del afectado. (VALVERDE ASENCIO, José. 
El derecho a la protección de datos en la relación laboral. In: ______.  Relaciones laborales y nuevas 
tecnologías. Madrid: La Ley, 2005, cap. 9, p. 398). 
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4.2. Limites em virtude da proteção ao trabalhador 

Para estabelecer tais limites, levaremos em consideração a teoria geral do 

Direito do Trabalho e o Repertório de Recomendações Práticas da OIT, que trata 

especificamente sobre a proteção dos dados pessoais dos trabalhadores. 

 

a) Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos 

Não obstante o Princípio da Irrenunciabilidade determine que o trabalhador 

não pode renunciar aos direitos concedidos em seu benefício29, alguns dos seus direitos 

não são absolutos, podendo ser renunciados.  

A princípio, o trabalhador tem o direito a que não seja realizado o 

tratamento dos seus dados especialmente protegidos – também chamados de sensíveis. 

Sem embargo, em algumas circunstâncias, esta espécie de tratamento é indispensável. 

Ao contratar um jornalista para redigir uma coluna de análise da política 

nacional, torna-se indispensável saber se ele é filiado a algum partido político ou 

entidade sindical30. 

Ademais, para indicar um determinado trabalhador para um posto mais 

elevado cuja atividade seja de risco, o empregador precisa conhecer a história clínica do 

indivíduo. Somente assim será possível cumprir as normas de segurança laboral31. 

Cumpre mencionar o pensamento da jurista Maria Belén Cardona Rubert, 

que identifica as possibilidades de tratamento de dados sensíveis: 
O empresário unicamente poderá proceder ao tratamento automatizado 
destes dados sensíveis quando, pela natureza do posto, o trabalhador deva 
realizar tarefas carregadas de um indubitável conteúdo ideológico, devendo 
ser excluída esta possibilidade no caso de se tratar de tarefas neutras, já que 
a aptidão para executar ditas prestações não depende da participação do 
trabalhador na tendência ou linha ideológica da empresa e, portanto, são 
ilícitas todas as indagações realizadas pelo empresário dirigidas a obter 
informação relativa a ideologia, crenças religiosas, afinidade política ou 
sindical do candidato ao emprego ou do trabalhador do quadro que tenha 
que desenvolver ou desenvolva atividades ideologicamente neutras (tradução 
e grifos nossos)32. 

                                                 
29 PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de direito individual do trabalho: noções fundamentais de 
direito do trabalho, sujeitos e institutos do direito individual. São Paulo: LTr, 2000, p. 73. 
30 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
protección de los datos personales de los trabajadores. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/spanish/download/s000011.pdf>. Acesso 
em: 2 abr. 2008. 
31 Id., ibid. 
32 El empresario únicamente podrá proceder al tratamiento automatizado de estos datos sensibles 
cuando, por la naturaleza del puesto, el trabajador deba realizar tareas cargadas de un indudable 
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Por sua vez, assevera Daniel Martínez Fons: 
[...]. no que se refere aos dados especialmente protegidos, deve-se ter em 
conta que a exigência do consentimento na coleta e no tratamento de dados 
sensíveis não substitui nem neutraliza os direitos fundamentais à intimidade, 
liberdade religiosa, ideológica e sindical na relação de trabalho. 
Efetivamente, o requerimento empresarial ao trabalhador de qualquer 
informação relativa a algum dos aspectos agora citados se sujeita ao 
princípio da proporcionalidade. Isto significa que deve ser comprovado um 
interesse relevante no conhecimento da informação (tradução e grifos 
nossos)33. 

Resulta claro que o fato de o dado ser sensível não é motivo para excluí-lo 

de todo e qualquer tratamento. Deve ser demonstrada, portanto, a existência de um 

interesse legítimo no tratamento de dados especialmente protegidos, que justifique, no 

caso concreto, a renúncia circunstancial aos direitos do trabalhador. 

 

b) Princípio da Razoabilidade 

Ante a exigência de tratamento de dados e os eventuais danos causados em 

decorrência deste tratamento, surge um conflito de interesses entre empregador e 

trabalhador.  

Para permitir a realização desta espécie de tratamento de dados, é 

imprescindível demonstrar a sua moderação, aplicando-se o Princípio da Razoabilidade. 

Para tanto, examinando o caso concreto, deve-se demonstrar a presença de três 

elementos inerentes a este princípio - adequação, necessidade e proporcionalidade.  

Desta sorte, o prejuízo sofrido pelo trabalhador deve ser adequado à 

finalidade do tratamento dos dados. Além disso, o dano causado deve ser indispensável 

à realização do mencionado tratamento. Por fim, deve haver um equilíbrio entre os 

prejuízos sofridos pelo trabalhador e os benefícios promovidos à organização. 

                                                                                                                                               
contenido ideológico, mientras que habrá que entender excluida esta posibilidad en el caso de tratarse de 
tareas neutras, ya que la aptitud para ejecutar dichas prestaciones no depende de la participación del 
trabajador en la tendencia o línea ideológica de la empresa y, por tanto, son ilícitas todas las 
indagaciones realizadas por el empresario dirigidas a obtener información relativa a la ideología, 
creencias religiosas, afinidad política o sindical del candidato al empleo o del trabajador en plantilla 
que tenga que desarrollar o que desarrolle actividades ideológicamente neutras. (CARDONA RUBERT, 
Maria Belén. Informática y contrato de trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 158-159.) 
33 [...] por lo que se refiere a los datos especialmente protegidos, debe tenerse en cuenta que la exigencia 
del consentimiento en la recogida y tratamiento de datos sensibles no sustituye ni neutraliza los derechos 
fundamentales a la intimidad, libertad religiosa, ideológica y sindical en el relación de trabajo. 
Efectivamente, el requerimiento empresarial de cualquier información que se solicite al trabajador 
relativa a alguno de los aspectos ahora citados se halla sujeta al principio de proporcionalidad. Ello 
significa que debe justificarse un interés relevante en el conocimiento de la información. (MARTÍNEZ 
FONS, Daniel. Tratamiento y protección de datos de los trabajadores en la relación de trabajo. In: ______.  
Derecho social y nuevas tecnologías. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2005, cap. 2, p. 44.) 
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5. Direitos dos trabalhadores frente ao tratamento de seus dados pessoais 

Em virtude das singularidades da relação laboral, os dados pessoais 

submetidos a tratamento exigem uma proteção ainda maior. Assim, os direitos 

individuais dos titulares de dados pessoais – trabalhadores e candidatos a postos de 

trabalho - assumem um maior grau de importância. 

A jurista Maria Belén Cardona Rubert nos ensina que: 
Estes direitos têm especial relevância no âmbito laboral já que a dinâmica 
do contrato de trabalho torna absolutamente imprescindível o fluxo contínuo 
de informações do trabalhador ao empresário, que permitirá ao empresário 
a adoção de decisões. É no âmbito da empresa onde quiçá resulte mais difícil 
traçar os limites que assegurem os direitos do sujeito faticamente mais fraco 
(tradução e grifos nossos)34. 

Conforme preceituam as referidas diretiva européia e lei espanhola, numa 

face da moeda, estão os Princípios da Qualidade dos Dados, Informação e 

Consentimento – estudados no tópico anterior - que devem nortear os responsáveis pelo 

tratamento de dados. Na outra face da mesma moeda, apresentam-se os direitos dos 

titulares dos dados pessoais sujeitos a tratamento. São eles: o direito de acesso, 

retificação, cancelamento e oposição. 

 

a) Direito de acesso 
O direito de acesso é personalíssimo. No âmbito da relação laboral, 

corresponde à faculdade do trabalhador de conhecer as informações que lhe digam 
respeito e tenham sido submetidas a tratamento.  

Não se devem impor obstáculos infundados ao acesso, nem se pode criar 
qualquer mecanismo de punição ao trabalhador que pretenda conhecer seus dados. O 
jurista Daniel Martínez Fons assegura que: 

[...] não cabe impor restrições indiretas que desestimulem o exercício do 
direito de acessar; de maneira que se deve rejeitar qualquer prática neste 
sentido, tais como circunscrever o exercício do direito fora da jornada de 
trabalho ou que o tempo investido não seja considerado tempo de trabalho, 
submeter a questionários os trabalhadores que querem acessar, nem, enfim, 
estabelecer um registro autônomo dos trabalhadores que fazem uso de sua 
faculdade (tradução e grifos nossos)35. 

                                                 
34 Estos derechos tienen especial relevancia en el ámbito laboral ya que la dinámica del contrato de 
trabajo convierte absolutamente imprescindible el continuo flujo de informaciones del trabajador al 
empresario, que permitirá al empresario la adopción de decisiones. Es en el ámbito de la empresa donde 
quizás resulte más difícil trazar los lindes que aseguren los derechos del sujeto fácticamente más débil. 
(CARDONA RUBERT, Maria Belén. Informática y contrato de trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, 
p.125.) 
35 [...] no cabe imponer restricciones indirectas que desincentiven el ejercicio del derecho de acceder; de 
manera que debe rechazarse cualquier práctica en dicho sentido, tales como circunscribir el ejercicio del 
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Quanto à periodicidade de exercício do direito de acesso, há uma discussão 
doutrinária. Muitos estudiosos defendem a fixação de um intervalo mínimo entre os 
acessos dos trabalhadores aos seus próprios dados, evitando transtornos para a 
organização decorrentes de sucessivos e despropositados acessos.  

Sem embargo, adotamos o pensamento de Daniel Martínez Fons, que 
propõe o estabelecimento de exigências mínimas para o exercício do direito, de sorte a 
demonstrar a legitimidade de interesse. Para tanto, este autor afirma que, dentre outros 
critérios, deve-se levar em consideração a natureza dos dados armazenados, a finalidade 
do tratamento e a importância de tais dados nas decisões da organização. Por fim, este 
professor esclarece que - embora tais parâmetros devam ser definidos em negociações 
coletivas - deve-se admitir o eventual exercício do direito de acesso quando houver 
motivos para legitimá-lo. 

 
b) Direito de retificação 
Tal como o direito de acesso, o direito de retificação também é 

personalíssimo. A prerrogativa de retificar os próprios dados permite que o trabalhador 
corrija informações equivocadas e/ou incompletas, impedindo que se forme uma 
imagem errônea a seu respeito. 

 
c) Direito de cancelamento 
Por sua vez, o direito de cancelamento possibilita o bloqueio das 

informações, que não necessariamente será acompanhado da exclusão física dos dados. 
Assim, eles podem ser conservados e mantidos à disposição de órgãos judiciais até o 
transcurso do prazo prescricional. 
 

d) Direito de oposição 
Naqueles casos em que é dispensado o consentimento, o direito de oposição 

permite que o trabalhador se oponha ao tratamento de seus dados pessoais. Para tanto, é 
claro, deve haver razões convincentes. 

A razão de existência do direito de oposição deriva das múltiplas variações 
de tratamentos de dados pessoais, bem como do fato de que o levantamento de tais 
dados é conseqüência do exercício do poder diretivo do empregador36.  

                                                                                                                                               
derecho fuera de la jornada de trabajo o que el tiempo invertido no sea considerado tiempo de trabajo, 
someter a cuestionarios a los trabajadores que quieren acceder, ni, en fin, establecer un registro 
autónomo de los trabajadores que hacen uso de su facultad. (MARTÍNEZ FONS, Daniel. Tratamiento y 
protección de datos de los trabajadores en la relación de trabajo. In: ______.  Derecho social y nuevas 
tecnologías. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2005, cap. 2, p. 65.) 
36 VALVERDE ASENCIO, José. El derecho a la protección de datos en la relación laboral. In: ______.  
Relaciones laborales y nuevas tecnologías. Madrid: La Ley, 2005, cap. 9, p. 399. 

5285



 

Resulta evidente, portanto, que o direito de oposição do trabalhador ao 

tratamento dos seus dados pessoais é uma manifestação do jus resistentiae.  

 

6. Necessidade de legislação nacional específica 

Atualmente, inexiste qualquer normativa nacional a respeito da proteção de 

dados pessoais de trabalhadores e candidatos a postos de trabalho.  

As diretivas européias e a lei espanhola sobre proteção de dados pessoais 

não podem ser aplicadas no Brasil.  

Por sua vez, as recomendações da OIT - a respeito da proteção aos dados 

pessoais de trabalhadores e candidatos a postos de trabalho - não têm caráter obrigatório 

e se limitam a estabelecer diretrizes, orientando a eventual elaboração de leis, 

regulamentos, convênios coletivos, diretivas e políticas laborais.  

A aplicação de princípios e regras gerais internacionais à proteção de dados 

torna muito frágil e pouco eficaz a tutela às informações pessoais. A ausência de 

sanções e de coercitividade também contribui para o mesmo resultado indesejável. 

Neste sentido, podemos registrar a necessidade de previsão legal expressa 

do direito à proteção aos dados pessoais do trabalhador, bem como de penalidades 

impostas ao empregador no caso de descumprimento do dever de informação. Ademais, 

se as exceções às regras gerais não forem explicitamente previstas, abrir-se-á margem 

para a manipulação desleal do empregador.  

Por exemplo, as hipóteses de dispensa de consentimento à realização de 

tratamento de dados devem estar claramente enumeradas. Desta sorte, os empregadores 

não poderão se valer da indeterminação de algumas expressões para ampliar o rol de 

exceções à exigência do consentimento37. 

Do exposto, resulta evidente que a elaboração de uma lei nacional específica 

sobre o tema é imprescindível à proteção às informações pessoais de trabalhadores e 

candidatos a postos de trabalho. 

Cumpre advertir que certamente haverá um alto nível de rejeição social a 

qualquer espécie normativa que crie limitações ao tratamento de dados. Sem embargo, 

em razão da nobreza da causa, o Estado deve assumir os riscos de eventuais 

inconvenientes. 
                                                 
37 VALVERDE ASENCIO, José. El derecho a la protección de datos en la relación laboral. In: ______.  
Relaciones laborales y nuevas tecnologías. Madrid: La Ley, 2005, cap. 9, p. 401. 
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Conclusões 

A título de conclusões, podemos sintetizar: 

a) O progresso tecnológico e a revitalização do caráter intuitu personae das relações 

laborais promoveram o tratamento de dados pessoais dos trabalhadores e dos 

candidatos a postos de trabalho; 

b) O tratamento de dados pessoais serve de critério de decisão sobre eventual 

contratação, manutenção da relação laboral e desligamento da organização; 

c) É possível o tratamento dos dados sensíveis do trabalhador e dos candidatos a postos 

de trabalho, desde que, para tanto, seja demonstrado um interesse legítimo; 

d) A finalidade do tratamento de dados deve ser legítima e vinculada a assuntos 

laborais; 

e) Os dados coletados devem ser adequados, necessários e não excessivos ao 

tratamento a ser realizado; 

f) O empregador deve informar - aos trabalhadores e candidatos a postos de trabalho - 

a finalidade do tratamento a ser realizado, assegurando sua idoneidade e 

transparência; 

g)  Em razão da hipossuficiência econômica dos trabalhadores e da expectativa de 

seleção dos candidatos a postos de trabalho, nem sempre o consentimento será 

sincero e autêntico; 

h) A exigência do consentimento não é absoluta; 

i) Para que haja tratamento de dados sensíveis do trabalhador, deve ser demonstrado 

um interesse legítimo neste tratamento, que justifique, no caso concreto, a renúncia 

a direitos do trabalhador; 

j) Havendo possibilidade de dano ao trabalhador em razão do tratamento de seus 

dados, deve ser feita uma ponderação de interesses para verificar se a legitimidade 

do tratamento prevalece; 

k) Os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição têm especial importância 

na relação laboral; 

l) É imprescindível a elaboração de uma lei nacional de tutela aos dados pessoais de 

trabalhadores e candidatos a postos de trabalho; 

m) O Estado deve assumir os riscos de eventuais inconvenientes em virtude da criação 

de norma de proteção aos dados pessoais do trabalhador brasileiro. 
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Com base nestas informações, é necessário finalizar o episódio mitológico 

enquadrado ao objeto de estudo, no início desta investigação. Para tanto, é preciso 

recordar que as cabras (trabalhadores e candidatos a postos de trabalho) sofriam ataques 

de convulsão (a proteção aos dados pessoais era desrespeitada) quando aspiravam o ar 

exalado da gruta (se submetiam ao tratamento de dados imposto pelo empregador). 

Diante de tamanho problema, uma sacerdotisa, chamada Pítia, que vivia no 

oráculo de Apolo, teve uma idéia brilhante, embora também bastante perigosa. A 

sacerdotisa Pítia (Estado), utilizando-se dos seus poderes especiais (supremacia do 

Estado), dispôs-se a aspirar a parte tóxica do ar (criar limites normativos ao tratamento 

de dados)38. Arriscando envenenar-se (sujeitando-se à rejeição social), a sacerdotisa (o 

Estado) conseguiu filtrar o ar (restringir e controlar o tratamento de dados pessoais). 

Dessa sorte, as cabras (trabalhadores e candidatos a postos de trabalho) 

passaram a viver normalmente (trabalhar sem violação à proteção dos seus dados 

pessoais). Por sua vez, a gruta (o empregador) pôde continuar exalando o ar (realizando 

o tratamento de dados) e se perpetuando no tempo (mantendo sua organização). 

Assim, em virtude da coragem da sacerdotisa em assumir riscos (criação de 

limitações normativas ao tratamento de dados), restaurou-se a paz social em Delfos (nas 

relações de trabalho).  

Resulta oportuno mencionar o poema Correr riscos, cuja autoria é atribuída 

a um famoso orador espanhol, nascido no ano de 4 A.C. – Lucio Anneo Séneca: 
Rir é correr risco de parecer tolo.  
Chorar é correr o  risco de parecer sentimental.  
Estender a mão é correr o risco de se envolver.  
Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu.  
Defender seus sonhos e idéias diante da multidão é correr o risco de perder 
as pessoas.  
Amar é correr o risco de não ser correspondido.  
Viver é correr o risco de morrer.  
Confiar é correr o risco de se decepcionar.  
Tentar é correr o risco de fracassar.  
Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar 
nada.  
Há pessoas que não correm nenhum risco, não fazem nada, não têm nada e 
não são nada.  
Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas elas não conseguem 
nada, não sentem nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem.  
Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua 
liberdade.  
Somente a pessoa que corre riscos é livre! (grifos nossos) 

                                                 
38 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2002, p.348-349. 
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RESUMO 

 O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar a relação direta de 

considerável melhoria na qualidade de vida dos membros da sociedade brasileira com a 

efetivação do direito à educação e sua conseqüente repercussão no direito ao trabalho, 

fator este de imensa relevância dentro do contexto essencialmente capitalista no qual o 

país está inserido. O desenvolvimento sócio-econômico mais igualitário pode ser 

vislumbrado como basilar para uma vida em comunidade digna, situação que ganha 

especial relevo nos países considerados subdesenvolvidos (ou em desenvolvimento). 

Para atingir esse escopo, inicialmente o foco de análise é o direito à educação, com as 

previsões constitucionais pertinentes ao tema e alguns tópicos relevantes desse direito 

fundamental. Em seguida, o direito ao trabalho passa a ser o alvo da exposição, 

tratando-se da diferença ontológica em relação ao direito do trabalho, da importância do 

trabalho na história da humanidade e o trabalho enquanto valor assegurado pela Carta 

Magna de 1988. No momento subseqüente (item 4 deste artigo), o enfoque 

propriamente dito do texto é apresentado, imiscuindo-se os direitos sociais em tela 

(direito à educação e direito ao trabalho) de maneira a demonstrar a relevância da 

educação na concretização do direito ao trabalho, finalizando com algumas 

considerações acerca do tema abordado. 

  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À EDUCAÇÃO; DIREITO AO TRABALHO; 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; EFETIVAÇÃO; MELHORIA SOCIAL. 
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This paper has as primary aim the demonstration of the direct relationship between the 

notorious improvement of the quality of life of the Brazilian society, connected to the 

effectiveness of the right to education and its consequent impact on the right to work, 

which is a factor of great importance in the present capitalist context in which this 

country is inside. It is possible to have a more equal socio-economical development as 

the basis to a more dignified life in community (situation that has a special importance 

in the countries considered underdeveloped or not fully developed). Thus, initially the 

focus is on the right to education, with its respective constitutional forecasts relevant 

and relevant topics about this essential right. Afterwards, the right to work becomes the 

target of it concerning the difference related to the right to work, the importance of the 

work in the history of mankind and work as a value of the work provided by the Federal 

Constitution of 1988. Finally, the main idea is presented (on the fourth item of this 

paper), demonstrating the social rights associated with the relevance of education 

towards to the right to work and being concluded with some considerations about the 

topic approached. 

  
KEYWORDS: RIGHT TO EDUCATION; RIGHT TO WORK; ESSENTIAL 
RIGHTS; EFFECTIVENESS; SOCIAL IMPROVEMENT. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a realidade de descumprimento no que tange à efetivação de 

diversos direitos sociais, destacam-se os direitos à educação e ao trabalho no quadro 

jurídico-social brasileiro. O presente trabalho enfoca o entrelaçamento dos direitos 

elencados, visando à demonstração da influência direta que geralmente exerce a 

educação na concretização do direito ao trabalho de maneira digna. 

As questões de acesso à escola (e permanência), bem como o difícil ingresso no 

mercado de trabalho, são constante alvo de protestos, em virtude de essas dificuldades 

perpassarem áreas que deveriam gozar de um tratamento privilegiado, justamente por 

consistirem em aspectos de grande interesse em um Estado que se propõe social. 

Alguns autores já enfrentaram o tema da profissionalização do empregado em 

produções acadêmicas, entretanto, quando se pontua a educação como um todo (desde a 
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educação básica, passando não apenas pelos níveis, como também pelas modalidades de 

ensino), o assunto é pouco discutido, em que pese ser considerado de grande relevância 

dentro do contexto das comunidades humanas, especialmente nos países 

subdesenvolvidos – nos quais a efetivação de direitos sociais costuma ser bastante 

precária. 

Inicialmente, será apresentado o direito à educação, com algumas peculiaridades 

e informações importantes acerca da sua configuração atual. Em seguida, o enfoque é 

modificado para o direito ao trabalho, com suas nuances na contemporaneidade. Logo 

após, far-se-á uma discussão que entrelaça ambos, enquanto direitos fundamentais 

pouco respeitados e que têm implicação direta nas relações de diversas naturezas que 

são verificadas no convívio social, já que a vida em sociedade é extremamente 

complexa e são inúmeros os fatores capazes de modificá-la. Por fim, algumas 

considerações finais são oferecidas, com o escopo de sintetizar as discussões, buscando 

refletir sobre o que se verifica hodiernamente e a possibilidade de mudança dessa 

situação não adeqüada à necessidade de uma sociedade plenamente desenvolvida e que 

preserve a dignidade humana. 

Educação e trabalho: direitos fundamentais complementares? Para responder a 

essa pergunta, tratar-se-á, primeiramente, do direito social à educação. 

 

 

1 DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88) trata da educação na Seção I (Da 

Educação) do Capítulo III (Da Educação, da Cultura e do Desporto) do Título VIII (Da 

Ordem Social). 

 Silva (2004, p. 312) pontua que “as normas [...] elevam a educação à categoria 

de serviço público essencial que ao Poder Público impende possibilitar a todos”. Tal é a 

importância da educação na formação do indivíduo que passa a ser considerada um 

direito fundamental que deve ser provido pelo Estado. 

 Na CF/88 (BRASIL, 1988), consta a seguinte redação: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O art. 206 da CF/88, por sua vez, apresenta em seus incisos os princípios 

acolhidos pelo legislador constituinte acerca da educação, a exemplo da gratuidade do 

ensino público, valorização dos respectivos profissionais e liberdade. 

Silva Neto (2006, p. 634) considera os arts. 205 e 206 “exemplos de cláusulas 

programáticas invariavelmente desrespeitadas”, asseverando que “o direito social à 

educação acentua a distância havida entre o projeto constitucional e a realidade física, 

na qual as políticas públicas na área educacional estão em franco descompasso às 

determinações constitucionais”. 

De fato, o quadro do sistema educacional no Brasil difere – e muito – dos 

parâmetros estabelecidos pela Carta Magna de 1988. 

O direito à educação em sua plenitude, promovendo uma análise crítica do 

assunto, pode ser considerado um direito social historicamente destinado a poucos. As 

conseqüências dessa afirmação são perceptíveis na atualidade por meio de muitos 

problemas sociais, dentre os quais é possível citar a miséria, a violência e o próprio 

desemprego. 

“A educação como processo de reconstrução da experiência é um atributo da 

pessoa humana e, por isso, tem que ser comum a todos. É essa concepção que a 

Constituição agasalha [...] quando declara que ela é um direito de todos e dever do 

Estado” (SILVA, 2004, p. 817, grifo do autor). 

Bezerra (2007, p. 166), por sua vez, oferece sua contribuição a respeito do 

processo educacional: 

[...] a educação [é] um processo que consiste em ajudar o educando a 
atingir a sua plena formação de homem, o seu crescimento, o seu 
desenvolvimento, a sua maturidade, um melhor funcionamento e uma 
maior capacidade de enfrentar a vida, aclarando os seus horizontes nas 
imagens da incerteza e permitindo que ele atinja a maturidade 
espiritual para se auto-dirigir, numa verdadeira e plena liberdade [...]. 

 O papel da educação no processo de formação do indivíduo é praticamente 

incontestado, contudo o respeito a esse direito fundamental não é verificado a contento, 

levando a severas discussões e a uma tentativa dos juristas de procurar categorias cada 
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vez mais importantes para envolvê-lo, de maneira a preservar seu valor e buscar uma 

proteção intangível no que concerne ao seu núcleo essencial. 

 Para Bezerra (2007, p. 185), “a educação [...] é um direito humano, no sentido de 

que é inerente a todo ser humano como tal, e fundamental, da espécie, a um tempo 

social e cultural”.  

É extremamente significativa a contribuição que Covre (1983, p. 195) apresenta 

para a compreensão do assunto em foco, afirmando que, sob uma perspectiva da lógica 

do pensamento dominante, a educação conta com duas facetas: direito social do cidadão 

e propiciadora de um fator do capital (melhoria da qualificação da mão-de-obra).  

Para Covre (1983, p. 195), “do primeiro prisma [...], diz respeito ao universo do 

consumo de um ‘bem’, o cultural, e [...], aumentando as oportunidades de emprego, 

possibilita maior participação no consumo dos bens gerados pela sociedade 

tecnológica”. Informa, ainda, que a educação pode ser pensada como política social, 

diretamente relacionada à questão do pleno emprego, sendo útil, assim, ao processo de 

legitimação da idéia em destaque. Já no que diz respeito à segunda acepção, “está 

intimamente vinculada ao desenvolvimento que se fez com base na tecnologia, na 

criação e implementação dessa tecnologia e sua relação com maior produtividade” 

(COVRE, 1983, p. 195).  

Note-se que a autora apresenta uma posição visivelmente crítica desse direito 

social, cada vez mais compatível com a realidade na qual se vive atualmente. Além 

disso, sua abordagem encaminha a educação para a perspectiva da discussão acerca do 

mundo do trabalho. 

O direito à educação consiste em um dos direitos considerados de suma 

importância na sociedade moderna. Quando se pensa em prestação estatal, ele logo 

surge como um dos parâmetros para que se considere um governo como satisfatório ou 

não no atendimento às necessidades fundamentais do cidadão. Falar em educação trata-

se, destarte, do desenvolvimento pleno da pessoa humana. 

Reconhecida a relevância da educação para a formação do indivíduo e a 

conseqüente necessidade de proteção desse direito fundamental, passar-se-á à 

explanação sobre o direito ao trabalho. 
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2 DIREITO AO TRABALHO 

 

Vale iniciar destacando a necessidade de uma análise com a devida parcimônia 

acerca de alguns discursos de legitimação do trabalho. Para Zerga (2007, p. 43-45), por 

exemplo, a centralidade do trabalho na vida humana e sua direta relação com a 

dignidade e o desenvolvimento da personalidade servem como pilares para a construção 

do ordenamento. O autor defende que o trabalho é um privilégio, pois, enquanto a 

pessoa trabalha, transforma a natureza, a adapta às suas necessidades e pode chegar a 

compreender seu sentido – diferença essencial entre a atividade humana e animal. É um 

direito e um dever expressando, por um lado, a obrigação de servir socialmente e, por 

outro, a dignidade pessoal. 

Como ponto inicial, é essencial ressaltar que não se nega a função primordial do 

trabalho dentro da sociedade; trata-se de algo que conduz, no decorrer da história, ao 

sucesso ou fracasso de muitas sociedades. Ocorre, todavia, que um discurso ingênuo, 

apenas direcionado à exposição do lado positivo do trabalho, não pretende ser adotado 

nesse artigo, haja vista a necessidade de reflexão que sempre deve permear a academia. 

O trabalho, a priori associado tão somente àqueles que não contavam com a 

possibilidade de ter pessoas que o fizessem (escravidão), com o passar dos anos foi 

adquirindo outra conotação. É bem verdade que, inicialmente, essa mudança de 

paradigma busca legitimar a idéia de que aqueles que não detinham os meios de 

produção deveriam trabalhar porque essa foi a escolha da divindade para as suas vidas.  

Na atualidade, entretanto, não cabe promover grandes elocuções maniqueístas 

acerca do tema. Efetivamente, de modo geral, exercer uma atividade laboral faz parte do 

cotidiano do ser humano e essa prática possibilita seu sustento e o de sua família – o 

que, por si só, traz a carga de dignidade bastante aludida pelos doutrinadores. No 

entanto, o que ocorre muitas vezes é o excesso nessa preleção, fazendo com que o labor 

ocupe tamanho espaço na vida do indivíduo que o impossibilite de desempenhar bem 

outros papéis sociais, a exemplo da cidadania em sua plenitude. 

 Apesar da necessidade de uma leitura crítica do quanto apresentado acima, 

pode-se afirmar que o direito ao trabalho cumpre uma relevante função dentro de uma 

economia capitalista. É o trabalho que impulsiona a economia, que promove a 

circulação de riquezas por meio da divisão (ainda que não igualitária) do capital entre 
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aqueles que detêm os meios de produção e os que vendem sua força de trabalho, único 

bem do qual dispõem. 

O direito ao trabalho é um direito fundamental agasalhado na CF/88 (art. 6º) e 

difere do direito do trabalho, ramo do Direito destinado a soluções de conflitos oriundos 

das relações de trabalho – nas palavras de Almeida (2005, p. 1), “a relação capital 

versus trabalho é o objeto central da jurisdição trabalhista”. 

Delgado (2007, p. 87) oferece sua explicação para a formação do Direito do 

Trabalho: 

O Direito do Trabalho surge da combinação de um conjunto de 
fatores, os quais podem ser classificados em três grupos específicos: 
fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos. Evidentemente 
que nenhum deles atua de modo isolado, já que não se compreendem 
sem o concurso de outros fatores convergentes. Muito menos têm eles 
caráter estritamente singular, já que comportam dimensões e reflexos 
diferenciados em sua própria configuração interna (não há como 
negar-se a dimensão e repercussão social e política, por exemplo, de 
qualquer fato fundamentalmente econômico). 

A gênese do Direito do Trabalho, sem dúvida, é um fato complexo e de raízes 

históricas – como, em verdade, é o Direito como um todo, em virtude da sua natureza de 

regulação de fatos sociais e de ciência notadamente social. 

Almeida (2005, p. 7) reforça a importância da existência do Direito do Trabalho 

para a sociedade: 

Direito do Trabalho é um núcleo de resistência ao dito “capitalismo 
selvagem”, onde o lucro justifica tudo, inclusive a exploração sem 
limites da força de trabalho. Neste aspecto, o Direito do Trabalho 
torna-se um alvo porque, mitigada a sua aplicação, todo o sistema 
organizado fica enfraquecido. 

Trazendo mais uma reflexão sobre o assunto, como lembra Palomeque (2001, p. 

15-16), a razão de ser do Direito do Trabalho precisa ser vista de uma outra ótica. São 

conquistas históricas alcançadas a duras penas pelos trabalhadores, contudo precisam 

ser percebidas também como molduras exatas de migalhas que são oferecidas ao 

trabalhador como forma de conter o caos social e permitir, assim, a continuidade do 

sistema capitalista. 

Almeida (2005, p. 9) afirma ainda que “constitui-se numa relevante ameaça à 

democracia o momento em que a cidadania do trabalhador e a mensuração de seu labor 
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é (sic) desrespeitado diuturnamente. Só se pode falar em Estado Democrático quando se 

asseguram efetivamente normas protetivas ao trabalhador”. E é justamente esse o papel 

que cumpre o Direito do Trabalho: o de guardião do mínimo de dignidade para o 

trabalhador. 

Sob a égide do princípio da dignidade da pessoa humana, tão festejado e 

considerado como parâmetro máximo de restrição de direitos fundamentais (FREITAS, 

2007, p. 175), “de fato, faltando as condições materiais mínimas, [...] a dignidade da 

pessoa humana não estará sendo respeitada” (MEIRELES, 2005, p. 223). 

O trabalho consiste em uma figura tão intricada que levou à criação de um ramo 

jurídico para promover um tratamento mais individualizado, devido à necessidade de 

uma regulação eficaz por conta da importância que exerce em toda a engrenagem social. 

A tensão capital x trabalho, bastante explorada pela doutrina juslaboralista, funciona 

como um fator decisivo para a proteção do trabalho humano. O Estado percebeu 

empiricamente que a não existência de normas disciplinadoras das atividades laborais 

leva ao caos social, em função da sede por mais capital gerada pelo próprio capital. 

Alguns princípios desse ramo jurídico – a exemplo da imperatividade das 

normas trabalhistas, da condição mais benéfica e da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas – evidenciam o valor trabalho no contexto de uma sociedade, ajudando a 

dar o contorno de uma busca pelo equilíbrio da relação acima elencada, naturalmente 

tendente para o lado do capital (DELGADO, 2007). De acordo com Almeida (2005, p. 

3), “garantir a mínima dignidade aos trabalhadores é o que informam todos os princípios 

peculiares da seara trabalhista”. 

Darcanchy (2001, grifo do autor) manifesta-se acerca da formação do direito 

fundamental ao trabalho: 

O trabalho, concebido na antigüidade clássica como um castigo, algo 
penoso representa em nossos dias um bem de valor imensurável. 
Assim, também, o direito ao trabalho, um dos valores sociais 
fundamentais trazidos pela Revolução Francesa, que sempre esteve 
axiologicamente associado ao dever de trabalhar como uma obrigação 
exigível à sociedade enquanto direito, e ao indivíduo enquanto dever. 

 O trabalho como algo exigível para completar a vida humana digna – uma das 

facetas apresentadas pela autora supracitada – configura exatamente a noção de direito 

ao trabalho, uma vez que tem embutido em si toda a carga semântica de 
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fundamentalidade não só dessa atividade, como também (e principalmente) da 

possibilidade de gozo desse direito, por inúmeras vezes não observado no que tange a 

uma quantidade bastante expressiva de indivíduos. 

 De grande valor para o que vem sendo discutido até o momento é o 

posicionamento de Assis (2001, p. 4): 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, o direito ao trabalho 
remunerado nas democracias modernas é tão fundamental quanto o 
direito de propriedade. Ambos se relacionam com o próprio direito de 
sobrevivência, assim como ambos partilham a mesma qualidade de 
valor impessoal assegurado a todos, indistintamente. Sabemos que 
nem todos os homens são ou serão proprietários, assim como sabemos 
que nem todos os homens terão trabalho dignamente remunerado em 
todas as situações históricas concretas, mas as constituições 
democráticas modernas se fundam na possibilidade abstrata de que 
isso aconteça. E não poderia ser de outra forma: as constituições 
modernas expressam a vontade da soberania ampliada, e a soberania 
ampliada inclui proprietários e aqueles que só têm como meio de 
sobrevivência a venda da própria força de trabalho. 

 O autor acima mencionado destaca o caráter de direito fundamental do direito ao 

trabalho, demonstrando a sua relação de relevância na vida do ser humano ao evidenciar 

a ligação direta com a sobrevivência, uma vez que os trabalhadores geralmente dispõem 

apenas da sua força de trabalho e é dela que precisam buscar recursos para a sua 

subsistência. Como bem lembra, a situação ideal de uma sociedade é aquela na qual seja 

possível que todos os cidadãos tenham um trabalho dignamente remunerado. 

 Assis (2001, p. 6) vai além em suas afirmações, buscando comprovar a 

fundamentalidade do direito ao trabalho: 

Na realidade, o próprio conceito de igualdade, inerente à democracia, 
contém implícito o princípio do direito ao trabalho, na medida em que 
o processo histórico ampliou a cidadania para nela incluir os não 
proprietários, que dispõem apenas da aplicação e venda do produto de 
sua força de trabalho para sobreviver. Nesse sentido, o direito ao 
trabalho é uma subcategoria do direito de sobrevivência, inerente à 
cidadania, num nível superior ao do direito de propriedade, uma vez 
que este pode ser modificado e regulado para atender ao primeiro. 

 O direito ao trabalho efetivamente está ligado à igualdade. A isonomia material 

busca valorizar o tratamento diferenciado para aqueles que dele necessitam, justamente 

porque só assim se alcança a igualdade de fato – situação que pode ser aplicada àqueles 
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que não detêm os meios de produção e, por essa razão, precisam de um labor para viver 

dignamente. 

 Ter direito ao trabalho é, em última análise, ter direito à sobrevivência digna. 

Sua importância é tamanha que, ao longo da história da humanidade (com a ampliação 

da idéia de cidadania a todos os indivíduos), ganhou maior visibilidade e importância 

que o direito à propriedade. O direito à propriedade era considerado absoluto, contudo 

esse entendimento foi modificado com a evolução da idéia de dignidade da pessoa 

humana como parâmetro fundamental para a vida em sociedade e, atualmente, trata-se 

de um direito bastante relativizado (em comparação à sua disciplina jurídica inicial), até 

mesmo em função do direito ao trabalho – ao qual, hodiernamente, é atribuído um valor 

social maior que ao primeiro. 

De acordo com a CF/88, o trabalho consiste em um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil (art. 1º). Almeida (2005, p. 4-5) explica esse fato:  

A Constituição Federal é um marco instrumental de mudança de 
paradigma social porque adota valores que norteiam toda a 
interpretação das leis e imprime ao aplicador do direito uma nova 
tônica. Esta tônica é voltada para a satisfação dos interesses garantidos 
nos preceitos constitucionais, conferindo-lhes o valor axiológico e 
pragmático concretos, de modo a favorecer que os direitos se 
efetivem. 
No art. 1º da Constituição de 1988 (CF/88) encontramos a dignidade 
da pessoa humana e o valor social do trabalho como fundamentos de 
construção da sociedade brasileira, concebida inserta no Estado 
Democrático de Direito. O trabalho é compreendido como 
instrumento de realização e efetivação da justiça social, porque age 
distribuindo renda. 

Além dessa menção tão significativa do trabalho desde o primeiro artigo da Lei 

maior brasileira, ele aparece também no Título Da ordem econômica e financeira, in 

verbis: “art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VIII – busca do pleno emprego 

[...]” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 É interessante observar que a valorização do trabalho é apontada como um dos 

pilares da ordem econômica brasileira. De fato, o trabalho estabelece relação direta com 

a economia, contudo não é apenas essa ligação que é pontuada pelo legislador 

constituinte: a valorização é um forte indício de que se quis ir além, demonstrando a 
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necessidade de enfocar o ser humano em si, indício que se confirma na leitura do artigo 

acima citado, quando menciona expressamente o imperativo de assegurar uma 

existência digna. 

 Um dos princípios elencados no art. 170 da CF/88 é a busca do pleno emprego, 

fato que corrobora a tese aqui advogada de que o trabalho digno é o foco pretendido 

pela Constituição para os cidadãos que se encontram sob a sua égide. 

 Para finalizar esse tópico, faz-se oportuna uma reflexão produzida por Almeida 

(2007, p. 2) acerca do trabalho: 

O princípio constitucional da valorização do trabalho emerge como 
uma forma de proteção humanística ao trabalhador, tão desvalorizado 
em razão dos resultados econômicos de sua exploração. É preciso 
reestruturar todo o pensamento social acerca do trabalho, envolvendo 
a sociedade numa discussão ampla e irrestrita sobre o papel do 
trabalho no mundo contemporâneo, discutindo desafios e perspectivas, 
visando (sic) encontrar soluções para a atual crise pela qual o Direito 
do Trabalho passa. 

 Ter-se-á, agora, a discussão acerca da influência estabelecida pelo direito à 

educação (item 2) no direito ao trabalho. 

 

 

3 DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO AO TRABALHO: DIREITOS 

FUNDAMENTAIS COMPLEMENTARES 

 

De acordo com a doutrina especializada, tanto o direito à educação como o 

direito ao trabalho são considerados direitos fundamentais, sobre os quais se discorrerá 

um pouco nesta oportunidade. 

Os direitos fundamentais possuem quatro características essenciais, como 

explica Silva Neto (2006, p. 465): 

O caráter histórico dos direitos fundamentais está representado pela 
circunstância de que a sua consolidação se dá por meio do passar do 
tempo, do percurso histórico. 
São direitos que se situam fora do comércio jurídico, não podendo ser 
alienados. 
Fundamentais que são, a ausência de exercício durante determinado 
lapso temporal não implica prescrição. 
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E, por fim, são irrenunciáveis, o que importa concluir que não é válida 
a manifestação de vontade do indivíduo tendente a consumar 
denúncia. 

A imprescritibilidade e a irrenunciabilidade ganham destaque sob a ótica ora 

proposta, tendo em vista a não verificação de gozo dos direitos em tela (à educação e ao 

trabalho) de forma satisfatória por boa parte da população do Brasil. O não exercício 

desses direitos, portanto, não significa dizer que estão prescritos e os cidadãos não 

podem abdicar deles. Trata-se de direitos que compõem a esfera de complementação de 

uma vida digna à qual todos devem ter acesso. 

Os direitos sociais representam uma conquista democrática e configuram um dos 

motivos pelos quais se convencionou chamar a Carta Magna vigente de “constituição 

cidadã”. Amplamente difundida é a previsão constitucional dos direitos sociais, no 

caput do art. 6º da Constituição Federal de 1998 (CF/88), in verbis: “são direitos sociais 

a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1998, grifo nosso). 

Para Silva Neto (2006, p. 551, grifo nosso), os direitos sociais são “direitos 

fundamentais dirigidos contra o Estado a determinar a exigibilidade de prestações no 

que se refere a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança e previdência social”. O 

autor afirma que “diferem [...] dos direitos e garantias individuais na medida em que 

impõem obrigação comissiva ao Estado, comando positivo representado por um mínimo 

em termos de realização do projeto social” (SILVA NETO, 2006, p. 551). 

O supracitado autor elenca alguns direitos sociais, dentre os quais aparecem a 

educação e o trabalho, focos dessa produção acadêmica – o que demonstra a relevância 

de ambos dentro do sistema jurídico e até mesmo da compreensão da esfera inerente ao 

ser humano. 

Silva (2004, p. 285) também apresenta sua contribuição acerca do conceito dos 

direitos sociais: 

[...] como dimensão social dos direitos fundamentais do homem, são 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta e 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 

5301



 

pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o 
que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com 
exercício efetivo da liberdade. 

Identificar os direitos sociais como uma tentativa de aplicação do princípio da 

isonomia consiste em uma perspectiva de grande valia no tratamento que se procura dar 

ao tema no presente trabalho, haja vista o enfoque humano que esses direitos adquirem, 

dando-lhes contornos de suma importância para a defesa de sua concretização. 

De acordo com Meireles (2005, p. 90), “[...] as normas de direitos sociais 

surgem como direitos de segunda dimensão, eis que sucedem os clássicos direitos de 

liberdades, tidos como espécies normativas de primeira dimensão”. 

Os direitos em tela fazem parte, destarte, dos chamados direitos fundamentais de 

segunda geração, diretamente relacionados à perspectiva do homem enquanto ser 

integrante de uma comunidade (vida em sociedade). 

Silva Neto (2006, p. 464) explica o surgimento dos direitos fundamentais de 

segunda geração: 

A deflagração da Revolução Francesa, amparada no ideário de 
liberdade individual e política, determinou o surgimento dos direitos 
fundamentais de primeira geração, marcados pelo signo da ausência 
do estado das questões individuais: os direitos civis e políticos. 
Contudo, o Estado que se atrelava à idéia do laisser-faire laisser-
passer, omitindo-se, foi responsável pela agudização das 
desigualdades sociais. 
Surgiram, assim, os direitos de segunda geração: os direitos sociais ou 
direitos à prestação, tais como o direito ao trabalho, à seguridade, à 
segurança, lazer, moradia. 

 Como é possível inferir da leitura do trecho acima, os direitos sociais surgem 

como uma forma de conter o abismo social que se formava com extrema rapidez 

durante o liberalismo econômico, trazendo a idéia de que o Estado deveria, sim, intervir 

em alguns momentos, sob pena de se formar um caos generalizado que inviabilizasse a 

vida em sociedade e a concretização da dignidade dos cidadãos. 

 De pronto, faz-se necessário superar a discussão acerca da eficácia imediata ou 

não desses direitos, afirmando que “[...] hoje, já não se pode mais acatar esta noção de 

norma programática. Há de se reconhecer a sua natureza de norma jurídica dotada de 

eficácia e aplicabilidade na medida de suas possibilidades” (MEIRELES, 2005, p. 92).  
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 É interessante notar a ressalva da autora de que essa aplicação deverá ser na 

medida de suas possibilidades (limite fático), contudo essa não deve ser uma nova 

brecha para que continue a prática de descumprimento dos direitos sociais. Ultrapassada 

a discussão sobre a aplicabilidade imediata ou não desses direitos, não se deve oferecer 

vulto extremado a um novo argumento que surge no intuito de restringir o gozo de 

direitos de tamanha estima. 

As relações de trabalho, notadamente, estão sujeitas a freqüentes afetações. 

Quando se pensa em direito ao trabalho, a raiz dos questionamentos cresce em abstração 

em virtude do caráter de direito subjetivo, contudo sua relação direta com outros 

institutos e as conseqüências no mundo fático podem ser consideradas de grande 

extensão e importância, diante da inegável dinâmica social. Quase que de maneira 

imediata, surgem ilações a respeito do papel que ocupam os trabalhadores na atividade 

produtiva e, por conseguinte, da inegável influência direta do cerceamento na fruição do 

direito à educação para a economia como um todo. 

É nítida a proximidade do tema em debate com a economia, uma vez que o 

trabalhador consiste em uma figura que simboliza o desenvolvimento da maior parte das 

atividades produtivas. 

Covre (1983, p. 195-196) apresenta o processo que considera como o de 

desenvolvimento das sociedades: 

Capital externo e concomitante inovação tecnológica levam a uma 
maior produtividade, que, por sua vez, propicia maior acumulação e 
conseqüente investimento, que vêm possibilitar maior oferta de 
empregos e que, ao incorporar maior número de ‘cidadãos’ ao 
mercado, diminui o ‘círculo vicioso’ da pobreza, próprio dos países 
subdesenvolvidos. 

Em que pese a lógica do raciocínio apresentada pela autora, na prática tudo 

ocorreu de maneira bem diferente. A seqüência de idéias de crescimento que forneceu 

faz parte da chamada teoria do bolo, uma teoria econômica segundo a qual o 

crescimento levaria, como resultado necessário e imediato, ao desenvolvimento 

(inclusive social), provocando a tão esperada mudança na situação socioeconômica do 

país. Ocorre, no entanto, que essa relação de causa e efeito não se consumou. Em 

verdade, houve o crescimento econômico, porém a riqueza passou a ficar cada vez mais 
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concentrada na mão de poucos, o que, conseqüente, não levou ao desenvolvimento 

social – muito pelo contrário, aumentou o abismo que já se verificava historicamente. 

No mesmo sentido, Almeida (2005, p. 3): 

O significado mais importante do trabalho é a dignidade que confere 
ao ser humano, constituindo-se em equívoco vislumbrá-lo apenas em 
sua dimensão econômica, desumanizada. Até na questão do 
desenvolvimento de um país, o fator mais relevante, dentro de uma 
lógica humanística, é a qualidade de vida dos cidadãos e não apenas 
percentuais de crescimento e localização topográfica em lista 
numérica de países mais pujantes economicamente. 

É bem verdade que uma situação economicamente positiva pode trazer grandes 

benefícios, especialmente em uma economia globalizada como a atual, contudo não 

basta a riqueza, é necessário reparti-la de maneira a melhorar a qualidade de vida da 

população. 

Embora a teoria econômica apresentada por Covre tenha sido superada com o 

passar dos anos, nesse ponto é claro o diálogo da autora com a teoria da causação 

circular cumulativa de Gunnar Myrdal – sendo a segunda ainda aceita e respeitada no 

mundo acadêmico.  

De acordo com Myrdal (1968), a causação circular cumulativa pode ser positiva 

(países desenvolvidos) ou negativa (típica dos países subdesenvolvidos). O movimento 

de crescimento e desenvolvimento econômico, portanto, ocorre em sentido ascendente 

nos países ricos e descendente nos países pobres. Em outras palavras, a riqueza gera 

riqueza e, por sua vez, a pobreza tende a gerar cada vez mais pobreza. 

É oportuno pontuar que a causação circular cumulativa negativa não muda 

sozinha, haja vista ser ela a fonte que alimenta os países desenvolvidos. Dialogando 

com o autor, Cardoso e Faletto (1969) explicam que, por si própria, essa situação não se 

modifica, uma vez que é interessante para os países desenvolvidos que tudo continue 

dessa forma para que eles possam seguir crescendo cada vez mais, em larga escala, às 

custas da riqueza que retiram dos países subdesenvolvidos. Eles sugerem que estes 

países unam forças para desenvolverem uma possibilidade de crescimento alternativo, 

sem a necessidade de uma revolução socialista (grande preocupação à época), de 

maneira a conseguir se livrar da dependência econômica em relação aos países 

desenvolvidos à qual costumam estar atrelados. 
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No entendimento de Myrdal (1968), reside justamente aí a necessidade da 

intervenção estatal para modificar essa situação negativa. Na visão do economista, o 

Estado deve atuar para promover uma mudança nesse quadro econômico. O Estado, por 

sua vez, pode atuar de diversas formas, figurando entre elas o investimento maciço em 

educação. Embora seja um investimento considerado de médio/longo prazo pelos 

pesquisadores, tem retorno praticamente garantido, como demonstra, de maneira 

irrefutável, a trajetória de alguns países (a exemplo do Japão e da Alemanha). 

Pensando, nesse momento, sob a ótica de direitos constitucionalmente 

garantidos e a sua efetivação, o princípio do não retrocesso social, ao invés de servir de 

simulacro jurídico para um programa de governo no panorama constitucional brasileiro, 

poderá representar exatamente o contrário: um mecanismo de amparo dos indivíduos 

em face do exercício do poder político e das cambiantes plataformas de governo 

(DERBLI, 2007, p. 291-292). Em suma, é possível fazer uso do princípio do não 

retrocesso social como uma espécie de defesa diante de tentativas de subtrair o que já 

foi conquistado, lembrando que o mesmo autor afirma em sua obra estar esse princípio 

constituído não só pela impossibilidade de retorno, como também pela necessidade de 

avanço, visto que a estagnação poderia ser, dentro de uma dinâmica social tão grande 

como a que se verifica, o mesmo que um retrocesso (DERBLI, 2007). 

Bezerra (2007, p. 81, grifo do autor) reforça esse entendimento: 

[...] o princípio [do não retrocesso social]  quer é exatamente 
conceder, a esses direitos fundamentais essenciais, uma eficácia mais 
reforçada do que aquela atribuída aos direitos de defesa em geral, 
senão não teriam por que ser fundamentais. [...] o mínimo de 
existência condigna é parâmetro de manutenção do núcleo essencial 
de qualquer direito, isto é, permite-se a restrição a direitos, desde que 
não represente um retrocesso que leve à perda do mínimo de existência 
condigna, que configura, por seu turno, um núcleo essencial. 

É fato que esses direitos ganham novas perspectivas e possibilidades de 

aplicação a depender do enfoque que se pretende dar e do referencial por meio do qual 

se vislumbra os problemas do cotidiano. Entretanto, faz-se imprescindível lembrar que 

os direitos à educação e ao trabalho, enquanto direitos sociais constitucionalmente 

protegidos, devem ser respeitados e efetivados tanto quanto possível (e sempre 

avançando), haja vista o evidente interesse social e os benefícios que podem ser 

verificados com essa medida. 
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Faz-se interessante ressaltar que um dos objetivos estabelecidos pelo legislador 

constituinte para a educação é a qualificação para o trabalho (arts. 205 e 214 da CF/88), 

fato que demonstra, até do ponto do vista legislativo, a importância do processo 

educacional para a concretização do direito ao trabalho. 

 É justamente por um prisma diferenciado que se busca analisar o enlace entre os 

direitos sociais em foco, com suas contribuições nas relações laborais e, 

conseqüentemente, na economia como um todo. 

Há pesquisas demonstrando a sobra de empregos no mercado quando se trata de 

cargos de alta qualificação, ao passo que se verifica um “inchaço” quanto às vagas para 

as quais o nível de escolaridade do candidato é mínimo. Esse fato social representa um 

indicativo de que há algo errado na condução do processo educacional ao qual está 

submetida a grande maioria da população brasileira. Vale destacar que a educação deve 

ser pensada como um direito do indivíduo e a educação básica é o complemento inicial 

da formação da pessoa, dentro desse parâmetro de sociedade desenvolvida que foi 

estabelecido ao longo dos anos. 

A distribuição de renda também deve ser observada como um fator relevante na 

reflexão acerca do direito à educação e sua afetação no direito ao trabalho, por conta da 

possibilidade de melhor circulação da riqueza, descentralizando-a das mãos de uma 

minoria e melhorando a qualidade de vida de muitos. Com o povo recebendo salários 

melhores, mais dinheiro estará em circulação e, como conseqüência, o desenvolvimento 

será mais facilmente verificado. Esse seria um caminho que possivelmente aumentaria o 

grau de desenvolvimento econômico, social e cultural do país. 

Vislumbra-se uma perspectiva de aproximação e influência direta do direito à 

educação como um instrumento de melhoria da situação socioeconômica brasileira, uma 

vez que, ao que tudo indica, um investimento eficaz na educação (em seus diversos 

níveis) pode ser uma das soluções para o problema do abismo social que se verifica no 

Brasil, especialmente no que tange à sua capacidade de incidência direta no fator 

empregabilidade, tão caro nas sociedades hodiernas. 

Diante de tudo quanto exposto, percebe-se a implicação direta da educação na 

efetivação do direito ao trabalho, pois, uma vez oferecidas ao indivíduo ferramentas 

básicas para se desenvolver (no caso em tela, um mínimo de escolarização e com 

qualidade), é provável que se alcance um patamar mais justo de suprimento das 
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carências sociais por meio da inserção desse indivíduo no mercado de trabalho, gerando 

uma maior distribuição de renda e, conseqüentemente, um incremento na circulação da 

riqueza – que, como num ciclo, caminha para um maior desenvolvimento. 

Por fim, traz-se um trecho da obra de Bezerra (2007, p. 62) para a reflexão que 

se amolda perfeitamente à situação atual do Brasil, no que tange aos direitos 

fundamentais: “há a necessidade que ultrapassa o simples reconhecimento e inserção em 

textos legais, de direitos fundamentais, necessitando-se de mais solidez e 

fundamentação à dinâmica de reconhecer direitos e oferecer mecanismos de proteção 

aos mesmos”. 

Mais que previsão constitucional, urge a efetivação dos direitos fundamentais à 

educação e ao trabalho, como forma de melhoria da realidade social brasileira. 

Destarte, é possível afirmar que o direito à educação e o direito ao trabalho são 

direitos fundamentais complementares. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentam-se, nesse momento, algumas considerações acerca do tema pouco 

visitado, por vezes polêmico e de tão grande importância para o efetivo 

desenvolvimento social digno.  

Levando-se em consideração a imperiosa necessidade de que o Direito esteja 

vinculado a soluções de conflitos postos e a ciência como um todo vislumbre uma 

prática detentora de funcionalidade, é possível afirmar que, estando o direito à educação 

com sua materialização cada vez mais próxima do patamar de um Estado justo, solidário 

e cumpridor dos direitos sociais, caminhará também para uma significativa melhora a 

questão do direito ao trabalho, haja vista a inserção de ambos no mesmo panorama 

social, com implicações diretas da efetivação do primeiro no quadro econômico do país.  

É utilizada como ponto de partida a idéia de que o direito ao trabalho representa 

não só um direito social constitucionalmente protegido, mas também uma representação 

jurídica de aspectos ideológicos e econômicos relevantes, tendo em vista o quão 

inoportuno é para o modelo capitalista ter pessoas que não estejam participando do 
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cotidiano de circulação de riquezas, que não sejam consumidores em potencial dentro 

desse sistema. 

Além disso, quando o foco é o trabalho, este deve ser considerado, desde sua 

acepção inicial, como palavra que carrega a carga semântica de dignidade. A educação, 

dessa forma, tem relação direta com o desenvolvimento humano e permite ao indivíduo 

ter acesso a postos de trabalho que não atentem contra a dignidade da pessoa humana, 

seja em sua execução, seja quanto às garantias mínimas do trabalhador. 

O objetivo precípuo consiste em sopesar a influência que a educação pode 

exercer na mudança do quadro socioeconômico atual de pobreza e exclusão de boa parte 

das pessoas que se encontram dentro da faixa da população com potencial para serem 

consideradas economicamente ativas, fator que gera inúmeras conseqüências jurídicas 

no convívio social. 

Buscou-se, portanto, demonstrar a relação direta que se estabelece entre o 

trabalho e a educação, de modo a desenvolver um raciocínio teórico que possa ser 

materializado de maneira a estimular mudanças práticas no cenário brasileiro. O 

crescimento econômico é apenas o primeiro passo para o desenvolvimento; para que 

este ocorra de fato, é necessário não apenas aquele, mas também um investimento social 

significativo, o qual compreende um olhar mais humano e efetivo em relação ao sistema 

educacional em sua totalidade, possibilitando aos cidadãos galgar novos espaços no 

mercado de trabalho, caminhando sempre para a concretização da dignidade da pessoa 

humana – em foco, nessa oportunidade, a do trabalhador brasileiro. 

 Havendo a efetivação dos direitos sociais – em especial o direito à educação e o 

direito ao trabalho –, ressalte-se, o lucro será de toda a sociedade, que, provavelmente, 

ganhará contornos mais justos e igualitários (em tratamento dos indivíduos e em 

possibilidades de futuro). 

Trata-se, como dito oportunamente, de um investimento, cujos frutos a serem 

colhidos promoverão uma melhoria na qualidade de vida de todos. 
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A PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR RURAL NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Zélia Luiza Pierdoná∗

 
RESUMO 
 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um sistema de proteção social denominado 

seguridade social. Referido sistema é composto por três direitos sociais: saúde, 

assistência e previdência social. A previdência visa garantir a manutenção dos 

trabalhadores e seus dependentes quando diante de incapacidade laboral, por meio de 

benefícios previdenciários, os quais  substituem os rendimentos do trabalhador. 

Diferente das demais áreas, a previdência exige contribuição dos segurados para que 

eles e seus dependentes façam jus aos benefícios. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar a proteção previdenciária que o ordenamento jurídico brasileiro concede ao 

trabalhador rural, ressaltando que atualmente referida proteção é concedida pelo Regime 

Geral de Previdência Social, o qual congrega tantos os trabalhadores rurais quanto os 

urbanos. Assim, considerando que a previdência social é um direito que exige o 

cumprimento de um dever (necessidade de contribuição por parte do trabalhador), serão 

apresentadas as contribuições de todos os tipos de segurados obrigatórios que exercem 

atividades rurais. Nesse sentido, os trabalhadores, em termos previdenciários, são 

considerados segurados obrigatórios, sendo que estes dividem-se em cinco tipos: 

empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e segurado especial. Das cinco 

espécies referidas, encontramos trabalhadores rurais, principalmente, em três delas: 

empregado, contribuinte individual e especial. Serão, apresentadas, também, as 

prestações previdenciárias devidas aos trabalhadores rurais, comparando-as com a 

proteção que era devida no sistema anterior, bem como descrevendo as diferenças em 

relação ao trabalhador urbano, especialmente no que tange à aposentadoria por idade. 

Finalmente, será feita uma análise da proteção concedida ao agricultor que trabalha em 

regime de economia familiar, denominado pela legislação como segurado especial: sua 
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natureza previdenciária, bem como as diferenças apresentadas em relação aos demais 

trabalhadores rurais e urbanos.  

 

PALAVRAS CHAVES: PROTEÇÃO SOCIAL; PREVIDÊNCIA SOCIAL; 

TRABALHADOR RURAL. 

 

ABSTRACT 

The 1988 Brazilian Federal Constitution established a protection social system 

denominated social welfare. This system is composed by three social rights: health, 

social welfare work and social security. The social security aims at guarantee the 

maintenance of the workers and your dependents in the incapacity to work, by the social 

security benefits, which replace earnings. Different from other areas, the social security 

demands contribuition from insured people to that they and their dependents will be 

able to receive benefits. The objective of the present dissertation is to show the social 

security protection that the brazilian legal system concedes nowadays to the rural 

worker, emphasizing that this protection is conceded by the General Social Security 

Regime, which congregates the rural workers as well as the urbans one. So, 

considerating that the social security is a right which demands the accomplishment of a 

obligation (necessity of contribution by the worker), will be demonstrated the 

contributions of all kinds of obligatory insured people that work in rural activities. In 

such case, the workers, in social security terms, are considered obligatory insured 

people, that are divided in five groups: worker, servant who does housework, sundry, 

individual contributor and special insured person. From these five species, we find rural 

workers, mainly, in three of them: worker, individual contributor and special insured 

person. The social security instalments that have been payed to the rural workers will be 

showed too, comparing them with the protection that was payed in the last system and 

discribing the differences about the urban worker, specially about the age's retirement. 

Finally, will be done an analyse of the protection conceded to the agriculturist that 

works in the familiar economic regime, denominated by the legislation like special 

insured person: your social security nature and the differences about the others rurals 

and urbans workers.         
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KEY-WORDS: SOCIAL PROTECTION; SOCIAL SECURITY; RURAL WORKER. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A Constituição de 1988 instituiu um sistema de proteção social denominado 

“seguridade social”, o qual tem como característica principal a universalidade, 

garantindo a todos condições mínimas de vida, nas situações geradoras de necessidades.  

 

Para atingir a proteção de todos, a Constituição uniu três direitos sociais, os 

quais, cada um dentro de sua área de atribuição, protegem seus destinatários e, no 

conjunto, todos são protegidos. Para tanto, a seguridade social apresenta duas faces: 

uma delas visa garantir a saúde a todos; a outra tem por objetivos a concessão de 

recursos para a sobrevivência digna dos cidadãos, os quais não podem ser obtidos pelo 

esforço próprio.  

 

Nesta segunda face encontramos a previdência, a qual tem por objetivo a  

garantia da manutenção dos trabalhadores e seus dependentes quando diante da ausência 

de capacidade laboral, concedendo-lhes benefícios que substituam os rendimentos do 

segurado. Diferente das demais áreas, a previdência exige contrapartida dos segurados 

para que façam jus aos benefícios. 

 

No presente trabalho, apresentaremos a proteção previdenciária assegurada  

ao trabalhador rural, abordando, num primeiro momento, a proteção existente antes da  

Constituição de 1988, para, em seguida, discorrermos sobre a atual proteção. Nesse 

sentido,  trataremos das contribuições devidas por cada uma das espécies de trabalhador 

rural, bem como dos benefícios a que fazem jus, comparando-os com o sistema anterior 

e estabelecendo a diferença entre o trabalhador urbano e o rural, especialmente em 

relação à aposentadoria por idade. Ao final, faremos uma análise da proteção devida ao 

segurado especial, diferenciando-a daquela dirigida aos demais trabalhadores rurais e 

urbanos.  
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DESENVOLVIMENTO  

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um sistema de proteção social 

que denominou “seguridade social”, a qual tem por objetivo a proteção de todos, nas 

situações geradoras de necessidades, por meio de ações de saúde, previdência e 

assistência social. Sua efetivação tem como base o princípio da solidariedade, uma vez 

que o financiamento do referido sistema está a cargo de toda sociedade, conforme 

preceito do art. 195 da Constituição Federal. 

 

Mencionada proteção apresenta duas faces1: uma delas garante a saúde a 

todos e, a outra tem por objetivo garantir recursos financeiros nas situações de 

necessidade. Nesta segunda face encontramos a previdência e a assistência social. A 

previdência é prestada aos trabalhadores e seus dependentes e exige contraprestação dos 

segurados para que eles e seus dependentes tenham acesso à referida proteção. Já a 

assistência é prestada aos necessitados, independentemente de contribuição. 

 

Considerando o objeto deste trabalho, limitaremos nossas considerações à 

previdência social, especificamente, à proteção conferida ao trabalhador rural, após a 

Constituição Federal de 1988. 

 

No sistema anterior, havia uma proteção dirigida aos trabalhadores urbanos 

e outra aos rurais. O tratamento dado ao trabalhador rural era inferior àquele dispensado 

ao trabalhador urbano. Além disso, a proteção ao rural foi concedida apenas nos anos 

70, enquanto que a urbana teve início na década de 20.  

 

Segundo José de Segadas Vianna2, a Lei nº 4.214/63 (Estatuto do 

Trabalhador Rural) apesar de ter criado o Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural “não chegou a ter resultados concretos na proteção previdenciária ao 

rurícula”.  

 
                                                 
1 Temos defendido a referida divisão em diversos artigos, dentre os quais, “A proteção social na 

constituição de 1988” in Revista de Direito social nº 28. Notadez, Porto Alegre, 2007.  
2 VIANNA, Segadas. Manual Prático da Previdência Social, p. 161. 
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Com o advento da Lei Complementar nº 11 de 1971, foi instituído o 

Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRO-RURAL. A citada lei também 

criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL (de natureza 

autárquica), ao qual foi atribuída a execução do PRO-RURAL.  

 

Eram beneficiários do PRO-RURAL, nos termos de seu art. 3º, o 

trabalhador rural e seus dependentes. Referida lei considerava trabalhador rural3 “a 

pessoa física que prestava serviço de natureza rural a empregador, mediante 

remuneração de qualquer espécie” e “o produtor, proprietário ou não, que, sem 

empregado, trabalhava na atividade rural, individualmente ou em regime de economia 

familiar, assim entendido o trabalho dos membros da família indispensável à própria 

subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração”.  

 

O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural previa (art. 2º da LC nº 

11/71), aos mencionados beneficiários a concessão dos benefícios de aposentadoria por 

velhice, aposentadoria por invalidez, pensão, auxílio-funeral, serviço de saúde e serviço 

social. A Lei Complementar nº 11/71 foi regulamentada por meio do Decreto nº 

73.617/74.   

 

Para a aposentadoria por velhice, o trabalhador deveria ter 65 anos de idade 

e ser o chefe ou arrimo da unidade familiar. Assim, apenas o chefe ou arrimo da 

unidade familiar é quem fazia jus à aposentadoria. O valor do referido benefício era de 

50% do salário-mínimo.  

 

                                                 
3 Regulamentando a lei, o art. 2° do Decreto nº 73.617/74, preceituava como beneficiários do PRO-

RURAL, na qualidade de trabalhadores rurais: 
 a) a pessoa física que presta serviços de natureza diretamente a empregador, em estabelecimento rural 

ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou parte "in natura" e parte em dinheiro, ou por 
intermédio de empreiteiro ou organização que embora não constituídos em empresa, utilizem mão-de-
obra para produção e fornecimento de produção agrário "in natura"; 

 b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado trabalhe na atividade rural, individualmente 
ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da economia familiar, 
assim entendido o trabalho dos membros da família indispensável a própria subsistência e exercido em 
condições de mútua dependência e colaboração; 

 c) o pescador que, sem vínculo empregatício na condição de pequeno produtor, trabalhando 
individualmente ou em regime de economia familiar, faça da pesca sua profissão habitual ou meio 
principal de vida e esteja matriculado na repartição competente. 
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A aposentadoria por invalidez também era concedida apenas ao chefe ou 

arrimo da unidade familiar, e correspondia ao valor da aposentadoria por velhice, ou 

seja, 50% do salário-mínimo. 

 

A pensão por morte, no mesmo valor dos benefícios referidos acima (art. 6º 

da LC nº 16/73), não poderia ser acumulada com a aposentadoria por velhice ou por 

invalidez. O §2º do art. 6º da mesma lei determinava que “ressalvado ao novo chefe ou 

arrimo da unidade familiar o direito de optar pela aposentadoria quando a ela fizer jus”. 

Assim, apenas um benefício era concedido por unidade familiar. 

 

Dessa forma, além de a proteção ao trabalhador rural ter sido concedida bem 

depois que a concedida ao trabalhador urbano, ela era muito inferior à proteção 

concedida a estes trabalhadores.  

 

A Constituição de 1988 unificou a proteção social dos trabalhadores, tendo, 

no art. 194, parágrafo único, II, estabelecido como um dos princípios de seguridade 

social a uniformidade e equivalência às populações urbanas e rurais, observando-se as 

diferenças que a própria Constituição preceituou. 

 

O referido princípio consagra a equivalência dos benefícios e serviços. Isso 

significa que as regras infraconstitucionais que não atendam ao conteúdo do princípio, 

tanto no que se refere aos tipos de prestações concedidas, quanto aos critérios para 

apuração do seu valor, não encontram fundamento de validade na Constituição.  

 

No entanto, deve-se observar que a equivalência dos benefícios e serviços 

deve ser isonômica, ou seja, se o trabalhador rural contribui de forma diversa do urbano, 

os benefícios deverão ter relação a sua forma de custeio. A própria Constituição, no § 8º 

do art. 195, estabeleceu forma diversa de contribuição ao segurado especial4. 

 

Como referido acima, a Constituição Federal fixou diferenças a serem 

seguidas pelo legislador infraconstitucional: diferença relacionada à contribuição do 
                                                 
4 Pequeno agricultor e pescador artesanal que trabalha em regime de economia familiar, conforme 

inciso VII do art. 12 da Lei 8.213/91. 
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pequeno agricultor (segurado especial) e redução da idade para a aposentadoria por 

idade. 

 

Assim, considerando os preceitos acima, passaremos a analisar as 

disposições infraconstitucionais relacionadas aos trabalhadores rurais. Para tanto, num 

primeiro momento deveremos apresentar a classificação, adotada pelo ordenamento,  

aos trabalhadores, na esfera previdenciária.   

 

A lei estabelece que todos os trabalhadores são segurados obrigatórios,5 

tendo-os classificado como: empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e 

segurado especial, conforme o disposto no art. 12 da Lei 8.213/91. 

  

Na atividade tipicamente rural encontramos, com mais freqüência, as 

espécies: empregado, contribuinte individual e segurado especial, embora haja a 

possibilidade de encontrarmos o trabalhador avulso. 

 

No que tange aos empregados6 rurais, o empregador retém do trabalhador  a 

                                                 
5 A lei permite a fiação à previdência às pessoas que não exercem atividade remunerada. Neste caso são 

denominados segurados facultativos, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.212/91. 
6 A Medida provisória 410/07, em seu artigo 1º, acrescentou o art. 14-A à Lei no 5.889/73, assim 

preceituando: 
 “Art. 14-A. O produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de trabalhador rural por 

pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária. 
 § 1º. O contrato de trabalhador rural por pequeno prazo que superar dois meses dentro do período de 

um ano fica convertido em contrato de trabalho por prazo indeterminado. 
 § 2º. A filiação e a inscrição do trabalhador de que trata este artigo na Previdência Social decorre, 

automaticamente, da sua inclusão, pelo empregador, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, cabendo à Previdência Social 
instituir mecanismo que permita a sua identificação. 

 § 3º. O contrato de trabalhador rural por pequeno prazo não necessita ser anotado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou em Livro ou Ficha de Registro de Empregados, mas, se não houver 
outro registro documental, é obrigatória a existência de contrato escrito com o fim específico de 
comprovação para a fiscalização trabalhista da situação do trabalhador. 

 § 4º. A contribuição do segurado trabalhador rural contratado para prestar serviço na forma deste 
artigo é de oito por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição definido no inciso I do art. 28 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 § 5º. A não-inclusão do trabalhador na GFIP pressupõe a inexistência de contratação na forma deste 
artigo, sem prejuízo de comprovação, por qualquer meio admitido em direito, da existência de relação 
jurídica diversa. 

 § 6º O recolhimento das contribuições previdenciárias far-se-á nos termos da legislação da 
Previdência Social. 

 (...) 
 Assim, a referida medida provisória cria uma espécie de trabalhador rural temporário, e estabelece a 
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alíquota de 8%, 9% ou 11% sobre sua remuneração, fazendo ele jus aos mesmos 

benefícios que os urbanos, portanto, inclusive à aposentadoria por tempo de 

contribuição, bem como ao auxílio-acidente.  

 

Entretanto, ele também tem o benefício da redução de 5 anos na idade, para 

fins de aposentadoria por idade, ou seja, os homens podem requerer a aposentadoria aos 

60 anos de idade e as mulheres aos 55, desde que cumprida a carência exigida. 

 

A contribuição do patrão é de 2,1% sobre o resultado da comercialização, 

em substituição à contribuição de 20% + SAT prevista no art. 22 da Lei 8.212/91. 

Referida substituição dá-se apenas quando se remunera empregados, não se aplicando 

nas situações de remuneração a contribuintes individuais, casos em que o empregador 

deve recolher 20% sobre citada remuneração. Por exemplo, se o empregador rural, 

pessoa física, contrata um contador pessoa física, sem vínculo empregatício (autônomo) 

para fazer sua contabilidade, ele deverá  recolher 20% sobre o valor da remuneração.  

 

Há discussões7 sobre a constitucionalidade da referida contribuição. A 

argumentação apresentada é a de que ela não encontra fundamento de validade no art. 

195, CF, uma vez que o inciso I ,“a”, estabelece como base de cálculo a folha-de-salário 

e o § 8º, do citado artigo, preceitua a comercialização da produção como base de cálculo 

da contribuição do agricultor e pescador que trabalham em regime de economia 

                                                                                                                                               
ele a mesma contribuição que o empregado. Nesse sentido, podemos dizer que isso é uma aplicação 
analógica do art. 12, I, “b” da Lei 8.212/91, que como segurado obrigatório, na condição de 
empregado “aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas”. 

7 TRIBUTÁRIO.  MANDADO  DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PRODUTOR 
RURAL. LEI-8212/91, ART-25. LEI-8540/92. CONSTITUCIONALIDADE. 

 1.  Não  há  discriminação  entre empregador pessoa física e pessoa  jurídica  na disposição 
constitucional - ART-195, INC-1 - que trata  da contribuição  social sobre a folha de salários, o 
faturamento e o  lucro. 

 2.  Da  mesma  forma, não há impedimento a que a exação mencionada,  devida  por pessoa 
física, incida sobre a receita da comercialização  da  produção,  porquanto esta corresponde ao 
faturamento do produtor  e,  se  ele  exerce sua  atividade  com o auxílio de empregados, a  
imposição torna-se exigível. 

 3.  A LEI-8540/92 que alterou o ART-25 da LEI-8212/91 não instituiu  nova  fonte  de  custeio para a 
seguridade social, apenas alterou a  base  de  cálculo  e  alíquotas  em  relação  à  comercialização de  
produtos rurais, o que é compatível com a norma constitucional. 

 4. Apelação improvida. 
 (TRF 4ª Região, Processo: 9504184537, Rel. Vânia Hack de Almeida, DJ 20/01/1999). 
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familiar. 

 

Assim, como a base de cálculo não está pressuposta na Constituição 

Federal, apenas por meio da competência prevista no art. 195, § 4º a contribuição 

poderia ser validamente instituída. 

 

Dessa forma, como empregador, sua contribuição é de 2,1 sobre o resultado 

da comercialização, a qual é retida pelo comprador de seus produtos e recolhidas, na 

forma da lei.  

 

Como trabalhador, ele é segurado obrigatório, classificado pela legislação 

previdenciária como contribuinte individual8 (art. 12, V, “a” da Lei nº 8.212/91). Até o 

advento da Lei 9.876/99, que deu nova redação ao citado legal, ele era denominado 

“equiparado a autônomo”. Assim, para fazer jus aos benefícios, deverá9 contribuir como 

contribuinte individual, no carnê, à alíquota de 20%, do valor por ele declarado.10  

 

A legislação (art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91) não lhe estende a redução de 5 

anos nas hipóteses de aposentadoria por idade. Referida redução foi estabelecida pela 

Constituição Federal, no art. 201, §7º, II, parte final. Citado dispositivo utiliza a 

expressão “trabalhador rural”. Assim, a legislação previdenciária, para fins da 

mencionada redução, não o considerou trabalhador rural. 

 

De forma diversa, entendemos que o empregador rural pessoa física, além 

de empregador, é também trabalhador rural. A própria legislação o considera 

                                                 
8 Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
 V – como contribuinte individual:  
 a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter 

permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, 
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. 

9 No ordenamento anterior, o empregador rural tinha a proteção na forma estabelecida pela Lei nº 
6.260/75, a qual previa a aposentadoria por invalidez e por velhice ao empregador e, a seus 
dependentes,  pensão e auxílio-funeral. Para a referida proteção, a citada lei instituiu, no art. 5º, uma 
contribuição anual obrigatória.  

10 A Lei Complementar 123/06 permitiu que o contribuinte individual recolha a alíquota de 11% quando 
a base de cálculo for de um salário-mínimo. Entretanto, se assim optar, ele não fará jus à 
aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se complementar a alíquota para perfazer um total de 
20%.  
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trabalhador, pois do contrário não o teria incluído como segurado obrigatório. Assim, 

como ele desenvolve atividades rurículas, ele é um trabalhador rural e, por isso, faz jus 

à redução prevista na Constituição.  

 

Talvez a própria redução deveria ser repensada. A sociedade deve refletir se, 

com o aumento da longevidade, é possível permitir a mencionada redução. Conforme 

vimos acima, antes da Constituição de 1988, a aposentadoria por idade era devida aos 

65 anos (tanto ao homem, como à mulher, na hipótese de ser arrimo de família). A 

longevidade aumentou e a aposentadoria foi antecipada.    

 

Mas, em mantendo a citada redução, não há que falar em excluir o 

trabalhador rural, que também é empregador rural. Nesse sentido, é importante ressaltar 

que o empregador rural efetivamente trabalha na atividade rurícula. Além disso, o 

simples número de filhos pode ser fator determinante para a contratação ou não de mão-

de-obra.  Portanto, por também ser trabalhador e por exercer atividade rurícula, deve ser 

estendido a ele a redução prevista constitucionalmente. 

 

Encontramos, ainda, como contribuinte individual, os profissionais liberais 

que trabalham para um empregador rural pessoa física ou uma empresa rural, bem como 

outros trabalhadores que trabalhem para um ou mais empregador, sem a relação de 

emprego. Nestes casos, o empregador rural pessoa física ou a empresa rural deverá, nos 

termos da legislação, recolher 20%11 e os referidos contribuintes individuais 11%, 

mesmo quando ultrapassar um salário-mínimo, nos termos do art. 30, § 4º,  da Lei 

8.212/91.  

 

Assim, em relação aos trabalhadores rurais: empregado rural, contribuinte 

individual rural (incluindo-se o empregador rural pessoa física) e avulso rural, o custeio 

é igual ao trabalhador urbano, desde 01-11-9112.  

 

                                                 
11 A retenção de 2,1% sobre o resultado da comercialização não substitui os 20%.  
12 A Lei nº 8.212/91 foi publicada em julho de 91, mas as contribuições passaram a ser exigidas a partir 

de novembro de 1991, haja vista o preceito do art. 195, §6º da CF, o qual exige no mínimo 90 dias 
para a exigência de uma contribuição de seguridade social. 
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O art. 143 da Lei de Benefício (nº 8.213/91) estabeleceu que no período de 

quinze anos, os empregados rurais, os autônomos rurais e os segurados especiais fariam 

jus a aposentadoria por idade, no valor de um salário-mínimo, comprovando apenas o 

exercício de atividade rural e não o recolhimento das contribuições. Justamente porque 

a carência da citada aposentadoria, a partir da publicação da lei, passou a ser de quinze 

anos, com uma regra de transição preceituada no art. 142 da mesma lei. 

 

A proteção também é a mesma, exceto a aposentadoria por idade que é 

concedida com cinco anos de antecedência: aos 55 às mulheres e 60 aos homens. 

Referida redução não se aplica, pela legislação, aos empregadores rurais pessoa física, 

conforme já mencionado.   

 

Visto as espécies de trabalhadores acima, nos resta, ainda, abordar o 

segurado especial, o qual, nos termos do art. 12, VII da Lei 8.212/91, inclui13 o 

produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal, que exerçam 

essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar14, ainda que com 

auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e 

filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, 

comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. Nos termos da atual redação do 

inciso XXXIII do art. 7º da CF, o trabalho é permitido, como regra, a partir dos 16 anos, 

motivo pelo qual os filhos são considerados segurados especiais, a partir da referida 

idade. 

 

Por força da regra estabelecida no §8º do art. 195 da Constituição, referido 

segurado contribui sobre o resultado da comercialização e fará jus aos benefícios na 

forma da lei. Citada contribuição, nos termos da lei de custeio é de 2,1% sobre o 

resultado da comercialização. O recolhimento é feito por quem compra o seu produto, 

exceto se a venda for feita diretamente a consumidor final ou ao exterior. 
                                                 
13 Até a Lei nº 8.3198/92 o garimpeiro que trabalhasse em regime de economia familiar também era 

considerado segurado especial. E EC nº 20/98 retirou  mencionado segurado das disposições do §8º do 
art. 195 da CF. 

14 Nos termos do art. 12, §1º da Lei 8.212/91, “Entende-se como regime de economia familiar a 
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 
exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.”  
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Dessa forma, considerando que a obrigação pelo recolhimento da 

contribuição é de quem compra o produto do segurado especial, a legislação não exige a 

prova do recolhimento para a concessão dos benefícios, exige apenas a prova do 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua.  

 

Entretanto isso não significa que é segurado especial o agricultor que produz 

apenas para o consumo próprio. Neste caso, não há que falar em substituição dos 

rendimentos do trabalho e, dessa forma, não há que falar em proteção previdenciária. 

 

Ao mesmo tempo em que a Constituição estabeleceu uma forma de 

contribuição diversa aos segurados especiais, estabeleceu o princípio da equivalência. 

Dessa forma, se a contribuição é diversa, as prestações também são diversas, fazendo, 

nos termos do art. 39 da Lei nº 8.213/91, jus a benefícios no valor de um salário-

mínimo. 

 

A lei lhes garante o acesso à aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-

doença, salário-maternidade15 e auxílio-acidente. A seus dependentes, pensão por morte 

e o auxílio-reclusão.  

 

Se eles pretendem receber benefícios além do referido valor, bem como ter 

acesso a aposentadoria por tempo de contribuição, a lei lhes permite recolher como 

segurados facultativo, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.212/91. Ressaltamos que é o 

único segurado obrigatório que a lei permite o recolhimento também como facultativo.  

 

 De forma diversa que o PRO-RURAL, a atual legislação concede 

benefícios ao agricultor, seu cônjuge ou companheiro e filhos maiores de dezesseis 

anos, desde que trabalhem com o grupo familiar respectivo. A eles também é dirigida a 

redução de cinco anos no caso de aposentadoria por idade. 

 

O PRO-RURAL, conforme referimos acima, proibia o recebimento 

                                                 
15 A segurada especial faz jus ao salário-maternidade a partir da Lei nº 8.861/94.  
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concomitante de aposentadoria e pensão por morte. Atualmente, a interpretação que se 

tem dado à legislação é de que é permitida citada acumulação, haja vista que o preceito 

legal que proíbe a acumulação, não o faz em relação à aposentadoria e a pensão. 

 

Entendemos de forma diversa, ou seja, de que não é possível a acumulação 

de aposentadoria e pensão, em razão da finalidade da previdência social que é a 

proteção dos trabalhadores e seus dependentes. Assim, se uma pessoa recebe a 

aposentadoria, significa que esta pessoa era um trabalhador e não dependente de 

segurado.  

 

Tem sido utilizado o argumento de que há contribuição do trabalhador 

falecido, motivo pelo qual seu cônjuge e/ou filho fazem jus à pensão. Referido 

argumento é fruto de uma interpretação patrimonialista do direito previdenciário, o qual, 

no nosso entender, não é o adequado quando se está diante de previdência social.  

 

A previdência social, diferente do seguro privado, protege a necessidade e 

não é uma retribuição simétrica das contribuições recolhidas. O que, no caso do 

segurado especial, certamente, não garantiria o acúmulo de benefício. 

 

Justamente a falta de correspondência entre os valores pagos a título de 

benefícios aos segurados especiais e o valor dos recolhimentos efetuados sobre o 

resultado da comercialização, tem sido um dos argumentos utilizados para sustentar que 

a proteção devida aos segurados especiais não é previdenciária, mas assistencial.  

 

De forma diversa, entendemos que a proteção é previdenciária, embora não 

tenha uma correlação simétrica entre as contribuições dos segurados especiais e os 

benefícios por eles recebidos.  

 

A Constituição Federal estabelece que a previdência social é contributiva 

(art. 201) e que a assistência social é prestada aos necessitados, independentemente de 

contribuição (art. 203). Assim, considerando que a lei, nos temos do §8º do art. 195 da 

CF, criou a contribuição de 2,1% sobre o resultado da comercialização, a qual é devida  

5323



quando o segurado especial vende sua produção e recolhida por quem compra seu 

produto, há contribuição por parte do segurado especial, atendendo, dessa forma, a 

determinação constitucional referida no art. 201. 

 

Entretanto, se não há comercialização da produção, ou seja, se a produção é 

apenas para a subsistência – consumo próprio, não há que  falar em segurado especial e, 

portanto, em proteção previdenciária, conforme já sustentado acima.  

 

Nesse sentido são as palavras de Daniel Machado da Rocha e José Paulo 

Baltazar Junior16: 

 
entendemos ser essencial que haja produção agrícola para fins de comercialização, não 
adquirindo a qualidade de segurado especial aquele que planta apenas para a 
subsistência, pois a contribuição do segurado especial para a previdência  social 
decorre da comercialização do seu excedente, nos termos do art. 25 da Lei de Custeio, 
que concretiza o disposto no §8º do art. 195 da Lei Maior. 
 

Os autores acima mencionados citam um julgado do TRF417, no qual 

decidiu-se que o “plantio em pequena área, no âmbito residencial, para consumo próprio 

não tem o condão de caracterizar-se como exercício da agricultura nos termos do art. 11, 

VII e §1º da Lei 8.213/91, nem dá a autora o direito á percepção dos benefícios 

previdenciários decorrentes da qualidade de segurado especial. Se assim fosse, qualquer 

pessoa, mesmo na área urbana, que tivesse uma horta de fundo de quintal, também seria 

segurada especial”. 

 

Assim, nem todo pequeno agricultor faz jus a proteção previdenciária.  Se 

ele não comercializa a produção significa que ele não possui rendimentos do trabalho, 

não havendo que falar em substituição dos rendimentos do trabalho por meio da 

previdência social.  

 

Isso não significa que não haverá proteção. Entretanto não será abrangida 

pela previdência. Nesse sentido, o sistema de seguridade social é constituído pela saúde, 

                                                 
16 ROCHA, Daniel Machado e BALTAZAR JUNIOR, José Paulo, Comentários à Lei de 

 Benefícios da Previdência Social, 3ª ed., p. 67. 
17 AC nº 97.04.29554-5/RS, TRF 4ª R.,  DJ 26-01-2000, p. 567. 
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pela previdência e pela assistência. Já referimos que citado sistema apresenta duas 

faces: uma delas garante a saúde a todos e, a outra face garante recursos para a 

sobrevivência digna dos cidadãos. Nesta face, encontra-se a previdência e assistência. 

 

A previdência garante a manutenção dos trabalhadores e seus dependentes, 

concedendo-lhes benefícios que visam substituir os rendimentos que o segurado aufere 

pelo exercício de uma atividade. Referida proteção é contributiva. Assim, se não há 

rendimentos do trabalho (comercialização da produção), não há contribuição. Além 

disso, não há o que se substituir.  

 

Nesse caso, a proteção será concedida pela assistência social, a qual exige 

outros requisitos para a concessão de benefícios. No que tange ao benefício de prestação 

continuada da assistência social, os requisitos estão preceituados no art. 20 da Lei 

8.742/93. O Estatuto do Idoso reduziu a idade exigida pela citada lei.   

 

Por fim, importante comentarmos outros dispositivos da lei de benefícios 

previdenciários relacionados à proteção previdenciária do trabalhador rural. Nesse 

sentido, o art. 55, §2º, estabelece que o tempo de serviço anterior à data do início da 

vigência da citada lei é comutado independentemente do recolhimento das 

contribuições, exceto para efeitos de carência.  

 

Assim, quando o serviço foi prestado até novembro de 1991, deve-se contar 

o tempo, inclusive para aposentadoria por tempo de serviço/contribuição. Entretanto, 

referido tempo não pode ser computado como carência, a qual exige contribuição, nos 

termos do art. 25 e 142 da Lei de Benefícios. Mencionado preceito era necessário, já 

que antes, conforme referido, não havia obrigatoriedade de recolhimento de 

contribuição pelo trabalhador: havia apenas a contribuição de 2,0% sobre o resultado da 

comercialização.  

 

Citado dispositivo deve ser visto em conjunto com o preceituado no art. 

14318, o qual dispensava a comprovação do recolhimento das contribuições, já que 

                                                 
18 Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de 
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exigia apenas a prova do exercício da atividade rural, nos quinze anos que se seguiram a 

publicação da lei. Citada disposição se justifica, pois antes não havia contribuição do 

trabalhador rural, exceto do segurado especial, que continua, mesmo no atual 

ordenamento, contribuindo sobre o resultado da comercialização. 

 

Entretanto, a prorrogação da dispensa da prova do recolhimento da 

contribuição, como fez a Medida Provisória nº 410/0719, em seu art. 2º, não se justifica, 

pois se está dispensando o recolhimento de contribuição, a qual, nos termos do art. 201 

da Constituição Federal, é necessária, já que a previdência social é contributiva.  

 

Desde novembro de 1991, a contribuição é devida por todos os 

trabalhadores (segurados obrigatórios), sendo que a lei, no caso de empregados, exige a 

prova do exercício de atividade com subordinação e não a prova do recolhimento, uma 

vez que este é feito pelo empregador (presunção absoluta de retenção). Assim, no que 

tange aos empregados rurais, mencionados no “caput” do art. 2º da referida medida 

provisória, a prorrogação é inócua. Apenas está estimulando o descumprimento da lei: 

retenção da contribuição de 8, 9 ou 11% pelo empregador e o correspondente repasse 

aos cofres da previdência social. 

 

Em relação ao contribuinte individual que presta serviços de natureza rural, 

em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego (parágrafo único 

do art. 2º, também da medida provisória citada) a previsão é inconstitucional, pois viola 

as disposições do art. 201 da Constituição Federal relativas ao caráter contributivo da 

previdência social.  

                                                                                                                                               
Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, 
pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados 
a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 
idêntico à carência do referido benefício.  

 Os incisos legais mencionados, refere-se a empregado, autônomo e segurado especial, 
respectivamente. 

19 Art. 2º. Para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991, fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2010. 

 Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao trabalhador rural enquadrado na categoria de 
segurado contribuinte individual, que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou 
mais empresas, sem relação de emprego. 
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Em relação aos segurados especiais, nem haveria a necessidade do 

preceituado no art. 143 da Lei nº 8.213/91, já que o art. 39, da mesma lei, garante os 

benefícios de um salário-mínimo, provando-se apenas o exercício de atividade e não o 

recolhimento. Já referimos que a legislação assim estabelece, haja vista que o 

recolhimento é feito por quem adquire o produto do segurado especial. 

 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Verificamos que, com a atual Constituição Federal, há uma proteção 

única, tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos rurais.  

 

  Constatamos que, com exceção aos segurados especiais, a contribuição 

dos demais trabalhadores rurais é igual aquela dos trabalhadores urbanos. Constatamos, 

ainda, que os benefícios também são os mesmos, salvo no caso de aposentadoria por 

idade, em que o requisito etário exigido para a concessão do citado benefício é inferior 

àquele exigido no caso de trabalhadores urbanos. Citada redução não é aplicada ao 

empregador rural pessoa física, o que, no nosso entender, não encontra fundamento de 

validade no texto constitucional. 

 

  Em relação ao segurados especiais, pudemos observar que tanto o custeio 

como a concessão de benefícios é diversa em relação aos trabalhadores urbanos e aos 

demais trabalhadores rurais. Entretanto, isso não retira a natureza previdenciária da 

citada proteção, quando há comercialização da produção.  

 

 

REFERÊNCIAS  

 

PIERDONÁ, Zélia Luiza. “A proteção social na Constituição de 1988” in Revista de 

 Direito Social nº 28. Notadez, Porto Alegre, 2007.  

5327



ROCHA, Daniel Machado e BALTAZAR JUNIOR, José Paulo, Comentários à Lei de 

 Benefícios da Previdência Social, 3ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado: 

 Esmafe, 2003. 

SCHÜLER, Harry Conrado. Previdência social brasileira: regimes geral, rural e do 

 funcionário federal. São Paulo, Resenha Tributária,. 1980. 

VIANNA, José de Segadas. Manual Prático da Previdência Social: tudo sobre o INPS, 

o PRORURAL e o SINPAS. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1978. 

 

 

5328



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violência e Criminalidade 

5329



PORTADORAS DE SOFRIMENTO MENTAL EM CUMPRIMENTO DE PENA: 

POR QUE A PRISÃO TAMBÉM É UM TREM DE DOIDO!  

 

Andreza Lima de Menezes∗

 

RESUMO 

A partir da percepção de que havia portadoras de sofrimento mental presas no Complexo 

Penitenciário Feminino Estevão Pinto (CPFEP), em Belo Horizonte – Minas Gerais, 

questionou-se o porquê de seu ingresso na referida unidade prisional – já que, em tese, 

todas seriam inimputáveis, – e de sua permanência lá. A colheita de informações em 

prontuários médicos, em relatórios jurídico-carcerário da instituição, em autos do processo 

de execução penal, nas entrevistas a servidores e internas, e na observação do cotidiano da 

CPFEP, primeiramente, revelou o quanto é aparente a demarcação de limites entre a 

imputabilidade e a sua ausência, e que isso não se deve tão-somente à subjetividade dos 

atores da apuração do injusto penal. A própria legislação penal e processual penal, ao 

operar a conciliação entre as teorias clássicas e positivistas, acabou por igualar culpáveis e 

não-culpáveis com a consagração da periculosidade enquanto juízo de valor que penetra 

tanto na aplicação e dosimetria das penas, quanto na própria investigação dos fatos. 

Também foi constatado que instituições totais como a cadeia e o manicômio, embora com 

suas técnicas de controle peculiares, podem emprestá-las uma a outra, sem perder sua 

identidade. A massificação do uso de medicação psicoativa controlada, entre outras 

estratégias, é apenas um dos exemplos de como o saber psiquiátrico concretiza sua vocação 

para a imposição da ordem e da disciplina, seja onde for. Por fim, concluiu-se que as 

normas positivadas que versam sobre o tema legitimam a violência institucional, e por isso 

de nada podem servir como ponto de partida para a superação desta.         

 

PALAVRAS CHAVES: PORTADOR DE SOFRIMENTO MENTAL, SISTEMA 

PRISIONAL, DIREITO PENAL.  

 

                                                 
∗ Advogada, pós-graduanda em Segurança Pública e Complexidade pela Escola Superior Dom Helder Câmara 
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ABSTRACT 

The research has as purpose to find out the reason why women who are mental disturbance 

bearers are kept in the Estevão Pinto Women’s Penitentiary Complex (CPFEP) in Belo 

Horizonte, Minas Gerais, since all of them are unimputable. The data were collected in 

medical reference books, juridical and prison reports of the institution, records of the penal 

process execution, interviews with the attendants and inmates as well as in the observation 

of everyday life in the CPFEP. First of all the data revealed the importance of the apparent 

delimitation between the unimputability and the lack of it, due not only to the subjectivity 

of penal actors of the verification of penal infringement. When penal legislation and 

procedural law operates the conciliation between classical and positivist theories equaled 

culpable and not culpable with the confirmation of periculosity as a value of judgement. It 

was also confirmed that total institutions like a jail and an insane asylum, although having 

specific control techniques may share them without losing their identities. The 

massification of the use of controlled psycoactive medication, among other strategies, is 

only one of the examples of how the psychiatric knowledge makes real its vocation for 

order and discipline imposition. Finally the author came to the conclusion that the 

positivistic norms which deal with the subject legitimate institutional violence and, 

therefore, cannot serve as a starting point to overcome it. 

 

KEY WORDS: MENTAL DISTURBANCE BEARERS, PRISON SYSTEM, PENAL 

LAW. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Banidos pela lei, desacreditados ou não, os manicômios sobrevivem nas 

clínicas, nos hospitais, na televisão, nos jornais, nas lojas, no Legislativo, no Executivo, no 

Judiciário, no Ministério Público, nas escolas, nos livros, nos profissionais de saúde, nos 

portadores de sofrimento mental, nos familiares, nos vizinhos, nas associações de bairro, na 
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cidade, em tudo e em todos. Onde há a loucura, onde se pensa a loucura, onde se convive 

com a loucura: se a loucura está em toda parte, o manicômio também se fará onipresente, 

justamente por ser onde a loucura teria seu lugar. Se o louco não vai até o manicômio, o 

manicômio irá até ele.  

É uma dessas experiências que se pretende tratar aqui em brevíssimas linhas, as 

quais, de alguma maneira, servirão de apelo à reflexão sobre uma situação cujo incômodo 

vai além daquele provocado nos profissionais e na direção de órgãos de execução da pena 

privativa de liberdade. No caso em apreço, a unidade prisional objeto do Grupo de Estudos 

Sofrimento Mental, Criminalidade e Direitos Humanos da Escola Superior de Direito Dom 

Helder Câmara (MG), desde o primeiro semestre do ano de 2007, sob a coordenação do 

Professor Mark Napoli Costa, foi o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto 

(CPFEP), em Belo Horizonte, Minas Gerais 1 , onde se percebeu, entre as internas, a 

presença de portadoras de sofrimento mental cuja execução das penas fora agravada 

justamente por esta condição.  

Durante a pesquisa de documentos (prontuários médicos e relatórios jurídico-

carcerário da instituição, autos do processo de execução penal), entrevistas às presas e aos 

funcionários e quando se observava o cotidiano da unidade prisional, as perguntas foram 

surgindo e três delas, em particular, revelam o estranhamento do grupo que via ali a loucura 

em outros muros: por que há loucas no presídio? Por que há portadores de sofrimento 

mental considerados imputáveis pelos juízes e, por extensão, condenados a uma pena 

privativa de liberdade? Por que a pena deles não se converte em medida de segurança? Este 

estranhamento, vale alertar, não expressa de modo algum qualquer sinal de indignação 

quanto ao fato de as loucas infratoras não se encontrarem no manicômio judiciário, nos 

termos da lei. Ainda que configure um problema para os gestores da administração 

                                                 
1 O Grupo de Estudos em apreço pertence a uma das linhas de pesquisa da Escola Superior Dom Helder 
Câmara sobre Violência, Criminalidade e Direitos Humanos, e foi criado a partir de uma observação sobre a 
CPFEP de outro Grupo desta - “Censo ou contra-senso – projeto de pesquisa sobre o sistema penitenciário do 
Estado de Minas Gerais – mulheres reclusas e crianças presas sem crime, legalidade ou barbárie?” -, 
coordenado pelo Professor Virgílio de Mattos.       
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penitenciária, o que estranha mesmo é o fato de a loucura permanecer no presídio como se 

fosse um lugar seu, mais de dois séculos após Pinel tê-la libertado das masmorras2! 

Apesar de sua relevância, não nos interessa aqui se e em que medida a privação 

de liberdade involuntária enlouquece o preso ou a presa, mas sim como a loucura é tratada 

dentro do presídio, do ponto de vista meramente institucional.     

 

1 Por que há loucas no presídio? 

 

O início do caminho para o manicômio começaria se a suspeita de que os 

loucos eram loucos, durante os processos que apuraram os crimes que lhes eram imputados, 

existisse ou fosse o bastante para provocar o Delegado, o Juiz, o membro do Ministério 

Público ou seus defensores a suscitar o incidente de insanidade mental, procedimento de 

trâmite à parte do processo que apura o crime, que tem por escopo promover o exame 

pericial psiquiátrico. É neste momento cuja missão consiste em responder essencialmente a 

duas perguntas: era o agente portador de transtorno mental ao tempo da ação? Se a resposta 

anterior for positiva, era o agente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se 

determinar de acordo com este entendimento?  

Na verdade, tais indagações não seriam prejudicadas se reduzidas à primeira, 

pois, como já bem observou FOUCAULT (2001), o sofrimento mental é um dado 

suficiente para a reconstrução da história do sujeito. Já não é mais novidade que o perito 

assume de fato, nestes casos, o posto de julgador, cujo convencimento não é tão livre 

tampouco devidamente motivado no que tange à legislação processual penal. O perito 

restaura o momento do injusto penal e o estado em que o agente então se encontrava, 

valendo-se, afinal - e esta é sua peculiaridade -, da loucura para ou dar explicação ao que 

não se pode explicar ou para praticamente neutralizar qualquer outro móvel do ato. 

                                                 
2 Referência à célebre cena na qual Philippe Pinel, pai da clínica psiquiátrica, em 1792, retira as correntes dos 
alienados do asilo de Bicêtre, na Franca, marcando assim o fim do “grande internamento”, período que vai da 
metade do século XVII ao início do XIX, em que os loucos dividiam a prisão com criminosos, prostitutas, 
ébrios, miseráveis, enfim, todos aqueles indesejáveis socialmente, sem qualquer razão oficial para se justificar 
este parentesco. A partir de Pinel, a loucura passa a ser aprisionada em espaço próprio: o manicômio 
(FOUCAULT, 1993).  
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O ato, aliás, poderia ser uma melhor pista sobre o porquê de os portadores de 

sofrimento mental serem consideradas culpáveis. No CPFEP, por exemplo, os crimes 

cometidos pelas loucas, em sua maioria, são os mais comuns entre as demais internas, a 

saber, o tráfico de drogas, o roubo e o furto. A outra parte versa sobre homicídios, cujos 

motivos se inscrevem no universo da razão - ou, se fogem à razão, tenta-se embutir certo 

sentido ao ato -, já que todos possuem uma motivação minimamente plausível: a mulher 

que mata o marido que a agredia, a mulher que mata a criança que delatou seu 

envolvimento amoroso com o pai desta, a mulher que mata, em concurso com o marido, 

aquele por quem este morria de ciúmes, a mulher que tenta matar, em concurso com outros 

moradores de rua, o inconveniente do grupo. A razão do injusto, contudo, não pode ser 

tomada como único critério, uma vez que também é muito comum se encontrar internos de 

manicômios judiciários cujos atos carecem da monstruosidade que tão bem caracteriza o 

louco perigoso3.  

Se o ato e o estado do sujeito não são fatores determinantes para a imposição da 

medida de segurança, o que seria então? Será que só o acaso e o arbítrio judicial 

explicariam porque há loucos e loucas no presídio?  

O foco da questão deve-se voltar não para os responsáveis pela concretização 

do ideal que divide imputáveis e inimputáveis, mas sim na própria norma. Não há 

objetividade no critério que separa imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis. Esta 

separação existe, mas não com a consistência com que se costuma apregoar, e não só pelo 

fato de penas e medidas de segurança terem o mesmo caráter aflitivo. Obviamente, é 

inegável que as normas penais e processuais penais tolhem com mais veemência o direito 

de defesa dos suspeitos de sofrerem transtornos mentais, pois autorizam o julgador a 

descartar a apuração da conduta e a não impor uma sanção que guarde alguma proporção 

com o injusto. O direito de calar o louco no processo penal, no entanto, enquanto norma e 

prática, não evita que para ele, paradoxalmente, valham alguns corolários do direito de 

punir o culpável, assim como este não está livre de ser julgado pelo que é, e não pelo que 

                                                 
3 Muito menos deve ser considerada aqui, como critério seguro, a influência, nos juízes, da noção de que o 
acusado que prefere a medida de segurança à pena estaria fugindo das iras da lei, por ser o manicômio 
judiciário, no imaginário social, menos severo do que a prisão.              
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fez. Ilustra bem isso o fato de a gravidade do injusto permitir que o juiz determine a 

internação ou o tratamento ambulatorial do louco infrator 4 , podendo guardar certa 

proporção com a lesão causada ao bem jurídico atingido pelo delito (emanação do princípio 

da individualização das penas?), enquanto a consideração da periculosidade do imputável 

pode exasperar significativamente sua sanção. 

  A temida propensão ao cometimento de crimes é o que, de fato, perpassa o 

julgamento de culpáveis e inculpáveis, o que torna, muitas vezes, o vocabulário de juízes e 

psiquiatras-peritos bem parecido. Numa breve leitura de ementas jurisprudenciais dos anos 

90 e 2000 (MIRABETE, 2005), são encontradas expressões que poderiam constar, sem 

prejuízo, em laudos do exame de sanidade mental ou de cessação de periculosidade: 

“personalidade incompatível com a vida em sociedade”, “personalidade deformada”, “má 

índole”, “má personalidade”, “personalidade voltada para o crime”, “má conduta social”, 

“agressividade e antagonismo com a ordem social intrínsecos ao seu temperamento”, 

“insensibilidade ou indiferença ao arrependimento”, “o ciumento é indivíduo 

potencialmente perigoso, pois como anotou Altavilla, o ciúme é como um verdadeiro ácido 

corrosivo que desagrega a personalidade ética”. Ora, se a periculosidade advém tanto de 

imputáveis quanto de inimputáveis, se ambos representam esta tendência inexorável para 

delinqüir, então por que só tratar daquele que não entende o caráter ilícito da ação ou não 

consegue se portar de acordo com este entendimento? De que adianta entender a ilicitude 

do ato ou conseguir se autodeterminar de acordo com este entendimento se sua 

personalidade está fadada à criminalidade?  

O médico e jurista Aníbal BRUNO (1977), ainda na época do Projeto Alcântara 

Machado, já revelava que o sistema das medidas de segurança a ser instituído anos depois, 

em 1940, nascia de uma conciliação entre as duas correntes mais influentes do Direito 

Penal: a clássica, com sua dualidade culpáveis e inculpáveis, e a positivista, com sua 

associação clara entre crime e doença. A clínica penal era o sonho dos penalistas 

naturalistas dos séculos dezenove e vinte, para quem o criminoso, seja louco ou não, 

                                                 
4 Artigo 97 do Código Penal: “Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, 
todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento 
ambulatorial”. 
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necessitava de tratamento (a privação de liberdade teria natureza unicamente inocuizante 

para os incuráveis).  

Para muitos Estados, era muito atraente a proposta naturalista de prescindir do 

crime para punir seus súditos, graças à legitimidade do discurso científico. Os progressos 

da ciência, porém, poderiam significar a redução do poder dos juízes diante de outras 

autoridades possuidoras da plena “compreensão das causas e dos remédios do estado 

perigoso” (BRUNO, idem, p. 40). O embate, em verdade, só vigorou no aspecto teórico; 

rapidamente as legislações passaram a comportar conceitos de ambas as correntes. Apesar 

de lançarem enfoques diversos sobre o Direito Penal (Clássicos - o que se pune? 

Naturalistas –quem se pune?), no fundo, tais correntes mostram menos o “porquê” e mais o 

“como” efetivar o controle social por meio deste saber. Daí porque não houve dificuldade 

alguma em se operar a dita conciliação, cujo ápice se daria numa gradual mudança no perfil 

da execução das penas a ponto de se tornarem idênticas às medidas de seguranças, como 

descreve BRUNO (idem) com precisão: 

 
Essa pena que, assim, se impregna tão fortemente de objetivos de reeducação e 
de emenda e que se influi, para isso, do critério da periculosidade, não só no ato 
da aplicação, mas, sobretudo, no momento executivo; que, em contrário ao 
princípio da sua proporcionalidade ao fato, permite que se renuncie à sua 
aplicação ou que esta seja suspensa ou abreviada, por influência de um 
pensamento de reabilitação; que reclama dos institutos carcerários uma 
organização em “escolas, oficinas, lugares de readaptação social”, que se faz 
seguir da ação de obras pós-carcerárias de reajustamento social dos liberados, é 
evidente que se distancia cada vez mais da pena aflitiva tradicional dos velhos 
cárceres e que tende irresistivelmente a confundir-se com a medida de segurança. 
(p. 171-172). 

 

2 Presídio ou hospício? – Caso CPFEP 

  

A confusão retratada por BRUNO (idem) não deixa de ser verdadeira, mas só 

enquanto resultado do discurso da periculosidade, e só a nível de discurso. Pena e medida 

de segurança se equivalem, pois, em sua execução, são promovidas práticas para a 

manutenção da ordem, da disciplina e da hierarquia próprias das instituições totais que a 

abrigam. As penas privativas de liberdade possuem limite temporal enquanto as medidas de 

segurança carregam em si a possibilidade da perpetuidade e isso, sem dúvida, influencia no 
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modo de sua execução e no ânimo dos internos, mas não é o bastante a ponto de refletir nas 

técnicas de controle. Obviamente, há peculiaridades na prisão ou no manicômio judiciário, 

porém parecem residir tão-somente no uso mais ou menos corrente delas em cada uma 

dessas instituições: no manicômio, a medicalização em massa é uma estratégia de controle 

típica, mas nada impede que também seja utilizada nos presídios.    

Neste sentido, já se vislumbra uma possível resposta para a terceira pergunta 

que foi lançada no texto, que pode ser reescrita do seguinte modo: já que os loucos estão 

nos presídios, por que continuam neles, em face da possibilidade de se converter a pena em 

medida de segurança? 

Seria muito ingênuo responder que os loucos e loucas permanecem no presídio 

por falta de vagas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, nos quais é comum 

faltar pessoal e medicamentos. Se a contenção da loucura não se realizasse no presídio, 

prontamente se construiriam estes espaços, assim como se vêm construindo, de forma 

desenfreada, as igualmente inconstitucionais unidades de segurança máxima para 

cumprimento de pena no regime disciplinar diferenciado. Também é muito simples insinuar 

ou mesmo estabelecer a ligação entre o aumento de portadores de sofrimento mental no 

cárcere e a redução de leitos em hospitais psiquiátricos 5  (uma crítica à Reforma 

Psiquiátrica?), sem levar em conta o crescimento da própria população carcerária (fruto do 

alargamento do controle penal), o cultural parentesco entre loucura e crime que legitima o 

encarceramento do louco ou mesmo o que se entende por transtorno mental. 

A loucura no presídio parece só ser um problema na medida em que os loucos e 

loucas demonstram sua incapacidade em se adequar à sua disciplina interna. Pelo menos é 

assim no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto onde, apesar de existir uma 

equipe de saúde, os prontuários médicos mais se assemelham a relatórios de conduta 

carcerária e o tratamento psiquiátrico e/ou o reforço na medicação são modalidades de 

punição disciplinar. 

                                                 
5 Essa sugestão foi dada recentemente pelos pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo que vêm 
desenvolvendo nas unidades prisionais paulistas, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária 
do Estado - cujo resultado foi divulgado, em novembro de 2007, no evento Ação Global para o 
Aprimoramento da Saúde Mental, da revista médica inglesa “The Lancet” -, apontando que quase metade das 
presas e um quarto dos presos de São Paulo sofrem de, pelo menos, um tipo de transtorno mental. (LEITE, 
2007).  
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A presença do psiquiatra na unidade sinaliza muito menos um cuidado com a 

saúde das internas e mais uma demanda do setor de segurança. Sua atuação não se resume à 

assistência às portadoras de sofrimento mental: seu papel principal não é o da castração da 

loucura, mas sim o de vigilância e controle das internas. A psiquiatria é mais uma das 

estratégias de contenção da instituição e isso se faz, principalmente, com a prescrição de 

remédios psiquiátricos sem uma investigação mais profunda sobre as queixas de insônia, 

ansiedade e depressão que usualmente as internas apresentam (e talvez já a apresentem no 

intuito de receberam a medicação, já que o acesso a outras drogas – sobretudo as ilícitas – 

lhes é vedado). 

Apesar de também contar com psicólogos, estes não oferecem alternativas a 

este tipo de tratamento, não se sabendo realmente qual o papel destes profissionais na 

unidade, a não ser o de referendar o que é feito ali através da elaboração de relatórios. Ao 

enfermeiro e aos auxiliares de enfermagem incumbe a tarefa de controle direto e 

distribuição dos medicamentos, o que inclui a fiscalização sobre a ingestão dos mesmos. É 

esta proximidade com as internas que garante a perpetuação do ciclo queixa-remédio, pois é 

com o pessoal da enfermagem com quem elas se encontram diariamente e a quem podem 

formular suas reclamações. Mesmo havendo um psiquiatra para toda a população carcerária 

local (cerca de duzentas internas), as consultas e o contato direto com este profissional são 

raros6. São as internas, afinal, as próprias responsáveis por seu tratamento; os profissionais 

de saúde, propositadamente ou não, livram-nas de “tirar a cadeia de cara limpa”! 

Sobre o consumo de drogas entre presos, é oportuno citar trecho de um estudo 

sobre apenados em regime aberto da região metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Rio 

dos Sinos, no Rio Grande do Sul realizado por GUIMARÃES et alli (2008), no qual aquele 

foi colocado como um modo de resistência à vida na prisão que, simultaneamente, 

funcionaria como estratégia de controle dos dirigentes da mesma (a sugerir, assim, que a 

questão das drogas, lícitas ou não, é um tema corrente no que tange às prisões):           

 

                                                 
6 A Portaria Interministerial n. 1777, de 09 de setembro de 2003, baixada pelos Ministérios da Justiça e da 
Saúde, que versa sobre o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, determina que cada unidade 
prisional deva conter uma equipe de saúde, na qual deve constar um médico psiquiatra para até quinhentos 
presos. 
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A naturalização das drogas na prisão é uma alternativa criminosa de grande 
utilidade para a instituição, pois auxilia o controle prisional por funcionar como 
agente de contenção de rebeliões e fugas, uma prática (in) conscientemente 
validada pelos administradores e agentes penitenciários. [...] Os apenados 
contaram que a droga é "o combustível da prisão", e que, sem ela, a "prisão 
explode", confirmando que o consentimento de uso de substâncias psicoativas no 
interior dos estabelecimentos prisionais exerce função de contenção.       

 

Há também outras formas de atuação da Psiquiatria no CPFEP, ligadas à 

segurança da instituição, que podem ser listadas aqui: a) seus pareceres respaldam atestados 

de conduta carcerária e, de alguma maneira, influem no reconhecimento do direito das 

internas a exercer algumas das garantias que lhes confere a Lei de Execução Penal 

condicionadas ao bom comportamento na prisão, tais como a progressão de regime, a saída 

temporária, o trabalho externo e o livramento condicional; b) o psiquiatra integra o 

Conselho Disciplinar 7 , enquanto julgador das infrações disciplinares, e não é à-toa a 

correspondência entre castigo e tratamento; c) quando os dispositivos convencionais de 

controle não são suficientes, seja em função da indisciplina ou da loucura, a transferência, 

ainda que provisória, para o manicômio judiciário também recebe subsídio legitimador do 

saber psiquiátrico. 

O “bonde” 8 provisório para o Hospital de Custódia e Tratamento Jorge Vaz, 

em Barbacena, em verdade, dos dispositivos listados é o menos utilizado, já que raros são 

os casos que extrapolam o poder disciplinar.  De fato, Barbacena não possui muitas vagas, e 

para lá só se destinam as duas portadoras de sofrimento mental grave da CPFEP quando em 

crise. Em relação ao manicômio, chama atenção o caso em que houve pedido de 

transferência para o manicômio judiciário dizia respeito a uma interna cujo único problema 

foi o de, segundo relatos do seu prontuário jurídico, tentar interromper sua gravidez, 

ameaçar agentes carcerárias e agredir verbalmente membro da diretoria da CPFEP.  Para 

sorte desta interna, seu pedido foi pela Subsecretaria de Administração Penitenciária, não 

porque reconhecessem a ausência de sofrimento mental que justificasse o “bonde”, mas sim 

o fato de aquela ser gestante, à época, e não possuir, em Barbacena, leitos nem capacidade 

para atender as grávidas e seus filhos. 
                                                 
7 Órgão sindicante, judicante e de assessoramento do Diretor Geral, competindo-lhe, dentre outras atribuições, 
o julgamento das faltas disciplinares, segundo o Regulamento Disciplinar Prisional do Estado de Minas 
Gerais (REDIPRI – Resolução 742/2004). 
8 “Bonde” significa “transferência”, na linguagem das presas. 
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Outro dado que depõe a favor da permanência das loucas no presídio diz 

respeito ao número pequeno delas em relação à população total do CPFEP. A despeito dos 

servidores da unidade prisional – dos setores administrativo, jurídico, de segurança e de 

saúde - terem apontado uma série de possíveis loucas, e do próprio grupo de pesquisa ter, 

num primeiro momento, cogitado um grande número, foram identificadas apenas oito 

portadoras de sofrimento mental, o que, sem dúvida, viabiliza, sem grandes esforços, o 

controle das mesmas. Se a química não for o bastante para conter a crise ou a indisciplina, 

entra em ação a contenção física, a qual ocorre, geralmente, na ala de segurança máxima. 

Lá as internas ficam isoladas, longe das demais que habitam o chamado “convívio” 9 e, por 

extensão, das poucas atividades que estas realizam; no máximo, elas podem ficar no pátio, 

tomando um banho de sol encurtado, em plena ociosidade. Em regra, o ingresso na máxima 

se dá em função de alguma falta disciplinar que, em sua maioria, consiste em brigas entre 

internas ou agressões físicas e verbais contra agentes carcerárias. A máxima, obviamente, 

não é privilégio das loucas, mas encontrá-las por lá é tão comum que fica impossível não 

enxergar ali as celas fortes do manicômio... Duas portadoras de sofrimento mental grave, 

inclusive, são suas moradoras e o regime eternamente fechado a que se submetem tem uma 

justificativa muito simples apresentada pela direção e pelos funcionários da CPFEP: estão 

lá porque querem! 

Em entrevista dada ao Grupo, o psiquiatra da CPFEP afirmou que todas as 

internas são sociopatas. Ora, se a sociopatia aflige a todas, então não há porque negá-las 

algum tratamento num lugar onde, ainda segundo aquele, as portadoras de sofrimento 

mental são menos segregadas. “Por ser feminina, a instituição é mais protetora”, nas 

palavras dele. A CPFEP nada mais é então do que uma grande mãe que educa corrigindo, e 

cujas práticas de violência entre seus muros cor-de-rosa são apenas uma expressão de amor. 

Nada original o discurso da sociopatia, da proteção, da reeducação! Como já discorria 
                                                 
9 Descrição resumida da distribuição geográfica das presas na CPFEP: a) “triagem”: espaço com celas 
individuais destinadas às internas recém-chegadas, onde permanecem por lá nos trinta primeiros dias de 
prisão. Eventualmente também abrigam as punidas disciplinarmente ou aquelas repudiadas pela outras 
internas (em função do crime, sobretudo). O banho de sol é tomado no corredor que dá acesso a este espaço, 
de onde se avista o pátio central da unidade; b) “convívio”: área da CPFEP onde permanece a maioria das 
presas. Estão lá o grande pátio interno, as celas coletivas e o refeitório; c) “máxima”: área de segurança 
máxima para as internas indisciplinadas e onde se encontram, ocasionalmente, as presas recém-chegadas. 
Também comporta celas individuais, mas difere da “triagem” por conter um pátio interno entre as celas e por 
sua aparência mais opressora.  
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PINEL (apud KANTZÀ apud PESSOTI, 1996, p. 129), no século dezenove, sobre o perfil 

do manicômio, que cabe perfeitamente a CPFEP na visão dos seus gestores: 
 
A direção geral do hospício pode comparar-se à de uma grande família composta 
de seres turbulentos e fogosos e que é necessário reprimir, mas não exasperar, 
dominar com sentimentos de estima e respeito mais do que com temor servil, 
enquanto isso é possível tratá-los, sempre que possível com delicadeza, mas com 
inflexível firmeza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às 

determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho”. Assim dispõe 

o art. 44 da Lei de Execução Penal (LEP, Lei 7.210/84), que, em sua Seção III, traz as 

normas sobre a disciplina do condenado às penas privativas de liberdade e às restritivas de 

direito e do preso provisório. Em regra, tais disposições apenas contêm limites para a 

atuação dos administradores do cárcere, a quem se confere certa margem de 

discricionariedade para atuar, já que sua atividade não pode ser alcançada inteiramente pela 

lei. Para amainar a vagueza de suas normas, a LEP delega aos Estados, os entes 

encarregados da administração carcerária, a competência para dispor sobre as faltas leves e 

médias e suas respectivas sanções, incumbindo as graves para o próprio diploma legal em 

apreço (art. 49).  

Também compete ao Estado formular seu regulamento disciplinar próprio; em 

Minas Gerais este é denominado Regulamento Disciplinar Prisional, ou simplesmente, 

REDIPRI. Trata-se de uma reprodução do conteúdo da Lei de Execução Penal, acrescido de 

pequenas, mas curiosas peculiaridades. No que tange à disciplina propriamente dita, o 

REDIPRI traz em seu bojo hipóteses próprias de falta grave, a despeito do dispositivo da 

LEP não lhe conferir tal possibilidade, como visto acima. Ocorre, porém, que a amplitude 

semântica das hipóteses legais de falta grave – sem dúvida, nada proposital, já que 

administrar o cárcere é atividade tipicamente discricionária - tornou possível ao 

regulamento mineiro prever possíveis condutas mais específicas que se enquadram nas 

premissas da LEP, sem extrapolar o poder regulamentar do Estado. Por exemplo, dentre tais 

condutas está elencada a desobediência ao tratamento médico imposto aos portadores de 
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doença grave ou infecto-contagiosa, a qual pode muito bem ser interpretada como uma 

“inobservância aos deveres impostos no art. 39, II e V” (art. 51, III da LEP), ou mais 

precisamente, a não execução de uma ordem recebida (art. 39, V, in fine, idem).   

Pela doutrina, por não estarem previstos expressamente no artigo 44 da LEP, 

aos inimputáveis e aos semi-imputáveis sujeitos à medida de segurança não devem ser 

aplicadas as normas de disciplina. Segundo MIRABETE (1992, p. 143), “por não terem a 

capacidade de discernimento ou determinação ideal para serem submetidos à pena, não 

devem estar sujeitos também às sanções disciplinares”, valendo para eles apenas as “regras 

mínimas para preservação da boa ordem do estabelecimento”.   

A CPFEP aparentemente só peca, perante a LEP, quanto às modalidades de 

sanção disciplinares, já que a norma do art. 53 do diploma legal é taxativa e nela não se 

encontra a prescrição de tratamento psiquiátrico ou reforço da medicação controlada 

enquanto castigo, afrontando assim o teor do art. 45, que é o correspondente na LEP do 

princípio da legalidade (“não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia 

cominação legal”). Quanto ao procedimento de apuração da falta, não se pode afirmar, 

diante da documentação estudada, se as presas conseguem serem ouvidas, e assim exercer 

seu direito de defesa, nos termos da LEP. No mais, as estratégias de segurança da CPFEP, 

sob a forma de disciplina, parecem se enquadrar dentro dos limites de atuação que o 

regramento jurídico da execução penal federal e estadual impõe ao administrador 

carcerário. 

Outro pecado da CPFEP diz respeito ao teor do Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário (Portaria Interministerial n. 1777, de 09 de setembro de 2003, 

baixada pelos Ministérios da Justiça e da Saúde), o qual impõe que, progressivamente, cada 

unidade prisional possua seu próprio Programa de Atenção Psicossocial. Considerando que   

Quase nada há de errado na CPFEP do ponto de vista normativo, é a própria lei 

que autoriza e estimula a perpetuação de práticas de violência. Não é tortura, não há 

agressão física ou verbal, a violência se dilui nas técnicas perfeitamente legitimadas 

político-jurídico e cientificamente, técnicas mesmas essas tão recorrentes no asilo dos 

loucos e contra as quais, há pelo menos trinta anos, erguem-se vozes, profissionais, práticas 

substitutivas bem sucedidas (Movimento Antimanicomial), todas pautadas por uma ética de 
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verdadeiro respeito aos direitos humanos. A loucura ainda está aprisionada, e não adianta 

condenar os “crimes de paz” – expressão de Franco Basaglia para designar a crueldade das 

técnicas manicomiais-asilares – , delegando-os a um espaço onde a vingança estatal contra 

aqueles que quebram o pacto social se revela sem pudores. Assim como não há manicômio 

pior ou melhor, o mesmo pode se dizer em relação à prisão, onde só há espaço para o 

sofrimento, e jamais para a proporcionalidade entre o injusto e a pena.   
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O PARADIGMA DA REAÇÃO SOCIAL NA CONDUTA DESVIADA: O 

PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO E ETIQUETAMENTO SOCIAL 

 

Charlise Paula Colet∗

Eloi Cesar D. Filho∗∗

 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem o escopo de analisar a necessidade do ser humano em criar 

estereótipos e perfis determinantes de condutas a serem reproduzidas pelo tecido social 

no meio em que estão inseridos. Em desenvolvimento ao tema em estudo, propõe-se, 

em um primeiro momento, analisar a influência do pensamento sistêmico no Direito 

Penal, para, em seqüência, identificar os entraves existentes na aplicabilidade da lei 

penal em face da punibilidade do senso comum, caracterizando-se as regiões de 

concentração do poder de definição, bem como a própria definição daquele que burla 

preceitos legais. O estudo será realizado a partir do Paradigma da Reação Social, o qual 

se baseia nos conceitos de “conduta desviada” e “reação social”, defendendo que o 

desvio e a criminalidade não são características intrínsecas à conduta ou entidade 

ontológica preconstituída à reação social e penal, mas um etiquetamento atribuído a 

determinados sujeitos mediante processos formais e informais de definição e seleção, 

destacando, assim, o papel da criminologia ao projetar a resposta penal na pessoa do 

criminoso. Em adição, busca-se destacar que a criminalidade provém do status atribuído 

a determinados indivíduos a partir da “definição” legal de crime e a “seleção” que 

estigmatiza e etiqueta o autor como criminoso entre todos que praticam determinadas 

condutas. Em complemento ao tema em tela, aponta-se a influência da mídia nas 

reações do senso comum, bem como a ideologia da defesa social, a qual surge, no 

campo punitivo, alicerçada na racionalização do processo de determinação do caráter 

criminoso de uma conduta. 

 
                                                 
∗ Especializanda em Direito Penal e Processo Penal pela UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do RS e Mestranda em Direito pela UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul. Membro do 
Grupo de Pesquisa em Direito, Cidadania e Políticas Públicas coordenado pela Profa. Pós-Doutora Marli 
Marlene M. da Costa. 
∗∗ Mestrando em Direito pela UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul. 
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PALAVRAS CHAVES: CRIMINALIZAÇÃO; ETIQUETAMENTO SOCIAL; 

CONDUTA DESVIADA; SENSO COMUM. 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to analyze the human being necessity to create stereotypes and 

determinant profiles of behaviors to be reproduced by the social group in the space it 

belongs to. To develop the subject in study, it is proposed, in a first moment, the 

analysis of the systemic thought influence in the Penal Law to, in a sequence, identify 

the existent obstacles on the penal law applicability according to the common sense 

punishability, characterizing the concentration regions of the definition power, as well 

as the person who tricks a legal norm. The study is performed through the Social 

Reaction Paradigm, which affirms that the deviation and the criminality are not intrinsic 

characteristics to the behavior or pre-constituted ontologic entity to the social and penal 

reaction, but it is a labeling of determined subjects, who suffer the formal and informal 

processes of definition and selection, detaching, thus, the criminology role to project the 

penal response in the person who commits the infraction. In addition, it aims to point 

out that the criminality attends to an attributed status to determined people through the 

legal definition of crime and the selection that stigmatizes and labels the author as a 

criminal among all the ones who practice determined act. In complement, it is studied 

the media influence in the common sense reactions, as well as the social defense 

ideology, which belongs to the punitive field in order to determine the criminal 

character of an act. 

 

KEYWORDS: CRIMINALIZATION; SOCIAL LABELING; DEVIANT 

BEHAVIOR; COMMON SENSE. 

 

 

1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Em análise aos índices da criminalidade, no que concerne ao transgressor da lei 

penal, os membros da sociedade apontam-no conforme suas características sociais e 

econômicas, imputando a prática ilícita àquele que se adequar ao perfil implicitamente 
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delineado pelo legislador, eis que ao definir a conduta típica e a sua aplicabilidade, o faz 

de forma a proteger os seus, o que, por conseguinte, atinge a camada mais pobre da 

sociedade. 

Em consonância com este raciocínio, atua o labelling approach, no paradigma 

da reação social, mostrando que a criminalidade tem natureza social e definitorial, 

acentuando seu papel no controle social e na sua construção seletiva, direcionando a 

investigação das “causas” do crime para a reação social da conduta desviada.  

  Assim, não é possível estudar a criminalidade independentemente do processo 

de “seleção” e “definição”. A realidade social a qual pertencemos faz-se a partir do 

estudo da criminalização, e, por conseguinte, do criminalizado, pois somente sabemos 

quem será etiquetado no momento em que os demais respondem ao ato praticado. 

  Verifica-se, assim, que o desvio não é uma qualidade da conduta, contudo 

resulta da interação daquele que comete o ato e da reação dos demais perante o mesmo. 

  Destarte, buscar-se-á evidenciar a existência dos conceitos de “conduta 

desviada” e “reação social” como temas interdependentes na punibilidade do senso 

comum, mostrando-se que a criminalidade é uma qualidade atribuída a determinados 

sujeitos integradores da sociedade, porém provenientes da camada minoritária, não 

adequando-se às características do grupo selecionador. 

  Neste diapasão, traça-se um paralelo entre a aplicabilidade da lei penal e a 

punibilidade do senso comum, provando-se, assim, que o senso comum não atua de 

acordo com o preceito legal. 

  Ao término, discorrer-se-á acerca da Ideologia da Defesa Social, considerada 

hoje o principal elemento discursivo de legitimação dos sistemas penais, a qual sustenta 

não apenas a aplicação da lei penal, mas a execução das mesmas. Ou seja, destacar-se-á 

o seu papel como instrumento de controle da criminalidade e defesa social no que tange 

à punição do Estado, ressaltando-se o direcionamento da lei ao indivíduo de conduta 

desviante. 

 

2 O PARADIGMA DA REAÇÃO SOCIAL NA CONDUTA DESVIADA 
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  Postulado por René Descartes (1596-1650) em seu livro Discurso do Método1, o 

paradigma cartesiano defende a divisão como modelo científico, a partir da separação 

entre dois grandes domínios: ciências exatas e humanas. Por conseguinte, o homem foi 

dividido em corpo e mente, vendo o universo em um sistema mecânico, regrado por leis 

matemáticas e composto por blocos, bem como acreditando em uma sociedade de luta 

de classes. 

  Assim, consoante exposição de Capra2, a adoção do sistema cartesiano no 

mundo ocidental resultou na concepção de partes separadas para o homem, razão pela 

qual se estendeu à sociedade, gerando nações, raças, religiões e políticas. 

  Contudo, a partir da evolução operada na humanidade, o modelo mecânico 

tornou-se ultrapassado, ocasionando o surgimento do pensamento sistêmico, isto é, a 

visão de estruturas interligadas, formando um todo em relação às partes, ao mesmo 

tempo em que são partes de um todo maior3. 

  Em complementação ao exposto, dispõe Almeida4 que 

as qualidades das partes resultam desta interação das partes no 
interior do sistema e da interação dos múltiplos sistemas. Portanto, as 
qualidades das partes não lhes são intrínsecas. Disso resulta não ser 
possível compreender a vida senão pela compreensão dos sistemas e 
não ser possível compreender os sistemas apenas pela análise. 

  

  Desta forma, torna-se visível a distinção entre os modelos mecânico e sistêmico, 

uma vez que o primeiro visualiza cada parte em separado, enquanto o segundo percebe 

o todo para as partes, assim como as partes somente são perceptíveis a partir do todo5. 

  Inobstante ao exposto, adiciona Almeida6 ao referir que 

                                                 
1 DESCARTES, René. Discurso do Método. trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
2 CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. Uma Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. trad. Newton 
Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1999. 
3  ALMEIDA, Margarida Maria Barreto. Paradigma da Reação Social - Uma Nova Compreensão do 
Sistema Penal. Montes Claros: Unimontes Científica, 2001.  
4 Ibidem, p.03. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p.04. 
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esta peculiar forma de representar o mundo pode ser concebida como 
ecologia profunda, aquela que, possuidora de uma percepção 
espiritual da vida, reconhece a interdependência de todos os 
elementos, de todos os fenômenos, de todos os indivíduos, 
concebendo-os como peças de encaixes perfeitos, interconectadas em 
processos cíclicos da natureza. 
 
 

  No tocante ao Direito, o pensamento cartesiano resultou na sedimentação do 

positivismo jurídico, o qual, por sua vez, abstinha o aplicador do Direito das 

interpretações filosóficas, éticas e religiosas, reduzindo, assim, a sua atuação à análise 

metódica, ao apenas disposto pelo legislador. 

  A seu turno, o Direito Penal trabalhava com o “Paradigma Etiológico”, a partir 

de Lombroso e Ferri7, concebendo-o como ciência causal-explicativa, ou seja, instituto 

com função única de normatizar os delitos pré-constituídos. 

  Destarte, ao ver o delinqüente penal como ser possuidor de características que o 

tornam inadequado e perigoso para o convívio societário, tal instituto ensejou no 

surgimento de indagações referentes ao que o “criminoso” faz e a razão de fazê-lo, 

negando a relação conexa entre autor e fato-crime como fatores que se processam de 

igual forma no interior do meio societário. 

  Em razão das mudanças transformadoras sofridas pela esfera penal, a década de 

60 marcou o surgimento de um novo paradigma contemporâneo de criminologia, o qual 

se propõe a analisar em que condições um indivíduo pode ser chamado desviante, 

afastando-se das causas do paradigma etiológico, e gerando o paradigma da reação 

social, fundamentado no modelo sistêmico, a partir da compreensão do todo, 

observando a rede de conexões das partes que formam o todo8. 

  O Paradigma da Reação Social, ou labelling approach, baseado no modelo 

sistêmico e sedimentando pela Criminologia Crítica, opõe-se ao grande inspirador da 

                                                 
7 Enrico Ferri (1856-1929) e Cesare Lombroso (1835-1909), precursores da Escola Positiva Penal, a qual 
defende que o homem criminoso é nato, idêntico ao louco moral, apresente base epilética e constituindo 
um conjunto de anomalias. 
8 ALMEIDA, Margarida Maria Barreto. Paradigma da Reação Social - Uma Nova Compreensão do 
Sistema Penal. Montes Claros: Unimontes Científica, 2001. 
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Criminologia Tradicional, o Paradigma Etiológico, desconsiderando a natureza humana 

ou a sociedade como dados postos, imutáveis, sendo as qualidades, defeitos e as dores 

sociais caracteres somente passíveis de percepção desde que inseridos no contexto 

social, em sua totalidade. 

  Neste sentido, expõe Almeida9 que “a sociedade é o produto da interação do 

comportamento de seus membros que se estabelece numa rede contínua e inseparável de 

inter-relacionamentos”. 

  Diante da visão explicativa da conduta humana, o Paradigma da Reação Social 

centra o desenvolvimento de sua tese em dois pontos fundamentais, quais sejam a 

“conduta desviada” e a “reação social”, razão pela qual preconiza Andrade10, a saber: 

 

a criminalidade não é uma qualidade intrínseca da conduta ou uma 
entidade ontológica preconstituída à reação (ou controle) social, mas 
uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados sujeitos através de 
complexos processos de interação social; isto é, de processos formais 
e informais de definição e seleção. 
 
 

  Não obstante ao exposto, acrescenta Andrade11 no tocante à tese do Paradigma 

da Reação Social: 

 
 

(...) os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração 
constitui o desvio e aplicar ditas regras a certas pessoas em particular 
e qualificá-las de marginais (estranhos). Desde este ponto de vista, o 
desvio não é uma qualidade do ato cometido pela pessoa, senão uma 
conseqüência da aplicação que os outros fazem das regras e sanções 
para um ofensor. O desviante é uma pessoa a quem se pode aplicar 
com êxito dita qualificação (etiqueta); a conduta desviante é a 
conduta assim chamada pela gente. 
 
 

  Desta forma, a própria intervenção do sistema penal na sociedade implica na 

constituição da criminalidade, seja pela definição legal de crime pelo Legislativo, pela 

definição de pessoas a serem etiquetadas, ou ainda, pela estigmatização de criminosos 

                                                 
9 Ibidem, p. 05. 
10 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p.215. 
11 Ibidem, p. 206. 
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dentre aqueles que praticam tal conduta considerada ilícita, razão pela qual se defende 

que o sistema penal constrói socialmente a criminalidade a partir da seletividade criada 

pela lei por ele instituída. 

  Em continuidade ao exposto, afirma Andrade12 que 

a criminalidade se manifesta como o comportamento da 
maioria das pessoas na sociedade, e em todos os estratos sociais, 
antes que o comportamento de uma minoria perigosa da população, 
mas a criminalização é, com regularidade, desigual ou seletivamente 
distribuída; ou seja, o sistema penal criminaliza e está estruturalmente 
preparado para criminalizar apenas uma minora de pessoas e 
pertencentes aos mais baixos estratos sociais. 

 

  Neste sentido, a autora em estudo afirma que o sistema se dirige à determinadas 

pessoas, bem como a clientela penal é basicamente populada por pobres, sendo os 

mesmos, devido às características que possuem, que tendem a serem criminalizados e 

etiquetados com maior freqüência. 

  Em adição, Zaffaroni e Baratta13 ponderam que a criminalidade se manifesta 

como o comportamento da maioria, antes que de uma minoria perigosa da população e 

em todos os estratos sociais. Se a conduta criminal é majoritária e ubíqua e a clientela 

do sistema penal é composta, “regularmente”, em todos os lugares do mundo, por 

pessoas pertencentes aos mais baixos estratos sociais, isto indica que há um processo de 

seleção de pessoas, dentro da população total, às quais se qualifica como criminosos. E 

não, como pretende o discurso penal oficial, uma criminalização (igualitária) de 

condutas qualificadas como tais. O sistema penal se dirige quase sempre contra certas 

pessoas, mais que contra certas ações legalmente definidas como crime. A conduta 

criminal não é, por si só, condição suficiente deste processo. Pois os grupos poderosos 

na sociedade possuem a capacidade de impor ao sistema uma quase total impunidade 

das próprias condutas criminosas. 

                                                 
12 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: 
<www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
13  Apud ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do Paradigma Etiológico ao Paradigma da Reação Social: 
Mudança e Permanência de Paradigmas Criminológicos na Ciência e no Senso Comum. Seqüência – 
Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis: UFSC, 1995, p. 31-32. 
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  Por isso, consoante leciona Baratta14, ao serem tutelados determinados bens 

jurídicos, o legislador pode não atender ao interesse da maioria, bem como a própria 

seletividade deriva da seleção feita pelos indivíduos estigmatizados entre todos que 

praticam tais condutas. 

  Fundamentando tal pensamento, Andrade15 discorre que 
 
 

a equação minoria (dos baixos estratos sociais ou pobres) 
regularmente criminalizada x maioria ( dos estratos sociais médio e 
alto) regularmente imune ou impune , na qual vimos sinteticamente 
traduzindo a seletividade, indica também que a impunidade não é 
uma disfunção do sistema, mas sua regra de funcionamento. 
 
 

  Assim, em consonância com a autora em apreço, apenas uma porcentagem 

relativa a 10% das infrações despertam a reação social, devido à incapacidade estrutural 

do sistema penal em atender a toda abrangência com que se propõe a lei penal, bem 

como a plena eficácia do sistema penal implicaria em criminalização a quase toda a 

população, uma vez sendo todas as infrações penalizadas. 

  Igualmente, entende que a seletividade decorre da especificidade da conduta 

praticada e das características sociais do autor desta, pois a seleção desigual de pessoal 

coordena-se a partir do status social desta, e não da incriminação igualitária de 

condutas, conforme complementa16: 

o sistema penal se dirige quase sempre contra certas pessoas, mais 
que contra certas condutas legalmente definidas como crime e acende 
suas luzes sobre “quem” em detrimento do “que”. De modo que a 
gravidade da conduta criminal não é, por si só, condição suficiente 
deste processo. Pois os grupos poderosos na sociedade possuem a 
capacidade de impor ao sistema uma quase que total impunidade das 
próprias condutas criminosas. 

 

                                                 
14 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à Sociologia do 
Direito Penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 
15 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: < 
www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
16 Ibidem, 2006, p. 03 
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  Assim, o próprio sistema penal desencadeia um processo de criminalização, o 

qual vem a produzir ou não o ‘etiquetamento’, cuja atribuição do status criminoso é 

dada, desde que o mesmo apresente a conotação social estereotipada. 

  Neste diapasão, Andrade17 reforça que as condutas sociais relativas aos danos 

sociais de maior gravame (danos econômicos, ecológicos, criminalidade organizada e 

desvio de verba estatal) são geralmente imunizadas pela intervenção estatal, enquanto 

nos crimes que oferecem um dano menor à sociedade, porém com maior visibilidade 

(crimes contra o patrimônio, por exemplo), seus agentes, advindos das mazelas da 

sociedade, são criminalizados. 

  Portanto, traduz-se que a impunidade é a regra de funcionamento do sistema 

penal, bem como, juntamente com a criminalização, fundamentam-se a partir das 

desigualdades nas relações de propriedade e poder.18

  Desta maneira, a reação social ocorre a partir do dever do Estado em garantir a 

paz pública e a segurança jurídica frente ao molestamento societário provocado por 

indivíduos adversos ao convívio social, razão pela qual o mesmo é selecionado e 

destinado ao etiquetamento, afastando-o do corpo social.19

  A partir do exposto, verifica-se que o controle penal desempenha uma eficácia 

simbólica, uma vez que as funções que declara e defende não são e não podem ser 

cumpridas, fazendo com que o mesmo venha a cumprir aquelas que compõem seu 

discurso criminológico, incidindo negativamente na existência dos indivíduos e da 

sociedade, bem como aumentando as relações desiguais de propriedade e poder, 

ensejadoras da disfunção operada no sistema penal. 20

  A exposição retro revela a constituição da ideologia penal dominante e 

legitimadora de seu funcionamento às avessas, sendo o Estado moderno um poderoso 

                                                 
17 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: < 
www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
18 Ibidem. 
19 ALMEIDA, Margarida Maria Barreto. Paradigma da Reação Social - Uma Nova Compreensão do 
Sistema Penal. Montes Claros: Unimontes Científica, 2001. 
20 ALMEIDA, Margarida Maria Barreto. Paradigma da Reação Social - Uma Nova Compreensão do 
Sistema Penal. Montes Claros: Unimontes Científica, 2001. 
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instrumento de violência e poder político ao sistema penal, operado a partir da 

racionalização e legitimação, sendo a primeira marcada pela justificação e legitimação 

através da legalidade, enquanto a segunda traduz-se na legitimação relacionada com os 

fins da pena. 

 
3 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA E A IDEOLOGIA DA DEFESA SOCIAL 
 

  A Carta Magna de 198821 dispõe, em capítulo próprio e exclusivo, acerca da 

Comunicação Social. Assim, dentre os direitos assegurados aos cidadãos que compõem 

o estado democrático de direito, encontram-se os de liberdade de expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação (artigo 5º, IX)22. 

  Não obstante ao exposto, assevera, em seu artigo 220, a livre manifestação do 

pensamento, da criação, da expressão e da informação, bem como dispõe que nenhuma 

lei criará embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, desde que observadas as garantias dispostas nos incisos IV, V, X, 

XIII e XIV, referentes à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas.23

  Ainda, é mister ressaltar que o artigo 221, em conjunto com o parágrafo 3º do 

sobredito dispositivo anterior, ambos da Lei Maior em tela, garantem meios legais à 

pessoa e à família na defesa dos valores éticos e sociais, bem como das garantias 

constitucionais, razão pela qual “cabe à sociedade, através do Estado, escolher o que é 

melhor para si, o que é de seu interesse e classificar para efeito indicativo a 

                                                 
21 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
22 É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, independentemente 
de censura ou licença. 
23 SILVA, Cícero Henrique Luís Arantes da. Mídia e sua influência no Sistema Penal. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 6, n. 55, mar. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2814>. 
Acesso em: 24 mar. 2008. 
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programação a ser dirigida ao público pelos meios de comunicação (art. 21, XVI - 

CF)”24. 

  Desta maneira, verifica-se, consoante entendimento de René25 um sistema de 

freios e contrapesos imposto pela Constituição Federal vigente no tocante à liberdade de 

informação e o seu controle em prol da preservação dos direitos individuais. 

  A seu turno, Maia26 defende que o Estado, diante das violações à liberdade, 

integridade física e moral torna-se “responsável por cada Ser social, devendo, mesmo 

que este Ser, seja a escória da humanidade, respeitá-lo e zelá-lo, sem, no entanto, 

desobrigá-lo da pena que, por ventura, mereça”. Ou seja: 

a ordem jurídica em geral, e muito especialmente o Direito Penal, não 
pode nunca esquecer, desde sua elaboração normativa até a sua 
aplicação e execução, que o homem não pode ser considerado e 
tratado como coisa - res - mas permanentemente, visto na sua 
condição de pessoa, que, ainda, na escala mais baixa de degradação, o 
homem conserva, por lhe ser inerente. 

 

  Contudo, em consonância com Baratta27, a opinião pública forma-se a partir de 

estereótipos criminosos, uma vez que há um perfil presente no senso comum, o qual é 

amplamente reforçado pela mídia, recaindo sobre as camadas mais baixas, pois “os 

menos privilegiados teriam, na sociedade, o lugar que merecem”. 

  Inobstante ao exposto, nas palavras de Andrade28, “a clientela do sistema penal é 

constituída de pobres, não porque tenham uma maior tendência para delinqüir, mas 

                                                 
24 SANTANA, Marcos Sílvio de. A violência na mídia e seus reflexos na sociedade. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 276, 9 abr. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5062>. 
Acesso em: 24 mar. 2008. 
25 Apud SILVA, Cícero Henrique Luís Arantes da. Mídia e sua influência no Sistema Penal. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 6, n. 55, mar. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2814>. Acesso em: 24 mar. 2008. 
26 MAIA, Humberto Ibiapina Maia. A mídia versus o direito de imagem na investigação policial. 
Disponível em: <http://www.pgj.ce.gov.br>. Acesso em: 02 mar. 2008. 
 
27  Apud REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. Disponível em: < 
http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/conexbastidores03.htm>. Acesso em: 24 mar. 2008.
28 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p.270. 
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precisamente porque têm maiores chances de serem criminalizados etiquetados como 

delinqüentes”. 

  Assim, a mesma desigualdade que aponta o menos favorecido como 

“criminoso”, negligencia as condutas perpetradas pela camada hierarquicamente 

superior. 

  Por sua vez, a criminologia crítica defende o paradigma da reação ou controle 

social, dispondo acerca dos meios no qual a sociedade distingue e julga 

comportamentos e pessoas consideradas como ‘desviantes’, controle pelo qual é 

desempenhado formalmente, através de órgãos institucionalizados, ou informalmente, 

no âmbito familiar, escolar, e na mídia. Assim, a criminalidade consiste na rotulação do 

indivíduo por meio dos processos de interação social, no qual ‘criminoso’ é uma 

qualidade29. 

  Ainda, destaca Andrade30 a função do controle social, seja formal ou informal, é 

definir quem pode ou não conviver em sociedade, da qual se excluem os indesejados. 

  Destaca, ainda, a autora supracitada que os mecanismos de seleção e 

estigmatização tratam-se 

de uma matriz fundamental na produção (e reprodução) de uma 
imagem estereotipada e preconceituosa da criminalidade e do 
criminoso vinculada aos baixos estratos sociais que condiciona, por 
sua vez, a seletividade do sistema penal, num círculo de 
representações extraordinariamente fechado que goza de uma secular 
vigência no senso comum em geral e nos operadores do controle penal 
em particular.31

 

                                                                                                                                               
28 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: 
<www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
29 REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. Disponível em: < 
http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/conexbastidores03.htm>. Acesso em: 24 mar. 2008.
 
30 Apud REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. Disponível em: < 
http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/conexbastidores03.htm>. Acesso em: 24 mar. 2008.
31 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p.271. 
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  Em adição, defende que a conduta não é intrinsecamente criminosa ou o sujeito 

criminoso a partir de sua personalidade ou da influência do meio em que vive. É o 

próprio sistema penal, na sua intervenção, que constrói a criminalidade e rotula os 

criminosos, razão pela qual se sustenta haver maior coerência falar em criminalização e 

criminalizados, ao invés de criminalidade e criminosos32. 

  Assim, conforme Sack33, a partir do paradigma da reação social, 

a criminalidade, como realidade social, não é uma entidade pré-
constituída em relação à atividade judicial, mas uma qualidade 
(etiqueta) por ela atribuída a determinados indivíduos. E não apenas 
pela subsunção de sua conduta num tipo penal de crime, mas também, 
e sobretudo, conforme as metarregras básicas (basic rules) de que são 
portadores. 

 

  Cumpre salientar que as referidas basic rules consistem nas regras objetivas do 

sistema penal que definem o desvio e a criminalidade no senso comum, sendo as 

mesmas aplicadas às leis, mecanismos e estruturas da sociedade, nas quais fundamenta 

relações entre grupos e relações sociais de produção34. 

  No entendimento de Baratta35, a ‘imagem da criminalidade’ e o ‘alarme social’ 

encontram-se atrelados às imagens veiculadas do que ao crime concreto, razão pela qual 

“os efeitos dos meios de comunicação e da circulação massificada dessas imagens 

acrescentam à percepção real uma espécie de percepção imaginária da criminalidade de 

rua”.  

  Igualmente, refere que a criminalidade é “socialmente construída através de 

processos de comunicação social e de mecanismos seletivos das reações sociais e 

oficiais”, não partindo de situações vividas. 

                                                 
32 REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. Disponível em: < 
http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/conexbastidores03.htm>. Acesso em: 24 mar. 2008.
33 Apud ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p.277. 
34 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à Sociologia do 
Direito Penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.108. 
35 Apud REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. Disponível em: < 
http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/conexbastidores03.htm>. Acesso em: 24 mar. 2008.
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  É inegável o fascínio provocado pelo cometimento do crime, bem como sobre a 

pessoa do criminoso, o quê irá diferenciá-lo do homem de bem. 

  Desta forma, ao veicular a notícia, a mídia o faz de tal maneira que possa atingir 

a todas as camadas sociais, fazendo com que a “a realidade cotidiana vem conceituada e 

confirmada como se fosse consenso”. Ainda, Baratta36 confirma que “a função de 

legitimação do ‘status quo’ realizada pela imagem da criminalidade se realiza através do 

reforço da mentalidade da lei e da ordem”. 

            Em complementação ao disposto, Di Franco37 refere que 

há uma grave crise de reportagem. Repórteres já não saem às ruas. 
Fontes interessadas, sem dúvida conhecedoras das debilidades 
provocadas pela síndrome da concorrência, têm encaminhado algumas 
denúncias consistentes. Outras, no entanto, não se sustentam em pé. 
Duram o que dura uma chuva de verão. Como chegam, vão embora. 
Curiosamente, quem as publica não se sente obrigado a dar nenhuma 
satisfação ao leitor. Grandes são os riscos de manipulação informativa 
que se ocultam sob o brilho de certos dossiês que têm batido às portas 
das redações. Precisamos, por isso, desenvolver um redobrado esforço 
de qualificação das matérias que chegam às nossas mãos. Tais 
cuidados éticos, importantes e necessários, não podem ser 
indevidamente interpretados como uma manifestação de apoio às 
renovadas tentativas de controle externo da imprensa (...). 

 

  Neste rumo, Reis38, a partir do estudo realizado por Baratta, defende que a 

sociedade não pode ser mera expectadora da notícia, limitando-se a consumi-la, deve, 

por sua vez, protagonizar em meio aos fluxos de informação, eis que a comunidade, ao 

assumir um papel ativo, além de exercer um direito permitido pelo estado democrático 

de produção de informações, produzirá com maior eficácia soluções no conflito do 

desvio e da insegurança urbana. 

                                                 
36 Ibidem. 
37 Apud SILVA, Cícero Henrique Luís Arantes da. Mídia e sua influência no Sistema Penal. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 6, n. 55, mar. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2814>. Acesso em: 24 mar. 2008. 
38 REIS, Cristiane de Souza. Por trás dos bastidores da mídia. Disponível em: < 
http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/conexbastidores03.htm>. Acesso em: 24 mar. 2008.
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  Em consonância com Reis39, a notícia constrói a realidade social, 

fundamentando a distinção societária entre bons e maus. Contudo, “se uma notícia não 

argumenta, explicitamente, quem são estes bons e quem são estes maus, ela traz em si, 

ao associar-se ao poder, que seleciona e classifica, o que vai ser publicado, noções 

coletivas de público e de privado que, se por um lado, ocultam realidades, por outro, as 

revelam em sua materialidade”. 

  Ainda, refere que 

a dicotomia bom/mau gera o estereótipo, que se traduz na 
consolidação de noções de pertencimento e identidade. Se a norma é 
ser branco, homem, bonito, inteligente, cristão, de boa classe social e 
proprietário de bens, os maus serão os que se desviam deste padrão. 
Aqui, uma das funções do estereótipo é recortar e redefinir a 
sociedade em termos de oposições e diferenças de forma a permitir 
que se desenvolva o medo, ampliando-se o sentimento de insegurança 
e os discursos que criminalizam e penalizam aqueles que não se 
encaixam nas normas padrões estabelecidas, onde se incluem todos 
aqueles que lutam por seus direitos e que são considerados como 
desviantes – são os que subvertem a Lei e a ordem.  

 

  Em complemento, a partir do modelo do círculo vicioso, no qual o mecanismo 

de seleção atua como estabilizante entre a sociedade e os seus criminosos, o status 

criminal é assegurado a partir de imagens e estereótipos criados pela mídia, consumidos 

vorazmente pela sociedade espectadora.40

  Assim, a doutrina penal atua na consolidação das garantias do sistema, enquanto 

a criminologia responde na pessoa do criminoso, relacionando-se, portanto, diretamente 

à prisão. Esta é a chamada ideologia da defesa social, emergida na Revolução burguesa, 

a qual foi adaptada às exigências políticas reveladas no decorrer da sociedade burguesa, 

sendo a mesma sedimentada em todo o sistema penitenciária, inclusive fundamentada 

pelo senso comum. 

                                                 
39 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: 
<www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
 
40 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997. 
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  Em busca da análise da ideologia penal dominante, faz-se necessária a exposição 

de seus princípios, dispostos por Baratta41, bem como por Andrade42, a saber: 

  O Princípio do Bem e do Mal entende o delito como danoso à sociedade, 

enquanto o autor deste é um elemento negativo e disfuncional do sistema, razão pela 

qual o comportamento desviante é o mal, enquanto a sociedade o bem. 

  O Princípio da Legitimidade concebe o Estado como expressão da própria 

sociedade, com legitimidade, através do sistema penal, para reprimir a criminalidade, da 

qual são responsáveis determinados indivíduos. 

  O Princípio da Culpabilidade entende que o ato ilícito decorre de uma atitude 

interior reprovável, uma vez que é contrária aos valores e normas operantes na 

sociedade, antes de sancionados pelo legislador. 

  O Princípio da Legalidade não apenas legitima o Estado a combater a 

criminalidade, como auto-limita o exercício da função punitiva em prol da própria 

legalidade e garantia dos direitos humanos. 

  Para o Princípio da Finalidade e da Prevenção, a pena não possui tão somente a 

função de punir, mas de prevenir o crime cometido, pois além de possuir uma função 

intimadora à criminalidade, atua na ressocialização do delinqüente. 

  O Princípio da Igualdade prevê a aplicabilidade da lei penal de forma igualitária 

a todos os autores de delitos. 

  O Princípio do Interesse Social e do Delito Natural discorre que os interesses 

protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os cidadãos. Contudo, 

somente pequena parcela dos delitos constituem violações a determinados 

ordenamentos políticos e econômicos, sendo os mesmo punidos em razão desta 

consolidação. 

                                                 
41 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à Sociologia do 
Direito Penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.41-42. 
42 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: 
<www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
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  Assim, em consonância com Baratta43 , a ideologia da defesa social busca a 

“universalidade” do criminoso e da função de punir, o qual integra o sistema penal e o 

sistema de controle social, tornando-os mais eficazes na contribuição para a reprodução 

das relações sociais de produção. Ou seja, contribui para a estratificação e desigualdade 

social, acentuando a visão escalonada do corpo social. 

  Não obstante ao exposto, conforme Andrade44, a ideologia em apreço busca a 

proteção dos bens jurídicos lesados, objetivando a aplicação igualitária da penalidade 

aos autores da infração, bem como controla a criminalidade em defesa à sociedade, 

mediante intimidação e ressocialização. 

  Em adição, sintetiza Andrade45 que 

 

o sistema penal, constituído pelos aparelhos policial, ministerial, 
judicial e prisional aparece como um sistema que protege bens 
jurídicos gerais e combate a criminalidade (o “mau”) em defesa da 
sociedade (o “bem”) através da prevenção geral (intimidação dos 
infratores potenciais pela ameaça da pena cominada em abstrato na 
lei penal) e especial (ressocialização dos condenados pela execução 
penal) e, portanto, como uma promessa de segurança pública. 
Aparece, simultaneamente, como um sistema operacionalizado nos 
limites da legalidade, da igualdade jurídica e dos demais princípios 
liberais garantidores e, portanto, como uma promessa de segurança 
jurídica para os criminalizados; ou seja, de que a criminalização está 
imunizada contra o arbítrio. 
 
 

  Ou seja, a ideologia legitima o sistema penal a idealizar sua função social útil no 

tocante à segurança contra a criminalidade (segurança pública) e na segurança para os 

criminalizados (segurança jurídica), ocultando sua reação função invertida46. 

 

  Diante do exposto, somente será possível a superação da ideologia da defesa 

social e do próprio sistema penal a partir de uma redefinição da intervenção penal, bem 

                                                 
43 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à Sociologia do 
Direito Penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 
44 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Construção Social da Criminalidade pelo Sistema de Controle 
Penal. Florianópolis: UFSC, 2006. Disponível em: 
<www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=17837>. Acesso em: 03 out. 2006.
45  Ibidem. 
46 ALMEIDA, Margarida Maria Barreto. Paradigma da Reação Social - Uma Nova Compreensão do 
Sistema Penal. Montes Claros: Unimontes Científica, 2001. 
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como na substituição do sistema em meios alternativos de resolução de conflitos, tais 

como a mediação e a conciliação, vindo a reivindicar um Direito Penal mínimo 

fundamentado na reconstrução crítica e na consolidação das garantias liberais47. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A criminologia, no estudo do homem criminoso, da natureza de sua 

personalidade e dos fatores criminógenos, divide-se entre a Criminologia Tradicional, a 

qual procura quais as causas do crime, e a Criminologia Crítica, operadora de 

questionamentos acerca de como e porque determinadas pessoas são apontadas como 

criminosas.  

  Assim, visualiza-se que a investigação científica sobre o problema do crime 

requer uma análise do comportamento do ser humano e da sociedade. Na Escola 

Clássica, o ser humano é dotado de livre-arbítrio e vive em uma sociedade em torno de 

consensos. A Escola Positiva e a Sociologia Criminal, por sua vez, negam o livre-

arbítrio; enquanto a Criminologia Crítica, o consenso social. Desta forma, tais 

concepções da natureza humana e da ordem social resultam no questionamento acerca 

do problema do crime e das teorias científicas sobre o mesmo.  

Neste sentido, verifica-se que o tecido social aponta o transgressor da lei 

conforme suas características sociais e econômicas, imputando a prática ilícita àquele 

que se adequar ao perfil implicitamente delineado pelo legislador, já que ao definir a 

conduta típica e a sua aplicabilidade, o faz de forma a proteger os seus, o que, por 

conseguinte, atinge um estrato social menos favorecido socioeconômica e 

culturalmente, fatos evidenciados a partir de casos, e.g., veiculados nos meios de 

comunicação – são fundamentadas com base no “etiquetamento social”. 

  Constata-se, ainda, que a criminalidade resta revelada a partir do status atribuído 

a determinados indivíduos a partir da definição legal de crime e da seleção que 

                                                 
47 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão da Segurança Jurídica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p.185. 
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classifica e etiqueta aquele que pratica tais condutas legalmente tipificadas, ou seja, a 

criminalidade deriva da interação entre ação e reação social de modo que o ato será 

etiquetado como desviante a partir da sua natureza e da repercussão no corpo social. 

Destarte, não basta estar tipificada a conduta, a mesma deve ter repercussão 

social, independente do dano causado, fator este de responsabilidade da mídia, a qual 

utiliza dos meios de comunicação para a realização da condenação prévia do acusado 

pela prática de ilícito penal. 

Diante disso, a própria sociedade, ao consumir a notícia julga, condena antes 

mesmo da esfera competente, vindo a negar o princípio constitucional de presunção de 

inocência, fazendo com que o mesmo se recolha nas mazelas da sociedade de modo a 

impedir que venha a conviver junto ao grupo selecionador. 

 Desta forma, visualiza-se que o operador do Direito, ao interpretar e aplicar a lei, 

efetiva sua visão de mundo, interagindo suas crenças sobre a natureza humana e sobre a 

ordem social, de forma consciente ou não, determinando a liberdade ou prisão para uma 

pessoa concreta, a partir da adequação desta aos parâmetros daquela. 
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RESUMO 

O presente estudo tem a finalidade de polemizar sobre a adoção do princípio da 

insignificância como instrumento apto para atribuir um novo significado ao Direito 

Penal. Parte-se do pressuposto de que se deve analisar o Direito Penal a partir das 

ciências que o compõem (Dogmática jurídico-penal, Criminologia e Política Criminal), 

formando uma ciência global. Constata-se haver um número excedente de processos 

criminais, o que pode comprometer uma eficaz aplicação da lei penal. Busca-se analisar 

as funções do Direito Penal, não somente de tutela de bens jurídicos constitucionais, 

mas também uma função simbólica, para expansão da criminalização ou para inibição 

velada da persecutio criminis. Deste modo, elabora-se uma breve análise do estado atual 

do princípio da insignificância na doutrina e na jurisprudência. Finalmente, para se 

alcançar um verdadeiro significado do Direito Penal, conclui-se: a) ser possível adotar 

medidas para afastar a baixa efetividade da Justiça criminal; b) a lei penal deve ser 

meditada e previamente verificada sua compatibilidade com as demais leis (inclusive de 

outros ramos do Direito) e especialmente com a Constituição, bem como não deve se 

prestar a fins diversos (eleitoreiros, visando objetivos imediatos ou ocultos) daquele que 

deveria ser atingido pela lei; c) ser indispensável a reflexão desses assuntos atrelados a 

questões de política criminal. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene la finalidad de polemizar sobre la adopción del principio de 

insignificancia como instrumento apto para atribuir un nuevo significado al Derecho 

Penal. Se parte del presupuesto de que se debe analizar el Derecho Penal a partir de las 

ciencias que lo componen (Dogmática jurídico-penal, Criminología e Política Criminal), 

formando una ciencia global. Se constata haber un número excedente de procesos 

criminales, lo que puede comprometer una eficaz aplicación de la ley penal. Se busca 

analizar las funciones del Derecho Penal, no sólo de tutela de bienes jurídicos 

constitucionales, pero también una función simbólica, para expansión de la 

criminalización o para la inhibición oculta de la persecutio criminis. De este modo, se 

elabora una breve análisis del estado actual del principio de insignificancia en la 

doctrina y en la jurisprudencia. Finalmente, para alcanzarse un verdadero significado 

del Derecho Penal, llegase a la conclusión: a) ser posible adoptar medidas para evitar la 

baja efectividad de la Justicia criminal; b) la ley penal debe ser meditada y previamente 

verificada su compatibilidad con las demás leyes (incluso de otros ramos del Derecho) y 

especialmente con la Constitución, así como no debe prestarse a fines diversos 

(electoreros, visando objetivos inmediatos u ocultos) de aquel que debería ser alcanzado 

por la ley; c) ser indispensable la reflexión de estos asuntos unidos a cuestiones de 

política criminal. 

 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO PENAL; POLÍTICA CRIMINAL; ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL; CRIMINALIDAD ECONÓMICA; PRINCIPIO DE 

INSIGNIFICANCIA. 

 

INTRODUÇÃO 

No Direito Penal, operou-se uma ruptura entre as ciências que o compõem: 

Dogmática jurídico-penal, Criminologia e Política Criminal. Nilo Batista1 atribui a 

Nélson Hungria2, “o divórcio irremediável entre os saberes criminológicos e os jurídico-

penais”.3 O então recente “pai” do Código Penal referiu-se à criminologia como 

hipótese de trabalho, alegando que sua conjugação à reflexão jurídica resultaria em um 

                                                 
1 BATISTA, Nilo. Prefácio. In: SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2000, p. IX-XVI. 
2 Por meio da conferência inaugural do 1º Congresso Nacional do Ministério Público, proferida no Teatro 

Municipal de São Paulo, em 1942. 
3 BATISTA, op. cit., p. IX. 
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produto híbrido, infecundo, maninho, estéril, bem como que uma filosofia do direito 

penal produziria tão-somente devaneios. Advertiu Hungria que “o direito penal é para 

os juristas, exclusivamente para os juristas”, afastando “qualquer indébita intromissão 

em nosso Lebennsraum, em nosso indeclinável espaço vital”. 4

No mesmo sentido, lamenta Sánchez Rios, admitindo que no Brasil “a 

Criminologia continua numa posição de subalternidade em relação ao direito penal”. Há 

dois aspectos que demonstram tal afirmação: “o primeiro deles diz respeito ao número 

insuficiente de especialistas na matéria; o segundo é conseqüência do primeiro, pois em 

algumas Faculdades de Direito a matéria de Criminologia é ‘facultativa’, e em outras 

nem existe”. Advindo de “um descaso e até um menosprezo enraizado em alguns 

estudiosos do direito penal”, para quem a Criminologia “não passaria de mera 

‘perfumaria’” e o que valeria “é ir direto a uma medíocre interpretação da norma, tendo 

como acompanhamento os Manuais ‘práticos’ de Direito Penal, verdadeiros 

repassadores de idéias, formadores de técnicos bárbaros”.5

Roxin parte do pressuposto de que “o Direito penal trata as condutas 

cominadas com pena enquanto a seus pressupostos e conseqüências”6, portanto se ocupa 

da matéria da Justiça penal e, por tal razão, denomina-se Direito penal material. Ao lado 

deste, há outros campos jurídicos “vizinhos” ou “aparentados”, de cuja soma de seus 

conteúdos se obtém a “ciência global do Direito penal”. Conquanto reconheça que, de 

certo modo, o Direito penal material é a base de todo esse campo jurídico, ele “somente 

diz que conduta está proibida como criminal e com que penas ou medidas ela é 

cominada” 7. 

                                                 
4 Conclui Batista, loc. cit., que “a maldição de Hungria, tangida dentro das Faculdades de Direito pelos 

ventos propícios de paradigmas neokantianos que dominavam a teoria geral do direito penal, 
generalizou um preconceito, segundo o qual o professor ou bem se dedicava às angústias normativas do 
dever-ser, ou bem restolhava na pouco importante realidade dos procedimentos sociais e institucionais 
de criminalização. Em suma: o professor devia escolher entre ser um jurista ou ser um criminólogo, e 
não pode espantar que a esterilidade investigatória das sociologias positivistas e funcionalistas tenha 
afugentado muitos talentos, que se refugiaram no oxigênio mesmo escasso de certas janelas que a 
dogmática jurídico-penal abre para os quintais floridos da história e da filosofia”. 

5 SÁNCHEZ RÍOS, Rodrigo. Estatuto epistemológico da criminologia no âmbito da ciência penal. 
Estudos jurídicos, v. 3, n. 1, p. 138-142, ago. 1995, p. 141. 

6 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del 
delito. Madri: Civitas, 2003, p. 44, tradução nossa. 

7 Ibid., p. 47, tradução nossa. 
“Mas este conhecimento aproveitará pouco a quem não saiba se e com que requisitos se pode levar a 
cabo uma pretensão penal estatal, ou segundo que pontos de vista se deve determinar uma eventual 
pena, como se deve cumpri-la, onde radicam as causas reais da criminalidade e como se pode 
reconduzir o mais possível o delinqüente ao caminho da legalidade. [...] Um Direito penal moderno não 
é imaginável sem uma constante e estreita colaboração de todas as disciplinas parciais da ‘ciência global 
do Direito penal’”. Ibid., loc. cit, tradução nossa. 
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Figueiredo Dias salienta que, no início do século XX, reconheceu-se que “a 

tarefa social de controle do crime não se podia bastar com uma ciência puramente 

jurídica, normativa e dogmática”.8 Para que tal tarefa seja minimamente exitosa, faz-se 

necessária, em alto grau, “uma definição das estratégias de controle social da 

criminalidade”, o que incumbe à política criminal. Por sua vez, à criminologia resta o 

campo do “conhecimento empírico da criminalidade, dos seus níveis e das suas causas”. 

Ainda segundo o autor, foi Franz Von Liszt – apesar de lhe ser atribuído o aforismo 

segundo o qual “o Direito Penal é a barreira infranqueável da política criminal”9 – quem 

cunhou o modelo tripartido do que chamou “ciência conjunta (total ou global) do 

Direito Penal” (gesamte Strafrechtswissenschaft).10

Como bem adverte Roxin, “as finalidades reitoras que constituem o sistema 

do Direito penal somente podem ser de tipo político-criminal, já que naturalmente os 

pressupostos da punibilidade devem-se orientar aos fins do Direito penal”.11 Por tal 

razão é que, atualmente, as pesquisas em Direito Penal devem necessariamente conter 

noções político-criminais, as quais permeiam todo o presente estudo, incorporados ao 

texto ou nas entrelinhas. 

Destarte, a presente contribuição tem receptividade nas orientações de 

política criminal moderna e visa com que o Judiciário (ao lidar com a criminalidade 

econômica, especialmente o tema de descaminho), consiga tornar o sistema penal mais 

eficaz destinando-se a questões de maior interesse com bens jurídicos que reflitam na 

concretização dos direitos fundamentais. 

 

                                                 
8 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 23. 
9 ROXIN, op. cit., p. 223, tradução nossa. 

Fazendo coro a estas idéias, acrescendo a penalogia às ciências anteriormente referidas, Busato e 
Montes Huapaya sustentam que: 
“Todos estes aportes científicos da criminologia têm que passar pelo filtro da política criminal (análise 
valorativa). Logo, se é que se crê oportuno recorrer ao direito penal, dele se ocupará o estudo da 
dogmática jurídico-penal. Da forma de escolha de uma determinada pena, da determinação de sua 
execução e sua posterior análise empírica sobre sua eficácia ou efeitos da mesma serão objeto de estudo 
da penalogia. 
Mediante um sistema integrado da Ciência penal onde cada parte que a integra aporte com sua 
especialidade, permitirá uma visão mais completa sobre o fenômeno criminal e a partir dele sua 
prevenção.” BUSATO, Paulo César; MONTES HUAPAYA, Sandro. Introdução ao direito penal: 
fundamentos para um sistema penal democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 28. 

10 Essa idéia-mestra, conquanto tenha sofrido inúmeras críticas, “não se perde mais e constituiu ao longo 
de todo o nosso século [o já superado XX] – como continua ainda hoje a constituir – ponto de 
referência obrigatório de uma compreensão exata e abrangente [...] do estatuto do mútuo 
relacionamento da dogmática jurídico-penal, da política criminal e da criminologia”. FIGUEIREDO 
DIAS, op. cit., p. 25. 

11 ROXIN, op. cit., p. 217, tradução nossa. 
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1 REALIDADE JURISDICIONAL 

Recentemente, o Ministro Marco Aurélio Mello, Presidente da 1ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal, acerca da carga de trabalho daquela Corte, desabafou, 

dizendo que “você quer fazer uma reflexão, mas não pode deixar o processo na 

prateleira para amadurecer a idéia. É vapt-vupt. Hoje não somos julgadores, somos 

estivadores”.12 De fato, segundo informações do próprio Tribunal13, em 2007, foram 

distribuídos 110.734 processos, dos quais pelo menos 3.292 são de natureza 

exclusivamente criminal14. 

Nos Estados – em primeiro grau ou recursal, na Justiça estadual ou federal –, 

esses números se multiplicam. A título exemplificativo, somente na Justiça Federal da 

4ª Região, com dados divulgados pelo Tribunal Regional Federal, foram distribuídos 

96.839 recursos em 200715, remanescendo, ainda, com os seis Desembargadores das 

duas Turmas Criminais (7ª e 8ª), para relatar, 2.144 processos.16

Ainda que sem o devido apuro estatístico, tais dados indicam haver um 

excesso de trabalho aos magistrados, impossibilitando a devida análise que cada caso 

concreto merece. Indaga-se, pois, se seria possível alcançar um direito penal efetivo, 

com a conclusão de processos criminais em prazo razoável, sem abdicar das garantias 

processuais ao acusado. Ainda, como o direito penal pode lidar adequadamente com as 

novas espécies de “violência”, mormente a criminalidade econômica. 

Não se pode olvidar que ao Judiciário é atribuído papel no processo de 

criminalização17 secundária, notadamente adotando como mecanismos de seleção a 

morosidade na instrução criminal e a desqualificação de condutas. O volume excessivo 

                                                 
12 MELLO, Marco Aurélio. A semana. IstoÉ, São Paulo, n. 1996, p. 18, 06 jan. 2008. 
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Relatório de atividades 2007. Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/principalDestaque/anexo/relativ2007.pdf>. Acesso em: 14 mar. 
2008. 

14 Ação Penal, Habeas Corpus, Inquérito, Recurso Ordinário em Habeas Corpus e Revisão Criminal, pois 
os demais recursos, v.g., Ação Direta de Inconstitucionalidade ou Recursos Extraordinários, não são 
classificados segundo a matéria. 

15 BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Estatística consolidada. Disponível em: 
<http://www.trf4.gov.br/trf4/institucional/estatistica.php>. Acesso em: 18 mar. 2008a. 

16 BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Estatísticas mensais: processos remanescentes com 
os Desembargadores Federais como relator. Disponível em: 
<http://www.trf4.gov.br/trf4/estatistica/arquivo/trf4/200801/Estat01_200801.pdf>. Acesso em: 18 mar. 
2008b. 

17 “São processos de dupla face. Se de um lado constróem a criminalidade, por outro desenham o mapa da 
impunidade. Ao mesmo tempo em que alguns são criminalizados, outros são imunizados. Alguns são 
incluídos, outros são excluídos”. CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. O controle penal nos crimes 
contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986). Belo Horizonte: Del 
Rey, 1998, p. 48-49. 
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de trabalho dos juízes, que se vêem compelidos a lidar com inúmeros casos de menor 

relevância, acarreta diretamente a morosidade. 

De igual sorte, no intuito de se atingir a “razoável duração do processo” (art. 

5º, LXXVIII, da Constituição Federal), deve ser lembrada a relevante influência do 

advogado – “indispensável à administração da justiça” na expressa dicção do art. 133, 

da Constituição Federal –, na celeridade de tramitação processual. Diante da 

inexpressiva jurisprudência tratando de insignificância na criminalidade econômica, a 

prática demonstra que fração considerável dos advogados não pretende discutir 

judicialmente a questão.18

A efetiva prestação jurisdicional no âmbito penal não será alcançada sem a 

participação de todos os operadores do Direito. Vale dizer, contribuições parciais, 

provenientes da Magistratura ou da Advocacia, terão resultados infrutíferos se não há 

uma conscientização por parte do órgão acusador em direcionar o mecanismo 

processual a questões verdadeiramente relevantes ou a sua categórica manifestação no 

campo da improcedência de condutas típicas. 

 

2 FUNÇÕES DO DIREITO PENAL 

Se o Direito tem como característica a coercitividade, mais ainda a tem seu 

ramo mais coercitivo, o Direito Penal, que assim se denomina justamente pela 

existência da conseqüência jurídica atribuída ao cometimento de crimes: a pena. Por 

esta razão, devido à gravidade do efeito ao descumprimento da lei, é que nem toda 

conduta reprovável juridicamente também o deve ser penalmente. Conforme lembra 

Luisi19, a partir da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

com a previsão do estabelecimento de penas estrita e evidentemente necessárias, foi 

posto “um princípio orientador e limitador do poder criativo do crime”.20

                                                 
18 Infelizmente, afigura-se atual o alerta de Melo, no sentido de que “os advogados dos agentes da 

criminalidade econômica aproveitam-se das ambigüidades da lei e dos meandros processuais para 
arrastar a demanda até a exaustão, um jogo a que os magistrados nem sempre se podem furtar, em 
atendimento a vários princípios jurídicos, que formalmente devem ser respeitados.” MELO, Orlando 
Ferreira. Direito Penal especial: exame crítico do ordenamento jurídico e da prestação 
jurisdicional. Florianópolis, 1987. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal de Santa 
Catarina, apud CASTILHO, op. cit., p. 283. 

19 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003, 
p. 38-39. 

20 Esse princípio orientador e limitador seria “o princípio da necessidade, ou da intervenção mínima, 
preconizando que só se legitima a criminalização de um fato se a mesma constitui meio necessário para 
a proteção de um determinado bem jurídico. Se outras formas de sanção se revelam suficientes para a 
tutela desse bem, a criminalização é incorreta. Somente se a sanção penal for instrumento indispensável 
de proteção jurídica é que a mesma se legitima.” Ibid., loc. cit. 
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Entretanto, como salienta Silva Sánchez21, deve-se recordar que a origem do 

Direito Penal advém justamente do Direito Administrativo, em especial o denominado 

Sancionador, nas condutas merecedoras de serem submetidas a maiores gravames. Tudo 

conforme o bem jurídico que se pretende tutelar. 

Assim, é inegável que a função precípua do Direito Penal é a tutela de bens 

jurídicos.22

Segundo Roxin, “bens jurídicos são circunstâncias dadas ou finalidades que 

são úteis para o indivíduo e seu livre desenvolvimento no marco de um sistema social 

global estruturado sobre a base dessa concepção dos fins ou para o funcionamento do 

próprio sistema”23, conceito que abarca tanto os estados previamente encontrados pelo 

Direito como os deveres de cumprimento de normas criados somente por ele mesmo. 

Não se pode, porém, olvidar o entendimento de Figueiredo Dias24, 

assinalando que os bens jurídicos coletivos “apresentam-se, por sua própria natureza, 

como muitos mais vagos e carentes de definição precisa, de mais duvidosa corporização 

ou mesmo de impossível tangibilidade”. Dessarte, pode-se considerar inerente ao 

próprio bem jurídico a dificuldade na sua configuração. 

Inicialmente, eram criminalizadas as condutas que atentavam contra os bens 

jurídicos tradicionais, a saber: vida, propriedade e liberdade, não necessariamente nesta 

ordem, todos direitos individuais por excelência. Evoluindo na história, passou-se a 

tutelar outras dimensões ou gerações25 de direitos fundamentais, sociais (trabalho, 

saúde, previdência social) e difusos (paz, segurança social, meio ambiente, sistema 

                                                 
21 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 

sociedades pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 115-120. 
22 Para Prado, “a noção de bem jurídico implica a realização de um juízo positivo de valor acerca de 

determinado objeto ou situação social e de sua relevância para o desenvolvimento do ser humano”. 
PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e constituição. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 82. 

23 ROXIN, op. cit., p. 56, tradução nossa. 
24 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Temas básicos da doutrina penal: sobre os fundamentos da 

doutrina penal sobre a doutrina geral do crime. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 175. 
25 Acerca do que chamou de generatividade geracional, no que tange às gerações de direitos, Canotilho 

elucida ao explicar que “a primeira seria a dos direitos de liberdade, os direitos da revoluções francesa e 
americana; a segunda seria a dos direitos democráticos de participação política; a terceira seria a dos 
direitos sociais e dos trabalhadores; a quarta a dos direitos dos povos. A discussão internacional em 
torno do problema da autodeterminação, da nova ordem económica internacional, da participação no 
património comum, da nova ordem de informação, acabou por gerar a ideia de direitos de terceira (ou 
quarta geração): direito à autodeterminação, direito ao património comum da humanidade, direito a um 
ambiente saudável e sustentável, direito à comunicação, direito à paz e direito ao desenvolvimento.” 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 386. 
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financeiro nacional), sendo também reconhecidos como merecedores da intervenção 

penal.26

Assim, nos dizeres de Batista, o crime nega o bem jurídico, ao lesioná-lo, o 

que constitui, não somente uma limitação legal da intervenção penal, mas também sua 

legitimação. Diante das relações sociais complexas, conforme o interesse do legislador 

na sua preservação e reprodução, surge a “criação política do crime (mediante a 

imposição de pena a determinada conduta)”. A Constituição funciona como um 

“controle negativo (um aspecto valorado negativamente pela Constituição não pode ser 

erigido bem jurídico pelo legislador)”.27

Roxin28 ainda conclui que o ponto de partida correto é que a única restrição 

previamente imposta ao legislador se encontra nos princípios da Constituição. Serve 

como critério não somente de criação mas também de interpretação de cada preceito 

concreto, estando aberta a mudanças sociais e aos progressos do conhecimento 

científico. 

Entretanto, ao lado da função de tutela de bens jurídicos, o Direito Penal, em 

razão de sua expansão, igualmente assume uma função simbólica. A intervenção penal 

atua, então, como mero símbolo, não para proteger os bens jurídicos, mas para afirmar 

valores, confirmar expectativas, gerar representações valorativas, confirmar valores, 

ordens deontológicas e éticas, programas políticos, modelos econômicos, relegando à 

função instrumental ou material uma posição subordinada.29

O uso excessivo da força extrema banaliza o Direito Penal, ao invés de 

conferir-lhe credibilidade. Quando a sociedade verifica que o Direito Penal assume, de 

fato, sua posição como ultima ratio, deveria haver uma expansão dos mecanismos de 

proteção não-jurídicos ou jurídicos, mas não necessariamente jurídico-penais (ética 

                                                 
26 Com base na lição de Claus Roxin, Sánchez Rios assevera: 

“Depara-se, pois, com uma nova dimensão dos bens jurídicos tutelados. Associada aos entes 
tradicionais ‘constitutivos da sociedade’, a legitimação do Estado se dará também através da tutela das 
prestações públicas como objetivos de organização política, social e econômica estabelecidas na 
Constituição. Estas prestações públicas terão como finalidade possibilitar existência digna ao cidadão. 
Desta forma, torna-se lícito punir o fato de obstaculizar ao Estado o cumprimento de suas ‘funções’, 
reforçando penalmente valores coletivos (como o ambiente, a saúde, a ordem econômica, etc.).” 
SANCHÉZ RÍOS, Rodrigo. O crime fiscal. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 41. 

27 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 8 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 
95-96. 

28 ROXIN, op. cit., p. 55 e 58. 
29 TERRADILLOS BASOCO, Juan María. Globalización, administrativización y expansión del derecho 

penal económico. In: TERRADILLOS BASOCO, Juan Maria; ACALE SÁNCHEZ, Maria. Temas de 
derecho penal econômico – III encuentro hispano-italiano de derecho penal económico. Madrid: 
Editorial Trotta, 2004. p. 235. 
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social, Direito Civil e Direito Administrativo). Entretanto, “tais opções ou são 

inexistentes, ou parecem insuficientes, ou se acham desprestigiadas”.30

A função simbólica pode ainda ser entendida por uma máscara ideológica da 

realidade do sistema penal “com a criação de aparência de resolução de conflitos que 

permanecem intocados, fazendo crer no impossível cumprimento de objetivos 

inacessíveis porque, no fundo, não são os realmente perseguidos e, em conseqüência, 

não se articulam meios para alcançá-los”.31 Neste caso, apesar de haver aparente 

expansão, há, em verdade, inibição do Direito Penal, não proclamada e plasmada nas 

leis penais, senão negada, mas objetiva e materialmente aceita. Trata-se, em verdade, de 

função mascaradora – porque se dirige a cobrir objetivos alheios aos declarados –, por 

meio de uma “desproteção programada”, pois geralmente uma tipificação inadequada é 

seguida pela ausência de outras políticas sociais ou de prevenção mais custosas.32

Por tal razão, Baratta33 defende a adoção do princípio de implementabilidade 

administrativa da lei. Reconhecendo a seletividade do sistema para punir determinados 

“bodes expiatórios” e a existência de uma vastíssima cifra negra de criminalidade, 

admite duas possibilidades: adequar os recursos aos programas de ação legislativos ou 

redimensionar os programas de ação sobre a base dos recursos disponíveis para o 

sistema. A primeira alternativa seria economicamente inviável, além de apresentar um 

custo social insustentável, com a militarização da justiça penal de do Estado. Restando 

apenas a segunda possibilidade, aponta que a aplicação correta do referido princípio 

“bastaria por si mesmo para reduzir drasticamente ao mínimo a área de intervenção da 

lei penal.”34

 

3 ANOTAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS 

CRIMES ECONÔMICOS 

Restando assentado que no Direito Penal vale o princípio da intervenção 

mínima, do qual por certo decorrem a sua natureza subsidiária e seu caráter 

                                                 
30 SILVA SÁNCHEZ, op. cit., p. 58. 

Ainda segundo o autor, o que advém de tais mecanismos é desalentador, “porque a visão do Direito 
Penal como único instrumento eficaz de pedagogia político-social, como mecanismo de socialização, de 
civilização, supõe uma expansão ad absurdum da outrora ultima ratio. Mas, principalmente, porque tal 
expansão é em boa parte inútil, na medida em que transfere ao Direito Penal um fardo que ele não pode 
carregar.” Ibid., loc. cit. 

31 TERRADILLOS BASOCO, loc. cit., tradução nossa. 
32 Ibid., p. 236. 
33 BARATTA, Alessandro. Criminología e sistema penal. Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2004, p. 

312-314. 
34 Ibid., p. 314, tradução nossa. 
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fragmentário, deve-se questionar se todas as condutas criminosas são penalmente 

relevantes. Vale dizer: assim como nem todos os bens jurídicos devem ser penalmente 

tutelados, todas as condutas típicas são merecedoras de pena ou da persecução penal? 

Um ponto de partida para responder a indagação pode ser o conceito 

analítico de crime, no qual se tem que somente será crime a conduta típica, antijurídica 

e culpável. Excluída a ilicitude (v.g. pela legítima defesa) ou a culpabilidade (v.g. não 

podendo o sujeito agir de outro modo), fica afastada a natureza criminosa da conduta, o 

que responde em parte a questão. 

Ocorre que, todavia, pode inexistir crime se a lesão ou ameaça ao bem 

jurídico é mínima ou insignificante. Em tais casos, nos quais é socialmente aceitável 

que a conduta não configure crime, adota-se o princípio da insignificância. 

Introduzido no Direito Penal por Claus Roxin na década de 60, o princípio 

da insignificância (Geringfügigkeitsprinzip)35 mantém “íntegro somente o campo de 

punibilidade indispensável para a proteção do bem jurídico”.36

Curiosamente, ainda conclui que “se reorganizássemos o instrumentário de 

nossa interpretação dos tipos a partir destes princípios [adequação social e 

insignificância], daríamos uma significativa contribuição para diminuir a criminalidade 

em nosso país”.37

Dotti, ao distinguir o princípio da intervenção mínima do da insignificância – 

considerando este corolário daquele –, estabelece que o primeiro é voltado ao legislador, 

visando reduzir o número de normas incriminadoras e o segundo é direcionado ao juiz 

do caso penal, quando o dano ou o perigo de dano são irrisórios. Fala, então, em 

“intervenção mínima (da lei penal) e insignificância (do bem jurídico afetado)”.38

Para Assis Toledo (1994, p. 133), assim como o princípio da adequação 

social, a insignificância serve como “regra auxiliar de interpretação”, fazendo com que 

o Direito Penal somente vá “até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico”. 

                                                 
35 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 47-48; 

ROXIN, 2003, p. 296-297. 
36 ROXIN, 2002, p. 47. O renomado autor salienta que o princípio “permite excluir logo de plano lesões 

de bagatela da maioria dos tipos: maus-tratos são uma lesão grave ao bem-estar corporal, e não 
qualquer lesão; da mesma forma, é libidinosa no sentido do código penal só uma ação sexual de alguma 
relevância; e só uma violenta lesão à pretensão de respeito social será criminalmente injuriosa”. Ibid., p. 
47-48. 

37 Ibid., p. 48. 
38 DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 68. 
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Não há, entretanto, critérios estritos para sua aplicação, ficando tal fixação a 

cargo da construção doutrinária e jurisprudencial.39 O Supremo Tribunal Federal sugere 

verificar “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta 

do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica 

provocada”.40 No que tange a crimes contra o patrimônio, o Superior Tribunal de Justiça 

pondera a relevância da lesão também em relação à vítima (a importância e o valor 

sentimental daquele objeto, sua condição econômica, as circunstâncias e o resultado do 

crime).41

Apesar disso, a adoção do princípio da insignificância, ao contrário do que 

seus críticos sugerem, não implica, necessariamente, aumento da impunidade. Ao 

contrário, evita que o Direito Penal dirija seus esforços desnecessariamente a processos 

fadados ao insucesso. Devido ao excessivo número de feitos e a limitações de ordem 

estrutural, órgãos policiais, Ministério Público e magistrados devem concentrar seus 

esforços nas demandas mais importantes, as quais seriam aquelas de maior gravidade. 

Se houver a pretensão de abarcar um universo, sem eleger prioridades, haverá certa 

prescrição a fulminar a pretensão punitiva em grande parte dos casos. 

Igualmente, observa-se existir uma tendência à reformulação do princípio da 

insignificância nos Tribunais. Havendo significativa alteração no teor das decisões, o 

instituto deve ser estudado para poder corroborar novos posicionamentos ou 

eventualmente vir a questioná-los. Exemplo notório é a nova posição adotada por ambas 

as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça nos crimes de descaminho42, 

afastando a insignificância quando o valor do tributo apurado é superior ao montante 

previsto no art. 18, § 1º, da Lei nº 10.522/2002, como limite para extinção do crédito 

fiscal, ou seja, R$ 100,00 (cem reais). Assim, não mais se adota o patamar de R$ 

2.500,00 (dois mil quinhentos reais), em razão da alteração do art. 20, da referida Lei, 

pela Lei nº 11.033/2004, que passou a autorizar o arquivamento de execuções fiscais 

com débitos consolidados iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que 

quiçá se entendeu por demais elevado para ser considerado insignificante. 
                                                 
39 Neste tocante, fica a ressalva das implicações inerentes à fixação no tipo de limites quantitativos. 

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico: parte general. Valencia: Tirant lo 
blanc, 1998, p. 141-157. 

40 2ª Turma, HC 92463 / RS, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 16/10/2007, publ. DJE-134 31/10/2007. 
41 5ª Turma, REsp 835553/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/03/2007, publ. DJ 14/05/2007, p. 386. 
42 Por exemplo, 5ª Turma, REsp 828.469/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 27/02/2007, publ. DJ 

26/03/2007, p. 279 e 6ª Turma, AgRg no REsp 630.793/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julg. 
27/03/2007, publ. DJ 06/08/2007, p. 705. 
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Estranhamente, com relação ao crime de apropriação indébita previdenciária 

(art. 168-A, do Código Penal) – a par da definição da sua natureza omissivo material 

pelo Supremo Tribunal Federal43, o que modifica a consumação do delito –, apesar da 

evidente tributariedade do bem jurídico tutelado – assim como o crime de descaminho, 

com a ressalva da destinação específica do tributo, qual seja: custeio de benefícios, o 

que o torna até mais grave –, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

adota como insignificante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).44

Merece ainda especial atenção a recente decisão do E. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, à qual foi dada ampla divulgação pela própria Corte, prolatada na 

Apelação Criminal nº 2003.70.03.009921-645, na qual se adotou o reportado 

posicionamento do Superior Tribunal, afastando a insignificância, mas adotando o 

princípio da irrelevância penal do fato. Não obstante, o relator salientou que o princípio 

da insignificância “tem larga utilização para afastar do direito penal fatos que não 

produzam relevante lesão a determinado bem jurídico. Assim, exclui-se a tipicidade de 

condutas consideradas inexpressivas diante do ínfimo dano causado a bens legalmente 

protegidos”. 

Com efeito, a adoção de critérios legais para se verificar a insignificância 

pode fornecer parâmetros seguros. Com relação ao crime de manutenção no exterior de 

depósitos não declarados à repartição federal competente (art. 22, parágrafo único, 2ª 

parte, da Lei nº 7.492/86), v.g., a Circular nº 3.345/200746, do Banco Central, em seu 

art. 3º, dispensa de prestar declaração de valores no exterior “os detentores de ativos 

totais, em 31 de dezembro de 2006, cujos valores somados totalizem montante inferior a 

US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras 

moedas”. A questão que se impõe é se a dispensa pela Administração de fiscalização 

sobre valores inferiores a tal montante – nada insignificante, saliente-se – implicaria 

necessariamente em se dispensar a necessidade de persecução penal, por uma questão 

de coerência de todo o sistema. 

 

                                                 
43 Inq 2537 AgR/GO, rel. Min. Marco Aurélio, 10/03/2008 – Informativo nº 498. 
44 ARQRPCR 2008.04.00.002401-5, Relator Des. Tadaaqui Hirose, publ. D.E. 27/02/2008. 
45 8ª Turma, Rel. Des. Federal Élcio Pinheiro de Castro, julg. 10/10/2007, publ. DE 17/10/2007. 
46 BRASIL. Banco Central. Diretoria Colegiada. Circular nº 3.345, de 16 de março de 2007. Estabelece 
forma, limites e condições de declaração de bens e de valores detidos no exterior por pessoas físicas ou 
jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País. Disponível em: 
<http://www5.bcb.gov.br/normativos/detalhamentocorreio.asp?N=107087217&C=3345&ASS=CIRCUL
AR+3.345>. Acesso em 20 nov. 2007. Até a data da conclusão deste estudo, não havia sido editada norma 
em 2008. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vale a reflexão do MM. Juiz Federal, Dr. Sergio Fernando Moro, titular da 

2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba47, ele mesmo responsável 

por 1.206 processos em tramitação (dados de janeiro/2008)48, de que, diante da baixa 

efetividade da Justiça criminal, deve-se adotar três medidas: a) selecionar os casos mais 

importantes, “com base na gravidade do crime e em vista de suas perspectivas 

probatórias”, neles alocando os recursos (escassos) disponíveis; b) conhecer suas 

limitações, não somente do Poder Judiciário, mas dos órgãos que o assessoram – v.g. a 

Polícia Federal que executará buscas e apreensões ou interceptações telefônicas –, com 

eles dialogando e tendo em mente que casos criminais complexos demandam 

concentração de esforços, pois “o que a Justiça criminal precisa é de menos, mas 

melhores casos. Mais vale um bom caso criminal contra o chefe de uma organização 

criminosa do que mil processos contra ‘mulas’ do tráfico ou do contrabando”; c) avaliar 

os resultados e saber onde se quer chegar, ou seja, não esquecer que “esvaziar a pilha de 

processos a todo custo não é o mesmo que resolver casos criminais”.49

Saulo Ramos, jurista de renome e influência na vida política nacional50, em 

diversas passagens de suas memórias romanceadas, defende que se legisle ao sabor do 

momento. Ousa-se discordar, pois – partindo do pressuposto de que os fatos sempre 

estão à frente do Direito, que busca regrá-los a partir da constatação de sua existência51 

– a atividade legislativa deve ser meditada, confrontando-se a futura lei penal não 

somente com outras leis penais52, mas também com outros ramos do Direito e sobretudo 

                                                 
47 Especializada para processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro nacional e os de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores; processos do Júri, além da competência para processar e julgar os 
crimes praticados por organizações criminosas, independentemente do caráter transnacional ou não das 
infrações, conforme Resolução nº 18, de 24/04/2007, da E. Presidência do TRF da 4ª Região. 

48 BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Estatísticas mensais: processos em tramitação no 
Juízo Titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Disponível 
em:<http://www.trf4.gov.br/trf4/estatistica/arquivo/sjpr/200801/Estat08_PR_200801.pdf>. Acesso em 
14 mar. 2008c. 

49 MORO, Sergio Fernando. Algumas sugestões sobre a Justiça criminal. IBRAJUS – Instituto 
Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário. Disponível em: 
<http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=40>. Acesso em: 29 nov. 2007. 

50 Foi Consultor Geral da República e Ministro da Justiça, tendo atuado de forma indireta, mas 
determinante, na Constituinte de 1988. 

51 Segundo Cunha, “ao legislador penal cabe o papel de captar as modificações sociais, o diferente 
ambiente valorativo, para os tomar em consideração quando define a área do crime”, dependência que, 
conclui a autora com base em Hans Zipf, “restringe o âmbito de decisão político criminal”. CUNHA, 
Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da 
descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995. p. 16. 

52 Como exemplo da ausência de reflexão e confronto na atividade legislativa, é notória a incoerência do 
art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), 
com pena cominada de detenção, de seis meses a dois anos, diante do art. 129, caput, do Código Penal 
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com os preceitos constitucionais, fonte dos bens jurídicos a serem selecionados. Essa 

medida salutar evita a proliferação de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, além do 

controle por meio difuso, retirando do Judiciário uma excessiva função de legislador, 

muito criticada pelos Poderes Legislativo e Executivo. 

Além disso, a edição de novas leis penais não se deve prestar a fins 

eleitoreiros, visando objetivos imediatos ou ocultos. Leis divorciadas da realidade, que 

não demonstram claramente o bem jurídico tutelado, que padecem de 

inconstitucionalidade e, principalmente, que não são precedidas pela análise dos meios 

administrativos e financeiros necessários à sua efetivação ou dos reflexos sociais da sua 

edição são leis editadas para não serem cumpridas.53 Dentre estas, as piores leis são 

aquelas precedidas por grande divulgação na mídia acerca de sua importância e 

miraculosos efeitos, relegando posteriormente aos magistrados a impopular função de 

decretar a sua ineficácia ou limitar gravemente os seus efeitos.54

Conclui-se, assim, ser impensável, na atualidade, o enfrentamento das 

questões criminais, mormente diante dessa instabilidade fática e jurisprudencial, sem 

que se tenha uma visão crítica e necessária e indispensavelmente atrelada a questões de 

política criminal. Nesse contexto, a adoção da insignificância penal se afigura uma 

alternativa viável para se alcançar o verdadeiro significado do Direito Penal. 
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A REPRESSÃO E PROIBIÇÃO AO COMÉRCIO DE DROGAS: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DA 

LIBERDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

Francisco Alexandre de Paiva Forte∗

 

RESUMO 

Esse artigo discute a política de proibição e repressão ao comércio de drogas no Brasil, 

confrontando com princípios constitucionais e direitos da pessoa humana, em particular 

a liberdade da pessoa humana que decorre da idéia de dignidade. A proibição às drogas 

não consegue impedir o fenômeno do consumo nem os hábitos de adicção. Além disso, 

o crime organizado da droga faz fortuna sem pagar tributos e está interligado às finanças 

globais. Sustenta-se que seria melhor e constitucionalmente mais defensável abolir a 

proibição ao comércio de drogas do que manter o atual clima de guerra civil no Brasil e 

na América Latina enquanto os ricos e as pessoas dos países ricos compram drogas sem 

qualquer punição severa. Entretanto, uma punição severa aos usuários de drogas seria 

brutal e irracional. E, por outra parte, uma punição branda ou do tipo faz-de-conta sobre 

os usuários contribui para deslegitimar o Direito e as instituições estatais ao mesmo 

tempo em que se endurecem as penas para os traficantes e a corrupção de agentes do 

Estado é elevada, tanto quanto o sistema penitenciário é sobrecarregado de presos 

ligados ao comércio de drogas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO DE DROGAS; REPRESSÃO; DIGNIDADE; 

LIBERDADE. 

 

ABSTRACT 

This article discusses drug prohibition and repressive policy against drugs in Brazil in 

contrast with constitutional principles and civil rights, particularly freedom based on the 

dignity of the human person. Drug prohibition can not to avoid consumption and 

addiction habits. Besides this, the drug’s organized crime makes money without pay 

taxes and it is interlinked with global finances. We assure that it would better and 

                                            
∗ O autor é graduado em Agronomia pela UFPB; graduado em Direito pela UFC. Advogado. Atualmente 
é aluno do mestrado em Direito (UFC) e Professor substituto da Faculdade de Economia, Administração, 
Atuária e Contabilidade (UFC), Fortaleza (CE). Endereço eletrônico: alexandrepforte@gmail.com 
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constitutionally defensable to abolish drug prohibition than to maintain the actual civil 

war climate in Brazil and Latin America while the richest people and people of the 

wealthy countries buy drugs without several punishment. However, a severe 

punishment of drug consumption it would be brutal and irrational. On the other hand, a 

soft punishment on drug users contribute to rot Law and State’s institutions meanwhile 

hard punishment over drug-traffikers is applied and State’s corruption is increased and 

penitentiary system is overloaded by prisoners linked to drug’s trade. 

 

KEY-WORDS: DRUG TRAFFIC; HUMAN DIGNITY; CIVIL RIGHTS; FREEDOM. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em todos os manuais de Direito Penal encontramos a afirmação de que o 

objeto jurídico das normas penais que criminalizam a produção e comércio das 

chamadas drogas ilícitas é a saúde pública. Aliás, essa parece ser uma unanimidade 

mundial. E pouco se questiona se, de fato, a saúde pública está mesmo sendo 

efetivamente protegida ou se, pelo contrário, a repressão ao comércio e produção de 

drogas está, na realidade, agravando os problemas de saúde pública à medida que 

milhares de usuários ingerem entorpecentes sem qualquer controle sanitário e 

famacológico por parte do poder público; e, em que pese todos os esforços 

governamentais e internacionais que sugam vultosas quantias do erário público dos 

países na repressão ao tráfico de drogas ao longo dos últimos cem anos1, vidas e vidas 

continuam diariamente sendo desperdiçadas ou, na melhor das hipóteses, mutiladas 

física e psicologicamente, o que repercute sensivelmente no sistema de proteção à saúde 

e em prejuízos econômicos, quiçá incalculáveis, sem falarmos do drama humano que 

atinge a todos.  

 É certo que o Direito se ocupa do dever-ser, mas nem por isso deve de todo 

desconectar-se da realidade, numa abstração refrigerada2. Há que se abrir a janela para o 

mundo e ver o que ocorre na rua ao lado, morro acima ou morro abaixo. 

                                            
1 Especialmente a partir dos anos 1960 com a burocratização e fortalecimento das agências de combate às 
drogas. 
2 O crédito desta metáfora pertence ao brilhante professor Luis Carlos dos Santos Gonçalves, do CPC 
Marcato. 
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 A política de drogas está condicionada à linha repressiva por força de 

inúmeros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Sobre a 

constitucionalização da repressão ao comércio de drogas tidas como ilícitas que ora 

discorremos, analisaremos a razoabilidade e pertinência de sua constitucionalização e a 

nova lei de drogas (Lei 11.343/2006). 

 

1. O QUE NÃO DIZEM OS CONSTITUCIONALISTAS SOBRE A 

REPRESSÃO AO COMÉRCIO DE DROGAS E O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 Passa em branco qualquer debate acerca da matéria na obra dos mais 

renomados constitucionalistas brasileiros. Veja-se a propósito, exemplificativamente, 

sem nenhum demérito aos publicistas, José Afonso da Silva (2007), Bonavides (2006), 

Bastos (1999), Moraes (1999). E do lado português Canotilho (1993) e Jorge Miranda 

(1997).  

 Primeiramente registramos que as constituições de 1824 e 1891 moldadas 

segundo o ideário liberal, restrita à proteção das liberdades e demarcação dos poderes e 

organização do Estado, não contêm qualquer dispositivo que aponte para a repressão e 

criminalização do comércio de drogas. 

 As Constituições de 1934, 1937 e 1946 também não fazem qualquer 

referência à repressão ao comércio de drogas. 

 A Constituição de 1967 é a primeira a fazer referência à repressão, mas 

exclusivamente num tópico de organização administrativa, qual seja, das atribuições da 

polícia federal. In verbis: 

“Art 8º - Compete à União:”  
(...) 
“VII - organizar e manter a policia federal com a finalidade de 
prover:  
a) os serviços de política marítima, aérea e de fronteiras;  
b) a repressão ao tráfico de entorpecentes;” 
(...)  

. 

 A Constituição de 1969 repete o dispositivo da anterior, sem qualquer 

modificação. Entretanto, esta referência expressa, ainda que sob os moldes de um 

regime político autoritário não eleva ao plano constitucional a repressão ao tráfico de 
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drogas, pois limita-se a prescrever as atribuições da polícia federal, ficando a repressão 

a cargo da legislação infraconstitucional. 

 A Constituição de 1988 mantém a atribuição da polícia federal no combate 

ao tráfico de entorpecentes (art. 144, § 1º, inc. II). E eleva ao status de norma 

constitucional a repressão ao comércio de drogas, fato que se torna de extrema 

relevância em qualquer política alternativa que se pretenda adotar acerca da questão, 

uma vez que o Estado, não pode desbordar do norte constitucional apontado a não ser 

por meio de reformas ou reinterpretações constitucionais que, diga-se de passagem, não 

sendo fáceis em temas mais amenos, com menos facilidade se mostra nestas águas 

tormentosas de ervas, drogas sintéticas e pó. Vamos ao texto em vigor: 

Art. 5º:... 

(omissis) 

“XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 

crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;” 

(...) 

“LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 

em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou 

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes 

e drogas afins, na forma da lei;” 

 

 A primeira questão que surge é se os incisos XLIII e LI do art. 5º inserem-se 

de fato e de direito no rol das cláusulas pétreas e, portanto, petrificadas estão até que 

sobrevenham ares de uma nova ordem constitucional. Ou seja, se estes dispositivos são 

irreformáveis via emenda constitucional. A melhor exegese, ao que nos parece, consiste 

em tomá-los como normas constitucionais nas quais o único direito efetivamente 

consagrado e, neste ponto, petrificado, irreformável, é a vedação de extradição do 

brasileiro nato e do naturalizado, excetuado o naturalizado traficante. De sorte que a 

criminalização, com verniz hediondo, do tráfico de entorpecentes não assegurando 

direitos pode ser reformada em prol dos súditos atingidos pela norma. Veja-se a 

propósito que o recém-incluso § 3º do art. 5º, combinado com o § 2º do referido artigo, 

da Constituição Federal, cria um sistema aberto de incorporação de direitos humanos, o 

que pressupõe sempre o avanço em prol da liberdade e dignidade da pessoa humana e 
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não o inverso, a imposição estatal, o fardo da criminalização. Assim, parece-nos 

perfeitamente possível emenda constitucional, independentemente de ser decorrente de 

tratado internacional referendado em quorum qualificado, ou decorrente de projeto de 

emenda constitucional de iniciativa parlamentar, que venha, por exemplo, impedir a 

extradição de brasileiro naturalizado qualquer que seja o crime que ele tenha cometido, 

inclusive o tráfico de entorpecentes. Tanto quanto seria viável abolir a criminalização 

do tráfico. Pelo menos neste ponto não há engessamento. Da mesma forma que existem 

cláusulas pétreas fora do art. 5º da Constituição Federal, nada obsta que no referido art. 

5º inexistam tais cláusulas, pois o que vislumbrou o Poder Constituinte originário foi 

vedar qualquer tentativa de abolir os direitos fundamentais e não a de ampliá-los. 

 É ponto pacífico entre os estudiosos que o reconhecimento e proteção dos 

direitos fundamentais é um dos objetivos das constituições modernas (CANOTILHO, 

1993, p. 12).   

 

2. O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DA CRUZADA MORAL 

CONTRA AS DROGAS 

 

 A imposição de uma correta condução de vida aos outros através do direito 

penal é inadequado, tanto quanto a criação de figuras delitivas que não impliquem lesão 

real ou potencial a bens jurídicos (MORRIS & HAWKINS, apud TOLEDO, 2001). 

 Por sua vez, a idéia de bem jurídico está no centro da questão penal, atuando 

como critério limitador na formação do ilícito penal (WÜRTENBERGER, apud 

TOLEDO, 2001). 

 Seria mesmo a saúde pública o bem jurídico protegido com a criminalização 

do comércio, produção e porte de entorpecentes? Ou será que o bem jurídico protegido 

é apenas a moral vitoriana e totalitária de uma civilização, ou mais precisamente, de 

uma casta social que se vangloria da liberdade de consciência e da ciência, mas treme 

ante o fato de algumas pessoas decidirem ingerir certas substâncias psicoativas e 

narcóticas? 

 Mesmo adotando-se uma posição abertamente moralista não há espaço 

racional, no nosso entendimento, para suportar uma política proibicionista ao uso de 
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drogas. A esse respeito diz o teólogo Johannes Gründel3 (1988, p. 169-170, apud 

TOLEDO, 2001): 

Nem tudo que é imoral tem logo de ser castigado. Só 

quando a vida comunitária for afetada de maneira grave 

ou quando os direitos da pessoa forem desprezados é que 

o direito penal tem de cuidar da proteção correspondente. 

Assim é preciso distinguir entre imoralidade e 

punibilidade.  

 

No sentido de Gründel, encontramos o pensamento de Hugo Grócio 

(PRODI4, 2005, p. 394). E Jonh Stuart Mill (1980, p. 303), na sua célebre obra On 

liberty, segundo o qual a pessoa deve ser livre, tanto legal quanto socialmente para agir 

e suportar as conseqüências do seu ato se esta conduta não afeta os interesses e direitos 

das outras pessoas, sem que isso implique numa indiferença egoística. O fato, segundo 

Mill é que a ninguém é dado impor a uma pessoa adulta o que ela deve ou não fazer em 

seu próprio benefício. Por sinal, o princípio do dano, de Mill, que justificaria uma 

intervenção da sociedade foi obra de debates nas cortes canadenses (Cf. GOETZ, 2001). 

Dworkin (2002), na esteira do pensamento liberal de Mill, refuta a tese de Lord Devlin 

de que o direito deveria ser usado em defesa de uma moralidade, da mesma forma que 

pode utilizá-lo para impedir a traição. Não obstante, o próprio Devlin, acerca do famoso 

Relatório Wolfenden de 1957 e da conferência que proferiu acerca do homossexualismo 

e sua criminalização, esposa a tese de que o direito deve “abster-se de interferir sempre 

que detectar qualquer indecisão, indiferença ou tolerância latente na condenação social 

da prática” (DWORKIN, 2002, p. 376). Ora, em relação ao consumo e comércio de 

drogas alguém duvida da larga tolerância, conivência e indiferença por todas as classes 

sociais em relação a tais práticas? Se dúvida há, o recém-lançado filme “Meu nome não 

é Johny5”, com Selton Melo no papel principal, pode elucidar essa questão. De sorte 

que, mesmo admitindo a tese de Devlin, da possibilidade de uma sanção penal em 

proteção da moral, no caso das drogas não há substrato cultural suficiente a suportar a 

proibição. E, menos ainda, a proibir o comércio e permitir o consumo, pois neste caso 

deparamo-nos com uma hipocrisia legal que, felizmente ou infelizmente, tem sido 

                                            
3 Temas atuais de teologia moral. Petrópolis: Vozes, 1973. Apud Toledo, 2001. 
4 PRODI, Paolo. Uma história da justiça: do pluralismo dos foros ao dualismo moderno entre consciência 
e direito. Trad. Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005. (justiça e direito) 549 p. 
5 Diretor: Mauro Lima. 2008. 
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trilhada. A política de redução de danos, sem embargo dos aspectos positivos para os 

usuários, tem o nefasto efeito de deslegitimar o sistema legal, ante a flagrante hipocrisia 

de considerar os usuários pobres vítimas indefesas dos traficantes, tema aliás que já 

tratamos em artigos anteriores (FORTE 2007, a e b) 

O professor Francisco de Assis Toledo (op. cit., p. 19) reforça o que temos 

dito ao sustentar que um sistema que cria figuras delitivas que não oferecem lesão real 

ou potencial a bens jurídicos resulta num sistema que pune o modo de ser ou pensar do 

agente.  

É bem verdade que o argumento mais forte de toda a doutrina proibicionista 

ao uso de drogas consiste em enquadrar tal comportamento como potencialmente lesivo 

ao bem jurídico protegido, que no caso seria a saúde pública, a incolumidade pública. O 

usuário de drogas na ficção da lei oscila entre um inocente indefeso, vítima e incapaz de 

qualquer escolha racional a um assassino em potencial, um assaltante em potencial, um 

forte candidato a terrorista e, na melhor das hipóteses, um financiador de 

contrabandistas de armas que alimentam os terroristas. Em suma, há sempre um 

argumento forte para justificar a proibição ao uso de drogas e garantir uma dupla 

reserva de mercado: a reserva de mercado das indústrias do álcool e do tabaco e a 

reserva de mercado do negócio lavável do narcotráfico, imune à tributação e longe de 

qualquer controle das autoridades sanitárias. Maria Cecilia Dómine, em artigo publicado 

na Revista de Derecho (2006, 1: 83-132) defende que as finanças modernas e o crime 

organizado global necessitam da supressão de regulamentações e dos controles cívicos 

estatais, dados os imponentes movimentos fluxos de capitais.  

Segundo Morais6 (2006) a política proibitiva da droga centra-se na idéia de 

que o Poder Público seria capaz de dissuadir os potenciais usuários, tanto quanto os 

usuários efetivos e os comerciantes (traficantes) de drogas. Embora o autor referido seja 

contrário à legalização do comércio de drogas, pois esta acabaria baixando ainda mais o 

preço que já está em queda sem que isso inviabilizasse o negócio do tráfico, em face do 

caráter inibidor que a ilegalidade tem na distribuição das drogas, coloca-se ele na defesa 

da descriminalização do uso e afirma que “a repressão jurídico-criminal ao uso e ao 

tráfico de drogas não tem efeitos significativos sobre o preço e o consumo da cocaína e 

da maconha”. E a maior ameaça da ilegalidade das drogas está justamente no “poder 

                                            
6 MORAIS, Paulo César de Campos. Criminalização, Mercado e Controle de Drogas. Disponível em: 
htttp://www.crisp.ufmg.br/criminalizacao_mercado_controle_drogas.pdf. Acesso em: 21 dez. 2007.
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violento, desafiador e corruptor do Estado democrático liberal que  emana  do  tráfico  e  

do  chamado  ‘crime  organizado’”.  

Por incrível que se nos pareça, a proibição ao comércio de drogas encontra 

justificativa formal no utilitarismo. Pois, segundo essa doutrina clássica de Bentham e 

Mill, uma ação é boa se as suas conseqüências aumentam a felicidade do maior número 

de pessoas (Rawls, 2002)7. Nada mais utilitarista, no plano teórico da justificação das 

políticas públicas, do que proibir o comércio de certas drogas com vistas a aumentar a 

felicidade geral, a segurança da sociedade, para salvar nossos meninos das garras dos 

traficantes. Os políticos, burocratas e estadistas vêem nisso quase que uma fórmula 

mágica para adentrar o paraíso, talvez até melhor do que a caridade. Rawls (op. cit.) 

tenta mostrar a incompatibilidade do utilitarismo com os princípios da constituição 

norte-americana. Mas, esse mesmo utilitarismo, que Rawls (op. cit.) pretende adotar 

com moderação, também pode justificar o argumento da não-proibição das drogas. 

Basta fazer as contas: a relação custo-benefício da proibição e a relação custo-benefício 

da legalização. 

 Por sua vez, Habermas (1997, a e b) defende que um poder exercido nas 

formas do direito positivo deve a sua legitimidade a um conteúdo moral implícito nas 

qualidades formais do direito. A legalidade só pode produzir legitimidade, na medida 

em que a ordem jurídica reagir à necessidade de fundamentação resultante da 

positivação do direito, na medida em que forem institucionalizados processos de 

decisão jurídica permeáveis a discursos morais. A racionalidade procedimental dos 

discursos morais é incompleta, ao passo que a racionalidade dos processos jurídicos é 

mais completa, uma vez que dependem de critérios instititucionais independentes a 

conferir a conformidade com as regras. E, ensina ainda o brilhante filósofo, que a 

qualidade racional da legislação política não depende apenas do modo como maiorias 

eleitas e minorias protegidas trabalham no interior dos parlamentos, mas também do 

caráter discursivo da formação não-institucionalizada da vontade na esfera pública 

política. Idéia essa muito próxima, devemos convir, do culturalismo fervorosamente 

advogado por Oliveira Viana (1999) que deita suas raízes na contribuição dada pela 

escola histórica do direito. Aliás, o próprio Habermas (op. cit.) afirma que o direito 

racional foi introduzido como equivalente para o direito sagrado profanizado e para um 

direito consuetudinário esvaziado, capaz de preservar um momento de indisponibilidade 

                                            
7 A afirmação de Rawls restringe-se a conceituar e criticar o utilitarismo; as inferências sobre o 
proibicionismo às drogas são nossas. 
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para o direito positivo. “No direito racional (p. 237-238) articula-se um novo nível pós-

tradicional da consciência moral, que submete o direito moderno a princípios e o 

transpõe para o nível da racionalidade procedimental”. O que não exclui, portanto, o 

substrato cultural pulsante, vivificador do ordenamento jurídico. 

 Trazemos à baila estas considerações filosóficas para assentar que a 

proibição ao comércio de drogas, - assim mostram as evidências de toda ordem -, ignora 

por completo a realidade vivida pelos usuários, comerciantes e dependentes de drogas, 

pois já partem de pressupostos equivocados, fundados muito mais no temor da ameaça à 

sobrevivência da sociedade do que na realidade facilmente inferida pelas estatísticas e 

por diversas técnicas sociológicas, inclusive o contato direto com os envolvidos. 

Curiosamente as justificativas à proibição poderiam com muito mais razão serem 

evocadas para proibir as bebidas alcoólicas. Mas, quem se atreveria a enfrentar as 

multinacionais do álcool para abrir caminho aos novos traficantes de bebidas sem 

qualquer controle estatal?  

       

3. A EFICÁCIA E O CUSTO SOCIAL DA NORMA PROIBITIVA 

AOCOMÉRCIO DE ENTORPECENTES 

 

 O princípio da máxima efetividade deve ser aplicado na interpretação 

constitucional de modo a atribuir-se às normas constitucionais o sentido que lhes 

empreste maior eficácia ou efetividade. 

 O princípio da concordância prática indica que, em caso de conflito entre 

bens constitucionalmente protegidos, o resultado da interpretação realizada não deve 

implicar sacrifício de um bem e afirmação de outro. 

 De acordo com Canotilho (op. cit., p. 366): 

 O que importa num Estado constitucional de direito não será 

tanto saber se o que o legislador, o governo ou o juiz fazem são 

actos legislativos, executivos ou jurisdicionais, mas se o que 

eles fazem pode ser feito e é feito de forma legítima. 

 

 Assim, em que pese o sentido da Constituição ser ditado na prática pelo que 

diz o STF, formulamos um problema a ser resolvido no plano teórico: a liberdade e 

dignidade da pessoa humana é conciliável com a repressão ao comércio de drogas? Ou 
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noutros termos, é possível adotar uma concordância prática entre a proibição às drogas e 

a liberdade do indivíduo, emprestando máxima efetividade à liberdade? 

 O Professor Raimundo Bezerra Falcão (1997, p. 247) ensina que o custo 

social da interpretação deve ser levado em conta em face da ilegitimação da norma 

conducente à injustiça ou de interpretações acarretadoras de um custo social muito 

elevado, custo esse que acarreta uma provável perda de eficácia da norma. 

 Paul Roubier (1951; apud DANTAS, 2004) afirma que o direito repousa em 

última análise sobre uma filosofia dos valores. No caso específico da proibição ao 

comércio de drogas, daí tidas por ilícitas, a axiologia se faz presente de forma 

contundente. A liberdade de escolha de drogadição do indivíduo, em que pese o 

disposto no art. 4º, inc. I da Lei 11.343/20068 é afastada em prol de um pretenso 

interesse público da coletividade que, não obstante, essa mesma coletividade vê-se 

ameaçada dia e noite por balas perdidas e por um sistema penitenciário superlotado de 

traficantes e criminosos associados ao tráfico de drogas, sem que se chegue ao menos a 

uma redução justificável no consumo de drogas. Pelo contrário, Misse9 (2007) analisa 

dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, onde constata que após o 

endurecimento da legislação de drogas em 1966 - na esteira do que preconiza a 

Convenção Única de 1961 da ONU ampliando o alcance das medidas proibicionistas 

(Vide FORTE, 2007a; RODRIGUES, 2002) – há uma redução nos processos judiciais 

de incriminação por tráfico de drogas e a explicação mais plausível, segundo o 

renomado pesquisador, não decorre dos efeitos dissuasórios da nova e severa legislação 

repressora, mas, sim, do “alargamento das transações ilícitas entre policiais e usuários” 

e “entre policiais e traficantes”. O propinoduto, a concussão, corrupção ativa e passiva 

de policiais e de outros agentes do Estado é o que Misse (2007) chama de troca de 

mercadorias políticas, configurando um mercado ilegal parasitário que tem como 

hospedeiro o mercado ilegal que oferece bens econômicos ilícitos. E não raro ocorre a 

sobreposição do parasita sobre o outro, como, por exemplo, na ocupação de pontos de 

venda de drogas (antes ocupados por traficantes) por policiais-traficantes ou na venda 

clandestina de outros bens. 

  Habermas (1997, op. cit.,p. 50-54) diz bem que a validade social e a 

obediência fática de uma dada norma variam “de acordo com a fé dos membros da 
                                            
8 “...respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à 
sua liberdade”. (grifo nosso) 
9 MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de Janeiro. 
Estudos Avançados 21(61), 2007. p. 139-157. 
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comunidade de direito na legitimidade”, e esta fé, apóia-se na fundamentabilidade das 

respectivas normas. Quanto menor a legitimidade, mais imperioso se torna à 

estabilização de uma ordem jurídica fatores como intimidação, poder das circunstâncias, 

usos e costumes. No Rio de Janeiro, pelo menos, verifica-se que nada disso é capaz de 

estabilizar a ordem jurídica que combate a (des)ordem do comércio de drogas. Pelo 

contrário, a intimidação, o poder das circunstâncias, os usos e costumes têm feito as 

populações afetadas e ligadas ao tráfico de drogas, incluindo os bacanas ricos que 

consomem cocaína, conviver com dois ordenamentos distintos, sendo que o 

ordenamento racional, do Estado, sofre já um acentuado processo cancerígeno, donde 

valho-me da metáfora da então deputada Denise Frossard10 – de que em vez de estados 

paralelos teríamos um processo de transversalidade do Estado.   

 Corroborando a ineficácia da repressão ao tráfico de drogas ou, ao menos, o 

elevado custo social da política proibicionista a tornar injusta e ilegítima a norma, 

Adorno e Salla (2007)11 relatam dados do Ministério da Justiça e do IBGE acerca da 

taxa de encarceramento por 100.000 habitantes, cujos números saltaram de 30 em 1969 

para 214,8 em 2006, resultando em números absolutos em mais de quatrocentos mil 

pessoas presas, sendo que a partir de 1988 a taxa de encarceramento mais que dobra, 

justamente o período em que a repressão ao tráfico de drogas passou a ser mais severo 

com a entrada em vigor da Constituição Cidadã de 1988, Constituição essa, em vigor, 

que equipara o tráfico a crime hediondo. E aqui bem que calharia parafrasear o bandido 

Lúcio Flavio12: cidadão é cidadão e traficante é traficante. E que estes apodreçam se 

forem garfados pelo sistema penitenciário. 

 Nos Estados Unidos, Boaz e Lynch (2004)13 relatam que as despesas 

federais com a proibição passaram em dez anos de 88 para 982 milhões de dólares no 

ano de 2004, sendo que o custo total da proibição às drogas é de aproximadamente 19 

bilhões de dólares14, no ano de 2004, com mais de 1,5 milhão de prisões e mais de 400 

                                            
10 Em entrevista à Tribuna da Imprensa durante campanha eleitoral em 2006. 
11 ADORNO, Sérgio; e SALLA, Fernando. Criminalidadde organizada nas prisões e os ataques do PCC. 
Estudos Avançados 21 (61), 2007. p. 7-29 
12 “Bandido é bandido e polícia é polícia.” De acordo com Misse (2007) a frase era uma alusão à proteção 
oferecida por policiais a bicheiros, de modo que, na realidade, Lúcio Flavio revela com este truísmo 
aparentemente simplório exatamente o oposto: as mercadorias políticas, onde o agente da lei não é tão 
seguidor dela. A deslegitimação do ordenamento jurídico recebe importante colaboração desses agentes 
corruptos e corruptores. 
13 BOAZ, David; LYNCH, Timothy. Cato Handbook on Policy: the war on drugs. Ago. 2004. Disponível 
em www.cato.org. Acesso em jan. 2008. 
14 O Dr. Dráuzio Varella (http://www.drauziovarella.com.br), afirma que o custo anual é de U$ 40 bilhões 
de dólares nos Estados Unidos, cujo efeito é o crescente mercado consumidor. 
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mil prisioneiros por crimes de porte ou de tráfico de drogas, o que representa mais de 

60% da população carcerária federal. Por essas e outras evidências do fracasso 

proibicionista inúmeras pessoas de renome nos Estados Unidos têm entendido que a 

única saída é a mesma dada ao fracasso da proibição ao álcool nos anos 20 e 30 do 

século passado.  

 A maximização incontrolável e generalização desmesurada da repressão 

resultam da crença moderna na tecnologia penal em solucionar problemas como o das 

drogas e do terrorismo. E, na América Latina, em particular, o direito penal do inimigo, 

ou direito penal de emergência, com pretensão de legitimar um permanente estado de 

exceção, consolida-se com a radical ruptura dos sistemas de garantias no combate à 

criminalidade organizada do narcotráfico (CARVALHO, 2007). Na prática, diz ainda o 

pesquisador Salo de Carvalho, o Direito Penal do inimigo tende a criar uma distinção 

entre pessoas (cidadãos que aceitam o pacto social) e não-pessoas, os inimigos que 

devem ser combatidos com instrumentos de exceção. 

 O curioso, no que diz respeito ao narcotráfico, sem adentrar o mérito se o 

direito penal do inimigo seria ou não razoável em alguma outra situação, é que, no caso 

específico da produção e comércio de drogas, as não-pessoas, os traficantes, prestam 

serviços – sujam as mãos – às pessoas que desejam usar determinadas substâncias 

químicas proibidas. Ou será que os traficantes têm um poder de enfeitiçar as mentes dos 

usuários de drogas, tornando-os fantoches, sonâmbulos? Incapazes do mínimo de 

escolha racional? Teriam os traficantes tal poder? 

 Ivo Dantas (2004) informa-nos da imutabilidade relativa do texto 

constitucional. Embora possa parecer trivial, na aplicação prática do direito e, mesmo 

em estudos teóricos como este, tal fato pode passar desapercebido, levando-nos a tomar 

uma dada norma constitucional como mutável somente mediante um processo 

revolucionário, mormente se está insculpida no art. 5º que cuida dos direitos 

fundamentais. 

 Habermas (1997) afirma:  

“A legitimidade do direito positivo não deriva mais de um 

direito moral superior: porém ele pode consegui-la através 

de um processo de formação da opinião e da vontade, que 

se presume racional”. (p. 319) 

 Luis Díaz Muller (1994) sustenta que o fenômeno do comércio de 

entorpecentes e o erro de percepção e de método na política prática face a este 
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fenômeno (enfoque policial e sanitário) ataca os valores sociais, afeta a soberania 

nacional, altera a ordem econômica, altera a ordem política e “liquida a essência mesma 

do Estado de direito ao desafiar abertamente o princípio da separação de poderes e 

danificar a eficácia e a imagem do poder judicial”. (p. 14) 

 No Canadá David Goetz (2001)15 confirma que as decisões judiciais que 

reconheceram o direito de uso terapêutico da maconha, assim como os argumentos 

daqueles que atacam a proibição em geral da maconha, fundamentam-se na seção 7 da 

Constituição canadense, a saber, nas garantias fundamentais da vida, da liberdade e 

segurança da pessoa e no direito de não ser apenado sem a observância dos princípios 

fundamentais da justiça. Em 1985 a Juíza Madame Wilson, relata Goetz, começou a 

esboçar a tese no caso Operation Dismantle v. The Queen de que a liberdade da pessoa 

pressupõe a liberdade do indivíduo fazer escolhas existenciais importantes sem a 

interferência do Estado, chegando a mesma magistrada a escrever em 198816 que: 

 

 ...um aspecto do respeito à dignidade humana no qual a Carta 

está fundada é o direito de tomar decisões pessoais 

fundamentais sem a interferência do estado. Esse direito é um 

componente crítico do direito à liberdade [...]. Esse direito, 

propriamente construído, garante ao indivíduo um grau de 

autonomia em tomar decisões de importância pessoal 

fundamental (tradução livre).   

 

 O caso acima foi usado como precedente por um acusado por uso ilegal de 

drogas (R. v. Hamon, 1993, op. cit.) na Corte de apelação de Quebec, cuja decisão da 

Corte foi contrária à tese do acusado e levado o caso à Suprema Corte canadense o 

acusado também restou vencido, não aceitando aquela instância máxima da justiça 

canadense a tese de que a diferenciação entre maconha, de um lado, e cigarro e álcool, 

do outro, seria injusta e irracional. Portanto, apesar da importância deste 

desenvolvimento jurisprudencial desbravado pela Juíza Wilson, reconhece Goetz que 

ainda não se chegou no nível de dar uma ampla proteção à liberdade a ponto de admitir-

se o uso recreacional de drogas. 

4. A NOVA LEGISLAÇÃO DE DROGAS NO BRASIL - LEI 11.343/2006 

                                            
15 DRUG PROHIBITION AND THE CONSTITUTION. Disponível em 
www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/library-e/drugs-e.htm. Acesso em jan. 2008. 
16 R. v. Morgentaler case, conforme referência de Goetz, op. cit., p. 4-5. 
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 A nova lei de drogas confere aos usuários maior dignidade, entretanto 

reserva aos traficantes de drogas tratamento severo. Veja-se a propósito o disparate 

desproporcional entre as penas de fachada destinadas aos usuários e as penas do cárcere 

destinadas aos traficantes (arts. 28 e 33). 

  Comentando a nova Lei de Drogas, o Professor e Procurador Regional da 

República Luiz Carlos dos Santos Gonçalves17 aponta com precisão que a 

descarceirização do usuário no crime de porte e uso de drogas ilícitas18 em 

contraposição ao endurecimento dos crimes de tráfico, além de diminuir o efeito 

dissuasório da lei penal reforça a desconfiança de que “o Direito Penal trata 

desigualmente ricos, remediados e pobres”. 

Na prática já vivemos a era, senão da descriminação do consumo, mas da 

tolerância legalizada, institucionalizada, do consumo com um tratamento dual, 

diferenciado, aos traficantes, punidos com penas severas. Parte da sociedade pouco está 

se lixando em saber se o pobre será preso por consumo de drogas ou por tráfico. Mas, 

quando a coisa diz respeito ao filho de um médico, de um advogado, de um magistrado, 

de um deputado ou empresário, então cria-se uma brecha no ordenamento jurídico para 

tratar o usuário com uma medida despenalizadora. Bem verdade que a descriminação 

abrangeria a todos. Mas, ela é pensada essencialmente para proteger as classes bem 

dotadas.  

 Paulo Rangel, ilustre promotor de Justiça e professor (RANGEL, 2007, p. 

110) aponta a inutilidade do processo nos casos de porte de drogas, tipificado no art. 28 

da Lei 11.343/2006. E mesmo sendo contrário à legalização, ante a ausência de proposta 

alternativa e educativa, o ilustre promotor de Justiça teve a grandeza de reconhecer que 

seria melhor “fazer uma abolitio criminis do porte de drogas, embora com sérias 

repercussões no âmbito da saúde pública” (op.cit., p.112), legalizando o porte de drogas 

para o consumo pessoal.  

 Acerca da nova lei de drogas, já escrevemos na Revista eletrônica Consultor 

Jurídico19 sobre a irracionalidade da lei que proíbe e reprime o comércio de drogas, 

como causa de anomia a incrementar a desordem e todas as mazelas institucionais da 
                                            
17 OS CRIMES DA NOVA LEI DE TÓXICOS: PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES. Acessível em fev./2008 
no endereço http://www.marcato.adv.br/cpc_academico/apoio/comentarios/LeiToxicosComentada.doc 
18 O Supremo Tribunal Federal já assentou que a Lei 11.343/2006 não descriminalizou o uso e porte de 
drogas: RE 430105 QO/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 13.2.2007 (Informativo 456, fev/2007).  
19 Fogo cruzado: Regulamentação da venda de droga pode ser a única solução. Disponível em 
www.conjur.com.br. Acesso em 25 de out. 2007. 
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crise de autoridade (FORTE, 2007 b). Pensamento este aliás, corroborado pela doutrina 

de um Oliveira Viana (1999) que defende com veemência o culturalismo em vez do 

legalismo elitista que ignora o saber e o modo de vida do povo. 

 Entretanto, a barreira do Direito internacional, na figura da ONU, em 

especial a Convenção já referida, de 1988, inibe qualquer iniciativa política mais 

ousada. Inegavelmente a soberania perdeu sua força absolutista. Vivemos num mundo 

cada vez mais interligado normativamente. E no que pertine ao comércio – e definição 

da ilicitude – das drogas isso é mais notório e relevante. Mas, também confuso, pois é a 

corrente universalista, a defender a universalização dos direitos humanos, acusada pelos 

relativistas de “invocarem o tráfico de drogas como pretexto para intervir na soberania 

dos países subdesenvolvidos” (FARIA,1994, p. 53-60. Cf. PINHEIRO, 1998 e 

TRINDADE, 1997, p. 177-206; apud AMARAL JÚNIOR, 2002, p. 57). 

 No Canadá, novamente recorremos ao brilhante trabalho de David Goetz 

(op. cit., p. 24, caso Parker, 2000), a Suprema Corte ao eximir um usuário medicinal de 

maconha das penas da lei argumentou que a Convenção das Nações Unidas de Drogas 

Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas de 1988 não poderia acarretar penalidade ao 

Canadá porque o país era também signatário da Convenção Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, cujo artigo 12 reconhece o direito ao mais amplo gozo 

da saúde física e mental. 

 Logo, é possível defender ponto de vista diferente com base em outras 

convenções internacionais, na Carta de Direitos Humanos, no princípio da liberdade e 

da dignidade da pessoa humana, sem recorrer unicamente ao princípio da soberania 

nacional. 

 No Brasil, o Senador Jefferson Perez deixa a entender que o Brasil não teria 

força suficiente para legalizar as drogas sem o aval de uma convenção internacional no 

âmbito da ONU (FORTE 2007, a). E, em comunicação pessoal (via correio eletrônico, 

março/2006), o mesmo parlamentar disse que o momento é de debater a legalização, 

mas não há clima para apresentar projeto de lei sem antes haver um amplo debate na 

sociedade. 

 A legalização tem sido defendida por gente dos mais variados matizes 

ideológicos. A exemplo, citamos Milton Friedman e Ian Catto do partido dos Tories na 

Escócia, este último tendo publicado, com a chancela dos líderes do partido, um ensaio 

(The Blue Book) em que, rompendo a tradição conservadora, defende abertamente a 
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legalização das drogas e denuncia que os políticos em geral colocam-se contrários à 

legalização porque têm medo de serem vistos como adeptos das drogas.  

Em Portugal, Pinto Coelho, diretor da Associação para Portugal Livre de 

Drogas, uma entidade civil que se coloca contra a descriminação e legalização das 

drogas, afirma que a descriminação, ou descriminalização, do consumo levou ao 

aumento de usuários de drogas. E se houver a legalização inevitavelmente continuará 

aumentando o número de dependentes, opinião em parte compartilhada por Dráuzio 

Varella e que também compartilhamos nesse ponto: se houver legalização seguramente 

haverá aumento de consumo.  

Essa crítica dos proibicionistas é inteiramente procedente. Entretanto a 

sociedade precisa fazer uma escolha: num extremo a morte por overdose dos 

dependentes – ou adictos - de drogas; no outro, a guerra civil em meio à barbárie e 

desordem institucional. 

 Buchanan e Brennan (1985)20 apontam que a jurisprudência anglo-

americana, contrariando a filosofia dos fundadores do constitucionalismo norte-

americano, cuida com zelo da chamada regra de razão (rule of reason), mas negligencia 

a razão das normas. E complementam os autores citados que “no nível mais 

fundamental as normas encontram sua razão no desejo perene do povo viver 

coletivamente em paz e harmonia sem a guerra contínua hobbesiana de um contra 

todos” (op. cit., prefácio, p. xv). Por outro lado, a ampla ignorância acerca da razão das 

normas (reason of rules) inviabiliza qualquer mudança qualitativa na ordem 

constitucional. 

 Na linha de pensamento dos autores referidos acima, questionamos, em que 

pese a Suprema Corte do Canadá ter rechaçado a similaridade entre a maconha e as 

drogas legais, se, em sendo legítimo, constitucional e razoável em prol da saúde pública 

proibir o uso recreativo de drogas psicoativas e narcóticas, não estaria na hora de 

também reinventar a proibição do álcool e, para garantir ainda mais a saúde pública, 

proibir também o fast food? Pois, nem mesmo as autoridades duvidam do risco 

associado ao álcool e quanto ao fast food o próprio nome já representa uma epidemia 

que empobrece a nossa língua e dilata o estômago. É regra simples de hermenêutica de 

que onde existe o mesmo fato deve aí também existir a mesma razão de decidir. E se há 
                                            
20 The reason of rules : constitutional political economy / Geoffrey Brennan, 
James M. Buchanan.p. cm. — (The collected works of James M. Buchanan ; v. 10) 
Originally published: Cambridge ; New York : Cambridge. Disponível e moll.libertyfund.org 
University Press, 1985. 
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alguma diferença significativa entre o álcool e as demais drogas (ilícitas) reside 

exatamente no potencial de catalisar atos de violência do primeiro, bem mais elevado, 

conforme refere Kleiman (1992). 

 A repressão ao uso e comércio de drogas longe de minimizar a guerra 

hobbesiana, coloca os países periféricos, em particular o Brasil, numa permanente 

guerra civil, o que contraria um dos direitos fundamentais da última geração, que é o 

direito à paz, tão enfaticamente defendido pelo brilhante jurista Paulo Bonavides21. 

 Paul Hager22 defende a inconsitucionalidade das leis que proíbem o 

comércio de drogas, primordialmente porque violam o limite imposto à atuação estatal 

(a limitação de poderes e do poder). E cita a Constituição americana que assegura a 

vigência de outros direitos reconhecidos pelo povo além dos expressamente enumerados 

na Constituição. Aliás, o proibicionismo das drogas, diz o citado autor é “um primeiro 

exemplo da aquisição ilegal de poderes pelo governo central”, no caso a União (EUA). 

Por outro lado, os estados membros da federação americana também não teriam 

legitimidade para legislar proibitivamente, pois o direito a privacidade assegurado pela 

9ª emenda constitucional veda tal ingerência. Além disso, no aspecto farmacológico, o 

álcool e o tabaco são mais viciantes23 do que as drogas usualmente proibidas24. Em 

relação à proibição da maconha (Cannabis sativa), pelo menos, diz Hager, não há uma 

só justificação racional ou científica que passe pelo crivo constitucional. E se tomarmos 

o álcool e o tabaco como parâmetros, nem mesmo a heroína e o crack25 encontrariam 

justificativa à proibição. Se é dado ao governo intrometer-se na fisiologia e bioquímica 

cerebral, ditando o que pode e não pode ser ingerido, então em princípio o governo pode 

controlar qualquer parte do corpo. 

 Além disso, a atividade criminosa violenta associada à heroína e cocaína é 

resultado do alto custo das drogas aliado ao baixo poder aquisitivo dos usuários 

dependentes, de sorte que não há uma característica famacológica indutora de violência, 

mas um reflexo da economia do mercado negro. E mesmo o maior número de 

                                            
21 Comunicação pessoal. Nota de aula, fev./2008. 
22 The Drug War and the Constitution. Disponível em 
http://www.druglibrary.org/schaffer/debate/dwarcon1.htm. Acesso em jan./2008. 
 
23 Os especialistas preferem usar o termo drug dependence e Hager prefere o termo addictiveness. 
24 Nesse particular, Kleiman (1992) cita dados que comprovam isso, apontando inclusive que o álcool é 
potencializador de comportamentos violentos muito mais do que as demais drogas. 
25 Hager cita estudo publicado pela Drug Policy Foundation (The Drug Policy Letter, v. II, n. 2, mar/apr. 
1990) que contesta o mito de que o crack seria a droga conhecida mais causadora de dependência, 
bastando experimentar apenas uma vez. 
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homicídios está associado ao uso de álcool. Aliás, essa característica do uso quiçá 

imoderado do álcool já é ponto pacífico ao menos das autoridades brasileiras que têm 

tentado implantar em várias cidades uma espécie de lei seca, restringindo a venda em 

determinados locais e horários. O difícil desse tipo de medida é justificar que os bares e 

restaurantes freqüentados pela elite fiquem abertos e os freqüentados pelos pobres 

fiquem fechados. Mas, a intenção é boa e merece de algum modo ser estudada, desde 

que não resulte numa completa proibição do álcool como quereriam alguns puritanos de 

última geração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A constitucionalização da repressão ao comércio e uso de drogas não 

constitui óbice intransponível a uma nova interpretação constitucional calcada na 

liberdade e autonomia da pessoa humana que venha assegurar o direito ao uso 

recreativo de drogas. 

 Por outro lado, o argumento principal a justificar a criminalização e 

proibição ao comércio de drogas – da proteção à saúde pública – mostra-se cada dia 

mais fantasioso, visto que os problemas associados à repressão afetam muito mais o 

sistema de saúde pública e as instituições do Estado do que as drogas em si. 

 A lei 11.343/2006, em nosso entender, mostra-se irrazoável e, por 

conseguinte, inconstitucional no ponto em que cria um sistema de penalização mais 

severo aos traficantes, independente da progressão de regime recém-admitida, em 

contraste com as penas do tipo faz-de-conta aplicáveis aos usuários de drogas. Além 

disso, a própria lei conspira contra as finalidades que persegue, uma vez que a 

descarceirização, termo eufemisticamente preferido pelo STF para cognominar o faz-de-

conta da criminalização do usuário de drogas, tem como conseqüência, aumentar ainda 

mais a demanda por drogas, como alertam com razão a maioria dos suportam a linha 

dura da política proibicionista.  

Em suma, não há milagre. E o primeiro passo talvez seja considerar as 

drogas não como problema e, sim, como um fenômeno inarredável da cultura. 

Regulamentar a produção e comércio, estabelecendo um controle de qualidade, a 

exemplo do que ocorre com a indústria do álcool e tabaco, pode ser mais efetivo para a 

saúde pública, desde que as regras não sejam excessivamente rígidas a ponto de manter 

em operação o mercado negro das drogas que passaria de tráfico a contrabando.  
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DOUTRINA MILITAR E A DEFESA DE DIREITOS: DILEMAS PARA 

REDEFINIÇÃO DO PAPEL DAS POLÍCIAS NA NOVA ORDEM 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA.  

 

Gustavo Raposo Pereira Feitosa*

 

RESUMO 

O objetivo do trabalho consiste em analisar as relações entre a estrutura militarizada das 

polícias militares e as dificuldades para a reconstrução de um modelo de segurança 

pública compatível com a nova ordem democrática e constitucional. Para isso foi 

analisado o papel histórico das polícias militares estaduais em suas relações com o 

Exército e com o sistema político, a fim de compreender melhor as origens e a 

importância da militarização e do processo de profissionalização militar dentro da 

história brasileira. O estudo revela a baixa compatibilidade das estruturas, práticas e 

formas tradicionais de interação com as autoridades civis desenvolvidas pelas polícias 

militares e as exigências jurídicas, sociais e políticas da nova realidade brasileira após 

1988. 

 

PALAVRAS-CHAVE: POLÍCIA MILITAR; MILITARIZAÇÃO; SEGURANÇA 

PÚBLICA; REDEMOCRATIZAÇÃO; POLÍCIA CIDADÃO. 

 
ABSTRACT 

The objective of the study is to examine the relationship between the structures of the 

Brazilian military polices and the difficulties to reconstruct a public security model 

compatible with the new democratic and constitutional order. To do so was considered 

the historical role of military polices and its relations with the army and the political 

system in order to better understand the origins and importance of the militarization and 

the process of the military professionalization. The study shows the low compatibility of 

the structures, practices, traditions and interactions with the civil authorities developed 

                                           
* Professor de Direito Constitucional e Ciência Política da Universidade de Fortaleza. Doutor em Ciências 
Sociais pela Universidade de Campinas. 
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by the military polices and the social, legal and political demands in the new Brazilian 

reality after 1988. 

 

KEYWORDS: MILITARY POLICE; MILITARIZATION; CITZENSHIP; PUBLIC 

SECURITY; SECURITY AND DEMOCRACY. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre a reforma do aparelho policial cresce em importância diante 

das elevadas taxas de violência e criminalidade, associada à percepção generalizada 

baixa eficiência policial. Não se trata apenas de uma questão de violação de direitos, 

mas de repensar a idéia de segurança. Em estudo sobre a segurança e a democracia, 

Fábio Konder Comparato1 observa que a etimologia do termo, segurança advém da 

idéia de isenção de cuidados e preocupações, da tranqüilidade de ânimo (sine cura, sem 

cuidado). Abrange-se ai, a segurança em seus mais diversos aspectos, quais sejam, 

culturais, econômicos, sociais, relacionados ao meio ambiente, moradia, emprego etc. 

Essa multiplicidade de aspectos reflete bem a discussão recente sobre um 

novo paradigma de cidadania, distante do conceito liberal clássico. Para Vera Regina de 

Andrade2 a valorização do indivíduo, a autonomia referindo a si, fora das condições de 

existência e produção, guia a escolha liberal pela democracia representativa e molda o 

conceito de cidadania em função da representação política. Dessa forma, a autora 

propõe uma ruptura, com a apreensão de um novo conceito através de indivíduos 

situados histórica e socialmente. 

A relação entre segurança e cidadania não se limita ao aspecto de controle 

social ou de combate à criminalidade. Pensar a segurança pública em seu aspecto força, 

mostra clara limitação. Comparato3 demonstra que a idéia de segurança nacional 

fundamentou toda a política repressiva e direcionou as ações policiais durante o regime 
                                           

1 COMPARATO. Fábio Konder. Segurança e Democracia. In: LAMOUNIER, Bolívar; WEFFORT, 
Francisco C.; BENEVIDES, Maria Victória (Org.). Direito, cidadania e participação. São Paulo: T. A. 
Queiroz Editor, 1981. p. 199. 
2 ANDRADE, Vera Regina de. A reconstrução do conceito liberal de cidadania: da cidadania moldada 
pela democracia à cidadania moldando a democracia. In: CAMPUZANO, Afonso de Július et al. O poder 
das metáforas - Homenagem aos 35 anos de docência de Luis Alberto Warat. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998. passim. 
3 Id. passim.  
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militar, gerando um efeito de insegurança coletiva.  A supressão de liberdade e as ações 

arbitrárias praticadas em nome da segurança levam, inevitavelmente, à insegurança. 

Esta alimenta a si mesmo, não havendo forma de conciliar ditadura e regime de força 

com a idéia de segurança do cidadão. Tanto a justiça como a segurança representam 

princípio-meio, valor-condição para o exercício de direitos e não um fim em si. 

O medo propagado pelo aumento da criminalidade (ou mesmo de uma 

ameaça comunista, em outro momento) parece absolutizar a necessidade de segurança e 

legitima a ação policial no embate bandido versus sociedade.  Esvazia-se o debate sobre 

a cidadania, no contexto da prática policial, não se compreendendo a necessidade de 

serem desenvolvidos freios e proteções contra a ação estatal, como parte de uma 

estrutura de garantia da segurança (lato sensu) no regime democrático. 

A cidadania pressupõe o gozo de direitos e consubstancia a tensão entre 

liberdade e igualdade4. Durante o regime militar e em toda a história brasileira, a polícia 

militar não tinha, como função primordial, a defesa de cidadãos ou a proteção a direitos 

difusos e inerentes a todos. Com a redemocratização e a Constituição Federal de 1988, a 

polícia militar desprendeu-se, gradativamente, das Forças Armadas, entrando em cena 

com esse novo papel. O momento atual obriga o convívio entre o velho aparelho 

policial repressor e o espírito nele contido, com a nova função consagrada pela 

Constituição. Assiste-se a esse choque rotineiramente sem, contudo, ter-se ainda estudos 

mais precisos para orientar uma nova postura para a Polícia Militar. 

As instituições policiais militares representam o centro do sistema de 

segurança pública dos estados brasileiros a expressão do que há de mais estável e 

longevo na história nacional. Toda reflexão sobre sua longa trajetória, as razões de sua 

continuidade institucional, de suas qualidades e dos grandes obstáculos à sua adaptação 

ao novo ambiente democrático e constitucional passam obrigatoriamente pela análise da 

militarização das polícias estaduais e seu papel nas estruturas políticas do país. 

 

1 MILITARIZAÇÃO POLÍCIAS E OS DESAFIOS PARA UMA POLÍCIA 

DENTRO DA DEMORACIA 

 

                                           
4 HAGUETTE, Teresa Maria Frota. O cidadão e o estado. Fortaleza: Edições UFC, 1994. p. 17. 
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As polícias militares não constituíam forças policiais propriamente ditas. Na 

realidade, nasceram e consolidaram-se como forças militares destinadas à guerra, ou 

seja, ao enfrentamento de coletivos armados5. Sua atuação intensa na repressão das 

diversas revoltas pelo país, na Guerra do Paraguai, o comando constante de oficiais do 

Exército e sua divisão e organização em batalhões de artilharia, infantaria e cavalaria, 

ressaltavam essa característica. O principal problema durante o Império parecia residir 

na sobreposição de funções e na exigência de trabalhos policiais para o Exército. Mas 

isso, rapidamente, mudaria e, com a República, um novo Exército começaria a nascer. 

Com o retorno dos militares aos quartéis após os primeiros anos da 

República e a redução acentuada de sua participação política, iniciou-se uma nova fase 

para o Exército brasileiro. Os problemas durante os governos de Deodoro e Floriano, as 

lutas internas, a indisciplina na corporação e o fracasso nas diversas expedições de 

combate a Canudos enfraqueceram a confiança dos oficiais no poder de sua corporação. 

Passou-se de um momento de profunda ebulição para a reflexão e a formação de uma 

nova geração de idéias, enquanto os civis, especificamente os representantes da 

oligarquia cafeeira, passavam ao poder. 

O principal passo rumo às mudanças ocorreu com o envio de cadetes para 

estagiar no Exército alemão entre 1906 e 1910. Como ministro da Guerra, o General 

Hermes da Fonseca despertou para a necessidade de uma maior preparação dos oficiais 

para a Guerra e para a revitalização das forças militares brasileiras. Em 1904, a antiga 

Escola Militar da Praia Vermelha foi fechada, após o envolvimento dos alunos em mais 

uma revolta. Dentro da corporação, existia uma segmentação entre aqueles que 

construíram suas carreiras em combate e na vida militar, os tarimbeiros; e egressos da 

Escola, com sua erudição e conhecimentos humanísticos, os bacharéis6. Hermes da 

Fonseca enquadrava-se na primeira categoria e reconhecia a fragilidade desse tipo de 

formação para uma situação de conflito armado.  

Ao chegarem da Alemanha, os jovens oficiais traziam consigo uma forte 

admiração por sua organização militar e iniciaram a luta para corrigir os graves 

problemas do Exército brasileiro. Principiaram com a edição da revista A Defesa 

                                           
5 DOMINGOS NETO, Manuel. Sobre os fundamentos da guerra. Encontro Anual da ANPOCS. XX. 
Caxambu, MG, 1996. p.5-11. 
6 SODRÉ, Nelson Werneck. História militar do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
passim. 
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Nacional, órgão de divulgação de suas idéias e projetos. O primeiro grande reflexo de 

sua luta se viu no velho problema do recrutamento. Muito antes da República, já se 

mantinha uma crítica constante às conscrições forçadas de criminosos e miseráveis e 

pouco se conseguia fazer. A lei de 1874 não chegou a ganhar efetividade e a nova lei de 

recrutamento de 1908, mais uma vez, não conseguiu alterar o perfil dos recrutas. 

Os jovens oficiais, conhecidos como jovens turcos, tinham como objetivo 

fazer do serviço militar uma obrigação de todos os jovens e trazer para a Instituição o 

controle integral do processo de recrutamento. Dessa forma, permitir-se-ia uma melhor 

seleção dos praças, um crescimento do efetivo, com a colocação dos cidadãos em armas 

na defesa do país. Somente em 1916, realizou-se o primeiro sorteio militar nos termos 

da nova lei promulgada em 1908. Todavia, o recrutamento encontrava-se sob o controle 

dos presidentes das Câmaras. Gradualmente, as reformas ganhavam corpo, o Exército 

atingia seus intentos e crescia como força política. Com a extinção da Guarda Nacional 

em 1918, caminhava-se para efetivação do monopólio das armas em torno do Exército e 

sua afirmação como instituição nacional.7

Ao mesmo tempo, negociava-se a vinda de uma Missão Militar Alemã, 

como parte do processo de modernização. A Primeira Guerra e a derrota da Alemanha 

atrapalharam os planos dos jovens turcos, mas não impediram o avanço nos seus 

projetos. Apesar de não contar com mesma admiração dos oficiais brasileiros, negociou-

se a vinda de uma Missão Francesa.  Não havia entre os oficiais unanimidade sobre a 

necessidade ou ainda a forma e as características desta missão. Existia o medo de 

mudanças que alterassem relações internas de poder e o modo como os diversos oficiais 

conseguiam prestígio e posições. Consolidou-se, paulatinamente, uma posição favorável 

à vinda dos militares franceses. 

Para Manuel Domingos8 a chegada da Missão comandada pelo General 

Maurice Gamelin, em 1919, acelerou o processo de transformação e se refletiu 

principalmente nos seguintes pontos: 1. Adoção e aplicação do serviço militar 

obrigatório; 2.Grande ampliação dos efetivos, numa relação direta com a mudança no 

                                           
7 CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas na Primeira República: o Poder Desestabilizador. In: 
FAUSTO, Boris. História geral da civilização brasileira - o Brasil republicano. 2. ed.  São Paulo-Rio de 
Janeiro: Difel, 1978. t. III. v.2. passim. 
8 DOMINGOS NETO, Manuel, Influência estrangeira e luta interna no exército (1889-1930). In: 
ROUQUIÉ, Alain (Coord.). Os partidos militares no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1992. p.47-48. 
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recrutamento; 3. Renovação nos armamento e melhoria nas instalações; 4. Implantação 

de uma nova estrutura organizacional; 5. Reforma completa do ensino, com maior 

ênfase à formação verdadeiramente profissional; 6. Adoção de novas regras para 

promoção, reduzindo-se a influência do apadrinhamento político. 

Os efeitos das mudanças foram enormes. A formação e a progressão na 

carreira dividia-se em várias etapas e a chegada ao comando dependeria da passagem 

por uma preparação mais séria. Reorganizou-se o Estado-Maior como órgão 

responsável pela coordenação e planejamento das defesas do país e para mobilização da 

nação no esforço de guerra. Criou-se um curso do Estado-Maior, destinado a formar os 

seus membros, e lá nasciam as bases teóricas que orientariam a atuação dos oficiais 

permanentemente.  

A segurança do país, a defesa nacional, não poderia viver sob o controle de 

instáveis grupos políticos e caberia aos militares orientar o trabalho permanente de 

preparação para a guerra. Organismos militares, indústria, povo, instituições políticas, 

em suma, todo o país precisava preparar-se para uma situação de conflito. Um país 

preparado para lutar contra seus inimigos precisava de projetos claros e abrangentes 

para todos os setores da sociedade. A modernização do Exército significava também 

mudar o país. Consciente de sua força e importância, logo seus planos entrariam em 

prática e marcariam, permanentemente, a história brasileira até hoje. 

A construção de uma instituição forte e de uma política de segurança para o 

país misturava-se, cada vez mais, com um projeto de desenvolvimento nacional e de 

manutenção da ordem. Leonardo Trevisãn9 vê nisso a expressão do pensamento de 

Clausewitz, grande teórico da guerra. Para o autor, houve grande difusão de suas idéias 

através do General Goes Monteiro, idéias essas compartilhadas pelos jovens turcos e 

aprimoradas com a Missão Francesa.  

A aplicação dessa doutrina exigia um Estado forte e ação militar sobre todos 

os setores do governo. A doutrina de guerra, incorporada na formação militar, moldava 

o pensamento político dos oficiais e refletia sobre todo o Estado, na medida em que a 

corporação se fortalecia politicamente.  Mudança após mudança, o Exército ganhava 

espaço, crescia, aprimorava-se como Instituição e formulava projetos para o país. A Era 

                                           
9 TREVISAN, Leonardo. O que todo cidadão precisa saber sobre a instituição militar e o estado 
brasileiro. São Paulo: Global, 1987. passim. 
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Vargas e, particularmente, o Estado Novo seguiu intensamente influenciado pelas idéias 

militares. 

As idéias dos oficiais faziam-se sentir também nas polícias do país. Antes 

mesmo da Revolução de 30 e do Estado Novo, esses oficiais se revezavam no comando 

das corporações militares estaduais ou nas chefias de polícia de vários estados. No 

Ceará, isso representou muitas inovações, como a limitação ao poder do governador de 

livremente nomear e promover os policiais militares; a inauguração de uma escola 

profissional para os oficiais e a celebração de convênio para colocar os batalhões 

estaduais como força auxiliar do Exército, em caso de conflito. Em 1930, a Força 

Pública do estado do Ceará chegou a ser incorporada, provisoriamente, ao Batalhão de 

Caçadores do Exército Revolucionário, desaparecendo por curto período como 

instituição policial autônoma10. 

O caso de São Paulo, todavia, merece uma ressalva. Antes mesmo da 

chegada da Missão para o Exército brasileiro, a Força Pública de São Paulo recebeu 

visita de uma Missão Francesa. Nas negociações para vinda dos militares europeus, os 

políticos paulistas agiram como Estado independente, discutindo direitamente com o 

governo da França, sem utilizar as vias diplomáticas nacionais11. O número de homens, 

o armamento, a organização e o treinamento colocavam essa força bem distante da idéia 

de polícia. Sua estrutura destinava-se à guerra e ao confronto com forças políticas rivais. 

A hegemonia econômica e política de São Paulo precisava de sua expressão militar 

própria. 

 

2 PROFISSIONALIZAÇÃO MILITAR E O PAPEL DAS POLÍCIAS 

ESTADUAIS NA REPÚBLICA 

 

A militarização e o aprimoramento significariam o fortalecimento do braço 

armado da oligarquia cafeeira, especialmente, após a República. As autoridades 

paulistas iniciaram um intenso processo de racionalização dos serviços de sua polícia e 

profissionalização de seus agentes. Em 1906, chegaria uma Missão Francesa para 

                                           
10 HOLANDA, João Xavier de. Polícia militar do Ceará - origem, memória projeção. Fortaleza: 
Imprensa Oficial do Estado do Ceará, 1987. v. 1. passim. 
11 DOMINGOS NETO, Manuel. L'Influence etrangere dans la modernization de l'armée brasilienne 
(1889-1930). These de Doctorat,  Université de Paris, 1979. p. 47. 
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instrução e modernização da Polícia Militar, o que levou ao pedido de exoneração de 

seu comandante, oficial do Exército brasileiro. Um coronel da própria Força assumiu o 

comando e, até 1930, praticamente, só oficiais da polícia paulista comandavam suas 

tropas. Como principais efeitos da mudança, verificou-se a maior estabilidade do 

efetivo, novas regras para promoção e ingresso na corporação, criação de cursos, 

melhoria salarial, férias, assistência hospitalar, aposentadoria, entre outras alterações12. 

A Força Pública de São Paulo sempre se organizou como exército, mas 

visava, essencialmente, a preservação da força de trabalho da economia agrária no 

período imperial. Com a República e a federalização, os estados precisariam garantir 

seu poder dentro da União, além de pairar sobre São Paulo a ameaça do Exército como 

força política. As mudanças acarretadas pela Abolição e o temor da intervenção militar 

explicariam, segundo Heloisa Fernandes13, a criação de uma tropa militarizada 

permanente, sob controle direto da elite civil. Para o governo central e muitos estados, 

essa iniciativa conteria um caráter imperialista, ofensivo ao Exército e à natureza civil 

da função policial.  

O objetivo era claro e se mostrou, na sua inteireza, em vários momentos 

críticos.  Na eleição de Hermes da Fonseca, o próprio chefe da Missão organizou as 

defesas paulistas diante do temor de uma intervenção federal14. Mas o ponto culminante 

da ação militar da Força Pública paulista ocorreu na resistência ao governo provisório 

em 1931 e, em seguida, na Revolução Constitucionalista de 1932. As tentativas de 

controlar o governo daquele estado esbarravam no poder de sua corporação armada. Os 

conflitos desse período, associados às mudanças no pensamento militar, repercutiriam 

na reflexão dos oficiais do Exército sobre o papel e o controle das polícias estaduais. A 

Constituição de 1934, as leis e regulamentos postos em vigor em seguida e, 

principalmente, a ditadura do Estado Novo trariam em seu bojo a experiência dos 

combates contra os paulistas e um cuidado maior sobre o tema Polícia Militar. 

A maior profissionalização do Exército e a elaboração de um sistema 

racional de segurança nacional dependiam da profissionalização das polícias. O 

                                           
12 FERNANDES, Heloisa Rodrigues. A força pública do estado de São Paulo. In: FAUSTO, Boris. 
História geral da civilização brasileira - o Brasil republicano. 2. ed.  São Paulo-Rio de Janeiro: Difel, 
1978. t. III,  v. 2. passim. 
13. Id. Política e segurança. São Paulo: Alfa-Omega, 1973. passim. 
14 Ibid. passim. 
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exercício de atividades policiais pelos militares constituía motivo constante de crítica 

dos oficiais desde o Império e com a nova estrutura montada, a partir da Missão 

Francesa, não havia como manter a confusão entre as funções dos dois organismos. Os 

pequenos destacamentos espalhados pelo país, próprios para o policiamento, foram 

substituídos por grandes unidades, distribuídas segundo um plano estratégico contra as 

possíveis fontes de hostilidade15. 

O controle das polícias militares trazia o duplo papel de manter o monopólio 

das armas no âmbito federal, podando os arroubos das elites estaduais, e montar um 

sistema em que as forças locais servissem, articuladamente, como auxiliar das tropas do 

exército. José Murilo de Carvalho16 relata que com a República o efetivo do Exército 

passa a ser distribuído em função do poder político, com grande número de homens em 

São Paulo e Minas Gerais e pequena concentração no Nordeste. 

O fim da Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas trouxeram um novo 

contexto político, tanto no âmbito nacional como internacional. Os militares 

continuavam com a elaboração de seu projeto para o país, com o planejamento para a 

segurança nacional, entretanto, as eleições, a nova Constituição e a vitória dos Aliados 

na Guerra representavam um momento de valorização do antigo ideário liberal. 

Não havia espaço para uma teoria, baseada no Estado forte e na coalizão 

nacional, em nome da defesa contra inimigos potenciais. A ameaça comunista e o risco 

da desordem ainda não se mostravam assustadores o suficiente para justificar uma maior 

intervenção militar na política do país. A aliança com o governo norte americano 

também resultou em tensões. Se, de um lado, havia entre os oficiais uma defesa da 

busca do desenvolvimento industrial e do nacionalismo, de outro, havia o atrito com os 

interesses daquele país, sua política internacional, a Guerra Fria.  

Nesse clima, surgiu a Escola Superior de Guerra (ESG) em 1948. Mais do 

que preparar oficiais, a ESG pretendeu formar dirigentes, administradores, uma elite 

para o país, e isso se revelava, em parte, pela admissão de civis em seus cursos17. A 

                                           
15 DOMINGOS NETO, Manuel. Influência estrangeira e luta interna no exército (1889-1930). In: 
ROUQUIÉ, Alain (Coord.). Os partidos militares no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1992. p. 23. 
16 CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas na Primeira República: o Poder Desestabilizador. In: 
FAUSTO, Boris. História geral da civilização brasileira - o Brasil republicano. 2. ed.  São Paulo-Rio de 
Janeiro: Difel, 1978. t. III, v.2. passim 
17 Leonardo Trevisan nota que os Estados Unidos participaram ativamente da criação da ESG e a 
aceitação de civis nos seus cursos contrariava os planos norte-americanos; ver: TREVISAN, Leonardo. O 
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doutrina elaborada na ESG revigorou os projetos dos jovens turcos e permitiu certa 

coesão de um grande número de oficiais superiores em torno da Doutrina de Segurança 

Nacional. A nação precisava preparar-se para enfrentar seus inimigos, combater a 

desordem, propiciar o desenvolvimento industrial e econômico, integrar o país e 

aumentar o prestígio internacional. Esse pensamento deveria ganhar as elites, prepará-

las para governar no caminho certo. O alinhamento com os Estados Unidos não deveria 

significar perda de autonomia. Desenvolvimento e justiça social, acompanhados de uma 

firme política de segurança, barrariam o inimigo comunista. 

As polícias afastar-se-iam do controle dos governos estaduais e seu trabalho 

deveria seguir sob fiscalização direita do Exército, responsável pela segurança no país. 

Como se observa, as polícias serviriam como agentes do projeto das Forças Armadas, 

órgão restrito dentro do grande aparelho de segurança a ser montado e articulado em 

todo país. As corporações estaduais deveriam receber ampla reforma, mas continuariam 

muito distante de uma função da defesa de direitos, da garantia da cidadania. As 

polícias militarizadas, a serviço das oligarquias locais, passariam à posição de 

aparelhos militares a serviço da segurança nacional. 

Em um longo estudo, Martha K. Huggins18 constatou a íntima relação entre 

as mudanças ocorridas nos aparelhos policiais brasileiros e os planos estratégicos de 

segurança norte-americana. Desde o início do século, havia um intenso interesse dos 

Estados Unidos em interferir nas polícias dos países periféricos, como parte de sua 

política de segurança interna e de proteção aos seus interesses comerciais. Ao longo dos 

anos e das conjunturas políticas, os métodos modificar-se-iam, partindo de uma inicial 

intervenção direta em países da América Central e no Caribe, até se consolidar num 

extenso projeto de treinamento e profissionalização dos aparelhos de segurança 

nacional.  

Estratégias de aproximação e interferência nos exércitos e nas polícias não 

eram privilégio norte-americano. O interesse de diversas nações em treinar e preparar 

oficiais militares e as polícias consistia, basicamente, numa luta política envolvendo 

fortes interesses comerciais (venda de armas, equipamentos, tecnologia) e ideológicos, a 

                                                                                                                            
que todo cidadão precisa saber sobre o pensamento militar brasileiro.  São Paulo: Global, 1985. p. 
50-51. 
18 HUGGINS, Martha K. Polícia e política: relações Estados Unidos/ América Latina.  São Paulo: 
Cortez, 1998. passim. 
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vinculação entre governos, o estabelecimento de bases estratégicas pelo mundo, entre 

muitos fatores19. 

Para os Estados Unidos, o interesse de treinar e manter conexões com as 

polícias dos países periféricos relacionava-se, diretamente, às suas preocupações com a 

segurança interna do país. Fortalecer as instituições próprias dos países latino-

americanos, garantindo o seu alinhamento político e ideológico, representaria a melhor 

forma de preservar a manutenção de regimes favoráveis, além de fazer dos agentes 

treinados uma fonte constante de informação privilegiada20. 

Durante a Segunda Guerra, o temor de infiltração nazifascista e as alianças 

militares e diplomáticas permitiam a união contra um inimigo comum, mas não garantia 

a superação da desconfiança em relação aos interesses estrangeiros. De modo informal e 

não sistemático, favorecia-se o envio de militares e agentes dos órgãos de repressão para 

viagens de treinamento e visitas às instituições dos Estados Unidos, de modo a 

prestigiar figuras com posturas favoráveis aos seus projetos. Para os estrategistas, o 

Brasil deveria compor um aparelho de segurança centralizado e mais articulado, com 

menos liberdade para as forças estaduais. Um governo central forte reduziria os riscos 

de mudanças bruscas no poder e permitiria um monitoramento mais simples da agitação 

e ameaças aos interesses norte-americanos21. 

No Brasil, a própria relação entre os interesses de governo de Vargas e os 

estados favorecia os interesses dos Estados Unidos. O processo de centralização e o 

maior controle sobre as polícias estaduais, empreendido nesse período, agradava aos 

agentes estrangeiros. O adido militar americano escreveria a Washington elogiando a 

reprovação de Vargas à iniciativa mineira de contratar uma Missão Francesa para treinar 

sua polícia, pois isso representaria um passo importante no sentido do controle direito 

[daquela polícia] pelas autoridades militares federais22.   

O fim da Guerra, a ameaça soviética e a Queda da China trariam muitas 

mudanças. Uma nova estratégia, baseada na política de contenção do avanço comunista, 

levaria à construção de um conjunto que deveria integrar não apenas as forças militares 

                                           
19 DOMINGOS NETO, Manuel. Influência estrangeira e luta interna no exército (1889-1930). In: 
ROUQUIÉ, Alain (Coord.). Os partidos militares no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1992. passim. 
20 HUGGINS, Martha K. Polícia e política: relações Estados Unidos/ América Latina.  São Paulo: 
Cortez, 1998. passim. 
21 Ibid. passim 
22 Ibid. p.51. 
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norte-americanas, mas as próprias forças dos países ameaçados. Iniciava-se uma nova 

fase, com apoio ostensivo à preparação dos organismos militares asiáticos e latino-

americanos.  O treinamento de suas polícias deveria garantir a prevenção contra a 

desordem e dotá-las de instrumentos para detectar e eliminar focos de subversão. A 

reestruturação da segurança desses países incluiria também suporte às mudanças na 

legislação e no sistema judicial, a fim de permitir procedimentos e leis adequadas para 

lidar com comunistas. Mas o principal efeito dessas mudanças foi o fortalecimento e o 

estímulo a regimes autoritários que servissem aos interesses estratégicos do governo 

norte-americano23. 

Esse breve relato sobre o desenvolvimento da política externa dos Estados 

Unidos e sua relação com as forças militares e policiais, na verdade, visa chegar a dois 

pontos específicos. O primeiro deles diz respeito à relação entre o processo de 

centralização do controle sobre as polícias militares estaduais e os projetos da segurança 

interna norte-americana. O segundo refere-se ao desenvolvimento de Programas de 

segurança Interna Além-Mar (OISP), fundada numa fórmula de segurança-para-o-

desenvolvimento-econômico. Huggins24 observa que o resultado mais imediato foi 

transformar as forças armadas e as polícias estrangeiras em construtores de nações. 

Os interesses estratégicos norte-americanos de luta contra o comunismo e de 

defesa interna entravam em sintonia com o processo de fortalecimento político dos 

militares e seus projetos para o país25. As polícias desenvolveriam também um papel 

fundamental nesse processo, pois cabia a elas lidar com o combate diário à subversão e 

à ameaça comunista. Aos militares destinava-se o combate em larga escala, os 

movimentos de maior abrangência, além do gerenciamento de todo o sistema de 

segurança. Coordenar todos os órgãos exigia um controle centralizado e mais 

profissional. 

Com a tomada do poder pelos militares, em 1964, surgiu o momento de por 

em prática a militarização do Estado brasileiro em busca da segurança e do 

                                           
23 HUGGINS, Martha K. Polícia e política: relações Estados Unidos/ América Latina.  São Paulo: 
Cortez, 1998. passim. 
24 Ibid. p. 110-111. 
25 A leitura do estudo de Huggins pode induzir ao equívoco de considerar as ações dos militares 
brasileiros um mero reflexo das políticas norte-americanas. A convergência de interesses serviu para 
fortalecer e estimular práticas adotadas pelas autoridades nacionais, em conformidade com os planos dos 
militares para o país. 

 
5412



desenvolvimento. Se havia, em muitos aspectos, divergência entre os oficiais sobre os 

rumos políticos do país, todos concordavam com esse binômio. De fato, as forças 

armadas tornaram-se palco de intenso embate interno pela prevalência dentro do novo 

regime, num processo perigoso para as regras da corporação porque poderia levar ao 

choque com os princípios da hierarquia e da disciplina. Os primeiros momentos de 

Castelo Branco, com liberdades civis parciais, a repressão moderada e a cautela na 

administração da economia cederiam espaço, rapidamente, para a linha dura do 

Exército. Consolidava-se no poder o projeto de Brasil em crescimento acelerado, 

parceiro íntimo do capital internacional, combatente feroz da subversão e contestação 

política.  

O controle centralizado sobre as polícias logo se faria sentir. A fim de 

estabelecer uma tutela direta sobre as PPMM  de todo o país, criou-se a Inspetoria Geral 

das Polícias Militares26. Sua função original consistia em concentrar em um órgão do 

Estado Maior do Exército (EME) todos os assuntos pertinentes às polícias militares. As 

mudanças posteriores e a ampla regulamentação, que se seguiu, estenderam ainda mais 

o grau de subordinação hierárquica em relação ao Exército. Nesse período, foi possível 

uniformizar nacionalmente alguns procedimentos de formação, recrutamento, ascensão 

na carreira e armamento das polícias militares. 

A Ideologia de Segurança Nacional guiava as reformas nas polícias e 

pretendeu dividir, mais claramente, as atribuições de cada órgão. Cabia à polícia militar 

o chamado policiamento ostensivo fardado e à Polícia Civil a investigação e a função de 

polícia judiciária. Contudo, os velhos conflitos entre as instituições continuaram a 

ocorrer e a agravar-se, cada vez mais, com o recrudescimento da repressão e a 

necessidade de intensificar a caça aos subversivos. O maior controle sobre as polícias 

militares teve o efeito de limitar seu uso pelos estados frente ao Governo Federal ou aos 

outros estados.  

O controle orgânico das instituições, porém, não significou diminuição de 

sua autonomia de ação. O avanço na restrição aos direitos e às liberdades civis, a 

censura aos meios de comunicação e o estímulo constante a uma busca incessante pelos 

inimigos da nação, praticamente eliminava os freios à conduta policial. Ao mesmo 

                                           
26 A IGPM foi instituída através do Decreto-Lei n.º 317 de 13 de março de 1967, posteriormente revogado 
pelo D.L. 667, de 2 de julho de 1969, que passou a regular a matéria. 
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tempo em que se tentava centralizar os sistemas de informação e coordenar os trabalhos 

dos diversos órgãos, permitia-se o uso de qualquer meio, em uma concorrência 

desenfreada pela conquista de poder e prestígio dentro do aparelho de segurança.  

Os policiais brasileiros treinados nos cursos americanos, ou preparados 

pelos consultores permanentes mantidos no Brasil, mantinham postos importantes 

dentro do aparelho repressor. A tortura, a brutalidade, os assassinatos nunca 

atrapalharam o relacionamento com esses organismos estrangeiros. Huggins sustenta 

que os consultores da OPS (Office of Public Safety) 27 tanto estimulavam a violência, 

como treinavam e auxiliavam as polícias brasileiras no aprimoramento das técnicas de 

obtenção de informação através da tortura e de ações ilegais28. 

A situação do aparelho repressor e o clima gerado pelos órgãos de 

informação criou problemas dentro do próprio Exército, motor de todo o processo.  O 

confronto entre os oficiais partidários da orientação política da Escola Superior de 

Guerra (ESG) e os militares duros29 marcou todo o Regime Militar e chegou a uma 

situação extrema durante o governo Geisel. 

Ao problema do descontrole do conjunto dos aparelhos de informação e 

repressão, que se havia tornado um estado dentro do Estado, com enorme campo de 

ação autônoma, somavam-se a crise econômica, a carência de legitimidade, a falta de 

representatividade do partido oficial e, ainda, o risco de um golpe vindo do próprio 

Exército.  Geisel precisou de muita habilidade para manobrar com as armas legais, 

políticas e hierárquicas capazes de lhe garantir maior controle sobre o Estado. Para isso, 

usou seu poder sobre as promoções e nomeações, distribuindo, cuidadosamente, os 

comandos das forças pelo país e privilegiando seus aliados nas promoções a general30.  

                                           
27 Seção de Segurança Pública (Office of Public Safety –OPS) da AID (Agency for Intenational 
Development). Tal seção constituía, na realidade, um braço da CIA agindo sobre as polícias de todo o 
mundo subdesenvolvido; ver: HUGGINS, Martha K. Polícia e política: relações Estados Unidos/ 
América Latina.  São Paulo: Cortez, 1998. p.125-126. 
28 Ibid. p.129-136. 
29  Genericamente, as duas posições podem ser agrupadas da seguinte forma: o grupo da  ESG defendia a 
manutenção do Legislativo, um nível maior de liberdade política, alinhamento com os EE.UU., abertura 
ao capital externo; os oficiais da linha dura defendiam uma repressão firme, restrição às liberdades, 
combate feroz ao comunismo, nacionalismo econômico, controle total do Estado pelos militares, cf. 
TREVISAN, Leonardo. O que todo cidadão precisa saber sobre o pensamento militar brasileiro.  São 
Paulo: Global, 1985. passim; OLIVEIRA, Eliezer Rizzo de. Conflitos militares e decisões políticas sob 
a presidência do General Geisel (1974-1979). In: ROUQUIÉ, Alain (coord.). Os partidos Militares no 
Brasil. Rio de Janeiro:  Record, 1992. passim. 
30 OLIVEIRA, Eliezer Rizzo de, op. cit., passim. 
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O sucesso do Presidente na sua distensão lenta, segura e gradual dependia 

de uma composição cautelosa com os duros. A manutenção da repressão, do combate ao 

comunismo e  à  preponderância militar no Estado servia de contrapartida e diminuía o 

risco de uma rebelião contra as mudanças defendidas por Geisel.  De outro lado, a 

redução da censura fazia brotar denúncias sobre as torturas e a violência do aparelho 

repressor e servia ao governo central como arma na luta política. Ao final do seu 

mandato, Geisel ainda convivia com um alto comando linha dura, mas conseguiu por 

em prática seus planos e indicar o General Figueiredo como seu sucessor31. 

A partir desse momento, não haveria mais retorno. O processo de distensão 

seguiu até a anistia e a entrega do poder a um civil. Os órgãos de repressão continuaram 

em seu trabalho de combate à subversão, mas com decrescente amparo do governo 

central e ataque constante da imprensa. Os grandes projetos militares para o 

desenvolvimento e crescimento do país com ordem e segurança frutificaram sobre um 

alicerce de tortura, repúdio popular e insegurança total do cidadão. Não se conseguiu a 

construção de uma consciência nacional voltada para o progresso do país e a 

mobilização da nação em torno de ideais patrióticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo policial e, particularmente, nas polícias militares, o objetivo de 

centralizar seu controle e coordenar nacionalmente um sistema de segurança falhou. 

Certo grau de sucesso na padronização e profissionalização da carreira do policial 

militar não esconde a exacerbação das rivalidades entre as polícias32, a autonomização 

das condutas33 e a incapacidade de unir os diversos órgãos em um conjunto articulado34. 

                                           
31 OLIVEIRA, Eliezer Rizzo de. Conflitos militares e decisões políticas sob a presidência do General 
Geisel (1974-1979). In: ROUQUIÉ, Alain (Coord.). Os partidos Militares no Brasil. Rio de Janeiro:  
Record, 1992. passim. 
32 A prisão de um delegado de polícia de modo violento por um aspirante da Polícia Militar do Ceará 
gerou muitas manifestações através da imprensa em que se observa o claro distanciamento entre as duas 
instituições policias (Jornal O Povo, 12/03/99, "Prisão de Delegado Reabre Conflito entre Polícias").  
33 Rosa Maria Fisher observou nos aparelhos policiais de São Paulo uma estrutura rígida e altamente 
hierarquizada, associada a uma necessidade de efetividade que garante aos agentes inferiores maior 
incentivo para cumprir suas missões; ver: FISHER, Rosa Maria. O direito da população à segurança: 
cidadania e violência. Petrópolis, RJ: Vozes; São Paulo: Centro de Estudo da Cultura Contemporânea, 
1985. passim. 
34 Um dos pontos centrais na criação Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania (SSPDC) no Ceará 
em 1997 em substituição ao antigo modelo das Secretarias de Segurança foi a integração do trabalho 

 
5415



Todos buscavam, de modo concorrente, demonstrar maior capacidade e eficiência no 

combate aos inimigos nacionais. 

O exemplo da evolução vivida pelo Exército animou uma reestruturação na 

carreira de oficial da Polícia Militar, contudo, pouco se fez presente no tocante aos 

praças. Os oficiais passaram a receber maior treinamento, gozar de uma carreira mais 

planejada e menos sujeita às instabilidades da política local. Os soldados, cabos e 

sargentos continuaram recrutados entre trabalhadores pobres, sem muitas opções de 

trabalho, com remuneração baixa e treinamento deficiente. Sua formação baseava-se na 

incorporação da doutrina militar, no aprendizado das regras da corporação e não se 

destinava, essencialmente, à preparação para atividades policiais ou à defesa de direitos. 

O combate à subversão acabou por acentuar aceitação já generalizada de 

práticas ilegais e prestigiar a busca por segurança, através de qualquer meio 35. O limite 

entre a prática aceitável e desejada pelo Estado, que amparava condutas ilegais, e o ato 

criminoso parecia muito tênue. Sem liberdade de imprensa, sem freios institucionais e 

num ambiente de conturbado estímulo à violência policial, facilmente se escondiam 

vestígios de roubos, extorsões e assassinatos36. Questionar uma ação policial acarretava 

o risco de imediata associação com movimentos de esquerda e autorizava posturas mais 

duras em relação ao denunciante. 

O afastamento da função original de força bélica dos estados, não eliminou 

o traço de fidelidade irrestrita das Polícias Militares aos governos locais. Mecanismos 

clientelistas ligados ao recrutamento, remuneração e promoção garantiam aos chefes do 

Executivo a ampla capacidade de manter os policiais a serviço de seus interesses. As 

normas federais regulamentadoras estabeleciam apenas regras gerais e aos estados 

restava disciplinar, concretamente, a organização da carreira, formas de ingresso, 

critérios de promoção, distribuição de gratificações etc. Regulamentos disciplinares, 

censura e a inexistência de meios de controle das práticas das autoridades e dos próprios 

                                                                                                                            
policial. Os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e o Superintendente da 
Polícia Civil perderam o status de secretários de estado e passaram à condição de subordinado do titular 
da nova SSPDC. 
35 COMPARATO. Fábio Konder. Segurança e Democracia. In: LAMOUNIER, Bolívar; WEFFORT, 
Francisco C.; BENEVIDES, Maria Victória (Org.). Direito, cidadania e participação. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1981. passim.  
36 BICUDO, Hélio Pereira.  Segurança nacional ou submissão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
passim. 
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policiais fechavam um sistema em que a única garantia do cidadão contra os agentes do 

Estado encontrava-se na proximidade com os grupos no poder 

A profissionalização das polícias durante o regime militar não resultou em 

instituições mais eficientes e preparadas para lidar com cidadãos e com o combate à 

criminalidade. Seus principais efeitos foram a maior proximidade orgânica entre o 

Exército e as Polícias Militares, menor risco de seu uso contra o poder central ou contra 

outros estados, maior padronização e uniformização das diversas corporações. Nesse 

aspecto, os militares obtiveram um êxito histórico. Entretanto, ao envolver as polícias 

na repressão política desenfreada, ao fechar toda e qualquer possibilidade formal de 

questionamento das práticas policiais, e ao garantir a institucionalização de práticas 

clientelistas, o regime militar e a ideologia de segurança nacional prepararam um solo 

fértil para o exacerbamento dos vícios e falhas das polícias brasileiras. 

Como saldo do período, restou uma polícia muito mais fechada, incapaz de 

lidar com a crítica e o controle externo da sociedade civil, marcada, cada vez mais, pelo 

estigma de violência, ineficiente para dar respostas ao aumento da criminalidade. Seus 

homens guardam consigo uma formação, dentro e fora dos quartéis, incompatível como 

idéias de participação política, igualdade e liberdade.  Na corporação, convivem ainda 

com regulamentos antigos, regimes disciplinares distantes das garantias deferidas aos 

civis e com regras informais do jogo clientelista. 

A redemocratização trouxe a exigência de novos paradigmas para segurança 

do país em que a defesa de direitos, da liberdade, o respeito à lei e à vida consubstancia-

se na chamada defesa da cidadania. Nesse processo, envolver os organismos policiais 

depende da capacidade de compreender os pontos em que o velho sistema se revela. O 

clamor por mudanças, a crítica às condutas, leva aos policiais uma mensagem 

contraditória, em muitos pontos oposta aos princípios a eles ensinados. A análise das 

percepções dos policiais sobre a cidadania e sua defesa passa pela observação do 

processo de construção histórica das polícias militares, sua função e seus membros.  
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RESUMO 

A sociedade moderna, caracterizada fundamentalmente pela contingência e complexidade e 

marcada por profundas desigualdades e injustiças sociais, é hoje um espaço global 

permanente para discussões necessárias à implementação de ações locais, que visam 

discutir o processo de transformação em curso na esfera local, chamando a atenção para a 

ampliação das ações envolvidas na formulação e no controle das políticas públicas, 

ressaltando o estabelecimento de parcerias, entre Estado e Sociedade e entre organizações 

do próprio Estado, para a provisão de serviços públicos e para a formulação e 

implementação de políticas públicas que atendam às necessidades de todos, sem distinção. 

Assim, este artigo tem por objetivo realizar um delineamento sobre o acesso ao Direito à 

Saúde no sistema prisional, procurando desenhar a positivação do direito à saúde no 

constitucionalismo contemporâneo, perpassando pela situação do sistema prisional e pelas 

questões pertinentes ao acesso à saúde. Além disto, este artigo também procura esboçar o 

quanto é oportuno o estudo das potencialidades do espaço local, no qual é possível 

enfrentar os problemas do dia a dia e implementar políticas sociais que visem a melhoria da 

qualidade de vida através da concretização das garantias constitucionais, salientando a 

saúde enquanto direito fundamental social de segunda geração, relacionado diretamente a 

uma garantia imprescindível ao pleno desenvolvimento e satisfação da qualidade de vida 

das pessoas. 

 

PALAVRAS CHAVE: SAÚDE; SISTEMA PRISIONAL; PODER LOCAL. 

 
                                                 
∗ Advogada, Especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas pela UNISC, Mestranda em Direito na 
UNISC (Bolsista CAPES) e Doutoranda em Direito na Università Degli Studi Roma Tre. Linha de Pesquisa 
Gestão Local e Políticas Públicas, coordenado pelo Profº Drº  Ricardo Hermany. – Santa Cruz do Sul – 
RS 
∗∗ Procuradora da Fazenda Nacional - Linha de Pesquisa Gestão Local e Políticas Públicas, coordenado pelo 
Profº Drº  Ricardo Hermany. - Santa Cruz do Sul – RS. E-mail: fernanda.schimitt@fazenda.gov.br. 
 

5420



  

RIASSUNTO 

La società moderna, caratterizzata fondamentalmente per sua contingenza e complessità e 

definita per profonde disuguaglianze e ingiustizie sociali, è oge un spazio globale 

permanente per fare discussione essenziale nella implementassione di azioni locali, che 

vogliono discutire lo processo di trasformazione in curso nella sfera locale, chiamando la 

atenzione per l’ampliazione di azione involta nella formulazione e nel controllo delle 

politica pubblica, risaltando il stabilimento di rapporto, tra Stato e Societá e tra 

organizzazione  del propio Stato, per la provvisione del servizo pubblico e per la 

formulazione ed implementazione di politica pubblica che assistono la necessità di tutti, 

senza distinzione. In questo modo, questo articolo ha per obiettivo realizzare un 

delineamento sul’accesso al Diritto alla Salute nel sistema carcerario, cercando disegnare la 

positivassione del diritto alla salute nel costituzionalismo contemporaneo, percorrendo la 

situazione del sistema carcerario e le questioni pertinenti  al accesso alla salute. Inoltre, 

questo articolo anche cerca sbozzare o quanto è opportuno lo studio delle potencialità dello 

spazio locale, dov’è possibile affrontare le probleme del giorno al giorno ed implementare 

politica sociale che vogliono la miglioramento della qualità di vita attraverso della 

realizzazione delle garanzie costitucionali, staccando la salute come diritto fondamentale 

sociale di seconda generazione, relazionado direttamente a una garanzia imprescindibile al 

pieno sviluppo e soddisfazione  della qualità di vita delle persone. 

 

PAROLE CHIAVE: SALUTE; SISTEMA CARCERRARIO; POTERE LOCALE.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As questões de saúde são, em verdade, como todas as questões humanas, de 
natureza ética e política, porque se referem à opção entre respeito democrático 
pelo ser humano, ou o desrespeito por eles.1

 

O presente artigo tem como interesse principal a exploração acerca da temática sobre 

o acesso ao Direito à Saúde no sistema prisional, partindo da premissa de que é primordial 

que se pense no espaço local a partir de uma discussão global, na tentativa de articular e 

elaborar ações que resolvam ou amenizem situações caóticas vigentes em nossa sociedade. 

                                                 
1 DIAS, Helio Pereira. A responsabilidade pela saúde: aspectos jurídicos. Rio de Janeiro: Ed. Da FIOCRUZ, 
1995,p. 5. 
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Assim, o Direito à Saúde no Brasil, como aponta a nossa Constituição Federal de 

1988, é um direito de todos e um dever do Estado, calcado no art. 196 da Constituição e 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Através deste dispositivo legal o termo saúde se 

constituiu como um direito reconhecido igualmente a todo o povo, além de ser um meio de 

preservação e de qualidade de vida, sendo este o bem máximo da humanidade.  

Desta forma, a saúde representa uma preocupação constante na vida de cada cidadão, 

enquanto elemento fundamental para as necessidades de segurança em vários aspectos do 

bem viver em comunidade. A complexidade dos aparatos necessários para dar uma resposta 

a tal preocupação é acrescida com a articulação dos Estados Modernos, muitas vezes de 

forma desviante em relação ao objetivo originário. A solução para o acesso igualitário ao 

Direito à Saúde, em parte, é atribuída a setores da política econômica e social de cada país, 

aliando a isto o esforço conjunto de toda a coletividade representada pela sociedade. Aqui 

destacam-se as discussões globais em torno de ações locais. 

Hoje, na sociedade contemporânea, a saúde é indiscutivelmente um fundamental 

direito humano, além de ser também um importante investimento social. Na medida em que 

os governos têm o objetivo de melhorar as condições de saúde de todos os cidadãos, é 

necessário que invistam recursos em políticas públicas de saúde, capazes de garantirem 

programas efetivos para a sua promoção. Todavia, garantir o acesso igualitário a condições 

de vida saudável e satisfatória a cada ser humano constitui um princípio fundamental de 

justiça social e, portanto, exige também uma grande produtividade complexa por parte da 

sociedade e do Estado, sendo necessária a intensificação dos esforços para coordenar as 

intervenções econômicas, sociais e sanitárias através de uma ação integrada. 

Desta forma, para o pleno desenvolvimento de cada pessoa, enquanto membro ativo 

de uma sociedade democrática e igualitária, é exigido não somente a garantia do acesso 

universal ao Direito à Saúde, mas também o seu efetivo cumprimento e satisfação, através 

da ativa intervenção do Estado, na intenção de remover obstáculos e de promover a saúde 

para todos os seus cidadãos, pois Direito à Saúde é direito à vida, sendo esta o bem máximo 

de cada ser humano. 

 

A positivação do direito à saúde no constitucionalismo contemporâneo 
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Na sociedade contemporânea, a saúde deve ser considerada como um bem de todos, 

como um direito social necessário à manutenção da vida. Entretanto, o reconhecimento de 

sua eficácia é um forte argumento colocado em discussão nos dias atuais, principalmente 

em relação aos “direitos sociais e as externalidades que não podem ser internalizadas na 

avaliação da saúde enquanto bem econômico.”2

Assim, na tentativa de conceituar o termo saúde, não podemos nos furtar, 

obrigatoriamente, de usar como ponto de partida o Preâmbulo da Constituição da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), erigido em 26 de julho de 1946, no qual fica 

estabelecido que a “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doenças ou outros agravos.” Neste sentido, em uma visão bastante avançada 

para a sua época de construção, a OMS expandiu o conceito de saúde historicamente 

atrelado à prevenção e principalmente à cura, abarcando, essencialmente, a promoção da 

saúde. 

Todavia, o tema do Direito à Saúde não era de todo estranho ao nosso Direito 

Constitucional anterior a 1988, o qual delegava competência à União para legislar sobre 

defesa e proteção da saúde. Porém, isso tinha sentido de organização administrativa de 

combate às endemias e epidemias, sendo isto modificado na atual conjuntura, pois com a 

promulgação da Constituição Cidadã a saúde passou a ser um direito do homem,3 

assumindo status de grande relevância em nosso ordenamento jurídico. Notadamente, a 

atual Carta Magna também submete esse direito ao conceito de seguridade social, cujas 

ações e meios se destinam a assegurar e tornar eficaz o direito à saúde.4 

Em nosso país, portanto, a saúde foi realmente reconhecida como direito em 1988, 

com a promulgação da nossa Constituição Federal. Esta Carta proclama a existência do 

Direito à Saúde como um dos direitos fundamentais da pessoa humana, além de estabelecer 

a saúde como direito de todos e dever do Estado, organizando a forma e os aspectos do 

atendimento a ser dado através da criação de um Sistema Único de Saúde (art. 200).5

Desta forma, a evolução conduziu à concepção da nossa Constituição Federal de 

1988, onde em seu Art. 196 estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

                                                 
2 DALLARI, Sueli Gandolfi. A saúde do brasileiro. São Paulo Paulo: Editora Moderna, 1987, p. 15. 
3 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002. 
4 Idem. 
5 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. O direito sanitário: uma perspectiva democrática deliberativa. Revista 
Justiça do Direito, Passo Fundo, n. 1, p. 28-36, 2003. 
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e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.”6

No Brasil, o acesso ao Direito à Saúde passou por grandes transformações e, a 

despeito de muitos obstáculos, opostos por setores sociais privilegiados e retrógrados, tem 

havido muitos avanços na luta pelo estabelecimento de melhores condições de vida para 

todos os brasileiros, dentre elas a saúde.  Nesta área é possível perceber o evidente 

progresso, podendo-se considerar superada a concepção estreita e individualista que 

limitava a saúde exclusivamente ao oferecimento de serviços médico – hospitalares, dos 

quais somente os mais ricos teriam acesso, sendo que aos pobres restariam a precariedade e 

ainda como um favor do Estado.7  

Através do princípio de que o direito à saúde é igual à vida de todos os seres 

humanos, significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um 

tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente 

de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas 

constitucionais.8

Como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à saúde comporta duas 

vertentes, uma de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado que se 

abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa 

o direito às medidas e prestações estaduais visando a prevenção das doenças e o tratamento 

delas.9 O Direito à Saúde, a partir do artigo 196, utilizando-se do artigo 197, ambos da 

Carta Magna, retratam a relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

Assim, sua execução deve ser feita diretamente ou então através de terceiros, ou ainda, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.10

Na conformidade do artigo 196, o Direito à Saúde, respaldado em tal dispositivo 

legal, trata-se de um programa a ser atendido pelo Estado, mediante norma de conteúdo 

                                                 
6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. 
7 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. Sistema único de saúde. Comentários à Lei Orgânica da 
Saúde 8.080 de 1990 e 8.142 de 1990. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002. 
9 Idem. 
10 MORAES, Alexandre. Direito constitucional.  10. ed. São Paulo: Atlas S. A., 2001. 
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programático, através da qual fixam-se vetores maiores que apontam para direções e 

objetivos a serem atingidos pela ação estatal.11

Sendo assim, o Direito à Saúde trata de um direito positivo, que exige prestações do 

Estado e que impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas, de cujo 

cumprimento depende a própria realização do direito.12 Nesta esfera decorre um especial 

direito subjetivo de conteúdo duplo, por um lado, pelo não cumprimento das tarefas estatais 

para sua efetivação, dá cabimento à ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, I, 

a e 103, § 2º) e, por outro lado, o seu não atendimento, inconcreto, por falta de 

regulamentação13, pode abrir pressupostos para a impetração do mandado de injunção (art. 

5º, LXXI). 

A saúde, em nível constitucional e da legislação ordinária, é um bem jurídico 

tutelado, extensivo a todas as pessoas que estejam sujeitas à ordem jurídica brasileira. É, 

portanto, intolerável que uma pessoa ou toda a coletividade possa ser ferida nesse direito, 

sem que as leis brasileiras lhe dêem a devida proteção.14 Nesta dimensão, é possível 

reforçar a menção anterior descrevendo que desde o seu preâmbulo a Constituição indica 

um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem – estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e abrangendo, assim, o Direito à Saúde.15

É possível visualizarmos, desta forma, a consciência de cidadania expressa na 

Constituição, a qual elencou um rol quase exaustivo de direitos e garantias individuais, 

além, é claro, dos direitos sociais. É neste patamar que se encontra o Direito à Saúde, ou 

                                                 
11 RAMOS, João Saulo. Serviços de saúde prestados pela iniciativa privada e o contrato de seguro-saúde. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 12, p. 281-290, jul./set. 1995. 
12 SILVA, op. cit. 
13 Cf. a Lei 8.080, de 19.09.1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e regula, em todo o território nacional, 
as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, e reafirma que a saúde é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Cf. também 
a Lei 8.142, de 28.12.1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde – SUS. CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. Sistema único de saúde. Comentários à Lei 
Orgânica da Saúde 8.080 de 1990 e 8.142 de 1990. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 
14 DIAS, José Carlos. O sistema penitenciário brasileiro: panorama geral. Revista do Centro de Estudos 
Judiciários – CEJ, Brasília, n. 15, p. 8-11, set./dez. 2001. 
15 PODVAL, Maria Luciana de Oliveira. A tutela específica em face do poder público. Políticas públicas de 
saúde e o princípio constitucional da separação dos poderes. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, São Paulo, n. especial, p. 167-194, jan./dez. 2003. 
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seja, um direito fundamental social de segunda geração.16 E, para ratificar tal exposição, 

podemos citar Dallari,17 quando diz que “[...]  o direito à  saúde  deve  ser assegurado  a 

todas  as pessoas de maneira igual [...].”  

Portanto, este direito acena como um dos importantes elementos da cidadania, como 

um direito à promoção da vida das pessoas, pois Direito à Saúde é direito à vida.18 Partindo 

desta análise, a questão do Direito à Saúde é universal, assim como a do acesso igualitário 

às ações de saúde, estando assegurado constitucionalmente tanto na seção específica como 

nas disposições gerais sobre a Seguridade Social.19 

 

Contornos sobre a população carcerária  

 

Discorrendo acerca da historicidade do sistema carcerário brasileiro, na Antigüidade 

Clássica, temos que daquele que cometesse um crime, era tolhida sua vida. Já na Idade 

Média, período de verdadeiro poder religioso, as heresias eram punidas com a tortura do 

infrator. Com o advento do capitalismo, o tempo como mercadoria de que todos dispunham 

igualmente, passa a ser a base da pena e o cárcere, que até então servia apenas de custódia 

daqueles que esperavam serem torturados, passa a identificar-se com a própria pena, pois 

privando o indivíduo de sua liberdade este não poderia dispor de seu tempo.20

Nesta perspectiva, Almeida e Kubota21 afirmam que o sistema carcerário vigente 

corresponde a uma síntese histórica do sistema de penas.  

 
O indivíduo quando condenado à prisão, desde logo tem proferida sua 
sentença de morte social, o que significa, embora não nos moldes das 
penas draconianas, o sujeito não deixa de ser privado de sua vida. Afora 
isto, ao ser retirado de seu ambiente social, e inserido numa realidade 
isolada, com uma cultura própria, qual seja, de violência, maus-tratos, 
desrespeito, condições precárias de higiene e saúde; tem o indivíduo não 
somente seu corpo, como também sua mente marcados pela tortura a que 
é submetido; desta vez, tortura velada, que não está aos olhos do público. 

 

                                                 
16 VARGAS, Glaci de Oliveira Pinto. Direito e saúde: formas de controle social sobre serviços e ações de 
saúde. Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, n. 1/2, p. 47-60, dez. 
1997. 
17 DALLARI, Dalmo de Abreu. Viver em sociedade. São Paulo: Moderna Ltda, 1985. 
18 MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais – O Estado e o direito na 
ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. 
19 NETO, Eleutério Rodriguez. Saúde – Promessas e limites da Constituição. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 
20 ALMEIDA, L. M. de; KUBOTA, P. T. A teoria sistêmica no sistema penitenciário contemporâneo: novas 
perspectivas de um projeto técnico-corretivo ressocializador. Cadernos do Ministério Público do Paraná, 
Curitiba, n. 2, p. 41-47, abr./jun. 2003. 
21 Idem. pg. 42 
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O fracasso histórico do cárcere é inevitavelmente reconhecido, principalmente para 

fins de controle da criminalidade e de reinserção do preso na sociedade, adotando como 

alternativa a abolição da instituição carcerária e de sua população.22

Retomando ainda fatos históricos, a primeira cadeia remonta à época do 

descobrimento do Brasil, estando esta localizada na praia que leva o mesmo nome, qual 

seja, Descobrimento. Quanto a sua estrutura, suas paredes possuem um metro e treze 

centímetros de espessura, as grades que guarnecem as janelas são protegidas por madeira 

de pau brasil, revestida com barras de ferro. Ainda hoje ela pode ser visitada e está 

localizada na cidade baiana de Porto Seguro, no Estado da Bahia, posto que, naturalmente, 

não guarda mais população carcerária.23  

Nesta conjectura, é indispensável que se faça de cada condenado alguém que esteja 

em condições de viver tanto quanto possível como se fosse uma pessoa livre. As antigas e 

atormentadas classificações dos criminosos perdem a importância que se lhes emprestava, 

pois em última análise, prevalecerá (ou não) o cárcere efetivo, constituído por obstáculos 

ao exercício da liberdade.24

É importante, neste momento, que se caracterize o preso, o qual, com base no Direito 

Penitenciário, é o sujeito de uma relação jurídica com o Estado, que é o outro sujeito. É 

uma complexa relação jurídica em que há recíprocos direitos e deveres. Entre os direitos e 

deveres do preso, compondo seu status jurídico de condenado, há os que permanecem, 

apesar da condenação, e há os que surgem dela. Neste entremeio, deve haver direitos 

humanos e direitos adquiridos.25

Perante tal interação, ainda é possível revelar que dos direitos e deveres do Estado e 

do condenado pode ocorrer descumprimento dos deveres pelo Estado e pelo condenado. A 

necessidade de certeza do cumprimento do direito exige a atenta observação do princípio 

da legalidade, o que, por sua vez, subentende a interveniência judicial.26

Ainda na caracterização do preso, as populações carcerárias apresentam-se como 

resultado final de um processo que implica em perdas nas várias etapas de funcionamento 

                                                 
22 MELLO, Priscilla Macedo da Motta. A problemática do sistema penitenciário e os fins da ressocialização. 
Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal, Brasília, n. 7, p. 335-341, 2002. 
23 OLIVEIRA, Maria Aparecida Oliveira e. O sistema penitenciário no Brasil. Revista Jurídica da 
Universidade de Fran ca, Franca, n. 7, p. 136-138, 2001. 
24 ALEIXO, Pedro. Sistema penitenciário brasileiro. Revista do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, n. 9, p. 289-299, 2003. 
25 MIOTTO, Armida Bergamini. Direito penitenciário, lei de execução penal e defensoria pública. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 794, p. 441-485, dez. 2001. 
26 Idem. 
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do sistema de Justiça Criminal e, por conseguinte, não se pode, com base no perfil dos 

prisioneiros, traçar características dos mesmos nesta ou naquela sociedade.27

 Assim, o último censo penitenciário brasileiro foi elaborado pelo Ministério da 

Justiça em 1995,28 sendo divulgado em novembro de 1996. Segundo este censo, existiam 

no Brasil, naquele ano, 148.760 pessoas presas.29 No Brasil estavam condenados, 

definitivamente, 81.996 presos e eram provisórios 32.852. Sendo que no Rio Grande do Sul 

8.486 eram condenados e 2.428 eram provisórios. No geral, a maioria do contingente 

carcerário foi condenado por delitos contra o patrimônio. A grande maioria dos presos 

eram do sexo masculino, 108.405 que representavam 72,9%, enquanto 5.027 eram 

mulheres que representavam 3,4%, sendo que, por falta de registros em muitas prisões, não 

foram fornecidos dados sobre esse item em relação a 23,7% da massa carcerária.30

Outro dado importante foi a ocorrência do crescimento do número de presos de cor 

branca em relação a outras etnias. Os presos de cor branca passaram a representar 28,3% 

(42.127), em 1995, enquanto outras etnias (mulatos e negros) alcançaram o número de 

38.727. Não foi possível obter, na época, essa informação acerca de 67.906 presos. O custo 

nacional médio mensal do preso foi, em 1995, de R$ 306,71.31

Através da perspectiva traçada até aqui, a população carcerária, desde os tempos mais 

remotos, nunca teve direito de espécie alguma. Eram tratados sem dó e sem misericórdia. A 

partir do final do século XIX e início do século XX começou a surgir uma nova concepção 

na execução penal e o preso passou a ser encarado como ser que é.32  

 

O direito à saúde no sistema prisional  

 

O Direito à Saúde, enquanto típico direito social, implica em prestações positivas do 

Estado, sendo indiscutível o relevo que a questão assume na execução da pena de prisão, 
                                                 
27 LEMGRUBER, Julita. O sistema penitenciário brasileiro. Revista da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, Rio de Janeiro, n. 10, p. 170-179, 2001. 
28 É importante ressaltar que estes dados devem ter se modificado significativamente, haja visto a sua data de 
realização. Entretanto, são estes dados que ainda hoje servem de referência no que tange a população 
prisional, uma vez que o Censo 2007 ainda está em processo de realização, estando disponível somente a 
partir de outubro de 2007. 
29Estes dados foram retirados do site www.ibge.gov.br, acessado em 24.09.2007, às 15:22 hs, ressaltando que 
tais informações estão em processo de atualização, através do Censo 2007 que estará disponível a partir de 
outubro do mesmo ano, e também do Relatório Azul – Garantias e Violações dos Direitos Humanos, 2002, 
2003, 2004, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
30 Idem. 
31 Ibidem. 
31 TEIXEIRA, Antonio Leopoldo. O sistema penitenciário do Brasil. Revista da União de Escolas de Ensino 
Superior de Capixaba – UNESC, Colatina, n. 1, p. 33-42, jul. 1998. 
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face às graves carências sanitárias que a população carcerária tradicionalmente apresenta. 

Já na perspectiva dos direitos do recluso, o conteúdo deste direito traduz-se em não ser 

excluído de prestações estaduais, em virtude da reclusão.33

Entretanto, de um outro prisma, a defesa e a promoção da saúde inserem-se na área 

específica da socialização, justificando a criação de programas especiais que dêem corpo a 

um dever especial do Estado para com o cidadão encarcerado. 34 Logo, Dallari35 contribui 

neste sentido quando diz que: 

 
A saúde é antes de tudo um fim, um objetivo a ser alcançado. Uma 
“imagem-horizonte” da qual tentamos nos aproximar. É uma busca 
constante do estado de bem-estar. A saúde seria a possibilidade de a 
pessoa ter os meios indispensáveis para a sua efetivação enquanto 
cidadão de direito. 

 

Ratificando tal exposição, podemos dizer que as pessoas encarceradas mantêm seu 

direito fundamental de gozar de boa saúde, tanto física quanto mental, bem como o direito 

a um padrão de atendimento médico que seja pelo menos equivalente ao prestado na 

comunidade em geral. Dentro desta esfera, podemos citar o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o qual estabelece no seu artigo 12: “[...] o direito 

de toda pessoa de desfrutar do mais elevado padrão de saúde física e mental possível 

[...]”.36

Neste sentido, é possível complementar citando o fato de as pessoas encarceradas 

possuírem, além desses direitos fundamentais de todas as pessoas humanas, salvaguardas 

adicionais em decorrência de sua condição. Quando um Estado priva as pessoas de sua 

liberdade, ele assume a responsabilidade de cuidar de sua saúde, tanto em termos das 

condições nas quais as detêm, quanto em termos do tratamento individual que pode ser 

necessário devido as circunstâncias.37

Hodiernamente não poderíamos deixar de mencionar, dentro do contexto acima, a Lei 

de Execução Penal, 7.210 de 11 de junho de 1984, a  qual  representa, uma construção 

dogmática distanciada da realidade do seu tempo, capaz de humanizar o sistema carcerário. 

Além disto, ela foi estabelecida rigorosamente nas linhas mestras traçadas pela 
                                                 
33 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária – estatuto jurídico do recluso e 
socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: RT Ltda, 2000. 
34 Ibidem. 
35 DALLARI, Sueli Gandolfi. O Direito à Saúde. Revista de Saúde Pública. São Paulo, n.22, p.57-63, 1988, 
pg. 59. 
36 COYLE, Andrew. Administração penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Brasília: Centro 
Internacional de Estudos Penitenciários, 2002. 
37 Idem. 
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Organização das Nações Unidas (ONU), a qual estabelece recomendações para o 

tratamento dos encarcerados.38

Seguindo este eixo, a Lei 7.210/84 não poderia deixar de abordar o Direito à Saúde 

do encarcerado, salientando que no cárcere a assistência à saúde é complicada e, na maioria 

das vezes, é insuficiente. Todavia, saúde é um direito e sendo assim, se o presídio não tiver 

condições de oferecer esta assistência, deverá providenciar para oferecimento das 

condições adequadas, ou, no mínimo, para que o condenado a receba em outro local, 

devendo ser autorizada sua saída do presídio, a fim de que o mesmo obtenha o tratamento 

adequado. 39

Respaldando legalmente tal enunciado, existem alguns dispositivos legais da Lei de 

Execução Penal, como art. 11 e 14.40 Neste sentido, podemos dizer que o preso, como 

qualquer pessoa, é suscetível de contrair doença.  Pode ocorrer que, ao ser recolhido ao 

estabelecimento penal, já apresente perturbação da saúde ou doença física ou mental. É 

possível, também, que uma doença esteja latente e venha a manifestar-se após a prisão, seja 

por sua natural evolução, seja porque o ambiente do estabelecimento penal influi, no todo 

ou em parte, para sua eclosão ou desencadeamento. Entre elas há que se mencionar um 

possível trauma psicológico provocado pelo primeiro contato com o ambiente prisional, 

capaz de desencadear doença latente ou provocar estados de perturbação que, evoluindo, 

venham a transformar o preso em doente mental.41  

Existem doenças que podem ser provocadas ou desencadeadas pelas más condições 

de higiene, alimentação, vestuários, etc, como, por exemplo, as decorrentes de alimentação 

inadequada qualitativa ou quantitativamente, da falta de atividade física, da subnutrição ou 

desnutrição. Por fim, existe a possibilidade de doenças cujas causas são independentes das 

condições carcerárias e as lesões provocadas por acidentes do trabalho prisional ou comuns 

e pelas agressões sofridas pelo preso dentro do sistema prisional.42

                                                 
38 TEIXEIRA, Antonio Leopoldo. O sistema penitenciário do Brasil. Revista da União de Escolas de Ensino 
Superior de Capixaba – UNESC, Colatina, n. 1, p. 33-42, jul. 1998. 
39 JÚNIOR, Sidio Rosa de Mesquita. Manual de execução penal – teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas S. 
A., 2003. 
40 BRASIL. Lei de Execução Penal n. 7.210, promulgada em 11 de julho de 1984.  Art. 11 “A assistência 
será: 
I – material; II – à saúde; III – jurídica; III – educacional; IV – social;V – religiosa.” Art. 14 “A assistência à 
saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, 
farmacêutico e odontológico. § 1º (vetado). § 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para 
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 
estabelecimento.” 
41 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal. 10. ed. São Paulo: Atlas S. A., 2002. 
42 Idem. 
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Não há dúvida de que é fundamental para a vida de uma instituição prisional a 

existência de serviço médico eficiente e adequadamente equipado para fazer frente às 

necessidades quotidianas desta população. As Regras Mínimas da ONU preconizam que 

cada estabelecimento penitenciário deve dispor dos serviços de, pelo menos, um médico, 

com conhecimento de psiquiatria e que os serviços médicos devem ter sua organização 

estreitamente relacionada com a administração geral dos serviços de saúde da comunidade 

ou da nação, devendo todo o preso poder valer-se dos cuidados de um dentista devidamente 

habilitado.43

Nesta abordagem, observamos que existe uma obrigação absoluta por parte do Estado 

de preservar e, se necessário, restaurar a saúde das pessoas pelas quais ele assume 

responsabilidade ao priva-las de liberdade. As condições em que as pessoas encarceradas 

são mantidas terão um grande impacto sobre sua saúde e seu bem-estar. No intuito de 

cumprir suas responsabilidades, as administrações penitenciárias devem, portanto, 

assegurar padrões apropriados em todas as áreas que podem afetar a saúde e a higiene dos 

presos, contribuindo, desta forma, para que as pessoas que não se encontram bem de saúde 

possam se recuperar, além de prevenir a propagação de infecções às saudáveis.44

Hoje, constitui necessidade indeclinável a Administração manter a saúde dos presos e 

internados e atende-los em caso de enfermidade, procurando um adequado regime sanitário 

nos estabelecimentos penitenciários. A assistência médica compreende dois aspectos, o 

preventivo e o curativo. O primeiro relaciona-se com as medidas profiláticas, que se 

traduzem no exame médico a ser efetuado em todo aquele que ingressa no estabelecimento, 

na inspeção da higiene dos locais, na inspeção da dieta alimentícia e no controle dos presos 

submetidos a medidas disciplinares.45

Já o segundo aspecto refere-se à assistência médica diária para o diagnóstico e 

tratamento dos enfermos da prisão. Dispõem as Regras Mínimas da ONU que o médico 

deve examinar cada preso, logo após seu recolhimento, quanto antes possível, e que, 

posteriormente, deverá faze-lo sempre que seja necessário, tendo principalmente em vista 

descobrir a possível existência de doença física ou mental e tomar as medidas que se 

impuserem. Além disso, deve também assegurar a separação dos presos que sejam 

suspeitos de ser portadores de doenças infecciosas ou contagiosas, revelar as deficiências 

                                                 
43 Ibidem. 
44 COYLE, Andrew. Administração penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Brasília: Centro 
Internacional de Estudos Penitenciários, 2002. 
45 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal. 10. ed. São Paulo: Atlas S. A., 2002. 
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físicas ou mentais que poderiam ser obstáculo ao reajustamento e determinar a capacidade 

física de cada preso para o trabalho.46

Assim, um bom estado de saúde é importante para todos. Isso afeta o modo como as 

pessoas se comportam e sua capacidade de funcionarem como membros da comunidade. A 

boa saúde é de particular relevância na comunidade fechada de um presídio. Por sua 

natureza, a condição de estar preso pode ter um efeito prejudicial para o bem-estar tanto 

físico quanto mental das pessoas presas. Este, por sua vez, não devem sair do presídio em 

uma condição pior do que quando entraram, valendo isso também para todos os aspectos da 

vida na prisão, mas especialmente ao serviço de atendimento à saúde.47

Muitas vezes os presos chegam à prisão com problemas de saúde pré-existentes que 

podem ter sido causados por negligência, maus tratos ou pelo estilo de vida pregresso da 

pessoa. Os presos muitas vezes provêm dos segmentos mais pobres da sociedade e seus 

problemas de saúde refletirão esse fato. Eles trarão consigo doenças não tratadas, vícios, 

bem como problemas de saúde mental. Esses presos precisarão de apoio específico, da 

mesma forma que muitos outros cuja saúde mental pode ser significativa ou adversamente 

afetada pelo fato de estarem presos.48

Sempre que possível, as pessoas presas devem ter pleno acesso aos recursos 

médicos que estão disponíveis ao público em geral. Na maioria das jurisdições, esse acesso 

é limitado ao atendimento especializado, enquanto o atendimento médico geral é prestado 

dentro da unidade prisional individual ou em instalações médico-penitenciárias específicas. 

Qualquer tratamento médico ou serviço de enfermaria prestado pela administração 

penitenciária deve ser pelo menos comparável àquele disponível na comunidade externa.49

Um importante princípio do atendimento à saúde no contexto penitenciário é que 

todo atendimento e tratamento médico necessário deve ser prestado gratuitamente. Esse 

princípio pode exigir atenção especial nas jurisdições onde a prestação gratuita do serviço 

médico na sociedade civil é limitada. Também pode ser um problema onde há números 

crescentes de presos cumprindo penas longas e que necessitam de tratamentos caros para 

doenças complexas ou terminais.50

                                                 
46 Idem. 
47 COYLE, Andrew. Administração penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Brasília: Centro 
Internacional de Estudos Penitenciários, 2002. 
48 Idem. 
49 COYLE, Andrew. Administração penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Brasília: Centro 
Internacional de Estudos Penitenciários, 2002. 
50 Idem. 
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Em 2003, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça iniciaram a liberação e 

repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde às unidades federadas que deram início ao 

processo de implantação de ações e serviços de saúde em unidades prisionais, tendo como 

base o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.51 Todas as unidades federadas 

com número significativo de presos receberam recursos, por terem dado início à adequação 

com o padrão federal.52

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná foram 

contemplados com recursos federais. O Rio Grande do Sul, tradicionalmente deficiente em 

dotações orçamentárias destinadas a ações de saúde no sistema prisional, deixou de receber 

importantes recursos federais em função do atraso no início da implantação dos programas 

e atividades relacionadas à saúde prisional.53

Desta forma, as pessoas presas, qualquer que seja a natureza de sua transgressão, 

mantêm todos os direitos fundamentais a que têm direito todas as pessoas humanas, 

inclusive o direito de gozar dos mais elevados padrões de saúde física e mental.54

 

Do pensar global ao agir local 

 

O Espaço Local é um processo maior de comunicação e controle social, que surge 

após avaliações, discussões e articulações em âmbito global. Essa redefinição do espaço 

local enquanto esfera de menor complexidade contribui para retornar a centralidade ao 

cidadão, muitas vezes contraposto ao distanciamento da globalização-excludente. Espaço 

local é um meio de concretização dos princípios constitucionais, porém também com 

limitações e restrições constitucionais, uma vez que o fortalecimento do poder local pode 

ser contraditório, mas é, sem dúvida alguma, estratégia de cidadania, manutenção do 

controle social sobre decisões públicas e concretização da CF. 

Entretanto, inicialmente, pode-se dizer que o conceito de espaço no nosso 

desenvolvimento atual está gerando interesse crescente, mas também crescente confusão. 

Afinal, para onde vão as macrotendências: globalização, blocos, poder local? Entre o 

"Small is Beautiful" e a "aldeia global", há razões de sobra para discutir-se de forma mais 

                                                 
51 O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, apesar de ter sido revogado, ainda hoje serve de 
referência para ações no âmbito da saúde prisional. 
52 Relatório Azul – Garantias e Violações dos Direitos Humanos, 2002/2003, da Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
53 Idem. 
54 COYLE, op. cit. 
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aprofundada ou mais sistematizada o conceito de espaço e a importância que assume no 

cotidiano da sociedade contemporânea. Nesse sentido:55  

 
Referimo-nos aqui aos espaços da reprodução social. Na realidade, a simples 
reprodução do capital, ou reprodução econômica, já não é suficientemente 
abrangente para refletir os problemas que vivemos, inclusive para entender a 
própria reprodução do capital. Na linha imprimida pelos sucessivos relatórios 
sobre Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, o objetivo central do 
desenvolvimento é o homem, a economia é apenas um meio. Ninguém mais se 
impressiona com o simples crescimento do PIB, e tornou-se cada vez mais 
difícil identificar bem estar humano com o bem estar das empresas. 

 

O processo de globalização e a informatização dos processos de produção, 

distribuição e gestão, modificam profundamente a estrutura espacial e social dos espaços 

locais em todo o planeta. Este é o sentido mais direto da articulação entre o global e o local. 

Os efeitos sócio-espaciais desta articulação variam segundo níveis de desenvolvimento dos 

países, sua história urbana, sua cultura e suas instituições.56  

Nesta abordagem, a globalização traz uma visão simplificada de abertura e 

unificação dos espaços da reprodução social. Ocorre uma nova hierarquização dos espaços, 

segundo as diferentes atividades, envolvendo tanto globalização como formação de blocos, 

fragilização do Estado-nação e surgimento de espaços sub-nacionais fracionados de 

diversas formas. A globalização constitui ao mesmo tempo uma tendência dominante neste 

fim de século, além de uma dinâmica diferenciada na articulação para solucionar problemas 

contemporâneos.57

Na formulação de Milton Santos, "o que globaliza separa; é o local que permite a 

união". Assim, em uma dimensão extremamente prática deste processo, o exemplo 

cotidiano do dilema da solidariedade é o mais comum na sociedade contemporânea. Não 

que o ser humano seja menos solidário na atualidade, mas a humanização do 

desenvolvimento, ou a sua re-humanização, passa pela reconstituição dos espaços 

comunitários. A própria recuperação dos valores e a reconstituição da dimensão ética do 

desenvolvimento exigem que para o ser humano o outro volte a ser um ser humano, um 

indivíduo, uma pessoa com os seus sorrisos e suas lágrimas. Este processo de 

reconhecimento do outro não se dá no anonimato e o anonimato se ultrapassa no circuito de 

conhecidos, na comunidade, no espaço local.58

                                                 
55 DOWBOR, Ladislau. Da globalização ao poder local: a nova hierarquia dos espaços. São Paulo: 1995. 
56 BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local e global – a gestão das cidades na era da informação. Madrid: 
Santillana, 1997. 
57 DOWBOR, op. cit. 
58 DOWBOR, Ladislau. Da globalização ao poder local: a nova hierarquia dos espaços. São Paulo: 1995. 
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Contudo, não é suficiente o alargamento das competências do poder local para que 

se construa um direito social que permita uma nova e qualificada relação entre o Poder 

Público e a sociedade. É preciso uma modificação estrutural nas próprias estratégias de 

gestão do espaço local, a fim de que uma nova interpretação da repartição de competências 

esteja agregada a um processo de democratização das decisões públicas, evitando-se, com 

isso, que o espaço local seja apenas a repetição, em escala menor, dos processos de 

legitimação próprios da sociedade de massas, cujas críticas devem ser consideradas nesta 

(re)ordenação do espaço público.59

Os espaços locais podem abrir uma grande oportunidade para a sociedade retomar 

as rédeas do seu próprio desenvolvimento. Todavia, não somente as iniciativas locais são 

suficientes, pois sem sólidas estruturas locais participativas e democratizadas, não há 

financiamentos externos ou de instituições centrais que produzam resultados. De certa 

forma, o espaço local está recuperando gradualmente um espaço de decisão direta sobre a 

"polis", recuperando a dimensão mais expressiva da política e da democracia.60

Ultrapassando a tradicional dicotomia entre o Estado e a empresa, o público e o 

privado, surge assim com força o espaço público comunitário, enriquecendo as opções de 

resolução de problemas. Em outros termos, o espaço local aparece hoje como foco de uma 

profunda reformulação política no sentido mais amplo, já que o nível local de organização 

política não substitui transformações nas formas de gestão política que têm de ser levadas a 

efeito nos níveis do Estado-nação e mundial, mas comunidades fortemente estruturadas 

podem constituir um lastro de sociedade organizada capaz de viabilizar as transformações 

necessárias nos níveis mais amplos.61 Nesta conjuntura: 

 
A abordagem do poder local, como espaço privilegiado para a articulação dos 
atores sociais, também deve ser inserida no contexto da globalização, no qual se 
devem destacar as questões inerentes à potencialidade do espaço local no 
exercício do controle social sobre a dinâmica das relações socioeconômicas.62

 

Ao mesmo tempo em que os problemas locais são decorrentes da estrutura da 

modernidade do espaço global, devem também integrar-se a estruturas em suas sociedades 

locais. Nesse sentido, o local e o global se complementam e não são antagônicos. Essa 

                                                 
59 HERMANY, Ricardo. (Re)discutindo o espaço local.uma abordagem a partir do direito social de Gurvitch. 
Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007. 
60 DOWBOR, op. cit. 
61 Idem. 
62 HERMANY, op. cit. p. 262. 
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integração social requer mecanismos políticos democratizados, baseados na 

descentralização administrativa e na participação cidadã. 

Em verdade, o espaço local pode ser considerado como um importante elemento de 

garantia da atuação da sociedade civil no contexto de crise do Estado Nacional e de 

construção de uma economia globalizada capaz de impulsionar ações capazes de sanar 

dificuldades na resolução dos problemas decorrentes da complexidade e da 

contemporaneidade da sociedade. 

Diante disto, o poder local torna-se fundamental para que o novo contexto global 

coexista com instrumentos de controle social, uma vez que amplia as garantias sociais no 

paradigma transnacional. Logo, cabe destacar que: 

 
São justamente os governos locais os responsáveis pela execução de políticas 
públicas adequadas para o fortalecimento da qualidade de vida, seja em função 
da (re) definição de competências constitucionais, seja em virtude da crise de 
financiamento do Estado Nacional, que o incapacita de atender com efetividade 
às demandas da população. Tais razões justificam a importância, até paradoxal, 
do poder local para o desenvolvimento econômico na sociedade globalizada, 
vinculado ao conceito de qualidade de vida como fator de produtividade e, por 
conseguinte, de eficiência do sistema produtivo.63

 

Portanto, é necessário que os governos locais assumam seu poder e sejam capazes 

de firmar sua comunidade e seus interesses acima de suas diferenças de partidos e 

ideologias. Devem ser capazes de defender seus interesses específicos em relação aos seus 

respectivos estados nacionais, sem separatismos destrutivos, mas aceitando a necessidade 

de conflito negociado como forma normal de existência política em um sistema 

institucional plural.64

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não pretendemos, aqui, concluir efetivamente este estudo, mas apenas apresentar 

algumas considerações acerca de questões observadas ao longo da realização deste artigo, 

uma vez que a pesquisa é assim, não um estudo definitivo, mas sim uma forma de 

proporcionar questionamentos, reflexões e alternativas para produzir conhecimento sobre 
                                                 
63 Ibidem, p. 263. 
64 BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local e global – a gestão das cidades na era da informação. Madrid: 
Santillana, 1997. 
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assuntos de direta e fundamental importância para o processo de construção e consolidação 

de um país fundado no princípio do Estado Democrático de Direito. 

Desta forma, a sociedade contemporânea, caracterizada pela complexidade, 

contingência e principalmente pela paradoxalidade, proporciona oportunidades ao 

indivíduo, porém o limita também. Nunca, em uma sociedade hodierna, houve tantas 

possibilidades de inclusão, e, conseqüentemente, nunca se teve tanto “direito a ter direitos”. 

Todavia, o acesso permanente a estes mecanismos inclusivos, na maioria das vezes, 

acontece justamente pela exclusão, ou então, pelo não acesso.65

É a partir desta perspectiva que podemos pautar nosso estudo, o qual objetivou 

delinear o acesso ao Direito à Saúde conferido à população prisional, pontuando a 

importância do espaço global para a resolução de problemas locais. É, pois, de fundamental 

relevância que se comece a pensar nestas questões, mais especificamente em políticas 

públicas locais que sejam capazes de proporcionar alternativas e promover mecanismos que 

realmente, de fato e de direito, possibilitem o acesso ao direito à saúde. 

Assim, ainda nos dias atuais, o status que o sistema prisional assume na sociedade é o 

de caráter exclusivamente punitivo, esquecendo que antes de tudo o sistema deve preparar 

para o “retorno a vida livre”, de forma que este indivíduo possa passar a integrar 

novamente a sociedade na qualidade de cidadão. Contudo, não buscamos aqui julgar os 

detentos e seus crimes, tão pouco a falência do sistema carcerário, mas sim conhecer os 

mecanismos que proporcionam o acesso ao Direito à Saúde, o qual está intimamente ligado 

à vida. 

Neste sentido, é justamente no espaço local que a sociedade hodierna irá encontrar 

alternativas e possibilidades para a atuação em direção à busca de mecanismos de controle 

social que permitam a “compatibilidade da sociedade de fluxos com a concretização do 

princípio da cidadania e da dignidade da pessoa humana.”66

Nos dias de hoje, falar em “acesso ao direito à saúde” é sinônimo de um pensamento 

que nos remete à idéia de implementação e busca da consolidação dos direitos das pessoas 

enquanto seres humanos, dignos de exercerem seus direitos e também de cumprirem seus 

deveres. Nesta conjuntura está o detento, o qual é visto por grande parte da sociedade como 

                                                 
65 VIAL, Sandra Regina Martini. O Direito Fraterno: uma análise da inclusão/exclusão na sociedade hodierna. 
In: Leal, R. G.; REIS, J. R. dos (Org.). Direitos sociais e políticas públicas – desafios contemporâneos. Tomo 
5. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005, p. 1225-1514. 
66 HERMANY, Ricardo. (Re)discutindo o espaço local.uma abordagem a partir do direito social de Gurvitch. 
Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007, p. 271. 
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“não sujeito de direito” e, portanto, sem direito ao acesso a determinados serviços, como a 

saúde. 

Temos, assim, uma sociedade que inclui todos somente porque também é capaz, ao 

mesmo tempo, de excluir os ditos incluídos. Logo, a diferença entre inclusão e exclusão se 

refere ao modo pelo qual uma sociedade consente aos indivíduos serem pessoas humanas 

ou, de uma outra forma, de participarem do sistema universal de comunicação e 

conseqüentemente da sociedade, o que significa que o binômio inclusão/exclusão assumem 

formas diversas nas diferentes etapas evolutivas,67 alcançando também as articulações 

existentes no espaço local enquanto proposta de ampliação do espaço de controle da 

sociedade sobre as decisões públicas, ressaltando aqui a concretização dos princípios 

constitucionais. 

Finalizando, podemos dizer que o acesso ao Direito à Saúde, no que tange a 

população prisional, representa não só um desafio, mas também uma perspectiva no direito 

sanitário enquanto instrumento para políticas públicas de inclusão social no espaço local. 

Logo, podemos dizer que as questões que envolvem esta população têm dimensões globais, 

uma vez que abarcam problemas que acometem inúmeros países. Entretanto, a busca de 

alternativas e mecanismos que solucionem não só a carência de articulações em direção ao 

acesso ao direito à saúde, mas também toda a problemática do sistema prisional na 

sociedade contemporânea, está justamente na esfera local, a qual é capaz de construir e 

desenvolver estratégias de acordo com sua realidade, ampliando a concretização dos 

direitos sociais, essencialmente do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 

Aborda a pobreza e a miséria como fatores sociais da criminalidade, apontando que o 

abandono do Estado social nos países desenvolvidos, bem como a não concretização de 

tal modelo de Estado nos países em desenvolvimento, vêm acarretando um aumento 

considerável do número de atos criminosos. Destaca que a ausência de concretização 

dos direitos sociais nos países de modernidade tardia, assim como a supressão de tais 

direitos da esfera de garantias dos cidadãos nos países que já implementaram o Estado 

social, vêm contribuindo de forma significativa para o surgimento de uma nova 

arquitetura das relações sociais, fazendo com que os menos favorecidos do ponto de 

vista econômico recebam maiores estímulos para seguirem o caminho da marginalidade. 

Analisa a forma pela qual os Poderes constituídos vêm enfrentando o aumento da 

criminalidade, adotando uma nova concepção, cada vez mais de natureza policial e 

punitiva, acerca da intervenção estatal no âmbito deste tema. Investiga a forma pela qual 

a concretização dos direitos sociais, por meio da efetiva implementação das respectivas 

políticas públicas, caracteriza-se como estratégia de combate à criminalidade, 

ressaltando os instrumentos que se colocam à disposição dos operadores do direito para 

a tutela de tal modalidade de direitos, analisando os conceitos de políticas públicas 

constitucionais vinculativas e direitos prestacionais, à luz da teoria da reserva do 

possível.  
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ABSTRACT 

It deals with the poverty and misery like social factors of the criminality, showing that 

the social State abandon, in the developed countries, such as the non fulfillment of such 

State model in the countries in development, comes causing a considerable increase of 

the number of criminal acts. It points out that the absence of consolidation of the social 

rights in countries with late modernity, as well as the omissions of such rights in the 

sphere of the citizens guarantees in countries that have already implemented the social 

State, come contributing in a significant way for the appearance of a new architecture in 

the social relations, doing the best for that the less beneficiaries in the economical point 

of view receive more stimuli to continue the way of marginality. It analyses the way 

how the constituted Powers come facing the criminality increase, adopting a new 

conception, each time more of police and punitive nature, concerning the state 

intervention in the scope of this subject. It researches the way how the social rights 

fulfillment, through the effective implementation of the respective public policies, 

characterizes like strategy of combat to criminality, pointing out the instruments that are 

put at disposal of the law operators for the guardianship of such modality of rights, 

analyzing the concepts of constitutional public policies related and beneficial rights, in 

the light of theory of the reserve of the possible. 

 

KEY WORDS: SOCIAL FACTORS OF THE CRIMINALITY; PUBLIC POLICIES; 

SOCIAL RIGHTS. 

 

Introdução 

Sob o império da economia de mercado e do fenômeno da globalização, a 

sociedade vem passando por transformações profundas a respeito das formas pelas 

quais o Estado promove intervenções em seu âmbito.  

Nos países desenvolvidos, o Estado providência vem cedendo espaço para 

uma forma de atuação neoliberal. As conseqüências desta mudança são sentidas de 

maneira marcante no vertiginoso aumento da criminalidade, fato que vem implicando 

em uma nova forma de atuação do Estado no campo da justiça criminal, acarretando 

um aumento considerável do tamanho, bem como da virulência, do aparato inerente ao 
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sistema penal. Percebe-se, ainda, que em tais países o recrudescimento das formas de 

punição dos criminosos caracteriza-se como o método adotado para a busca da 

pacificação social, ao mesmo passo em que mecanismos inerentes ao welfare State são 

abandonados, tornando as camadas sociais menos privilegiadas do ponto de vista 

econômico a “clientela preferencial” do sistema penal. 

Já nos países em desenvolvimento (ou países de modernidade tardia), antes da 

consolidação do Estado do bem-estar social está se verificando uma mudança na forma 

de atuação dos Poderes constituídos, sendo que estes, mesmo que de forma míope, vêm 

adotando uma estratégia de cunho neoliberal, circunstância que acarreta a consolidação 

das profundas desigualdades sociais entre os cidadãos e acentua a seletividade no 

campo de incidência dos mecanismos do sistema penal, atingindo principalmente os 

pobres e miseráveis. 

Os estudos de criminologia reconhecem que a pobreza e a miséria 

caracterizam-se como fatores de origem da criminalidade, sendo que nem mesmo o 

mais sofisticado e contundente aparato de repressão estatal vem conseguindo alcançar 

resultados relevantes no combate à criminalidade que brota das desigualdades sociais. 

Partindo de tal constatação, este trabalho pretende demonstrar que a 

concretização dos direitos fundamentais, sobretudo os de segunda geração (direitos 

sociais), caracteriza-se como eficaz estratégia de combate ao avanço da criminalidade.  

Iniciamos com a abordagem da pobreza e da miséria como fatores sociais 

causadores dos delitos, bem como com a constatação de que o abandono, ou não 

consolidação, do Estado social guarda íntima relação com o aumento da criminalidade. 

Na seqüência, caminhamos pela conceituação dos direitos sociais e 

enveredamos pela análise das estratégias de atuação na busca da concretização de tal 

modalidade de direitos, sobretudo por meio da elaboração e do cumprimento das 

políticas públicas. Neste ponto, analisamos de forma mais detida a forma pela qual os 

operadores do direito, por intermédio da busca da tutela jurisdicional, podem assegurar 

a concretização das políticas públicas vinculadas aos direitos fundamentais de segunda 

geração. 

Com tais elementos, apontaremos que a efetivação dos direitos sociais 

caracteriza-se como estratégia primordial para a redução da criminalidade, com a 

conseqüente remodelação do sistema penal e o rompimento da noção de que este se 

   5443



 

volta de maneira quase que exclusiva para os pobres e miseráveis. 

 

1 . A pobreza e a miséria: fatores sociais da criminalidade 

 A pobreza pode ser conceituada como a falta do necessário à vida. A miséria, 

por sua vez, é a pobreza extrema, a indigência ou penúria. 

Tanto a pobreza quanto o seu estado mais agudo, a miséria, são reconhecidas 

como fatores sociais da criminalidade. 

O delito deriva principalmente da desigualdade econômica. Para alguns 

escritores socialistas o delito representa uma reação contra a injustiça social. A desigual 

repartição da riqueza condena uma parte da população à miséria e, com esta, à falta de 

educação e à ignorância (GAROFALO, 1997, p. 103).  

Tal constatação nos encaminha para o entendimento de que o sistema penal, 

sobretudo no âmbito do cárcere, agrega, em sua maioria, pessoas que não possuem o 

mínimo necessário para uma vida digna. 

 

Os assaltantes, em sua quase totalidade, são indivíduos rudes, semi-
analfabetos e pobres, quando não miseráveis. Sem formação moral 
adequada, eles são parias da sociedade, nutrindo indisfarçável raiva e 
aversão, quando não ódio, por todos aqueles que possuem bens de 
certo modo ostensivos, especialmente automóveis de luxo e mansões, 
símbolos inquestionáveis de um status econômico superior. 
Esse sentimento de revolta por viver na pobreza não deixa de ser um 
dos fatores que induz o indivíduo ao crime (contra o patrimônio, 
especialmente), adquirindo, não raro, um sentido de violência 
delinqüencial muito grande. De fato, assaltantes adultos ou jovens, 
agindo isoladamente ou em quadrilhas, não se apiedam das vítimas, 
matando-as, às vezes, pelo simples esboço de um gesto qualquer de 
pavor ou de instintiva e desarmada defesa. 
Esse ódio ou aversão contra os possuidores de bens age como 
verdadeiro fermento, fazendo crescer o bolo da insatisfação, do 
inconformismo e da revolta das classes mais pobres da sociedade, que 
se tiverem a temperar o bolo algum hipertensor da violência e 
agressividade humanas, infalivelmente as levarão ao cometimento de 
alentado número de atos anti-sociais, desde a destruição de uma 
simples cabine telefônica até à perpetração dos crimes mais bárbaros, 
dando números maiores às altas taxas de criminalidade, que parecem 
incluir-se na categoria das deseconomias de aglomeração, como um 
particular custo pago pelo habitante das grandes cidades pelas 
vantagens da urbanização. 
Nesses casos, a repressão policial tem valor limitado, pois 
combatendo uma parte maior ou menor dos efeitos, não tem o condão 
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de eliminar as causas. 
E as causas todas emanam, principalmente, da má distribuição de 
riquezas e do conluio do poder público com o poder econômico, 
permitindo que este caminhe paralelamente com ele, como seu sub-
gerente na condução dos destinos de um país (FERNANDES, 2002, p. 
389). 

 

Após a implosão do socialismo como modelo puro de governo, a prevalência 

do sistema capitalista e, mais recentemente, a adoção do modelo estatal neoliberal, 

intensificaram as desigualdades entre os diversos estratos da pirâmide social, quer nos 

países desenvolvidos, em desenvolvimento ou sub-desenvolvidos, acarretando uma 

cada vez mais acentuada concentração de riquezas, fazendo com que uma legião de 

pobres e miseráveis sejam privados dos direitos fundamentais à educação, saúde, 

trabalho e segurança e, por este motivo, recebam continuamente estímulos para a 

prática criminosa. 

 

2 . A ausência do Estado social e o aumento da criminalidade 

Löic Wacquant, analisando a transformação do modelo estatal em cotejo com 

o fenômeno do aumento da criminalidade na Europa de nossos dias, aduz que: 

 

Há alguns anos a Europa vem sofrendo a escalada de um desses 
pânicos morais capazes, por sua amplitude e virulência, de mudar 
profundamente os rumos das políticas estatais e de redesenhar 
duradouramente a fisionomia das sociedades por ele atingidas. Seu 
objeto aparente, demasiado aparente uma vez que tende a invadir o 
debate público até a saturação nos anos que correm: a delinqüência 
dos “jovens”, a “violência urbana” e os múltiplos distúrbios, cujo 
centro de irradiação seriam os “bairros sensíveis”, e as incivilidades, 
cujas grandes vítimas e primeiros culpados presumem-se ser seus 
habitantes (WACQUANT, 2001, p. 17). 

A Europa vem recebendo a influência decisiva dos Estados Unidos no que 

tange à forma de organização do Estado, deixando o modelo social (Estado 

providência) e fortalecendo a tendência neoliberal, postura que acarreta forte redução 

dos gastos sociais, a erradicação de sindicatos com a conseqüente modificação das 

relações trabalhistas, bem como a extinção de benefícios sociais.  

Tal postura estatal vem ensejando um sensível aumento da criminalidade tanto 
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na Europa quanto nos Estados Unidos, sendo que tal constatação acarretou o 

endurecimento da política de combate à violência. 

  

A penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende 
remediar com um “mais Estado” policial e penitenciário o “menos 
Estado” econômico e social que é a própria causa da escalada 
generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, 
tanto do Primeiro como do Segundo Mundo. Ela reafirma a 
onipotência do Leviatã no domínio restrito da manutenção da ordem 
pública – simbolizada pela luta contra a delinqüência de rua – no 
momento em que este afirma-se e verifica-se incapaz de conter a 
decomposição do trabalho assalariado e de refrear a hipermobilidade 
do capital, as quais, capturando-a como tenazes, desestabilizam a 
sociedade inteira. E isso não é uma simples coincidência: é justamente 
porque as elites do Estado, tendo se convertido à ideologia do 
mercado-total vinda dos Estados Unidos, diminuem suas prerrogativas 
na frente econômica e social que é preciso aumentar e reforçar suas 
missões em matéria de “segurança”, subitamente relegada à mera 
dimensão criminal. No entanto, e sobretudo, a penalidade neoliberal 
ainda é mais sedutora e mais funesta quando aplicada em países ao 
mesmo tempo atingidos por fortes desigualdades de condições e de 
oportunidade de vida e desprovidos de tradição democrática e de 
instituições capazes de amortecer os choques causados pela mutação 
do trabalho e do indivíduo no limiar do novo século. 
Isso é dizer que a alternativa entre o tratamento social da miséria e de 
seus correlatos – ancorado numa visão de longo prazo guiada pelos 
valores de justiça social e de solidariedade – e seu tratamento penal – 
que visa as parcelas mais refratárias do subproletariado e se concentra 
no curto prazo dos ciclos eleitorais e dos pânicos orquestrados por 
uma máquina midiática fora de controle, diante da qual a Europa se vê 
atualmente na esteira dos Estados Unidos, coloca-se em termos 
particularmente cruciais nos países recentemente industrializados da 
América do Sul, tais como o Brasil e seus principais vizinhos, 
Argentina, Chile, Paraguai e Peru (WACQUANT, 2001, p. 07 seq.). 

 

Mostra-se necessário que o Brasil, enquanto país em processo de 

desenvolvimento, garanta a seus cidadãos a possibilidade de superarem a pobreza e a 

miséria sendo que, para tanto, devem ser promovidos mecanismos de concretização dos 

direitos fundamentais, sendo esta uma das principais estratégias no combate ao 

vertiginoso aumento da criminalidade, uma vez que, afastado o estado de penúria, o 

cidadão deixará de encontrar tantos estímulos para a prática de delitos. 

 

3 . A concretização dos direitos fundamentais como estratégia para a diminuição 
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dos índices de criminalidade 

O estudo da evolução histórica dos direitos fundamentais aponta que apenas os 

direitos individuais (Liberdades Públicas) não eram suficientes para a garantia dos 

direitos fundamentais, pois havia a necessidade de se criarem condições para o seu 

exercício. Foram definidos e assegurados os direitos sociais, econômicos e culturais 

buscando garantir condições sociais razoáveis a todos os homens para o exercício dos 

direitos individuais. Os direitos sociais foram chamados de direitos fundamentais de 

segunda geração e caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem aos indivíduos direitos 

a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., 

revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais 

concretas (BREGA FILHO, 2002, p. 22 seq.). 

A previsão constitucional, nos termos em que restou consignada na 

Constituição Federal de 1988, revela o traço concernente à indisponibilidade dos 

direitos sociais, bem como a característica da auto-aplicabilidade da regra prevista no 

artigo 6º, segundo a qual “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados”. 

Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos. 

Entretanto, não são meros poderes de agir – como é típico das liberdades públicas de 

modo geral – mas sim poderes de exigir. São direitos de crédito (FERREIRA FILHO, 

2006, p. 49 seq.). 

Os sociais são abrangidos pelo conceito de direitos prestacionais posto que tal 

expressão serve para rotular qualquer dos direitos a prestações materiais (excluídas 

portanto as prestações normativas) do Estado (GOUVÊA, 2003, p. 07).  

Os operadores do direito devem perquirir sobre as alternativas possíveis na 

busca do efetivo respeito aos direitos sociais, fazendo com que o Estado cumpra o seu 

dever de garantir ao cidadão o direito de viver em uma sociedade que caminhe, por 

meio da atuação dos Poderes constituídos e das organizações civis não governamentais, 

rumo à erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais 

e regionais e promovendo o bem de todos, nos exatos termos do que estabelece o artigo 

3º, incisos III e IV, da Constituição Federal, sendo esta uma das estratégias 
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fundamentais no combate à criminalidade posto que se mostra capaz de afastar dois de 

seus principais fatores, quais sejam, a pobreza e a miséria. 

Para que os direitos sociais possam ter real implementação, mostra-se 

necessário que o Poder Executivo, enquanto responsável pelos atos de administração 

do Estado, promova a elaboração das chamadas políticas públicas, traçando estratégias 

de atuação na busca da efetividade dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à 

moradia, ao lazer, à segurança, etc. 

A Administração conta com o poder discricionário para decidir sobre a prática 

dos atos administrativos, tendo liberdade para a escolha de sua conveniência, 

oportunidade e conteúdo. 

Entretanto, no âmbito dos direitos sociais, o poder discricionário da 

Administração deve ser analisado com profunda cautela posto que a elaboração das 

políticas públicas, bem como a realização dos atos administrativos tendentes à efetiva 

implementação de tal modalidade de direitos, estão vinculadas ao cumprimento de 

dispositivo constitucional de ordem pública (artigo 6º), arraigado aos critérios da 

imperatividade e inviolabilidade, possuindo natureza de norma auto-aplicável e, assim, 

não podendo ser afastada pela discricionariedade do Administrador. 

Surge, então, o conceito de políticas públicas constitucionais vinculativas, a 

partir do qual se chega ao entendimento de que, para a garantia dos direitos sociais, a 

Administração estará compelida à elaboração de estratégias de atuação visando 

implementá-los. 

Desta forma, temos que o Poder Executivo não poderá furtar-se à elaboração 

das políticas públicas relacionadas aos direitos sociais, bem como à efetiva 

implementação destes, sob pena de descumprir norma constitucional de ordem pública, 

imperativa, inviolável e auto-aplicável. 

Na hipótese da Administração não cumprir tais deveres, deixando de elaborar 

(ou elaborando de maneira inadequada) as políticas públicas relacionadas aos direitos 

sociais, ou, ainda, deixando de cumprir (ou cumprindo de forma ineficaz) as políticas 

públicas elaboradas, abre-se espaço para a análise e discussão acerca dos instrumentos 

que podem ser utilizados na busca da tutela dos direitos sociais. 

 

4 . A tutela jurisdicional das políticas públicas e a doutrina da reserva do possível 
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Em que medida o operador do direito, depois de esgotadas outras instâncias, 

pode buscar a tutela jurisdicional visando o cumprimento das políticas públicas? Quais 

as possibilidades quanto à exigência do cumprimento das políticas públicas 

constitucionais vinculativas? 

Tomando como ponto de partida o fato de que a efetiva implementação dos 

direitos sociais demanda a elaboração e o cumprimento de políticas públicas e, além 

disso, a circunstância de que a previsão orçamentária de recursos para tanto se revela 

absolutamente imprescindível, mostra-se necessária a discussão em torno da 

possibilidade do Chefe do Poder Executivo ser compelido, por força de decisão 

judicial, a dar cumprimento às políticas públicas constitucionais vinculativas. 

 

A atuação administrativa está sujeita a dois limites essenciais, quais 
sejam, o interesse público e a legalidade. Necessário o Judiciário 
observar a lei não apenas formalmente, mas também a observar 
substancialmente, nos seus direcionamentos. Daí as afirmações de que 
a razoabilidade / proporcionalidade podem ser vistas como 
desdobramentos da legalidade, chamada legalidade substancial. Em 
outros termos, através do princípio da proporcionalidade / 
razoabilidade, modernamente concebe-se a cláusula do devido 
processo legal, no seu sentido substancial, como um mecanismo de 
controle axiológico da atuação do Estado e seus agentes. Por isso 
constitui instrumento típico do Estado Democrático de Direito, de 
modo a impedir toda restrição ilegítima aos direitos de qualquer 
homem sem um processo previamente estabelecido e com 
possibilidade de ampla participação. Os atos administrativos só 
estarão cumprindo a lei se realmente se mantiverem dentro dos 
padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Se não se mantiverem, 
esses atos serão ilegais, não estarão realizando os objetivos da lei. 
Mesmo que formalmente aparentem legalidade, serão ilegais se não 
tiverem se mantendo dentro dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Há também na doutrina alemã a expressão 
“proibição do excesso” que para muitos é sinônima desses princípios. 
Desta forma, em determinadas situações é possível um controle da 
discricionariedade administrativa, como no caso de implementação de 
políticas públicas, desde que se tratem de políticas públicas 
específicas, socialmente necessárias e constitucionalmente exigidas 
(AUTRAN, 2007, http://www.escritorioonline.com). 

 

Analisando a possibilidade da tutela jurisdicional dos direitos sociais, mostra-

se importante ressaltar o conceito de reserva do possível, oriundo do direito alemão, 

fruto de uma decisão da Corte Constitucional daquele país, em que ficou assente que a 

construção de direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado 
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está sujeita à condição da disponibilidade dos respectivos recursos. Neste sentido, a 

disponibilidade desses recursos estaria localizada no campo discricionário das decisões 

políticas, através da composição dos orçamentos públicos (SCAFF, 2005, p. 219). 

 

Nos países periféricos onde a situação socioeconômica acarreta 
amplas desigualdades sociais, com déficits de condição econômica 
para grande parte da população, há de haver uma estreita vinculação 
entre a teoria do mínimo existencial (status positivus libertatis) e os 
direitos fundamentais sociais. 
A aplicação dos direitos fundamentais sociais decorre da necessidade 
de dotar esta parcela da população excluída dos patamares mínimos de 
condições para o exercício de suas capacidades (Amartya Sem), ou, 
por outras palavras, de condições para realizar a liberdade real a fim 
de poder gozar da liberdade jurídica (Robert Alexy). Sem tais 
condições reais (fáticas) para o exercício da liberdade jurídica, esta se 
tornará letra morta. 
A teoria da “reserva do possível” é condicionada pelas 
disponibilidades orçamentárias, porém os legisladores não possuem 
ampla liberdade de conformação, pois estão vinculados ao princípio 
da supremacia constitucional, devendo implementar os objetivos 
estabelecidos na Constituição de 1988, que se encontram no art. 3º, 
dentre outras normas-objetivo. Esta teoria somente pode ser argüida 
quando for comprovado que os recursos públicos estão sendo 
utilizados de forma proporcional aos problemas enfrentados pela 
parcela da população que não puder exercer sua liberdade jurídica, e 
de modo progressivo no tempo, em face de não conseguir a liberdade 
real necessária para tanto (Robert Alexy), ou não puder exercer suas 
capacidades para exercer tais liberdades (Amartya Sem). 
Tal procedimento não implica judicialização da política ou ativismo 
judicial, pois se trata apenas de aplicação da Constituição brasileira 
(SCAFF, 2005, p. 226). 
 

Assim, diante dos argumentos até aqui expendidos, sempre que junto ao Poder 

Judiciário for deduzida pretensão relacionada à efetiva implementação de políticas 

públicas “específicas, socialmente necessárias e constitucionalmente exigidas”, nos 

dizeres de Holmes Autran, o Poder Judiciário deverá marcar o seu papel de efetivo 

garantidor dos direitos sociais, não deixando ao desamparo o cidadão. 

 

Considerações finais 

A melhor forma de se combater a criminalidade é afastar os seus fatores de 

origem, entre os quais destacamos a pobreza e a miséria, fazendo com que o princípio 
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da igualdade deixe de ter apenas previsão formal na Constituição Federal, ganhando 

contornos de substancialidade. 

Para tanto, mostra-se necessário que os Poderes constituídos e a sociedade 

civil organizada enfrentem o tema da concretização dos direitos sociais pois, somente 

assim, as causas da criminalidade serão adequadamente equacionadas, em benefício de 

todos os cidadãos, independentemente do estrato social em que estejam inseridos. 

 

Os direitos humanos não são mais simplesmente solenes declarações 
de intenção, mas, muito antes, uma parte obrigatória da ordem dos 
direitos e do Estado. Eles perderam o caráter de simples princípios de 
legitimidade e se tornaram princípios de legalidade. Nisto, se 
distinguem duas formas de legalização. Nos editos de tolerância da 
nascente modernidade, direitos humanos, sobretudo a liberdade de 
religião, são reconhecidos somente por razões de oportunidade e 
foram novamente suprimidos quando a situação política mudou. Em 
oposição a esta legalização insuficiente, um sério reconhecimento dos 
direitos humanos exige que eles existam não apenas juridicamente na 
forma de tolerância garantidas gratuitamente e a cada momento 
revogáveis. Seu lugar jurídico, sistematicamente adequado, é a 
constituição (escrita ou não-escrita) e em seu âmbito, aquela parte que 
está protegida contra as decisões da maioria das colisões que se 
sucedem. A positivação dos direitos humanos, própria do ponto de 
vista da teoria da legitimação, não acontece na democracia, mas 
somente no Estado democrático constitucional (HÖFFE, 2006, p. 
416). 

 

Ao Poder Judiciário caberá não se afastar dos superiores interesses sociais, 

mostrando-se aberto às decisões que repercutirão de maneira relevante no cotidiano do 

cidadão, deixando no passado concepções doutrinárias e jurisprudenciais que hoje se 

mostram despidas da realidade a que o Juiz deve estar atento quando julga e, assim, 

decide os caminhos que serão trilhados pela sociedade brasileira, contribuindo de 

forma decisiva para a diminuição dos índices de criminalidade. 
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS SOCIAIS, POLÍCIA COMUNITÁRIA E 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Lilia Maia de Morais Sales*

Emanuela Cardoso Onofre de Alencar**

 

RESUMO 

Entre as medidas que estão sendo pensadas na atualidade para diminuir os índices de 

violência e aumentar a segurança, destaca-se a proposta da polícia comunitária, que é 

um modelo de polícia preventiva que objetiva aproximar os policiais da população e 

fortalecer a confiança da sociedade nas instituições policiais do Estado. Com o intuito 

de encontrar mais legitimação social para o desenvolvimento do seu trabalho e que 

tenham a população como parceira na prevenção de delitos. O policiamento comunitário 

é um projeto que se desenvolveu nas décadas de 1970 e 1980, quando organizações 

policiais em diferentes países da América do Norte e da Europa Ocidental começaram a 

promover inovações na sua estrutura e funcionamento e na forma de lidar com o 

problema da criminalidade. Os modelos desenvolvidos nesses países tiveram por base 

uma nova estrutura de polícia, orientada para um novo modelo de policiamento mais 

voltado para a comunidade. Aliada à proposta de aproximar os agentes de segurança 

pública e a população, está a criação de centros de mediação destinados a auxiliar a 

resolução de conflitos sociais, frutos da convivência de pessoas que têm vínculos 

afetivos e relações continuadas (familiares, vizinhos, amigos) que, quando mal 

administrados, esses conflitos podem gerar violências e crimes. Em Fortaleza, os dados 

do CIOPS revelam que, em média, a metade das ocorrências trata de conflitos sociais 
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entre pessoas com relações continuadas. A idéia da mediação ligada aos agentes da 

segurança pública é inovadora porque, além de contribuir para aproximá-los da 

população, contribui para as atividades do policiamento comunitário, na medida em que 

pode bem administrar diversos conflitos sociais e auxiliar no desenvolvimento da 

cultura da paz. A polícia comunitária está assim inserida na proposta da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, de construção de uma 

segurança cidadã, que objetiva, de um lado, o trabalho integrado da polícia e da 

comunidade, e de outro, a contenção e a prevenção da violência. 

 

PALAVRAS CHAVE: SEGURANÇA PÚBLICA; POLÍCIA COMUNITÁRIA; 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 

 

RESUMEN 

Entre las medidas que estan siendo pensadas en la actualidad para disminuir los indices 

de violencia y aumentar la seguridad, se destaca la propuesta de la policía comunitaria, 

que es un modelo de policía preventiva que busca acercar a los policías la población y 

fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones de policías del Estado, para 

que puedan tener cada vez más legitimación social para el desarrollo de su trabajo y que 

tengan a la población como parceros en la prevención de delictos. La policía 

comunitária es un proyecto que se desarroló en las decadas de 1970 y 1980, cuando 

organizaciones policiales de diferentes paises de America del Norte y de Europa 

Occidental empezaron a promover imnovaciones en su estructura y funcionamento y en 

el modo de lidar con la criminalidad. Los modelos en estos países tuvieron por base una 

nueva estructura de policía, más direccionada a la comunidad. Junto a la propuesta de 

acercar los agentes de la seguridad pública y la población, está la creación de centros de 

mediación destinados a auxiliar la resolución de los conflictos sociales, resultado de la 

convivencia de personas que tienen vínculos afectivos y relaciones continuadas 

(familiares, vecinos, amigos) que, cuando mal administrados, esos conflictos pueden 

generar violencias y crimines. En Fortaleza, los datos del CIOPS revelan que en media 

la mitad de las ocurrencias tratan de conflictos sociales entre personas que poseen 

relaciones continuadas. La idea de la mediación desarrollada tambén por agentes de la 

5455



seguridad social es nueva por qué, además de contribuir para acercalos a la población, 

contribuye para las actividades de la policía comunitaria, en la medida en que puede 

bien administrar a los diferentes conflictos sociales que surgen en las comunidades, 

auxilia en el desarrollo de la cultura de la paz y está inserida en la propuesta de la 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, del Ministério da Justiça, de construcción de 

una seguridad ciudadana que busque, a un lado, el trabajo integrado de la polícia y de la 

comunidad, y en el otro, la disminución y prevención de la violencia.  

 

PALABRAS-CLAVE: SEGURIDAD PÚBLICA; POLICÍA COMUNITARIA; 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Brasil observa na atualidade um agudo quadro de conflitos sociais que se 

estende por diferentes esferas. Áreas urbanas e rurais, bairros de diferentes classes e 

também escolas estão sendo palco de agressões físicas e psicológicas quase diárias, 

gerando uma sensação de insegurança e revolta na população do país. Alega-se que o 

problema é agravado pela erosão das instituições que são responsáveis pela formação 

dos cidadãos e pela segurança de todos. A família, a escola, os órgãos de segurança 

pública, entre outros, são sempre citados por estarem falhando no cumprimento de suas 

funções sociais. 

 Paralelo ao problema da violência que se agrava periodicamente, as autoridades, 

cobradas pela sociedade, implementam meios repressivos com o objetivo de tentar 

conter a onda de agressividades que parece incontrolável. As cidades passaram a ser 

monitoradas por sistemas de fiscalização eletrônica; a polícia está presente nas ruas, 

mas nem sempre consegue o apoio da população (que muitas vezes não confia e tem 

medo de seus membros); as escolas estão sendo vigiadas por meios eletrônicos, 

protegidas por cercas eletrônicas e detectores de metal (mas as agressões continuam a 

ocorrer entre os próprios atores escolares, como professores e alunos). Assim, apesar 

dessas medidas de vigilância, a violência continua presente e noticiada pela imprensa, 

tornando urgente a criação de alternativas inovadoras que possam bem administrar os 

conflitos existentes. 
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1 POLICIA CIDADÃ – FORTALECENDO OS VÍNCULOS ENTRE A POLÍCIA 

E A SOCIEDADE 

 As Polícias, Militar e Civil, órgãos do Estado responsáveis pelo policiamento 

repressivo e preventivo, e demais agentes de segurança pública, muitas vezes encontram 

dificuldades no desenvolvimento de seu mister em face do medo e da desconfiança fruto 

de atos de corrupção ou de ações violentas e desastrosas. Essa barreira invisível criada 

entre os membros da segurança pública e a população dificulta a cooperação entre eles 

no sentido da realização de denúncias, na cooperação para o bom desenvolvimento de 

ações de segurança que objetivem prevenir e reprimir a violência. 

 O estigma negativo (policia violenta, corrupta, autoritária) que acompanha a 

ação dos policiais contribui para criar barreiras de comunicação e confiança entre esses 

profissionais e a população1.    

 Bengochea et all2 questionam a possibilidade de uma polícia diferente em uma 

sociedade democrática. Para eles, essa possibilidade passa por alguns eixos: por 

mudanças nas políticas de qualificação profissional, por um programa de modernização 

e por processos de mudanças estruturais e culturais que discutam questões centrais para 

as polícias, como as relações com a comunidade, contemplando o espaço das cidades; a 

mediação de conflitos do cotidiano como o principal papel de sua atuação; e o 

instrumental técnico e valorativo do uso da força e da arma de fogo. 

 No modelo tradicional de polícia, a força tem sido quase o único instrumento de 

intervenção, sendo usada frequentemente da forma não profissional e desqualificada, às 

vezes até à margem da legalidade. Para se ter um outro modelo de polícia, é preciso 

centrar sua função na garantia e efetivação dos direitos fundamentais do cidadão e na 

interação com a comunidade, estabelecendo a mediação e a negociação como 

instrumentos principais. 

                                                 
1 COSTA, Naldson Ramos da. Ofício de polícia, violência policial e luta por cidadania em Mato Grosso. 
São Paulo em Perspectiva, v. 18, n. 1, 2004, p. 111 – 118. 
2 BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz; GUIMARÃES, Luiz Brenner; GOMES, Martin Luiz; ABREU, Sérgio 
Roberto de. A transição de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. São Paulo em Perspectiva, v. 
18, n. 1, 2004, p. 119. 
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 Para os autores3: 

No momento em que começa a existir essa transformação política e social, a 
compreensão da sociedade como um ambiente conflitivo, no qual os 
problemas da violência e da criminalidade são complexos, a polícia passa a 
ser demandada para garantir não mais uma ordem pública determinada, mas 
sim os direitos, como está colocado na constituição de 88. Nesse novo 
contexto, a ordem pública passa a ser definida também no cotidiano, exigindo 
uma atuação estatal mediadora dos conflitos e interesses difusos e, muitas 
vezes, confusos. Por isso, a democracia exige justamente uma função policial 
protetora de direitos dos cidadãos em um ambiente conflitivo. A ação da 
polícia ocorre em um ambiente de incertezas, ou seja, o policial, quando sai 
para a rua, não sabe o que vai encontrar diretamente; ele tem uma ação 
determinada a fazer e entra num campo de conflitividade social. Isso exige 
não uma garantia da ordem pública, como na polícia tradicional, sustentada 
somente nas ações repressivas, pelas quais o ato consiste em reprimir para 
resolver o problema. O campo de garantia de direitos exige uma ação mais 
preventiva, porque não tem um ponto determinado e certo para resolver. 

 A sociedade é complexa e nela ocorrem conflitos de diversas naturezas que, em 

função dessas diferenças, reclamam ações distintas em sua resolução. A polícia, ao 

utilizar um procedimento padrão, único, para a resolução de conflitos de várias 

naturezas, limita a efetividade de suas ações. 

 O êxito da polícia, atuando em uma perspectiva cidadã, depende e tem como 

proposta desenvolver ações preventivas e atuar no sentido de contribuir para a 

recuperação dos agentes de delito. 

 1.1 Práticas de polícia cidadã no Brasil 

 Ante esse quadro, necessário se faz implementar ações que possam bem 

administrar os conflitos, que promovam uma maior integração e que fortaleçam a 

confiança da sociedade nas instituições policiais do Estado. Possibilita-se assim a 

promoção de maior legitimação social no desenvolvimento do seu trabalho, tornando a 

população parceira na prevenção de delitos. 

 A polícia comunitária é um projeto que vem sendo desenvolvido no Brasil, 

objetivando uma maior aproximação das polícias com a sociedade. Trata-se de uma 

filosofia de policiamento que se desenvolveu nas décadas de 1970 e 1980, quando 

organizações policiais em diferentes países da América do Norte e da Europa Ocidental 

começaram a promover inovações na sua estrutura e funcionamento e na forma de lidar 

com o problema da criminalidade. Os modelos desenvolvidos nesses países tiveram por 

                                                 
3 BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz; GUIMARÃES, Luiz Brenner; GOMES, Martin Luiz; ABREU, Sérgio 
Roberto de. op. cit., 2004, p. 120. 
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base uma nova estrutura de polícia, orientada para um novo modelo de policiamento 

mais voltado para a comunidade4.  

 Quatro inovações são consideradas essenciais para o desenvolvimento do 

policiamento comunitário: a organização da prevenção do crime tendo como base a 

comunidade; a reorientação das atividades de policiamento para enfatizar os serviços 

não emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da 

prevenção do crime; descentralização do comando da polícia por áreas; e participação 

de pessoas civis, não-policiais, no planejamento, execução, monitoramento e/ou 

avaliação das atividades de policiamento5. 

 Além desses, são apontados quatro fatores importantes para a implantação e 

consolidação do policiamento comunitário6: o envolvimento enérgico e permanente do 

chefe com os valores e implicações de uma polícia voltada para a prevenção do crime; 

motivação dos profissionais de polícia por parte de seu chefe; defesa e consolidação das 

inovações realizadas; e apoio público, da sociedade, do governo e da mídia. 

 Ante as potencialidades do policiamento comunitário e os resultados das 

experiências já existentes, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da 

Justiça7, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNDU, desenvolve desde 2007, o Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária, 

que se dirige a líderes comunitários e membros da segurança pública. O curso objetiva 

transmitir lições de segurança pública, mobilização social, estruturação de conselhos 

comunitários, bem como aulas sobre direitos humanos, relações interpessoais e 

mediação de conflitos.  

 Segundo o Ministério da Justiça8, a polícia comunitária trabalha em conjunto 

com a população e as instituições de segurança pública e defesa social. O objetivo é que 

todos juntos tenham condições de identificar, priorizar e resolver problemas relativos à 

criminalidade, para garantir qualidade de vida aos brasileiros. Nesse projeto, os próprios 

                                                 
4 MESQUITA NETO, Paulo de. Policiamento comunitário e prevenção do crime – a visão dos coronéis 
da Polícia Militar. São Paulo em Perspectiva. V. 18, n. 01, 2004, p. 103. 
5 MESQUITA NETO, Paulo de. op. cit., 2004, p. 103 – 104. 
6 MESQUITA NETO, Paulo de. op. cit., 2004, p. 104. 
7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ. SENASP investe em capacitação de polícia comunitária. Disponível 
na internet: http://www.mj.gov.br/ Acesso em 02 ago. 2007. 
8 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ. SENASP investe em capacitação de polícia comunitária. Disponível 
na internet: http://www.mj.gov.br/ Acesso em 02 ago. 2007. 
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moradores se tornam co-responsáveis pela segurança pública no local em que residem, 

contribuindo para a concretização do dispositivo constitucional que diz que a segurança 

pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (CF, art. 144). 

 Diversos estados brasileiros estão desenvolvendo ações com a filosofia da 

polícia comunitária. No Amapá9, a idéia da polícia cidadã vem sendo realizada desde 

1995, com a implementação do Programa de Desenvolvimento Sustentável, no qual está 

inserido o Programa Polícia Cidadã.  

 Em 2000, a Policia Militar de São Paulo criou a Comissão Estadual de Polícia 

Comunitária e o Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, com o 

objetivo de aperfeiçoar e intensificar o processo de implantação do policiamento 

comunitário no estado.10

 O Ceará também desenvolve políticas nesse sentido. Além de estar inserido no 

Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária, o estado, por meio da Secretaria 

de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS11, desenvolve, dentro do Projeto Ceará 

Seguro, a revitalização dos Conselhos Comunitários de Defesa Social – CCDS, por 

meio do qual objetiva a aproximação com a comunidade, na busca de uma parceria 

responsável, concidadã, onde todos somem esforços e compartilhem responsabilidades e 

solidariedade, em benefício da ordem pública e do convívio social sadio. 

 Uma outra tecnologia social que objetiva a aproximação de agentes de segurança 

pública e a população, é a criação de centros de mediação destinados a auxiliar na 

resolução de conflitos sociais, nos quais atuam como mediadores desses conflitos tanto 

policiais como membros da sociedade. Esses atores são capacitados em mediação e 

atuam em conjunto nos centros, contribuindo para diminuir o estigma negativo que às 

vezes macula a imagem dos policiais (agressivo, violento, corrupto), e aproximá-los da 

população, na medida em que, como mediadores, serão escolhidos pelas pessoas para 

mediar os seus conflitos. 

                                                 
9 Policia cidadã: segurança pública. Disponível na internet: http://www.dhnet.org.br/3exec/nova 
policia/policiacidada_ap.htm. Acesso em 03 ago. 2007.  
10 MESQUITA NETO, Paulo de. op. cit., 2004, p. 105. 
11 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS. Projeto Ceará Seguro. Disponível na 
Internet: http://www.seguranca.ce.gov.br/politica_sspdc.jsp Acesso em: 02 ago. 2007.  
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 A mediação se destaca como importante meio para bem administrar os conflitos 

que surgem nas comunidades, eis que, em alguns municípios, como é o caso de 

Fortaleza, as estatísticas revelam que a maior parte dos conflitos registrados se referem 

a conflitos sociais. 

 Os dados do Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS12, na capital 

cearense, comprovam essa assertiva ao apresentar os números dos casos que mais são 

denunciados pela população. Analisando as estatísticas das ocorrências registradas em 

relação ao que foi identificado como briga de família e embriaguez e desordem, em 

2001, o somatório dessas ocorrências foi 33.270 casos e em 2002, 36.510 casos 

registrados, o que representou mais que a soma dos crimes contra a pessoa e o 

patrimônio.   

 A partir de 2004, as estatísticas do CIOPS incluíram ainda as ocorrências 

relacionadas a desordem, desvinculadas do uso de bebidas alcoólicas. Assim, seus 

relatórios mostraram que em 2004, foram registrados 42.192 casos de desordem 

(22,02%), 27.823 denúncias de briga de família (14,52%) e 20.986 casos de embriaguez 

e desordem (10,95%). 

 Em 2005, os registros da instituição revelaram que ocorreram 48.611 casos de 

desordem (25,72%), 28.383 casos de briga de família (15,01%) e 20.070 casos de 

embriaguez e desordem (10,61%). Em 2006, as estatísticas registraram 48.518 casos de 

desordem (25,65%), 26.050 casos de briga de família (13,77%) e 18.861 casos de 

embriaguez e desordem (9,97%). 

 Os tipos de conflitos apresentados pelos levantamentos estatísticos do CIOPS 

mostram que em média, a metade dos casos que geram as ocorrências policiais se 

caracteriza por serem conflitos de caráter social, surgidos entre pessoas que possuem 

vínculos afetivos e relações continuadas (famílias, vizinhos, colegas) que, por não 

conseguirem dialogar para bem administras os problemas vividos, transformam 

discussões em agressões ou até em crimes.  

 A existência de centros de mediação nas comunidades e a capacitação adequada 

de policiais em mediação de conflitos, atuando inclusive como mediadores, contribui 

                                                 
12 CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA – CIOPS. Levantamento estatístico 
comparativo das ocorrências registradas nos anos de 2001 a 2006.  
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para que esses profissionais possam identificar esses conflitos sociais e encaminhá-los 

aos centros, nos quais as partes terão a oportunidade de dialogar de forma pacífica e 

consensuada a divergência vivida e buscar construir a melhor resolução para o caso. 

 Desta feita, a idéia da mediação ligada à segurança pública é inovadora pois, 

além de contribuir para aproximar os policiais da população, melhora as atividades do 

policiamento comunitário (na medida em que pode bem administrar diversos conflitos 

sociais que surgem nas comunidades) e auxilia no desenvolvimento da cultura da Paz. 

 Além da interação entre as partes (agentes de segurança pública e população), a 

mediação realizada por esses atores contribui para a resolução dos conflitos daqueles 

que possuem relações continuadas, que, quando mal administrados, podem gerar 

violências. Isso porque esses espaços para a realização de mediações são implantados 

em bairros da cidade, podendo os seus próprios habitantes se capacitar para agir como 

mediadores. Esses habitantes, bem como os agentes de polícia que lá atuam, conhecem 

as dinâmicas sociais do local e os principais conflitos e problemas que enfrentam, o que 

possibilita que eles tenham uma visão mais ampla do contexto no qual as violências 

estão ocorrendo. 

 Ademais de espaço para a boa administração dos problemas e resolução de 

conflitos, esses centros de mediação possibilitam uma maior inclusão da população, na 

medida em que estão localizados nos bairros onde estas pessoas habitam e têm o seu 

acesso facilitado.  

 

2 A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

Há mais de três décadas, vêm sendo desenvolvidos no Brasil projetos que 

tencionam implementar a mediação de conflitos13 como meio que objetiva não apenas 

auxiliar a boa resolução de litígios entre as partes envolvidas, mas bem administrar as 

                                                 
13 Sobre mediação de conflitos ver: SALES, Lilia Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004; SALES, Lilia Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e 
sociedade. Florianópolis: Conceito, 2007; SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Trad. Águida 
Arruda Barbosa, Eliana Riberti Nazareth, Giselle Groeninga. Belo Horizonte: Del Rey, 2001; MORAIS, 
José Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem – alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999; VEZZULLA, Juan Carlos. Teoria e prática da mediação. Curitiba: Instituto de 
Mediação e Arbitragem do Brasil, 1998. 
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relações existentes, para que as pessoas mantenham seus vínculos afetivos e possam 

construir uma sociedade fundada na paz social. 

A mediação é um procedimento consensual de resolução de conflitos por meio 

do qual uma terceira pessoa imparcial, escolhida ou aceita pelas partes – age no sentido 

de encorajar e facilitar a resolução dos problemas. As pessoas envolvidas no conflito 

são as responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça. A mediação representa assim 

um mecanismo de solução de litígios utilizado pelas próprias partes que, movidas pelo 

diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória. O mediador é a 

pessoa que auxilia na construção desse diálogo. 

Por meio da mediação, buscam-se os pontos de convergência entre os 

envolvidos na contenda que possam amenizar a discórdia e facilitar a comunicação. 

Muitas vezes as pessoas estão de tal modo ressentidas que não conseguem visualizar 

nada de bom no histórico do relacionamento entre elas. A mediação estimula, através do 

diálogo, o resgate dos objetivos comuns que possam existir entre os indivíduos que 

estão vivendo o problema. 

Na mediação procura-se evidenciar que o conflito é natural, inerente aos seres 

humanos. Sem o conflito seria impossível haver progresso e provavelmente as relações 

sociais estariam estagnadas em algum momento da história. Se não houvesse 

insatisfação, as situações da vida permaneceriam iguais, constantes. Portanto, o conflito 

e a insatisfação tornam-se necessários para o aprimoramento das relações interpessoais 

e sociais. O que se reflete como algo bom ou ruim para as pessoas é a administração do 

conflito. Se for bem administrado, ou seja, se as pessoas conversarem pacificamente ou 

se procurarem a ajuda de uma terceira pessoa para que as auxilie nesse diálogo, será o 

conflito bem administrado. Se as pessoas, por outro lado, se agredirem física ou 

moralmente ou não conversarem, causando prejuízo para ambas, o conflito terá sido mal 

administrado. Assim, não é o conflito que é ruim, pelo contrário, ele é necessário, a sua 

boa ou má administração é que será positiva ou negativa. 

A premissa de que o conflito é algo importante para a formação do indivíduo e 

da coletividade faz com que as posturas antagônicas deixem de ser interpretadas como 

algo eminentemente mau para se tornar algo comum na vida de qualquer ser humano 

que vive em sociedade. É fruto da convivência e sempre ocorrerá sob diferentes 

5463



aspectos. Quando se percebe que um impasse pode ser um momento de reflexão e, em 

conseqüência, de transformação, torna-se algo de positivo. 

Em síntese, o conflito, quase sempre tomado como algo negativo, é entendido 

pela mediação como algo positivo, natural e necessário para o aprimoramento das 

relações, e sua boa administração representa o caminho para o entendimento e para a 

harmonia entre as partes14. 

A mediação, por suas peculiaridades, torna-se um meio de solução adequado a 

conflitos que envolvam relações continuadas, ou seja, relações que são mantidas apesar 

do problema vivenciado. Ressalta-se, também, que os conflitos que tratam de 

sentimentos e situações fruto de um relacionamento – mágoas, frustrações, traições, 

amor, ódio, raiva – revelam-se adequados à mediação. Isso porque, é nesses tipos de 

conflitos que se encontram as maiores dificuldades para o diálogo, em virtude da 

intensidade dos sentimentos. Na mediação, há um cuidado, por parte do mediado, de 

facilitar esse diálogo entre as partes, de maneira a permitir a comunicação pacífica e a 

discussão efetiva dos conflitos15. 

Esse procedimento tem como um de seus principais objetivos a solução dos 

conflitos. Apesar de sua importância, não deve ser o único objetivo a ser perseguido na 

mediação de conflitos. Os outros objetivos da mediação, como a prevenção da má 

administração dos conflitos, que possibilita o tratamento adequado do problema e a 

mantença dos vínculos afetivos entre as partes é primordial, bem como a busca da 

inclusão social e da paz social. 

Nessa perspectiva, busca-se trabalhar a mediação como instrumento de 

promoção da paz social e de diminuição da violência.  Assim, a paz social é entendida 

como algo que vai além da inexistência de violência física e moral, passando pela 

necessidade de efetivação dos direitos fundamentais. Não se alcança a paz em 

sociedades onde existem fome, altos índices de pessoas em situação de desemprego, 

realizando trabalhos forçados ou em situação análoga á escravidão, exploração sexual 

infantil, falta de moradia, baixos níveis de educação e saúde, entre outros graves 

                                                 
14 VEZZULLA, Juan Carlos. Op. cit., 1998; ARAÚJO, Luis Alberto Gómez. Os mecanismos alternativos 
de solução de conflitos como ferramentas na busca da paz. Trad. Ângela Oliveira. Mediação – métodos 
de resolução de controvérsias, n. 1, coord. Ângela Oliveira. São Paulo: LTr, 1999.  
15 SIX, Jean-François. Op. cit., 2001. 
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problemas sociais que interferem no desenvolvimento harmônico e sustentável da 

sociedade, interferindo na manutenção da paz social. 

Ensina-se a paz quando se resolve e se previne a má administração dos conflitos; 

quando se busca o diálogo; quando se possibilita a discussão sobre direitos e deveres e 

sobre responsabilidade social; quando se substitui a competição pela cooperação – o 

perde-ganha pelo ganha-ganha. 

A mediação, como forma pacífica e participativa de resolução de conflitos, exige 

das partes envolvidas a discussão sobre os problemas, sobre os comportamentos, sobre 

direitos e deveres de cada um – todo esse diálogo realizado de forma cooperativa, 

fortalecendo o compromisso ético com o diálogo honesto. 

Como a prática da mediação estabelece a participação ativa das pessoas na 

solução de conflitos, passa-se a não somente se discutir sobre questões individuais, mas 

questões de natureza coletiva também. As experiências brasileiras em mediação, 

especialmente aquelas realizadas nas periferias dos municípios, têm revelado mudanças 

de comportamento das pessoas: tornaram-se mais participativas nas decisões individuais 

e coletivas (luta e conquista de curso de alfabetização para adultos, cursos jurídicos, 

cursos sobre planejamento familiar, discussões sobre ressocialização da pena ao se 

receber para auxiliar nos trabalhos administrativos dos centros de mediação pessoas 

condenadas à prestação de serviços etc.). 

Desta feita, a prática da mediação, por incentivar o diálogo entre partes, estimula 

as pessoas a debaterem não apenas os seus conflitos interpessoais, mas contribui para o 

empoderamento dessas pessoas a partir do momento em que se sentem sujeitos de 

direitos e que devem criar ferramentas sociais para reivindicar e efetivar os seus direitos 

garantidos pelo ordenamento. 

Ademais disso, na medida em que se abrem espaços de diálogo, que são os 

locais onde se realizam as mediações, sejam em instituições privadas ou públicas, 

disponibiliza-se à sociedade mais um meio capaz e eficaz de resolução de litígios, sendo 

uma alternativa acessível a todos, ao invés de se buscar a autotutela (fazer justiça com 

as próprias mãos) ou de não buscar qualquer solução, o que só agrava o conflito. 
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 Por sua vez, a mediação desenvolvida em bairros das cidades (mediação 

comunitária) propicia o diálogo entre as pessoas que convivem diariamente, auxiliando 

na solução dos seus conflitos e contribuindo para a construção da paz social. 

Os mediadores comunitários são geralmente moradores da própria comunidade, 

que são capacitados por meio de cursos de mediação de conflitos e podem trabalhar 

voluntariamente ou não, dependendo da instituição à qual estejam vinculados. 

São vários os pontos positivos da mediação que se pode destacar, como o 

estímulo ao diálogo positivo entre famílias e vizinhos; incentivo à participação ativa dos 

cidadãos na solução dos conflitos individuais e coletivos; criação de espaços de escuta; 

prevenção à má administração de conflitos futuros; destaque à valorização do coletivo 

em detrimento do individual, buscando sempre a solução de um problema que satisfaça 

todas as partes envolvidas. 

A mediação comunitária tem como objetivos: 

Desenvolver entre a população, valores, conhecimentos, crenças, atitudes e 
comportamentos conducentes ao fortalecimento de uma cultura político-
democrática e uma cultura de paz. Busca ainda enfatizar a relação entre os 
valores e as práticas democráticas e a convivência pacífica e contribuir para 
um melhor entendimento de respeito e tolerância e para um tratamento 
adequado daqueles problemas que, no âmbito da comunidade, perturbam a 
paz16.   

 A mediação é democrática porque estimula a participação ativa das pessoas na 

solução de conflitos e propicia a inclusão social quando deixa que elas busquem por 

elas mesmas a solução de seus problemas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A mediação de conflitos, incluída nos projetos da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública sobre policiamento comunitário, será mais uma ferramenta para bem 

administrar os conflitos sociais existentes nos bairros (levando-se em consideração que 

as estatísticas dos órgãos de denuncia de conflito apontam para um número elevado de 

conflitos dessa ordem). Especialmente porque esses conflitos que são fruto da 

convivência de pessoas que têm relações continuadas, quando mal administrados e não 

resolvidos, geram violência e atos criminosos. 

                                                 
16 SALES, Lilia Maia de Morais. Op. cit., 2004.  
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 Além disso, ao possibilitar a participação de policiais como mediadores, bem 

preparados para o exercício deste mister, será um novo meio de aproximar as polícias da 

comunidade, contribuindo para o aumento da credibilidade no trabalho desses 

profissionais. 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Luis Alberto Gómez. Os mecanismos alternativos de solução de conflitos 

como ferramentas na busca da paz. Trad. Ângela Oliveira. Mediação – métodos de 

resolução de controvérsias, n. 1, coord. Ângela Oliveira. São Paulo: LTr, 1999. 

BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz; GUIMARÃES, Luiz Brenner; GOMES, Martin Luiz; 

ABREU, Sérgio Roberto. A transição de uma polícia de controle para uma polícia 

cidadã. São Paulo em Perspectiva. V. 18. n. 01, 2004, p. 119 – 131. 

CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA – CIOPS. 

Levantamento estatístico comparativo das ocorrências registradas nos anos de 2001 a 

2006. Documento disponível nos arquivos da instituição.  

GOMES, Naldson Ramos da. Ofício de polícia, violência policial e luta por cidadania 

em Mato Grosso. São Paulo em Perspectiva. V. 18. n.01, 2004, p. 111 – 118. 

MESQUITA NETO, Paulo de. Policiamento comunitário e prevenção do crime – a 

visão dos coronéis da Polícia Militar. São Paulo em Perspectiva. V. 18, n. 01, 2004, p. 

103 – 110. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ. SENASP investe em capacitação de polícia 

comunitária. Disponível na internet: http://www.mj.gov.br/ Acesso em 02 ago. 2007. 

MORAIS, José Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem – alternativas à jurisdição. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

POLICIA CIDADÃ: segurança pública. Disponível na internet: http://www.dhnet. 

org.br/3exec/nova policia/policiacidada_ap.htm. Acesso em 03 ago. 2007. 

SALES, Lilia Maia de Morais. Mediação de conflitos. Família, escola e comunidade. 

Florianópolis: Conceito, 2007. 

__________. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  

5467



SIX, Jean-François. Dinâmica da mediação. Trad. Águida Arruda Barbosa, Eliana 

Riberti Nazareth, Giselle Groeninga. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS. Projeto 

Ceará Seguro. Disponível na Internet: http://www.seguranca.ce.gov.br/ 

politica_sspdc.jsp Acessno em: 02 ago. 2007.  

VEZZULLA, Juan Carlos. Teoria e prática da mediação. Curitiba: Instituto de 

Mediação e Arbitragem do Brasil, 1998. 

 

 

 

5468



A CONTRIBUIÇÃO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) PARA 

O COMBATE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. 

 

Luciano Lima Rodrigues **

Renata Pinto Coelho* 

Raphael Rocha Lima*

                           
 

RESUMO 

A Lei Maria da Penha, sancionada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva em 07 de agosto de 2006, é considerada um dos maiores avanços no combate à 

violência contra a mulher no Brasil, sendo o projeto original fruto de um estudo 

interministerial que contou com a participação de entidades da sociedade civil e foi 

enviado pelo Governo ao Congresso em 2004. As mulheres empreenderam durante anos 

uma luta para a obtenção de atenção por parte do Estado brasileiro a respeito da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, resultando de tal esforço o mencionado 

instrumento legal. Este trabalho tem a pretensão de avaliar as mudanças trazidas pelo 

novo texto legal, tanto na tipificação dos crimes de violência contra a mulher, quanto 

nos procedimentos judiciais e naqueles a serem adotados pela autoridade policial, 

sendo, para isso, abordado as mudanças trazidas pela Lei 11.340/06 apresentando uma 

análise abrangente e a interpretação das várias soluções jurídicas para os conflitos 

familiares constantes desta Lei. 

 

PALAVRAS CHAVE: LEI MARIA DA PENHA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER, MUDANÇAS, PROCEDIMENTOS.  
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La Ley Maria da Penha, sancionada por el Presidente de la República Luiz Inácio Lula 

da Silva el 07 de agosto de 2006, es considerada uno de los mayores avances en el 

combate contra la violencia de la mujer en Brasil. El proyecto original fue fruto de un 

estudio interministerial que contó con la participación de instituciones de la sociedad 

civil y fue enviado al Congreso en el 2004 por el Gobierno. Las mujeres durante años 

lucharon para obtener la atención del Estado brasileño con respecto a la violencia 

doméstica y familiar, y como resultado de  tal esfuerzo fue creado el mencionado 

instrumento legal. Este trabajo tiene como objetivos avaliar los cambios introducidos 

por el nuevo texto legal, tanto en la  definición de los crímenes de violencia contra la 

mujer, como en los procedimientos judiciales y de la autoridad policiaca. Abordase 

también los cambios realizados por la Ley 11.340/06 presentándose una amplia analice 

y la interpretación de varias soluciones jurídicas para los conflictos familiares y 

constantes de esta ley. 

 

PALABRAS CLAVES: LEY MARIA DA PENHA, VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 

FAMILIAR CONTRA LA MUJER, CAMBIOS, PROCEDIMIENTOS.  

 

INTRODUÇÃO 

 A violência contra a mulher não é uma situação recente, sendo reflexo de uma 

realidade histórica baseada na desigualdade da relação de poder entre os sexos, da 

subordinação e da inferioridade da mulher frente ao homem. 

 Nas relações entre homens e mulheres, demarcadas pela dominação masculina 

há milhares de anos, a resistência feminina se mostrou de várias formas e por muitas 

estratégias. Ora demonstrada pela negação da alteridade, ora pela valoração da 

diferença, a questão do gênero transformou-se em outras tantas discriminações, 

dominações e preconceitos. 

 É o machismo e a incapacidade de certos homens em entenderem a realidade 

atual, onde a mulher não é mais considerada uma propriedade do homem e, por isso se 

reconhece a busca por seu espaço na vida social e comunitária, a principal causa de 

violação dos direitos das mulheres. 
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 Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que 7% de todas as 

mortes de mulheres entre 15 e 44 anos no mundo inteiro, são oriundas da violência e 

que deste percentual, quase metade são vítimas de assassinato por seus maridos, 

companheiros ou namorados, fato que torna a violência doméstica a mais cruel e 

perversa forma de violência contra a mulher. 

 A violência sofrida pelas mulheres tem como autores, além dos próprios 

companheiros, os filhos, os netos, os pais ou padrastos, que transformam o lar, de um 

ambiente afável, num outro marcado pelo medo e pela angústia e, muitas vezes, com 

danos físicos, sexuais e psicológicos. 

 A falta de uma legislação severa que punisse a violência doméstica contra a 

mulher fez com que elas perdessem a confiança na justiça, uma vez que, quando 

denunciavam seus agressores, estes acabavam submetidos, na maioria das vezes, a 

condenação ao pagamento de penas pecuniárias, como multas e cestas básicas, sem a 

perda da liberdade. 

 A banalização da violência doméstica levou a invisibilidade de um dos crimes de 

maior incidência no país e o único que possui efeito perverso multiplicador, uma vez 

que atinge não apenas à pessoa da ofendida, mas, por suas seqüelas, acabem por 

comprometer todos os membros da entidade familiar. 

 Foi com o objetivo de modificar essa realidade que foi sancionada no dia 7 (sete) 

de Agosto de 2006, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 11. 340/06, 

cognominada como Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de coibir, prevenir e 

erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher.   

 O nome da Lei é uma homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, 60 anos, 

mãe de três filhas e vítima emblemática da violência doméstica. No ano de 1983, seu 

ex-marido, Marco Antonio Herredia, tentou matá-la por duas vezes. Na primeira 

tentativa ele atirou contra ela, deixando-a tetraplégica. Na segunda, tentou eletrocutá-la, 

sem, no entanto, atingir seu objetivo. 

 Nove longos anos de processo criminal levaram a condenação do agressor desta 

mulher e favoreceram, tanto pela história de dor, como pela luta empreendida por Maria 

da Penha, a tornar público tais fatos que, por isso, chegaram ao conhecimento da 
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Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) que condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à 

violência doméstica. 

 O novo texto legal tem como principal mérito reconhecer e definir a violência 

doméstica em suas distintas manifestações, também prevendo a criação de sistema 

integrado de proteção e atendimento às vítimas e buscando a aplicação de eficaz sanção 

penal contra o agressor. 

 O presente estudo visa à demonstração do conceito e das formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, trazendo, também uma análise dos procedimentos 

de assistência à mulher vítima desse tipo de violência, conforme determinação legal. 

1. Conceito de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

A convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher – CIPEVM/1994, aprovada perante assembléia geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) – define violência contra a mulher como: qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, que cause a morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito publico como no privado. 

A violência doméstica é a espécie de violência contra a mulher que ocorre, 

predominantemente, no interior do domicílio e que tem como uma de suas 

características mais relevante, segundo Saffioti, a rotinização. 

Para Guerra (1998, p.31), a violência doméstica permeia todas as classes sociais, por 

isso é chamada de virulentamente democrática. Apresenta-se como uma violência 

interpessoal que tem como lugar privilegiado a família. 

O caput do artigo 5° da Lei 11.340/06 tratou de fixar o conceito de violência 

doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer sua abrangência. Segundo o 

dispositivo, considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher como “qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e danos patrimonial” desde que ocorrida: 
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“I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, 

com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 

 De modo expresso, estabelece o legislador não haver a necessidade de agressor e 

vítima conviverem sob o mesmo teto para a incidência da tutela acima descrita. A Lei 

determinou o âmbito espacial da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

compreendendo as relações de casamento, união estável, família monoparental, família 

adotiva, vínculos de parentesco em sentido amplo e trouxe a introdução da chamada 

família de fato que se caracteriza pela união de pessoas que não têm vinculo jurídico 

familiar, mas que, de tão próximas, se consideram aparentadas, como é o caso de 

amigos muito próximos e de pessoas que se agregam em repúblicas, casas de abrigo e 

albergues. 

 A lei criou um campo tão abrangente que até relações protegidas pelo biodireito, 

como é o caso de um transexual que faz uma cirurgia modificativa de sexo e passa a ser 

considerado mulher no registro civil, terá efetiva proteção. 1

 Também a empregada doméstica, os porteiros, recepcionistas, motoristas e 

diaristas, devido à inclusão da expressão “inclusive as esporadicamente agregadas”, 

recebem a proteção legal. 

 Ao determinar no parágrafo único que “as relações pessoais enunciadas neste 

artigo independem de orientação sexual” estabelece o legislador a inclusão das relações 

homossexuais, não importando se o agressor é um homem ou outra mulher. 

 Fica claro o objetivo do legislador em defender a mulher contra atos ou omissões 

que decorram de diferenças discriminatórias ligadas à condição feminina da vítima, 

                                                 
1 SOUZA, Luiz Antônio, e Kümpel, Vitor Frederico. Violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei 
11.340/2006: editora Método, 2007, p. 70. 
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abrangendo não só a mulher adulta, mas a mulher-criança, a mulher-adolescente e a 

mulher-idosa. 

 Existe uma única possibilidade em que o sujeito passivo da violência doméstica 

não precisa ser necessariamente uma mulher. A lei estabelece mais uma majorante ao 

crime de lesão corporal em sede de violência doméstica (CP, art. 129, §11) que é o caso 

do crime ser cometido contra uma pessoa portadora de deficiência. Aqui, independente 

do sexo do deficiente, sendo alvo de lesão corporal, a pena do seu agressor será 

ampliada.   2

 O art. 6° determina que a violência doméstica e familiar contra a mulher viola os 

direitos humanos, resultando daí a legitimidade para a intervenção protetiva por parte de 

organismos internacionais e nacionais de defesa dos direitos da mulher em níveis 

políticos e judiciais. 

2. Formas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 O novel texto legal, em seu art. 7°, enumerou as formas de manifestação da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, que são: violência física, psicológica, 

sexual, patrimonial, moral. 

 Ao inserir a expressão “entre outras” no dispositivo, permite o legislador que o 

operador interprete a Lei de forma aberta, enunciativa, sempre presumindo em favor da 

mulher. 

 Por violência física entende-se como qualquer conduta que ofenda a integridade 

ou a saúde corporal da mulher. 3

 Mesmo que a agressão não deixe marcas aparentes, o uso da força física que 

venha a ofender o corpo ou a saúde da mulher irá configurar vis corporalis. 

 São condutas típicas dessa espécie de violência: as contravenções de vias de 

fato, os crimes de lesão corporal e contra a vida, inclusive na forma tentada e qualquer 

comportamento que ofenda a integridade anatômica e fisiológica da mulher, ou a sua 

saúde mental. Também estão abarcados os crimes especiais previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). 
                                                 
2 DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na Justiça: editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42. 
3 Lei 11.340/2006 art. 7°, I. 
  

5474



 Também entendida como violência emocional ou verbal, a violência psicológica 

se caracteriza por condutas como: humilhar, ameaçar, discriminar, isolar dos amigos e 

parentes, controlar e rejeitar. 

 Trata-se de qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da auto-

estima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou 

controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação da mulher. 4

 As palavras-chave do conceito são: auto-estima, saúde psicológica e 

autodeterminação, por representarem as mais básicas formas de privações da violência 

psicológica. A destruição da auto-estima faz com que a vitima perca a capacidade de 

resistência e a vontade de buscar auxílio, fazendo com que se reconheça na imagem 

retorcida que o agressor lhe imprimiu. 

 Para a configuração do dano psicológico não se faz necessária à elaboração de 

um laudo técnico ou a realização de perícia. Basta que seja reconhecida pelo juiz para 

que se faça cabível a concessão da medida protetiva de urgência. 

 Art. 7°, III: “a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 

a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos”. 

 Os núcleos conceituais da violência sexual são ativos5: constranger, induzir, 

impedir, forçar ou anular, e todos estão relacionados ao uso de métodos de intimidação, 

com o objetivo de atuar sobre a vontade da vítima a partir do medo, tanto por meio de 
                                                 
4 Lei 11.340/2006 art. 7°, II.  
  
5 “È considerada conduta violenta não apenas aquela que obriga à prática ou à participação ativa em 
relação sexual não desejada, mas ainda a que constrange a vitima a presenciar, contra seu desejo relação 
sexual entre terceiros.” (HERMAN, Leda Maria. Maria da penha Lei com nome de mulher: editora 
Servanda, 2007, p.111). 
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ameaças, que podem ser sutis ou declaradas (a si ou a entes queridos), como por atitudes 

de coação, como, por exemplo, o isolamento, castigos e prevalecia de fragilidade 

emocional. 

 O livre arbítrio sobre o uso de sua função e capacidade reprodutiva é igualmente 

protegido, sendo caracterizados como atos sexualmente violentos aqueles que impedem 

o acesso e uso de contraceptivos e que possam levar a uma gravidez indesejada. As 

decisões relativas à concepção ou contracepção devem ser tomadas de comum acordo 

entre cônjuges ou companheiros, sob pena de arcar com arbitrariedades o futuro pai. 

 A violência patrimonial esta definida do inciso IV do art. 7° como qualquer ato 

que implique retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens, valores, 

documentos, direitos e recursos econômicos sobre os quais a vitima possua titularidade. 

 Essa violência encontra definição no Código Penal entre os delitos considerados 

contra o patrimônio, tais como furto, dano, apropriação indébita, entre outros. 

 A lei insere no contexto e patrimônio não apenas os bens de relevância 

patrimonial e econômico-financeira direta, mas também aqueles que apresentam 

importância pessoal (objetos de valor efetivo ou de uso pessoal), profissional, os 

necessários ao pleno exercício da vida civil e que sejam indispensáveis à digna 

satisfação das necessidades vitais. 

 Consiste na recusa do agressor em entregar a vítima seus bens, valores, 

pertences e documentos como forma de vingança ou ate como um meio de conseguir 

obrigá-la a permanecer num relacionamento do qual pretende se retirar. 

A violência moral é caracterizada pela desmoralização da mulher, 

assemelhando-se e entrelaçando-se com a violência psicológica, como dispõe o inciso V 

do art. 7°. Essa violência ira se configurar sempre que for imputada à mulher conduta 

que configure calúnia, difamação ou injúria. 

Por calúnia entende a Lei Penal como a imputação de um crime; difamação é a 

falsa atribuição, diante de terceiros, da pratica de atos e condutas desonrosas e 

vergonhosas; injuria trata-se da ofensa ou insulto disparado contra a vítima 

pessoalmente. 6

Estes delitos, quando praticados contra a mulher no ambiente familiar ou afetivo, 

serão reconhecidos como violência doméstica e deve-se impor o agravamento de pena. 
                                                 
6 Código Penal, artigos 138, 139 e 140. 
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3. Da Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar 

  
 O caput do artigo 9° da Lei 11.340/06 afirma a necessidade de uma atuação 

integrada, invocando direta ou indiretamente três sistemas distintos, porém interligados, 

de assistência: social, de saúde e de segurança. 

 Mais uma vez a referida lei visa garantir, às mulheres, os direitos humanos já 

garantidos pela Constituição Federal, principalmente em seu art. 5º.  

 Aspecto interessante se dá, por exemplo, no §2º do inciso II do art. 9º da Lei 

11.340/06, quando da manutenção do vínculo trabalhista, caso necessário o afastamento 

do local de trabalho. 

 Ora, se a mulher for agredida dentro do ambiente de trabalho ou se, por 

exemplo, ela e seu próprio marido agressor trabalharem no mesmo local, não há 

condições de essa mulher desenvolver suas atividades laborais de modo normal. Terá, 

portanto a garantia de manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses, não 

significando, porém, garantia ou estabilidade no emprego após os seis meses.  

 Depreende-se, portanto, do art. supra que o interesse do legislador é unir todas as 

diretrizes de assistência à mulher vítima de agressões, sejam elas entidades oficiais ou 

não.   

 

 

 

 

4. Da Atuação do Ministério Público 

 
 Apresentando o Ministério Público o papel de defensor do regime democrático, 7 
sua obrigação primordial é a defesa dos direitos fundamentais em todas as suas esferas 

de atuação, abrangendo também as relações de família.                          

                                                 
7 CF, art. 127: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”.  
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 O Capítulo III da Lei Maria da Penha trata da intervenção e atribuições do 

Ministério Público. Foram asseguradas ao Ministério Público, no âmbito da violência 

doméstica, atribuições em três esferas: institucional, administrativa e funcional. No que 

se refere à atuação institucional, deve trabalhar concomitantemente com os demais 

órgãos públicos ou privados ligados a proteção da mulher (art. 8°, I e VI). Quanto à 

esfera administrativa, deverá fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados de 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar (art. 26, II) e 

preencher os cadastros de casos de violência doméstica, atribuindo à instituição a tarefa 

de coletar dados úteis à organização estatística (arts. 8º, II, e 26, III).  

 O legislador, no artigo 25, determina a obrigatoriedade de intervenção 

ministerial como fiscal da lei tanto nas causas cíveis quanto nas criminais, exceto nos 

casos em que figurar como parte. Vale ressaltar que no tocante às ações penais, a 

titularidade será, por força de norma constitucional, de exclusividade do promotor de 

justiça, ressalvando os casos de ações penais privadas em que o titular é a parte 

ofendida. 

 Terá o Ministério Público legitimidade ativa para requerer medida protetiva de 

urgência, desde que conte com elementos iniciais de prova suficientes, em favor da 

vitima tanto na seara cível quanto na criminal, como dispõe o artigo 19, caput da Lei em 

estudo. 8

 O rol exposto pelo artigo 26 é exemplificativo e não taxativo, visto que o próprio 

caput ressalva expressamente outras atribuições possíveis. O inciso I atribui ao 

promotor de justiça o papel de requisitar força policial e serviços públicos de saúde, 

educação, de assistência social e de segurança, entre outros. A requisição encontra-se 

condicionada ao principio da legalidade sendo necessário que seja formulada, motivada 

e fundamentada, sendo indispensável o requerimento expresso da vitima, quando maior 

e capaz. 

 

5. Da Assistência Judiciária 

 

                                                 
8 “Em caso de requisição cumulativa, com base nos artigos 22,23 e ou/ 24, prevalece a competência do 
promotor criminal, visto que o pedido da ofendida se origina, no mais das vezes, de inquérito policial.” 
(HERMAN, Leda Maria. Maria da penha Lei com nome de mulher: editora Servanda, 2007, p.205). 
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 O artigo 27 da nova Lei traz a garantia de assistência judiciária à vítima, que 

deverá está acompanhada de advogado legalmente habilitado em todos os atos 

processuais. È uma garantia de assistência jurídica a vítima, estendendo-se à esfera 

penal, com o objetivo de que a vítima possa ter a segurança de contar com profissional 

habilitado, tanto para a defesa de seus interesses como para prestação de informações e 

esclarecimentos. 

 Quando não puder arcar com honorários advocatícios e custas processuais, é 

assegurada a agredida o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou Assistência 

Judiciária Gratuita (Art. 28). Trata-se de uma forma de garantir a proteção da mulher, 

prevenindo que ocorram descasos com as implicações emocionais e psicológicas, que é 

muito comum em nossa sociedade.  

                                                                                   

6. Equipe de Atendimento Multidisciplinar 

 
 O Título V disciplina a criação, composição e as atribuições da equipe 

multidisciplinar nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Por 

equipe multidisciplinar entende-se o conjunto integrado de profissionais que sejam 

especializados na área de psicossocial (psicólogos, psiquiatras e assistentes social), na 

área jurídica (advogados, procuradores e defensores públicos) e na área da saúde 

(médicos, enfermeiros e atendentes).  

 No caso de comarcas menores, outros programas ou serviços poderão suprir as 

funções técnicas da equipe multidisciplinar, e viabilizar o funcionamento adequado e 

resolutivo do Juizado. 

 A Equipe multidisciplinar tem como principal atribuição o fornecimento de 

subsídios, por escrito ou verbalmente, ao Juiz, ao Parquet e à defensoria pública, em 

relação aos casos concretos previstos nos processos cíveis e criminais. 

 É também prerrogativa desta equipe, o desenvolvimento de ações voltadas à 

orientação, encaminhamento, prevenção e de outras medidas que representem 

atendimento multidisciplinar adequado não apenas para a vítima como também para o 

agressor e aos demais familiares atingidos pela violência doméstica, devendo como 

disposto no artigo 30, proteger preferencialmente a criança e o adolescente. 9

                                                 
9 CF, art. 227, caput: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
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 A equipe deverá indicar profissional especializado sempre que não tiver aptidão 

técnica para a elaboração de laudo ou parecer. Contudo, nem o parecer técnico da 

equipe multidisciplinar, nem o do especialista vincularam decisão judicial ou 

posicionamento do promotor ou do advogado de defesa. 

 Nota-se que a equipe compõe o quadro funcional do Poder Judiciário dos 

estados, devendo, portanto, os profissionais ingressarem por meio de concursos públicos 

de provas e de provas e títulos e sendo remunerados pelos cofres públicos do Poder 

Judiciário. 10

 

7. Atendimento Pela Autoridade Policial 

 
O capítulo III da lei 11.340/06, no qual estão elencados os artigos 10, 11 e 12, se 

dispõe a tratar do atendimento da vítima pela autoridade policial. 

O caput do art. 10 prevê não somente a proteção repressiva, ou seja, aquela que 

se dá no momento da prática de violência contra a mulher, mas, também, a proteção 

preventiva, onde na iminência de atos de violência contra a mulher, a autoridade deverá 

prestar assistência à vítima, adotando, de imediato, as providências legais cabíveis. 

Dentre as providências legais possíveis, citamos aquelas elencadas no art. 11 da 

referida lei, a saber: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 

quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do 

local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

                                                                                                                                               
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão”. 
10 SOUZA, Luiz Antõnio, e Kümpel, Vitor Frederico.Violência doméstica e familiar contra a mulher, 
Lei 11.340/2006: editora Método, 2007, p. 91. 
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V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

 Isto posto, percebe-se, então, uma nova postura adotada pela autoridade policial, 

de maior zelo e proteção à vítima. 

 A autoridade policial deve representar um referencial de segurança e proteção à 

vítima, pois muitas das mulheres que sofrem agressões não denunciam seus agressores 

por medo de uma possível vingança ou quando denunciam, ao voltar à sua residência, 

são vítimas de novas agressões e, portanto, não mantém as denúncias. 

 Já o art. 12 deste mesmo dispositivo legal, trata das providências da autoridade 

policial assim que é feito o registro de ocorrência do crime, a saber: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 

se apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz 

com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e 

requisitar outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 

outras ocorrências policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 

Público. 

 Além do resgate à figura do inquérito policial que fora, na legislação anterior, 

substituído por termo circunstanciado11, fica estabelecido que a vítima deverá, sempre 

que for necessário, ser encaminhada para os exames de corpo de delito e outros exames 

periciais, podendo estes serem admitidos como meio de prova contra os agressores. 
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8. Conclusão 
 

 A Lei 11.340 é, definitivamente, um instituto inovador e polêmico. Traz como 

finalidade maior à disseminação de uma nova cultura, baseada no respeito e na 

igualdade que para se confirmar deverá está conjugada com outras mudanças. 

 Há quem julgue a lei inconstitucional em vários aspectos, como, por exemplo, 

quanto ao tratamento privilegiado dado à mulher, significando, portanto, a 

“criminalização do masculino”, ou quanto ao fato de a Constituição prever a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais para processo e julgamento das 

infrações de menor potencial ofensivo, julgando ter a Lei Maria da Penha ousado 

redefinir a definição de infração de menor potencial ofensivo. 

 Outros, assim como nós, entendem na Lei Maria da Penha a consagração do 

Processo Legislativo em sua mais bela forma, ou seja, a indignação de toda uma 

sociedade perante a injustiça sofrida pelas mulheres durante milhares de anos 

transmutada em norma jurídica. 

   No que se refere a ordenamento jurídico, a Lei Maria da Penha trouxe avanços 

e retrocessos. Considera-se avanço o fato de traçar diretrizes para o incremento de 

sistemas protetivos integrados e coordenados de atenção e valoração da mulher agredida 

e de prevenção às práticas de violência no âmbito doméstico e familiar. É retrocesso na 

medida em que supervaloriza a repressão penal, retomando o sistema penal duro como 

caminho privilegiado para enfrentamento da violência doméstica. 

 

 

 

_______________________ 
11 Lei 9099/95 Art. 69. “A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 

circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, 

providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários”. 
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NOTAS SOBRE A POLÍTICA CRIMINAL DE DROGAS NO BRASIL: 

ELEMENTOS PARA UMA REFLEXÃO CRÍTICA. 

 

 

Roberta Duboc Pedrinha♠

 

RESUMO 

Este trabalho faz menção à construção histórica da criminalização de drogas no Brasil. 

Aponta diversos dos relevantes aspectos dessa construção no plano internacional. Analisa o 

modelo de política criminal de drogas adotado pelo Brasil e faz uma abordagem acerca de 

seus principais efeitos, especialmente da letalidade produzida. Indica também, no cenário 

internacional, alguns dos seus desdobramentos. Verifica o desenvolvimento e a ascenção 

do Estado de Polícia, em detrimento do Estado de Direito, em que a metáfora da guerra é 

traduzida no combate e na eliminação do inimigo do Estado: o traficante de drogas. Esta 

pesquisa comenta as diferenças entre os discursos construídos, direcionados aos 

disponibilizadores e aos consumidores de drogas, fixando aos primeiros os contornos da 

repressão policial e aos segundos restando o modelo médico preventivo. Este trabalho 

perpassa os principais diplomas penais que se aplicaram ao pais, das Ordenações Filipinas 

de 1603 à recente Lei de Drogas de 2006, constatando o aumento de penas e as principais 

especificidades decorrentes dos tipos penais criados, com as suas consequências. Analisa 

ainda a influência da mídia e de seus discursos engendrados na fomentação da 

criminalização das drogas. Aborda a seletividade impregnada no processo legislativo e nas 

                                                 
♠ Advogada. Doutoranda em Sociologia Criminal no IUPERJ. Mestre em Ciências Penais pela UCAM. 
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MJ. Professora de Direito Penal e Coordenadora do Núcleo de Estudos Criminais do IBMEC-RJ. Ex-
examinadora da Banca de Direito e Processo Penal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rio de 
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agências criminalizadoras, quando se trata da repressão às drogas, que elaboram e 

reproduzem os estereótipos sociais.  

 

PALAVRAS CHAVES: TRÁFICO DE DROGAS - POLÍTICA CRIMINAL DE 

DROGAS - ESTADO POLICIAL - DIREITO PENAL - LEI DE DROGAS. 

 

ABSTRACT 

This work has mentioned the historical construction of the drugs criminalization in Brazil. 

It points to many relevant aspects of this construction in the international place. Analyze 

the drug criminal policy model adopted by Brazil and do an explanation towards its 

principals effects, specially the lethality produced. Also indicates, in an international level, 

some of its consequences. Verifies the development and growth of a Police State, in 

counterpart of State of Law, where the war metaphor is translated in combat and 

elimination of State enemy, the drug dealer. This research talks about the differences 

between the constructed discourses directed to the drug distributors and consumers, 

establishing police repression to the first and medical prevention model to the second. This 

work goes toward the principals penal legislations applied in the country, from the 1603 

Filipine code to the new 2006 drug law, including the punishment growth and the main 

specificities of the penal types created and its consequences. And analyze the influence of 

the media and its discourses inserted into the fomenting of the drug criminalization. 

Verifies the selectivity inherited into the legislative process and also into the 

criminalization agencies when it is about the drug repression that elaborate and reproduce 

the social stereotype.  

 

KEYWORDS: DRUGS TRAFFIC – DRUGS CRIMINAL POLITC - POLICIAL STATE 

- CRIMINAL RIGHT – DRUGS LAW. 

 

Noções Introdutórias 

 

  O ser humano, ao longo da história, por múltiplas razões, sempre se utilizou de 

substâncias de alteração do estado de consciência. Para efeitos mágicos, religiosos, medicinais, 
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afrodisíacos, hedônicos e bélicos. Mas na Modernidade, com o surgimento do modo de produção 

capitalista, as drogas paulatinamente deixaram de ter valor de uso e passaram a converter-se em 

mercadorias, atreladas às leis da oferta e da procura.1 Passaram a se submeter à diversas formas 

de controle social, sendo reguladas, proibidas e apreciadas moralmente. Nos tempos Pós-

modernos, segundo o psicanalista Joel Birman, difíceis, de desamparo2, a procura por estados de 

alternância de consciência, de escape, também aumentou. Os discursos médicos e psiquiátricos 

também retomaram o seu espaço, através da construção de um processo de medicalização em 

face da droga e pela utilização da droga como ferramenta terapêutica. Como afirma Vera 

Malaguti3, a medicação psicofarmacológica, bem como as drogas ilegais, é que confortam esse 

novo sujeito pós-moderno.  

  Nesse sentido, frisa-se a importância da busca de uma melhor compreensão das 

dificuldades presentes na estrutura mundial, em suas sociedades neoliberais pós-industruiais, na 

forma como construem seus projetos legislativos, nos interesses atingidos e nos almejados, na 

repressão acirrada a algumas substâncias e a algumas categorias de individuos, excluídos da 

condição de sujeitos, com as suas condutas correspondentes. Nesse contexto, devemos também 

conceber a interação do mencionado sujeito pós-moderno, para relacioná-la às políticas públicas 

legislativas, executivas e judiciárias de alcance.  

  A análise incidente neste trabalho romperá com o crivo da Criminologia 

Tradicional, que tem como ponto de partida o conceito de crime, concebido enquanto 

comportamento legalmente definido, com uma base epistemológica pautada na percepão 

ontológica do criminoso e etiológica do delito. Esta projeto se orientará pelas diretrizes da 

Criminologia Crítica4, que define as estatísticas criminais como produtos de conflitos sociais, 

lutas de classes, inerenes à sociedade capitalista. Nessa perspectiva, o crime não é uma qualidade 

                                                 
1 OLMO, Rosa del. Geopolítica de las drogas. In.: Revista Analis. s/d, p. 56.  
2 O desamparo sedimenta-se com a ausência da figura paterna. Desde o século XVII e XVIII, a transformação 
estrutural do primeiro grupo nuclear, a família, restringiu o poder paterno. Paulatinamente, o aumento da demanda de 
atividades femininas, no espaço público, humilhou o homem. O desamparo se constitui na ruptura com outra figura 
paterna: Deus. Há a morte da figura de Deus. O rompimento com o divino traduz o fudamento simbólico do ideal de 
segurança e proteção. Romper com Deus e a figura do pai reverbera a cisão com todo o patriarcado. A morte de Deus 
lança o homem à própria sorte e assim cristaliza-se a imposição do desamparo, como base existencial da condição 
humana. O desamparo revela a fragilidade da subjetividade. Nesse sentido, vale conferir a obra de Birman. BIRMAN, 
Joel. Mal estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas de subjetivação. 5ª. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 43. 
3 BATISTA, Vera Malaguti. O Tribunal de Drogas e o Tigre de Papel. Disponível na Internet: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 05 de Fevereiro de 2008. 
4 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 8 a 15. 
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do ato, mas um ato qualificado como criminoso por agências de controle social. Dessa maneira, 

não é o crime que gera o controle social, ao revés, o controle social é que o cria. Tomaremos 

como referência a Teoria da Rotulação, Interacionista ou da Reação Social, de Howard Becker. 

A Teoria da Rotulação elabora uma concepção de mundo, ancorada nas perspectivas das pessoas 

definidas como desviantes e das pessoas que as definem assim. Ou seja, considera-se, na 

Criminologia Crítica, consoante os ensinamentos de Baratta5, uma inclinação para a 

subjetividade, posição social do autor. Nessa seara, no campo da criminalização das drogas, 

podemos verificar que são pinçados como criminosos os vendedores de certas drogas que se 

integram à criminalidade de rua (de natureza econômica com possíveis traços de violência). Esta 

é fortemente representada nas estatísticas, ganha visibilidade midiática na constituição de uma 

ameaça à população em geral, está representada nas camadas mais vulneráveis da sociedade. É o 

principal alvo do modelo de Política Criminal adotado.  

  A Política Criminal é geralmente concebida como a política que diz respeito ao 

crime e aos desviantes; busca, através de atividades e práticas, reduzir a criminalidade. A Política 

Criminal deve ser concebida como integrante de uma ampla política social. Louk Hulsman6 

alerta para uma frutífera concepção da Política Criminal, que deve problematizar as noções de 

crime e de criminoso, relativizar a valoração de bens e primar pelo respeito às diferenças, nos 

variados segmentos sociais, inseridos em situações fáticas específicas. Desse modo, narraremos o 

desenvolvimento histórico da política criminal e da legislação, pela proibição e repressão de 

drogas, no Brasil e, de modo genérico, no plano internacional. 

 

A Construção Histórica da Criminalização das Drogas, o Modelo de Política Criminal 

adotado pelo Brasil e as suas Consequências Letais. 

 

  No Brasil, o primeiro diploma legal a sinalizar para as drogas foi português. As 

Ordenações Filipinas, de 1603, no V Livro, faziam menção, no título LXXXIX, a incriminação 

do uso, porte e venda de algumas substâncias tidas como tóxicas, como: rosalgar, solimão, 

escamonéa e ópio. Previam a aplicação de penas como: confisco de bens e degredo para a África. 

                                                 
5 BARATTA, Alessandro. Fundamentos ideológicos da atual política criminal sobre drogas. In.: Só 
socialmente. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1992. 
6 HULSMAN, Louk e CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas perdidas: o sistema penal em questão. 2ª. 
Edição. Rio de Janeiro: Luam, p. 156. 
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Do mesmo modo, nas esparsas Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 1830, a 

proibição do pito-de-pango, como aponta pesquisa de Nilo Batista7. Mas foi o Código Penal 

Republicano, de 1890, o primeiro diploma penal brasileiro incriminador, que expressamente 

dispôs, no artigo 159, sobre a proibição à algumas substâncias tidas como venenosas, que não 

eram determinadas, careciam de norma complementar.  

  A primeira trincheira travada contra as drogas, em âmbito internacional, começou 

em 1839, ligada ao comércio do ópio, na China e na Índia. Em 1912, em Haia, ocorreu a 

Conferência Internacional do Ópio, que foi subscrita pelo Brasil, adesão que se confirmou no 

Decreto no. 2.861 de 1914, seguido do Decreto 11.481 de 1915, que abarcava a incriminação do 

ópio, morfina e cocaína. Dessa forma, pouco a pouco se configurava um modelo sanitário, que 

prevaleceu por quase meio século. Já o Decreto 4.294 de 1921, revogou o artigo 159 do Código 

Penal de 1890. Este novo dispositivo legal especificou o termo entorpecente, como uma 

qualidade designativa às substâncias mencionadas como venenosas. Este termo somente 

abandonaria a legislação em 2006. O referido Decreto foi regulamentado pelo Decreto 14.969 de 

1921, que determinava a criação dos sanatórios para toxicônomos. Mas, enquanto não fossem 

implantados, cabia a interdição na Colônia de Alienados.  

  Mais tarde adveio o Decreto 20.930 de 1932, alterado pelo Decreto 24.505 de 

1934, revogado pelo Decreto-Lei 891 de 1938, que conduziria ao artigo 281 do Código Penal de 

1940. A alternância de decretos na década de 30 reverbera as sucessivas tendências das 

Convenções Internacionais, como a de Haia (1912) e as de Genebra (1925, 1931 e 1936), que 

confirmaram a influência sofrida pelo Brasil. Trata-se, no dizer autorizado de Nilo Batista8, da 

internacionalização do controle, característica permanente do modelo sanitarista, reformado de 

fora para dentro, em que a legislação interna fucniona como ressonância decorada com as volutas 

do bacharelismo tropical. Contemplava a venda sob receituário médico rubricado pela autoridade 

sanitária, figura que ganha enlevo.  

  Desse modo, consolidou-se a concepção sanitária de controle das drogas. As 

drogas estavam nas prateleiras, sob os auspícios dos boticários e farmacêuticos. As autoridades 

sanitárias aderiram às técnicas higienistas, tendo como instrumento as barreiras alfandegárias. A 

                                                 
7 BATISTA, Nilo. Politica criminal com derramamento de sangue. In.: Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. Nº 20. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.  
8 BATISTA, Nilo. Politica criminal com derramamento de sangue. In.: Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. Nº 20. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
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drogadição consubstanciava-se em doença de notificação compulsória. Desenhava-se um sistema 

médico-policial. Os usuários, dependentes e experimentadores inicialmente não eram 

criminalizados. Mas estavam submetidos à rigoroso tratamento, que passava pela internação 

obrigatória (por representação da Autoridade Policial ou do Ministério Público, pautada, nos 

casos urgentes, em mero laudo de exame, com caráter sumário) ou facultativa (por controle 

familiar até o quarto grau, com projeções patrimoniais, pelo acautelamento dos bens). Já o 

hospital que recebesse toxicônomos deveria comunicar fato à Autoridade Sanitária, que 

comunicaria à Polícia e ao Ministério Público. A droga deveria ser ministrada em doses 

homeopáticas para os internos, pela diminuição gradativa ou pela privação progressiva. A saída 

dos internos atrelava-se ao atestado médico de cura, referente à alta concedida pela Autoridade 

Sanitária, que notificaria a Polícia, para efetivar a vigilância. A alta do paciente assimilava-se a 

um alvará de soltura e consistia em decisão judicial. O eixo médico-farmacêutico impregnou o 

modelo legal e imprimiu um caráter científico com a insurgência de um viés moralista.  

  Quando sobreveio o Código Penal de 1940, firmou-se a opção por não se 

criminalizar o consumo de drogas. No contexto histórico da redemocratização, após o Estado 

Novo, foi se delineando, a partir de 1946, um eixo moralizante, que foi se aderindo ao discurso 

da droga, o que continuaria até 1964. Para Nilo Batista, este ano significou a baliza divisória da 

ruptura do modelo de política criminal, que se translocou do sanitário para o bélico. Todavia, se 

percebem algumas permanências, vinculadas à construção do estereótipo da dependência e da 

doença. O marco foi justamente o ano do golpe militar, e não sem motivo. Pois este regime 

passou a ter ingerência sobre a condução de toda a política criminal no Brasil. Nesse contexto, da 

Europa às Américas, a partir da década de 60, a droga passou a ter uma conotação libertária, 

associada à manifestações políticas democráticas, aos movimentos contestatórios, à contra-

cultura, especialmente as drogas psicodélicas, como a maconha e o LSD. Nesse momento, entrou 

em cena a guerra fria, com o capitalismo industrial de guerra, fato que propiciou a militarização 

das relações internacionais, no campo da geopolítica. Para o governo militar, a droga era ainda 

tida pelo DOPS-Rio como elemento de subversão, vista como arma da guerra fria, associada a 

uma estratégia comunista para destruir o Ocidente9 e as bases morais da civilização cristã. Nessa 

direção, os investimentos foram se tornando cada vez mais vultuosos no combate às drogas.  

                                                 
9 MALAGUTI, Vera. Drogas e criminalização da juventude pobre no Rio de Janeiro. In.: Revista 
Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade. Nº. 2. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, p. 238. 
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  Revestido do lema de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o 

Brasil, o instrumento ideológico de controle foi elaborado pela ESG (Escola Superior de Guerra), 

com a colaboração da Missão Militar Americana. Assim, modelou-se a Doutrina de Segurança 

Nacional, a qual estabeleceu os inimigos internos, associados aos comunistas, que mais tarde se 

deslocariam para uma nova categoria de inimigos internos: os traficantes de drogas. Nesse 

diapasão, o Brasil passou a integrar o modelo de política criminal bélico. De acordo com Salo de 

Carvalho,10 após a aprovação da Convenção Única sobre Entorpecentes, pelo Decreto 54.216 de 

1964, a adesão belicista passou a ser plena, com a expansão da repressão. Em 1968, logo após o 

Ato Institucional no. 5, o Decreto 385 modificou o artigo 281 do Código Penal, acrescentou 

outros verbos criminalizadores. O Decreto-lei no. 753 de 1969 reforçou a fiscalização.  

  Posteriormente, entrou em vigor a Lei 5.726 de 1971, que já esboçou, em seu 

primeiro artigo, a preocupação no combate ao tráfico como sendo um dever de todos, com a 

necessidade premente de colaboração na delação. A lei em questão transpôs, no âmbito penal, 

aqueles que seriam os espectros da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170 de 1983) e impôs 

grande repressão. Nas campanhas iniciais de Lei e Ordem os traficantes se coadunavam ao 

inimigo interno, quando eram jovens sucumbiam ao cancelamento da matrícula escolar e ainda 

eram incentivados a delatar outros envolvidos com drogas. Professores e diretores da rede de 

ensino deveriam delatar também, tinham o dever jurídico de encaminhar os alunos suspeitos de 

envolvimento com drogas, fato que consistia em prestação de serviço relevante. Cabia aos 

infratores medida de recuperação com internação para tratamento psiquiátrico. A Lei 5.726 de 

1971 estabeleceu a equiparação entre usuário e traficante, com até 6 anos de pena privativa de 

liberdade e trouxe a tipificação da quadrilha composta por dois membros. Nesse contexto, foi se 

moldando uma política criminal bélica. 

  A política criminal de drogas ajustou-se à metáfora da guerra. Os discursos 

proferidos passaram a articular a noção de combate ao inimigo, que deve ser exterminado, com o 

aval da sociedade. A política da guerra foi potencializada no Brasil por uma tríplice base 

ideológica, a ideologia da Defesa Nacional, complementada pela Doutrina de Segurança 

Nacional e pelos Movimentos de Lei e Ordem11. Ocorreu, desde meados da década de 70 e início 

                                                 
10 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: do discurso oficial às razões da 
descriminalização. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Luam, 1997.  
11 Para tanto, se tem recorrido ao modelo bélico que se traduz em uma guerra suja, na qual o inimigo não 
joga limpo. Logo, o Estado não estaria obrigado, sequer, a respeitar as leis da guerra. Desta forma, na 
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da década de 80, no Brasil, durante o período da ditadura militar, através de um alinhamento com 

o discurso americano. A guerra às drogas, adveio, especialmente, após o colapso da guerra fria. 

Representou o deslocamento do aparato bélico e a continuidade da fabricação de armas.  

  Estabeleceu-se um poder repressivo paralelo, designado para o combate ao tráfico 

de drogas, pelos EUA com o apoio do Canadá, intitulado DEA (Drug Enforcement 

Administration), que atua com polícias locais e especiais da América do Sul, em atividade de 

ingerência no Continente Americano, movimentação estratégica, na geopolítica atual. Assim 

parcerias com a FELCN (Força Especial de Luta contra o Narco-tráfico) na Bolívia; com a GNS 

(Guarda Nacional de Segurança) no Brasil, entre outros... Desse modo, o discurso punitivo 

atingiu as maiores nuances repressivas, de modo a justificar e a legitimar as operações policiais 

de enfrentamento ao tráfico de drogas, que deixou de ser compreendido como um problema de 

saúde pública, diretamente relacionado à ordem econômica e social, para se tornar o ponto nodal 

de uma política de extermínio. 

  A década de 70 recrudesceu o modelo de política criminal de drogas, Salo de 

Carvalho12, apropriadamente recorda as modificações na Convenção Única de Estupefacientes 

realizadas em 1972, seguida da visita do grupo de estudos do Congresso Americano à América 

Latina sobre Estupefacientes e Psicotrópicos, em 1973. Neste mesmo ano foi implantado o ASEP 

(Acordo Sul-Americano sobre Estupefacientes e Psicotrópicos). Apresentava características 

médico-jurídicas e subdividiu-se em quatro blocos: Prevenção, Tratamento, Reabilitação, 

Fiscalização e Repressão. Estes blocos se converteram na estrutura tipológica da Lei 6.368 de 

1976.  

  A nova Lei 6.368 de 1976 possibilitou um elevado aumento nas tipificações de 

tráfico de drogas. Este diploma retirou o termo combate do primeiro dispositivo legal e o 

substituiu por prevenção e repressão. Distinguiu as figuras penais do tráfico e do usuário, 

especialmente no tocante à duração das penas. Nesse sentido, as penas podiam variar de 3 a 15 

anos de reclusão e multa para o tráfico e de detenção de 6 meses a 2 anos e multa para o uso. 

Nesta última espécie cabia a substituição por pena alternativa e sursis. Além disso, esta lei fixou 

a necessidade do laudo toxicológico, retirou o trancamento da matrícula dos usuários e a delação 
                                                                                                                                                 
guerra contra a criminalidade, não seria necessário respeitar as garantias penais e processuais. 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito penal 
brasileiro: teoria geral do direito penal. Vol.: I. Rio de janeiro: Revan, 2003, p. 58. 
12 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: do discurso oficial às razões da 
descriminalização. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Luam, 1997, p. 28.  
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no que tange aos agentes da área da educação. Verificou-se, ainda, o chamado fenômeno da 

multiplicação dos verbos, sinalizado por Zaffaroni13, o qual deu-se através dos crescimento dos 

tipos penais incriminadores, ao longo dos anos.  

  Na década de 80, mais especificamente no fim dela, com a derrocada da guerra 

fria, novas potências econômicas passaram a atuar hegemonicamente. Acompanhou-se a 

transnacionalização das corporações, o desmantelamento do Estado, a desregulamentação dos 

mercados e a liberalização financeira. De modo que ocorreu um empobrecimento das camadas 

sociais, aumentaram as taxas de desemprego e marginalização social, que alavancaram o Estado 

Policial. Nesse cenário, a funcionalidade mítica da droga incidiu, mais especificamente, sobre o 

setor pauperizado da sociedade. O discurso legitimante mostra-se apto a conjugar argumentos 

políticos, morais, religiosos e acuradamente legais. Conforme assevera Nilo Batista14, as 

mistificações ideológicas retratam uma elaboração conceitual teórica que ganha relevo midiático, 

pelo dogma da ilicitude ontológica da droga. Contudo, faz-se necessário ir além dos estereótipos 

esboçados grosseiramente, desmistificá-los, para se perceber, em muitos casos, a vulnerabilidade 

dos personagens, como: as mulitas e os traficantes famélicos, que magicamente se transformam 

em temíveis inimigos.  

  Em 1988, a Constituição brasileira determinou que o tráfico de drogas deveria se 

configurar em crime insuscetível de anistia e de graça, como forma de extinguir a punibilidade, 

do mesmo modo, erigiu-se a inafiançabilidade. Mais tarde, em 1990, com o advento da Lei de 

Crimes Hediondos (Lei 8.072 de 1990), foram proibidos o indulto e a liberdade provisória para o 

crime de tráfico e ainda foram dobrados os prazos processuais, com o intuito de se postergar a 

prisão provisória. A Convenção da ONU contra o tráfico ilícito de estupefacientes e susbstâncias 

psicotrópicas de 1988 converteu-se em um estratégico mecanismo de controle, especialmente nos 

países da América do Sul, com destaque para o Brasil. A Convenção de Viena, em 1991 foi 

aprovada pelo Congresso brasileiro, que reforçou o viés punitivo. Isso fez com que o Governo 

brasileiro, em meados da década de 90, criasse o PANAD (Programa de Ação Nacional Anti-

Drogas) e a SENAD (Secretaria Nacional Anti-Drogas). Em 1994, veio ao Brasil a Comissão de 

Fiscalização das Nações Unidas, seguida de outra em 1995, ambas teceram severas críticas no 
                                                 
13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La legislacion de antidrogas latinoamericana: sus componentes de 
derecho penal autoritario. In.: Fascículos de Ciências Penais. Volume: 3. Número: 2. Porto Alegre: 
Antonio Fabris, 1990, p. 18.  
14 BATISTA, Nilo. Politica criminal com derramamento de sangue. In.: Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. Nº 20. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 

 
5494



âmbito internacional, no tocante à impunidade e à dificuldade de repressão. Diante da tentativa 

de melhor atender às críticas da ONU, o Brasil partiu para um novo paradigma na política 

criminal de drogas, o da militarização.  

  Cumpre destacar que a militarização no controle das drogas está subsumida à 

militarização ideológica da segurança, com um inimigo declarado, consoante uma visão 

maniqueísta. Assim, o inimigo deve, a todo custo, ser destruído. A militarização se estendeu da 

Operação Rio, realizada em 1994 e 1995, a partir de convênio firmado com as Forças Armadas 

do Governo Federal e a Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro; às Operações 

realizadas em 2007 e 2008, a partir de novo convênio firmando entre a Força Nacional de 

Segurança do Governo Federal e a Polícia Militar do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Ambas as operações com a mesma finalidade, a eliminação do tráfico de drogas das favelas da 

cidade, a captura de armas e criminosos. Merece destaque o fato de que ambas produziram 

graves violações aos direitos humanos, afetaram a vida de milhares de moradores, por detenções 

ilegais, mandados de busca generalizados, saques à residências, lesões corporais e finalmente 

execuções.15

  O discurso repressivo apresenta uma visão dicotômica da sociedade, aos jovens 

consumidores, integrantes dos estratatos sociais mais altos, aplica-se o paradigma médico; 

enquanto aos jovens vendedores, integrantes dos substratos baixos, aplica-se o paradigma 

criminal. Como demonstrado pela pesquisadora Vera Malaguti, a criminalização por drogas da 

juventude pobre do Rio de Janeiro, entre 1968 e 1988, deu-se pela construção do inimigo interno 

(traficantes). Os jovens traficantes enquadrados eram 9,1% em 1968, em 1973 alcançaram 

17,9%, seguidamente, passaram para 24,2% em 1978 e finalmente atingiram 47,5% em 1983. 

Desde 1995, o comércio ilegal de drogas ultrapassou 50% e já se tornou o principal motivo da 

criminalização da juventude pobre por drogas no Brasil16, pois decorrem de estereótipos que são 

construídos para estigmatizá-los, traficantes de drogas.17

                                                 
15 CARVALHO, Salo de. A atual política brasileira de drogas: os efeitos do processo eleitoral de 1998. 
Texto apresentado na Oficina sobre Drogas do ENED (Encontro Nacional de Estudantes de Direito), 
realizado na UNISINOS – RS, em Outubro de 1998.  
16 MALAGUTI, Vera. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Instittuto 
Carioca de Criminologia.Coleção Pensamento Criminológico: Volume 2. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1998, p. 88 e 89. 
17 MALAGUTI, Vera. Drogas e criminalização da juventude pobre no Rio de Janeiro. In.: Revista 
Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade. Nº. 2. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. 
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  Para os traficantes não incidem os direitos dos cidadãos, pois os traficantes são 

uma categoria à parte, mais do que inimigos, são o símbolo do mal, rebaixados da qualidade 

humana, são coisificados, sequer apresentam nome de gente18. O traficante funciona como o 

bode expiatório que é imolado. É uma categoria fantasmática, do jornalismo, da psicologia, não 

tem cara, é desumanizado, simplesmente porque disponibiliza susbstâncias psicoativas19. Mas 

afinal de contas, questiona Nilo Batista: “o que é essa entidade, tráfico? Heresia. Existem garotos 

pobres que têm pai, mãe, nome (...) Pobres com suas obras criminais toscas; suas lambanças. (...) 

só querendo vender um mato pros garotos ricos. (...) É o único emprego do garoto que tem 14 

anos. Como é que o pai vai convencê-lo a ganhar 240 por mês, se ele pode ganhar 400 por 

semana para soltar rojões20?” Trata-se de um emprego, forma de subsistência, com aparente 

perspectiva de ascensão social.  

  Atualmente21, entrou em vigor, a nova lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006, que 

instituiu o SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) e aderiu a dois 

modelos dicotômicos. Por uma lado acenou com a prevenção do uso de drogas e reinserção 

social de usuários e dependentes; por outro lado, postulou a repressão à produção e ao tráfico de 

drogas. Esta nova legislação ainda lança mão do uso da norma penal em branco, conforme já 

                                                 
18 Nesse sentido vale assinalar a descrição apontada por João Moreira Salles e Kátia Lund, no filme: 
“Notícia de uma guerra particular,” em que os traficantes recebem apelidos que os despersonalizam, ocorre 
sua coisificação. Quando um deles morre não há associação a um nome de pessoa. Há desumanização, 
como se pode conferir pelos nomes que recebem: lulu, dudu, escadinha, uê, pato, sapo, pinto, tijolo, gordo, 
bagulhão, japonês, professor, vp, meio quilo, jogador...  
19 Como alerta Maria Lúcia Karam: “há uma visão delirante das substâncias psicoativas, como se fossem ‘o 
inimigo’. O mistério e as fantasias passam a cercar essas substâncias tornadas ilícitas; o super 
dimensionamento de suas eventuais repercussões negativas, as informações falsas, como o desgastado mito 
da ‘escalada’; palavras vazias, de significado desvirtuado ou indefinido, mas plenas de carga emocional.” 
Cf.: KARAM, Maria Lucia. Pela abolição do sistema penal. In.: Curso livre de abolicionismo penal. Rio 
de Janeiro: Revan, 2004, p. 77. 
20 BATISTA, Nilo. Todo crime é político. In.: Caros amigos. Ano VII. No. 77. Agosto/2003, p. 28 a 33. 
21 Atualmente, assistimos à funcionalidade do sistema de drogas, consoante os ensinamentos de Rosa del 
Olmo, a economia liberal é a força motriz que impulsiona o mercado de drogas, em que o mito da droga é 
pulverizado pela mídia, correlata aos interesses dos países capitalistas centrais. Desse modo, conflitos 
sociais transmudam-se em conflitos criminais, incidentes em certas categorias, penalizáveis. Essa 
diferenciação da aplicação penal e da maneira de apropriação do autor também é constatada quando se 
pensa o contexto mundial. Os países do sul do planeta, países pobres, são os fornecedores de drogas, 
identificados com os traficantes, criminosos, os quais devem ser rigorosamente apenados. Já os países do 
norte do planeta, ricos, são consumidores de droga, compreendidos como vítimas, dependentes e doentes. 
OLMO, Rosa del. A face oculta da droga. Rio de Janeiro: Revan, 1990. Assim, os Estados Unidos, 
encontram na política criminal de drogas uma forma de ingerência e mesmo de intervenção nos países do 
cone sul. A criminalização das drogas torna-se um pretexto integrante da geopolítica norte-americana, pelo 
estratégico controle em todo o continente e sobre todos os imigrantes, associados aos produtores, 
culminando até com a extradição ativa de um nacional. OLMO, Rosa del. Geopolítica de las drogas. In.: 
Revista Analis. s/d.  
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ocorrera antes, em outras legislações, para complementar a lista de drogas ou substâncias 

capazes de causar dependência. Dentre as drogas criminalizadas várias destacam-se, como: a 

maconha, a cocaína, a heroína, o crack, o ecstasy e o haxixe. Todavia, as mais utilizadas no 

Brasil são: a maconha22 e a cocaína23. Deste diploma legal foi retirada a expressão substância 

entorpecente. Ele acatou a Convenção de Viena de 1971, sobre a possibilidade de uso 

ritualístico-religioso da droga. Esta lei elenca como princípios: a autonomia da vontade e a 

liberdade, dispostas como direitos fundamentais da pessoa humana. Quanto a isso representa um 

avanço. Todavia, estes princípios dirigem-se, especificamente, aos usuários, incidindo apenas 

sobre eles a promoção dos valores de cidadania. A Lei alega, explicitamente, que, para produção 

e venda da droga, deve imperar o modelo repressivo. Tem como escopo assegurar o bem estar 

social e a garantia da estabilidade, como se a política criminal de embate propiciasse isso. Porém, 

cumpre salientar, que o número de mortos por overdose, causada pela droga, é ínfimo, diante do 

número decorrente da política criminal adotada, que se dirige aos traficantes das periferias.  

  Cabe sublinhar que os traficantes das favelas são os alvos principais da repressão 

policial. Só no Estado do Rio de Janeiro, morrem, em média, aproximadamente 1.000 pessoas 

por ano, em decorrência da política criminal de enfrentamento. Desde a redemocratização, já 

morreram mais de 30.000 pessoas. No último ano, de 2007, foram mortos mais de 1.260 homens, 

conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, sem estarem 

incluídos dezenas de mortos, por se encontrarem em áreas vinculadas à delegacias ainda não 

                                                 
22 Acerca da maconha cabe sublinhar que, a história da sua criminalização nos Estados Unidos, remete ao 
início do século XX, frente à perseguição ao imigrante, sobretudo, mexicano. Foi inicialmente com a Lei El 
Paso de 1914, no Texas, que surgiu a incriminação da maconha no continente, associada à figura do 
imigrante pobre, associado ao seu consumo, mas que acima de tudo representava a ameaça à mão-de-obra 
no período da Depressão norte-americana. Desse modo, as drogas não eram analisadas como um problema 
de saúde pública. Foram deslocadas para a Secretaria do Tesouro, onde foi criada a agência de controle de 
entorpecentes. Com isso, foi aberta “guerra às drogas”. Nesse sentido, vale conferir a pesquisa apresentada 
pelo filme: Maconha: a história verdadeira – sem cortes – da proibição da cannabis. Diretor: Ron Mann. 
Canadá, 2000. 
23 Acerca da cocaína, vale mencionar que, em 1880 foi incluída na lista oficial de drogas legais na 
farmacopéia norte americana. Contudo, foi no início do século XX, em 1905, que Einhorn sintetizou a 
procaína, ou cocaína sintética. Assim, a cocaína natural passou a ser substituída até sua proibição total. Em 
1914, adveio a Lei Harrison, nos Estados Unidos, proclamando o fim do uso legal da cocaína. Já em 1950, 
pesquisas como a de Howard Fonda fortaleceram o discurso da erradicação da coca, das Nações Unidas. A 
base da proibição pelas Nações Unidas amparava-se na diminuição do trabalho, oriunda da coca e na causa 
da pobreza, ocasionada por ela. Em 1961 adveio a Convenção de Genebra, que autorizou a plantação 
apenas para fins industriais, como para a fabricação da coca-cola, para grande coorporação; e proibiu a coca 
mascada, para a população nativa, que a utilizava milenarmente. Esta Convenção foi a mãe da legislação 
punitiva moderna sobre a coca. Nesse sentido vale conferir: HURTADO, Jorge e SILVA, Sdenka. Museo 
de la Coca. La Paz: Icori, 1997.  

 
5497



informatizadas. Não é sem motivo que Nilo Batista intitulou de política criminal com 

derramamento de sangue a que assistimos na Contemporaneidade.  

  A mencionada Lei 11.343 de 2006 adota uma política criminal diversa para o 

usuário. Estabelece um tratamento de reinserção social, associado à família, enquadrado em um 

planejamento terapêutico individualizado, multidisciplinar, para interagir com os serviços de 

saúde. Não há mais previsão de pena privativa de liberdade para os usuários. Apenas uma sanção 

de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo máximo de 5 meses, incluindo advertência e 

medida educativa (admoestação verbal e multa, em que esta última variará de 40 a 100 dias 

multa). Vale frisar que o critério utilizado para determinar se o dolo é de uso ou é de tráfico 

permite todo o tipo de arbitrariedades. Pois está propenso à construção do estereótipo criminal, 

na medida em que o juiz atentará além da quantidade da droga, para as circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como, para a conduta e os antecedentes criminais. Desse modo, certos indivíduos 

estarão mais propensos a serem pinçados pelo tipo penal do tráfico, em função de sua condição 

social, inserida em substratos mais baixos da população, aptos, portanto, à captura seletiva da 

polícia e dos magistrados24. Para a tipificação em tráfico de drogas incidirá um rigor excessivo 

punitivo, com aplicação de pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos, além de multa, de 500 a 

1.500 salários mínimos, para os 18 núcleos do tipo.  

  Finalmente para o traficante financiador a pena atinge 20 anos de prisão e o 

pagamento de multa de 1.500 a 4.000 dias-multa. De maneira equivocada o diploma penal 

apresenta ainda uma novidade legislativa, a punição do indivíduo que oferece droga à pessoa de 

seu relacionamento, com pena privativa de liberdade de 6 meses a 1 ano e pagamento de multa 

de 700 a 1.500 dias-multa. Cabe ressaltar que, a pena pode ainda aumentar, de 1/6 a 2/3, nos 

casos de transnacionalidade do delito, quando: relacionada à função pública, educativa e 

famíliar; em estabelecimentos prisionais, hospitalares, educativos, culturais, sociais, esportivos, 

militares, policiais, de transportes públicos; com violência, grave ameaça, intimidação coletiva, 

                                                 
24 Como não há critério em dispositivo legal que especifique como se distingue a classificação entre o 
usuário e o traficante (não menciona quantidade específica de droga); a seleção fica à deriva, subsume-se 
ao arbítrio dos representantes do Estado. Estes selecionam, em função do estereótipo do autor, a partir de 
características como: raça, cor, classe social; como o agente se enquadrará, no tipo penal do tráfico ou do 
uso de drogas. Assim, se um indivíduo for marginalizado, o autor, mesmo em posse de pequena quantidade 
de droga, será concebido como tendo o dolo de venda. Assim, será enquadrado como traficante. Neste 
sentido muito revelador é o trabalho de Orlando Zaccone. Cf.: ZACCONE, Orlando. Sistema penal e 
seletividade punitiva no tráfico de drogas. In.: Revista Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade. 
Instituto Carioca de Criminologia. Vol.: 14. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 181 a 194. 
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emprego de arma de fogo, tráfico entre estados; para atingir criança, adolescente ou pessoa com 

reduzida capacidade de entendimento; para custear o crime... A pena poderá ser ainda maior no 

caso da associação de duas ou mais pessoas, com pena privativa de liberdade de 3 a 10 anos e 

pagamento de multa de 700 a 1.200 dias-multa. Divergindo, portanto, do artigo 288 do Código 

Penal (associação de 4 pessoas e prisão de 1 a 3 anos); do artigo 8 da Lei de Crimes Hediondos 

(associação de 4 pessoas e prisão de 3 a 6 anos); e do entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (associação de 2 pessoas e pena de prisão de 3 a 6 anos). Desse modo, a Lei 11.343 de 

2006 ratificou o artigo 14 da anterior Lei 6.368 de 1976. 

  Esta nova legislação mantêm vivas reminiscências medievais... Assistimos as 

cruzadas às drogas, à demonização do traficante, que se aproxima das chamas das fogueiras dos 

patíbulos dos autos de fé, através da icineração das drogas, rememora a purificação imposta pelo 

Tribunal do Santo Ofício; além da expropriação das glebas cultivadas com drogas, que relembra 

o confisco de bens da Inquisição25. Criminaliza até os informantes, ou seja, enquadra os 

moradores da comunidade ou integrantes da associação de moradores, com pena privativa de 

liberdade de 2 a 6 anos e multa de 300 a 700 dias-multa. Indubitavelmente, esta nova lei expande 

substancialmente o sistema punitivo26, sobrecarrega o já superlotado sistema penitenciário 

brasileiro, com um déficit aproximado de 200.000 vagas. Estudos empreendidos afetos a questão 

das drogas revelam-se essenciais ao cumprimento da própria Lei 11.343 de 2006, que postula a 

socialização do conhecimento sobre drogas, o que requer, obrigatoriamente, uma pesquisa 

apurada e crítica.  

 

 

Considerações Finais 

                                                 
25 Para Nilo Batista, não há nada mais parecido com a inquisição medieval do que a atual “guerra santa” 
contra as drogas, com a figura do “traficante – herege que pretende apossar-se da alma de nossas crianças”. 
BATISTA, Nilo.  Matrizes ibéricas do sistema penal brasileiro.  Coleção Pensamento Criminológico, nº 5. 
Ed. Freitas Bastos/Instituto Carioca de Criminologia. Rio de Janeiro, 2000. 
26 Fato que não ocorre somente no Brasil. O Brasil importa o modelo repressor americano, que continua em 
franca expansão, o que se coaduna, de acordo com Wacquant, à uma política estatal de criminalização das 
consequências da pobreza. Desse modo, o pesquisador assinala a prosperidade do estado penal. Seus 
estudos tem como foco o modelo de encarceramento americano, que, como verificou, atinge, 
prioritariamente, os negros, fato que se multiplicou por 5, desde a década de 70. Vale frisar que hoje, os 
dados são avassaladores, de cada 100 americanos adultos um está na cadeia. Já no tocante à população 
negra, de cada 9 homens entre 18 e 35 anos, um está preso. WACQUANT, Loic. Punir os pobres: a nova 
gestão da miséria nos Estados Unidos. Instituto Carioca de Criminologia. Coleção Pensamento 
Criminológico. Volume: 6. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2003.  
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  Nesse sentido, após a análise da construção histórica da criminalização das drogas 

no Brasil e alguns de seus aspectos no plano internacional, além da verificação do modelo de 

política criminal de drogas empregado, verifica-se que a fundamentação científica deve nortear 

as ações públicas, pela contenção de um discurso esquizofrênico, ancorado no medo alardeado 

pelo senso comum midiático, especialmente, no que diz respeito às drogas. Precisa-se de um 

estudo aprofundado, que se coloque muito além da simplicidade maniqueísta do traficante como 

o maior inimigo do Estado. Não sem motivo, as teorias de análise do inimigo no direito penal27 e 

do direito penal do inimigo28 vêm ganhando espaço na discussão contemporânea. Todavia, as 

drogas devem ser compreendidas em uma esfera bem mais ampla, vinculadas às questões de 

saúde pública e inseridas nas discussões das políticas públicas. Isso quer dizer, frente a um 

modelo preventivo, interdisciplinar e plural. Pois do contrário, teremos o que Vera Malguti 

chamou de política criminal de drogas do tigre de papel, cuja fraqueza provém de sua força. Ou 

seja, nada tem feito contra o demônio que finge combater: a dependência química.29

  Por fim, constata-se que a política criminal de droga, droga esta outrora chamada 

de substância entorpecente, não deve se pautar por uma razão entorpecida. Pois somente “uma 

                                                 
27 Para Zaffaroni, o inimigo no Direito Penal reforça a pujança do Estado de Polícia na dialética entre o 
Estado de Direito. A idéia do inimigo, perigoso, que não merece ser tratado como pessoa, sempre norteou o 
Direito Penal. Mas a doutrina penal da Modernidade carrega a pretensa individualização ôntica do inimigo. 
O satã é substituído pelo degenerado, que ainda deve ser neutralizado. Depois do Malleus Maleficarum, de 
1484, a Criminologia etiológica, que reforça o Direito Penal do Autor, ainda está em voga. Para o mestre 
portenho, a essência do inimigo consiste na negação jurídica da condição de pessoa, característica do 
tratamento penal diferenciado ofertado. O conceito tem origem no Direito Romano, em que o inimigo não é 
qualquer sujeito infrator, mas sim o outro, o estrangeiro, estranho, hostis, que carecia de direitos em termos 
absolutos, privado de todo direito, estava fora da comunidade, em condições semelhantes ao do escravo, 
com penas vedáveis aos cidadãos. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Trad.: Sérgio 
Lamarão. Instituto Carioca de Criminologia. Coleção Pensamento Criminológico. Volume: 14. Rio de 
Janeiro: Revan, 2007, p. 90 a 102. Vale ainda conferir: PEDRINHA, Roberta Duboc e RAIZMAN, Daniel. 
Os fundamentos epistemológicos da construção do direito penal do inimigo na contemporaneidade: 
aspectos nacionais e transnacionais. In.: Tendências Contemporâneas das Ciências Penais - Homenagem a 
Evandro Lins e Silva: o patrono da liberdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
28 O direito penal do inimigo implica uma volta ao direito penal do autor, pois para o reconhecimento do 
inimigo resulta imprescindível a adotação de critérios étnicos ou físicos, com o intuito de se reconhecê-lo 
antecipadamente à realização de condutas consideradas “perigosas”. Nesse sentido, o professor Günther 
Jakobs apresentou uma proposta que permitiria diferenciar a resposta punitiva elaborada pelo Estado para 
determinadas infrações, quais sejam, fatos de elevada gravidade. JAKOBS. Günther. La ciencia del 
derecho penal antes las exigencias del presente. In.: Revista Peruana de Ciências Penales. Nos. 11/12. 
Lima: Idemsa, p. 303 e 304. Com maior extensão: JAKOBS, Günther. Derecho penal del ciudadano e 
derecho penal del enemigo. In.: Derecho penal del enemigo. Org.: Günter Jakobs e Manuel Cancio Meliá. 
Madrid: Civitas, 2003. 
29 BATISTA, Vera Malaguti. O Tribunal de Drogas e o Tigre de Papel. Disponível na Internet: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 05 de Fevereiro de 2008. 
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razão entorpecida pode crer que a criminalização das condutas de produtores, distribuidores e 

consumidores de algumas dentre as inúmeras substâncias psicoativas; sirva para deter uma busca 

de meios de alteração do psiquismo, que deita suas raízes na própria história da humanidade. 

Somente uma razão entorpecida pode conciliar com uma expansão do poder de punir, que 

utilizando até mesmo a repressão militarizada, crescentemente desrespeita clássicos princípios 

garantidores, assim ameaçando os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito30.” 

Ou seja, somente uma razão entorpecida criminaliza para matar. 
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RESUMO 

A epidemia da AIDS nas prisões brasileiras já pode ser apontada como um grave 

problema de saúde pública, considerando as elevadas taxas de detentos contaminados e 

a constante rotatividade dos presos que diariamente são postos em liberdade, 

constituindo-se num foco de dispersão da doença para a população em geral. Segundo 

as pesquisas científicas, no Brasil os índices de infectados pelo vírus podem chegar a 

20% da população carcerária, percentual muito maior do que o da incidência da doença 

sobre a população que se encontra em liberdade. Muitos são os fatores que contribuem 

para esta preocupante estatística, tais como precárias condições de confinamento, 

decorrentes da superlotação das celas e da insalubridade do ambiente, práticas sexuais 

desprotegidas, compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas, atendimento 

médico insuficiente, falta de políticas públicas eficazes de prevenção e tratamento das 

DST/AIDS, enfim, uma série de problemas que transformam as prisões em verdadeiros 

laboratórios concentradores e proliferadores da epidemia. Este artigo chama a atenção 

para a existência de um Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, criado no 

ano de 2003, pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, através Portaria Interministerial nº 

1.777. Definidor de ações e metas para a promoção da saúde e a prevenção de doenças 

nos presídios, dentre elas a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tal Plano 

Nacional surge como grande esperança para a enorme população penitenciária 

brasileira. 
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PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL; DIREITO À SAÚDE; POPULAÇÃO 

CARCERÁRIA; AIDS; PREVENÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The AIDS epidemic in the Brazilian prisons can be pointed as a serious problem to 

public health, considering the rise tolls by contaminated detents and constant turnover 

by prisoners who everyday are put in freedom, constituting a dispersion focus of the 

disease to the population in general. According to the scientific researches, in Brazil the 

index of the infected by HIV virus can be arrive on 20% of the jailed population, 

percentage very larger than incidence of the disease over the population who are in 

freedom. Many are the factors that contribute to this worrying statistic, such as 

precarious conditions of confinement, due the overcrowding of the jails and the 

unhealthily environment, unprotected sexual practices, contaminated syringes and 

needles sharing, inadequate medical care, lack of the effective prevention and 

treatments of AIDS public policies, finally, a sequence of problems that change the 

prisons in a real laboratories concentrators and proliferators of the epidemic. This article 

call attention to the existence of a National Health Plan in the Penitentiary System, 

created in 2003 by the Health and Justice Ministries, through the Administrative rule nº 

1.777. Definitor of the actions and targets for the health promotion and disease 

prevention in the prisons, among then the Acquired Immune Deficiency Syndrome, 

such National Plan emerge like a great hope to the big Brazilian penitentiary population. 

 

KEY-WORDS: CRIMINAL LAW; HEALTH RIGHT; JAILED POPULATION; 

AIDS; PREVENTION. 

 

1. Introdução 

Inicialmente será feita uma abordagem com o escopo de apresentar, em ordem 

hierárquica, a legislação referente ao tema do direito à saúde da população carcerária e a 

questão da infecção pelo vírus HIV, a necessidade da sua prevenção e as ações 

governamentais adotadas para esse mister. Analisar-se-á primeiramente a legislação 

internacional, onde serão apontados os principais acordos, documentos e declarações 

internacionais. Na seqüência, ganha espaço a legislação nacional, começando pela 
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Constituição Federal, passando pelas normas federais pertinentes e culminando na 

apresentação das normas estaduais e locais relacionadas ao tema do artigo. O capítulo 

seguinte aborda um tópico de caráter mais educativo e informativo a fim de apresentar o 

atual quadro de risco que representam as prisões brasileiras, bem como apontar as 

principais formas de prevenção do vírus HIV e a questão do acesso à saúde nas prisões. 

Por fim, será abordada em detalhes a jurisprudência existente, sobretudo quanto à 

possibilidade de modificação da pena por razões sanitárias. 

 

2. Apresentação da legislação referente à AIDS e as prisões 

Em obediência à Teoria das Fontes do Direito, serão analisadas em primeiro 

lugar as normas e disposições internacionais e internas que tratam da epidemia da AIDS 

relacionando-a à população compreendida no sistema carcerário nacional, que, 

atualmente, forma um contingente com mais de 400.000 pessoas, segundo dados do 

International Center for Prison Studies. A principal proposta deste trabalho será, além 

de apresentar um panorama do direito positivo brasileiro sobre o combate à AIDS no 

sistema penitenciário, analisar se o acesso à saúde nas prisões brasileiras pode ser 

encarado como eficaz. Passa-se a seguir à análise da legislação internacional pertinente. 

 

2.1. A legislação internacional 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pode ser apontada 

como o primeiro documento internacional a tratar do direito à saúde. Ainda que de 

forma tímida, haja vista que o principal objetivo da Declaração não era a proteção de 

direitos sociais, mas garantir a liberdade individual e o respeito de que é merecedor todo 

e qualquer ser humano, a DUDH menciona o direito à saúde em seu art. XXV, 

afirmando que: 
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem- estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.1

 

                                                 
1 Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. XXV. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/legislacao/>. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. Acesso em: 10 dez. 2007. 
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Após a DUDH de 1948, e seguindo em ordem cronológica, pode-se apontar o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Assembléia 

Geral das Nações Unidas de 16 de dezembro de 1966, ratificado pelo Brasil em 06 de 

julho de 1992 pelo Decreto nº 592, que em seu artigo 10, item 1, garante a toda pessoa 

privada de sua liberdade um tratamento com humanidade e respeito à dignidade 

inerente a toda pessoa humana. Assim, e com base nesse princípio geral, não é preciso 

muito esforço para se concluir que a pessoa que se encontre com sua liberdade 

temporariamente cerceada pelo Estado, não deve ser privada de assistência à saúde, que 

deverá ser mantida e providenciada pelo Estado, responsável pela integridade física do 

preso. 

Na seqüência, e já constituindo-se num documento mais detalhado a respeito do 

direito à saúde, surge o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. Aqui o direito à saúde é, pela primeira vez, tratado em detalhes num 

documento internacional. O mencionado Pacto foi aprovado três dias após o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também na XXI Assembléia Geral das 

Nações Unidas. Sua ratificação pelo Brasil ocorreu em 06 de julho de 1992, com o 

Decreto nº 591. É importante reconhecer que os ideais de liberdade pregados pela 

Declaração de 1948 e pelo já citado Pacto de Direitos Civis e Políticos, não podem ser 

plenamente realizados se não houver igualdade de oportunidades a todos, isto é, se não 

forem criadas condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, 

sociais e culturais. Para tanto, no item 1 do art. 12, “os Estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e 

mental”. E continua: 
As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o 

fim de assegurar o pleno exercício desse direito, incluirão as medidas que se 

façam necessárias para assegurar: 

a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 

desenvolvimento são das crianças; 

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio 

ambiente; 

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 

profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; 
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d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e 

serviços médicos em caso de enfermidade.2

 

Após os dois Pactos Internacionais de 1966, outros dois marcos internacionais 

na proteção da saúde integral a todos os seres humanos, inclusive dos presos, são 

provenientes do continente americano. Primeiramente, vale destacar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, 

adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos em 22 de novembro de 

1969, tendo entrado em vigor no ano de 1978 e ratificada pelo Brasil em 06 de 

novembro de 1992, pelo Decreto nº 678. O art. 5º da Convenção trata do Direito à 

integridade pessoal e estabelece nos itens 1 e 2: 
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e 

moral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada 

com o devido respeito à dignidade inerente ao ser humano. 

 

Em 1988, foi aprovado o Protocolo adicional à Convenção Americana em 

matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como Protocolo de São 

Salvador, cujo texto foi ratificado pelo Brasil em 19 de abril de 1995, via Decreto 

Legislativo nº 56. O art. 10 do Protocolo é todo dedicado ao Direito à saúde e assim 

estabelece: 
Artigo 10. Direito à Saúde 

1. Toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do 

mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. 

2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados-Partes comprometem-

se a reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, a adotar as 

seguintes medidas para garantir esse direito: 

a) Assistência primária à saúde, entendendo-se como tal a assistência médica 

essencial ao alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade; 

b) Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas à 

jurisdição do Estado; 

c) Total imunização contra as principais doenças infecciosas; 

                                                 
2 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Art. 12, 1 e 2. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/legislacao/>. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. Acesso em: 10 dez. 2007. 
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d) Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra 

natureza; 

e) Educação da população com referência à prevenção e ao tratamento dos 

problemas da saúde; e 

f) Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, 

por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis. (grifo nosso). 

 

Não há nenhuma dúvida de que a população carcerária constitui-se em grupo de 

alto risco para a disseminação da síndrome da imunodeficiência adquirida. As 

condições insalubres das prisões, as celas superlotadas, as práticas de risco, tais como o 

uso de substâncias nocivas à saúde via compartilhamento de seringas, as atividades 

sexuais sem o uso de preservativos, enfim, toda a sorte de problemas e condições 

adversas contribui para que as prisões sejam um lugar onde as ações de prevenção e 

combate às epidemias devam ser intensificadas. 

Por último, na abordagem da legislação internacional que trata da proteção à 

saúde das pessoas, especialmente no que se refere à AIDS e as prisões, é possível citar a 

Declaração de compromisso sobre HIV/AIDS das Nações Unidas, de 27 de junho de 

2001, sob o lema: “Uma ação mundial para superar uma crise global”, documento que 

estabelece diversas metas visando à redução da epidemia da AIDS a nível mundial. Em 

se tratando do vírus da AIDS, não há dúvidas de que a prevenção deve ser a base de 

uma ação organizada. Vale destacar que a Declaração demonstra uma grande 

preocupação com a questão do acesso aos medicamentos, reconhecendo que “o acesso 

aos medicamentos no contexto da pandemia como a do HIV/AIDS, é um dos elementos 

fundamentais para alcançar, progressivamente, a plena realização do direito de toda 

pessoa ao gozo do mais alto nível possível de saúde física e mental”. A Declaração 

conclui que “o respeito aos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS é um fator 

determinante para uma resposta eficaz”. 
 

2.2. Legislação interna 

Em âmbito doméstico, forçoso é começar pelo exame da Carta Constitucional de 

1988, documento que consagra em detalhes o direito à saúde como direito fundamental 

social de todos. É possível destacar, antes de qualquer outra coisa, o art. 1º, III, da 

Constituição Federal, que coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento da 
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República Federativa do Brasil. Dignidade humana, no entanto, é o que está faltando em 

muitas instituições prisionais deste país.3 Outros artigos da Constituição também podem 

ser destacados e, interpretados sistematicamente, indicam que aqueles que se encontram 

presos não perdem o seu direito à saúde. De acordo com o inciso XLIX do art. 5º, é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O art. 6º, por sua vez, 

relaciona o direito à saúde como direito social e, a partir do Título VIII, que trata da 

Ordem Social, o direito à saúde é abordado de forma mais minuciosa. 

Nos termos do art. 194, o direito à saúde é tratado dentro da Seguridade Social, 

que compreende, além deste, o direito à previdência e à assistência social. Dispõe o art. 

196 da Carta de 1988: 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.4

 

Os artigos 197 a 200 tratam pormenorizadamente da questão da saúde, inclusive 

do Sistema Único de Saúde (SUS), nos artigos 198 e 200. 

De grande importância para o tema deste artigo é a Lei Federal nº 7.210/84, 

chamada de Lei de Execução Penal. Nos termos do art. 1º, “a execução penal tem por 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. O art. 10 

cuida da assistência ao preso, dever do Estado, e, nela, está compreendido o direito à 

saúde. Nos termos do art. 14 e seu § 2º: 
A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e 

curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§2. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 

assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 

autorização da direção do estabelecimento.5

                                                 
3 Para se ter uma idéia da constante violação dos direitos humanos, no final de 2007 foi noticiado em rede 
nacional o caso de uma adolescente de 15 anos de idade que ficou trancafiada por 26 dias com 20 homens 
numa cela da cadeia do município de Abaetetuba, localizado no Estado do Pará. Após exames médicos, 
foi verificado que a jovem foi obrigada a manter relações sexuais com diversos dos presos que com ela 
dividiam a cela. 
4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vade Mecum. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 79. 
5 BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Vade Mecum. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1411-1425. 
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A assistência à saúde constitui expressamente direito do preso (art. 41, VII, Lei 

nº 7.210/84). Além disso “é garantida a liberdade de contratar médico de confiança 

pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou 

dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento” (art. 43). 

A seguir serão analisadas outras normas federais, tais como resoluções e 

portarias, mais diretamente relacionadas ao tema dos presos portadores do vírus HIV e 

seu tratamento. A primeira dessas normas é a Resolução nº 01 do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), de 30 de março de 1999, que confere aos 

presos de ambos os sexos o direito de visita íntima. No entanto, o art. 9º adverte: 
Incumbe à direção do estabelecimento prisional informar ao preso, cônjuge 

ou outro parceiro da visita íntima sobre assuntos pertinentes à prevenção do 

uso de drogas, de doenças sexualmente transmissíveis e, particularmente, a 

AIDS.6

 

Em 08 de novembro de 2001, através da Portaria Interministerial nº 2.035, os 

Ministros de Estado da Saúde e da Justiça, considerando as condições desfavoráveis de 

habitabilidade e salubridade da maioria das unidades prisionais do país, bem como as 

elevadas taxas de prevalência de infecção pelo HIV/AIDS, tuberculose, hepatites e 

outras doenças sexualmente transmissíveis e infecto-contagiosas no âmbito do Sistema 

Penitenciário Nacional, instituem Comissão Interministerial com a atribuição de definir 

estratégias e alternativas de promoção e assistência à saúde no âmbito do Sistema 

Penitenciário Nacional. 

Pode-se dizer que a Portaria Interministerial nº 2.035, tendo criado a Comissão, 

representou o primeiro passo para a formação de um verdadeiro programa de prevenção 

e combate às doenças sexualmente transmissíveis nas prisões brasileiras. Demorou, mas 

no fim do ano de 2001, parece que o Poder Público resolveu enxergar a gravidade da 

situação das prisões nacionais. A partir dos trabalhos da Comissão chegou-se, em 2003, 

ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, criado pela Portaria 

Interministerial nº 1.777, do dia 09 de setembro. 

                                                 
6 Resolução nº 01 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Art. 9º. 
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/legislacao/>. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. Acesso 
em: 10 dez. 2007. 
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O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário consiste num conjunto de 

ações e serviços com a finalidade de promover a saúde da população prisional e 

contribuir para o controle e/ou redução dos agravos mais freqüentes que as acometem, 

dentre eles a AIDS. São prioridades do Plano, dentre outras: 
- a implantação de ações de promoção da saúde, em especial no âmbito da 

alimentação, atividades físicas, condições salubres de confinamento e acesso 

a atividades laborais; 

- a implantação de ações para a prevenção de tuberculose, hanseníase, 

diabetes, hipertensão, hepatites, DST/Aids e dos agravos psicossociais 

decorrentes do confinamento, bem como a distribuição de preservativos e 

insumos para a redução de danos associados ao uso de drogas. 7

 

O Plano ainda prevê uma atuação organizada e setorizada, prevendo o 

envolvimento e a participação dos Estados-membros e dos Municípios, 

respectivamente, através de suas Secretarias Estaduais de Saúde e de Justiça e das 

Secretarias Municipais de Saúde. 

Em relação à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças 

sexualmente transmissíveis (DST/HIV/AIDS), foram estabelecidas as seguintes ações 

complementares: 
- ações de coleta para o diagnóstico do HIV; 

- distribuição de preservativos para as pessoas presas e servidores; 

- ações de redução de danos nas unidades prisionais; 

- elaboração de material educativo e instrucional; 

- fornecimentos de medicamentos específicos para a aids e outras DST; 

- ações de diagnóstico e tratamento das DST segundo a estratégia de 

abordagem sindrômica; 

- ações de vigilância de Aids, HIV e DST; 

- alimentação do Siclom e Siscel (respectivamente Sistema Integrado de 

Controle de Medicamentos e Sistema Integrado de Controle de Exames 

Laboratoriais).8

                                                 
7 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2005. 64 p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2007. 
8 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2005. 64 p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2007. 
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Em 2004, a Portaria Interministerial nº 1.426, de 14 de julho aprovou diretrizes 

para a implantação e implementação da atenção à saúde dos adolescentes em conflito 

com a lei, visando promover a saúde de tais adolescentes. Para o alcance desta 

finalidade ficou estabelecida a seguinte prioridade: 
Art. 1º, § 2º, II- a implantação de ações de prevenção e tratamento, cuidados 

específicos, conforme elenco da atenção básica (NOAS, Jan. 2002), com 

prioridade para o desenvolvimento integral dos adolescentes, acrescido das 

especificidades da fase evolutiva da adolescência, em particular, da saúde 

mental; a atenção aos agravos psicossociais, a atenção aos agravos associados 

ao uso de álcool e outras drogas, sob a perspectiva da redução de danos, a 

saúde sexual e saúde reprodutiva, da atenção às DST/HIV/Aids e às hepatites 

e a atenção aos adolescentes com deficiências.9

 

Complementando a Portaria acima, no mesmo dia foi criada a Portaria nº 340 do 

Ministério da Saúde. Nos termos da Portaria nº 340, a atenção à saúde dos adolescentes 

em conflito com a lei será realizada por meio de ações de assistência à saúde, 

compreendendo a saúde sexual e a saúde reprodutiva. As ações consistirão em 

orientações e distribuição de preservativos. 

Enfrentadas as principais normas federais pertinentes à epidemia da AIDS e o 

direito à saúde no sistema prisional brasileiro, examinar-se-á agora a Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, de 05 de outubro de 1989, que em seu art. 27 dispõe: 
O Estado garantirá a dignidade e a integridade física e moral dos presos, 

facultando-lhes assistência espiritual, assegurando o direito de visita e de 

encontros íntimos a ambos os sexos, assistência médica e jurídica, 

aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e remunerado, além de 

acesso a dados relativos ao andamento dos processos em que sejam partes e à 

execução das respectivas penas. 

 

Assim, é inadmissível que o preso portador do vírus da AIDS fique sem o devido 

e correto tratamento. É responsabilidade do Estado fornecer-lhe os medicamentos 

necessários ao controle da doença. Na letra do texto constitucional, é assegurado o 

direito à assistência médica ao preso. 

                                                 
9 Portaria Interministerial nº 1.426, de 14 de julho de 2004. Art. 1º, § 2º, II. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/legislacao/>. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. Acesso em: 13 dez. 2007. 
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Para encerrar este capítulo, cabe ainda destacar algumas leis estaduais que 

tratam da questão ora examinada. No Estado da Bahia, a lei estadual nº 6.338, de 06 de 

novembro de 1991 obriga a Administração Estadual à realização periódica de exames 

médicos e laboratoriais em todos os componentes da população carcerária do Estado, a 

fim de constatar se estão eles contaminados pela AIDS ou outras doenças infecto-

contagiosas que possam ser disseminadas através do contato com os demais internos. 

Ficando comprovada a contaminação de qualquer detento, a Administração Estadual 

será obrigada a dar ao mesmo tratamento médico necessário, isolando-o da 

comunidade.10

A lei estadual nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, cria normas de execução 

penal no Estado de Minas Gerais. Logo em seu art. 3º afirma: “ao sentenciado é 

garantido o exercício de seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos, exceto os 

que forem incompatíveis com a detenção ou com a condenação”. Ora, o direito à 

assistência à saúde não é incompatível com o direito de ir e vir. Nessa linha confira-se o 

disposto no art. 195, V: 
Art. 195 São especificamente penitenciários os direitos: 

V- à assistência material e à saúde, em especial o tratamento clínico e a 

assistência psicossocial ao portador de AIDS. (grifo nosso).11

 

Por fim, em 14 de dezembro de 2005, com a lei estadual nº 2.483, o Poder 

Executivo foi autorizado a criar Programas de Prevenção da AIDS e doenças 

sexualmente transmissíveis dentro do sistema penitenciário, no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro. Segundo o art. 2º: 
O programa de prevenção da AIDS e doenças sexualmente transmissíveis 

dentro do sistema penitenciário estadual consiste: 

I - Campanhas elucidativas; 

II - Ciclo de palestras ministradas por profissionais da área de saúde; 

III - Distribuição de preservativos; 

IV - Divulgação através de vídeos orientando como prevenir as citadas 

doenças e sua profilaxia. 
 

                                                 
10 Lei estadual nº 6.338, de 06 de novembro de 1991. Art. 1º e §§ 1º e 2º. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/legislacao/>. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. Acesso em: 13 dez. 2007. 
11 Lei estadual nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994. Art. 195, V. Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/legislacao/>. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. Acesso em: 13 dez. 2007. 
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Na seqüência, serão analisados os métodos e as formas de prevenção do HIV nas 

prisões e a qualidade do acesso à saúde nestas mesmas instituições totais. 

 

3. A prevenção do HIV e o acesso à saúde nas prisões 

O Sistema Penitenciário Brasileiro atual está muito longe de corresponder aos 

objetivos mundiais de humanização da pena e valorização da pessoa humana. O 

surgimento da instituição prisão da forma como a conhecemos hoje, como penalidade a 

infratores da lei, não tem suas raízes na reforma do sistema judiciário e penal do século 

XVIII, mas sim nas instituições de correção da idade clássica. Nas palavras de Foucault: 
(...) a prisão é sem exterior nem lacuna; não se interrompe, a não ser depois 

de terminada totalmente sua tarefa; sua ação sobre o indivíduo deve ser 

ininterrupta; disciplina incessante. Enfim. Ela dá um poder quase total sobre 

os detentos; tem seus mecanismos internos de repressão e de castigo: 

disciplina despótica. 12

 

Com o passar dos anos a prisão deixa de ser um observatório do sujeito, de seu 

corpo, seu comportamento como outrora o era e passa a ser vista pelo direito penal 

como elemento indispensável na sociedade moderna. A detenção penal acaba por 

abranger tanto a privação da liberdade como a técnica de transformação dos indivíduos. 

Deve-se ter em conta que o encarceramento penal jamais deve ser visto como mera 

privação da liberdade ou desrespeito aos direitos humanos, mas sim, e, talvez, 

principalmente, como um mecanismo institucional de correção do ser humano. 

Caminhando na contramão de um dos objetivos centrais da detenção, qual seja, a 

ressocialização, as prisões se transformaram em verdadeiras fábricas de delinqüentes. A 

total falta de infra-estrutura dos espaços físicos, o despreparo do corpo de funcionários, 

a superlotação, condições sanitárias rudimentares e insalubres, alimentação deteriorada, 

precária assistência médica, judiciária, social, educacional e profissional, a violência 

constante e incontida entre os presos, o problema das rebeliões e das fugas, a não 

implementação das políticas de saúde, enfim, uma verdadeira escola para o criminoso se 

aperfeiçoar cada vez mais no universo do crime. 

O inchaço das celas é uma realidade constante na maior parte das prisões 

brasileiras, tornando-se origem imediata de muitos problemas, em especial, a 

                                                 
12 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 211. 
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proliferação de doenças entre os detentos. Duas são as situações que tornam o quadro da 

superlotação ainda mais evidente, são elas: a não separação da população encarcerada 

nos distritos e delegacias policiais, nas quais se encontram indistintamente presos 

condenados primários e reincidentes, pessoas detidas para averiguações e presos em 

flagrante delito, aguardando julgamento, e a má conservação da saúde individual e 

coletiva dos presos, que são obrigados a fazer o sistema de rodízio, a fim de que todos 

os reclusos possam dormir, uma vez que não há espaço para nada. 

No que tange à falta de estrutura sanitária, os problemas são intermináveis. A 

precariedade está desde a falta de água corrente para banho e higiene pessoal até a má 

ventilação e iluminação das celas. Os recursos médicos, leiam-se clínicos, ambulatoriais 

ou hospitalares são escassos, os equipamentos médicos, quando existentes, são 

obsoletos, além, é claro, da ausência de profissionais da saúde em número suficiente ao 

atendimento da demanda. 

Todos os fatores acima elencados favorecem a proliferação de epidemias de 

tuberculose, além de várias doenças sexualmente transmissíveis, em especial, a AIDS. É 

fato que as taxas de infecção de HIV/AIDS são mais altas nas prisões do que nas 

comunidades. O ambiente de alto risco das prisões envolve o compartilhamento de 

seringas contaminadas para uso de drogas, as práticas sexuais de risco, o uso de 

tatuagens e piercings com equipamentos sem esterilização, atividades que somadas ao 

alto grau de violência existente no interior das prisões, contribui sensivelmente para a 

propagação do HIV em tais estabelecimentos. 

A solução para minorar este grave problema de saúde pública está na 

implementação de políticas públicas de prevenção e combate das DST/AIDS no 

ambiente prisional, a fim de reduzir os riscos. Dentre as medidas de prevenção, podem 

ser apontadas: informação e educação sobre HIV/AIDS, tratamento da dependência 

química nas prisões, fornecimento de insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento 

de DST, testagem e aconselhamento em HIV/AIDS voluntário e confidencial, 

tratamento anti-retroviral para reclusos com HIV/AIDS. 

Antes de tudo é necessário que as autoridades públicas reconheçam a existência 

dos problemas aqui enfrentados, o que parece começa a ser levado em conta a partir de 

setembro de 2003, com a elaboração do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, que aponta para a necessidade de haver estudos de abrangência nacional 
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que revelem o perfil epidemiológico da população presidiária brasileira, já que, pelos 

fatores de risco à que estão expostos grande parte dessa população, estima-se que haja 

um significativo número de casos de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS. 

 

4. A jurisprudência referente ao HIV nas prisões e a questão da modificação da 

pena por razões sanitárias 

O art. 117, II, da LEP é o fundamento para o pedido de modificação do regime 

de cumprimento da pena de preso portador do vírus HIV. Na forma da lei: 
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em 
residência particular quando se tratar de: 
II- condenado acometido de doença grave; 

 

Contudo, a jurisprudência dominante entende que não basta ao condenado 

comprovar estar acometido de doença grave para que faça jus ao benefício. A AIDS é, 

por si só, uma doença grave, mas pode estar devidamente controlada ou ainda não ter se 

manifestado. Deve o condenado demonstrar a impossibilidade de prestação da devida 

assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Nesse 

sentido as seguintes decisões: 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. PRISÃO ESPECIAL (CPP, 

ART. 295). TRANSFORMAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. RÉ 

ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. AIDS. IMPOSSIBILIDADE. 

- O cumprimento da pena em residência particular somente é admissível, 

além das hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execução Penal, em 

situações excepcionais. 

- O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, o 

cumprimento da pena em residência particular nos casos em que o réu é 

acometido de doença grave e diante da absoluta inexistência de 

estabelecimento especial adequado à sua condição pessoal. 

- Não obstante ser a paciente portadora do vírus HIV, moléstia considerada 

grave, este fato, por si só, não enseja a concessão da prisão domiciliar, sendo 

necessário prova inconteste no sentido de que a condenada não está tendo a 

devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra. 

- Habeas-corpus denegado.13

 

                                                 
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 24.256/RJ. Processo nº 20020109854-8. Sexta Turma. Rel. 
Min. Vicente Leal. Julgado em: 12 dez. 2002. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 20 
ago. 2007.  
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CRIME 

HEDIONDO PROGRESSÃO DO REGIME. DOENÇA GRAVE. AIDS. 

I – Para os crimes hediondos, assim também para os assemelhados (art. 2º, 

caput e § 1º da Lei nº 8.072/90), na execução da pena privativa de liberdade 

deve ser observado o regime integralmente fechado. 

II – A Lei nº 9.455/97 trata tão só do crime de tortura, não se aplicando em 

sede do art. 2º § 1º da Lei nº 8.072/90, a outros crimes. 

III – Excepcionalmente, concede-se regime prisional mais benéfico ao réu 

portador de doença grave que, no regime fechado, demonstra a 

impossibilidade da aplicação da devida assistência médica no 

estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 

IV – Não restando provado de plano que o réu depende de tratamento médico 

que não pode ser prestado no estabelecimento prisional, a ordem não pode ser 

concedida. 

Writ denegado.14

 

TRAFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. CARÁTER EXCEPCIONAL 

DA MEDIDA DE PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APELAÇÃO 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  

Prova. Dúvidas inexistem quanto ao fato e à destinação das substâncias 

apreendidas quando a prova testemunhal deixa inconteste que a maconha e a 

cocaína apreendidas se encontravam no interior de uma bolsa que estava em 

poder da apelante, em cujo interior também foram apreendidos dois 

grampeadores, uma caixa de grampo e cerca de 200 pequenos sacos plásticos 

normalmente utilizados para endolação de drogas. Substituição da pena 

privativa de liberdade. O regime fechado para o cumprimento integral da 

pena privativa de liberdade, estabelecido na Lei 8.072/90, cuja 

constitucionalidade já foi reconhecida pelo plenário do egrégio Supremo 

Tribunal Federal, é incompatível com a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, prevista nos arts. 43 e seguintes do Cód. 

Penal, com a redação que lhes deu a Lei 9.714/98, não se aplicando, entre 

outros, aos que foram condenados pela prática de crime de tráfico de 

entorpecente, a teor do disposto no art. 12, do Cód. Penal. Regime. Prisão 

domiciliar. A excepcionalíssima situação da apelante, grávida, que sofre de 

AIDS, correndo risco de vida, como se vê do laudo médico que se encontra 

nos autos, demanda solução compatível com o sentimento de justiça que deve 

nortear qualquer decisão judicial, recomendando, embora sem previsão 
                                                 
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 21047/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Félix Fischer. Julgado 
em: 25 jun. 2002. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 14 dez. 2007. 
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legal, que a apelante cumpra a sua pena em prisão domiciliar, o que poderá 

possibilitar que, apesar das péssimas condições da saúde pública no Brasil, 

possa conseguir um mínimo de atendimento médico-hospitalar que, pelo 

menos, assegure o prolongamento de sua existência com melhor qualidade de 

vida, amenizando, na medida do possível, a tragédia pessoal dessa jovem. 

Recurso a que se nega provimento. (grifo nosso). 15

 

A situação de carência no atendimento à saúde nas prisões brasileiras não é de 

difícil comprovação. A grande maioria dos ambientes prisionais no Brasil apresenta um 

quadro grave de insalubridade e superlotação. A elaboração do Plano Nacional de Saúde 

no Sistema Penitenciário, em 2003, visa proporcionar um acesso à saúde de mais 

qualidade à população prisional, mas, para que tenha êxito, é fundamental a participação 

das Secretarias Estaduais de Saúde e de Justiça e das Secretarias Municipais de Saúde, 

no âmbito de suas responsabilidades: 
É preciso reforçar a premissa de que as pessoas presas, qualquer que seja a 

natureza de sua transgressão, mantêm todos os direitos fundamentais a que 

têm direito todas as pessoas humanas, e principalmente o direito de gozar dos 

mais elevados padrões de saúde física e mental. As pessoas estão privadas de 

liberdade e não dos direitos humanos inerentes à sua cidadania. 16

 

Uma outra questão também encarada pelos tribunais diz respeito à possibilidade 

da concessão de indulto humanitário ao apenado portador do vírus HIV. Nos termos do 

art. 1º, VI, b, do Decreto nº 5.295/04, será concedido indulto condicional ao condenado: 
b- acometido, cumulativamente, de doença grave, permanente, apresentando 

incapacidade severa, com grave limitação de atividade e restrição de 

participação, exigindo cuidados contínuos, comprovada por laudo médico 

oficial ou, na falta deste, por dois médicos designados pelo Juízo da 

Execução, constando o histórico da doença, desde que não haja oposição do 

                                                 
15 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Criminal nº 2004.050.01199. 
Terceira Câmara Criminal. Rel. Des. Manoel Alberto. Julgado em: 05 out. 2004. Disponível em: 
<http://www.tj.rj.gov.br/>. Acesso em: 15 dez. 2007. 
16 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2005. 64 p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2007. 
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beneficiado, mantido o direito de assistência nos termos do art. 196 da 

Constituição.17

 

Seguindo o disposto no Decreto nº 5.295/04, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul entendeu pela concessão do indulto a preso portador do vírus HIV. Veja-

se a ementa da decisão: 
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO HUMANITÁRIO. PRESENTES, 

CUMULATIVAMENTE, TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1º, VI, "B", 

DO DECRETO nº 5295/04, A CONCESSÃO DO INDULTO É DE RIGOR: 

PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS. APENADO PORTADOR 

DE VÍRUS SIDA E TUBERCULOSE. 

A pena não tem um fim em si mesmo, de modo a converter-se em pura 

retribuição e aniquilamento da condição humana do apenado. Não! Ela 

encontra limites - claros - no sistema de garantias estabelecidos pela Carta 

Política. - O suplício gótico imposto pelo sistema prisional ao apenado hígido 

torna-se inegavelmente mais gravoso ao apenado adoentado. Em outras 

palavras, se a prisão, por si só, infringe uma carga de sofrimento ao preso, 

revela-se cruel e desumana - logo, irracional - quando o apenado está 

acometido de doença grave. - A finalidade segregacional da pena privativa de 

liberdade, mesmo que por meios tortuosos, resta atingida. Não no sentido de 

retirar do cidadão condenado a liberdade de ir e vir - a imposição do cárcere -

, mas por força do ostracismo a que indubitavelmente o apenado será 

submetido enquanto portador de AIDS. Ou seja, além de estigmatizado pelo 

sistema de persecução penal, o estigma da doença acaba por lhe subtrair a 

"liberdade". - Lições de Luigi Ferrajoli, Nilo Batista e Eugenio Raúl 

Zaffaroni. À unanimidade, deram provimento ao recurso.18

 

Após a pesquisa realizada, verificou-se que, em sede jurisprudencial, a questão 

do preso portador do vírus SIDA se restringe ao pleito de modificação do regime de 

cumprimento de pena e à possibilidade de concessão do indulto condicional. 

Obviamente que, a partir da sedimentação do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, ainda muito recente, e da atuação do Poder Público na forma como 

                                                 
17 BRASIL. Decreto nº 5.295, de 2 de dezembro de 2004. Concede indulto condicional, comutação e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2007. 
18 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo n° 70015235948. Quinta 
Câmara Criminal. Rel. Des. Hamilton Bueno de Carvalho. Julgado em: 14 jun. 2006. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br/>. Acesso em: 15 dez. 2007. 
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indicada no Plano, espera-se que a saúde no sistema prisional brasileiro ganhe em 

qualidade e possibilite um tratamento mais humano e eficaz ao portador do vírus HIV. 

 

5. Considerações finais 

Em linhas gerais, é possível concluir que a implementação de políticas públicas 

de prevenção e tratamento das DST/AIDS dentro das prisões brasileiras demanda 

urgência e eficácia, devendo ser encarada como prioridade pelos entes políticos da 

nação. Nessa perspectiva, foi criado o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, com o escopo de combater as precárias condições de saúde reinantes nos 

nossos estabelecimentos prisionais. Cabe reiterar que, dentre as medidas que devem ser 

implementadas, estão aquelas que visem a melhorar as condições de habitabilidade nas 

prisões, seja através da criação de novos presídios, com vistas a resolver os problemas 

da superlotação,19 seja através de ações concretas de enfrentamento da epidemia nesses 

ambientes, incentivando e propiciando um acesso eficaz aos preservativos, distribuindo 

agulhas e seringas esterilizadas na base da troca – uma agulha nova por outra usada, 

disponibilizando o uso de desinfetante líquido concentrado, garantindo ao preso 

toxicodependente tratamento de substituição ou terapia de manutenção; promovendo a 

educação sobre os riscos de contágio e transmissão da AIDS e de outras doenças 

sexualmente transmissíveis etc. 

Noutra seara, cabe ao Estado admitir que as prisões brasileiras não estão 

cumprindo sua função ressocializadora, mas apenas se tornando um problema de saúde 

pública, uma vez que o sistema penal está funcionando como um “concentrador” de 

doenças sexualmente transmissíveis e, portanto, um foco de dispersão para a população 

em geral, tendo em vista a constante rotatividade dos presos. 

Deve ser dito, ainda, que, nesta corrida contra o tempo para se evitar uma 

epidemia ainda maior, é imprescindível a união de forças entre os entes federativos e a 

                                                 
19 Segundo notícia veiculada no portal de notícias yahoo, o Ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro, 
anunciou no último dia 19 de dezembro a liberação de uma verba suplementar de R$218.000.000,00 
(duzentos e dezoito milhões de reais) para a construção de novas penitenciárias no País a partir de janeiro 
de 2008. Essa verba se somará a mais de R$230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) previstos 
no Orçamento do próximo ano, totalizando cerca de 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de 
reais) colocados à disposição dos Estados. O Brasil tem atualmente um déficit de 200 mil vagas no 
sistema penitenciário, que cresce a um índice de 10% a cada ano. Esperemos que tal verba seja de fato 
empregada para amenizar os problemas da superlotação e do ambiente carcerário nas prisões brasileiras. 
Disponível em: <http://br.noticias.yahoo.com/s/19122007/25/manchetes-genro-anuncia-r-218-mi-
construir-prisoes.html>. Acesso em: 20 dez. 2007. 
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sociedade como um todo, no sentido de garantir aos condenados o efetivo respeito aos 

direitos humanos e de assistência nos termos do que prevê a Lei nº 7.210/84. Não se 

alcança a segurança social apenas com punição, mas também com trabalhos de 

recuperação e respeito à dignidade da pessoa humana. 

Desta forma, preservar a saúde dos presos, garantindo-lhes o acesso a uma 

assistência médica de qualidade, além da necessária informação, educação e dos 

recursos necessários para se controlar os casos de infecção pelo vírus HIV, deve ser o 

principal objetivo do Estado neste momento de calamidade, haja vista que os direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça não são utopias, mas garantias Constitucionais de um Estado 

Democrático de Direito. 
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RESUMO 

Este artigo analisa a criminalidade que se desenvolve no espaço virtual e os desafios que 

se apresentam à sociedade civil e ao Estado em razão das características da internet. 

Inicialmente apresenta as condutas típicas recorrentes, que em grande maioria atingem 

os direitos de personalidade, como a honra, imagem, privacidade das comunicações e 

dos dados, bem como outras que cresceram em larga escala a partir do desenvolvimento 

desta tecnologia da informação e da comunicação, como a pedofilia e a pornografia na 

rede. Ao lado destes crimes tradicionais, destacam-se outros que necessitam da rede 

como condição para a sua existência, como a fabricação e disseminação de vírus para 

ataque a programas da internet, invasão e alteração de páginas da WEB, dentre outros. 

A criminalidade que ocorre neste universo apresenta inúmeras dificuldades para a ação 

do Estado, não só pela exigência de melhor aparato e conhecimento técnico por parte 

das agências oficiais, de forma a identificar o ato e o infrator, mas também em razão das 

características do espaço virtual, que permite a comunicação entre pessoas e a 

disseminação de imagens para além das fronteiras geográficas do Estado. Partindo desta 

constatação, o trabalho sustenta a inadequação e a insuficiência das criminologias 

existentes, que não conseguem responder aos desafios trazidos pela sociedade da 

informação, propondo algumas alternativas para o enfrentamento do tema. 
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ABSTRACT 

This paper analyses the criminality which develops in the virtual space and the 

challenges the civil society and the state face due to the characteristics of internet. 

Previously it presents the typical recurrent behaviors, which mostly reach the 

personality rights such as: honor, image, privacy of communication and data as well as 

others that have risen in a large proportion from the development of this information 

and communication technology like pedophilia and pornography in the net. Besides 

these traditional crimes, there are others which need the web as a condition to its 

existence, such as the creation and dissemination of virus to attack internet programs, 

invasion and modification of WEB sites, among others. The criminality which occurs in 

this universe presents countless difficulties to the action of the state not only because it 

demands a better support and technological knowledge from the official agencies to 

identify the action and the doer of the action but also due to the characteristics of the 

virtual space which allow the communication among people and the dissemination of 

images beyond the geographical borders of the state. Starting from this evidence, the 

work supports the inadequacy and the lack of the existent criminology which cannot 

attend to the challenges brought by the information society and proposes some 

alternatives to face the theme. 

 

KEY-WORDS: CRIMINALITY ON THE INTERNET; INFORMATION SOCIETY; 

CRIMINOLOGIST SCHOOLS 

 

Introdução 

As relações sociais sofreram significativo impacto em razão das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, em especial a internet. Esta ferramenta, 

por permitir a comunicação instantânea e transfronteiriça, exerce grande fascínio sobre 

as pessoas, pois significa uma quebra de paradigmas em relação às formas de 

comunicação e interação social realizada pelas gerações anteriores. 

 O ciberespaço se constitui em locus de exercício de liberdade, expressão de 

idéias, contatos e encontros, bem como descortina uma infinidade de opções de lazer e 

diversão, como assistir a filmes, participar de jogos ou integrar comunidades. Este 

espaço também tem sido palco para a prática de inúmeros delitos, transpondo-se para o 
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universo on line parte da violência que toma conta das sociedades atual. Somado a isso, 

novas formas de criminalidade tem se configurado, facilitadas pela invisibilidade e 

anonimato proporcionados pela rede. 

 O tratamento da criminalidade na internet tem se constituído em desafio para as 

agências oficiais, acostumadas a tratar da criminalidade que se apresenta menos 

sofisticada, cujos autores são clientes contumazes do sistema penal, já previamente 

selecionados e cujo modus operandi é conhecido pelos órgãos encarregados de coibir 

sua ação. 

 A situação ainda fica mais complexa em face das configurações do espaço 

virtual, que permitem relações sociais instantâneas e transnacionais, dificultando a ação 

do Estado nacional. Diante deste quadro, questiona-se até que ponto os estudos de 

criminologia e as criminologias existentes dão conta de responder ou apontar caminhos 

para o enfrentamento desta problemática.  

 Visando a responder a esta questão, o presente trabalho está dividido em duas 

partes: a partir do cenário virtual, analisam-se alguns exemplos de crimes recorrentes no 

ciberespaço para, na seqüência, cotejá-los com os paradigmas criminológicos e suas 

principais escolas, a fim de ter elementos suficientes para amparar a tese da 

insuficiência das criminologias existentes. Com base na análise das construções teóricas 

existentes em criminologia, apresentam-se algumas proposições para o tratamento do 

tema. 

 

De condutas anti-sociais à delinqüência no ciberespaço 

  

 Ao iniciar a abordagem da delinqüência no espaço virtual é necessário fazer uma 

distinção entre as condutas socialmente repudiadas, embora ainda não haja exata 

tipificação legal para elas, de um lado, e os crimes na internet, de outro e, neste segundo 

universo, entre os crimes tradicionais, que já existiam antes desta ferramenta e que 

apenas encontraram um novo cenário para a sua realização e aqueles novos, onde a rede 

se mostra essencial, ou seja, a conduta só pode ser praticada com o uso da rede. 

 Os crimes tradicionais realizados pela internet podem ser nominados a partir de 

uma lista bastante criativa de títulos, tais como cibercrimes, crimes cibernéticos, crimes 

virtuais, crimes digitais, crimes eletrônicos, crimes on line. Os mais usuais são furto, 
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apropriação indébita, dano, violação de segredo profissional, desobediência, estelionato, 

crimes contra a honra, racismo, pornografia e pedofilia, violação de correspondência, 

violação de direitos artísticos, débito não-autorizado em cartão de crédito, 

favorecimento pessoal e real de usuário, entre outros. Por outro lado, os que dependem 

da rede como condição sine qua non são chamados de crimes de Informática ou de 

computador, destacando-se as fraudes, pirataria de softwares, interceptação de e-mails, 

quebra de sigilo ou privacidade da página ou sistema (FERNANDES; FERNANDES, 

2002, p. 642-645). 

 Inellas (2004, p. 25-26) faz um inventário dos crimes praticados pela internet1 

explicando que, em sua grande maioria, atingem diretamente os direitos de 

personalidade (honra2, nome, imagem, privacidade das comunicações3 e direitos 

autorais). Há, também, os ataques cibernéticos, praticados por hackers4, cujo objetivo é 

violar o sistema virtual para saciar a curiosidade e demonstrar sua perícia, sem que 

ocorra alteração dos dados que estão disponíveis. O principal objetivo dos hackers é 

descobrir uma porta no sistema, que lhes permita adentrar, disponibilizando programas 

para si e para outrem, em atividade que o autor chama de pirataria de softwares.  
                                                 
1 Também os denomina de crimes de informática, crimes de computador, delitos computacionais, crimes 
telemáticos, crimes eletrônicos, cibercrimes ou crimes computacionais (INELLAS, 2004). 
2 Segundo Fernandes; Fernandes (2002, p. 641), os crimes contra a honra são os mais praticados na 
internet. Os autores sustentam suas informações a partir de dados obtidos na Delegação de Repreensão 
aos Crimes de Informática do Rio de janeiro, segundo os quais calúnia e difamação são os crimes mais 
recorrentes em sua unidade.  
3 Dentre as condutas que violam a privacidade, nem todas são tipificadas como crime, podendo-se 
salientar, com base em Rossini (apud FURLANETO NETO; GUIMARÃES, 2003, p. 69-70): a) 
spamming, que é a remessa de mensagens publicitárias para um número infinito de usuários, que não 
solicitaram tais serviços; b) cookies, que são gravados no computador do usuário e tem a capacidade de 
registrar todas os sites visitados por ele, consistindo em forma eficaz de obter o perfil do usuário, pois há 
o rastreamento de tudo o que ele faz na rede; c) spywares, considerados verdadeiros espiões, pois são 
programas com capacidade de enviar tudo o que é teclado na tela de um computador para outro; d) 
hoaxes, prática bastante conhecida, que envolve o envio de mensagens (normalmente identificadas como 
de órgãos oficiais), cujo objetivo é alarmar o usuário e conduzi-lo a uma página falsa, onde são obtidos 
dados sensíveis deste internauta; e) sniffers, programas espiões, assemelhados aos spywares, que, 
introduzidos no disco rígido, visam a rastrear e reconhecer e-mails que circundam na rede, de forma a 
permitir o seu controle e leitura; f) trojan horses ou cavalos de tróia que, uma vez instalados, realizam o 
desbloqueio do sistema de segurança do computador, que fica vulnerável  ao acesso de outro.  
4  Há, ainda, os pretendentes ou aspirantes a hackers, ou seja, pessoas que ainda não têm as mesmas 
habilidades, mas que noticiam em salas de bate papo que enviarão vírus, farão ataques cibernéticos, etc. 
Dentre este grupo é possível encontrar o lammer, que se auto-denominam hackers , mas que são 
considerados por eles como novatos; o wannabe, que é aquele que aprendeu a usar alguns programas já 
prontos, que permitem invadir sistemas e obter senhas, sem que consiga criar meios próprios para a 
invasão e só conseguindo entrar nos programas mais frágeis; o aracker, nomenclatura que significa 
hackers de araque. Os que são assim nominados constituem grande grupo, normalmente de adolescentes 
na faixa-etária de 12 ou 13 anos de idade, cujo passatempo predileto é anunciar em salas virtuais que 
espalharão vírus, proferir xingamentos, incitar à violência, o racismo e o sexismo (FERNANDES; 
FERNANDES, 2002, p. 636). 
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Embora Inellas não faça a distinção entre hackers e crackers, é comum os 

autores distinguirem entre as duas figuras, conceituando o segundo como o violador que 

altera os dados obtidos ou, mesmo que não o faça, deixa mensagens e informações na 

página, para marcar sua presença5, enquanto o hacker apenas realiza a violação (2004, 

p. 15-16). 

Segundo Fernandes; Fernandes6 (2002, p. 634), os crackers ainda se destacam 

pelas seguintes ações, cada vez mais usuais: roubo de senhas de computadores, 

fabricação de vírus para ataque a programas da internet, invasão e alteração de páginas 

de WEB e manipulação e difusão de imagens de pessoas publicamente conhecidas7. 

Ao lado destas condutas que exigem grande conhecimento da área de 

informática (muitas delas que ainda não são tipificadas ou precisam melhor tipificação), 

há crimes que têm perfeita tipificação no sistema penal e que se propagam no espaço 

virtual, impondo inúmeros desafios ao Estado em face do seu modus operandi 

diferenciado e pelo perfil das vítimas, normalmente crianças e adolescentes8. 

A pedofilia e a pornografia infantil têm sido crimes usuais: enquanto a pedofilia 

é a qualidade ou sentimento do pedófilo, o que gosta de ver cenas obscenas com 

crianças e adolescentes (conduta descrita no artigo 234, do Código Penal e no artigo 

241, do Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo prazer e experimentando 

sentimentos eróticos ao visualizar tais cenas; a pornografia, por sua vez, se constitui em 

crime de retratar, por qualquer forma de captação de imagem, cenas de sexo explícito ou 

pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, disponibilizando-as diretamente 

através da internet ou por remessa postal, via pagamento (INELLAS, 2004, p. 45-48).  
                                                 
5 Fernandes; Fernandes (2002, p. 636) narram história bem pitoresca de uma grande empresa de 
informática, que preocupada com as reiteradas invasões que sofria, instituiu um concurso entre 
violadores, divulgando que o internauta que em 15 minutos conseguisse violar seu sistema de segurança 
seria contratado para gerenciar esta seção na empresa. Três minutos após o início da prova, era colocada a 
mensagem na página onde se realiza o concurso: Brazil rules. Um brasileiro, operador da área de 
informática de uma empresa do Rio de Janeiro era o vencedor, identificando o problema, violando o 
sistema de segurança e transformando a página, tudo em três minutos. 
6 Estes autores, ao analisar a criminalidade no espaço virtual, classificam os hackers como gênero, sendo 
os demais espécies ou integrantes deste grupo de invasores. Dentre os integrantes, apontam os crackers, 
os cyberpunks, os phreackers ( especialistas em realização de ligações telefônicas sem o pagamento, são 
capazes de desorganizar os sistemas de operação das grandes empresas de comunicações); os warez 
(utilizando-se de linguagem cifrada e ultra secreta,  são especializados em pirataria de softwares, fazendo 
a sua distribuição gratuita) (FERNANDES; FERNANDES, 2002, p. 634-635).  
7 Na mesma esteira de atuação dos crackers há os cyberpunks, considerados pelos autores como os mais 
perigosos, pois além de quebrar senhas e códigos ultra secretos, estes delinqüentes do espaço virtual, 
conseguindo até mesmo desviar satélites. 
8 Usuário que têm pouco discernimento para a identificação dos riscos em fornecer informação ou 
construir perfis que facilitam a atuação dos autores de crimes como pedofilia. 
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Fernandes; Fernandes (2002, p. 644) explicam que a pedofilia na internet pode 

ocorrer de duas formas: pelas home pages, em que os gerenciadores das páginas 

recebem um depósito e depois enviam o acervo de fotos e vídeos; ou diretamente entre 

os usuários, sendo que neste caso o material é distribuído diretamente. Os autores 

noticiam vários casos de pedofilia9, referindo que até mesmo estupros têm sido filmados 

e divulgados na internet.  

A incitação ou apologia de crime também são comuns, destacando-se o racismo, 

a intolerância religiosa e a homossexuais. Quanto ao racismo, Inellas (2004) informa 

que têm sido comum encontrar páginas na internet que estimulam ações contra judeus, 

possuindo inclusive vendas de adesivos ostentando a cruz suástica. Conforme noticia, 

trata-se da ação de uma ramificação de um grupo norte-americano, com atuação no 

Brasil, que fazia apologia contra os judeus, cujo site foi identificado e bloqueado. 

Casos mais emblemáticos podem ser encontrados no Orkut10, em que muitas 

comunidades criadas destinam-se a espalhar a violência e a intolerância entre seus 

membros.  Segundo levantamento realizado pela SaferNet Brasil11 e publicado em sua 

página, é possível até agrupá-las em tipos ou assuntos, tais como: a) comunidades 

destinadas à defesa de delitos, propagação de condutas violentas12, que juntas somavam, 

                                                 
9 Noticiam a prisão de um biólogo brasileiro, formado pela USP, de 27 anos de idade e acima de qualquer 
suspeita - morador dos Jardins e filho de arquitetos paulistas - preso em São Paulo com mais de uma 
centena de fotos e duas dezenas de vídeos com imagens de garotos nus. O biólogo realizava tráfico de 
material pornográfico infantil, suspeitando-se que integrasse uma rede maior, de âmbito internacional. 
Ficou comprovado pelas investigações que as crianças tinham participado de filmes pornográficos, 
todavia, a polícia encontrou algumas dificuldades para comprovar os atos que tinham sido praticados na 
internet – apesar de haver denúncias de que o autor teria uma página na internet em que além de 
transmitir as fotos, ainda ensinava como fazer a abordagem de garotos, criando até um código de ética 
para os chamados boylovers. Através de um pseudônimo descrevia os seus produtos, dificultando, assim, 
a sua identificação (FERNANDES; FERNANDES, 2002, p. 637-638). 
10 Este serviço foi lançado no Brasil em 2004, segundo informado no site do SaferNet Brasil: “O grupo 
econômico Google lança o serviço Orkut, criado por um engenheiro turco chamado Orkut Büyükkokten. 
Rapidamente o serviço ganha a preferência dos internautas brasileiros, que se tornam a maioria dos 
usuários no site”. 
11 Associação civil de direito privado, com atuação nacional, que desde 2005 promove estudos e ações 
sobre a internet, bem como recebe denúncias sobre crimes na internet (especialmente pedofilia). Todas as 
informações apresentadas neste artigo podem ser obtidas no site http://www.safernet.org.br.  
12 1) Ladrões de Cone - 65.028 membros – (Nº da comunidade: 172549); 2) Rachas e Pegas – 59.538 
membros – (Nº 86255); 3) Todo mundo fuma maconha - 34.132 membros – (Nº 73691); 4) Não aparto 
briga, chego na voadora - 15.651 membros – (Nº 849780); 5) Bandido Bom é Bandido Morto - 13.878 
membros – (Nº 487318); 6) Lança Perfume - 9.552 membros - (Nº 1229348); 7) Eu passava trote 
telefônico - 9.196 membros – (Nº 730721); 8) Eu amo CD pirata - 2.984 membros – (Nº 386117); 9) 
Bombas e explosivos - 2.104 membros – (Nº 371580); 10) Meto porrada mermo, hehehe - 1.863 membros 
– (Nº 595021); 11) Eu odeio Direitos Humanos - 1.859 membros – (Nº 252046); 12) Eu sei dirigir bêbado 
– 1.853 membros (Nº 1237617); 13) Legítima Defesa - 1.668 membros – (Nº 317909); 14) Campanha 
Linchamento Já - 1.517 membros – (Nº 948077); 15) Amei a limpa do Carandiru - 1.417 membros – (Nº 
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à época do levantamento, mais de 430 mil usuários, sendo que cerca de 75% eram 

brasileiros; b) comunidades preconceituosas ou segregacionistas, contando com cerca de 

230 mil membros13; c) grupos que incentivam a violência no trânsito, rachas e pegas14; 

d) comunidades que se dedicam a dizer que têm prazer em assistir à violência contra os 

animais (como a comunidade eu chuto pombos); e) comunidades de apoio às ações 

terroristas15; f) Comunidades que estimulam linchamentos, execuções policiais, 

massacres e o enfrentamento dos bandidos pela própria população ou por grupos de 

extermínio16, que somam mais de 40.000 internautas que refletem e ao mesmo tempo 

fomentam uma cultura de belicosidade entre os usuários. 

                                                                                                                                               
1287745); 16) Eu chuto pombos - 1.002 membros – (Nº 128989); 17) A Volta da ditadura militar - 947 
membros - Nº 327416; 18) Sou de menor, mas adoro dirigir - 892 membros – (Nº 1505021); 19) 
Grafiteiros e pichadores - 679 membros – (Nº 245394); 20) Subversão - 466 membros – (Nº ).  
13 1) Eu odeio a Igreja Universal - 83.697 membros – (Nº da comunidade: 56698); 2) Odeio pobre - 
39.354 membros – (Nº 121960); 3) Eu odeio as Minas Mano - 32.049 membros – (Nº 267420); 4) Eu 
quero um Tsunami na Argentina - 7.909 membros – (Nº 1040466); 5) Eu odeio a menininha do 21 - 2.655 
membros – (Nº 5414174); 6) Odeio viados – 896 – (Nº 908486); 7) Eu zôo travecos - 826 – (Nº 741208); 
8) 1, 2, 3, Baiano trepa, nasce 6 - 754 membros – (Nº 1235593)  
14 1) Rachas e Pegas – 59.599 membros – (Nº 86255);2) Racha é Crime – E daí? - 9.553 membros – (Nº 
178722); 3) Eu curto Rachas e Pegas - 6.176 membros – (Nº 480113); 4) Arrancadas, rachas e pegas - 
931 membros – (Nº 1396548); 5) Pegas e carros de rua - 646 membros – (Nº 1388680); 6) Racha 1.0, Eu 
tbm tiro 638 membros – (Nº 795889); 7) Racha Vila Matilde - 533 membros – (Nº 1064534); 8) Racha de 
Rua – Turbo e Aspirado - 477 membros – (Nº 549366); 9) Racha Jacu pessego - 382 membros – (Nº 
1596544); 10) Racha na Ricardo Jafet – 359 membros – (Nº 1477858); 11) Eu tiro racha com a PM - 328 
membros – (Nº 2061023); 12) Rachas e pegas p/ mulheres - 118 membros – (Nº 1164634);. 
15 Dentre elas: Bombas e explosivos – 2.123 membros – (Nº 371580); Festejei 11 de setembro - 851 
membros – (Nº 205452); Quero ser um terrorista – 641 membros – (Nº 441494); Apóio o terrorismo – 
406 membros – (Nº 241227); Viva o 11 de Setembro - 366 membros – (Nº 402423); Subversão - 326 
membros – (Nº 731961); Bombas Caseiras & Cia Ltda - 294 membros – (Nº 1181189); Americano 
merece atentado - 194 membros – (Nº 705651); WTC - 11/09/01 - Eu APROVEI!!! - 157 membros – (Nº 
1307560)  
16 Exemplos de Comunidades onde há defesa de violência policial ou ações de justiceiros:Bandido Bom é 
Bandido Morto - 14.687 membros – (Nº 487318); Odeio bandido, ladrão e afins - 9.148 membros – (Nº 
873162); Pena de morte – 8.730 membros – (N° 86126); Eu odeio ladrão - 2.331 membros – (Nº 642774); 
Campanha Linchamento Já - 1.567 membros – (Nº 948077); Pena de morte = + transplantes – 1.470 
membros – (N° 291467); Amei a limpa do Carandiru - 1.417 membros – (Nº 1287745); Eu odeio bandido 
- 676 membros – (Nº 529124); Acabem com a Febem - 663 membros – (Nº 1149969); Deus cria a Rota 
mata! - 624 membros – (Nº 358717); Adoro ver marginal se fuder - 249 membros – (Nº 1365206); 
Estuprador merece a morte – 151 membros – (Nº 1867467); Fãs da escuderia “Le Cocq” - 153 membros – 
(Nº 1435131); Scuderie Detetive Le Cocq - 117 membros – (Nº 1235251); Dops – o Esquadrão tem de 
voltar - 117 membros – (Nº 2452544); Esquadrão da morte – 81 membros – (Nº 1224513); Cel Ubiratan 
Ministro BemEstar - 76 membros – (Nº 172106); Coronel Ubiratan – 55 membros – (Nº 1195326); 
Campo de exterminio federal - (Nº 3373943); G.E.M. (Grupo de Extermínio de Marginais) – 12 membros 
– (Nº 3224886).   
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A presença de crianças e adolescentes17 nestas comunidades também é maciça, o 

que desperta a atenção dos pedófilos e torna ainda mais complexo o enfrentamento do 

tema. 

Conforme explicado por Oliveira (2007), um dos grandes entraves para se 

identificar e responsabilizar o infrator era o local onde o site estava hospedado, o que 

exigia a expedição de carta rogatória ao Estado que o sediava. Ultrapassada esta etapa, 

ainda era preciso vencer a resistência dos sites, que normalmente não identificavam os 

autores sob o abrigo de sua política de proteção aos usuários:  

Segundo informações disponíveis no site da SaferNet Brasil, a Instalação no 

Brasil da matriz norte-americana do Google, dono do site de relacionamentos Orkut, 

trouxe algumas facilidades para as investigações, apesar de a  Google Brasil Internet 

Ltda alegar que não se submete às leis brasileiras, já que a matriz fica nos Estados 

Unidos. Esta alegação, no entanto, não tem impedido as autoridades brasileiras de 

responsabilizar a Google Brasil Internet, conforme inúmeros casos referidos no site da 

SaferNet Brasil18.  

                                                 
17 Dados do SaferNet Brasil dão conta de dezenas de comunidades formadas por crianças e adolescentes, 
muitas delas registrando a ação de pedófilos, como: Coroas & boys – 3.169 membros – (Nº 508365); 
Suruba Teen – 2.770 membros – (Nº 530774); Paizão_ativo Filhão_passivo – 2.155 membros – (Nº 
795976); Sou novinha, mas já sou safada – 1.834 membros – (Nº 760661); Adoro porra teen – 1.416 
membros – (Nº 1346820); Quanto mais nova, mais gostosa – 690 membros – (Nº 1023534); Amamos 
ninfetas e lolitas – 570 membros – (Nº 1523450); Garotas precoces – 536 – (Nº 862387); Menininhas 
pervertidas – 469 membros – (Nº 495258); Ninfetas adoram homens maduros - 468 membros – (Nº 
1425725); Clube dos amantes de ninfetas – 377 membros – (Nº 1484769); Jovens gays (11 a 19 anos) PR 
– 318 membros – (Nº 2999833); Sou adolescente e adoro dar – 312 membros – (Nº 1129807); 
Discursões-sexo aos 13/15 anos – 234 membros – (Nº 1000143); Lolitas forever – 228 membros – (Nº 
538178); As ninfetas são as mais gatas – 177 membros – (Nº 20093359); Ninfas bebês - 170 membros – 
(Nº 1134594); Tenho 14/15/16 anos,sou gay/bi - 155 membros – (Nº 3505917); Amo menino de cueca – 
130 membros – (Nº 3855105); As novinhas são as melhores – 123 membros – (Nº 1009783); Ninfetas 
safadinhas – 91 membros – (Nº 4092369); Os + gatos (16 a 26 anos) – 61 membros – (Nº 1793056); 
Ninfetas e ninfomaníacas – 55 membros – (Nº 821651); Disponíveis – SP, 13 á 25 anos – 42 membros – 
(Nº 3560570); Amo ninfeta que tb curte ninfeta - 35 membros – (Nº 1170240); Lolitas ninfetas BH – 16 
membros – (Nº 2458427); Ninfetas que curtem inversão – 4 membros – (Nº 3258634); Ninfetas X Casais 
em Caxias-RS – 2 membros – (Nº 3714662).  
18 Exemplo disso é a notícia publicada em 25 de outubro de 2006, em que é transcrita parte de uma 
decisão do Tribunal de justiça de Minas Gerais: “O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que, 
entre os usuários do Orkut e as empresas Google, há uma relação de consumo. O TJMG também 
confirmou o entendimento de que a Google Brasil Internet Ltda é a empresa responsável por atender as 
solicitações da justiça e fornecer as informações dos criminosos. Em seu voto, o desembargador relator 
Paulo Roberto Pereira da Silva inicialmente salienta que "estando configurada a atividade de prestação de 
serviços em relação à rede de relacionamentos denominada Orkut, a Google Brasil Internet Ltda., na 
qualidade de representante da Google Inc., neste país, é responsável pelo fornecimento dos dados capazes 
de identificar de quem partiu a criação de perfil falso de um de seus usuários, tudo nos termos do Código 
de Defesa do Consumidor". O desembargador Pereira da Silva, ao improver o recurso, traz alguns 
parâmetros que podem ser utilizados em ações semelhantes: "1. Verifica-se que o Orkut é uma rede social 
filiada ao Google, criada em 22 de janeiro de 2004, com o objetivo de ajudar seus membros a criar novas 
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As batalhas travadas pelas autoridades brasileiras, no entanto, são pequenas 

perto da crescente criminalidade no espaço virtual. As dificuldades são de várias ordens, 

desde a transnacionalidade do ciberespaço, as dificuldades em razão da privacidade dos 

dados, até a falta de preparo dos integrantes das agências oficiais, já que atuar nesta área 

exige um instrumental e uma compreensão que nem sempre os operadores da polícia e 

dos demais órgãos (Ministério Público, Magistratura) detêm. A doutrina que trata do 

tema, por sua vez, ainda é incipiente, o que não colabora para a melhoria das ações 

nesta seara. 

Conforme se viu, a criminalidade na internet pode ser discutida sob muitos 

enfoques, desde a ótica os crimes tradicionais, realizados no espaço virtual, como o faz 

Inellas (2004), até uma dimensão mais ampla, atrelada a grandes ganhos financeiros do 

crime organizado, tal qual tratado por Castells (1999, p. 203-249), que se debruça sobre 

o que chama de globalização organizacional do crime. 

 Segundo este autor, grande parte da proliferação do crime e das organizações 

criminosas se deve às facilidades trazidas pela internet, que permitem que os criminosos 

atuem com mais sofisticação, fazendo com que suas ações, além de terem maior 

penetração (gerando maior número de vítimas), ainda logrem êxito em razão de 

tornarem mais difícil o controle do Estado. 

 Assim, instalados em áreas de baixo risco e nas quais detém maior controle 

sobre a ordem institucional (obtido a partir da corrupção ou da coerção realizada sobre 

integrantes das agências oficiais), as organizações se articulam e comandam crimes 

(especialmente os crimes organizados) tais como: tráfico de armas, tráfico de material 

                                                                                                                                               
amizades e manter relacionamentos. 2. O Orkut é integrado ao sistema ‘Google Accounts’. Nele, cada 
usuário, para fazer o acesso, deve estar cadastrado como um usuário da rede Google. 3. É público e 
notório que o Orkut configura uma prestação de serviços ao público, disponibilizada pela Google. Basta, 
para tanto, conferir o ‘Estatuto de Serviços’ do Orkut, disponível no site www.orkut.com. São cabíveis, 
portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão. 4. Assim, a despeito de a 
Google Brasil Internet Ltda. ser, de fato, uma pessoa jurídica diversa da Google Inc., é fácil constatar que 
elas pertencem a um mesmo grupo econômico. A primeira é uma representante da grande empresa 
Google no Brasil. 5. Não se pode, pois, exigir do consumidor que acione a Google Inc. quando, no país, 
existe uma representante sua, a Google Brasil, a qual, aliás, vem respondendo às autoridades 
governamentais, como o Ministério Público Federal, sobre as diversas denúncias de crimes cometidos 
com a utilização do Orkut. 6. Não pode a representante da grande empresa no Brasil participar somente 
das glórias, não respondendo pelos problemas apresentados pela gigantesca rede de relacionamento". O 
voto do relator foi acompanhado, na íntegra, pelos desembargadores Evangelina Castilho Duarte e 
Alberto Vilas Boas”.  
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nuclear, contrabando de imigrantes ilegais, tráfico de mulheres e crianças, tráfico de 

órgãos, lavagem de dinheiro.  

A abordagem realizada nesta seção, longe de ser exaustiva, pretendia apresentar 

um panorama do que ocorre no ciberespaço. Delineada esta realidade, cabe verificar em 

que medida as criminologias construídas oferecem instrumental ou respostas para operar 

neste cenário. 

 

2 As criminologias existentes respondem aos desafios da Era da Informação? 

 

 Conforme já exposto, a internet mistura o local e o global, permitindo a 

invisibilidade de quem atua no espaço virtual e produzindo efeitos que ultrapassam as 

fronteiras do Estado nacional.  

 A tentativa de responder à interrogação acima começará pelo cotejo dos 

postulados dos dois grandes paradigmas que pontuam o estudo da criminologia, ocasião 

em que serão apresentadas as características marcantes das Escolas que mais se 

destacaram, de forma a evidenciar sua inadequação para dar conta da criminalidade na 

sociedade em rede. 

 Antes, porém, cabe lembrar que estas Escolas estão inseridas num movimento 

maior, que constituíram dois momentos no estudo da criminologia, denominados de 

paradigmas criminológicos. A análise que se inicia tentará seguir um fio condutor, 

expondo, mesmo que de forma sucinta, as principais idéias que nortearam o Paradigma 

Etiológico, bem como os expoentes que se destacaram nas Escolas deste período, 

avançando-se, a seguir, aos expoentes e principais idéias apresentadas no Paradigma da 

Reação Social, especialmente no tocante às suas principais criminologias (com ênfase 

na Criminologia Crítica). Há que se advertir, de igual forma, que não se pretende 

aprofundar em todo o detalhamento que envolveu cada uma destas construções, até 

porque a doutrina já o fez19, mas tão somente trabalhar com seus aspectos 

caracterizadores naquilo que interessa à discussão do espaço virtual.  

 Andrade (2003b, p. 35) explica que a base do Paradigma Etiológico se ancora na 

tentativa de conferir ao mundo uma cientificidade próxima daquela aplicada às ciências 

naturais, o que é fruto do momento de forte desenvolvimento científico que se 
                                                 
19 Dentre os doutrinadores brasileiros leia-se, por todos, Andrade (2003a e 2003b) e, na doutrina 
estrangeira, Baratta (2002).  
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experimentava. Assim, a criminologia era vista como ciência causal-explicativa, cujo 

objeto de indagação era o criminoso, debruçando-se sobre o que faz e por que age desta 

forma.  Dentro deste paradigma se desenvolve a Criminologia Positivista, que parte da 

idéia de que a criminalidade é uma realidade ontológica, ou seja, está ligada à natureza 

da pessoa. 

No seio desta criminologia, por sua vez, se desenvolveram várias Escolas20 , 

sendo que aqui serão apresentadas, brevemente, as bases da Escola Clássica e da Escola 

Positiva. 

A Escola Clássica21 se forma no alvorecer do primeiro período da modernidade 

(aqui chamado de modernidade simples ou primeira modernidade), coincidindo com a 

formação do Estado moderno. Seu desenvolvimento acompanhou os movimentos feitos 

pelo Estado, estendendo-se da metade do século XVIII a meados do século XIX. 

Andrade (2003a , p. 47) explica que a Escola Clássica herda e coloca em prática os 

ensinamentos que nortearam a construção da modernidade, especialmente a crença na 

racionalidade, na neutralidade das ciências e, por conseguinte, da ciência  do Direito, e 

pela adoção de uma concepção mecanicista de universo.  

A Escola Positiva, por sua vez, assenta-se em fundamentos antropológicos, 

tendo como principal expoente22 Cesare Lombroso, médico, que desenvolve uma teoria 

na qual aplica os conhecimentos da medicina para a definição do perfil do delinqüente. 

A partir de estudos clínicos envolvendo soldados de guerra, presos, doentes 

manicomiais, sustentava que o delito era conseqüência da desordem física ou mental do 

                                                 
20 Aqui varia um pouco a abordagem, dependendo do autor consultado. Todavia, os autores são uníssonos 
em referir as duas principais: Escola Clássica e Escola Positiva. 
21 Como expoentes desta Escola destacam-se Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria e Francesco Carrara. 
O primeiro notabilizou-se como autor da obra Dos Delitos e das Penas, apresentada ao público em 1764 e 
que tem como base os seguintes postulados: os crimes serão fixados por leis; os delinqüentes devem ser 
julgados por magistrados, que não interpretariam as leis penais, limitando-se a aplicá-las; não serão 
praticadas atrocidades, devendo haver proporção entre os delitos e as penas; as penas devem ser iguais 
para todas as pessoas. Carrara, por sua vez, publicou o livro Programma de Derecho Criminal, no qual 
defendia que o crime era um ente jurídico e não entidade de fato e sustentava que o objetivo de direito 
criminal era prevenir os abusos das autoridades (NASCIMENTO, 2003, p. 37-39). Andrade (2003 a, p. 
45) refere Jeremias Bentham, Gaetano Filangieri, Giandomenico Romagnosi e Pablo Anselmo Von 
Feuerbach, dentre outros autores que, com suas teorias, teriam contribuído ao desenvolvimento da Escola 
Clássica. 
22 Dentre os demais se destacam: 1) Alfredo Niceforo, sociológico, que propôs dividir-se a Criminologia 
em três partes: a) causas do delito; b) o juízo sobre o delinqüente; c) o tratamento do delinqüente; 2) 
Rafael Garofalo, autor do livro Criminologia, propôs a classificação dos criminosos entre os que agridem 
os sentimentos de piedade (assassinos); os que agridem os sentimentos de probidade (ladrões); os que 
infringem ambos os sentimentos (assaltantes e criminosos) e os cínicos, que seriam os autores de crimes 
sexuais (NASCIMENTO, 2003, p. 40-42).  
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seu autor, com causas biológicas. A partir da seleção de público alvo que tinha o perfil 

inicialmente delineado, fazia testes e confrontações com sujeitos não-criminosos, 

buscando comprovar sua tese23. Aos seus estudos seguiram-se os de Ferri, que além da 

causas individuais, de ordem biológica, investigou aspectos físicos (meio ambiente) e 

sociais, aproximando a Criminologia da Sociologia. (Andrade, 2003b, p.35-36).  

 Pelo que se vê do cotejo das duas Escolas, percebe-se que o objetivo da resposta 

a ser oferecida pelo Estado era a defesa social, sendo que ao aparelho estatal cabia 

proteger o restante dos membros da sociedade (não-criminosos, bons e vítimas) dos 

criminosos (maus por natureza ou pela combinação da ação com o meio). 

 Embora este paradigma e as lições de suas Escolas já se mostrem superados há 

muito tempo, o senso comum teórico ainda reproduz muitas de suas lições. Para as 

finalidades deste estudo pode-se afirmar que este paradigma não oferece respostas ao 

fenômeno da globalização da criminalidade (especialmente quanto aos crimes 

realizados no espaço virtual) por vários fatores, a saber: 

1) a criminalidade no ciberespaço rompe com padrões comportamentais e  estereótipos, 

desnudando uma realidade complexa e mutável, o que afasta a utilização do Paradigma 

Etiológico; 

2) a delinqüência no espaço virtual ocorre sem que se consiga precisar, inicialmente, 

quem está por trás da máquina, não havendo um padrão físico ou comportamental que 

explique a ação do autor; 

3) na sociedade globalizada, ao lado das ações individuais ocorridas no espaço virtual, 

formaram-se e se desenvolveram verdadeiras redes de criminosos, que, valendo-se das 

tecnologias da informação e da comunicação, atuam em vários locais do planeta. Estas 

redes criminosas são hierarquizadas e extremamente organizadas, atuando com 

mobilidade que permite a instalação de sua sede num determinado local, de onde 

irradiam, pela internet, ordens que devem ser cumpridas em outros lugares, fugando 

para novos espaços toda às vezes que sentem que os controles estatais podem alcançá-

los;  

4) como a Criminologia Positivista recortava a realidade e trabalhava apenas a partir 

desta redução, o universo de análise ficava limitado à Lei Penal, desconsiderando-se os 

mecanismo e disputas de poder que a engenderaram, bem como os fatores que 
                                                 
23 E por isso mesmo é uma construção insustentável, que se mostra, desde o início, tendenciosa em razão 
de partir de uma seleção daqueles que já estão sofrendo os efeitos da criminalização.  
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influenciavam na sua aplicação. Isso se mostra insuficiente para responder às 

complexidades da sociedade da informação, que apresenta novas formas delitivas (a par 

das já existentes), além de espalhar horizontalmente a possibilidade de vitimização, o 

que contribui para que a violência se instale em vários setores (comunicações 

realizadas, alteração de dados, utilização de imagem, abuso e exploração infantil, 

pedofilia, etc);  

5) na sociedade da informação o poder está pulverizado e o Estado já não consegue 

mais deter o monopólio da força, vez que concorre com outros atores, tão ou mais 

poderosos que ele. 

Dito isso e demonstrada a insuficiência do Paradigma Etiológico, cabe analisar 

agora a globalização do crime em cotejo com o paradigma da reação social. Conforme 

ensinado por Andrade (2003 a, p. 199-200) ele se desdobra em várias criminologias, 

com destaque especial para a Criminologia Crítica. Conforme suas lições, o Paradigma 

Etiológico começa a sofrer alterações mais significativas no século XX, com a migração 

da criminologia para os Estados Unidos, o que prepara terreno para a viragem da defesa 

social à reação social. 

Castro (1983, p. 96-97) diz que a Criminologia da Reação Social centra-se na 

audiência social e se esteia em três ordens fundamentais, a saber: a) discute como se 

manifesta a reação social que torna condutas lícitas em ilícitas, ou seja, analisa o 

processo de criação das normas penais; b) estuda como a repressão institucional 

interfere na criminalidade de indivíduos; c) verifica como a reação social contribui para 

tornar as condutas desviantes em delitivas, perpetuando o rótulo de delinqüente que é 

distribuído para certas pessoas. 

Para dar conta deste novo paradigma, os estudiosos se valeram de várias 

teorias24, cuja análise, neste momento, extrapolaria os limites deste trabalho. Para as 

finalidades almejadas, apresentar-se-á o Interacionismo Simbólico, a Etnometodologia  

e as Teorias dos Conflitos.  
                                                 
24 Convém advertir que os autores não são uníssonos no tratamento destas teorias. Enquanto Andrade 
(2003 a) indica como grandes expoentes do Interacionismo simbólico Charles Cooley e Gerog Mead, 
Nascimento (2003, p. 70-75), por sua vez, refere que o maior expoente do Interacionismo Simbólico é 
Erwin Goffman. Este autor teria partido de trabalhos e análises realizadas em institutos psiquiátricos e de 
execução penal para abordar o tema da desestruturação de si mesmo que ocorre nestas instituições. Deve-
se ressaltar que para Nascimento, a técnica do labbeling approach se desenvolve no seio do 
Interacionismo (cuja atuação parte da idéia de que a incriminação não obedece a critérios objetivos, mas 
depende dos grupos parciais, que se caracterizam pelo dinheiro e pelo poder), sendo que esta técnica se 
desenvolve no seio de uma Teoria chamada Teoria Internacional do Desvio.  
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A primeira, também é chamada de Teoria da rotulação ou da Estigmatização25, 

inova ao desviar o foco de atenção do delinqüente para afirmar que a criminalização 

ocorre a partir de processos de reação social, ou seja, “[...] os grupos sociais produzem o 

desvio ao criar regras cuja infração constitui o desvio, ao aplicar estas regras a pessoas 

particulares e a classificá-las como estranhas” (CASTRO, 1983, p. 99). 

A Etnometodologia, por sua vez, tal qual apresentada por Andrade (2003 a, p. 

204), parte do reconhecimento de que a sociedade é uma construção social e não algo 

dado e objetivo e, portanto, para compreender as condutas desviadas é preciso se 

debruçar sobre as articulações de forças sociais e políticas. O processo de 

criminalização é estudado, então, a partir de uma visão mais ampla, capaz de abarcar a 

dinamicidade e a complexidade do movimento destes centros de poder. 

Outra forma de explicar o processo de criminalização e o Paradigma da Reação 

Social seria a partir da Teoria dos Conflitos, desenvolvidas por Turk, que defendia que a 

criminalização depende de condições sociais e culturais dos sujeitos e das autoridades 

que se envolvem no conflito. Embora este autor trabalhe com a teoria das interações, 

amplia seu foco para analisar as dimensões políticas que ficam mais explícitas e que 

caracterizam o embate entre os grupos ou segmentos sociais (CASTRO, 1983, p. 115).  

As principais premissas desta teoria, segundo Castro (1983, p. 116-117) são: a) 

quanto mais sofisticado (detém conhecimento, informações, poder econômico, político, 

etc) for o grupo que realiza a ação ilegal, mais difícil será sua identificação e a produção 

dos conflitos, pois muitas vezes a ação sequer é percebida como ilegal; b) quanto menos 

preparadas estiverem as agências de controle social, mais confiam em seu poder de 

coerção em detrimento do uso de outras alternativas, acirrando o conflito (o que 

funciona bem em certos delitos, se mostra insuficiente ao enfrentamento do crime 

cibernético, que exigem inteligência e não truculência); quanto mais a pessoa que 

realiza atos ilegais se encontra amparada por uma rede de proteção ou por condições 

familiares, econômicas, sociais que lhe dão amparo e que permitem a realização de 

condutas com certa tranqüilidade, mais resistirá à mudança de padrões, perpetuando os 

conflitos (ou não os gerando, mas de qualquer forma, mantendo a conduta dita como 

ilegal, embora sem sofrer sanções). 

                                                 
25 Seus principais expoentes são Becker, Lemert, Kitsuse, Erikson, dentre outros. 
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 Baratta (2002, p. 137-144) aponta limites ou insuficiências das teorias dos 

conflitos que, segundo ele, não teriam acrescentado nenhum avanço em relação às 

teorias sociológicas, vez que se reduziam a descrever o fenômeno, mostrando que o 

processo de criminalização é dirigido aos segmentos sociais mais vulneráveis, sem 

explicar por que o grupo que detém mais poder age assim. Apesar desta crítica, Baratta 

reconhece o papel que estas teorias desempenharam, sobretudo no rompimento do 

Paradigma da Defesa Social.   

 As construções teóricas que se sucederam nesta senda permitiram que se 

preparasse, lentamente, o terreno para a emergência de uma escola mais crítica, que se 

contrapunha ao enfoque biopsicológico, tentando, ao mesmo tempo, ir além dos 

primeiros progressos alcançados pelo movimento de reação social, tendo Baratta (2002, 

p. 160-161), um dos (senão o maior) expoente deste movimento: 

 A Criminologia Crítica permite que se alcance o próprio sistema penal, ao trazer 

à luz a discussão sobre o processo de criminalização primária, abre caminho para que a 

sociedade olhe para si mesma e verifique quais os bens jurídicos que lhe são caros, 

quando, então, é possível constatar que grande parte da proteção se dirige aos bens de 

quem detém o poder (basta ver o rol de crimes contra o patrimônio e o rigor das penas, 

se cotejados com as penas previstas para os crimes contra a integridade física).Outro 

mérito da Criminologia Crítica é mostrar as forças sociais subterrâneas que atuam na 

criminalização secundária, o que conduz a uma análise mais profunda, que encontra as 

raízes do problema, ou seja, a questão estrutural. Além disso, promove uma confluência 

no debate, pois embora cada um dos ramos (Criminologia, Direito Penal, Processo 

Penal) mantenham sua autonomia, foram oportunizados diálogos, a partir dos quais é 

possível perceber as interfaces, todas elas compondo uma grande rede, costurada ou 

atravessada pelos valores que iluminam a forma de produção e consumo capitalista.  

 Este elo comum, que serviu de elemento de confluência, tão bem identificado e 

trabalhado pelos criminólogos críticos conduz, de forma até paradoxal, que se afirme a 

insuficiência desta construção em face da criminalidade na sociedade da informação.    

A insuficiência das Teorias Interacionistas reside no fato de elas trabalharem 

com processos de etiquetamento, selecionando previamente condutas que a maioria da 

população consideraria desviantes (pelo menos em tese) e pessoas que, devido a sua 

raça, opção sexual, crença ou segmento social seriam mais propensas a praticar tais atos. 
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Ocorre que no espaço virtual rompe-se com alguns processos identitários, típicos das 

relações de face a face do início da modernidade. No momento da prática do ato tido 

como inadequado ou ilegal não se sabe precisar quem está realizando a conduta, ou seja, 

só posteriormente se chegará à identidade do internauta (se isso ocorrer) e ele terá um 

rosto, pertencerá a uma determinada classe social, etc. Portanto, num primeiro 

momento, parece que a Teoria Interacionista, especialmente considerando o labbeling 

approach, não se mostraria adequada e aplicável ao ciberespaço. 

 As Teorias Conflituais, ao revés, parecem se mostrar mais adequadas (pelo 

menos em parte), especialmente porque elas apresentam algumas justificativas à fuga ou 

imunidade ocorrida na internet. Com efeito, de acordo com seus ensinamentos e 

tomando em conta as lições de Castro (1983), quanto mais organização e conhecimento 

detiverem os autores das condutas ilegais, mais difícil será a sua captura pelas agências 

oficiais. Isso é verdadeiro na ciber criminalidade: pelos próprios limites da rede, bem 

como pela maneira que o ilícito é praticado (na maioria das vezes seu autor detém 

bastante conhecimento técnico, que permite invadir uma base de dados, alterar perfis de 

páginas, etc,) muitas vezes a vítima sequer descobre o ilícito (ou leva muito tempo para 

fazê-lo), sequer chegando a acionar os controles formais. Em outros casos, mesmo 

acionado, o rastreamento realizado torna difícil a identificação e a punição do autor, 

pois como o espaço virtual é poroso, o direito estatal esbarra na sua insuficiência em 

face da ordem jurídica dos outros Estados, pois condutas classificadas como criminosas 

numa ordem jurídica podem perfeitamente ser toleradas em outra. 

O espaço virtual, por sua configuração, permite a construção de várias 

identidades e perfis, o que torna difícil ao internauta (vítima) e às demais agências de 

criminalização identificar componentes como classe social, etnia, faixa-etária, gênero e 

aspectos estéticos que normalmente servem de guia para detecção dos selecionados à 

criminalização secundária.  

 Por fugir a este estereótipo que ocupa o imaginário social, a identificação do 

autor de delitos na internet se torna um desafio ainda maior, pois como as agências dão 

muita atenção à obra tosca da criminalidade26 , - tanto por estar melhor treinadas para 

                                                 
26 Adotando, aqui, expressão de Zaffaroni; Batista; Alagia; Slokar (2003). 
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atendê-la, quanto por terem que dar uma resposta à sociedade -, os conflitos que se 

mostram mais sofisticadas ou menos convencionais escapam a sua ação27.  

A configuração das relações na rede ainda apresenta aspectos diferentes quanto 

às vítimas, sendo que um deles é o seu alcance, produzindo a chamada vitimização 

difusa (como nos casos de terrorismo).  

Considerando os problemas de meros desvios de comportamento ocorridos no 

ciberespaço e os casos de criminalidade cibernética mostrados, em cotejo com pontos 

considerados essenciais da discussão criminológica e, uma vez afirmada a insuficiência 

das criminologias existentes, que não conseguiriam, por ora, dar conta das 

peculiaridades do espaço virtual, indaga-se: como enfrentar a criminalidade organizada 

e globalizada via internet? 

 

Considerações finais, a título de resposta provisória da indagação: 

 

A criminalidade no ciberespaço é representativa da complexidade da sociedade 

contemporânea. Neste campo, as causas usualmente apontadas para a violência e sobre 

as quais se assentaram, tradicionalmente, as políticas de repressão dos Estados 

(notadamente a miséria) não se confirmam. Não se chega às causas reais porque se está 

acostumado e treinado a identificar a pobreza como causadora de crimes, o que impede 

que se faça a uma análise mais realista. A dinamicidade e complexidade do tema, por 

outro lado, impõe limites à atuação das agências oficiais, o que torna inconsistente e 

ineficaz a postura sempre adotada, na qual a sociedade se isenta de toda a 

responsabilidade e coloca sobre o Estado o ônus de lhe garantir segurança e paz. 

A realidade, globalizada e cada vez mais conectada em redes de informação 

exige outra postura, de emancipação e construção de cidadania. O Estado nacional, com 

seu aparato e sua violência institucionalizada não consegue evitar ou controlar a 
                                                 
27 Exemplo elucidativo é apresentado por Fernandes; Fernandes (2002, p. 634-635), que noticiam a 
invasão reiterada que os computadores da NASA, FBI, CIA, Marinha, Casa Branca e a própria Agência 
Nacional de Inteligência norte-americanas, situação que já perdurava por mais de 8 anos. Segundo os 
autores, este delinqüente, que não modificava nada no site destes órgãos, fazia questão, no entanto, de que 
soubessem da invasão, chegando inclusive a ligar para informar. Todavia, sempre que o serviço de 
inteligência estava próximo de ultimar o rastreamento telefônico, o computador era zerado pelo cracker 
habilidoso, que indicava outro DDD e outro prefixo de telefone. A única informação que conseguiram 
apurar é que ele freqüentou a Universidade de Bekerley, Califórnia, e o Instituto de Tecnologia de 
Massachussets. Sua formação já denuncia o que se sustentava antes, ou seja, que o autor de delitos 
cibernéticos apresenta um perfil diferente daquele, historicamente selecionado pelas agências de 
criminalização. 
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criminalidade no ciberespaço, cabendo-lhe o papel de coadjuvante neste processo. A 

cada cidadão compete, então, assumir o seu protagonismo e sentir-se responsável pelo 

que ocorre na rede.  

Situações complexas como a criminalidade na internet não comportam respostas 

simplificadas e unilaterais, por isso a necessidade de se investir em ações educativas e 

preventivas, interligando sociedade civil, meios de comunicação, Estado nacional e 

demais atores que atuam na sociedade em rede.  

Há alternativas mais fáceis de trabalhar com a criminalidade cibernética do que 

enfrentar todos os entraves jurídicos entre Estados, a saber: a) inclusão de conteúdo 

sobre os riscos da utilização da internet na matriz curricular das Escolas, promovendo-

se palestras e trabalhos para disseminar uma cultura de paz e de tolerância nos 

relacionamentos via rede; b) treinamento de professores para o tratamento do tema; c) 

criação de games educativos, que divulguem a inclusão e o lado positivo da utilização 

da internet; d) determinação de que os sites e provedores condenados por inércia diante 

da criminalidade denunciada realizem campanhas educativas, voltadas à utilização 

responsável desta ferramenta; e) fabricação e venda de computadores destinados ao 

público infanto-juvenil (para uso particular e nas escolas) com programas que 

bloqueiem a ação de delinqüentes (mensagens de racismo, terrorismo, pedofilia, abuso e 

exploração infantil, etc); f) divulgação maciça nos meios de comunicação de medidas 

preventivas e educativas para a navegação sem riscos; dentre outras alternativas de 

atuação pedagógica. 

Quanto a esta última proposição, constata-se que os meios de comunicação não 

noticiam os riscos e a crescente criminalidade no ciberespaço. Uma das respostas 

prováveis a esta omissão se deve ao discurso em nome da liberdade de expressão e de 

comunicação representada pela internet, alegação recorrente entre as agências de 

comunicação que se valem desta espécie de salvo conduto para tudo dizer e fazer. Outra 

resposta, que se acredita mais próxima da realidade, é que estes veículos estão 

recorrentemente comprometidos com a divulgação da criminalidade comum, praticada 

por pessoas que se enquadram no estereótipo forjado com sua ajuda, destinando pouca 

atenção à criminalidade perpetrada por aqueles que representam os segmentos sociais 

que têm poder econômico e político. Como conseqüência disso, a sociedade enxerga a 
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violência que os veículos de comunicação querem mostrar, e o problema da 

criminalidade no ciberespaço continua intacto.  

Cabe a cada um, portanto, assumir sua parcela de responsabilidade no 

ciberespaço. Mais do que isso, talvez seja o momento adequado para a comunidade 

jurídica refletir se os crimes tradicionais (tais como calúnia, injúria, difamação, violação 

de privacidade, dentre outros) devem, mesmo, manter-se com esta previsão quando 

ocorridos no espaço virtual. Até onde se sabe, as pessoas que se sentem lesadas têm 

muito mais interesse em receber indenização pecuniária pela violação, pouco 

importando a punição do infrator. Diante disso e considerando as dificuldades 

enfrentadas pela Polícia, Ministério Público e Magistratura no tratamento da 

criminalidade cibernética, seria muito mais sensato que estes operadores das agências 

oficiais centrassem sua atenção somente nos casos mais graves, onde um número maior 

de pessoas sejam vitimizadas ou nos casos em que há direitos e interesses de crianças e 

adolescentes. O que se propõe é uma revisão nas estratégias de regulação, deixando a 

atuação do Estado somente para os casos que envolvem os crimes organizados 

transnacionalmente (tráfico de crianças, pedofilia, abuso e exploração infantil, lavagem 

de dinheiro, terrorismo, crimes de ódio, etc), e apostando na educação para a 

emancipação dos usuários, nos demais casos. 
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RESUMO 

O artigo tem por finalidade apresentar de maneira pontual, sem a pretensão de esgotar o 

assunto, uma breve contextualização sobre os principais pontos estudados a respeito da 

teoria da sociedade desenvolvida por Niklas Luhmann. Além disso, aborda sobre a 

condição humana cotejada por Hannah Arendt. Nesse universo contextual, o que 

também se pretende é trazer a discussão para o cenário local sobre a importância do 

enfrentamento da violência contra os idosos pelos atores sociais. Dito de outra maneira, 

o que se espera por parte da sociedade é um maior engajamento e comprometimento 

com os idosos. Logo, para que isso ocorra, faz-se necessário preliminarmente, uma 

compreensão sistêmica sobre a realidade social que envolve essa parcela da população, 

que também é merecedora de reconhecimento e garantia dos seus direitos.  

 

PALAVRAS-CHAVES: TEORIA DA SOCIEDADE, DIGNIDADE HUMANA, 

IDOSO, DIREITO 

 

ABSCTRACT 

The paper has for purpose to present, in a prompt way, without the pretension to deplete 

the subject, a brief contexture on the main points about the society theory developed by 

Niklas Luhmann. Moreover, it approaches on the human being condition compared for 
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do Grupo de Pesquisa: Direito, Cidadania e Políticas Públicas, coordenado pela Pós-Drª Marli M. M. da 
Costa. Professora de Direito Penal e Criminologia na UNISC. carolineritt@viavale.com.br. 
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Hannah Arendt. In this contextual universe, it was also intended to bring the quarrel on 

the importance of the confrontation of the violence against the elders for the social 

actors for the local scene. In another way, what the society expects is a bigger 

enrollment and compromise with the elders. Therefore, for this to occur is necessary, 

preliminarily, a systematical understanding on the social reality that involves this parcel 

of the population, that also is deserving of recognition and guarantee of its rights.  

 

KEY WORDS: SOCIETY THEORY, HUMAN BEINGS DIGNITY, ELDERS, 

RIGHT 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 
 O presente trabalho procura, sem pretensão de esgotar o assunto, conceituar e 

explicar os principais pontos estudados a respeito da teoria da sociedade desenvolvido 

por Niklas Luhmann, partindo da conceituação e diferenciando o que são sistema e  

ambiente sociais. 

 

 Destaca a importância da comunicação nesta concepção de sociedade, a 

importância de se considerar a sociedade um sistema autopoiético, fechado e 

autorreferencial. Busca relacionar o desenvolvimento e conceitos de Luhmann com o 

livro, considerado clássico, de Hannah Arendt – A condição Humana, ressaltando, na 

medida do possível, pontos que ambas as obras clássicas possuem em comum. Também 

é feito no presente trabalho, uma relação, entre o que foi trazido por Luhmann, e Arendt 

com o tema idosos, ou seja, envelhecimento da população, principalmente no aspecto da 

violência contra eles, que é o tema que será tratado pela autora-mestranda em sua 

Dissertação do Mestrado em Direito.  

 

 Finalmente, analisa-se a teoria da sociedade quando se refere a  irritação dos 

sistemas, no aspecto de que quando os idosos, que sofreram violência, buscando tutela e 

proteção no Poder Judiciário contra seus agressores. Assim, estão “irritando o sistema”,  

pois tal situação sai do sistema social, para que  outro subsistema, o Poder Judiciário, 

preste sua tutela. Apesar de cada sistema ser fechado em si mesmo, não significa que 

seja isolado, o que permite que um sistema  acabe ‘irritando’ o outro. 
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1 A sociedade de acordo com Niklas Luhmann 

 
 Diante de uma sociologia que acabou renunciando o pensar a sociedade como um 

todo, Niklas Luhmann desenvolve uma teoria que entende a sociedade na concepção 

de um sistema, o que também significa pensar a sociedade no seu complexo e na sua 

complexidade. Tal sistema possibilita a diferenciação da sociedade e governo na 

evolução dela mesma. As teorias parciais dos sistemas de funções – política, economia, 

educação, etc, ficam enquadrados dentro de uma teoria global, qual seja, teoria do 

sistema da sociedade.1

 

 Com o dispositivo teórico que advém de uma teoria de sistemas, Luhmann busca 

separar o social de tal forma que a sociedade aparece como um sistema e o aspecto 

humano como um ambiente desse sistema. Tal ambiente fica caracterizado sobretudo 

por uma unidade de operação, onde o homem aparece para ele mesmo e para o 

observador de uma unidade, pois não constitui um sistema, também não é possível 

constituir um sistema com uma pluralidade de homens.  

 

 Os sistemas se constituem se mantém através da criação e a conservação da 

diferença com o ambiente, utilizam seus limites como forma de regular suas diferenças. 

Sem diferença com respeito ao ambiente não haveria auto-referência, já que a diferença 

é a premissa para a função de todas as funções de todas as operações. 

 

 Teoria sistêmica é dotada de uma universalidade, e esta se associa a outras  

características suas, que ao mesmo tempo é um dos conceitos básicos por ela  

empregado é a reflexividade. Por pretender uma universalidade, de tudo querer explicar, 

a teoria dos sistemas há de, por si mesma, explicar a si própria, o que lhe atribui uma 

outra característica, que é atribuída aos sistemas estudados, quais sejam: a auto-

referência. 

 

                                                 
1 LUHMANN, N.; DE GEORGI, R. Teoria de la  sociedad. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de 
Guadalajara, 1993.  
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 O ser humano é o ambiente do sistema: produz barulho, inquieta, desestabiliza o 

sistema, pois este pode somente reconstruir-se em conseqüência de um dinamismo 

preestabelecido, através de processos de acumulação evolutiva. O social e o ser humano 

são entidades autônomas. Cada um atua com princípios de operações diferentes 

(comunicação-consciência) e não podem ser reduzidos a um denominador comum. 

Entre  o ser humano e a sociedade existe um  acoplamento estrutural, significando que a 

evolução encontrou na comunicação da sociedade o meio de socialização do homem.2  

 

 Sistema e ambiente: considerados como parte de uma forma, podem existir 

separadamente, mas não pode existir um sem o outro. Sistema é  autônomo não somente 

no aspecto estrutural, mas também no aspecto operativo.3 O sistema não pode ficar 

fechado de uma forma que não possua contradições. O conceito de sistema remete, 

necessariamente, ao conceito de ambiente, pois um não fica isolado do outro.  

 

 Teoria da sociedade é a teoria do sistema social complessivo, que inclui em si os 

demais sistemas sociais. Sociedade está compreendida como um sistema, que não é  

outra coisa que a distinção entre sistema e ambiente, mas para dizer o que é a sociedade 

necessário especificar as particulares dos sistemas sociais, especificando as 

particularidades de cada um.4

 

 Teoria de sistemas sociais compreende todas as observações que valem para todos 

os sistemas sociais, inclusive para os sistemas de interação de breve duração e limitado 

significado. Pode ser confrontada com os sistemas de organização e com os sistemas da 

interação entre presentes, porém também com outros tipos de sistemas sociais. Na base 

está o paradoxo que afirma que um sistema social entre outros muitos incluí em si, ao 

mesmo tempo, todos os outros. 

 

 Coloca Arendt5 que a vida ativa, descrita por ela como a vida humana, quando se 

empenha em fazer alguma coisa, possui raízes que, além de serem permanentes num 

                                                 
2 Ibidem, p. 13. 
3 Ibidem, p. 35-37. 
4  Ibidem, p. 42-46. 
5 ARENDT, Hannah. A condição Humana.Tradução de Robero Braga. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004. 
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mundo que é dos homens, também nas coisas que são feitas por esses homens. Um 

mundo que a própria vida humana jamais chega a abandonar ou que transcende 

completamente. Identificando-se com o conceito de Teoria Sistêmica de Luhmann, 

quando desenvolve o raciocínio em ser ou não o homem um animal social ou político, 

argumenta Arendt no seguinte sentido:  
  As coisas e os homens constituem o ambiente da cada uma das atividades 

humanas, que não teriam sentido sem tal localização; e, no entanto este 
ambiente, o mundo ao qual vivemos, não existiria sem a atividade humana 
que o produziu, como no caso das coisas fabricadas; que dele cuida, como 
no caso das terras de cultivo; ou que o estabeleceu através da organização, 
como no caso do corpo político. Nenhuma vida humana, nem mesmo a vida 
do eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, 
direta ou indiretamente, testemunhe a presença dos outros seres humanos. 6

 

 A teoria geral dos sistemas autopoiéticos7, exige que se indique com precisão a 

operação que realiza a autopoieses do sistema e que deste modo delimita ao sistema 

com respeito ao seu ambiente. 

 

 Sobre a idéia de sociedade enquanto sistema autopoiético, a teoria entende que os 

elementos que compõem a estrutura desse sistema e que se relacionam entre si, 

principalmente em caráter autoprodutivo, são comunicações. Tais comunicações 

baseiam-se num processo que é circular e interativo, abandonando-se a idéia de 

hierarquia, cada elemento mantém uma relação com um outro, o que acaba dotando este 

sistema de organização autopoiética.  

 
2 comunicação 

 
 Entre o ser humano e a sociedade existe uma união estrutural8, o que significa que 

a evolução encontrou na comunicação da sociedade o meio da socialização do homem. 

                                                 
6  Ibidem, p. 31. 
7 Teoria autopoiética: surge nos meados da década de 70, uma concepção biológica que tenta explicar o 
fenômeno da vida, o mistério da força vital. Dois pesquisadores chilenos, Humberto Maturana e Francisco 
Varela ( em “De maquinas y seres vivos” , Santiago, 1973), desenvolveram a chamada teoria autopoiética 
para dar soluça a  tal mistério. A autopoiése no espaço físico constitui a condição última, necessária e 
suficiente da própria vida. Explicou que o fenômeno da vida se dá através da autonomia e de relações 
dadas entre os diversos elementos de um sistema, no caso específico, o biológico. O corpo sistêmico em 
que essas relações são desenvolvidas é dotada de uma organização formada da estrutura de seus 
elementos. E esse sistema é clausuramente fechado, realizado em um meio próprio (espécie de ambiente), 
donde se realiza o processo de (re)produção de seus elementos, mantendo-se toda a organização, mesmo 
que a estrutura não seja a mesma. 
8 Sem esquecermos que ao ser humano é sociedade. 
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Os humanos, as pessoas concretas, participam dos sistemas, mas não formam partes 

constitutivas destes, nem mesmo da sociedade. A sociedade não está composta de seres 

humanos, mas somente de comunicação.9

 

 De acordo com Luhmann, a civilização e seus resultados são conseqüência das 

condições do encargo da comunicação e se estende a um grau tão alto da evolução 

sócio-cultural que se tem alcançado que a única forma para os indivíduos concretos se 

adaptarem a esta situação é através dos processos comunicativos. O mundo das 

possibilidades sociais está circunscrito às possibilidades da comunicação. Tudo o que é 

comunicação é sociedade, entende-a como um elemento constitutivo da sociedade. 

 

 A sociedade é concebida como um sistema autopoiético de comunicação, ou seja, 

um sistema que é caracterizado pela organização auto-reprodutiva e circular de atos de 

comunicação. Sustenta-se que a partir desse circuito comunicativo geral e no núcleo do 

sistema social, novos e específicos circuitos comunicativos vão se gerando e se 

desenvolvendo: logo que esses circuitos emergentes atinjam um determinado grau de 

complexidade na sua própria organização auto-reprodutiva, o que pressupõe a 

emergência do chamado código binário específico que guie as operações auto-

reprodutivas sistêmicas. Tornam-se autônomos do sistema social, geram, por sua vez, 

subsistemas sociais que são autopoiéticos de segundo grau.    

 

 A sociedade é basicamente uma rede de comunicações: malha - comunicação é 

algo que se dá em sociedade, ou seja: o ato de comunicar +  informação + compreensão.  

Esta malha de comunicações foi se diferenciando ao longo da história. Na sociedade 

moderna a comunicação ganha diferenciação, pois não é baseada em estratos, mas 

organiza competências comunicativas em funções diferenciadas, todos podem falar 

sobre todos os assuntos.10

 

                                                 
9 LUHMANN, N.; DE GEORGI, R, op. cit.,  p. 15-17. 
10  Palestra do professor Celso Campilongo.  
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 Arendt se refere à sociedade também como uma “teia”: “Damos a esta realidade o 

nome de “teia” de relações humanas, indicando pela metáfora sua qualidade, de certo 

modo intangível”.11 A referida autora complementa no seguinte sentido: 

 
A rigor, a esfera dos negócios humanos consiste na teia de relações humanas 
que existe onde quer que os homens vivam juntos. A revelação da identidade 
através do discurso e o estabelecimento de um novo início através  da ação 
incidem sempre sobre uma teia já existente, e nela imprimem suas 
conseqüências  imediatas. Juntos, iniciam novo processo, que mais tarde 
emerge como a história singular da vida do recém-chegado, que afeta de 
modo singular a história da vida de todos aqueles com quem ele entra  em 
contato. É em virtude desta teia preexistente de relações humanas, com suas 
inúmeras vontades e intenções conflitantes, que a ação quase  sempre deixa 
de atingir seu objetivo; mas é também graças a esse meio, onde somente a 
ação é real, que  ela “produz” histórias, intencionalmente ou não, com a 
mesma naturalidade com que  a fabricação produz coisas tangíveis. 12

 
3 Os idosos a partir desse contexto 

 
 Os homens são o ambiente da sociedade. Os idosos, por exemplo, fazem parte 

deste ambiente, pois estão na sociedade.  A sociedade é um sistema complessivo, pois 

dentro de si estão incluídos os demais sistemas sociais. Cada sistema opera de forma 

fechada, com suas peculiaridades e observações. Fechados acabam construindo uma 

complexidade própria e não que isto signifique um isolamento dos outros sistemas 

dentro da sociedade, mas sim, tal fechamento operacional explicita quais os aspectos o 

sistema relaciona com as condições de seu ambiente.13  

 

 Conforme os conceitos acima colocados, os homens são o ambiente da sociedade. 

Os idosos, de acordo com a legislação brasileira, Lei 10. 741/03 – Estatuto do Idoso-  

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos,  por sua vez,  fazem parte deste 

ambiente, pois estão na sociedade. Considerando sempre que a  sociedade é um sistema 

complessivo, pois dentro de si estão incluídos os demais sistemas sociais. 

 

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou 

na mídia brasileira seu estudo denominado de Revisão 2004 da Projeção da População, 

informando que, no início da década, o grupo de 0 a 14 anos representava 30% da 

                                                 
11 ARENDT, op. cit., 195. 
12 Ibidem, p. 196-197. 
13  LUHMANN, N.; DE GEORGI, R, op. cit.,  p. 39-41. 
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população brasileira, enquanto que os maiores de 65 anos eram apenas 5%, sendo que, 

em 2050, os dois grupos se igualarão em 18%.  

 

A expectativa média de vida do brasileiro ao nascer será de 81,3 anos, a mesma da 

população japonesa nos dias atuais. Além disso, se em 2000 o Brasil tinha 1,8 milhões 

de pessoas com 80 anos ou mais, em 2050 esse contingente poderá ser de 13,7 milhões, 

o que demonstra toda a importância que o idoso terá na sociedade brasileira, com 

repercussão cada vez maior nas políticas públicas, em especial relacionadas à 

previdência e à saúde pública. 

 

Assim, futuramente, dentro de uma perspectiva de 20 anos, haverá uma inversão 

da pirâmide social, em que haverá mais idosos do que jovens habitando o país. Situação 

semelhante já ocorre na Europa e em outros países desenvolvidos, eis que o processo já 

está mais adiantado14.  

 

O filósofo alemão Frank Schirrmacher15, em seu livro “A Revolução dos Idosos”,  

ressalta que a humanidade está às vésperas de uma revolução econômica, política e 

cultural, motivada por uma modificação demográfica radical, justamente em face do 

envelhecimento rápido da população, afirmando que o mundo, no futuro, será um 

grande asilo de velhos. O mesmo refere ao envelhecimento europeu, especificadamente 

o da Alemanha. Entretanto, esse fenômeno traz implicações mundiais, aplicando-se  

também a América Latina e ao Brasil. Mas o envelhecimento aqui ainda não está tão 

nítido e tão rápido, por termos uma taxa de natalidade bem maior que os países 

europeus.  

 

Contudo, esse fenômeno ocorrerá de qualquer forma, porém com um pouco mais 

de atraso que nos Estados Unidos e Europa, tanto é sua transparência no cotidiano 

brasileiro, que o poder público aliado a algumas instituições aprovaram um estatuto 

legal específico, voltado para a proteção da população idosa. 

                                                 
14 AGUSTINI, Carlos Fernando. Humanismo, velhice e Direito. In: MEZZAROBA, Orides (Org.) 
Humanismo Latino e Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação BOAITEUX, 2003, p. 369-392. 
15 SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da 
população mais velha. Tradução de Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

5551



 

 

Ressalta o referido filósofo que a sociedade não está preparada para tal realidade, 

devido a sua expectativa de vida do século XIX, sendo que as nossas instituições, como 

o casamento, o Estado, as empresas e o próprio sistema de previdência, como 

conhecemos hoje, tudo vêm de uma época em que apenas 3% das pessoas 

ultrapassavam a barreira dos 65 anos.16 Nesse contexto Schirrmacher argumenta que:  

 
A passagem dos  babyboomers – a geração nascida entre 1950 e 1964 – para 
a condição de aposentados causará em todo o mundo ocidental um aumento 
do número de idosos e, como um foguete com uma carga propulsora que 
nunca desvanece durante décadas, catapultará milhões de pessoas e 
indivíduos que, somados, constituem verdadeiros povos, para além do limite 
de idade de 65 anos, em um mundo não só com uma nova ordem econômica 
e social, mas também emocionalmente estranho.17

 

Com o aumento dos idosos, a própria estrutura familiar terá que se adaptar, já que 

as famílias serão mais verticais, englobando os filhos, os pais, os avós e, em alguns 

casos, até os bisavós, onde várias gerações viverão simultaneamente, razão pela qual a 

pessoa que está trabalhando terá de sustentar muito mais dependentes. Então, se não 

houver mudança do conceito de envelhecimento, como informa Schirrmacher, “o 

mundo será dividido entre a fração dos provedores e a dos egoístas”18.   

 

 A velhice é considerada como uma das fases mais delicadas da vida de um ser 

humano, pois é nela que o indivíduo percebe as várias mudanças que ocorrem em sua 

vida sendo: físicas, mentais, econômicas e sociais. Muitas vezes, com a aposentadoria 

seu círculo de amizade acaba diminuindo devido ao afastamento profissional, e da 

mesma forma, os desafios familiares e domésticos são substituídos por uma tolerância 

pelos demais membros da família.19

 

 Para Schirrmacher as simples estatísticas são insensíveis, não captam a força 

explosiva que é o fato do envelhecimento mundial.  De acordo com ele  teremos então a 

imagem da Terra circulando no universo como um lar de velhos. E consequentemente 

                                                 
16  Ibidem, p. 7. 
17 Ibidem, p. 8. 
18  Ibidem, p.12. 
19  REVISTA CONTEXTO SAÚDE. Ijuí: Unijuí.  Ano II, nº 4. Janeiro/junho 2003. p.16. 
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com a velhice advém outras conseqüências como a senilidade, esquecimento, demência, 

e outras doenças nesta consciência coletiva.20  

  

 E foi com a Revolução Industrial que a transformação da sociedade causou o 

surgimento da sociedade de massa, trazendo também como conseqüência, 

transformações na estrutura familiar, nas relações de trabalho, nos valores econômicos, 

morais e éticos. Na sociedade capitalista e de consumo em que vivemos, o valor às 

pessoas é atribuído conforme sua capacidade de produzir bens materiais e, neste 

contexto, o idoso é considerado como descartável, improdutivo, incompetente ou 

decadente. 

  

 As famílias estão cada vez mais reduzidas, deixando visíveis seus idosos, ao 

mesmo tempo que eles crescem em número. O sistema capitalista, que é voltado para a 

produção, acaba discriminando o idoso como alguém incapacitado para a força de 

trabalho, ao mesmo tempo que as aposentadorias, que seriam a  justa recompensa pelos 

muitos anos de labuta, também pronunciam o abandono e a falta de opções sociais dos 

idosos.  

 

 O sistema capitalista somente valoriza o aspecto econômico, o que Arendt21 bem 

coloca, que gera também a admiração pública, pois, para ela a admiração pública e a 

recompensa monetária têm a mesma natureza, podendo uma substituir a outra. Sendo 

que a admiração pública é algo para ser usado e consumido, sendo que, atualmente, o 

status, acaba satisfazendo uma necessidade como o alimento satisfaz outra. A 

Admiração Pública é consumida pela vaidade individual.   

 

 Para que seja possível nos situarmos no mundo a referida autora lembra da  

história e das conseqüências da Reforma, que trouxe, dentro outras coisas, a nova 

mentalidade do capitalismo. Narra quase as conseqüências ocorridas na Alemanha, 

refletindo sobre o chamado “milagre econômico”, alemão no pós-guerra, onde ocorre 

um rápido surto de prosperidade que se alimenta  não da abundância  de bens materiais 

ou de qualquer outra coisa que seja estável, mas do próprio processo de  produção e 
                                                 
20 SCHIRRMACHER, op. cit., p. 9.  
21 Ibidem, p. 66.  
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consumo.22 Diante dessa realidade, o idoso não está mais dentro desse sistema de 

produção monetária, conseqüentemente não produzindo admiração pública, que produz 

status e que é absorvida pela sociedade de consumo e de massas, e é  por isso, que ele é 

discriminado e mal tratado.  

 

 Conforme Schirrmacher há o envelhecimento biológico como também o social, 

pois, quando a natureza “começa a atacar”, ou seja, após os 40 anos, a sociedade passa a 

“atacar” também. Como ela possui muita pressa, faz com que as pessoas percam o 

rumo, tirando do homem sua posição dentro do grupo para assim, dispensá-lo de forma 

mais fácil. Tal ocorre através da criação de estereótipos sobre a velhice, e o alvo destes 

ataques é justamente a autoconfiança do idoso, sendo que a partir da referida idade 

muitos passam a perder a reputação até no trabalho, dentro desta visão de caricatura, e, a 

partir dos 50 anos, muito não agüentam mais esperar a hora para se aposentarem.23  

 

 Continua ele no sentido de que insinuar que uma pessoa  com 60, 65, 70 ou 75 

anos não  possui mais condições  de desempenhar  tarefas físicas ou intelectuais do 

trabalho cotidiano é uma das discriminações mais “traiçoeiras” da sociedade. 

Concluindo que são poucas os estudos que apontam que o envelhecimento leva 

necessariamente a uma diminuição da capacidade de desempenho na vida profissional, 

e, mesmo quando isso acontece, as experiências que possuem as pessoas mais velhas 

podem muito bem compensar suas falhas mecânicas, sendo que, o preconceito de que os 

idosos já desaprenderam muita coisa e não são capazes de reaprender ou não podem 

mais participar nas conversas, sem dúvida, é um ataque à dignidade humana. 24

 

 Schirrmacher, citando Arendt conclui sabiamente que apesar de nós 

envelhecermos o que vale é que “todo idoso foi jovem um dia, mas nem todo jovem se 

tornará velho, como se tornou muitas vezes no passado”25 E para completar o 

pensamento acima, parafraseia-se Arendt quando menciona que o labor é o modo pelo 

qual o ser humano alcança satisfação de se considerar um ser vivo.26

                                                 
22 Ibidem, p. 264-265. 
23 SCHIRRMACHER, op. cit., 73. 
24 Ibidem, p. 73-77. 
25 SCHIRRMACHER,  op. cit., p. 85. 
26 ARENDT, op. cit.,  p. 118. 
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 Toda essa explanação serve para demonstrar que as pessoas que envelhecem, um 

dia foram jovens, como o parágrafo acima descreve, mas que nem sempre todo jovem se 

tornará velho como antigamente, porque tudo está em constante transformação, e a 

sociedade com seus vários sistemas também não deixa de evoluir. 

 

4 Violência e idoso 

 
 O idoso sofre violência de várias formas, desde a negligência como a física, que 

geralmente é praticada pelas pessoas de sua própria família, desde filhos ou outros 

parentes ou tutores, como também até por vizinhos, justamente tais pessoas que 

deveriam cuidar dele. 

  

 É recente a realidade de denúncia sobre maus tratos praticados contra eles, pois 

atualmente a família não é tida como um ambiente que fica fechado para qualquer 

influência exterior e estes assuntos, chamados de “dentro de casa”, já são levados a 

público.  

 

 Arendt no mesmo sentido da argumentação aborda que: “Toda vez que falamos de 

coisas que só podem ser experimentadas na privatividade ou na intimidade, trazemo-las 

para uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade que, a despeito de sua 

intensidade, elas jamais poderiam ter tido antes.”27  Ocorre que, atualmente a violência 

praticada dentro de casa, pela família, contra o idoso não é mais um problema privado, 

longe do aspecto social.  

 
  A feição não-privatista da esfera doméstica residia originalmente no fato de 

ser o lar a esfera  do nascimento  e da morte, que devia ser escondida da 
esfera pública por abrigar coisas ocultas aos olhos humanos e impenetráveis 
ao conhecimento humano. É oculta porque o homem não sabe de onde  vem 
quando nasce, nem tem conhecimento do lugar para onde vai quando 
morre.28  

 

   Ao mesmo tempo que vemos altos índices de violência contra estas pessoas, na 

sociedade também muito interessante observarmos as colocações da referida autora no 

                                                 
27 ARENDT, op. cit., p. 60. 
28 Ibidem, p. 72-73. 
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sentido de que uma nação é composta de homens que são iguais ou desiguais, sendo que 

a sociedade exige sempre que seus membros ajam como se fossem membros de uma 

enorme família, que é dotada apenas de uma opinião que é única e que possuam 

somente apenas um interesse.29

 

 O que esperar então de uma sociedade que usa da violência para com seus idosos, 

se esta deveria agir como uma família?  

 Arendt argumenta no seguinte sentido :  

 
  Antes da moderna desintegração da família, esse interesse comum e essa 

opinião única eram representados pelo chefe de família, que comandava 
segundo essa opinião e esse interesse, e evitava uma possível desunião entre 
os membros de sua casa.  A notável coincidência da ascensão da sociedade 
com o declínio da família indica claramente que o que ocorreu na verdade 
foi a absorção da família por grupos sociais correspondentes.30

    

 Assim, a velhice costuma ser tratada pela sociedade capitalista como uma etapa 

descartável da vida, pois o capitalismo introduz a idéia de que o idoso é um peso 

morto, uma vez que ele não produz, como se o valor do ser humano se restringisse a 

uma condição de força de trabalho. 

 

 O envelhecimento também é evidenciado de uma forma antagônica pelo mito da 

juventude eterna, apelo constante da mídia e dos veículos de comunicação de massa, 

como se envelhecer fosse um pequeno defeito que precisasse ser disfarçado pelos 

múltiplos produtos de beleza. 

 
   O fato de que estes apetites se tornam mais refinados, de modo  que o 

consumo já não se restringe às necessidades da vida mas ao contrário visa 
principalmente as superficialidades da vida, não altera  o caráter desta 
sociedade; acarreta o grave perigo de que chegará o momento em que 
nenhum objeto do mundo estará a salvo do consumo e da  aniquilação 
através do consumo.31  

 

 Schirrmacher argumenta que, devido ao aumento da população idosa no mundo 

ocorrerá o fim do culto à juventude, argumenta no sentido de que, quando se tenta 

descobrir quando foi que a fixação total em imagens da juventude se impôs na 

                                                 
29 Ibidem, p. 49. 
30 Ibidem, p. 49.  
31 Ibidem, p. 146. 
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economia, chega-se a conclusão que não faz tanto tempo assim,  sendo que as pessoas 

vêm se orientando pela juventude desde o início dos anos 60, na moda, na música, 

propaganda e nos filmes. Tem sido assim para qualquer lugar em que olhemos na 

procura de diversão e divertimento. 32   

 

 A verdade é que, nesta fase da vida, o ser humano precisa de carinho, respeito e 

assistência social que lhe garanta condições à dignidade. A violência contra o idoso, 

principalmente a doméstica, nada mais é que um reflexo da cultura do descartável, ou 

seja, ele é mal tratado por não estar mais nesse ciclo de produção, labor, administração, 

não faz parte diretamente da sociedade capitalista, que ainda, e muito, exalta a 

juventude como principal adjetivo na cultura de massa.  

 

Ao mesmo tempo em que se luta pelo reconhecimento dos direitos do idoso, não 

são poucos os relatos de violência contra estes mesmos idosos, principalmente de 

violência doméstica: maus-tratos, abandono, negligência em casos de saúde, 

exploração.33  

 

E em qualquer pesquisa feita sobre a violência contra o idoso, infelizmente a 

constatação que chegamos é de que, além das omissões do Estado, são os familiares os 

maiores agressores, e a violência ocorre mesmo dentro de suas casas. Neste sentido, é a 

da realidade de São Paulo, em pesquisa recente daquele Estado, que demonstra que 

grande parte dos casos de violência e maus-tratos contra idosos é cometido por pessoas 

próximas à vítima – o vizinho, o amigo e, principalmente, os seus familiares.34 Essa 

violência pode acontecer de várias formas, desde a violência psicológica, que se 

manifesta pela negligência e pelo descaso, até as agressões físicas. São comuns os casos 

de filhos que batem nos pais, tomam seu dinheiro, dopam-nos, deixam passar fome ou 

não dão os remédios na hora marcada. 

 
                                                 
32 SCHIRRMACHER, op. cit., p. 53. 
33 COSTA, P. L.; e CHAVES, P. G.  S. Ampliação da faixa etária nas ocorrências criminais e suas 
características relacionadas no Anuário de Estatísticas Criminal da Polícia Civil, de acordo com a Lei 
8.842/94.Espaçoacadêmico.Disponívelem«http://www.espaçoacademico.com.br/024/24cppaulo.html», 
acessado em 16 de set. de 2004. 
34 SERASA. Guia Serasa de orientação ao cidadão. Disponível em«http://www.serasa.com.br/guiaidoso/ 
99. html»,  acessado em 14 de set. de 2004. 
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Estudo feito pelo IBCCRIM com base nas ocorrências registradas pela Delegacia 

de Proteção ao Idoso de São Paulo, em 2000, mostra que 39,6% dos agressores eram 

filhos das vítimas, 20,3% seus vizinhos e 9,3% outros familiares. As ocorrências 

registradas com maior freqüência foram ameaças (26,93%), seguidas de lesão corporal 

(12,5%) e de calúnia e difamação (10,84%). O estudo mostrou, também, que parte das 

ocorrências é retirada pelos idosos dias após a denúncia. Nos registros, os idosos 

argumentam que precisam viver com a família, têm de voltar para casa, e a manutenção 

da queixa atrapalharia a convivência.35

 

No Rio de Janeiro e em outros locais, relatos e índices sobre violência contra 

idosos caminham no mesmo sentido, consoante relato do Núcleo de Informação ao 

Idoso do Governo Federal, que demonstra um panorama de desolação que precisa ser 

modificado. O Rio de Janeiro é o estado brasileiro onde morrem mais idosos, vítimas de 

violência, conforme pesquisa do Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e 

Saúde (Claves), pertencente à Escola nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz).36  

 

 Estima-se que, num grupo de 100 mil habitantes com mais de 60 anos, 249,5 

morrem por homicídios, atropelamentos, tombos dentro de casa, entre outros. E que 

32% das mortes registradas de idosos são em decorrência de violência. A primeira causa 

é o acidente no transporte, seguida de espancamento e agressão e atropelamento. O 

Hospital de Jabaquara atende uma média de 32 mil pessoas por mês – 600 apanharam 

em casa, a maioria formada de velhos e crianças.37  

 

Quando nos deparamos com essa violência, entendendo como reflexo do 

descartável na sociedade de consumo e de massa, colocado por Arendt, questiona-se 

sobre o futuro da geração como consumidores compulsivos atuais que são, argumenta 

Schirrmacher, no sentido da realidade auropéia-americana que:  

 

                                                 
35 Ibidem, sem página. 
36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO AO IDOSO DO MS. Velhos sofrem violência em casa e nas ruas. 
Disponível em «http://www.idoso.ms.gov.br/artigo.asp?id=50»,  acessado em 14 de set. de 2004. 
37 Ibidem, sem página. 
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Em 1967, os jovens de 16 a 19 anos compraram 67% de todos os artigos de 
moda. Provavelmente, em 2010 a vanguarda desses consumidores 
compulsivos de outrora estará se aposentando. O que acontecerá, então, 
ninguém arrisca a prever no momento. Talvez comece entre 2005 a 2010 
uma discreta mudança de nossa cultura. As dores do pré-parto dessa 
mudança já vêm se manifestando claramente nos debates sobre a 
aposentadoria.38  

 

 Assim, depois de elucidada a realidade da violência contra os idosos, quem são 

os principais violentadores e o que o futuro poderá reservar aos mesmos, diante das 

perspectivas mencionadas, pode-se vislumbrar que o Brasil, assim como os países 

europeus daqui alguns anos ou mesmos décadas possuirá a maioria de sua população 

idosa, e isso refletirá consideravelmente no âmbito econômico, social, cultural trazendo 

inúmeras transformações no país. 
  

5 Irritação dos sistemas 

 
 O sistema jurídico tornou-se um subsistema social funcionalmente diferenciado 

devido ao desenvolvimento de um código binário que lhe é próprio, qual seja: 

legal/ilegal. É esse código que, operando como centro de gravidade de uma rede circular 

e fechada de operações sistêmicas, assegura a originária auto-reprodução de seus 

elementos básicos, como também sua autonomia diante dos restantes subsistemas 

sociais.  

 

 Toda a vez que, ocorrendo violência contra os idosos, esta vem a ser denunciada, 

passando a situação a ser tutelada pelo poder Judiciário, ocorre a chamada irritação dos 

sistemas. Ou seja, a sociedade é formada de vários sistemas, que são auto-referenciais, 

fechados e autopoiéticos e, o que não significa que são isolados uns dos outros, pelo 

contrário, influenciam-se, o que seda através da comunicação. A sociedade é uma teia 

de comunicações, somente podendo ser produzida em um contexto que é recursivo com 

outras comunicações, numa “trama” cuja reprodução concorre com outras 

comunicações. 
 
 

 Quando uma situação extrapola o sistema social na qual está inserida, onde ela 

está fechada, provocando a influência ou intromissão do outro sistema, como no caso da 
                                                 
38 SCHIRRMACHER, op. cit., p. 54. 
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violência contra o idoso, que o Ministério Público provoca o Poder Judiciário para que 

ele responda com a prestação jurisdicional, passa a ocorrer o Luhmann denomina de 

“irritação dos sistemas”.  

 

 Podemos exemplificar, quanto a proteção dos idosos,  com uma ação civil pública, 

após um Compromisso de Ajustamento que não fora cumprido, quando o Ministério 

Público,  “irrita” o Poder Judiciário, para que este poder preste a tutela, determinando as 

sanções cabíveis pelo descumprimento do referido compromisso celebrado naquela 

cidade: 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ 
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL(RS): 
 
DISTRIBUIÇÃO URGENTE 
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, através da 2ª 
Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, pelo Promotor de 
Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, vem, com fundamento 
nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 
107 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; nos artigos 1º e 25, 
inciso IV, alínea "a", e VI, ambos da Lei Federal nº 8.625/93; no artigo 5º, 
parágrafo 6º, da Lei Federal nº 7.347/85; e nos artigos 81, 566, inc. II, 568, 
inc. I, 580, caput e parágrafo único, 583, 585, inc.  VII, 587, 591, 592, inc. II, 
598, 612, 614, inc. I, 615, inc. I, 632 e seguintes, todos do Código de 
Processo Civil, propor 
 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL, consistente em compromisso de ajustamento de 
conduta lançado nos autos do Inquérito Civil Público nº 021/04-IC da 2ª 
Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, com obrigações de 
fazer e de não fazer e previsão de interdição, contra  
 
Morada do Idoso Vó Rose Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.040.968/0001-30, estabelecida no Travessão Soares, nº 
22, Distrito de Vila Seca, nesta cidade, representada pelos sócios-proprietáios 
Rosely Martins e Davi Martins (contrato social de fls. 143-145 e 361-364 do 
IC), pelos seguintes fatos e fundamentos: [...]. 

 
 Com o pedido, que “irrita” o Poder Judiciário para que preste tutela judicial, 

constitucionalmente prevista: 
V - Do pedido. 
 
Ex positis, o Ministério Público requer: 
 
a imediata interdição da entidade de atendimento ao idoso executada, a bem 
do interesse público e na defesa dos interesses e direitos dos idosos e pessoas 
portadoras de deficiência e de doenças incapacitantes, com a citação da 
executada para satisfazer a medida imediatamente, consistente a satisfação 
em desativação do funcionamento da entidade para 
atendimento/abrigamento/pensionato de pessoas idosas, e não idosas que 
sejam portadoras de transtornos mentais, doenças incapacitantes, alcoolistas e 
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dependentes químicos (drogaditos), com estipulação inicial de multa no valor 
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em caso de descumprimento da 
medida de interdição, e mais multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), até que seja satisfeita a medida; devendo serem intimados a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e a Fundação de Assistência Social (FAS) para 
que prestem auxílio ao cumprimento da medida acompanhando o Sr. Oficial 
de Justiça quando do devido cumprimento do mandado judicial, vez que 
importará na retirada imediata de todos os internos da entidade ora executada, 
necessitando-se de pessoal especializado e veículos a serem fornecidos pelos 
órgãos municipais mencionados para os encaminhamentos já articulados com 
o Poder Público Municipal;  
 
que seja, na forma do disposto pelo artigo 615, inciso I, do Código de 
Processo Civil, a presente execução procedida conforme o disciplinado 
pelos artigos 632 e seguintes do CPC, quanto às obrigações de fazer e de 
não fazer; 
 
seja determinado ao Sr. Oficial de Justiça, fazendo-se constar no respectivo 
mandado, o cumprimento urgente do referido mandado, mediante prévio 
contato com o 2º Promotor de Justiça Especializado de Caxias do Sul, a 
Fundação de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde, tendo em 
vista que as medidas e obrigações a serem cumpridas são de natureza urgente 
e dizem com o bem do interesse público e defesa dos interesses e direitos dos 
idosos e pessoas portadoras de deficiência e de doenças incapacitantes; sejam 
todas as intimações do processo feitas ao 2º Promotor de Justiça 
Especializado de Caxias do Sul, ou ao seu substituto no impedimento deste; 
 
                                    Valor da causa: R$ 50.000,00. 
 
                     Caxias do Sul, 28 de dezembro de 2004. 
 
                 Adrio Rafael Paula Gelatti, 
                                          Promotor de Justiça. 
                   2ª Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul 

 
   

Trata-se de uma situação fática e jurídica real, com relação à proteção do idoso,  

tendente a se tornar até comum, com o advento do Estatuto do Idoso, que é lei brasileira 

criada para proteger a população idosa. No referido caso prático, que aconteceu em 

Caxias do Sul/RS, está ocorrendo a “irritação dos sistemas”, pois cada sistema social, 

apesar de ser fechado, autopoiético e auto-referencial, não significa, sob nenhuma forma 

que esteja isolado dos demais sistemas sociais, pois toda a sociedade é uma teia de 

comunicações.  Assim, a execução adveio do inadimplemento do Compromisso de 

Ajustamento celebrado com o Ministério Público, o Poder Judiciário, então, 

devidamente “irritado”, deverá prestar a devida tutela jurisdicional. 
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Conclusões 

 
 Conforme tentou se colocar no presente trabalho, sem pretensão de esgotar o 

assunto, o de qualquer forma não seria possível, devido a complexidade da Teoria 

Sistêmica de Luhmann, da mesma forma a dificuldade da obra de hannah Arendt, é 

possível que se chegue, ao menos a algumas rápidas conclusões. 

  

 Teoria da sociedade, conforme Luhmann, é a teoria do sistema social complessivo, 

que inclui em si os demais sistemas sociais. Sendo que a Sociedade está compreendida 

como um sistema. Ela não é outra coisa, pode-se dizer que a  distinção entre sistema e 

ambiente, mas para dizer o que é a sociedade necessário especificar as particulares dos 

sistemas sociais, especificando as particularidades de cada um. Então, para uma melhor 

compreensão da sociedade que sistema e ambiente, desde que considerados como parte 

de uma forma, podem existir separadamente, mas não pode existir um sem o outro.  

 

 Sistema é autônomo não somente no aspecto estrutural, mas também no aspecto 

operativo. O sistema não pode ficar fechado de uma forma que não possua contradições. 

O conceito de sistema remete, necessariamente, ao conceito de ambiente, pois um não 

fica isolado do outro, um não existe sem o outro. Assim, os homens são o ambiente da 

sociedade. Os idosos, por exemplo, fazem parte deste ambiente, pois estão na sociedade.  

A sociedade é um sistema complessivo, pois dentro de si estão incluídos os demais 

sistemas sociais.  

 

 Cada sistema opera de forma fechada, possuindo suas peculiaridades e 

observações, como é o sistema jurídico, político, econômico, dentre os outros sistemas 

que compõem a sociedades. Fechados acabam construindo uma complexidade própria e 

não que isto signifique um isolamento dos outros sistemas dentro da sociedade, mas 

sim, tal fechamento operacional explicita quais os aspectos o sistema relaciona com as 

condições de seu ambiente. 

  

 Quando um sistema interfere diretamente em outro, tirando suas características, 

ocorre a chamada “corrupção dos códigos”, tão prejudicial para a sociedade. Por 

exemplo, assiste-se na atualidade a supremacia da economia sobre o sistema da política, 
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causando a referida corrupção, com características pejorativas e nefastas para a 

democracia, bem conhecidas por todos os eleitores e sociedade em geral.  A sociedade é 

um sistema autopoiético, ou seja, todos os elementos que compõem a estrutura desse 

sistema se relacionam entre si, principalmente no aspecto autoprodutivo, são as 

comunicações, e estas, se baseiam num processo que é circular e interativo, não 

existindo a idéia de hierarquia. Sempre cada elemento manterá uma relação com o 

outro, dando ao sistema caráter de organização autopoiética.  

 

 A sociedade é basicamente uma rede de comunicações: comunicação é algo que se 

dá em sociedade, ou seja: o ato de comunicar, com a informação e compreensão.  E,  

como todo sistema é fechado, mas não isolado um do outro, isto é, uma autopoiése e 

autoreferência, quando precisa sair deste fechamento, provocar outro sistema em busca 

de algo, ocorre a “irritação dos sistemas”, como por exemplo a execução especificada 

acima, quando o Ministério Público “irrita” o Poder Judiciário para que este, 

devidamente “irritado”, preste a tutela que por lei possui competência para  fazer. 

 
Referências 
 
AGUSTINI, Carlos Fernando. Humanismo, velhice e Direito. In: MEZZAROBA, 
Orides (Org.) Humanismo Latino e Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação 
BOAITEUX, 2003, p. 369-392. 
 
ARENDT, Hannah. A condição Humana.Tradução de Robero Braga. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
 
COSTA, P. L.; e CHAVES, P. G.  S. Ampliação da faixa etária nas ocorrências 
criminais e suas características relacionadas no Anuário de Estatísticas Criminal da 
Polícia Civil, de acordo com a Lei 8.842/94. Espaçoacadêmico.  Disponível em <http:// 
www. espaçoacademico.com.br /024/24cppaulo.html>. Acesso em 16 de set. de 2004. 
 
LUHMANN, N.; DE GEORGI, R. Teoria de la  sociedad. Guadalajara, Jalisco, 
México: Universidad de Guadalajara, 1993.  
 
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO AO IDOSO DO MS. Velhos sofrem violência em casa e 
nas ruas. Disponível em «http://www.idoso.ms.gov.br/artigo.asp?id=50>.  Acesso em 
14 de set. de 2004. 
 
Palestra do professor Celso Campilongo. 
REVISTA CONTEXTO SAÚDE. Ijuí: Unijuí.  Ano II, nº 4. Janeiro/junho 2003. p.16. 
 

5563



 

SCHIRRMACHER, Frank. A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o 
aumento da população mais velha. Tradução de Maria do Carmo Ventura Wollny. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
SERASA. Guia Serasa de orientação ao cidadão. Disponível em: 
<http://www.serasa.com.br/guiaidoso/ 99. html>.  Acesso em: 14 de set. 2004. 

5564



 

O ATUAL TRATAMENTO DAS VÍTIMAS DE DELITOS DIANTE DOS 

MODELOS DAS CIÊNCIAS CRIMINAIS E DO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

Selma Pereira de Santana∗

 

RESUMO 

O avanço das ciências criminais (Dogmática jurídico-penal, Criminologia e Política 

Criminal), bem como do Direito Processual Penal no sentido de se respeitar, cada vez mais, 

a dignidade da pessoa humana, não tem repecurtido, ainda, de forma minimamente 

satisfatória, em um tratamento justo às vítimas de delitos. 

Conquanto haja um movimento humanitário mundial, tanto nos países que integram o 

chamado “bloco anglo-saxônico”, bem ainda para aqueles que são fortemente influenciadas 

pela ideologia de vanguarda alemã, a vítima continua a ser a “convidada de pedra” do 

sistema penal, sem que sejam devidamente salvaguardados seus direitos e interesses. 

Ao lado das relações entre a sociedade e o delinqüente, o crime pode torná-los, ambos 

responsáveis perante a vítima. Ademais, o Estado não pode considerar-se desonerado de 

sua quota de responsabilidade.  

O conflito real que pode estar na gênese do crime, não se soluciona com a abstração 

metafísica de uma restauração da ordem jurídica como condição para a superação do 

conflito que se exprime no crime. 

Será sempre inacabada a humanização das ciências criminais e do direito processual penal 

enquanto se abandonar a vítima ao seu destino. 

Uma ciência que ignore a vitima permanecerá, em todas as suas manifestações, como uma 

das muitas instituições bárbaras de uma sociedade só aparentemente humanizada e de um 

pretenso Estado-de-Direito social. 

 

PALAVRAS CHAVES: VÍTIMA; DIREITO PENAL; CRIMINOLOGIA; POLÍTICA 

CRIMINAL; DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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ABSTRACT 

The criminal science advancement (Penal Law, Criminology and Criminal Policy), as well 

as the Criminal Procedure, in the sense of bringing more respect to human dignity, has not 

reached yet a desirable level in order to give a fair treatment to victims of crime in general. 

There is a worldwide humanitarian movement, in countries related to the so called "anglo 

saxon thought" and countries under strong influence of the more recent german thought. 

However, the victim is still regarded as being a "stone guest" in the penal system, because 

the rights and interests related to this figure are not properly preserved and granted. 

Society and criminals have ties that represent relations, and crime can turn them into 

responsible figures towards the victim. In addition, State cannot consider itself not 

responsible for its role as being a natural part of this process. 

The real conflict that might be present in the origin of crime will not be solved with the use 

of a metaphysical abstraction involving a new creation of the law order as a condition to 

overcome the conflict expressed in the crime phenomenon. 

The humanization of criminal science and Criminal Procedure will be always unfinished 

when the victim is abandoned. 

A science that ignores the figure of victim will be, in any kind of its manifestations, a 

representation, among others, of a barbaric institution in a apparently humanized society 

and so called rule of law State in social terms. 

 

KEYWORDS: VICTIM; CRIMINAL LAW; CRIMINOLOGY; CRIMINAL POLICY; 

CRIMINAL PROCEDURE 

 

    1. INTRODUÇÃO - Os novos desafios e a Política Criminal 

Assistimos, nos últimos anos, à mercê de um fantástico avanço tecnológico, 

a um processo acelerado de transformações que provocaram a criação de um novo 

paradigma social, marcado pela extraordinária capacidade de expansão e pela alta voltagem 

político-social. À lateri, e como fatal resultado, nesse novo tipo societário desenvolveram-

se, também, “novas” formas de criminalidade. A paisagem e o ambiente que marcam essa 
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sociedade, ante a nova onda que se agita no mar social, é a criminalidade, e, por 

conseqüência, o medo ou o temor. A globalização é o seu cenário. 

É certo que o processo globalizador (FRANCO, 1996, p.183 – 228) não se 

instalou subitamente, como sempre ocorre no aparecimento de novos fenômenos sociais. 

Quando as condições se tornaram favoráveis, a globalização surgiu, criando um poder 

econômico globalizado, sem que exista uma sociedade global, nem, tampouco, 

organizações internacionais fortes, e, menos ainda, um Estado global. Devido à 

circunstância de a globalização significar, na essência do fenômeno, a ausência de Estado 

mundial, ou melhor, de uma sociedade mundial sem Estado mundial e sem governo 

mundial, assistimos à difusão de um capitalismo globalmente desorganizado, onde inexiste 

poder hegemônico, regime internacional, seja econômico, seja político (ULRICH BECK, p. 

32 apud FRANCO, 1996, p. 190). É um novo momento de poder planetário. Trata-se de 

uma realidade que chegou e que, como as anteriores, é irreversível. 

O crime adquiriu uma grande capacidade de diversificação, organizando-se 

estrutural e economicamente para explorar campos diversos, ampliando-se, dessa maneira, 

o rol de bens jurídico-penais a serem protegidos, como, por exemplo, os crimes econômicos 

e financeiros, crimes ligados à tecnologia, crimes contra o ambiente, crimes de tráfico 

internacional de substâncias entorpecentes, de armas, de pornografia, de prostituição de 

menores, de terrorismo, de contrabando, de comércio de pessoas ou de partes do corpo, de 

espionagem industrial, de evasão fiscal, dentre outros.  

A criminalidade passou a ser marcada pelo alto poder de corrupção-

contaminação das relações econômicas lícitas e da organização do ponto de vista estrutural. 

Nesse cenário, o da globalização, as grandes construções institucionais e a 

concentração de poder provocam o declínio dos Estados e um mundo diferenciado, onde 

proliferam as redes. A criminalidade deixa de situar-se à margem da sociedade, já que está 

em todo o lado, sendo o seu maior flagelo a criminalidade organizada, a principal 

responsável por uma política criminal que tende a reduzir-se a uma “política criminal de 

segurança”.  

Assiste-se a uma redefinição da função do Estado, que se retira 

paulatinamente da área econômica, e afirma-se a necessidade de reduzir o seu papel 
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socializador e de alargar, endurecendo-a, a intervenção penal. A segurança, definida em 

termos físicos, emerge como prioridade da ação pública. Esvai-se, pois, a política do Estado 

providência. 

Por essa razão, é certo afirmar, em relação, sobretudo, à criminalidade 

interna, que nunca, como agora, atuou tanto o poder repressivo. Em lamentável 

contraponto, enquanto no âmbito dos direitos basicamente sociais e econômicos se vive um 

período marcado pela desregulamentação, da deslegalização e da desconstitucionalização, 

no âmbito do ordenamento penal interno ocorre uma situação exatamente oposta, marcada 

por uma intensa criação de novos tipos penais, pelo enfraquecimento do princípio da 

legalidade, através do recurso a normas com conceitos imprecisos, e pela ampliação do 

rigor das penas, como se essas medidas tivessem força para coibir da delinqüência os 

excluídos do sistema globalizado. 

No entanto, pede-se eficácia ao sistema da justiça penal e abre-se espaço ao 

sacrifício dos direitos e liberdades fundamentais em razão do combate à criminalidade. 

Em diagnose sociopolítica, transparece nitidamente que o Estado se revela 

tímido e temeroso em relação à criminalidade transnacional, embora duro e inflexível 

quanto à criminalidade de massa. 

Diante dessa perspectiva, como atuar? Que direcionamento deve ser 

seguido? Entendemos que a solução se dirige por dois caminhos: o primeiro seria a busca 

de formas de uma política criminal comum1, haja vista a evidência de que os sistemas 

penais, individualmente considerados, são inoperantes para responder aos desafios 

apresentados pela nova criminalidade; o segundo, não dar cobertura a uma “política 

criminal de segurança” em detrimento de uma “política criminal de liberdade”. 

Fatores como a massificação da criminalidade e uma nova criminalidade 

abriram caminhos a reformas que se lastreiam em propostas opostas: de um lado, a que 

                                                 
1 “O que se vem dizer é que os mais recentes desenvolvimentos em matéria de iniciativas legislativas ao nível 
europeu ultrapassam a ‘visão estreita’ da soberania nacional e demonstram que se está perante a emergência 
de uma política criminal comum. Falta, todavia, um ‘pensamento’ sobre o penal. Falta, dito de outro modo, o 
travejamento de uma política criminal européia. (...). Vem-se denunciando ao projecto da União Européia, no 
domínio da justiça penal, o carácter ‘prioritariamente repressivo’, que faz ‘primar o objectivo da segurança 
sobre o da liberdade’” (RODRIGUES, 2003, p. 223/224).    
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procura dar maior ênfase às garantias individuais, associada a modelos políticos 

democráticos; de outro, a necessidade de uma maior eficácia da luta contra o crime. 

A eficácia e proteção dos direitos fundamentais continuam a ser pólos de 

uma tensão que alimenta as diferentes formas de realização da Justiça. No entanto, a 

proteção dos direitos fundamentais, obtida à luz do valor “segurança”, obriga a reencontrar 

novos equilíbrios para essa polarização. Para isso, é necessário continuar a se fazer a síntese 

do conflito garantia-eficácia nos quadros do Estado de Direito. 

A solução encontra-se em atribuir ao Direito Penal a função exclusiva de 

proteção subsidiária de bens jurídicos”. Trata-se de assumir os princípios político-criminais 

da “intervenção mínima” e da “ultima ratio”, que informam uma política criminal racional. 

Isso significa que, se o Direito Penal não constitui resposta para os problemas sociais, ele 

não deve demitir-se (DIAS,1999, p. 74) ou ausentar-se de intervir perante as novas formas 

de criminalidade, sob pena de introduzir-se, na realização da justiça penal, uma seletividade 

que poderia aproximá-la de um Direito Penal para os “novos” perigosos. 

Assim, por exemplo, o sistema punitivo deveria repousar na idéia de que a 

pena privativa de liberdade constitui a “ultima ratio” da Política Criminal, e deve ficar 

reservada para a criminalidade mais grave. No que se refere à ação penal, deve-se optar por 

um regime processual diferenciado (soluções diferenciadas, céleres e consensuais, por um 

lado, e formais e ritualizadas, por outro, para fenômenos criminais diferenciados), 

advertindo-se, contudo, que, em qualquer nível da intervenção penal, a solução há de 

passar, sempre, pela afirmação dos direitos fundamentais. 

Nesse cenário, assiste-se ao surgimento de uma tendência consensualista na 

justiça penal, que, embora não seja alheia ao movimento de expansão dos direitos 

fundamentais, obedece a uma lógica racionalizadora e de eficácia.  

O momento atual, e o que se avizinha, é o momento de permitir inovações 

capazes de tornar a Justiça mais eficaz e menos dispendiosa, como, por exemplo, 

admitindo-se a reparação às vítimas de delitos (ROXIN, 1992, p. 367 – 375), como terceira 

via do Direito Penal, ao lado das penas e das medidas de segurança, renovando-se soluções 

de diversão, implantando-se e ampliando-se o uso da mediação.  
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Diante dos desafios desse novo mundo, a Política Criminal não pode afastar-

se das regras do Estado de Direito. Em razão disso, impõe-se a “readaptação” da segurança 

às exigências do Estado de Direito. Este é o desafio, hoje, da política criminal. 

 

    2. O PRINCÍPIO VITIMOLÓGICO 

 

Todavia, nesse quadro de desafios existe um conjunto de idéias marcado por 

vetores essenciais em que se realça a defesa da eminente dignidade da pessoa humana. 

Buscando fazer o enquadramento necessário para o tema a que nos propomos tratar, 

entendemos necessária a abordagem de um princípio-vetor que, conquanto não seja de 

direta emanação jurídico-constitucional, deve ser ressaltado, exatamente em razão da sua 

importância, ou seja, o princípio vitimológico. 

A vítima praticamente vinha sendo “esquecida” pela “ciência conjunta do 

Direito Penal”2 e pelo Direito Processual Penal. O crime era visto como mero 

enfrentamento entre o seu autor e as leis do Estado, esquecendo-se de que, em sua base, há 

geralmente um conflito humano, gerador de expectativas outras bem distintas, além da 

mera pretensão punitiva estatal. Esse discurso deveria passar a refletir um caráter triangular 

das relações mútuas entre o Estado, o delinqüente e a vítima, reclamando-se, mesmo, a 

criação de uma disciplina autônoma no conjunto das ciências penais: a Vitimologia3.  

 Paralelos à escalada da Vitimologia, fatores outros têm provocado um 

ressurgimento extraordinário da figura da vítima na discussão científica dos últimos anos. 
                                                 
2 A Dogmática Jurídico-Penal, a Política Criminal e a Criminologia. Foi mérito de Franz von Liszt ter criado 
o “modelo tripartido”, a que chamou “ciência conjunta (total ou global) do Direito Penal”: a gesamte 
Strafrechtswissenschaft. (Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, I, (apud  DIAS, 1999, p. 23/25). 
3 O consenso cristalizou-se, outrossim, na Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro de 1985, como, da mesma 
forma, e mais recentemente, na Decisão-quadro do Conselho da União Européia3, de 15 de março de 2001, 
relativa ao estatuto da vítima em processo penal. Outras orientações anteriores propugnadas pelo Conselho da 
Europa, relativas à salvaguarda dos direitos e interesses das vítimas de crimes, são: a) Resolução (77) 27, de 
28 de setembro de 1977 – indenização às vítimas de infrações criminais; b) Recomendação R (83)7, de 23 de 
junho de 1983 – participação do público na elaboração e na aplicação da Política Criminal; c) Convenção 
Européia, de 24 de novembro de 1983 – indenização, pelo Estado, às vítimas de crimes violentos; d) 
Recomendação R (85) 4, de 26 de março de 1985 – prevenção da violência no seio da família; e) 
Recomendação R (85) 11, de 28 de junho de 1985 – posição da vítima no ordenamento penal e processual 
penal; f) Recomendação R (87) 21, de 17 de setembro de 1987 – assistência às vítimas de crimes e prevenção 
da vitimação; e g) Recomendação R (91) 11, de 9 de setembro de 1991 – exploração sexual, pornografia, 
prostituição, tráfico de crianças e de jovens adultos (apud  OLIVEIRA, 1994). 
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Para essa ocorrência são muito variadas as causas (ROXIN, 2001, p. 139), dentre as quais, 

as mais representativas são a força do movimento de “restituição” americano e a frustração 

pelos resultados obtidos com o tratamento social-terapêutico de infratores jurídicos . 

 Acrescente-se a tudo isso a visão, cada vez maior, da injustiça social de 

uma Justiça Penal que não tem tomado a vítima em nenhuma ou em pouca consideração.  

Sobre esse panorama, alerta Roxin (2001, p. 140):  

 
 “Tudo parece indicar que nossa Justiça Penal é, sobretudo, um sistema para fazer fracassar 

os interesses da vítima, apesar de que seria racional, do ponto de vista político-social, 

começar, no intuito de uma solução do conflito social emergente da conduta punível, por 

colocar a vítima em situação de incolumidade e, depois, ver se existe algo mais de que 

dispor”. 

  3. O REDESCOBRIMENTO DA VÍTIMA 

Falemos, contudo, ainda que sejamos breves, sobre a vítima. 

Sabe-se que, antes do surgimento do Direito Penal, a vítima se encontrava 

situada no centro dos interesses dos sistemas primitivos de justiça, basicamente fundados 

na vingança privada, uma vez que, nesses sistemas, seria ela, a vítima, ou seus parentes, os 

que se encarregavam de dar soluções a tudo aquilo que lhes significava agressão. Vale 

dizer, era a eles que competia administrar a justiça. 

O nascimento e o desenvolvimento do Direito Penal propiciaram a extinção 

das formas de justiça privada. Todavia, o que, nomeadamente, marcou a história do Direito 

Penal, nesse aspecto, foi o jus puniendi competir exclusivamente ao Estado, implicando, 

porém, em contrapartida, o começo do abandono da figura da vítima. O Estado é alçado à 

condição de garantidor da ordem pública e, somente a ele, compete o direito de impor a 

sanção penal. A reação ao delito relaciona o Estado com o delinqüente, resultando a vítima 

cair no esquecimento. 

 Iniciou-se, assim, o processo de “neutralização” da vítima.  

Ocorreu, porém, que, com o surgimento da noção de “bem jurídico”, surgiu 

uma objetivação da figura da vítima, deixando ela de ser o sujeito sobre o qual recairia a 
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ação delitiva, que sofreria a conduta delituosa, e passando a ser o sujeito portador de um 

valor, o bem jurídico, exatamente o que, realmente, vem a ser lesado4.  

Forçoso admitir, contudo, que a evolução de um Direito Penal de 

característica retributiva a um Direito Penal baseado na prevenção, seja ela geral ou 

especial, nada significou, em termos de melhoria, quanto à condição da vítima. Isso porque 

a ideologia da prevenção especial, direcionada ao pensamento da ressocialização do 

delinqüente, terminou por consolidar um Direito Penal dirigido ao autor do crime, enquanto 

que a ideologia da prevenção geral tem em vista a sociedade. 

Recentemente, em razão dos conhecimentos hauridos da Vitimologia, 

sobretudo nos últimos 20 anos, e relativos à constatada inter-relação entre o autor do delito 

e a sua vítima, e à eventual influência desta última na origem do delito, desenvolveu-se, no 

âmbito da dogmática penal, uma nova abordagem, a “Vitimodogmática”, de pouca ou 

nenhuma aproveitabilidade para a vítima, senão, e tão-somente, para o autor do delito, 

abordagem essa que faremos mais adiante. 

 

3.1. O contributo da Criminologia / Vitimologia 

 

De idêntica forma, o surgimento da Criminologia pouco serviu para 

melhorar a situação da vítima. Os pioneiros da Criminologia, que deram lugar ao seu 

nascimento como ciência, foram representantes da Escola Positiva italiana, que buscavam 

explicar o crime através da perspectiva do delinqüente. De acordo com eles, as causas do 

delito seriam determinadas por indícios presentes na pessoa do delinqüente, que, por sua 

vez, não tendo liberdade de vontade, necessitaria de tratamento para evitar a reincidência, 

enquanto que a vítima, considerada como mero objeto neutro, passivo, estático, em nada 

influenciaria a origem do delito5. 

                                                 
4 Como assegura Hassemer, o pensamento sobre o bem jurídico não se ocupa da proteção da vítima, senão da 
proteção da liberdade frente ao controle jurídico-penal ilegítimo. Nessa concepção, a vítima é somente uma 
condição que possibilita a delimitação sistemática do bem ou interesse digno de proteção. Sendo assim, não é 
de se estranhar que nos amplos estudos que se vêm realizando sobre o bem jurídico não se encontrem análises 
sobre a vítima (1990, p. 246).  
5 Hoje, com efeito, parece irreversivelmente abandonada a idéia de uma Criminologia de conteúdo 
exclusivamente explicativo-etiológico operando nos limites e ao serviço do sistema jurídico-penal. Uma 
Criminologia que, para ser ciência, deveria, segundo os cânones positivistas, limitar-se a explicar, por causas, 
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A situação de interesse exclusivo pela pessoa do delinqüente, na 

investigação criminológica, manteve-se até as mudanças de orientação na Criminologia, 

ocorridas posteriormente à 2ª Guerra Mundial, com o que se conecta o nascimento da 

Vitimologia, como disciplina científica. 

Atualmente, a moderna Criminologia explica o delito através da 

perspectiva de conflitos interpessoais. Isto se deve, em especial, à significação que 

adquiriu na Criminologia a teoria da aprendizagem social e da interação simbólica. O 

delito é compreendido agora como um processo social, como uma interação entre o 

delinqüente, a vítima e a sociedade. O que, também, caracteriza a criminologia moderna é 

a circunstância de o sistema penal aparecer como objeto central de conhecimento de 

crítica e de Política Criminal. Trata-se, acima de tudo, de penetrar na racionalidade desse 

sistema de controle em toda a sua dimensão: a começar pela lei criminal – instância de 

criminalização primária – até as sucessivas instâncias de reação formal (Polícia, 

Ministério Público, Tribunal, Administração Penitenciária), a quem cabe recrutar as 

pessoas que, em concreto, vão desempenhar o papel de delinqüente e imprimir às 

simbolizações abstratas da lei o seu conteúdo definitivo, acrescentando a isso, como 

afirma Costa Andrade (1983, p. 192), uma atitude reflexiva mais ou menos explícita: no 

pressuposto de uma idéia de conflito, os cultores da criminologia moderna preocupam-se 

em saber de que lado estão e quem aproveitam os resultados do seu labor. É 

fundamentalmente nesse sentido que se encaminham as diferentes correntes ou escolas da 

chamada criminologia nova ou criminologia dos anos sessenta, com destaque para a 

perspectiva interacionista, ou labeling approach, e para a criminologia radical ou crítica, 

                                                                                                                                                     
como deveria, segundo a epistemologia de raiz aristotélica, recentemente retomada por Max Weber, resistir à 
tentação de qualquer referência política. Quer se entendesse que o seu objeto era heteronomamente 
determinado, porque recebido passivamente das mãos do legislador e da doutrina penal, quer se entendesse 
que caberia à Criminologia assistir o direito de identificar o seu objeto como unidade de sentido sociológico 
real (com destaque para Sellin e a generalidade dos criminólogos americanos com o seu conceito de 
deviance), em um ponto encontravam-se todos os cultores da Criminologia tradicional: na crença da 
neutralidade axiológica-política da sua ciência. Em conformidade, a Criminologia aceitava positivamente a 
ordem social oficialmente imposta e, por isso, a definição do que é ou não é criminalizado (do que deve e do 
que não deve ser criminalizado), na base do postulado acrítico de que o crime releva necessariamente das 
margens de consenso e dos valores fundamentais da coletividade. Em síntese, e segundo a dicotomia dos 
neokantianos, a Criminologia perfilava-se como uma ciência da natureza ou do ser, versando sobre o crime 
em termos radicalmente distintos daqueles das ciências do espírito ou da cultura (máxime a doutrina penal), 
que, também, têm por objeto a mesma manifestação da vida, cf. Costa Andrade (1983, p. 187/188). 
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descontadas as naturais divergências que as separam, tanto no plano teórico quanto 

político-criminal. 

Por outro lado, merece chamar atenção para o avanço da investigação 

vitimológica nas suas bases científicas, nas últimas décadas, devido, principalmente, ao 

descobrimento do interesse que apresentam as pesquisas de vitimização como fonte de 

informação de grande valor, mormente no que se refere à pesquisa sobre as cifras ocultas 

da criminalidade. Ademais, ficou evidente o papel da vítima como fator desencadeante da 

atuação dos órgãos da Justiça Penal, mediante a sua denúncia, uma vez que cabe à  vítima  

pôr em marcha o processo penal, em muitos casos.  Em face disso, investigam-se não 

apenas os motivos que movem a vítima a apresentar a denúncia, mas também aqueles que 

operam no sentido de abster-se ela de fazê-lo.  

   3.2. A condição da vítima no âmbito do Direito processual penal 

 

Paralelamente a essas abordagens do Direito Penal e da investigação 

criminológica / vitimológica, vale a pena chamar a atenção, ainda, para a circunstância de o 

Direito Processual Penal ter se preocupado, tradicionalmente, com os direitos de defesa do 

acusado, ficando renegados a um segundo plano os direitos da vítima. 

De forma idêntica, o processo penal, desde as suas origens e em suas etapas 

de desenvolvimento, orbitou-se em torno da pessoa do delinqüente e ateve-se tão-somente 

aos direitos fundamentais do mesmo. No entanto, a vítima do delito precisa que se lhe 

reconheçam direitos, ao se ver envolvida num processo penal, não bastando, pois, apenas, 

esta assistência. Na verdade, para uma completa segurança, necessita ela de que o Estado 

tenha a obrigação de assegurar apoio efetivo e proteção desde o momento em que acorre 

aos órgãos de Justiça Penal.  

Ironicamente, a realidade oferece quadro diverso, posto que, desde o 

momento em que a vítima entra em contato pela primeira vez com esses órgãos, a começar 

pela polícia, para simples comunicação da ocorrência, inicia-se, para ela, mor vezes, um 

novo processo de vitimização. 

Os criminólogos põem em relevo um detalhe de extremamente importante: a 

vítima, além de sofrer a vitimização primária (decorrente de sua relação com o infrator), 
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pode sofrer uma vitimização secundária, que decorre do contato da vítima com as instâncias 

formais de controle social, que a tratam de maneira impessoal. Some-se a isso a sensação 

de perda de tempo e de recursos, como conseqüência da excessiva burocratização do 

sistema.  

Ao chegar à fase processual, a vítima já se encontrou, em mais de uma 

ocasião, diante de situações que lhe são, no mínimo, incômodas. Porém, curiosamente, é, 

nesse momento, que a vítima se confronta com o agressor, seus familiares e seu advogado; 

este, muitas vezes empenhado em demonstrar a falsidade da acusação, ou pretende deixar 

claro que a vítima mente, ou, como acontece com bastante freqüência, busca desqualificá-

la. Na melhor das hipóteses, a vítima é utilizada exclusivamente como meio de prova, e as 

suas necessidades não são levadas em consideração.  

Em suma, pode-se afirmar que, no processo penal, ainda no presente estágio, 

adicionam-se para as vítimas novos prejuízos sociais, psíquicos e econômicos, acrescidos 

daqueles ocasionados pelo delito. 

A constatação dessa realidade tem contribuído para o funcionamento, na 

ordem internacional, de determinadas medidas encaminhadas a melhorar a situação jurídica 

da vítima no processo penal6. Algumas dessas medidas sugerem que, ao se dirigir à Polícia, 

a vítima deva ser tratada de forma a não sofrer nenhum dano psíquico adicional, além de 

receber informações sobre suas possibilidades de obter ajuda, tanto material quanto médica 

e psicológica, assim como seus direitos de reparação, não apenas por parte do autor do 

delito, mas, também, por parte do Estado (fundos de assistência). Dentro do processo penal, 

a vítima deve ser ouvida respeitosamente, sem que seja atingida nos seus direitos e honra, e 

ser informada da sua função no processo, das datas e das marchas dos mesmos, bem como, 

                                                 
6 A partir do primeiro Simpósio Internacional de Vitimologia (Jerusalém, 1973), passando pelos quatro 
congressos seguintes (Boston, 1976; Munster, 1979; Tokyo / Kyoto, 1982, e Zagábria, 1985), houve uma 
reformulação da concepção da vítima no Direito Penal e no Direito Processual Penal. A posição da vítima 
viu-se particularmente reforçada nos códigos latino-americanos. Nos ordenamentos da Bolívia, Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Paraguai, a vítima pode impugnar a decisão que dá por concluídas 
as investigações ou a instrução, ainda que não a tenha tido qualquer participação ativa ao longo do processo; 
deve ser informada, pelo Ministério Público, a respeito de seus direitos e, pelo Juiz, sobre o resultado do 
processo; pode recorrer da sentença absolutória; eventuais soluções consensuais somente podem ser adotadas 
após ouvir a vítima (também no Brasil). Na Bolívia, caso a vítima não disponha de recursos necessários para a 
participação no processo, pode recorrer a organizações sem fins lucrativos. Tem, ainda, a possibilidade de 
obter a reparação na própria sentença condenatória penal (Costa Rica, projeto brasileiro de reforma ao Código 
de Processo Penal).  
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ainda, das decisões de suas causas; deve-se considerar a possibilidade de constituir a 

reparação do dano em sanção; adotar medidas para minimizar, tanto quanto possível, as 

dificuldades encontradas pelas vítimas, proteger a sua vida privada e garantir a sua 

segurança, assim como a da sua família e a das suas testemunhas, preservando-as de 

manobras de intimidação e de represálias7. 

 

  3.3. O questionável contributo da vitimodogmática 

 

A respeito da questão, impõe-se assinalar que a Vitimologia tem mostrado 

não ser a vítima, nem sempre, um mero objeto passivo sobre o qual, “casualmente”, incide 

o delito, senão que, em certas ocasiões, este é produto de uma interação entre o autor e ela 

mesma. Esta apreciação, embora admita muitos graus, tem permitido afirmar, porém, que, 

geralmente, existem vítimas que contribuem para a produção da lesão de bens jurídicos de 

que são titulares8, podendo ser consideradas, num sentido amplo, ao menos parcialmente, 

como co-responsáveis por tal lesão. Em face dos estudos sobre as conseqüências dessa 

relevante ocorrência, um setor da doutrina alemã tem se manifestado em favor da 

construção de uma “Vitimodogmática”, ou, em outros termos, a introdução da perspectiva 

vitimológica na dogmática penal (Viktimo-dogmatik, viktimologischer Ansatz). Analisemo-

la, principiando a partir dos seguintes itens: 

a) O entendimento majoritário da Vitimodogmática: o comportamento da 

vítima na determinação judicial da pena do autor do delito. 

 A Vitimodogmática trata, em suma, de examinar até que ponto (e em que 

termos) o reconhecimento da existência ― em algumas hipóteses delitivas – de vítimas que 

contribuem para a ocorrência do delito pode conduzir a afirmar que elas sejam co-

                                                 
7 O Brasil, conquanto encontre-se, ainda, tímido, no tratamento dispensado às vítimas de delitos, não 
permanece absolutamente inerte diante desse quadro, uma vez que a Constituição Federal, no seu artigo 245, 
reconhece que: “A Lei disporá sobre hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos 
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade 
civil do autor do ilícito”. Acrescente-se a Lei Complementar 79/94, que trata do Fundo Penitenciário 
Nacional – FUPEN. Recentemente, as leis que dispõem sobre os Juizados Especiais Criminais, o Estatuto dos 
Idosos, bem como, ainda, a Lei Maria da Penha.  
8 A primeira conseqüência que cabe extrair é a necessidade de incidir sobre os referidos grupos de vítimas, 
com o fim de eliminar sua “predisposição vítimal”. Isso não constitui outra coisa senão a adoção de medidas 
de Política Criminal encaminhadas à prevenção do delito. 
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responsáveis ― por haver contribuído com atos dolosos ou culposos ― e, seguidamente, 

influir – num sentido atenuatório ou eximente – sobre a responsabilidade criminal do autor.  

Essa idéia não representa nenhuma grande novidade no mundo legislativo, 

doutrinário e jurisprudencial. O que de novo elas apresentam é que teorizam ou 

racionalizam algo que até então já vinha sendo feito, só que de forma intuitiva. Assim, uma 

leitura, ainda que superficial, de alguns códigos penais demonstra que, em vários 

momentos, o legislador levou em consideração a conduta da vítima, considerando-a apta ou 

eficaz de eximir ou atenuar a responsabilidade do autor do delito.  

As teorizações da Vitimodogmática têm feito surgir uma significativa 

polêmica, a ponto de se afirmar a existência de um “dilema vitimodogmático”.  

Assim, caso se prescinda do comportamento “concausal” da vítima, no 

momento de analisar a responsabilidade do autor, resulta que se sobrecarregue penalmente 

um sujeito, ao qual não é razoável imputar-lhe a conduta delitiva por completo. Caso, por 

outro lado, atenue-se a responsabilidade do autor do delito, às custas da vítima, com base na 

“co-responsabilidade” desta na lesão do bem jurídico de que é titular, tal procedimento 

pode gerar efeitos extremamente negativos. 

Dada esta ambivalência, tem-se revelado mais prudente a adoção de 

soluções matizadas, soluções cuja adoção passa, em primeiro lugar, pela distinção entre 

delitos dolosos e culposos, como também, e no que respeita aos delitos omissivos, tem-se 

suscitado se subsiste o dever de atuar, cabendo, portanto, fundamentar uma 

responsabilidade a título de omissão pura, ou de comissão por omissão, segundo as 

hipóteses, quando a própria vítima rechaça tal atuação. 

Na década de 80, o problema fundamental situou-se nos delitos dolosos de 

comissão ativa. Em relação a estes, vem-se conformando uma opinião moderada, 

entendendo que o comportamento da vítima pode considerar-se, de modo geral, no âmbito 

da medição da pena, produzindo uma atenuação da responsabilidade do autor, ainda que 

sempre dentro do limite penal típico. O fundamento de tal entendimento radica em que, em 

determinadas ocasiões, o comportamento provocador ou concausal da vítima pode diminuir 

o conteúdo da ilicitude da conduta do autor, ou a culpabilidade do mesmo. Entretanto, em 
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nenhuma hipótese se admite possa ultrapassar a mera atenuação, salvo se tal possibilidade 

estiver prevista expressamente em lei.  

Essa posição moderada converteu-se em entendimento dominante na 

doutrina e jurisprudências alemãs. Têm elas entendido que o comportamento da vítima 

resulta perfeitamente enquadrável nos princípios da determinação judicial da pena do 

parágrafo 46 do StGB, dado que estes não constituem um catálogo fechado. Assim, a 

convicção generalizada é a de que se deve atenuar a pena do autor, quando a comissão do 

ocorrido tiver sido favorecida pela falta de controle sobre o sujeito ativo, ou por tê-lo 

incitado a cometê-lo (v.g. a violação provocada pela vítima)9.  

b) O entendimento minoritário da Vitimodogmática: o princípio da auto-

responsabilidade. 

A idéia básica desse entendimento minoritário é a de que o “enfoque 

vitimológico”, posto em contato com os princípios gerais inspiradores da intervenção penal, 

possa conduzir, não apenas, a uma atenuação, senão, inclusive, a uma total isenção da 

responsabilidade penal do autor do delito, considerando-se que essa isenção seja 

conseqüência direta dos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e ultima ratio.  

Os esforços deste setor têm-se dirigido à elaboração de um princípio, o 

denominado “princípio da auto-responsabilidade” (Selbstverantwortungsprinzip), através 

do qual se sustenta que a vítima tem um dever de autoproteção. Este dever, certamente, não 

alcançaria níveis desmedidos, restringindo-se à adoção de medidas possíveis, razoáveis, 

usuais e exigíveis. A partir daí, a omissão das mencionadas medidas implicaria, para a 

vítima, o não-merecimento ou a falta de necessidade da proteção penal. Em suma, se a 

vítima, podendo e devendo autoproteger-se, nos termos antes mencionados, não o fez, o 

autor pode chegar a ficar isento de toda a pena pela conduta delituosa. A pretensão é que a 

conduta do autor deixe de ser penalmente relevante (fique fora do tipo) quando a vítima não 

tenha se comportado conforme o referido “princípio da auto-responsabilidade”, permitindo, 

portanto, que se produzisse a lesão do bem jurídico, quando a repulsa seria algo inserido em 

seu próprio âmbito de competência. 

                                                 
9 Roxin rechaça, também, a generalização e absolutização do “princípio vitimológico” e, ainda, com que 
matizes parece manter-se no mesmo plano da relevância exclusivamente atenuatória do comportamento da 
vítima (1997). 
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Para Costa Andrade (1992, p. 191 – 192), suscitam-se reservas à aceitação 

de um tal princípio vitimológico, concebido como uma das concretizações paradigmáticas e 

mais importantes da carência de tutela penal. Com um crescente número de adeptos, e com 

implicações nas diferentes áreas da doutrina penal e do processo penal, a Vitimodogmática 

assenta no postulado da co-responsabilidade da vítima pela proteção dos seus próprios bens 

jurídicos. A falha da vítima em face da sua responsabilidade determinará, desde logo, e em 

primeiro lugar, a perda da dignidade penal. Isto em nome daquela “Verwirkung da 

pretensão à tutela do Estado”, de que fala Schünemann. “O que de algum modo nos 

aproxima daquela visão das coisas, segundo a qual o andar “pelo lado inverso da ordenação 

social (auf der Rückseit des sozialen Daseins)” torna a vítima indigna da tutela penal. E que 

serve de fundamento à tese “de quem se solidariza com o lado errado, dá sinais de 

decadência da sua personalidade e se move fora da ordenação jurídica, verwirkt a tutela 

penal, torna-se indigno desta tutela”. Em segundo lugar, e complementarmente, a vítima 

que não atualizar os meios disponíveis e exigíveis de auto-proteção não carece de tutela 

penal. O que permite sustentar que os instrumentos do Direito Penal não podem intervir nos 

casos em que não se verifica a carência de tutela penal para a vítima, por causa do princípio 

da proporcionalidade. 

A tal concepção do princípio vitimológico10, capaz de eximir de 

responsabilidade penal o autor do delito, por atipicidade, por conseqüência de determinados 

comportamentos da vítima, têm-se dirigido críticas severas, fundadas na compreensão geral 

de que nenhum comportamento da vítima pode ter capacidade suficiente para deixá-la 

privada de toda a proteção penal.  

Outro argumento, relativo aos efeitos político-criminais, é mais 

insistentemente repetido. Baseado nele, enfatizou-se que a tese minoritária daria lugar a um 

clima social de desconfiança e a um retorno a formas de justiça (vingança) privada.  

Este último ponto de vista permite reconhecer que uma ampla realização do 

princípio vitimológico tampouco é desejável político-criminalmente, pois a mesma, ao 

                                                 
10 Roxin defende que o enfoque vitimodogmático somente é rechaçável na medida em que se lhe dê caráter 
geral e absoluto. Seu grande mérito consiste em ter mostrado que a “necessidade de proteção” é um topos que 
pode influenciar na ilicitude material, e que, por isso, sempre se deve ter em conta na interpretação junto com 
e dentro do contexto das restantes circunstâncias decisivas para o âmbito da proteção penal (1997, p. 565).  
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privar da proteção penal o que confia ingenuamente, converteria a malícia, a desconfiança e 

a temerosa obsessão pela segurança na lei de convivência social, diminuindo, assim, a 

liberdade do cidadão fiel ao Direito. É certo que, com isso, se ampliaria a liberdade de 

atuação daqueles que queiram intrometer-se na esfera jurídica alheia, porém isso é algo de 

que não há a menor necessidade. Pois, ainda que os vitimodogmáticos só requeiram da 

vítima medidas de proteção exigíveis e, portanto, não muito difíceis de cumprir, o que é 

muito mais exigível ainda é a omissão de intromissões, pela qual, em uma ponderação de 

interesses, o legislador se colocaria, por regra geral, de parte da vítima, e não do 

delinqüente11.  

Com efeito, afirma-se que esse entendimento se baseia em uma equivocada 

compreensão do princípio da subsidiariedade e da noção da ultima ratio. Tal princípio não 

se refere à relação entre o Direito Penal e eventuais medidas defensivas da vítima. 

Precisamente, uma das funções essenciais do Direito Penal é a de pacificação, que consiste 

em evitar um clima social geral em que todos se vejam como inimigos potenciais e sintam 

necessidade de se proteger à margem do Direito. 

Argumenta-se, ainda, que a tese minoritária favorece a quem agride 

dolosamente, produzindo duas conseqüências político-criminais indesejáveis àquelas já 

aludidas: a revitimização da vítima e a aparição de tendências exculpatórias por parte do 

autor. Enfim, aponta-se que uma coerente generalização do argumento vitimodogmático 

poderia levar o Estado a ter de prescindir genericamente da pena, devido ao caráter 

criminógeno que nossa sociedade tem e que determina que a mesma contribua em medida 

importante à produção de delitos. 

 

  4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Será sempre inacabada a humanização das ciências criminais e do direito 

processual penal enquanto se abandonar a vítima ao seu destino. 

Uma ciência que ignore a vitima permanecerá, em todas as suas 

manifestações, como uma das muitas instituições bárbaras de uma sociedade só 

aparentemente humanizada e de um pretenso Estado-de-Direito social. 

                                                 
11 De acordo com o pensamento de Roxin (1997, p.565). 
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Gilson Martins Mendonça∗∗

 

RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre um momento importante do pensamento 

criminológico que é a passagem do paradigma da defesa social para o da reação social com 

o surgimento da teoria do Labelling Approach. O tema se desenvolverá, inicialmente, por 

uma análise sobre as escolas da defesa social, os clássicos e positivistas, que defendem o 

crime como uma atitude individual decorrente do próprio criminoso. Em um segundo 

momento, o estudo investigará as teorias da reação social que percebem o crime não como 

uma escolha individual, mas como decorrência de um intricado processo de criminalização, 

de formação da identidade criminosa, pela qual o rótulo de criminoso é construído e 

distribuído socialmente. Nesse instante, avaliar-se-á o impacto e o significado dessa 

transição na construção da idéia de crime e de criminalidade. Em seguida, será o momento 

de avaliar a influência da teoria do Labelling Approach dentro do ordenamento jurídico 

penal brasileiro, procedendo-se a uma rápida análise dos principais institutos que têm seu 

fundamento teórico ligado a esta escola do pensamento criminológico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: CRIMINOLOGIA; DEFESA SOCIAL; REAÇÃO SOCIAL; 

LABELLING APPROACH. 

 

ABSTRACT 
This paper has as objective to discourse about an important moment of the criminological 

thought that is the passage of the social defense paradigm to the social reaction one with the 
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appearance of the labelling approach. At first, there will be an analysis on the schools of the 

social defense, the classic and positivists, that defend the crime as an individual attitude due 

to the own criminal. In a second moment, the study will investigate the theories of the social 

reaction that notice the crime not as an individual choice, but as consequence of an intricate 

criminalization process, of formation of the criminal identity, by the which criminal's label 

is socially built and distributed. At this point, it will be evaluated the impact and the 

meaning of that transition in the construction of the crime and criminality idea. Afterwards, 

it will be inside the moment of evaluating the influence of the labelling approach in the 

Brazilian penal system, being proceeded to a fast analysis of the main institutes that have 

their theoretical foundation linked to this school of criminological thought.  

 

KEYWORDS: CRIMINOLOGY; SOCIAL DEFENSE; SOCIAL REACTION; 

LABELLING APPROACH. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O momento histórico em que surge a criminologia é controverso. Muitos 

foram os autores que trataram a questão do crime em suas obras, sendo difícil precisar uma 

obra fundante, aceita pela comunidade científica como ponto de partida do discurso 

criminológico. No entanto, é correto afirmar que a origem da criminologia está na discussão 

entre os clássicos e os positivistas. 

Para os primeiros, o crime era concebido como o rompimento do pacto 

social que estruturava a sociedade, não se investigavam nesse momento as causas do crime, 

ou seja, não havia uma preocupação etiológica, mas somente a de recompor o status quo 

atingido pela conduta tida por delituosa. Entendiam os clássicos que o crime surgia da 

vontade, não era algo inato, mas decorria da liberdade que cada homem possuía perante o 

pacto social. O seu fundamento era a responsabilidade individual. 

Os positivistas, ao contrário, partiam da concepção de que o crime era fruto 

de uma degenerescência, de uma constatação biológica, em que o livre-arbítrio, proposto 

pelos clássicos, não passava de uma mera ficção, de uma especulação filosófica. O que 

marca a criminologia positivista é um determinismo biológico na identificação do criminoso 

e da criminalidade. 
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Em que pese as diferenças, ambas as escolas podem ser inseridas dentro da 

ideologia da defesa social e é justamente a passagem deste paradigma para o da reação 

social, com o advento das teorias do labelling approach, o objeto de estudo deste trabalho. 

O labelling approach significou uma revolução no modo de compreender a 

crimininalidade, pois deslocou a investigação das causas da criminalidade para o próprio 

processo de criminalização, no qual o status de criminoso é distribuído dentro da sociedade. 

As teorias do labelling despertaram o interesse no estudo das instituições destinadas ao 

controle social, buscando compreender sua dinâmica e  sua forma de inserção. 

Assim, esse trabalho pretende em um primeiro momento tratar das escolas 

que estão abarcadas pela ideologia da defesa social, partindo do pressuposto de que esta 

teoria, ainda hoje, impera na forma de conceber e compreender o crime e a criminalidade, 

refletindo na concepção de direito penal vigente. 

Em segundo lugar, a análise se dirige para as teorias do labelling aproach e 

para o paradigma da reação social, esboçando suas contribuições e seus avanços teóricos. 

Por fim, será abordada a repercussão das idéias do labelling na legislação 

brasileira, pretendendo o estudo demonstrar que o legislador pátrio fez inserir em nosso 

ordenamento jurídico medidas balizadas nas formulações dos teóricos da reação social, a 

exemplo das modificações processadas pela reforma penal de 1984, pela lei de execução 

penal e pela lei dos juizados especiais criminais. 

 

 

2 A ESCOLA CLÁSSICA 
 
 
2.1 O CONTRATUALISMO E A ESCOLA CLÁSSICA 

 

Com a modernidade e o desenvolvimento de um novo modelo econômico, 

o capitalismo, que vai estreitar o contato entre os povos e forçar o surgimento de um novo 

tipo de organização social, a sociedade política passa a denotar nova feição incompatível 

com o regime anterior baseado em um jusnaturalismo divino.  

Se no paradigma anterior, fundado na filosofia política de Aristóteles e no 

direito natural, havia ênfase na vida comunitária e na imutabilidade do cotidiano, é na 

modernidade que ocorrerá o primado da razão, em que o homem, colocando-se como centro 
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do poder político, enfatiza a autonomia e o individualismo como valores máximos a nortear 

a vida em sociedade. 

A razão, nesse momento, não está mais a serviço da fé, na tentativa de 

provar sua existência, mas é laica, despida de crença, sendo seu único compromisso ofertar 

critérios racionais para justificar o poder político. É o momento das teorias contratualistas 

que apresentam novos fundamentos para o exercício do poder político. 

Um dos primeiros autores a promover essa ruptura com o jusnaturalismo 

de cunho divino é Thomas Hobbes, autor de “O Leviatã”, o qual estabelece as bases da 

filosofia política moderna1. 

Hobbes tem no estado de natureza o ponto de partida de sua teoria, a qual 

corresponde a uma situação de total ausência de segurança jurídica, de incerteza, em que não 

existem normas e instituições aptas a conduzir e servir de parâmetro para as atitudes 

individuais, gerando um constante estado de tensão e desconfiança recíproca, em que os 

homens são, antes de tudo, potenciais inimigos, vivendo um estado de guerra de todos 

contra todos. 

Assim, propõe Hobbes, como saída para esse problema, a substituição do 

estado de natureza pelo estado civil com a celebração de um suposto contrato, no qual todos 

transferem, de forma definitiva, seus direitos para o Estado, o Leviatã. 

 Entende Hobbes que apenas o Estado tem condições de “resolver a 

necessidade de autoconservação das pessoas”2, e daí se poder falar da paz e da segurança 

necessária para desenvolvimento social. O soberano representa a vontade decorrente desse 

contrato, governando de forma ilimitada. 

Em uma perspectiva oposta à de Hobbes, Jonh Locke também parte desse 

suposto estado de natureza, todavia realiza uma formulação diferente de seu predecessor. O 

estado de natureza para Locke3 não é um espaço de degradação social, de selvageria, mas 

segundo suas palavras: 

 
um estado, também, de igualdade, onde a reciprocidade determina todo o poder e 
toda a competência, ninguém tendo mais que os outros; evidentemente, seres 

                                                 
1 Segundo Wolfgang Kerstings (2003, p. 42): “A filosofia política de Hobbes é o local de nascimento do 
indivíduo moderno, atomístico, livre de tudo e absolutamente soberano, o qual só pode ser compreendido de 
modo adequado como projeto construtivo contrário ao ser humano comunitariamente integrado da tradição, só 
distanciando-o de todas as classificações já existentes, que vão desde o familiara mundo da vida até a estrutura 
oniabrangente do ser. Com Hobbes a filosofia política torna-se individualista.” 
2 Ibid., p. 51. 
3 LOCKE, 1995. 
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criados da mesma espécie e da mesma condição, que, desde seu nascimento, 
desfrutam juntos de todas as vantagens da natureza e do uso das mesmas 
faculdades, devem ainda ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição, a 
menos que seu senhor e amo de todos, por alguma declaração manifesta de sua 
vontade, tivesse destacado um acima dos outros e lhe houvesse conferido sem 
equívoco, por uma designação evidente e clara, os direitos de um amo e de um 
soberano. 
[…] 
Entretanto, ainda que se tratasse de um ‘estado de liberdade’, este não é um 
‘estado de permissividade’: o homem desfruta de uma liberdade total de dispor de 
si mesmo ou de seus bens, mas não de destruir sua pessoa, nem qualquer criatura 
que se encontre sob sua posse, salvo se assim o exigisse um objetivo mais nobre 
que a sua própria conservação. O ‘estado de natureza’ é regido por um direito 
natural que se impõe a todos, e com respeito à razão, que é este direito toda a 
humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes ninguém deve lesar 
o outro em sua vida, saúde, sua liberdade ou seus bens […]. 
 
 

Conforme visto, Hobbes e Locke partem de um mesmo referencial “o 

estado da natureza”, contudo suas formas de abordagem são diametralmente opostas. 

Enfatiza Antonio C. de Almeida Diniz4: 

 
Para Hobbes, a solução oferecida por Locke em sua teoria do mandato inspirado 
na confiança seria sinal de fraqueza, considerando a inclinação natural dos seres 
humanos à desconfiança mútua e à defesa de seus interesses egoístas. Já a proposta 
hobbesiana de concentração máxima de poderes na pessoa do soberano é rejeitada 
pelo liberalismo de Locke, que vê nesta concentração plenipotenciária uma 
ilegitimidade polítiva e uma séria ameaça à sobrevivência da sociedade 
organizada. 

 

A opção por um contrato social busca estabelecer critérios racionais para o 

exercício do poder político, que, na concepção desses autores, é de titularidade de todos os 

indivíduos. 

Abraçada aos ideais do iluminismo e do contratualismo, a escola clássica 

compreende o delito como decorrência de uma atitude individual que, livremente, escolheu 

violar esse suposto pacto social. O pensamento clássico é impregnado de valores éticos, de 

cunho filosófico, buscando na noção de responsabilidade moral o seu fundamento. 

O delito surge para esses autores como manifestação de um 

comportamento racional, que foi pensado em sua origem. Não existe ainda uma preocupação 

de cunho etiológico, em investigar as causas do comportamento criminoso, mas apenas em 

oferecer, como ressalta Antonio García-Pablos de Molina5, uma explicação situacional do 

delito. 

                                                 
4 DINIZ, 2006, p. 69. 
5 MOLINA, 2006, p. 135. 
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Essa forma de compreender o crime decorre do próprio período em que se 

acha inserida a escola clássica, pois herdeira do período absolutista e de seus excessos, a sua 

primeira preocupação foi em humanizar e racionalizar a aplicação da lei, garantindo o 

indivíduo contra os abusos do poder estatal. O que importa nesse momento é traçar os 

limites do poder punitivo, possibilitando uma pena justa e proporcional e não tentar 

estabelecer as motivações que levam o sujeito a delinqüir. 

 

2.2 BECCARIA E DEI DELITTI E DELLE PENE 

 

É com a obra de Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, que se esboçam 

os principais postulados da escola clássica. Dei delitti e delle pene sistematiza todo um 

conjunto de idéias que transitavam no iluminismo, configurando consoante Baratta6 “menos 

a obra original de uma genial personalidade do que a expressão de todo um movimento de 

pensamento, em que conflui toda a filosofia política do iluminismo europeu e, 

especialmente, o francês”. 

Baseado na concepção utilitarista7, no contratualismo e na teoria da 

divisão dos poderes, o autor elabora um manifesto contra o arbítrio e a opressão do poder 

estatal, propondo a adoção de várias medidas que iriam influenciar todo o direito e a política 

criminal posterior. 

Beccaria propõe a produção de leis de linguajar simplificado, de texto 

acessível a qualquer pessoa, que evitassem a obscuridade, e alertava seus leitores: 

 
se a interpretação das leis é um mal, é evidente que outro mal é a obscuridade que 
essa interpretação acarreta; e ele será maior se as leis forem escritas numa lingua 
estranha ao povo e que o submeta à dependência de uns poucos, sem que se possa 
julgar por si mesmo qual seria o êxito da sua liberdade, ou de seus semelhantes8. 

 

  É um dos primeiros autores a defender a legalidade penal, porque 

entendia que somente às leis cabia a imposição das penas, as quais deviam ser aplicadas por 

                                                 
6 BARATTA, 1997, p. 33. 
7 O utilitarismo é uma corrente da filosofia inglesa que estuda, sobretudo, os problemas éticos e as questões 
lógicas. O que importa para os utilitaristas é a busca da felicidade para um maior número de pessoas possível. 
Os maiores expoentes desta escola filosófica são Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-
1873). 
8 BECCARIA, 2005, p. 48. 
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um juiz obediente aos ditames da legislação, e não, como acontecia na época, por um juiz 

legislador, que criava e impunha a pena:  
 
só as leis podem decretar as penas dos delitos, e esta autoridade só pode residir no 
legislador, que representa toda a sociedade unida por um contrato social; nenhum 
magistrado (que é parte da sociedade) pode, com justiça, infligir penas contra 
outro membro dessa mesma sociedade. Mas uma pena superior ao limite fixado 
pelas leis corresponde à pena justa mais uma outra pena; portanto, um magistrado 
não pode, sob qualquer pretexto de zelo ou de bem comum, aumentar a pena 
estabelecida para um cidadão delinqüente.9

 

Para Beccaria, as penas não deveriam ser cruéis e degradantes, pois o que 

as justificava não era a vingança, mas a utilidade na prevenção de outros delitos e, segundo 

expõe Gabriel Ignacio Anitua10, o autor compreendia que “todo ato de autoridade exercido 

sobre um homem é tiránico se não está baseado na necessidade e, portanto, todo castigo que 

não serve para manter o contrato social unido é injusto”. 

Era um opositor da pena capital e do processo penal adotado em seu 

tempo. Segundo Edwin H. Sutherland11: 
 
Seu objetivo era tornar o castigo menos arbitrário e severo do que tinha sido. Ele 
sustentava que todas as pessoas que violavam uma lei específica deviam receber 
idêntico castigo sem consideração de idade, sanidade, fortuna, posição ou 
circunstância. Isto se justificava pela razão de que os direitos dos indivíduos só 
podiam ser preservados tratando-se todos os indivíduos igualmente e também pela 
razão de que se deve determinar precisamente o castigo de antemão, a fim de que 
possa ser levado em conta no cálculo das dores e prazeres que resultariam da 
violação da lei. Segundo essa escola, devia a penalidade ser suficientemente severa 
para que as dores excedessem os prazeres derivados da violação da lei. Modificou-
se  logo essa idéia extrema de igualdade em dois pontos: as crianças e os loucos 
ficariam isentos de castigo por isso eram incapazes de calcular inteligentemente os 
prazeres e as dores, e as penalidades foram fixadas dentro de limites estreitos e não 
absolutamente, de modo que fosse possível deixar uma pequena margem de 
discrição judical. Com essas modificações tornou-se essa doutrina clássica a 
espinha dorsal do corpo do direito, persistindo assim no pensamento popular e nas 
decisões judiciais até os nossos dias. 

 

Essa oposição à pena capital decorria da sua visão sobre a teoria 

contratualista. Para Beccaria, o fundamento do contrato social era a soma de porções 

mínimas da liberdade privada que eram renunciadas por cada indivíduo a favor do Estado, 

                                                 
9 Ibid., p. 44. 
10 ANITUA, 2005, p. 95: “Todo acto de autoridad ejercido sobre un hombre es tiránico si no está basado en la 
necesidad y por tanto todo castigo que no sirve para mantener el contrato social unido es injusto”. (tradução 
livre). 
11 SUTHERLAND, 1949, p. 64.  
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no entanto, dentro dessa renúncia não estava implícito o direito à vida, o que impossibilitava 

qualquer ação do Estado no sentido de afetar este bem jurídico. 

O modo como se desenvolvia o processo era outra preocupação do autor, 

que não concordava com a tortura como forma de obter provas, não aceitava as acusações 

secretas que eram “abusos evidentes mas consagrados e necessários em muitas nações pela 

fraqueza da constituição”12, e rogava por uma maior moderação na aplicação das penas. 

Atacando a tortura apontava: 

 
Uma crueldade que o uso consegrou na maioria das nações é a tortura do réu 
durante a instrução do processo, quer para força-lo a confessar um delito, quer por 
ele ter caído em contradição, quer ainda para descobrir os cúmplices, ou por quem 
sabe qual metafísica e incompreensível purgação da infâmia, quer, finalmente, por 
outros delitos de que poderia ser autor, mas dos quais não é acusado. 
[…] Qual é, pois, o direito, senão o da força, que confere ao juiz o poder de aplicar 
uma pena a um cidadão, enquanto perdure a dúvida sobre sua culpabilidade ou 
inocência? Não é novo este dilema: ou o delito é certo ou é incerto; se é certo, não 
lhe convém outra pena que não a estabelecida pelas leis, e são inutéis os 
tormentos, pois é inútil a confissão do réu; se é incerto, não se deve atormentar um 
inocente, pois é inocente, segundo as leis, um homem cujos delitos não estejam 
provados.13

 

Foi um humanista que reuniu os principais ensinamentos de seu tempo, 

dando à pena um caráter de retribuição, de restabelecimento da ordem violada, defendendo a 

imposição de limites ao poder do Estado. Sua obra é fundamental na compreensão do 

pensamento clássico. 

 

 

3 A ESCOLA POSITIVISTA 

 

3.1 LOMBROSO E A CRIMINALIDADE BIOLÓGICA 

 

A doutrina positivista surge na segunda metade do século XIX com o 

intuito de trazer para o âmbito das ciências sociais os mesmos métodos e critérios das 

ciências naturais. No âmbito da crimininologia, coube a Cesare Lombroso, com sua obra 

L`uomo delinquente, introduzir os preceitos básicos do positivismo, inaugurando um novo 

momento na criminologia. O período científico. 

                                                 
12 Ibid., p. 67. 
13 Ibid., p. 69. 
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Lombroso, influenciado pela teoria da evolução da espécies de Darwin, e 

partindo de pesquisas realizadas em prisões e manicômios na Europa, estabelece que existe 

um conjunto de traços físicos que, uma vez presentes, determinam a grande possibilidade de 

que o portador destas características venha a delinquir. É o nascimento da criminologia 

etiológica, preocupada em determinar as causas do delito, de caráter meramente biológico. 

Lombroso não está preocupado com explicações filosóficas sobre o crime, 

de cunho contratualista como os clássicos, e procurar deslocar o estudo da criminalidade 

para a pessoa do delinquente, o qual passa a ser considerada de forma individual, não como 

um sujeito que possui o livre-arbítrio para agir, mas como um ser que está biologicamente 

determinado para o cometimento do delito.  

O positivismo criminológico introduz a noção de criminoso nato, de 

atavismo; considera o criminoso como uma pessoa que teve um desenvolvimento mental e 

físico incompleto, o que a impossibilita de agir conforme os demais. 

Baratta, discorrendo sobre o conceito de indivíduo para a Escola 

Positivista, assevera: 

 
A reação ao conceito abstrato de indivíduo leva a Escola Positivista a afirmar a 
exigência de uma compreensão do delito que não se prenda à tese indemonstrável 
de uma causação espontânea mediante um ato de livre vontade, mas procure 
encontrar todo o complexo das causas na totalidade biológica e psicológica do 
indivíduo, e na totalidade social que determina a vida do indivíduo. Lombroso, em 
seu livro L’uomo delinquente, cuja primeira edição é de 1876, considerava o delito 
como um ente natural, ‘um fenômeno necessário, como o nascimento, a morte, a 
concepção’, determinado por causas biológicas de natureza sobretudo hereditária. 

 

O método do positivismo14 é o experimental, que, primeiramente utilizado 

no âmbito das ciências naturais, foi transposto para as ciências sociais, caracterizando-se de 

                                                 
14 Artur Kaufmann (2004), em seu livro de filosofia do direito, leciona “O século XIX não se situa de modo 
nenhum sob o signo do marxismo, mas sim do ‘positivismo jurídico científico’ (Franz Wieacker). A sua 
principal aspiração foi a fundamentação do Estado de Direito, e isto foi, já pelo início do século XIX, bem 
assinalado por Paul Johann Anselm v- Feuerbach (1775-1833). Enquanto criticista instruído na filosofia de 
Kant, rejeita a possibilidade dum direito natural objectivo, mas reconhece direitos subjectivos do homem, que 
são indisponíveis, por decorrerem da sua autonomia ética (direitos fundamentais e direitos humanos). Por outro 
lado, ele ensina que a positividade é uma característica essencial e irrenunciável de todo o direito objectivo. 
Para o caso do direito absolutamente injusto, previa contudo ainda um direito de resistência, sobretudo do juiz. 
No decurso do século XIX desenvolveram-se ainda numerosas teorias positivistas do Direito (de direito natural 
falavam ainda apenas autores isolados, em especial os neotomistas, como Victor Cathrein, mas também 
Heinrich Ahrens): o positivismo lógico de Rudolf Stammler (1856-1938; que era neokantiano originário de 
Marburgo), a Teoria Geral do Direito que só se ocupava dos conceitos e estruturas formais do direito (é 
considerado seu fundador Adolf Merkel [1836-1896]; o modelo mais consequente e cientificamente fundado 
desta teoria do direito puramente formal foi, depois ‘a teoria pura do direito’, cujas bases foram lançadas por 
Hans Kelsen em inícios do século XX […].” 
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acordo com o que afirma Juarez Cirino dos Santos15, por um determinismo causal, uma 

objetividade da ciência e uma quantificação da conduta. 

O determinismo causal é entendido como a lei geral da natureza, que 

domina todos os fenômenos, tanto os físicos, quanto os humanos, sendo tarefa de o cientista 

desvendar as causas que os produzem e, segundo o professor Juarez16

  
identificar as relações/distorções internas responsáveis pelas deformações da 
conduta, ligadas ao desvio das normas sociais e, consequentemente, indicar 
terapêuticas específicas capazes de alterar, reduzir ou excluir as disposições ou 
predisposições internas do comportamento anormal, atuando como um método de 
reeducação ou de ressocialização do sujeito. 

 

A objetividade científica é decorrência da própria causalidade, das leis 

gerais que fundamentam os fenômenos. É neste ponto que reside o problema ideológico da 

teoria positivista, pois  

 
a ciência não se produz por si mesma, mas como produto organizado do cérebro 
pensante de indivíduos concretos, e, assim a objetividade daquela implica a 
neutralidade destes como cientistas que, aplicando o método positivista da 
observação , da formulação de hipóteses e da experimentação, produzem ciência. 

 

A quantificação da conduta requer que as hipóteses estipuladas em leis 

gerais sejam observadas de forma regular em uma quantidade considerável de 

comportamentos, contudo, a utilização de tal critério nas ciências sociais esbarra em 

problemas éticos, além de desconsiderar questões políticas, já que o fenômeno social não se 

repete de forma similar a um experimento de laboratório. 

Um dos grandes méritos da abordagem positivista foi a tentativa de 

promover uma abordagem sistematizada da criminologia, a partir de critérios objetivos, sem 

recorrer a elementos filosóficos, conforme fizeram os clássicos, mas tentando oferecer uma 

abordagem que explicasse os motivos do crime, o que propiciaria dados para uma atuação 

estatal. 

 

 

4 ENTRE OS CLÁSSICOS E OS POSITIVISTAS: A IDEOLOGIA DA DEFESA 

SOCIAL 

                                                 
15 SANTOS, 1984, p. 21.  
16 Ibid., p. 21. 
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A discussão entre os clássicos e os positivistas, entre uma concepção 

filosófica e uma determinista, foi o ponto de partida do estudo do crime. 

Os clássicos propõem uma explicação para o crime que não o diferencia de 

outras condutas. Para esta corrente, é uma atitude como outra qualquer, uma possibilidade 

que é posta diante do sujeito e que este, livremente, escolhe ou não.  

O homem é tomado em um plano ideal, de pretensa igualdade, que não 

considera as diferenças ideológicas, éticas e políticas que estão sempre presentes, mas 

apenas se preocupa com o fato ocorrido e não com o autor.  

O pensamento clássico compartilha as idéias contratualistas e aceita o 

pacto social como o fundamento do poder político e do jus puniendi do Estado. Nesse 

contexto, o crime é visto como uma ameaça ao pacto, uma perturbação da ordem social. 

Assim, pode-se afirmar com Molina17 que 

  
a imagem do homem como ser racional, igual e livre, a teoria do pacto social, 
como fundamento da sociedade civil e do poder, assim como a concepção utilitária 
do castigo,não desprovida de apoio ético, constituem os três sólidos pilares do 
pensamento clássico. A Escola Clássica simboliza o trânsito do pensamento 
mágico, sobrenatural, ao pensamento abstrato, do mesmo modo que o positivismo 
representará a passagem ulterior para o mundo naturalístico e concreto. 

 

Em sentido contrário, os positivistas trabalham com a idéia de causalidade, 

de determinação, não recorrem a fundamentos filosóficos para contextualizar o crime, mas o 

concebem como produto de anomalias no indivíduo. 

A escola positivista que teve em Lombroso, Ferri e Garófalo seus principais 

expoentes esteve sujeita a várias críticas, entretanto, foram esses autores que, 

primeiramente, produziram uma abordagem sistematizada da criminologia.  

Como bem coloca Zaffaroni18, foi Ferri, um autor positivista, que inventou 

a denominação “escola clássica” para diferenciar os que seguiam o método positivista e 

todos os demais penalistas, englobando-os em uma única denominação. 

Ferri, ao contrário de Lombroso, entendia o crime como a conjugação de 

fatores antropológicos, físicos e sociais, como um sintoma de periculosidade, não o 

reduzindo apenas aos critérios físicos. 

                                                 
17 MOLINA, 2006, p. 135. 
18 ZAFFARONI et al, 2003, p. 576.  
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Para Ferri, a periculosidade estava ligada diretamente ao estilo de vida, 

criando, segundo Zaffaroni19 um “estado de perigo sem delito” que permitia ao Estado se 

antecipar ao seu cometimemento e tipificar penalmente modos de vida, criminalizando-os. 

Em que pese as diferenças entre ambas as escolas, e mesmo as 

divergências intraescolares, pois “apesar de não ter existido uma escola clássica, não é tarefa 

simples caracterizar a escola positivista, porque entre Lombroso,e Ferri há diferenças 

grandes, e em relação a Garofalo elas são ainda maiores […]”20, pode-se dizer que estas 

teorias compartilham da necessidade de produzir um modelo de ciência penal integrado, 

consoante Baratta21: 

 
um modelo no qual a ciência jurídica e a concepção geral do homem e da 
sociedade estão estreitamente ligadas. Ainda que suas respectivas concepções do 
do homem e da sociedade sejam profundamente diferentes, em ambos os casos no 
encontramos, salvo exceções, em presença da afirmação de uma ideologia da 
defesa social, como nó teórico e polícito fundamental do sistema científico. 

 

A concepção de defesa social22 representa no campo penal  a 

racionalização das práticas penais, pela existência de uma série de princípios23 que 

pretendem humanizar a aplicação das penas e o tratamento penal, oferecendo novos 

paradigmas a serem obedecidos na questão penal. 

 

 

5 O INTERACIONISMO SIMBÓLICO E O LABELLING APPROACH: O 

PARADIGMA DA REAÇÃO SOCIAL 

 

                                                 
19 Ibid., p. 577. 
20 Ibid., p. 578. 
21 BARATTA, 1997, p. 41. 
22 Neste trabalho, adota-se a concepção de Baratta de defesa social, a qual não se confunde com os movimentos 
da defesa social de Filippo Gramatica, e, depois, como a nova defesa social de Marc Ancel. 
23 Baratta relaciona os seguintes princípios como fundamento dessa ideologia: o princípio de legitimidade, pelo 
qual o Estado, como expressão da sociedade, está legitimado para reprimir a criminalidade, da qual são 
responsáveis determinados indivíduos, por meio de instãncias oficiais de controle social; o princípio do bem e 
do mal, concebe o desvio criminal como o mal e a sociedade como o bem; o princípio da culpabilidade, em 
que  o delito representa uma atitude interior reprovável, pois contraria os valores e as normas presentes na 
sociedade; o princípio da finalidade e da prevenção, a pena não deve ser apenas retributiva, mas deve ter a 
função preventiva;  o princípio da igualdade, que enfatiza que a lei penal deve ser aplicada de modo igual aos 
destinatários da norma e o princípio do interesse social e do delito natural, por meio do qual os interesses 
protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os cidadãos. (1997, p. 42). 
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A escola interacionista compreende o crime como um fenômeno construído 

socialmente, não considerando relevantes as causas do crime, mas as condições em que este 

se desenvolve. Conforme Giddens24: 
 
os sociólogos que estudam o crime e o desvio na tradição interacionista 
concentram-se no desvio como um fenômeno construído socialmente. Rejeitam a 
idéia de que haja tipos de conduta que sejam inerentemente “desviantes”. Em vez 
disso, os interacionista questionam como os comportamentos vêm a ser 
inicialmente definidos como desviantes e por que certos grupos, e não outros, são 
rotulados de desviantes. 
 

É uma corrente da sociologia que parte da discussão sobre o significado da 

interação social e de que forma este fenômeno influencia o cotidiano dos indivíduos, as 

ações e as reações praticadas, construindo socialmente a realidade. 

O fundamento filosófico do interacionismo é a filososia pragmática 

americana, em especial, as idéias do filósofo George Herbert Mead, que para William 

Skidmore25 foi “quem juntou mais completamente que qualquer outra pessoa, o estudo da 

sociedade a um programa filosófico.” 

Uma das teorias interacionistas mais importantes, e que hoje é fundamento 

de várias medidas implementadas no âmbito do direito penal, visando sobretudo, a  fornecer 

medidas alternativas à utilização da pena de prisão como resposta penal ( movimentos de 

descriminalização26, despenalização27, diversão28, etc.) e evitar a estigmatização, é a teoria 

da rotulação29 ou do “labelling approach”, ou como preferem outros, “da reação social ou do 

etiquetamento”. 

A teoria do labelling approach, parte da premissa de que a criminalidade 

não existe na natureza, não é um dado, mas uma construção da sociedade, uma realidade que 

decorre de processos de definição e de interação social. O crime passa a ser compreendido 

não como uma qualidade intrínseca, determinada, e sim como uma decorrência de critérios 

seletivos e discriminatórios que o definem como tal. 

                                                 
24 GIDDENS, 2005, p. 48. 
25 SKIDMORE, 1976, p. 264. 
26 A descriminalização significa retirar o caráter criminoso de determinadas condutas, por não haver mais o 
interesse da coletividade em punir o ato. 
27 A despenalização está ligada à idéia de afastar a pena, com adoção de medidas alternativas.  
28 A diversão busca evitar o estigma do delito, pela via formal ou pela informal. 
29 Juarez Cirino dos Santos (1984, p. 55) afirma que “a teoria criminológica mais desenvolvida pela 
fenomenologia é a chamada teoria da rotulação (da reação social, interacionista, etc.), elaborada por H. Becker 
(1963), E. Lemert (1964), Erwirng Goffman (1970) e representantes da anti-psiquiatria, como Ronald Laing 
(1959), Thoma Szasz (1975), e outros”. 
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É o surgimento do paradigma da reação social que desloca o estudo da 

criminalidade dos critérios etiológicos, causalistas, para percebê-la como um fenômeno 

social decorrente do processo de interação. 

Molina30 coloca a questão de forma clara. 
 
O labelling approach, em consequência, supera o paradigma etiológico tradicional, 
problematizando a própria definição da criminalidade. Esta, se diz, não é como um 
pedaço de ferro, como um objeto físico, senão o resultado de um processo social 
de interação ( definição e seleção): existe somente nos pressupostos normativos e 
valorativos, sempre circunstanciais, dos membros de uma sociedade. Não lhe 
interessam as causas da desviação (primária), senão os processos de 
criminalização e sustenta que é o controle social que cria a criminalidade. Por isso, 
o interesse da investigação se desloca do desviado e do seu meio para aquelas 
pessoas ou instituições que lhe definem como desviado, analisando-se 
fundamentalmente os mecanismos e o funcionamento do controle social ou a 
gênese da norma e não os déficits e carências do indivíduo, que outra coisa não é 
senão vítima dos processos de definição e seleção, de acordo com os postulados do 
denominado paradigma de controle. 

 

O labelling approach, conforme Alessandro Baratta31, “lançou luz sobre o 

fato de que o poder de criminalização, e o exercício deste poder, estão estreitamente ligados 

à estratificação e à estrutura antagônica da sociedade”. 

Assim, a teoria do labelling ressalta a importância do controle social 

exercido sobre a sociedade, e a forma maléfica como este distribui os rótulos sociais, pondo 

em evidência o mecanismo de atuação das instâncias de controle (a Polícia, a Magistratura, 

o Ministério Público) que etiquetam negativamente os indivíduos. 

Lola Aniyar de Castro32, citando Willian Payne, compara essas etiquetas 

negativas como ‘corredores que induzem e iniciam uma carreira desviante e como prisões 

que constrangem a uma pessoa dentro do papel desviante”. Para a autora, “a rotulação seria 

o processo pelo qual um papel desviante se cria e se mantém através da imposição dos 

rótulos delitivos”.33

A imposição desses rótulos se servem do que Baratta34, citando Sack, 

define como meta-regras: 

 
São regras objetivas do sistema social, que podem orientar-se para o que Sack 
chama ‘a questão científica decisiva’, que ele relaciona à diferença intercorrente 

                                                 
30 MOLINA, 2006, p. 283. 
31 BARATTA, 1997, p. 113.  
32 DE CASTRO, 1983, p. 103. 
33 Ibid. 
34 BARATTA, 1997, p. 105. 
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entre a criminalidade latente e a criminalidade perseguida: o problema de como 
devemos representar o ‘processo de filtragem’ da população criminosa, ou seja, 
em última análise, ‘daqueles contra os quais, afinal, se pronuncia uma sentença em 
nome do povo. 
 
 

As meta-regras expressam todos os preconceitos e estereótipos que as 

instâncias de controle social utilizam na definição do crime e dos delinqüentes, importando 

nos mecanismos de seleção e no recrutamento da população marginalizada. 

Elas atuam em momentos decisivos, não somente no ato de aplicação da 

lei ao fato, mas na própria elaboração das espécies normativas e nos diversos mecanismos 

que estão englobados dentro do processo de interação. 

Outra questão surgida com os teóricos do labelling é a denominada cifra 

negra35 da criminalidade ou delinqüência oculta, que se refere à criminalidade que não 

aparece oficialmente, abrindo um novo campo de investigação sobre as estatísticas de 

controle criminal. Essas pesquisas sobre a cifra negra, mostram que o volume de crimes 

efetivados se distancia em muito dos oficialmente registrados, o que desmitifica a idéia de 

que o crime é cometido por uma minoria, como afirmavam os clássicos e os positivistas. Em 

verdade é um ato disperso socialmente praticado pela maioria dos membros da sociedade. 

A criminalização é definida pelo Labelling como um intrincado processo 

de assunção de nova identidade social, em que o indivíduo, com o tempo, assumirá um novo 

papel dentro da sociedade. É um processo de estigmatização, de imposição de rótulos, de 

etiquetas, os quais criam no indivíduo uma nova identidade, que uma vez internalizada 

apaga a anterior.  

Segundo o labelling, o processo de rotulação tem início quando do 

cometimento do primeiro delito, da chamada criminalização primária, a que a sociedade 

                                                 
35 Tratando da cifra negra, Lola Aniyar de Castro (op. cit., p. 68) expõe: “A cifra negra diminui, à medida que 
aumenta a visibilidade do delito. Antes de ser eliminado o aborto como delito, dos Códigos Penais franceses e 
ingleses, dizia-se que 1 em cada 100 abortos era conhecido pela polícia; esta proporção, no entanto, parece 
pequena relativamente ao que observam alguns investigadores na Inglaterra, que afirmam que eram conhecidos 
250 de cada 50.000 ou 100.000 dos que eram efetivamente praticados. Do infanticídio, afirmou-se que 
conheciam 2 de cada 5. Enquanto que dos furtos nas grandes lojas assegura-se que 50% não chegam ao 
conhecimento das autoridades porque há transações privadas. Em 1933, Sellin aponta 5.314 roubos conhecidos 
em 3 grandes lojas da Filadélfia. Os seus detetives detiveram 1.423 pessoas; destas só 230 foram submetidas a 
processo. Quer dizer, mais de 5.000 foram ignoradas pela polícia. Esta, por seu lado, afirmou que em 1933 
conhecera 4.402 roubos na região. Na realidade, não sendo o mcontrole dos comerciantes muito rígido, 
qualquer estimativa é aventada. Costuma-se fazer uma aproximação do custo das perdas desta natureza, que é 
acrescentada ás despesas gerais da empresa, incidindo depois sobre o preço das mercadorias.” 
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responderá com a celebração de atos punitivos, do que denominam de cerimônias36 

degradantes. 

Essas cerimônias atuam sobre o autor do fato, impondo-lhe uma nova 

identidade (criminoso), que ainda é provisória, mas terá como reflexos o distanciamento 

social e a diminuição de oportunidades. 

Em virtude disso, o indivíduo inicia um processo de internalização dos 

estigmas, de aceitação desses rótulos e começa a desenvolver uma carreira criminal 

participando de outros delitos e se definindo como criminoso, advindo dessa postura a 

chamada criminalização secundária. Com esta o sujeito assume, definitivamente, a 

identidade criminosa. 

A grande crítica às idéias do labelling é que esta escola não explica porque 

determinadas condutas são definidas como delituosas, enquanto outras não, restringindo-se a 

expor as regras gerais que permitem construir socialmente a identidade criminosa. Essa 

discussão será objeto da criminologia crítica. 

 

 

 

 

 

6 AS INFLUÊNCIAS DO LABELLING APPROACH NO DIREITO BRASILEIRO 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Estabelecidas as premissas teóricas que fundamentaram o labelling no 

capítulo anterior, é chegado o momento de analisar o impacto dessa teoria no âmbito do 

direito brasileiro. 

A teoria do Labelling, como a maior parte do pensamento criminológico, é 

ainda pouco conhecida dos profissionais do direito, e se restringe, na maioria das vezes, aos 

debates e trabalhos acadêmicos. 

                                                 
36 As cerimônias degradantes são processos ritualizados a que um indivíduo que cometeu um delito é 
submetido, e se traduzem no contato com as instâncias de controle formal, Polícia, Ministério Público, 
Judiciário e com o processo, em que uma nova identidade lhe é dada. 
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 Em geral, adota-se uma postura meramente dogmática na compreensão 

dos fenômenos jurídicos, não se colocando questionamentos que ultrapassem os limites da 

legislação. No crime, essa realidade não é diferente, talvez seja até acentuda, visto que em 

decorrência da legalidade penal, o dogmatismo é reforçado e proeminente. Ao mesmo 

tempo, cresce a percepção de que é necessário oferecer novas respostas ao problema da 

criminalidade, de renovar as opções político-criminais existentes e de criar novas 

perspectivas 

Nesse sentido, várias propostas que modificam a sistemática penal e 

processual têm sido apresentadas, as quais, ainda que inconscientemente, adotam 

contribuições teóricas do Labelling. 

De forma geral, essas proposições tidas por “inovadoras” apenas repetem o 

que essa corrente já defende há mais de 40 anos. Teorias como a de um direito penal 

mínimo, de uma menor intervenção penal, da insignificância penal, dentre outras, apenas 

dão nova roupagem a concepções, que, de uma maneira ou de outra, já se encontram 

estabelecidas na teoria da reação social. 

 

6.2 A REFORMA PENAL DE 1984 E A LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

Em 1984, as leis 7.209/84 e 7.210/84 operaram modificações sensíveis na 

parte geral do código penal, reformulando-a. No tocante à introdução de institutos com 

fundamentos na principiologia do labelling, a medida mais importante foi a instituição do 

regime progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade previsto no § 2º do art. 

33 do código penal. 

A lei 7.210/8437, com redação modificada pela lei 10.792/03, no que se 

refere aos requisitos para a progressão de regime, determinou: 
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com 
a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar 
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão.  

 

A leitura desses dispositivos permite observar que o legislador de 1984 

incorporou as idéias do labelling, e concebeu o regime progressivo como uma forma de 

                                                 
37 A lei 7.210/84 regulamentou a execução penal em nosso ordenamento jurídico. 
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reinserir gradativamente o condenado no meio social, mitigando o inevitável processo de 

estigmatização por este sofrido. 

Essa possibilidade de usufruir de parcelas de liberdade e de conviver 

socialmente, ainda que de forma restrita, diminui o choque sofrido pelo condenado quando 

do seu retorno à sociedade e reforça a sua responsabilidade individual. Daí a polêmica 

discussão sobre a inadmissibilidade de progressão de regime em crimes hediondos.  

Outra questão objeto da reforma, posteriormente reelaborada pela lei 

9714/98, denominada lei das penas alternativas, foi a atinente à adoção das penas 

substitutivas ou alternativas à prisão. Na redação de 1984, o art. 43 previa como penas 

restritivas de direito38 apenas a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária 

de direitos e a limitação de fim de semana. Em 1998, com a lei 9.714 esse rol foi elastecido 

passando a contemplar a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, o que deu novo 

fôlego a essa modalidade sancionatória na expectativa de afastar o cárcere como resposta 

necessária e única  à questão penal. 

A lei 7.210/ 84 que instituiu a lei de Execução Penal no direito brasileiro 

tem nos termos do art. 1º, “por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado”. Vários são os dispositivos desta lei impregnados pelos princípios do labelling, 

como os artigos 40 a 43 que tratam dos direitos dos presos.  

 

6.3 A LEI 9.099/95 E A CRIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

A introdução em 26 de setembro de 1995 da lei 9.099, que criou os 

Juizados Especiais, representou uma das maiores modificações e conquistas da sistemática 

penal e processual penal brasileira. Elaborada em um contexto que buscava opções ao 

sistema criminal tradicional, a lei dos Juizados criou não apenas um novo rito e uma nova 

definição delitiva, os delitos de menor potencial ofensivo, mas constituiu o reflexo de 

modernas opções político-criminais. 

                                                 
38 César Roberto Bittencourt (2004, p. 498) leciona que “a denominação penas ‘restritivas de direito’ não foi 
muito feliz, pois, de todas as modalidades de sanções sob a referida rubrica, somente uma refere-se 
especificamente à ‘restrição de direitos’. As outras – prestação pecuniária e perda de bens e valores – são de 
natureza pecuniária; prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana referem-se mais 
especificamente à restrição da liberdade do apenado.” 
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Avançando sobre as premissas básicas do labelling, o JEC introduziu 

medidas despenalizadoras e descarcerizadoras, criando opções de tratamento aos crimes de 

menor gravidade social, no afã de substituir a pena de prisão por alternativas sancionatórias. 

Os institutos previstos na lei 9.099/95, atuam em pontos decisivos do processo de 

construção da identidade criminosa, minorando suas consequências. 

Como exposto anteriormente, é com o labelling que ocorre uma reviravolta 

nos estudos criminológicos, os quais deixam de analisar o crime apenas pelo aspecto 

etiológico, determinista, e passam a compreendê-lo como uma construção social. Essa é 

descrita pelo labelling como um processo de estigmatização, de imposição de rótulos, que 

vão criando uma nova identidade no indivíduo, que com o tempo a internaliza, passando a se 

definir como tal. 

Dessa forma, os institutos criados pela lei dos Juizados, como a conciliação 

(arts. 72-74, da Lei 9.099/95), a transação penal (art. 76 da Lei 9099/95), a necessidade de 

representação para os crimes de lesões corporais leves e culposas (art.88 da Lei 9.099/95) e 

a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) visam a atacar esse complexo 

processo de estigmatização em seus vários momentos.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A percepção tradicional de destinar à criminologia um status de ciência 

auxiliar do direito do penal, reduzindo sua importânia e sua abrangência, tem sido dia a dia 

abandonada, reconhecendo a comunidade jurídica a imprescindibilidade do estudo 

criminológico. Nesse contexto, estudar a passagem do paradigma da ideologia social, que 

busca no indivíduo o fundamento da responsabilidade penal, para o da reação social, que 

compreende o status de criminoso como fruto das instâncias de controle formal, é discorrer 

sobre um momento decisivo do pensamento criminológico. 

Em um paradigma em que a resposta penal tem sido cada vez mais 

exigida, em que a criminalização de condutas e aumento de penas têm se mostrado as únicas 

opções por parte das autoridades, a criminologia aparece como uma nova possibilidade, 

como um conjunto de conhecimentos que permitem lançar um novo olhar sobre a questão 

criminal e a criminalidade 
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O direito penal é limitado. Não é sua a missão compreender, ou de pelo 

menos, oferecer explicações circunstancionais sobre o delito, ou ainda elaborar teorias sobre 

a criminalidade, mas sim circunscrever o jus puniendi estatal, limitando o uso da força pelo 

Estado. 

Entretanto, tal lógica não tem sido seguida e, cotidianamente, tem-se 

atribuído ao direito penal um papel que não lhe compete, entregando a este ramo jurídico a 

missão de resolver problemas para os quais não possui o instrumental necessário, o que, por 

si só, tem levado a reiterados insucessos 

Assim, este estudo pretendeu elaborar algumas reflexões sobre um 

momento que considera importante na compreensão do pensamento criminológico, 

buscando demonstrar a importância do pensamento dos clássicos e dos positivistas, e sua 

relação com as teorias do Labelling. Outra meta perseguida foi tratar de institutos 

introduzidos em nosso ordenamento jurídico e que vão ter na teoria do Labelling o seu 

fundamento, não se constituindo, em verdade, em “novidades” decorrentes de um novo 

direito penal, como propugnam alguns, mas decorrência de teorias já consolidadas na 

criminologia. 
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